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Proletari din toate țările, uniți-vă !

Itinerari! estivale : lacul Sf. Ana

/ intrat in producție 

o noua fabrică
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
\ zecea unitate de producflo 

din cadrul C.l.L. Pitești a In
trat în funcție. F.ste vorba da 
fabrica pentru făină din lemn, 
care a produs aăptămlna trecută 
primele sortimente. Cu acest 
prilej am solicitat clleva Infor
mații tovarășului inginer Con
stantin Popa :

— Capacitatea de prodnetlr » 
fabricii este de 2000 tone făină 
de lemn, anual. Rumegușul de 
fag folosit ca materie prima est* 
transportat, pe cale pneumati
că, sortat ți trecut prin instala
ții de uscare și măcinare.

- - Ce Importantă arc. pentru 
economia națională. Intrarea In 
producție a acestei fabrici ?

- - Produsul obținut arc mul
tiple întrebuințări. De pildă, 
făina din lemn bachelilizată este 
folosită ca electroizolant in In
dustria cauciucului, ea material 
de umplutură in industria ma
selor plastice, etc.

— Alte avantaje ?
— Numărul personalului rar* 

o deservește e redus. In total, 
pe cric trei schimburi, 30 d* 
oameni : în consecință, o pro
ductivitate ridicată.
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RSIIL
De ce nu se investesc
răspunderi ferme
pe șanti
erele
de con
strucții ?

în »oopul dezvoltării producției, 
mai mult de 280 milioane lei au 
fost repartizați, anul acesta, ca 
investiri, agriculturii de stat din 
regiunea București. Cu această 
sumă sînt prevăzute să se realize
ze obiective do mare importanță 
pentru valorificarea mai eficientă 
a resurselor naturale și econo
mice existente în regiune. Prin
tre acestea se numără : comple
xele de îngrășare a taurinelor de 
la Oltenița, Ciocănești, Ciulnița, 
Giurgiu, ce! avicol de la Mogo- 
șoaia, îngrășătoria de porci de la 
Stelnica — Fetești, ferma de vaci 
, 30 Decembrie*', fabricile de nu
trețuri combinate Periș și Fetești, 
plantația de la Zimnicea, lu
crări hidroameliorative pe cîteva 
mii de hectare etc.

Sîntetn în pragul lunii iunie, 
într-o perioadă cînd și pentru 
investițiile din agricultura de 
stat a regiunii București — indi
ferent de natura lor — există 
condiții de realizare dintre cele 
mai bune. Propunîndu-ne con
fruntarea posibilităților obiective 
cu ceea ce se petrece, de fapt, 
în teren (în primele cinci luni

PIESE DE SCHIMB

PENTRU AUTOCAMIOANE

Sl AUTOTURISME

ale anului se constată o nereali- 
zare de 28 procente a planului 
de investiții) ne-am deplasat, zi
lele trecute în cîteva șantiere.
...Ingrășătoria de taurine de la 

Oltenița. Unitatea ce va furniza 
în final cîteva milioane de kilo
grame came anual, a început să 
se contureze. Constructorul a 
concentrat aici suficiente forțe. 
Dar capacitatea acestora nu 
este folosită decît în propor
ție de cel mult 80 la sută. Cauza? 
Aprovizionarea defectuoasă cu 
materialele necesare. Lipsesc : ba
lastul, cheresteaua. Pentru că nu 
se asigură permanent un front de 
lucru corespunzător, cîștigul oa
menilor a scăzut, foarte mulți 
îndreptîndu-se către alte șantiere. 
Un tînăr, Gheorghe Popescu, 
care tocmai își făcuse lichidarea, 
motiva astfel plecarea de pe șan
tier : „sînt meseriaș, m-am pregă
tit în școala. Am venit aici, la 
Oltenița, să fac treabă. Nu-mi 
convine că stau degeaba, să 
treacă zile întregi să nu mut din 
loc o cărămidă, să nu cîștig un 
leu". Din același motiv foarte 
mulți tineri au părăsit șantierul 
numai în ultimele două luni. 
Din partea constructorului, mo
tivări cu duiumul. Unele sînt în
temeiate : multe întreprinderi 
furnizoare (mai ales unități ale 
Ministerului Economiei Fores
tiere) nu se achită de obligațiile 
ce și le-au asumat. Dar simpla 
constatare nu poate schimba cu 
nimic realitatea : din ceea ce era

Ing. GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IlI-a)

De-a lungul acestui an 
școlar și al altora, sonda
jele noastre în rîndurile 
promoțiilor liceale ne sem
nalează orientarea absol
venților claselor a Xl-a cu 
precădere spre facultăți. 
Mirajul studenției este 
contaminant și contami
nează : pe adolescenți și, 
poate mai mult, pa părin
ții acestora.

încercînd să explice mo
bilul avalanșei adolescen
ței spre învățămîntul su
perior, un pedagog clujean 
ne împărtășea o concluzie 
a sa aupă o observare a- 
tentă a psihologiei absol
ventului (și a părinților 
lui) în pragul alegerii pro
fesiei. Se remarcă, în no
dul părinților mai ales, o 
mare atenție spre profesi
unile intelectuale. Dar în 
chip greșit sînt socotite in
telectuale doar anumite 
profesii (provenind mai a- 
les din învățămîntul uma
nistic). S-a făcut însă prea 
Euțin pentru a ajuta fami- 

a să înțeleagă că sfera 
profesiunilor care se inte- 
lectualizează — ca urmare 
firească a pătrunderii ști
inței și tehnicii moderne 
în cele mai diverse sec
toare ale muncii — crește 
necontenit cu repeziciune. 
Meseriile — în această nu
mire intrînd de obicei ocu
pațiile cu precădere fizice, 
ținînd de meșteșug — de
vin într-un ritm intens pro
fesiuni, hotarul dintre ele 
începînd să se șteargă.

i La gospodăria agricolă de stal 
' Belciugatele. regiunea Bucu

rești, recoltatul orzului pen
tru masă-verde este în toi. 

’ De reținut că această lucrare 
' este executată numai de către 
1 tineri. Este angajamentul lor 
{ pentru înfăptuirea căruia 

muncesc în aceste zile

Dacă un poet de o deosebită sensibilitate fi valoare a ase
muit cindva opera unui mare scriitor cu un „pupitru de lu
mină", nimic nu ne împiedică să vedem un oficiu la același 
pupitru a celui care, învățîndu-ne să legăm sunetul de semnul 
făcut cu creta pe tablă, ne-a înlesnit pătrunderea în tainele 
perdeluite mătăsos ale poeziei sau în misterul mișcărilor zig
zagate și muzicale dinăuntrul atomului.

Al învățătorului și profesorului nostru, al învățătorilor și pro
fesorilor noștri.

Întotdeauna cînd urca cele două trepte ale piedestalului din 
clasă el urca, sălta privirile noastre și odată cu ele frunțile 
noastre. Și odată cu privirile și frunțile s-au săltat și s-au lărgit 
cuprinderile înțelegerii noastre.

Pe urmă om început să ridicăm două degete cu care măr
turiseam că știm.

Și am tot ridicat degetele și am tot știut pînă cînd ne-am

temperatura 
ospitalității

Ti

întreprinderea industrială „Băi- 
mărcana" din Baia Mare a asi
milat pentru fabricația de serie 
piese de schimb pentru 18 ti
puri de autocamioane și autotu
risme. care sînt folosite uzual în 
țara noastră. Printre piesele desti
nate comerțului, intrate recent 
în producție, se află, de asemenea, 
buloane de braț suspensie, arcuri 
pentru saboți, discuri de ambre- 
iaje, coliere pentru fixarea tobei 
de eșapament, capete de legă
tură pentru braț de amortizor, 
precum și altele necesare întreți
nerii și reparării autoturisme
lor.

Toate aceste piese sînt reali
zate după proiecte elaborate de 
Institutul de specialitate al Mi
nisterului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene și Uzinele 
„Steagul Roșu" din Brașov.

(Agerpres)

PUPITRE
DE LUMINA

Nicolae Velea
ridicat în picioare ca să afirmăm și mai tare că ȘTIM. Și tot 
ridicîndu-nc, am crescut, cuprinderile s-au limpezit și mărit. 
Și pentru că fruntea și ochii ne-au rămas aproape ca la început, 
ne-am lăcomit la asimilări prin substituiri și uitări. Nu este și 
nu trebuie găsit nici un vinovat aici.

El, învățătorul sau profesorul inițial (zic „profesorul inițial" 
deși ar trebui să-i spun „învățătorțu“ pentru că multe minți 
și priviri adormite s-au trezit buimace și setoase de cunoaștere 
mai tîrziu, s-au „desfăcut" după ce traversaseră mediocru lec
țiile uniforme de istorie—geografie, dovedindu-și puternice 
aplicații acolo unde „nimeni nu se mai aștepta mai puțin"), el, 
deci este condamnat la uitări timpurii și ireverențioase și este 

destinat totodată rememorărilor tlrzii, duioase și fără contur.

(Continuare în pag. a lll-a)
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Inceputul a fost miracolul izvoarelor termale, 
încălzite do „termocentrale" naturale, minerali
zate de rocile vulcanilor înăbușiți în scoarța pă- 
minluiui, efectele curative ale apelor lui Her- 
cule sînt cunoscute de milenii. Iluștrii împărați 
ai Romei, conducători de armate, consuli, guver
natori în Dacia, și-au găsit leac în aceleași iz
voare din care, mai tîrziu, eroul ’naiadei, Iovan 
Iorgovan își trăgea tăriile. Și, poate că în nici 
un alt loc din țară nu se identifică alît de puler-

nic eroul legendei cu natura : semeț ca măreția 
solemnă a munților, curat ca albul seînteietor al 
stincii de calcar, bun ca diminețile pline de lim
pezime...

Oricum, aceste locuri merită eforturi pe mă
sura frumuseții lor. Pentru că, peisajul oricît de 
frumos ar fi, este doar un POTENȚIAL care 
trebuie valorificat prin eforturi materiale și spiri
tuale.

Miracolul 
te dezvăluie

— Aici, lîngă pod, 
mi-am aruncat cîrjcle 
cu care ain venit în 
stațiune. De șaple ani 
vin. E un miracol 
m-am însănătoșit 
spune Gh. Iacob 
București, strada 
păți nr. 46.

— Miraculoasă
putea numi perse.eren-

cum

din 
Car-

s-ar

ța unor bolnavi în a- 
părențâ incurabili. Tra
tamentul medical, 
fectul terapeutic n-au 
nimic miraculos. Sînt 
ape termale, sulfuroase, 
ușor radioactive, ne 
spune dr. George Nico- 
laevici directorul 
viciului medical 
near din stațiune.

Opt comunicări 
ințifice. lucrări 
nale ale colectivului 
medical al stațiunii ți-

e-

ser-
bal-

Ști- 
origi-

nule la 
zioane, 
stitului 
ziolerapie, au dezlegat 
în ultimii doi ani „mi
raculoasa" acțiune a 
apelor termo-sulfuroa- 
se în afecțiunile reu
matice, ginecologice, 
ale aparatului respiia- 
lor.

Principiul străvechi
lor băi populare din 
țările nordice, a fost 
experimentat recent la

diferite simpo- 
sesiuni ale în

de balneo-fi-

băile Herculane. Ast
fel, SAUNA, baia de 
aburi cu efecte pre
ventive (de călire a or
ganismului sănătos) șl 
curative (împotriva bo
lilor reumatice, debili
tate fizică, astenie etc)

VIORICA
DIACONESCU

(Continuare In pag. 
a lll-a)

Lăsînd la o parte această 
„neștiință" a părinților, 
transmisă copiilor, care 
ține de insuficienta malea- 
bilitate a unor spirite în 
fața fenomenelor epocii 
modeme care structurează 
sau restructurează profe
sii, lipsa de receptivitate 
la înnoirile indexului cu 
profesiuni practicabile, — 
tînărul absolvent se gin- 
dește cu temei sau nu (a- 
dică avînd sau nu suportul 
moral al pregătirii pentru 
o etapă superioară de în- 
vățămînt) — la studenție 
ca la un ideal.

în sfîrșit, nu e nimic 
nefiresc în aspirația licea
nului spre facultate. In 11 
ani liceul îi dă atit cît se 
poate face următorul pas 
spre o și mai înaltă învăță
tură. Iar școala superioară, 
azi, în țara noastră, îi în
lesnește, material și moral, 
accesul la studenție. Ab
solventul știe că în anul 
1962 au intrat în anul I 
aproape 27 000 de stu- 
denți, iar în anul 1966 
numărul a crescut la 
peste 33 000; știe că 
anul universitar 1967 
va cunoaște o creștere. In 
această creștere el găsește 
șanse sporite de reușită a 
sa într-o facultate. Inter
vine apoi ambiția, mîn- 
dria, poate și orgoliul ; în 
țara noastră din 10 000 de 
locuitori 70 sînt studenți, 
iar absolventul, la sfîrșitul 
anilor de școală, își do
rește ca suprem țel : să fie 
unul din cei 70 cu ti
tlul de student. Nimic și 
nimeni nu-1 oprește să-și 
satisfacă această dorință ; 
nu există nici un fel de 
bariere decît lipsa de pre
gătire, mediocritatea, lipsa 
de interes.

