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Cu planul pe 9 luni 
ÎNDEPLINIT

• Măsurile luate în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a producției și a muncii 
și-au adus contribuția la îndeplinirea cu șapte 
zile înainte de termen a planului pro
ducției globale industriale pe primele trei tri
mestre ale anului, în întreprinderile MINIS
TERULUI MINELOR.

Un calcul întocmit de economiștii din 
minister, arată că pină la sfirșitul lunii sep
tembrie minerii de pe cuprinsul țării vor 
putea extrage peste prevederi circa 230 000 
tone cărbune, 25 000 tone fier în minereu și 
cantități importante de produse neferoase 
și nemetalifere.

în cursul anului minerii au reușit să ob
țină o productivitate a muncii cu peste 
5 Ia sută mai maro decît cea planificată, 
fapt care le-a permis ca în primele opt luni 
să realizeze economii in plus în valoare de 
110 milioane Iei.

Cele mai importante depășiri de plan 
au fost obținute de minerii de la întreprin
derile Oradea, Căpeni, Bălan și Baia Mare.

i Prestări de serviciu pentru i 
si către cetățeni
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Confruntare cu firma Au început

kisâmințările de toamne
însemnări

COOPERAȚIEI

MEȘTEȘUGĂREȘTI

în toate regiunile țării au început 
însămințările de toamnă. Mai mult 
de 100 000 de hectare au fost în- 
sămînțate cu griu, iar peste 210 000 
hectare de orz, și alte plante fu
rajere.

Ploile care au căzut în ultima vreme 
în întreaga țară au creat condiții 
bune pentru executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului și de semănat 
în perioada optimă și corespunză
toare cerințelor agrotehnicii. Condi
țiilor naturale mai bune decît în alți 
ani, li se adaugă pregătirile intense 
făcute de unitățile agricole pentru a 
pune baze temeinice producției de 
griu a anului viitor.

Fiecare din noi, simțind pulsul secolului 
XX, in care timpul costă bani — cum zice 
englezul — apelează, pentru rezolvarea multi
plelor probleme de uz gospodăresc, Ia presta
țiile de servicii existente, sau caută mereu 
adrese cu speranța că tot le va găsi. Coope
rația meșteșugărească, prin unitățile ei, ar 
trebui să ofere maximum din aceste servicii, 
înarmați cu scrisori, cu sesizări ale tinerilor 
— și nu numai ale lor — pășim pragul birou
lui tovarășului ILIE ALEXE, vicepreședinte 
al U.C.E.C.O.M.

— Cile adrese ofe
riți dc. cetățeanului 
prin unitățile coopera
ției meșteșugărești ?

— In prezent în țară 
funcționează 303 coopera
tive, care-și desfășoară ac
tivitatea în 15 ramuri de 
producției. La dispoziția 
populației stau aproximativ 
11000 de unități de deser
vire. Deci tot atîtea a- 
drese la care se poate face 
apel cînd ai nevoie de în
grijirea frumuseții (coa
fură, frizerie, cosmetică), 
de boiangerie, spălătorie, 
curățătorie, da reparații în 
construcții de locuințe, de 
munci gospodărești la do
miciliu, de confecționat 
îmbrăcăminte și încălță
minte, de reparat aparatu
ră electrotehnică de uz 
îndelungat, într-un cuvînt 
pentru o gamă variată 
servicii.

Cooperații n-i reușit să 
determine foarte precis și 
exact felul ți cantitatea 
pieselor de schimb necesa
re. Avem în rețea piese 
pentru aparatele electro
tehnice de aproape 300 
milioane lei; și paradoxal, 
multe unități reclamă: 
„n-avem piese". Un studiu 
științific nu s-a făcut pen
tru aprovizionare. Ne gîn- 
dim la următoarea măsu
ră : să introducem — pe 
bază de abonament — ve
rificarea periodică a apa
ratelor (ieșite din garanție) 
ca astfel să putem lua mă
surile tehnlco-organizato- 
rice din vreme, si ne apro
vizionăm la timp cn tipul 
de piese necesare.

de
FLORICA POPA

— Să adimitem 
este variată. Dar în 
măsură satisfac servi
ciile el cerințele esen
țiale în raporturile cu 
cetățeanul — operativi
tatea fi calitatea ? Nu 
o dată cetățeanul este 
purtat pe drumuri, a- 
minat de cooperator, 
nu o dată se tntimplă 
ca reparația pe care o 
solicită să fie făcută de 
mîntuială.

că 
ce

(Continuate 
in pag. a Il-a)