Dar în cîntarul șanselor 
deschise nu se adaugă în
totdeauna luciditatea și 
exigența maximă necesare 
în judecarea valorii care-ți 
dă sau nu dreptul să cu
tezi la pasul studenției. 
Tocmai din acest motiv, 
cadrele didactice, cele u- 
niversitare cu deosebire, 
ne-au sugerat ideea unei 
discuții deschise despre 
actul admiterii în facul
tăți. Adică, despre ceea

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare 
in pag. a 11-a}

CLUJ. — In cartierul Gheor-
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UTECISTUL DE MIINE
DeHgur că întreaga activitate 

piomereaxcă concură lo pregăti
rea t'iifnruhrt uterist. contribuind 
Ic fcrmoreo unor calități ca rin- 
centafr. corectitudine, cimrte, 
drngnttc față de muncă, genero
zitate rtr.. eumă de trăsături ce 
configurează profilul moral al 
tineretului nostru , totuși, nu n» 
putem rezuma numai In atît, tm- 
punindu-se ca. pe acest fundal, 
profund educativ, să înscriem o 
serie de acțiuni, care tâ abor
deze probleme specifice organi
zației U.T.C.

O formă eficientă de pregătire 
a pionierilor in vederea primirii 
titlului de uterist o constituie — 
practica ne-o dovedește — întîl- 
nireo : respectind particularită
țile de vîrstă ale pionierilor, pre
gătind din timp problemele cp ur
mează să fie abordate, invttînd oa
meni care să vorbească convingă
tor, atractiv etc., asigurăm ace
stor acțiuni ui conținut bogat. 
In cadrul [ntilnirilor se abordează 
adesea diverse teme, cum ar fi : 
„Despre frumusețea meseriei", 
„Despre trăsăturile morale ale u- 
trciștilor", ..Despre îndatoririle 
uteciștilor". ,.Cf trebuie să fac 
pentru a deveni utecist P", „Care 
sînt proiectele mele de viitor" 
etc.. teme care, fără îndoială, 
suscită și vor continua să sus
cite interesul pionierilor.

O altă formă de pregătire o con
stituie vizita la locul de muncă 
al uteciștilor ; este meritorie, din 
acest punct de vedere, strădu
ința unităților de pionieri din 
școlile generale nr. 1, 4. 5 6,
care au vizitat o mare parte din 
întreprinderile orașului nostru ; 
ca și preocuparea organizațiilor 
V. T. C. din acele întreprin
deri, care ou dai vizitelor 
un cadru educativ, interesant. 
Mraționăm vizita realizată de 
pionierii Scolii generale nr. 5 la 
Termocentrală, unde ghidul — 
un tînăr inginer din întreprin
dere — a arătat-, oprindu-se la 
fiecare obiectiv, concret, contri
buția uteciștilor, abnegația cu 
care aceștia luptă pentru înde

plinirea fi depășirea sarcinilor de 
plan.

l a strlngeren legăturilor dintre 
pionieri și iiteciști concură fi 
schimbul de scrisori dintre ace
știa , n'tlel ei își împărtășesc, 
gindurile. proiectele de viitor, 
pionierii primesc sfaturi etc, In 
această direcție, experiența pio
nierilor Școlii generale nr. fi care 
corespondează cu uteciști din 
Galați s-n dovedit de hun augur, 
intre corespondenți s-a creat o 
afinitate, o înțelegere reciprocă, 
ce a pus bazele unor trainice 
prietenii.

Convorbirile sînt și ele un iz-

4 IUNIE -

„ZIUA 

PIONIERILOR"

oor de pregătire a pionierilor în 
vederea intrării lor in U.T.C. ; 
desigur că aici sprijinul organiza
ției U.T.C. poate și trebuie să 
fie substanțial. La școlile generala 
nr. 1 și 5, cu ajutorul organizații
lor U.T.C. au avut loc asemenea 
convorbiri in care s-au tratat di
verse probleme, cum ar fi : „Im
portanța carnetului roșu de ute- 
cist", „Cine poate deveni ute
cist", „Dragostea față de patrie 
și de porția a tineretului nostru". 
Ieșirea din pionierat. respectiv 
predarea cravatei roșii celor din 
clasa a Vll-a. este, de asemenea 
o cale ce colaborează la rezolva
rea favorabilă a problemei discu
tatei Asigurîndu-se un cadru fe
stiv desfășurării acestor momen
te. ele devin clipe de neuitat, e- 
venimente de seamă în viața 
pionierilor noștri; interesante 
manifestări de acest gen au or
ganizat pionierii școlilor gene
rale nr. ], 3, 5 și 6.

Intre activitățile care premerg

Roman foileton de HARALAMB ZINCA

io
— Cu Floruț ?I Cum să nu ? I Dacă ne cunoaștem de mici... 

Pe fața-i arsă de soare se ivi un surîs crispat, neprietenos, ce 
voia parcă să ne atragă atenția că asemenea întrebări fără sens 
îl cam stingheresc.

— Pe cine mai are Nicula acasă ?
— In afară de părinți, mai are o soră... mai mare cu trei ani... 

e măritată cu un tractorist cu care Florea nu s-a avut niciodată 
bine.

— De ce ?
— Lui Floruț nu-i plac bețivii și cumnatu-său bea... e un 

mare bețiv... Ostașul zîmbi de parcă ar fi vmt să-și scuze prie
tenul.

— L-ai condus pe Floruț la gară ?
— Nuu I Aș fi vrut, dar... trebuia să intru în serviciul de pază 

a frontierei...
• — Faci parte din grupa comandată de Floruț, nu-i așa ? Cum
1 e privit Florut de către ceilalți militari din grupă ?
I — Păi cum să fie ? I Soldatul rise iar. Acum aveam vaga im- 
j Dresie că întrebările căpitanului îl amuzau. Băieții țin la dînsul.
i Floruț e un băiat vesel, bun la suflet, îl lăudă el. Nu-i încăpă- 
j țînat cum sînt alți gradați.
j — Cind erați învoiți, obișnuiați să ieșiți împreună în oraș ?
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evenimentului primirii In U.T.C. 
un cuvînt hotădtor îl are de 
spus și participarea pionierilor 
la uncie din acțiunile sau adună
rile uteciștilor, Rinenenită este 
rrperiențo multor școli din ora
șul nostru care au invitat și pio
nieri la acțiunile cele mai repre
zentative ale organizației U.T.C.; 
la adunările de primire in U.T.C. 
au participat și pionieri din cla
sele mai mari — la școlile gene
rale nr. 1, 4 și Liceul nr. 2. De 
asemenea, la o adunare a ule- 
ciștilor Școlii generale nr. 4, 
unde s-a dezbătut tema „Eroi 
uteciștin au fost invitați pio
nierii claselor a Vll-a.

Pregătirea pionierilor In vede
rea intrării lor in U.T.C. trebuie 
înțeleasă ca o problemă de du
rată. de perspectivă, care începe 
chiar din primii ani do pionie
rat. A-i da un caracter de cam
panie, de osalt, in preajma sfir- 
șitului clasei a Vll-a înseamnă 
a o limita la proporțiile simula
crului. înseamnă a o minimaliza. 
De aici nu trebuie, însă. infr/<?$ 
că sînt necesare ședințe speciala 
de pregătire, conferințe, mijloace, 
de altfel, refuzate de interesul 
pionierilor; folosirea creatoare a 
activităților pionierești, ne va 
scuti de formalism și schematism. 
Astfel, problema Statutului poate 
face obiectul unor acțiuni sub ti
tlul „întrebări și răspunsuri" sau 
chiar al unui ioc de orientare 
turistică , cunoscînd înclinația 
pionierilor spre acest gen de ac
țiune noi le-am inițiat și avem 
convingerea că au avut ecou 
printre școlari. Interesantă și va
loroasă mi se pare și experiența 
unor organizații U.T.C. din 
școli (Școala generală nr. 4, de 
exemplu) ai căror membri și-au 
asumat, individual, răspunderea 
pregătirii unor pionieri pentru 
primirea lor în U.T.C.

Folosind cu discernământ u- 
nele din formele de activitate a- 
mintite, îmbogâțindu-le cu altele 
noi, luptînd pentru afirmarea și 
ridicarea prestigiului uteciștilor 
din școală, valorificînd din plin 
potențele educative ale activității 
pionierești, vom pregăti pionieri 
pentru primirea titlului de cinste, 
de membru al U.T.C.

Prof. CIOBANU VASILE 
metodist la Consiliul organi
zației pionierilor orașul Gh.

Gheorgliiu-Dej

Tineri 
pe itinerarii 

turistice
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru).
București, Doftana, Sinaia, 

Valea Prahovei, Valea Oltului, 
nordul Moldovei etc sînt doar 
cîteva din itinerariile excursii
lor organizate de organizațiile 
U.T.C. din regiunea Galați în 
colaborare cu agențiile O.N.T. 
„Carpați“. Acestora li se mai a- 
daugă și traseele în interiorul 
regiunii pentru cunoașterea ora
șelor, noilor obiective industria
le, a locurilor istorice Mărășești, 
Mărăști, Ziliștea. muzeele isto
rice din Galați, Focșani. Mără
șești etc. care au fost vizitate 
în ultimul timp de aproape 
13.000 de tineri muncitori, coo
peratori, elevi și studenți. Și 
numărul celor care doresc să 
cunoască regiunea natală cît și 
alte regiuni ale țării este tot 
mai mare. Pentru satisfacerea • 
acestei dorințe, în afară de mij
loacele de transport puse la 
dispoziția excursioniștilor de 
O.N.T. „Carpați“ și-au oferit 
serviciile și D.R.T.A. Galați. în 
acest sens, începînd din data de 
15 mai a. c. a pornit pe traseul 
Brăila — Măcin — Horia — 
Constanta prima cursă. Cu a- 
cest prilej D.R.T.A. a deschis 
si primul traseu care va 
înlesni gălățenilor deplasarea 
rapidă pînă la Constanța în 
întregul sezon estival.

șocului, 
rămîne

TH. PALLADY Țărancă cu 
furcă (desen inedit)

(Urmare din pag. I)

ce nu știe, sau în multe 
cazuri nu vrea să știe, o- 
colind adevărul direct, tâ
nărul absolvent. Discuția 
noastră nu este deloc teo 
retică ; ea are ca suport 
argumentativ observării«* 
de ani de zile ale unor 
examinatori prin fața că
rora au trecut sute și sute 
de candidați la studenție

Nu-i ceri unui tînăr la 
18 ani să fie cu desăvâr
șire obiectiv în momentul 
în care se socotește apl 
pentru facultate. Adoles
centul își măsoară po
terile cu munții, predispus 
fiind să-și supraestimeze 
forțele. Nu este condam
nabilă această propensi
une. îndată însă ce e con
știent de ea apare obligația, 
a cărei ignorare nu e scu
zabilă: că pentru orice as
censiune e necesară exis
tența unui echipament so
lid, un antrenament com
plex, suflu puternic pentru 
întreaga distanță pe care o 
implică atingerea piscuri
lor. Nu să renunțe la su
biectivitatea vîrstei, ci pe 
baza ei, să valorifice rea
list afirmația „totul se 
poate“. Aceasta obligă la 
o investigație microscopică 
a valorii propriei sale per
soane pentru a vedea cu 
certitudine dacă el este 
pregătit să „poată totul".
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DESENELE IUI TH. PALLADY
Tn „Jurnalul" Său. Th. Palia

tiv nota adeseA succint : „Model 
— m-am apucat din nou să de
senez, -să fixez forma» — mai 
Important decit.. restul care 
I se adaugă" ; ,.M-am încăpățî
nat să desenez... în ciuda obo
selii... Nu mal am chef să pic
tez... De altminteri desenul a- 
lunge. Pictura este un surplus 
j| adeseori un prisos...” ; „în 
cartea sa poștală din 6 oct Ma- 
tisse, căruia îl scrisesem că mai 
mult desenam. îmi spune : -De 
ce nu pictezi ? Desenul nu erie 
totuși decit femela, în timp ce 
pictura e masculul»... Eu cred 
exact contrariul Desenul poate 
fi de sine stătător... în timn ce 
culoarea rămîne ceva neverte
brat... dellcvescent” sau........De
senul se poate lipsi do culoare, 
do pictură. Pictuia este inco
erentă fără formă (desen). Lup-

fă între materie șl spirit. Dozaj 
al materiei și al spiritului". 
Frazele acestea eliptice, nervoa
se, (lingă care nm fl putui cita 
încă multe altele) și pe care G. 
Oprescu ca un suprem omagiu 
adus scriitorului Pallady le ase
muia cu stilul unor gîndltori șl 
memorialiști francezi al veacu
rilor al XVII-lea șl al XVIII- 
lea, conțin o profesiune de cre
dință. o adevărată estetică

Desenul pentru Th. Pallady 
constituie o exprimare plastică 
adesea autonomă, cu posibilități 
cuprinzătoare de notație a gin- 
dului și sentimentului, o nece
sitate de rigoare și logică care 
ordonează realitatea In sensul 
eliminării nesemnificativului, a 
pasagerului, a amănuntului 
feresc (..L’Ârt c'est la vie 
barrassăe du remplissage"). 
un instrument de analiză a

mll șl a raporturilor dintre di
versele ei forme, în care goana 
după certitudine, după chipul 
precis și finit el perfecțiunii 
devine aproape obsedantă, o 
exprimare plastică generatoare 
de eurltmii cerebrale, de satis
facții intelectuale. De aci, poate 
și cultul său pentru arta lui 
Leonardo da Vinci, Ingres sau 
Cézanne.

O distincție se Impune însă. 
Aversiunea sa In fața culorii 
trebuie înțeleasă ca opoziție in 
raport cu „fauvi" epocii, In at
mosfera cărora s-a dezvoltat, 
fiind ca mulți dintre ei, elevul 
lui Gustave Moreau, ca o opo
ziție la senzualismul cromatic, 
cultivat de arta acestui început 
de secol, pentru care de multe 
ori forma, exacerbată în căuta
rea expresivului, a 
precumpănea. Pallady

CRONICA

In acest sens adolescentul 
trebuie ajutat.

Primul pas al studen
ției este un Concurs, nu 
un examen la care te 
duci, simplu, sâ ți se con
state cunoștințele dobîn- 
dite într-o etapă, un exa
men pe care-J treci sau nu, 
îl ei sau îl repeți. Nenumă
rate exemple infirmă ideea 
potrivit căreia perseve
rența de a repeta îndărăt
nic 5—6 ani la rînd admi
terea asigură pînă la urmă 
intrarea în facultate. A-

curs este concurentul tău ; 
toți cei 100—200, mai 
mulți, sînt concurenții tăi, 
se străduiesc să te depă
șească pe tine, deși poate 
îți sînt foști colegi de 
școală, prieteni. El, sau ei, 
se află în întrecere cu 
tine, într-o întrecere nu 
egoistă, ci echitabilă, 
demnă, de valoare. Și cu 
cît sînt mai mulți candi
dați, cu atîl întrecerea e 
mai strînsă, concursul 
mai... concurs. Iar filtra
rea celor mai chemați spre

tuale pe care el le are a- 
tunci cînd se înscrie la 
concurs, și nu la numărul 
de locuri și de candidați 
înscriși la o facultate sau 
alta. Concursul din anul 
trecut desfășurat la Facul
tatea de matematică-me- 
canică din București ne 
slujește ca argument. Cu 
toate că aici s-au prezen
tat pe 150 de locuri aproa
pe 500 de candidați, deci 
un număr din care s-ar fi 
putut alege anul întii 
1966—1967, concursul la

CONCURSUL
UNIVERSITAR

ceasta pentru că se intră 
la un veritabil concurs cu 
obișnuințele examenului de 
liceu. Absolvenții ar tre
bui — acei care nu nu
mai că vor dar și pot să 
concureze — obișnuiți cu 
mult înainte cu spiritul 
concursului căruia își pro
pun să-i facă față.

Concursul de admitere 
este o competiție intelec
tuală ; o competiție a ca
pacității de a sintetiza, ge
neraliza, explica, exprima.

Vecinul din sala de con-

studenție este mai bine 
făcută. Cine vine la acest 
concurs ca '.a o pură în
cercare precum a mușchilor 
în arenă — adică 
pentru a amuza este 
pede întors înapoi.

Ideea că admiterea 
facultate e o competiție 
intelectuală nu este folosi
tă de universitari pentru 
a sluji drept sperietoare, 
ci pentru ca tânărul să fie 
avizat și îndemnat să gin- 
dească asupra ceea ce poa
te, asupra resurselor spiri-

doar
re-

în

Si

</

1

Premieră băcăoană : „Cînteo de inimă albastră" de Marin lorda

unele secții s-a 
tat. Examinatorii 
impus un barem de exi
gență peste care nu au tre
cut sub nici un motiv. Așa 
s-au petrecut lucrurile și 
la alte facultăți.

înțelegem, așa stând lu
crurile, mîlinirea examina
torilor în fața prea nume
roșilor absolvenți care-și 
irosesc timpul cu tot felul 
de calcule în preajma ad
miterii (ajung pînă și la 
calcule de felul acestuia : 
în ce oraș universitar sînt

mal puțini candidați ori 
se întâlnesc și cazuri cînd 
un absolvent de liceu din 
București pleacă — să zi
cem — la Galați numai și 
numai din considerentul că 
a auzit — el sau mătușa 
— că acolo „se intră" mai 
ușor).

Ne vin în minte cuvin- 
:ele unui om de știință, care 
confesîndu-se ne mărturi
sea ce ar face dacă ar fi 
din nou adolescent. In pri
mul rînd, dacă ar fi din 
nou pus în fața alegerii 
profesiunii, s-ar înscrie mai 
degrabă acolo unde sînt 
mai mulți candidați, pentru 
a avea .satisfacția, mîndna, 
că s-a întrecut și și-a mă
surat valoarea cu 5—6 can
didați pe un loc și nu cu 
„o jumătate de candidat" 
(cum se mai întîmplă pe a- 
locuri unde se prezintă pe 
un loc „un candidat și ju
mătate").

Concursul e concurs și 
izbutește cine-i mai bun. E 
un lucru pe care trebuie 
să-l știe candidatul și pă
rintele cînd în familie se 
ia hotărîrea înscrierii 1a fa
cultate. Lamentările de pe 
urmă, deziluziile, „super
stițiile", invocarea norocu
lui sau nenorocului sînt a- 
idoma zicalei: „după război 
mulți viteji se arată". „Alma 
Mater" este severă cu fiii 
săi și cu cei care doresc să 
li se alăture lor.

„OLIMPIADA

TINERILOR

STRUNGARI"

— Obișnuiam, înainte... Dar în ultima vreme n-am mai ieșit 
împreună.

— De ce ?
Soldatul ezită să răspundă. Stropi de sudoare îi îmbroboniseră 

fruntea lucioasă. Iși sterse sudoarea stângaci, cu mîneca vesto
nului.

— Flomț și-a găsit o fată... o prietenă.
— Și ce-i cu asta ? surise Lucian trist
— Păi, cind era învoit nu se mai plimba cu mine, ci cu ea.
Observai că lui Chirică nu-i mai displăceau întrebările căpita

nului. Vorbea acum ceva mai degajat, mai sigur pe cuvinte.
— O cunoști ?
— O cunosc, cum de nu I E din Constanța. Floruț a făcut cu

noștință cu ea astă-iarnă, la cinema, în hol... Floruț e un băiat 
drăguț, cu succes...

Lucian se întunecă. Sprîncenele i se lăsară în jos, supărate. 
Frunză izbucni într-o tuse prefăcută, vrînd parcă să risipească o 
anumită atmosferă. Numai militarul nu sesiză schimbarea căpita
nului și continuă :

— Floruț a avut din totdeauna succes la fete. De asta, însă, 
s-a îndrăgostit el... Eu i-am zis să nu se încurce... El nu mi-a 
dat ascultare, e înnebunit după dînsa... vrea s-o ia de nevastă.

Chirică Vasile tăcu subit. I se păruse că a vorbit prea mult
— Ce crezi, ea îl iubește ?
— Asta n-am cum să șbu... El zice că da... Eu însă cred că 

rra-1 vrea.
— De ce ?
— Păi, să vedeți... Floruț în ultimele două săptămîni, se întor

cea din oraș tare amărît. L-am întrebat în cîteva rinduri : „Ce-i 
mă, cu tine, de ce ești atât de plouat ?“ N-a vrut să-mi răspundă. 
Cred că-i era rușine de mine, că eu l-am sfătuit la vreme să nu 
se încurce... Și mîndru cum e, nu voia să-mi dea dreptate...

— S-or fi certat ?
Lucian întreba pe un ton egal, ca și cînd nimic din cele 

relatate de Chirică Vasile nu l-ar fi interesat în mod deosebit.
— Nu știu... Poate... Toate cele îmi povestea, numai de întâl

nirile lui cu Cornelia nu-mi povestea... Știți, Cornelia e numele 
fetei.

— Deci, în ultima vreme, conchise Lucian, mai exact, de două 
săptămîni, zici că Floruț 6-a schimbat, a devenit mai închis, și 
asta din pricina fetei...

— Eu așa cred, că din pricina feteL
— A plecat necăjit la drum ?
— Nul Era chiar vesel... zicea că trece pe la Cornelia și că, 

de acolo, o să 6e ducă la gară împreună cu aînsa. S-or fi împăcat, 
mi-am zis. în ajun îl văzusem, totuși, cătrănit și cînd l-am întrebat 
ce are pe suflet, m-a înjurat Iar eu am priceput că-i vorbi de
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Cornelia... Așa e felul lui Floruț... Cînd nu vrea să-mi povestească 
de necazurile lui cu Cornelia, mă înjură.

Soldatul se lumină la față, mulțumit parcă de propria sa pers
picacitate.

— Cornelia lucrează undeva ? Are vreo meserie ?
— E ospătăriță la un lacto-bar din centru.
— Locuiește în oraș cu familia ei ?
— Da I Locuiește cu o mamă bolnavă care nu se poate mișca 

din pat... și parcă mai are și un frate. Nu știu sigur...
— De unde știi cu cine stă ?
— Păi, de cunoscut, am cunoscut-o și eu. Pe urmă...
— Nu cumva Florea ți-a luat-o ?
— Nu, tovarășe, eu am alte gusturi...
— Știi și pe ce stradă domiciliază ?
— Păi, cum să nu... Pe strada Crăișori nr. 7, într-o curte. Casa 

e proprietatea lor, mi se pare... Dacă vă interesează, am și o fo
tografie a ei...

Pe Lucian, bineînțeles, îl interesa. Soldatul scoase dintr-un car
nețel o fotografie, explicîndu-ne:

— E făcută pe stradă, lingă parc.
După ce cercetă fotografia, Lucian se ridică pe neașteptate în 

picioare, urmat de Chirică. Frunză, care-1 urmărise tot timpul în
cruntat, nu se clinti din loc.

— Tovarășe Chirică, am terminat... Să nu pomenești nimănui 
de discuția noastră... Ii strinse mîna. Soldatul își puse pe cap bo
neta, luînd apoi poziția de drepți. Dar nu făcu spre ușă decît un 
pas. Rămase locului și se uită la Lucian cuprins de bănuieli.

— Nu vă supărați.- da' de ce m-ați întrebat de Floruț ? în
trebă el aproape bî!bîindu-se.

— O să afli la timpul potrivit, îl liniști Lucian, aruneîndu-i un 
zîmbet trist

Ostașul ieși. Frunză se ridică în picioare. Ceru voie să-și aprindă 
țigara. Căpitanul făcu cîțiva pași prin birou.

— Nu știu de ce, dar mi s-a părut cea mai grea audiere din 
viața mea. Nu pot să-mi explic, zise Lucian rar, răsucindu-se apoi 
spre prietenul său. Limba mi se împleticea... Nu-mi găseam cuvin
tele... întrebările parcă nu voiau să se închege... Dar să lăsăm 
asta... Ia spune, domnule Frunză, ce părere ai de cele auzite ?

— Chirică ne-a furnizat un indiciu prețios. Acum putem să 
reconstituim drumul făcut de Nicula Florea din clipa în care a 
părăsit unitatea plecînd pe ultimul său drum... Sînt de părere...

Cineva ciocăni la ușă. Era locotenentul Pădureanu. Uitasem 
de el.

— L-am văzut pe soldatul Chirică ieșind și atunci am îndrăznit 
să intru... Cred că am găsit ceea ce vă interesează.

— Vă ascult, tovarășe locotenent.
—- Militarul Nicula T. Florea, citi locotenentul dintr-un carnețel,
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întoarse spre

la paza car- 
misiunea i-a

a făcut anul trecut serviciul de pază la puntea cargoului „Santa 
Lucia", vas aflat sub pavilion dominican. Și-a îndeplinit cu cinste 
serviciul. Și anul ăsta...

— Vreți să repetați ? îl întrerupse Lucian și se 
mine.

Locotenentul se supuse, după care, adăugă :
— Iar anul ăsta, urma să fie repartizat din nou 

goului „Santa Lucia", dar, aprobîndu-i-se permisia, 
fost amînată.

— Vă mulțumesc, tovarășe locotenent, zise Lucian. Dacă o să 
fie cazul, o să mai apelăm la dumneavoastră.

Ieșirăm. In drum spre mașină, Lucian se uită la ceas.
— Acum trei zile, exact la ora asta, caporalul Nicula T. Florea 

părăsea subunitatea...
— Îndreptîndu-se spre locuința prietenei sale, Cornelia... Pro

pun să ne îndreptăm și noi într-acolo, spuse Frunză.
— Ce părere ai, tovarășe scriitor ?
— Sînt umbra voastră.
în realitate însă îmi era cald, sete, aș fi vrut să-mi fac un duș 

rece, să beau ceva la gheață și să stăm de vorbă pe marginea 
audierii lui Chirică. Cred că și amicii mei erau stăpîniți de a- 
ceeași dorință. Numai că ceasul discuțiilor trecuse. Bătuse cel al 
acțiunilor.