Am cercetat scrisoarea dv.
în zilele acestea se pare că pe timpuri cutreieri un maestru al 

culorilor fi al luminilor, risipitor de galben
Foto: ION CUCU

Dialog frumos eu tine Du
năre; dialog de vîrsti tinără 
prin lună și prin ploaie, prin
tre copii și macarale, printre 
machete ți fanioane... Ca al
binele, copiii ies la răsăritșil 
soarelui cu năvoade dt o poa
lă de fetiță, sau cu sita de cer
nut crupă la puii de rățuscă 
neagră. Așa învață ei să de
vină tineri lupi de fluviu, ți 
mai departe lupi de mare. 
Vrăbii și copii, pescăruși ți 
marinari, mori de măcinat 
ciment și piatră (o, n-am vă
zut nicăieri atitea mori de 
măcinat ciment!), pești cap
tivi și briie negre de sălcii al
cătuiesc o lungă horă româ
nească pe malurile imensului 
fluviu. Văd peste toate aceste 
umanități mereu filfiind stea
gul tău dragă maici țară. Ce

ROMAN

TICII
de Ion Crînguleanu

■

SCUMPE TOVARĂȘE MAURER,

— Observațiile critice 
sînt îndreptățite. Sint sec
toare ale cooperației pe ca
re trebuie să le punem pe 
bazele științifice ale pro
ducției industriale. Mă re
fer, de pildă, la rețeaua de 
lucrări de întreținere și re
parație a radioreceptoare
lor, televizoarelor și obiec
telor electrocasnice de uz 
îndelungat. Reparația este 
asigurată într-un fel, în 
toată țara, pînă la nivel de 
raion. Dar nu peste tot 
s-au asigurat unități per
manente. Mai sînt raioane 
(numărul lor trece de 20) 
și mai ales foarte multe 
localități din mediul să
tesc, unde deservirea este 
asigurată de cooperativele 
din raioanele învecinate.

IN PAG. A 2-a:
•MUNCA — O 

CINSTE, O O- 
NOARE (anchetă 
realizată de MI
HAI STOIAN).

• PSIHOLOGUL 
ȘCOLAR de SEN 
ALEXANDRU.

O veche legendă, un 
basm ți el destul de vechi, 
un film văzut cu cîțiva ani 

> in urmă, scrisoarea unui ti- 
năr jurist adresați redac
ției noastre- Ce unește 
oare aceste elemente oare
cum disparate 7 Una ți a- 
ceeași trăsătură inumană l 
existența unor inimi aco
perite de crusta înghețată 
a nepăsării

Cu doi ani in urmă. cînd 
abia imlinise IS ant, Maria 
Lucaci a comis o faptă în
demnată de un adult, ele
ment necinstit ți recidivist 
în rele, pe care a regreta
t-o mai tirziu. Autoritatea a 
înțeles la valoarea reală 
fapta ți pentru a o feri pe 
adolescentă de influențele 
nocive ale mediului in care 
evolua, a trimis-o intr-o 
școală de educare unde a 
învățat meseria de bucătar 
(vezi carnetul de lucrător 
calificat nr. 1114 din 23 a- 
prilie 1967).

Abia ieșită de aid, tinăra 
se ți vedea un om cu o me
serie, cu o viață ordonată, 
cu demnitate, continuă 
corespondentul nostru din 
Tîrnăveni Dar, — cit de 
ciudat sună acest „dar" — 
Maria Lucaci a primit din 
partea unor oameni cu ini
mă rece o rapidă neîncre
dere în meseria aleasă, în 
posibilitățile ei de afirmare 
pe planul muncii. „Pentru 
moment nu sînt locuri — i 
s-a răspuns la Oficiul de 
recrutare și repartizare a 
forțelor de muncă Timi

reabilitează ?
reni. Mai revină. Primul 
loc de muncă disponibil ți-', 
vom da".

A trecut frumoasa luni 
mai — ne scrie Mircea 
Pașca, juristul —, au trecut 
și iunie, iulie, august. „Mai 
treci dumneata pe aici— 
Pentru moment nu avem 
locuri..." i se răspunde me
reu fetei

Fata roagă, imploră, le 
explică că nu are alt mij
loc de existență decât pro
pria ei munci „Deocam
dată n-avem nimic-. Dar 
mai treci pe aici."

Convinsă de „bunăvoin
ța" celor de la oficiu, do
rind să-i ajute in dificila 
lor sarcină de a-i găsi un 
loc de muncă pentru care 
este calificată. Maria Lucaci 
a găsit ea singură mai mul
te posturi libere la diferite 
întreprinderi. în zadar 
însă. Cei de la oficiu au 
încercat din nou vechea for
mulă :

— Nu sint posturi libere.
— Bine, dar am fost eu 

acolo ți mi-au spus că sint—
— Nu înțelegi că nu 

sint 7 i s-a răspuns de data 
aceasta fără masca amabi
lității de pină atunci.