VIII. MĂRTURISIRILE 
DOMNIȘOAREI 

CORNELIA
Strada era îngustă, prost pietruită, cu case vechi, gata parcă 

să se năruie. Ici, colo, cîte un strat de flori încerca să salveze 
aparențele.

— Uf, zăduful ăsta I se plînse Lucian.
— Și mie mi-e tare cald...
— N-o să intrăm toți trei în casa domnișoarei Busuioceanu. 

Tu, Frunză, știi ce ai de făcut ?...
— Știu. S-a înțeles, răspunse Frunză disciplinat.
Mașina staționase undeva nu departe, iar noi o luarăm pe jos, 

trăgîndu-ne mai la umbră.
Ceva mai târziu, aveam să aflu semnificația acelui „s-a înțe

les", rostit de Frunză pe un ton atât de milităros. Cînd ne-am 
apropiat de casa cu numărul 7, ca la un semn nevăzut al lui 
Lucian, locotenentul-major a rămas în urmă, de parcă din gre
șeală mersese în rînd cu noi.

(Urmare tn numărul de mîine)
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PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Recent, la Pitești s-a înche
iat Olimpiada tinerilor strun
gari organizată de comitetul 
regional Argeș al U.T.C. An- 
trenind de-a lungul desfășu
rării ei un număr de peste 
350 de tineri din două mari u- 
nități industriale ale regiunii 
— Uzina de piese auto Colibași 
și Uzinele mecanice Muscel — 
olimpiada a oferit participan- 
ților posibilitatea acumulării 
unor cunoștințe suplimentare, 
parcurgerea unor noi pași spre 
drumul măiestriei profesio
nale. Au fost declarați cîștigă- 
tori, în finalul întrecerii, tine
rii strungari care au întrunit 
sufragiile juriilor desemnate 
să verifice pregătirea teoretică 
și indeminarea practică a 
concurenților; Ion Preda, Ghe- 
orghe Răcaru, Ion Popescu și 
Gheorghe Mandu. Important 
este că prin modul de desfă
șurare — cu faze pe atelier, 
secție, fabrică, iar in final, pe 
regiune — olimpiada a stimu
lat la un mare număr de tineii 
pasiunea pentru consultarea 
cărții tehnice, interesul pentru 
autoperfecționare.

Intr-unul din laboratoarele Insti
tutului de Cercetări Forestiere. Se 
cercetează o problemă cu largi 
implicații practice • urmărirea nu
triției speciei forestiere cu în- 

erășăminte.

Incontestabil un rafinat colorist» 
un armonlst de tonuri rare sl 
pure, a căror discreție și decan
tare evocă emoții Inefabile, ex
tatice, tiălle cu gravitate, și-n 
tăcere. îl repugnă strălucirile 
baroce sau naturaliste, culoarea 
care excită simțurile si nu ra
țiunea. De aceea, adesea cîteva 
indicații de ton, cu un matism 
si curățenie de frescă ii ajung 
si II mulțumesc.

Deși Pallady in discuțiile sale 
privind arta tinde nă absoluti
zeze desenul (pe care-1 poten
țează conceptual), in lucrări el 
este organic, asimilat elementu
lui cromatic, se interferează si 
se condiționează reciproc, ca-n- 
tr-un proces osmatlc.

De pildă, In peisajele sal” a- 
flate in colecția Yvonne Palia- 
dy Dinopol, expuse recent in 
sălile Muzeului Slmu, (in ciclul 
de expoziții „Colecții și colec
ționari bucureșteni"). desenul, 
printr-o repartiție severă a pla
nurilor, redus la esențial, la 
semn stenografie, cheamă nota
ții de culoare, restrînse, la fel 
de esentlalizate. Izbutind — și 
aci stă mirajul artei sale — de 
a aduce plenar atmosfera locu
lui, a reveriilor artistului in 
fața lor, poezia gravă medita
tivă a naturii („Peisajele din 
Annecy", „Peisaj din Cannes", 
„Casă din Antibes". „La St. 
Tropez" ș. a.). Dacă pentru 
Claude Monet pictarea gării St. 
Lazare ridică în primul rînd 
probleme de complicată tehnică 
picturală, pentru Pallady ace
lași subiect de o linearitate $i 
soliditate remarcabile, de o 
cromatică aparent monocordă, 
închisă, ca-ntr-un peisaj minier 
dar perfect adecvată, e în pri
mul rînd definirea locului, pă
truns de tristețea și nostalgii
le plecărilor, atmosfera care-1 
înconjoară, ușor depresivă, e o 
realitate mai puternică decît 
detaliile naturale ale peisajului 
însuși sau frumusețea apetisan
tă, a mijloacelor picturale, e 
așa cum o definea singur o „ne
voie de a privi, de a vedea din
colo de aparența lucrurilor“ 
(„Gara St. Lazare“). într-o pic
tură în care formele plastice se 
dezvoltă sintetic, dincolo de se
ducțiile luminii și umbrei natu
rale, desenul reclamă o anumi
tă cromatică, la care artistul 
n-a renunțat nici în cele mai 
mici crochiuri, tot așa cuir pre
ferința pentru paleta surdiniza- 
tă. a pus în valoare forma limi
tativă a obiectului, relațiile 
spațiale între aceste forme.

In nenumăratele sale nuduri 
(sau compoziții cu nuduri) a- 
plecarea sa către sinteză linea
ră e poate și mai evidentă. De- 
gajînd lucrarea de orice aluzie 
naturalistă, studiază ritmica și 
frumusețea trupului uman, căl
dura, armonia formelor sale, a- 
nalizează farmecul fără chip al 
sentimentelor pure. Niciodată 
aceste personaje redate într-o 
geometrie angulară (culcate. în 
picioare, sau despărțind în dia
gonală dreptunghiul hîrtiei) nu 
violentează atmosfera prin miș
cări oarecare, (Pallady urmă
rește esența unui lucru, nu ipos
tazele lui întîmplătoare), ci în
tr-o stare de letargică visare, 
de un hieratism vag bizantin, 
evocă o atmosferă de încărcată 
și baudelairiană pace, 
desenează mult ; are sute de 
desene. în fiecare caută relația 
perfectă, adevărul, de care e 
conștient că se depărtează me
reu. și în urmărirea căreia re
vine cu încăpățînare. Tn Auto
portretele sale (și sînt cîteva 
foarte bune în expoziție), ca și 
în celelalte lucrări, asemănarea 
e amendată, detaliile eliminate, 
în lupta aceasta de a traduce 
spiritual, definitoriul persona
jului. în cîteva linii (care aduc 
cel mai adesea o imagine chi
nuită. străbătută de tragismul 
stării și existenței sale) îsi 
caută esența, adevăratul ch’p, 
pe cel lăuntric „Modelul n-a 
venit... Am să-mi servesc eu 
însumi în model... în lumea o- 
glinzilor pe care le cercetăm cu 
neliniște și îngrijorare... cînd 
vrem să ne informăm, fără că 
ne temem de adevărul bruiat în 
fața căruia zadarnic zîmbim și 
pozăm. Adevărul e acolo, re- 
flectîndu-ne imaginea fără com
plezențe“.

Dacă am adăuga la acestea 
notațiile fugare cu tipuri ano
nime din restaurante, de pe 
străzi, din gări etc. în car” în
cearcă «ă descifreze dincolo de 
privirea lor blazată sau inex
presivă. o intenție, un noi-*” de 
gîndvri. poate generatorii lor, 
încă n-au epuizat ipostaza ca 
de veșnic desenator de’en ne 
care l-a cultivat aproar>° zilnic 
pînă la saturație, pînă la exte
nuare.

Regretăm că în această expo
ziție, selecția (s-a expus apioa- 
pe totul cu intenția parcă mai 
mult de a releva dimensiunile 
unei colecții) nu-1 servește în
deajuns pe artist, nu exprimă 
simplificat sensurile adevăru
rilor sale plastice, că este în
cărcată cu lucruri care nu trec 
de calitatea unui simplu exer
cițiu de formă, si pe care desi
gur, exigentul Pallady nu l-ar 
fi expus niciodată ca o lucrare 
de sine stătătoare.

Pallady

CONSTA NTINESCU
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AGENDĂ
unIn filele agendei găsesc 

capitol destul de voluminos 
de amănunte, toate grupate 
sub un calificativ comun — 
ipocrizia Răsfoiesc 
înc.hipuind.u-mi că 
mind bățul acela 
vedem uneori pe 
menajeriei circului: 
în cînd, vizitlndu-și necuvân
tătoarele. le mai trezește cu 
vergeaua de la subsoară. ori 
le mai atinge peste scăfîrlH 
pe cele de (of obraznice în 
re mă privqrfr. avtnd capito
lul ipocrițilnr înainte, mă văd 
nevoit să pedepsesc unele 
mutre redurindu-le zimbdvl 
fals la seriozitate sau chiar la 
vtrimhăfură Prefer ipocritu
lui, opozantul.

Cei pe care ti am aici sînt 
nsă dintre oceia care — mă

rar prin gestul odată săvirșit 
— .sînt neschimbafi. li păs
trez infocți ca să-i pot ridica 
cu două degete spre plăcerea 
studiului.

El : ținută de june prim, la 
45 de ani. Zimbef care rosto
golește ploi dr : „vd respect“ 
și „sînt sluga dumneavoas
tră”. Așa arăta și-n clipa cînd 
l-am cunosrut. Intram In ca
binetul unde, responsabilă^

notitele, 
pori In 

m care-1 
directorul 
din cînd

*ro o femeie S-a aplecat In
tr-un „sărut mina" care m-a 
făcut să-l invidiez pentru ele
ganță și finețe dc spirit. 11 
priveam sorbindu-1 tocmai 
pentru aceasta. Femrin — to
varășă, doamnă, gazda noas
tră — a sunat fi o cerut în 
timpul discuției un pahar dc 
apă. Cînd s-a deschis ușa, el 
t-a repezit, a luat tava r*

mă alt om, sau celălalt, sca
brosul critic de circumstanță? 
Intîmplări ulterioare, invîrtiri 
rapide alo medaliei cu două 
fețe mi-au demonstrat că 
imaginea a doua era cea rea
lă. Cel mai incrincenant a- 
mănunt este Insă următorul: 
odată, copilul său fiind grav 
bolnav, era să moară înfr-o 
noapte. El, a apelat la cineva

TE ȘTIU,
MASCA !

pmpriilc-i brațe, o xervit-o 
el I Ce șlefuire interioară I 
îmi ziceam.

La ieșire (coboram o scară 
lungă) m-n tras de minccă. 
„O văruși pe asta?". „Care?", 
„Asta. Ia care fuscrăm...". Șt 
tonte conalrle pământului ou 
pornit să se verse din gura 
care tîmbise frumos, în direc
ția femeii care ne găzduite, 
femeia aceea pe care el o ser
vise personal I

A’u mi-a venit să cred. 
Care este omul real? Elegan
tul care părea să știe ca ni
meni altul să respecte din ini-

sprepe care nu-l cunoștea
a-i aduce un medic ; momen
tul greu a fost trecut. S-a sta
bilit intre el și omul care-l 
ajutase un fel dc prietenie, 
se vizitau reciproc. Pentru ca, 
după oarecare timp, soția a- 
celuia ce-i făcuse marele bine 
să ceară soțului să nu-i mai 
permită niciodată să intre in 
casa lor . ipocritul voise să-i 
„plătească“ cehii ce-i salvase 
copilul de la moarte dînd 
buzna fn lipsa lui în casă și 
încercînd să-i ademenească 
nevasta I

...Poți, cînd vezi asemenea

1
mutră zîmhindu-fi din mira 
menajeria, să nu scoți ver
geaua de la subsoară ?

Alt tip, mai recent introdus 
în paginile, unde păstrez, por
trete. Perioadă de examene la 
fără frecvență, declarații dr 
sprijin reciproc intre colegi 
ae muncă. Cineva, care avea 
un caiet dc notițe la o mate
rie. primește dis de-dimincață 
vizita unui tovatăș. „Ți-l dau, 
cum ți-am promis, eu mă 
prezint la eiaTnPn anul vii
tor. Ce naiba, doar sîntem 
prieteni!" Să notăm : ora 6. 
La sfirșitul programului de 
muncă a avut Inc la respecti
va întreprindere o ședință de 
analiză a muncii. Posesorul 
caidului a fost înlocuit pen
tru mai buna stare a lucruri
lor cu cel ce ceruse caic tul. 
Scenă imediat după ședință : 
..Te rog să-mi dai notițele“. 
..Dar, s-a mirat celălalt, mi 
le-ai împrumutat, spuneai că 
nu-ți trebuie în săplămina 
următoarei” „Am de învățat. 
Afd apuc de acum”, i s-a răs
puns. deși era clar motivul.