— Cite femei cu fost pla
sate perioada 3C aprilie 
—15 august 1967 7 — a în
trebat ccrespcndesf-l nos
tru pe .Vicolae Sprinceană, 
șeful Ofidului. _în perioa
da arătată au fost reparti
zate tn muncă, de către o- 
ficiul nostru, 117 femei".

Orice comentariu este ăe 
prisos — conclude Cores
pondentul ! în vechea le
gendă amintită, omului cu 
inima împietrită i se smul
gea din piept bulgărele 
rece și i se așeza o ini—.i 
caldă, generoasă, umană.

Maria Lucaci a suferit n 
accident pe care, pe plan 
moral — societatea l-a 
reabilitat. Un om sau doi 
de la Oficiul de repartizare 
a forțelor de muncă aruncă 
peste acest act de reabili
tare o umbră in stare să-l 
facă opac. Tinăra Maria 
Lucaci va fi pină la urmi, 
prin grija organelor de re
sort, repusă în drepturi. 
Dar
fața ei pe acești funcțio
nari 7

cine-i va reabilita in

AT. TOMA

sublim, es naiv, ce grav și o- 
menesc ies florile țării pe ma
lurile tale, Dunăre maică...

Iată-le la Călărași venite în 
fața poeziei cu ochi de petală 
albastră, cu petală căpruie, cu 
gură de trandafir și cireașă, cu 
trup de cupă dacică fi glas de 
Chir a - Chiralina.... Mîinele 
lor întoarse de la muncă fru
moasă, de la hărnicie — acolo 
unde straiele învață trupul o- 
menesc — vin în lumina 
după amiezii și aplaudă zeița 
tinără a poeziei. 500 de flori 
românești ffi aduc petale și 
palme în aplauze și ele se 
cheamă: Adela, Maria, Flori- 
ca, Georgeta, Ileana Ada, Petra 
și măria sa adolescenta Petu
nia...

Flori de gură de ral, fetele 
de la Fabrica de confecții din 
Călărași au arătat încă o dată 
ce-nseamnă poezia pentru fete 
fi flori, pentru tinerețe.

(Continuare in pag. a ll-a)

Ceea ce știam esențial des
pre Marea Adriatic» încăpea 
intr-un epitet banal : culoarea 
intensă („de cerneală"!, ca un 
potop de albastru invadînd 
zările. De la Dubrovnik ple
căm cu „Partizanka" într-o di
mineață mohorită cu vălătuci 
de nori cenușii atimind sumb
ru de streașină cerului. Culoa
rea aerului la chei — cenușie.

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de viață, te felicităm din 
toată inima și îți urăm ani mulți, sănătate și fericire!

Partidul nostru, întregul popor dau o înaltă apreciere înde
lungatei activități pe care ai desfășurat-o în mișcarea revoluțio
nară, abnegației cu care ai militat pentru interesele vitale ale 
celor ce muncesc, pentru progresul și prosperitatea țării noastre.

Eminent om de cultură, animat de dragoste fierbine față de 
patrie, te-ai dăruit cu pasiune încă din tinerețe cauzei socialis
mului, ai luat parte activă la lupta clasei muncitoare și a parti
dului său comunist împotriva orînduirii burghezo-moșierești, 
pentru eliberarea națională și socială a poporului român, pen
tru înfăptuirea revoluției populare. în funcțiile de mare răs
pundere încredințate de partid, ai adus o valoroasă contribuție, 
alături de ceilalți conducători ai partidului și statului, la soluțio
narea problemelor complexe ale dezvoltării economiei, științei 
și culturii, la făurirea și întărirea noii noastre orînduiri sociale 
și de stat, la întreaga operă de construire a socialismului, de în
florire și propășire a patriei. De-a lungul anilor, ai militat cu 
perseverență pentru întărirea continuă a partidului, a unității 
rîndurilor sale, a rolului său conducător în întreaga viață a so- 
cietății noastre. •