...Omule care nu știi sd a- 
runci ancore-n propria-ți ini
mă, sau care, poate, n-ai în 
tinp ape atît de adinei pen
tru a susține corăbiile demni
tății, cum te trădezi I

CONGRESUL NAȚIONAL 

DE ENDOCRINOLOGIE

Congresul național de endo
crinologie, organizat de Uniu
nea Societăților do Științe Me
dicale - Societatea de endo
crinologie — și-a început lucră
rile marți ‘ 
talfi.

în afară 
didactice, 
specialiști din toate centrele u- 
nlversitare. regionale și raiona
le — participă ca oaspeți nu
meroși endocrinologi de repu
tație mondială sosiți din 18 țări.

După cuvîntul do deschidere 
rostit de acad Ștefan Milcu. 
președintele congresului. au 
rostit cuvîntftrl de salul, acad. 
Aurel Moga. ministrul sănătății 
șl prevederilor sociale, prof. dr, 
ilie Dlculescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, prof. dr Nicolae Nes- 
torescu, președintele U.S.S.M., 
precum șl reprezentanți ai de
legațiilor străine.

Actualul congrcfl — prima 
manifestare endocrinologlcă de 
proporție națională — pune în 
discuția pnrllcipanțllor o tema
tică ce se înscrie din plin In ac
tualitatea și interesul endocri
nologiei moderne : structura șl 
fiziologia glandei pineale (epifi- 
zei), a substanțelor hormonale 
extrase din această glandă, pre
cum și alte teme consacrate fi- 
zio-patologiel clinice și trata
mentului sindromului Cushing.

(Agerpres)

dimineața in Capl-

de delegați 
cercetători,

cadre 
medici

A C T U

TEMPERA TURA
OSPITALITÀ ȚII

(Urmare din pag. 1)

atrage neîndoios mulți a-
depțl.

Modernizarea bazelor de tra
tament : secția de fizioterapie 
complet refăcută, băile 
Cloșca, Crișan. parțial sai 
renovate, pardosirea cu plăci de 
marmură, iluminarea printr-un 
sistem de reflccțic-refracție. trei 
noi servicii medicale (cardiologie, 
stomatologie, O.R.L.) reîntineresc 
acest sanctuar de sănătate patro
nat de Hercule.

O nouă cotă 
de confort ?

s
p
o

T

în turneul internațional feminin de șah de la 
Kiev s-au disputat partidele întrerupte. Fără a 
relua jocul. Andreeva s-a recunoscut învinsă în 
partida cu Alexandra Nicolau. Zvorikina a învin
s-o pe Asenova, iar Bilek a cîștigat la Medianiko- 
va. Partida dintre Gaprindașvili și Kislova s-a 
încheiat remiză.

După șase runde, în clasament continuă să con
ducă Alexandra Nicolau (România) cu 5 puncte, 
urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 4 puncte 
(o partidă mai puțin jucată), Bilek (Ungaria), 4 
puncte. Novara (R. D. Germană), Aleksandria și 
Andreeva (U.R.S.S.) cu cîte 3.5 puncte. Marți a 
fost zi de repaux. Astăzi se joacă partidele run
dei a 7->a.

• Cursa ciclistă de șase rie disputată pe ve
lodromul din Montreal (Canada) a fost cîștigată 
de perechea belgiană Severyns-Sercu, care a to
talizat 804 puncte. Locul doi a fost ocupat de 
perechea Eugen-Lykke (Danemarca) cu 401 
puncte.

Sportivul belgian Sercu a bătut recordul cursei 
ciștigînd 62 de victorii la sprint. Vechiul record 
(58 de sprinturi cîștigate) aparținea ciclistului el
vețian Pfenninger.

• In proba de dublu mixt 8 campionatelor In
ternaționale de tenis de la Roland Garros, jucă
torul român Ion Țiriac joacă împreună cu tenis- 
mana engleză Ann Haydon-Jones, fosta jucătoare 
de tenis de masă.

In primul tur, acest cuplu a învins cu 8—1, 
6—2 soții Gongora (Mexic), iar în turul doi a 
dispus cu 6—2, 6—1 de perechea Valerie Sandulf 
(Suedia) — Molina (Columbia). Perechea Mo- 
nique Salfati (Franța) — Ilie Năstase a fost eli
minată în turul II de cuplul soților Cottril (Aus
tralia) cu 6—2, 5—7, 7—5.

DE CE NU SE ÎNVESTESC

ALITA
EUGEN FLORESCU

ORIGINAL CONCURS.
TURISTIC

giunii în materie 
ții nu este prea

în renumita Poiană a narcise
lor din Făgăraș 

Foto : AGERPRES

peHotelul „Cerna", profilat 
stincăriile din spate, cu frumoa
sa-! arhitectură, cu terasa deco
rată de palmieri, favorizați 
micro-climatul subtropical, 
ținea recordul de înălțime 
clădirilor, era tema de predilec
ție. a vederilor din stațiune. Dar 
iată că, puțin mai jos, vizavi, doi 
coloși de cîte nouă etaje înalță 
la o nouă cotă de confort zilele 
de odihnă : 520 de locuri cate
goria întîi. Nu știm în ce cate
gorie va fi încadrat serviciul me
sei pentru că printr-o omisiune 
mai precis o greșeală, nu 
a fost proiectat și prevăzut 
un bloc alimentar aferent. Cu 
toate eforturile pentru extinde
rea capacității bucătăriilor și a 
sălilor de mese actuale, rîndul 
din fața cantinelor se va îngroșa. 
Masa se va servi în trei și chiar 
patru serii.

Și cum sfatul popular al re- 
de construc- 

r._ __  x atent și
operativ cu stațiunea Herculane 
perspectivele nu ni se par apro
piate. Scepticismul nostru este 
generat de următoarea adresă 
expediată de sus-numitul sfat : 
„Referitor la executarea lucrări
lor de amenajări și încălziri cen
trale la pavilioanele băilor Her
culane, vă facem cunoscut că 
din cauza elaborării cu întîrziere 
a documentației (69 300 lei a 
costat aceasta n.n.) volumul do 
565 000 lei aferent acestor lucrări 
nu se poate executa în acest an". 
Banii au fost retumați Consiliu
lui General al Sindicatelor, și 
astfel 100 de camere, rczolvînd 
necesități de spațiu pentru fa
miliști au rămas necompartimen
tate, iar într-un pavilion s-ar fi 
putut introduce încălzire cen
trală. De altfel, în toată regiu
nea Banat s-au realizat doar 56 
la sută din investiții pentru con
struirea, reamenajarea și moderni
zarea stațiunilor.

de 
de

al

Dacă toți factorii 
din regiune...

RĂSPUNDERI FERME PE ȘANTIERELE
DE CONSTRUCȚII ?

(Urmare din pag. I)

planificat să se realizeze, la zi, 
numai circa 60 la sută (valoric) 
este raportat ca înfăptuit I

...Complexul pentru îngrășarea 
porcilor de la Stelnica — Fe
tești. In primele patru luni și 
jumătate ale anului, planul a fost 
îndeplinit aici în proporție de 
circa 55 la sută. In toate uni
tățile economice și în instituții, 
pe șantiere se discută mult des- 
f;re utilizarea din plin a timpu- 
ui de muncă, aici însă nu se 

face simțită o astfel de preocu
pare. In ziua cînd ne aflam pe 
șantier, doar cîțiva oameni lu
crau — mutau dintr-un loc în- 
tr-altul niște materiale. Stația 
de betoane nu mergea (punerea 
ei în funcțiune la întreaga capa
citate încă mai este o problemă 
de viitor I ?) Utilajele terasie- 
re lipseau. De la șeful de șantier 
aflăm că din lipsa brațelor de 
muncă e nevoit să lucreze cu o 
sută și ceva de meseriași — sub 
numărul necesar, iar cei ce sînt 
pe șantier au o calificare discu
tabilă. Am dorit să vorbim cu 
secretarul organizației U.T.C. de 
pe șantier. Nu am reușit pentru 
că. practic, aici, pe șantierul de 
la îngrășăloria de porci din Fe
tești nu există organizație U-T.C. 
Și lucrează peste o sută de tineri! 
Cine atunci să se ocupe de re
zolvarea problemelor ce-i preo
cupă pe tineri ? Un răspuns în 
acest sens îl datorează cititori
lor Comitetul raional Fetești al 
U.T.C.

...O îngrășătorie de taurine 
pentru douăsprezece mii capete 
anual — așa cum este cea de la 
pod—Borcea este o investiție a 
cărei amploare nu mai trebuie 
subliniată. Totuși, deși au trecut 
termene după termene de pune
re în funcțiune la întreaga ca
pacitate proiectată a acestui im
portant obiectiv, zece grajduri 
(aproape o treime din numărul

această cauză aici încă n-a fost 
terminat sistemul de evacuare a 
apelor de suprafață și de profun
zime, ceea ce-i împiedică pe lu
crătorii trustului de construcții 
să toarne betoanele și să execute 
alte lucrări. Și planul este înde
plinit numai în proporție de a- 
proximativ 30 la sută '

...La Ciulnița s-a stabilit con
strucția unei mari și modeme în- 
grășătorii de taurine. Totul a 
fost pus la punct încă din toam
na trecută : vizele au fost luate, 
constructorul a fost pus în pose
sia proiectului, amplasamentul 
era făcut. Cu atît mai mult apa
re inexpilicabilă starea de lu
cruri de pe acest șantier aflat a- 
bia în stadiul.... de organizare. 
La mijlocul săptămînii trecute 
numai vreo patruzeci de oameni 
lucrau la ridicarea unor magazii 
de materiale și a unor dormitoa
re, lucru ce se putea foarte bine 
executa în anotimpul cînd tur
narea betoanelor era o proble
mă ! Motivări sînt din belșug. O 
vorbă din popor spune însă un 
adevăr : după ce ți-au degerat 
urechile — degeaba-ți mai îndeși 
căciula.

★
In raidul anchetă întreprins 

pe șantierele cîtorva titluri de 
investiții, am sesizat cîteva nea
junsuri comune: 1) lipsa brațe
lor de muncă (necalificate și ca
lificate — mai ales); 2) numărul

insuficient al utilajelor de bază; 
3) slaba aprovizionare a șantie
relor cu materiale (la nivelul 
șantierelor deschise în G.A.S. din 
regiunea București, deficitul e de 
aproape o sută de tone ciment, 
peste cinci milioane de cărămizi, 
cinci sute de metri cubi cheres
tea, peste o mie metri cubi ba
last și nisip) ; 4) inactivitatea mul
tor stații de betoane ; 5) lipsa
îndrumării calificate (la îngrășă- 
toria de taurine din Giurgiu în
treaga activitate la organizarea 
șantierului e condusă de un șef 
de echipă).

Rezolvarea acestor neajunsuri 
este o sarcină a constructorilor 
și beneficiarilor, a forurilor tute
lare ale acestora. O contribuție 
importantă și necesară la îmbună
tățirea situației semnalate o pot 
aduce și organizațiile U.T.C., în 
f»rimul rind prin mobilizarea la 
ucru pe aceste șantiere a tineri

lor calificați și necalificați în 
numărul solicitat. în preocupări
le comitetelor raionale ale U.T.C. 
în a căror rază de activitate 
se află șantierele amintite (Ol
tenița. Călărași și Fetești) nu și-a 
făcut loc încă o astfel de proble
mă. Foarte rar un activist al U.T.C. 
își petrece timpul printre tinerii 
ce muncesc aici. Este, și în acest 
domeniu, stabilită o serie de sar
cini precise, de care nu sînt ab
solvite comitetele raionale Olte
nița, Călărași, Fetești ale U.T.C.

număr 
de iubitori ai ___
mului, de toate vîr- 
stele, s-au întîlnit 
într-una din serile 
trecute, la Casa de 
cultură a tineretului 
„N. Bălcescu“ cu 
prilejul unui con
curs pe teme turisti
ce, primul de acest 
fel din țară, organi
zat de Comitetul o- 
rășenesc București 
al U.T.C. în colabo
rare cu Radiodifu
ziunea și televiziu
nea română și cu A- 
genția București a 
O.N.T. „Carpați“. La 
concurs s-au con
fruntat două cercuri 
fruntașe de turism

mare 
turis-

din Capitală, ale U- 
zinei „Vulcan“ și ale 
întreprinderii Opti
ca Română pe tema 
„România în circuit“. 
Concursul a prile
juit verificarea cu
noștințelor de isto
rie, geografie și et
nografie, pe care 
concurenții și le-au 
însușit in excursiile 
la sfîrșit de săptă- 
mînă sau 21. 1__
României, organiza
te pentru acest con
curs. în același scop 
s-a ținut un ciclu de 
expuneri la C 
de cultură ale 
retului, ] 
„Frumoasă

în EDITURA POLITICA 
a apărut t

K. Marx-F. Engels
OPERE VOL. 28

în turul

Pe
I ești

Casele 
tine- 
tema 

pa-

tria mea", urmate 
de proiecții și filme 
turistice.