Se bucură de o binemeritată considerație aportul tău Ia 
elaborarea politicii externe a partidului și statului nostru, munca 
energică și neobosită pe care o depui pentru promovarea acestei 
politici îndreptată spre adîncirea relațiilor frățești cu toate ță
rile socialiste, spre extinderea raporturilor de colaborare a 
României cu toate statele indiferent de orânduirea lor so
cială, în spiritul nobilelor idei ale păcii șl prieteniei între po
poare. Este larg cunoscută activitatea ce o desfășori pentru 
dezvoltarea legăturilor tovărășești și a solidarității internaționa
liste a partidului nostru cu partidele comuniste și muncitorești 
frățești, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Slujirea cu credință a intereselor patriei, a cauzei socialis
mului, Înaltul simț al datoriei, întreaga ta activitate ca unul din 
conducătorii de seamă ai partidului și statului nostru ți-au adus 
stima și prețuirea profundă a poporului român, a prietenilor să: 
de peste hotare.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, al partidului 
și al întregului popor, îți dorim, iubite tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer, noi succese în munca rodnică pusă în slujba înfăptui
rii politicii partidului și statului, a înflorii patriei, a cauzei so
cialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA

Felicitări din partea
corpului diplomatic

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer a primit sîmbătă la a- 
miază la Palatul Consiliului 
de Miniștri o delegație a șefi
lor de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, în frun
te cu decanul Corpului diplo
matic, Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Cubei.

La primire au fost de față 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe și membri ai conduce-

ril Ministerului Afacerilor 
Externe.

Delegația șefilor de misiuni 
diplomatice a felicitat călduros 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 65 de ani.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a mulțumit pentru 
felicitările și urările ce i-au 
fost adresate.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, prieteneasca.

(Agerpres)

vasului. Tirania mării, 
o răzbunare pe neputința 
valorilor de a ne arunca 
înapoi Ia țărm, în for
ța copleșitoare cu care întin-

rit în imperiul mării se supune 
docil albastrelor legi ale aces
teia. Muntele, această eroică 
destoinicie a pămîntului visă
tor, își pierde personalitatea

____  V

MAREA ARRIATKA
Dintr-o dată orizontul se al- 

băstrește. Sîntem în larg. Va
luri înalte se sparg în cioburi 
albe de pereții vasului. Marea 
ne primește cu un vuiet neli
niștit în imperiul ei. Insă for
ța ei atotbiruitoare nu stă în 
materia pe care ne-o aruncă în 
față, în izbucnirea mînioasă 
cu care plesnește pereții

de deasupra orizontului cu 
țărmuri, insule, vapoare, ma
rele zăbranic albastru. Lanțul 
de munți de pe insula din față 
este învelit în ceață albastră 
și parc un enorm val care aș
teaptă amenințător. Abia la 
cîteva zeci de metri verdele 
crud răsare cu greu din lin
țoliul albastru. Pămîntul răsă-

obișnuită, marea e stăpîna lui 
care-1 îmbrățișază cu o tiranie 
albastră. Culoarea mării — ia
tă tot ce poate fi mai departe 
de banalul epitet pitoresc. Ea

C. STANESCU

(Continuare
in pag. a IV ~a)
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Nu de mult, in cadrul unei 
mese rotunde organizate de 
Gazeta învățămintului pe tema 
orientării profesionale, a luat 
cuvintul și un psiholog școlar 
tov. Jana Ștefănescu. Este, 
dacă nu ne înșelăm, prima dată 
în istoria școlii noastre cînd se 
manifestă un cadru didactic 
avind o asemenea atribuție. 
Am aflat cu acest prilej că, in 
inul școlar 1966-67 opt psiho
logi școlari, 3 la București, 3 
la Cluj, unul la Iași și unul 
'a Brașov s-au străduit, în li- 
nitele înguste ale unei jumă- 
ăți de normă, să realizeze, cu 
itlul experimental, o mai bună 
orientare profesională a elevi- 
or.

Utilitatea psihologului școlar 
Schulpsychologe in Germania, 
Educational psychologist in 
înglia și S.U.A., Sicologica es
olar și Sicologo pedagogico in 
irile de limbă spaniolă, Psico- 
)go pedagogica în Italia) a 
ist mult verificată în diferite 
îri. Este interesant de știut că 
i Franța el apare pentru pri- 
\a dată în urma străduințelor 
rofesorului Henri Vallon, ji- 
d prevăzut în proiectul de re- 
>rmă a învățămintului Lan- 
?rin Wallon.
Existența psihologului șco- 
r s-a impus ca o necesitate 