Cea mai bine pre
gătită, echipa Uzinei 
„Vulcan" compusă 
din Radu Butuligă, 
secretar al 
tului U.T.C. al uzi
nei, Ștefan 
membru al 
orășenești de turism 
și Nicolae Bogdan, a 
cîștigat cîte o călă
torie în circuit prin 
țară și premii în 
bani.

Temele concursu
rilor fulger au fost : 
„Prin cabanele din 
țara noastră" și „Vo
cabular turistic".

comite-

Bucur, 
comisiei

Sîmbătă seara, dans.
...Unele peste altele un rind 

de scaune, apoi alt rind înșiruit 
de-a lungul pereților, ceva din 
atmosfera acelei ore obosite de 
închidere a localurilor. O dușcă 
de bere între două dansuri și 
sticla așezată lîngă picioarele 
scaunului reține locul dansatoru
lui. Acordul dintre orchestră și 
dansator se stabilește greu pen
tru că melodiile sînt cîntate cu 
bunăvoință, dar cu aproximație.

— N-avem măcar un notist să 
instruiască orchestra, ne spune 
directorul Casei de cultură, Ian- 
cu Mărescu. Nu s-a ajuns la o 
definitivare a schemelor pentru 
stațiuni. Sovata, Sinaia, Predeal, 
au orchestre plătite... Au rămâi 
cu schemele vechi.

Poate, adăugăm noi, și cu un 
mai mare interes al regiunilor în 
care sînt situate, pentru viața lor

■ ■^TELEVIZIUNE

celor prevăzute prin proiect) 
precum și alte obiective im
portante sînt încă netermma- 
te. S-au completat dosare în
tregi cu circulare, cu reveniri 
la sesizări, cu fel de fel de justi
ficări ; s-au decontat sute de mii 
de lei pentru convorbirile telefo
nice și. totuși, avansarea lucră
rilor nici nu se observă. Intre 
activitatea constructorului (T.R.C. 
București) și a întreprinderii de 
foraie pentru alimentări cu apă 
nu este corelarea necesară. Din

culturală. Printr-o anomalie greu 
de explicat, Herculane, este sin
gura stațiune dr Interes repu
blican dependentă în materie 
de cultură de raion. Dar aceasta 
nu justifică lipsa de seriozitate, 
de ajutoi, de înțelegere cu care 
sini tratate problemele cultu
rale de către regiune. Recurgem 
la date statistice pentru a oferi 
o mostră. Pe perioada 1 mai 

— 15 aprilie 1967, biblio
teca regională și-a propus 20 dc 
manifestări la Herculane. II s-au 
ținut dar la cu totul alte date 
decît cele planificate și ceea ce 
este și mai concludent doar două 
și-au menținut Ierna inițială. Din 
octombrie bibholrca a renunțat 
irevocabil la colaborare, cu toate 
că, numărul celor veniți în sta
țiune este aproape același pe tot 
parcursul anului.

In aceeași perioadă Comitetul 
regional pentru cultură și artă 
Banat, a înscris în programul 
stațiunii 30 de conferințe. Pe 
parcurs, de 13 a uitat. Se pare 
că au fost uitate și datele și te
mele pentru că inconsecvența 
este evidentă, doar patru și-au 
păstrat datele inițiale. Sceptic, 
directorul Casei de cultuiă avea 
toate motivele să privească inu
tilitatea unei alte consfătuiri 
care urma să stabilească date, 
teme, acțiuni pentru încă un an 
de zile, cu aceiași parteneri.

Dar unde sînt acțiunile speci
fice inițiate pe plan local ? A- 
celeași „jurnale vorbite", „călă
torii pe hartă", „simpozioane"... 
„Denumirea variază, clar tot la 
forma orală ajungem". Idei e- 
xiată suficiente, dar ele se pierd, 
nu sînt valorificate. Oare n-ar 
putea avea o atracție deosebită 
un spectacol folcloric desfășurat 
în grandiosul peisaj, invocînd le
gende și balade locale ? Spec
tatorii receptivi ar găsi la Hercu
lane o stagiune permanentă sus
ținută de artiștii din regiune și 
turneele OSTA. Muzeul stațiu
nii, existent în urmă cu ani, a

fost împrăștiat în patru vtntuA 
Stringerea acestui material va
loros ar da vizitatorului posibili
tatea să cunoască infinit mal 
multe despre trecutul stațiunii. 
De ce nu o cameră în care după 
pofta inimii să asculți muzică, 
poate chiar la căști ? Mai puțină 
rigiditate în programe, întreceri 
de șah sau altele organizate ad- 
hoc, jocuri distractive, acel ine
dit care dă frumusețe va
canțelor. Pentru că, relaxa
rea cere, în primul rînd, o 
schimbare a stereotipului. Deci, 
o varietate de inițiative șl dotări 
care, crrînd ambianța specifică 
odihnei, să asigure o gamă di
versificată de posibilități. La 
Herculane. se pare că acest prin
cipiu este ignorat. In locul sălii 
de conferințe și dans se va des
chide un bar ; terenul de volei a 
cedat locul unei construcții ; po- 
picărla a fost desființată, seîn- 
(lurile fiind folosite în alt scop; 
sala de expoziție a căpătat altă 
destinație.

S-ar putea, probabil, multipli
ca exemplele. Ele nu pot. desi
gur. umbri realizările obținute : 
„Masa foarte bună, servitul ex
celent" (Teodor Constantin, ra
finăria Ploiești) „Toată cinstea 
și lauda personalului medical" 
(Lateș Victor, G.A.S. Lucina, 
reg. Suceava). „îngrijitoarele de 
la vile să se comporte și pe mai 
departe la fel de atent" (Bălușă 
Mihai, pădurar, regiunea Hune
doara).

O concluzie este insă certă t 
responsabilitatea în cadrul unei 
viziuni unitare, se cere astăzi 
deplină pentru toți factorii care 
colaborează în rezolvarea com
plexelor probleme pe care le ri
dică viața din stațiune.

Și zău, tovarăși de la regiune, 
temperatura ospitalității se cere 
ridicată măcar la nivelul ferme
lor lui Hercule. Doar o sin
gură stațiune aveți în regiune, 
nu o lăsați copil al nimănui I

PUPITRE DE LUMINĂ
(Urmare din pag. I)

Dar el n-a simțit niciodată 
uitările pentru că de acolo, de 
la piedestalul său mic cu două sau 
trei trepte a fost întotdeauna iru- 
conjurat și îmbogățit de obrazuri 
noi care-l priveau smulgîndu-i 
tot ce cunoștea el însuși.

Nici de rememorări netede și 
fără emoție n-a avut nevoie. Pen
tru că ori îl mulțumea afirmarea 
autentică a cuiva în care crezu
se ; îl mulțumea, îl satisfăcea și 
atit. Și-i plăcea zgîrcenia gestu
rilor explozive sau chiar uitarea.

Dar imaginea lui nu trebuie 
legănată în „gîndiri spuse sau 
scrise“ frumoș pentru că — 
derulată și materializată în in
vestirile făcute în fiecare dintre 
noi — ea își capătă proporțiile 
exacte.

Sigur că întotdeauna a existat 
un Domn Vucea și un Domn 
Trandafir care au dialogat alte- 
rînd sau alcătuind armonios pro- 
filuri umane inițiale.

De ce întotdeauna a cîștigat 
Domnul Trandafir? Pentru că 
Domnul Vucea n-a predat nici
odată alfabetul întreg, întotdeau
na a neglijat sau a furat unnd 
literele care alcătuiau cuvinte 
ca: demnitate, devotament, dă
ruire.

N-a vrut să dăruiască nicioda
tă nimic pentru că urinei să a- 
gonisească pospaiuri a pierdut, 
pierde și nu învață nimic din 
pierderi.

De aceea mîhnește o scrisoare 
ca aceea venită dintr-o comună 
din Oltenia, în care sînt pome
nite numele unor cadre didactice 
naufragiate în învățămînt „fie 
pentru finanțe, fie din alte mo
tive, dar în nici un caz din dra
gul de a-i educa pe copii“. Și ni

se mai comunica și despre o op
tică „raională" care îi rînduiește 
printre bunii pedagogi. De ce ? 
Pentru că n-au corigenți. Ca și 
cum, citez din nou din scrisoare, 
înrăfămîntul obligatoriu înseam
nă și promovarea obligatorie. Bi
lanțul anual al promovărilor a 
dus și duce la un lanț al califi
cărilor inexacte, al imposturii. 
Impostura se declină. Așa se a- 
junge la profesori de sport făcă
tori de literatură, la profesorii 
de literatură stabilind ierarhii de 
echipe sportive, sau alături de 
ingineri și medici aproximativi 
concurînd și înghesuindu-se la 
ocuparea — pe ecranul mic al 
televizorului sau al unei estrade 
improvizate — a unui loc oare
care. Și de fapt la orice... Uitînd 
că prin aparența de comun, de 
limitat, te poți împlînta în con
știința publică mult mai trainic 
și mai în timp decît prin apariții 
efemere și zgomotoase.

★
Umbrită și mîhnită un timp 

mic pe imaginea pe măsura lui 
a „naufragiatului“ în profesie nu 
pot să nu-mi rotunjesc luminos 
conturul învățătorului și profe
sorului de fapt, acest alfabet plin 
și nuanțat care lărgește și spo
rește de la micul său pupitru de 
lumină — amfiteatrul de lumină 
al întregului nostru peisaj.

Să batem deci în geamul ca
sei lui cu surîsurile destinse ale 
celor peste patru milioane de e- 
levi care intră în vacanță și cu 
emoțiile celor peste 93 000 de 
elevi care își dau acum, in fața 
aceluiași pupitru — examenul de 
bacalaureat. Și totodată îi hat și 
eu în geam cu aceste rînduri 
poate de extemporal grăbit, gră
bit poate și de emoție.

secretul meu?

MIERCURI 81 MAI

elnemwoop

ÎNAINTE de 
rulează la 
19,15; 21).

RĂZBOI
Progresul (orei«

18,30 ; 21).
QUIJOTTB 
(orele 15,30;

REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT 
— cinemascop

rulează la Popular (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

ROBII
rulează la Miorița (orele 9<
11,15; 13,30; 16; — —

COPIII LUI DON
rulează la Rahova
18 ; 20,30).

RIO CONCHO8 —
rulează la Volga (orele 9|
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

JUANA GALLO
rulează la Colentina (orele 
15 ; 17,30).

MONTPARNASSE 1»
rulează la Central (orele 9,30 J
12.15 ; 15 ; 18 ; 21).

Volumul cuprinde cores
pondența dintre Marx și En- 
gels și scrisorile adresate de 
ei diferitelor persoane în pe
rioada 1852—1855, perioada 
reacțiunii politice instaurate 
în Europa după înfrîngerea 
revoluției din 1848—1849.

Corespondența dintre Marx 
și Engels constituie o mărturie 
a colaborării lor creatoare, a 
legăturii indisolubile dintre 
activitatea lor științifică și 
cea revoluționară.

18,00 : Telecronica economică,. Disciplina contractuală. Emisiu
ne de Petre Nedelcu ; 18,30 : Pentru cei mici Ala-bala ; 19,00 : 
Concertul cvartetului Dimov. Transmisiune de la Sofia ; 19,30 ;
Telejurnalul de seară ; 19,50 : Buletinul meteorologic. Publicitate ; 
20,00 : Cronica discului ; 20,35 : „Micul demiurg". Reportaj filmat 
îealizat de Dumitru Udrescu și Ovidiu Drugă ; 20,40 : Film artis
tic : Dragostea și moda. Comedie muzicală, producție a studiou
rilor iugoslave ; 22,15 : Panoramic ; 22,35 : Telejurnalul de noapte ; 
22,45 : Campionatul european de box. Semifinale. Transmisiune 
de la Roma.

CINEMATOGRAFE
8PARTACUS — film pentru »- 
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 ;
21), Modem (orele 9,30 ; 12 ; 
15; 17,15;................... .

ANGELICA 
cinemascop

rulează la
9,15 ;

19,30 ; 21,30).
91 REGELE

Luceafărul (orele
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;

21,30). București (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Au
rora (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30;

18 ; 20,45), Grivița (orele 9 j 
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; 1""" ------
Tomis
15,45 ;
(orele o,ou , n ;
18,30 ; 21), Melodia
11,15;......................

NU 8INT DEMN DE TINE
rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,43 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

JANDARMUL DIN 8AINT- 
TROPEZ ; JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop

13,30; 16; 18,30; 21),
j (orele 9; 11,15; 13,30; 
; 18,15 ; 20,45), Feroviar 
■ 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
, (orele 9 ;
; 13 ; 16 ; 18,30 ; 21).

rulează la Victoria (orele 
10.30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22), Arta 
(orele 9 ; 12,45 ; 17 ; 20,45).

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

O SCRISOARE PIERDUTA
rulează la Doina (orele 11,30 j 
14,30 ; 17,30 ; 20,30).

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

11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).
GALAPAGO8 — COCOȘELUL 
DE HIRTIE

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

IN NORD SPRE ALASKA 
cinemascop

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

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIM — cinemascop

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

SUCCES, CHARLIE I — cine
mascop

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

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

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

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează 1« Moșilor (orei« 
15,30 ; 18).
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9 Știri inscm 
nări comentarii 

• Știri înseninări com 
entarii > Știri Însemnări

ZILNIC

Nigeria orientală * devenii Republica Democratică Rlafra. Fă
râmițarea Nigeriei «-a produ« dupn o «âptnmină de incertitudini în 
care speranța «berna cu îngrijorarea. Concesiile pe care Gowon. con
ducătorul guvernului federal, le-n făcut n-«u avut ecoul dorit In La
gos. Sosiseră cu intînriere. după ceasul al 12-lea dacă măsurăm tim
pul după orologiul politic în funcțiune la Enugu. Gowon n-n reu
șit să evite destrămarea țării. Eforturile sale au urmărit sa preîn
tâmpine secesiunea provinciei estice. Dar strădania liderului mi
litar de la Lagos s-a lovit dc hotarirea fruntașilor orientali de * 
nu accepta o formulă care pHrea să acorde in continuare avantaje 
nordului feudal.

Provincia orientală și-a proclamat independența. Hotarirea a 
urmat demonstrațiilor care s-au desfășurat mai multe zile pe stră
zile principalelor orașe din provincie și in special Ia Enugu. Noua 
republica a hotărit să se retragă din Federația Nigeriana, să sta
bilească relații diplomatice cu tonte țările, sa adere I» Organiza
ția Națiunilor l nite. la Organizația Unității Africane și la Com- 
monvvcallh. Măsurile decise de Adunarea Consultativă urmează 
sj ducă la înzestrarea autorităților de la E nugu cu toate preroga
tivele unui «lat suveran. Hotarirea n fost adoptată «imbăto. Vineri 
deci cu o singură zi înainte. Ojukwu nfinnn că ..lasă poarta des
chisă pentru discuții în vederea salvării Nigeriei dc pericolul unei 
dezmembrări totale”. Toarta s-n închis. însă, prea repede...

Firește, apariția unui ..stat independent" cu aproape 14 000 000 
locuitori pe teritoriul nigerian, un gen de Katanga nr. 2 n-a re
prezentat o surpriză. Multă vreme (ne referim la săptâminile din 
urma care au adus o notă critică în evoluția evenimentelor) s-a 
considerat drept inevitabilă destrămarea Nigeriei. Propunerile de 
ultima oră ale lui Gowon creaseră o speranță. Iluziile (dacă au 
existat in realitate) s-au destrămat foarte repede. Conducătorii de 
la I nucii tare o lungă periond.: fuseseră răbdători si moderați 
au hotarît brusc să pună capăt așteptării. Părea că doza de răb
dare li se epuizase. Consecințele Ic cunoaștem.

La Lagos s-au anunțat contramâsuri în speranța câ acțiunea 
secesionistă va putea fi împiedicată. Gowon a proclamat starea de

Planul de colaborare 
culturală 

româno-vietnameză 
HANOI. Corespondentul 

Agerpres Adrian Ionescu, 
transmite : Ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 

I Hanoi, Ion Moangă și pre
ședintele Comitetului pentru 

; idații culturale cu str&inăta- 
j tea al R. D. Vietnam, Pham 
i Ngoc Thuan, au semnat pla- 
I nul de colaborare culturală 
I pe anul 1967 între Republica 
I Socialistă România și R. D. 
I Vietnam. Documentul pre- 
| vede colaborarea între institu- 
| (iile culturale și organele de 

presă ale color două țări, vi- 
I zite reciproce de oameni de 
■ știiuță și cultură, organizarea 
de expoziții, schimburi dc I 
filme, precum și dc documen
tații. cărți și publicații. în 
scopul informării bilaterale a- 
sunra realizărilor obținute în 
diferite domenii de activitate.

Procesul
Ben Barka

„Gipsy Moth IV" — corabia cu care Francis Chichester a na
vigat pe întinsul oceanelor

Temerarul navigator 
de pe „Gipsy Moth IV“

Temerarul navigator Francis Chichester a fost acla
mat ca un erou la Plymouth, locul unde înălțase pînzele 
la 27 august 1966, Atunci fusese condus doar de un grup 
de prieteni care puneau totuși la îndoială reușita iniția
tivei sale. Acum entuziasmul general îl purta pe aripile 
lui, iar regina Angliei îi oferea titlul de cavaler al impe
riului Britanic, pentru curajul și tenacitatea dovedite

urgență acordindu-și împuterniciri nelimitate. Totodată, el a co
municat divizarea întregii țări în 12 state : șase în nord, patru în 
est. unul in vest și un stat care să cuprindă regiunea Lagos. Sco
pul măsurii este limpede : fărâmițarea provinciei estice in patru 
formații statale minuscule. Formula fusese de mult prevăzută. 
FRANKFURTER KLLGEMEIN1 ZEITUNG scria cu săplâmîiu 
in urmă că dacă la Enugu se va proclama independența, Gowon 
va transforma provinciile minoritare Calabar, Ogoja și Rivers (a- 
flate in interiorul părții orientale a țării) in state independente ce 
a- urma sâ fie apărate de trupele federale. După ziarul vest-ger- 
man. ..pentru republica Biafra independentă, plănuită de Ojukwu. 
aceasta ar însemna nu numai pierderea accesului la mare, dar și 
a bogatelor zăcăminte de petrol, baza materială a regiunii". Mulți 
observatori sint tentați să vadă cauza actualelor evenimente din 
Nigeria în eforturile pe care Ie depun monopolurile străine de a 
acapara importantele resurse petroliere ale zonei orientale.

Autoritățile de la Lagos se găsesc în dificultate deoarece sece
siunea provinciei estice este însoțită de modificarea atitudinii gu
vernatorilor din vest și centru-vest care arată mai multă simpatie 
față de Ojukwu decît față de Gowon. Conducătorii acestor pro
vincii par dispuși (într-o oarecare măsură) să imite gestul cole
gului lor de Ia Enugu.

Situația din Nigeria a atins un punct de maximă gravitate. Ră- I 
mine de văzut dacă amenințările din discursurile radiodifuzate 
vor avea urmări practice. într-un asemenea caz. cea mai mare 
țară de pe continentul african va putea cădea pradă dezordinelor 
singeroase. conflictele tribale degenerând într-un război civil. Un 
comunicat publicat de Lagos afirmă că arme și muniții destinate 
provinciei orientale ar fi fost descoperite la bordul unui avion. 
Oficialitățile pretind că ..darul" provine din partea unor companii 
străine interesate in zăcămintele petroliere ale Nigeriei. O vărsa
re de singe nu ar fi profitabilă poporului nigerian. Beneficiarii 
eventualului conflict armat se găsesc în birourile capitonate ale 
companiilor petroliere.

M. RAMURĂ

După șase săptămîni 
de la reluarea în fața 
Tribunalului Senei din 
Paris, procesul Ben Bar
ka se apropie de sfîrșit.

In rechizitorul pronunțat luni 
în fața Tribunalului, procurorul 
general, Toubas, a declarat că, 
după părerea sa, locotenent colo
nelul Dlimi și generalul Oufkir 
au fost principalii instigatori ai 
răpirii in octombrie 1965, a lide
rului opoziției marocane, Ben 
Barka. Avînd în vedere prejudi
ciile pe care condamnarea unor 
oficialități marocane le poale a- 
duce relațiilor dintre Franța și 
Maroc, Toubas a ținut să men
ționeze necesitatea acțiunii ju
diciare întreprinse de autoritățile 
din Paris împotriva persoanelor 
vinovate de dispariția lui Ben 
Barka, înfrucît aceasta s-a pe
trecut pe teritoriul francez.

Reluarea lucrărilor Camerei Comunelor

Atentat ia
O bombă cu plastic a 

explodat în plină zi la 
Centrul de verificare a 
automobilelor din Lau- 
sanne.

întregul parter al imobilului, 
care cuprinde serviciile admini
strative și o centrală telefonică, 
a fost devastat. Pagubele mate
riale se ridică la peste 500 000 
de franci elvețieni. Explozia a 
fost aht de mare, îneît a depla
sat placa de beton armat care se
pară parterul de subsol. Explo
zia a avut loc la ora 14,00, cînd 
birourile erau pustii. Numai așa 
se explică faptul că nu au fost 
victime omenești. Au fost rănite 
doar cinci persoane, care se a- 
flau în apropiere.

Acesta este al cincilea atentat 
care s-a produs la Lausanne de 
la începutul lunii. Populația, re
latează France Presse, este îngro
zită de îndrăzneala teroriștilor

Lausanne
care dispun de mari cantități de 
explozive. Se fac fel de fel de 
presupuneri în ceea ce privește 
mobilurile acestor atentate. Nici 
o scrisoare de amenințare sau a- 
vertisment telefonic, care de obi
cei preced sau urmează aseme
nea atentate, nu au fost primite 
de la atentatori.

începutul călătoriei se făcu
se sub auspiciile cele mal 
bune : vinturilc favorabile 
i-au purtat corabia „Gipsy 
Moții IV" pină la insulele 
( apului Verde intr-un timp 
mai scurt decît cel prevăzut. 
Apoi zilele calme, cînd nu 
parcurgea dccit 15—20 mile pe 
zi, au început sâ alterneze cu 
altele in care vîntul puternic 
îl obliga să coboare toate pîn- 
zelc. Buna dispoziție și voio
șia primelor săptămîni s-au 
stins în neliniște șl oboseală. 
A pierdut legăturile radio și 
cirma i-a fost stricată de va
lurile puternice. De la Capul 
Bunei Speranțe la Sidney cal
mul netulburat al Oceanului 
Indian i-a mărit sentimentul 
singurătății de care era cu
prins și semnele de oboseală 
s-au accentuat. La 15 noiem
brie a trecut prin încercarea 
cea mai grea — cirma i s-a 
rupt, n-avea nimic la înde- 
mină care să-i ajute s-o repa
re, astfel incit luarea liotăririi 
de a renunța la proiectata că
lătorie în jurul lumii i se pă
rea inevitabilă. Abia în ziua 
următoare și-a recăpătat cu
rajul cînd cu pînzele umflate 
de vîntul prielnic „Gipsy 
Moth IV“ a parcurs într-o sin
gură zi 110 mile.

După mai multe zile de 
griji, sosea la Sidney, unde o

mare dc oameni II aștepta să-l 
celebreze triumful asupra for
țelor naturii și incertitudinilor 
sale. Șase săptămîni și jumă
tate a rămas în Australia sfă
tuit fiind să renunțe la pro
iectul său pentru a-și cruța 
sănătatea. Sfaturile și rugă
mințile n-au servit la nimic, 
învingătorul unui lanț dc 
greutăți, prevăzute și mai a- 
les neprevăzute, Chichcster 
era de-acum încredințat că a- 
vea să reușească. .Amenințarea 
Capului Horn cu ghețurile și 
vinturilc lui năpraznice il în- 
dirjeau în hotarirea sa. Aici il 
așteptau un pilot, un ziarist, 
un operator de la televiziunea 
britanică care trebuiau să-i a- 
sigure reușita trecerii și să în
scrie pe hîrtie și peliculă mo
mentele palpitante ale acestei 
aventuri în jurul Țării de Foc. 
Apoi parcurgerea Atlanticului 
dc Sud in condiții atmosferice 
nefavorabile au împiedicat 
pentru mult timp corabia 
să atingă Ecuatorul. Ziarul 
TIMES care a vegheat în tot a- 
cest timp traseul navigatorului 
făcea cunoscut prin notițe 
scurte că acesta a pierdut le
gătura cu undele radio ale ță
rii. Căutările înfrigurate ale 
radiotelegrafiștilor îl descope
reau atunci cînd aveau noroc 
doar la cîteva sute de mile

mai departe de punctul Inițial. 
Gîndurile dc reușită ale con
cetățenilor săi îl însoțeau. în 
sfîrșit, tentativa a ajuns in 
faza finală. Țărmurile patriei 
se apropiau. In întimpinarc 
i-au ieșit zeci de ambarca
țiuni.

De un singur lucru mărtu
risea Chichester că-i pare rău: 
că n-a făcut călătoria în 
timpul prevăzut, că a întrecut 
termenul cu cîteva zile. Da, 
s-a întors răspunsul, dar Chi
chester și „Gipsy Moth“ au 
întrecut toate așteptările.

DOINA TOPOR

După vacanța de primăvară, Camera Comunelor își va 
relua miercuri activitatea. Deschiderea va fi marcată de o 
dezbatere extraordinară consacrată crizei din Orientul Mij
lociu și Apropiat.

Premierul britanic Harold Wil
son va face în legătură cu aceasta 
o declarație. Un alt subiect care 
preocupă în prezent cabinetul 
Wilson este legat de eventuala a- 
derare a Angliei la Piața comună. 
Londra dorește ca tratativele cu 
C.E.E. să înceapă fără întîrziere, 
și speră că Franța nu se va opune 
acestui deziderat. In cercurile 
politice londoneze se menționează 
că în cursul întrevederilor sale 
cu președintele de Gaulle, la 19 
iunie la Paris, premierul Wilson

va încerca să-și convingă interlo
cutorul de „necesitatea" aderării 
Angliei la C.E.E. Războiul clin 
Vietnam, situația în Asia și rela
țiile anglo-americane vor figura, 
de asemenea, printre principalele 
puncte pe agenda Camerei Co
munelor ca și a întâlnirii dintre 
Wilson și președintele S. U. A., 
Johnson, la 2 iunie.

Se așteaptă ca stinga laburistă 
să ceară din nou guvernului să 
se disocieze de politica americană 
în Vietnam.
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O PISTĂ de aterizare, ușoară, 
din nailon, care poate fi amena
jată de cîțiva oameni într-un 
timp scurt, a fost pusă la punct 
de un grup de tehnicieni brita
nici din Christchurch. Hamp
shire. Pista de aterizare, care 
poale fi folosită pe un teren 
prăfuit, dar solid, se compune 
din bucăți pătrate cu o lungime 
de 25,6 m care, pliate, încap în
tr-un conteiner ușor de mînuit. 
Ca pistă de aterizare pentru eli
coptere este suficient un pătrat. 
Iar mai multe pătrate, așezate 
la rînd formează o pistă de ate
rizare pentru avioane obișnuite.

Aparat contra oboselii
UN APARAT împo

triva oboselii, pus la 
punct de medicul a- 
merican C. Christof, 
a fost prezentat pen
tru prima oară publi
cului luni la Paris. 
Acest aparat, folosit 
pînă în prezent nu
mai de cosmonauții 
americani și de pilo- 
ții avioanelor „U-2U, 
va fi produs în serie

pentru uzul marelui 
public. De mărimea 
unei cutii de conser
ve, aparatul creează 
un cîmp de electrici
tate pozitivă asemănă
tor celei care există în 
natură. El poate fi 
instalat în interiorul 
avioanelor de pasa
geri, autovehiculelor, 
birouri și apartamen
te. Deși aparatul nu

elimină complet 
boseala, o reduce 
mod considerabil. 
Înainte de introduce
rea acestui aparat in 
birourile unor dacti
lografe, ele comiteau 
2 400 de greșeli în pa
tru ore de muncă, 
după instalarea lui 
greșelile de dactilo
grafiere s-au redus 
la 160.

0-
în

LUNI, la New York a început 
cea de-a 34-a aesiune a Consi
liului de tutelă al Organizației 
Națiunilor Unite.

Ordinea de zi cuprinde pro
bleme legate de situația din te
ritoriile aflate sub tutelă și de 
modul în care au fost îndepli
nite hotărîrile sesiunii a 21-a a 
Adunării Generale a O.N.U. 
privind aceste teritorii.

Luni s-a închis Tîrgul in
ternațional de la Budapesta. 
La ediția din anul acesta a 
Tîrgului au luat parte 35 de 
țări, printre care și Republi
ca Socialistă România. Expo
natele pavilionului țării noas
tre și instalația românească 
de foraj s-au bucurat de a- 
precierea vizitatorilor. Numă
rul acestora a depășit în cele 
11 zile cît a fost deschis tîr
gul cifra de 1 000 000.

R. P. BULGARIA. — într-o 
secție a Filaturii dc bum

bac din orașul Vrața
Evoluția situației
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CAIRO. — Ziarul „Al Ah- 
ram" anunță că vase aparținînd 
unităților navale ale R.A.U. au 
deschis un foc de avertisment 
asupra unui petrolier care încer
ca să treacă prin strîmtoarea 
Tiran (golful Akaba). Potrivit a- 
celuiași ziar, petrolierul aparține 
unei companii americane dar na
vighează sub pavilion liberian. 
Referindu-se la acest incident 
agenția Reuter relatează că vasul 
a fost nevoit să facă calea în
toarsă în Marea Roșie.

ALGER. — In urma reuniunii 
extraordinare de luni, sub preșe
dinția șefului statului algerian, 
Boumedienne, a fost adoptată 
hotărîrea „de a se trimite uni
tăți militare algeriene în Orien
tul Mijlociu“.

CAIRO. — Președintele R.A.U. 
Gamal Abdel Nasser a primit 
luni seara o delegație sudane
zi condusă de Nkhider Hamad, 
membru al Consiliului Suprem 
din Sudan. Agenția MEN 
menționează că delegația sosită 
de la Khartum „are misiunea de 
a transmite președintelui Nasser 
că guvernul și poporul sudanez 
sprijină R.A.U." în actuala situa
ție din Orientul Mijlociu și A- 
propiat.

Vedere de pe cheiul portului Singapore

O MISIUNE economică mexi
cană condusă de Octaviano 
Campos Salas, ministrul indus
triei șl comerțului, va între
prinde, începînd de la 9 iunie, 
un turneu de trei săptămîni în 
țările membre ale Pieței comu
ne, pentru a reglementa relații
le Mexicului cu aceste țări. A- 
genția France Presse subliniază 
că delegația mexicană va evoca, 
in timpul întrevederilor pe care 
le va avea. în primul rînd, la 
Bruxelles, sediul C.E.E., Paris, 
Roma și Bonn, probleme referi
toare la discriminările tarifare 
practicate de Piața comună.

LA BONN au loo negocieri 
între o delegație economică tu
nisiană șl oficialitățile vest-ger- 
mane, cu privire la relațiile e- 
conomlce dintre cele două țări. 
Delegațiile examinează îndeo- «. 
sebl condițiile participării Ger- ® 
maniei occidentale la planul do 
reconstrucție al Tunisiei pe a- 
nul în curs.

LA INVITAȚIA Prezidiului 
Adunării Naționale a R. S. Ce
hoslovace, Ia Fraga a sosit luni 
o delegație a Medjilisului (par
lamentului) turc, în frunte cu 
Ibrahim Sevkl Atasagun, pre
ședintele Senatului.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Bohuslav Lasto- 
vlcka, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, 
și de alte persoane oficiale.

Un fapt petrecut cu 
puțin timp în urmă 
l-a cam pus într-o si
tuație dificilă pe pre
ședintele Braziliei, 
mareșalul Artur da 
Costa e Silva. Minis
trul său de justiție, în
tr-o declarație, a fă
cut cîteva referiri din 
care numeroși obser
vatori au tras conclu
zia că guvernul ar 
studia o eventuală re
vizuire a legislației 
excepționale introdusă 
de către fostul pre
ședinte Castello Bran- 
co prin „actele insti
tuționale". Unele ges
turi timide (pe plan 
economic și financiar, 
ca urmare a cîtorva 
măsuri „de relansare" 
întreprinse de regim) 
i-au făcut pe mai 
mulți comentatori să 
spere că și pe arena 
politică ar fi de aștep
tat modificări în sens 
pozitiv. Speranțele în
tr-o normalizare au 
fost repede spulbera
te de ministrul de 
război. Declarația a- 
cestuia în sensul că 
„discuțiile despre po
sibilitatea revizuirii 
sancțiunilor impuse 
prin actele instituțio
nale sînt bazate pe 
zvonuri" nu a lăsat 
nici o îndoială a- 
supra lanțului că cel 
puțin deocamdată, la 
Brasilia nu se în
trevăd intenții de 
..renovare" politică. 
Totuși, afirmațiile mi
nistrului de justiție 
brazilian au lăsat să 
se. înțeleagă că în rin-

75 de zile 
la Brasilia

dul cabinetului ge ma
nifestă tendințe con
tradictorii a căror în
fruntare rămîne mo
mentan indecisă.

Noua gardă se află 
la conducere de abia 
două luni și jumătate. 
Dacă în ceea ce pri
vește viața politică, 
situația se găsește în 
același punct în care 
s-a preluat ștafeta, 
în domeniul economic 
au fost puse în apli
care o serie de mă
suri, menite — potri
vit autorităților — 
să combată „inconfor- 
mismul stării de sub
dezvoltare“, să ajute 
la „satisfacerea nece
sităților externe ale 
țării în ce privește re
sursele necesare luptei 
contra mizeriei". S-a 
interzis majorarea pre
turilor la unele pro
duse alimentare de 
bază, a fost micșorată 
cota imnozitelor la cei 
cu venituri mici. Pen
tru a permite sporirea

producției pentru con
sum, a fost mărit vo
lumul creditelor des
tinate industriei ali
mentare. Una din 
preocupările de seamă 
ale noii echipe guver
namentale este procu
rarea fondurilor nece
sare programului eco
nomic. Majoritatea 
fondurilor necesare 
finanțării proiectelor 
privind Amazonia, de 
exemplu, provin din 
exportul de produse 
tradiționale (cafea, ca
cao. bumbac, zahăr, 
minereu de fier). 
După cum au anun
țat recent telegra
mele de presă, la a- 
proape toate aceste ar
ticole. în primul tri
mestru al anului s-a 
înregistrat o scădere a 
exportului brazilian. 
La cafea, produs care 
asigură aproape jumă
tate din totalul devi
zelor forte braziliene, 
au apărut dificultăți 
atît în ceea ce priveș-

te desfacerea (după u- 
nele date estimative, 
circa 60 de milioane 
de saci constituie sto
cul nevîndut) cît și 
prețul (care an de an 
a suferit modificări în 
dauna producătorilor). 
Scăderea producției de 
porumb și cereale a 
afectat la rîndul său 
tranșele pentru export. 
Toate acestea și încă 
altele creează nume
roase probleme care 
pun sub semnul între
bării programul de 
„renovare“ al guver
nului.

Menținerea în vigoa
re a legislației discre
ționare (și în special 
a legii „siguranței na
ționale") își pune pu
ternic amprenta asu
pra vieții politice bra
ziliene. Opoziționiștii 
sînt reduși la tăcere.

Cîțiva pași în dome
niul economic au tre
zit speranțe. In cele 
circa 75 de zile de la 
instalarea lui Costa e 
Silva la Brasilia, nu 
s-au produs însă în
noiri palpabile și în 
viața politică brazilia
nă.

„O timidă auroră în
conjurată de grave in
certitudini" — scria 
cunoscutul umanist 
Tristao Athavde în 
JORNAL DO BRASIL. 
caracterizînd primele 
două luni și jumătate 
de guvernare ale ma
reșalului Artur da 
Costa e Silva.

IOAN TIMOFTE

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat că în capita
la Irakului, peste 50 000 de per
soane și-au manifestat protestul 
față de poziția S.U.A. în actu
ala situație din Orientul Mijlo
ciu și Apropiat și sprijinul pen
tru poziția R.A.U.

Dezbaterile 
din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 30 (Agerpres). La 
cererea Republicii Arabe Unite, 
Consiliul de Securitate a început 
luni discutarea situației din O- 
rientul .Apropiat și Mijlociu. A 
fost dezbătut, de asemenea, ra
portul remis Consiliului dc se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, privind rezultatele con
vorbirilor pe care le-a avut la 
Cairo cu oficialitățile egiptene.

Reprezentantul S.U.A,, Arthur 
Goldberg, care a luat primul cu- 
vîntul a arătat că autoritățile e- 
giptene trebuie să renunțe la blo
cada golfului Akaba în perioada 
de acalmie cerută de secretarul 
general U Thant în raportul său.

Reprezentantul R.A.U., Moha- 
med El-Kony, a arătat că țara 
sa nu intenționează să între
prindă nici o acțiune agresivă 
împotriva Izraelului, dar își va 
exercita dreptul legitim de apă
rare. Principalul scop al R.A.U., 
a spus el, este revenirea la con
dițiile existente înainte de 1956, 
precum și respectarea de către 
Izrael a tuturor prevederilor A- 
cordurilor de armistițiu egiptea- 
no-izraelian. El a susținut că a- 
cordurile nu limitează dreptul 
R.A.U. de a impune restricții a- 
supra circulației în golful Akaba 
și prin strâmtoarea Tiran.

Lordul Caradon (Marea Bri- 
tanie), a declarat că înainte de 
toate, Consiliul trebuie să-și con
centreze eforturile în direcția re
zolvării spinoasei probleme a gol
fului Akaba, ținînd cont nu nu
mai de interesele țărilor riverane, 
ci și de interesele tuturor puteri
lor maritime.

Reprezentantul Izraelului, Gi- 
deon Rafael, a cerut încetarea 
tuturor acțiunilor ostile împotriva 
țării sale, retragerea tuturor for
țelor la pozițiile existente la în
ceputul lunii mai, restabilirea li
bertății de navigație în golful 
Akaba și prin strîmtoarea Tiran.

N. Fedorenko. reprezentantul 
U.R.S.S., a subliniat că discuta
rea acestei probleme în Consiliul 
de Securitate trebuie să por
nească de la plîngerea depusă 
de R.A.U. împotriva Izraelului.

In cadrul ședinței au mai luat 
cuvîntul delegații Argentinei, 
Braziliei, Indiei, Etiopiei și Ca
nadei, care au sprijinit apelul 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în favoarea unei pe
rioade de acalmie în tensiunea 
din Orientul Apropiat și Mijlo
ciu.
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