condițiile învățămintului 
odern. Creșterea progresivă 
sarcinilor procesului de in- 
țămînt sub aspectul conți- 
itului și tehnicii didactice, 
ariția marilor comunități 
ilare reunind sub același a- 
periș cîteva mii de elevi, 
orirea complexității vieții 
iderne, a solicitărilor inte- 
•tuale și afective la care sînt 
puși elevii a făcut necesară 
"izența in școală a unui spe- 
■list care să sprijine și să 
treze, in temeiul unei pre- 
iri și experiențe corespun- 
oare, adaptarea elevului, 
) toate aspectele, la reali- 
ile școlii, educației și in- 
ucției, despistînd și rezol- 
d cu promptitudine toate 
icultățile care ar împiedica 
ia desfășurare a procesului 
învățământ.
a ultima analiză, așa cum 
tă W. D. Wall în lucrarea 
i psychologie au service de 
■ole^ — editată de UNESCO 
1959, psihologul școlar este 
obicei un profesor experi- 
itat care-și completează 
nația prin studii de psiho- 
e și pedagogie deosebit de

profunde; el se consacră ex
clusiv unei școli sau unui grup 
de școli (1 000 la 1 500 elevi) 
unde-și are biroul. Acest spe
cialist îndeplinește oficiul de 
consilier pe lingă colegii săi 
și directorul școlii în legătură 
cu tot ce se referă la dezvol
tarea și procesul elevilor con
siderați individual sau colec
tiv. Sarcina sa principală, 
după părerea aceluiași autor, 
constă în îmbunătățirea at
mosferei școlii respective, in

cinilor, exclusiv orien
tarea profesională, timpul 
scurt ce li s-a pus la îndemâ
nă pentru îndeplinirea lor. 
(o jumătate de normă, adău
gată la o catedră de bază), re
prezintă condiții de activitate 
destul de precare ce nu voi 
permite prea curînd ieșirea din 
faza experimentală și extin
derea acestei inițiative preți
oase a Ministerului învăță
mântului și Institutului de ști
ințe pedagogice la un număr

Se știe, de pildă, dt de im
portantă este alcătuirea colec
tivului de elevi al unei clase 
în raport cu cerințele psiho- 
pedagogice. Repartizarea în
tâmplătoare a elevilor poate 
duce la formarea unor clase 
foarte eterogene în care elevii 
de niveluri foarte deosebite se 
încurcă unii pe alții, după cum, 
despărțirea arbitrară a unor 
vechi prieteni și colegi poate 
duce la crearea unor traume 
afective și de aici la apariția

PSIHOLOGUL
ȘCOLAR

de Sen Alexandru

„Expediție''

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru).

ReGent o „expediție- 
Ie sondori au început în 
egiunea Ploiești, lucră- 
ile de montare a unei 
toi instalații de foraj 
4DH 315) destinată ex
plorării unor straturi de 
ol la mari adîncimi. 
tinerariul sondei și al 
atregii echipe de son
ori care operează cu 
snde-explorator, este de 
ajunge la adîncimi de 

este 6 000 de metri, de 
străpunge roei foarte 

ificile apărute în cale 
de a desfășura un larg 

rogram de cercetare 
iințifică pentru desso- 
*rirea unor rezerve de 
idroearburi de mare 
iloare.

VALOROASE
DESCOPERIRI
ARHEOLOGICE
ORADEA (de la cores- 
ndentul nostru).
In cadrul planului de 
lorificare a tezaurului 
ieologic de la Sălacea, 
jiunea Crișana, spe- 
iliștii de la Muzeul re
nal Oradea au reluat 
lăturile. Pe teritoriul 
istei așezări aparți- 
id epocii bronzului, ei 

scos la iveală 
dte 
nțe 
nic

ajutorul pe care-l dă perfec
ționării metodelor de invăță- 
mint. El contribuie cu sfatu
rile sale la buna adaptare a 
copiilor normali dar se ocupă 
și de copii mai puțin înzes
trați sau inadaptați, jac „o- 
rientare școlară" dar și „ori
entare profesională", ii ajută 
pe profesori și părinți sd-i cu
noască mat bine pe copii ia- 
pe aceștia să înțeleagă cit mat 
profund realitățile școlii șt să 
se simtă cit mai bine in ca
drul ei.

Firește, apariția psihologu
lui școlar in cîteva din liceele 
noastre poate fi considerat cc 
un pas înainte. Dar este abia 
primul pas. Numărul redus al 
acestor cadre, limitarea sar-

rit mai important de comu
nități școlare mari.

In lumina celor de mai sus 
este evident că aprehensiuni
le acelor care confundau psi
hologul școlar cu o mașină de 
aplicat teste psihometrice sau 
considerau prezența acestuia 
in școală ca o știrbire a au
torității profesorului, nu fin’, 
yustificaie. In practica curentă 
a școlii apar destul de multe 
împrejurări in care psihologul 
școlar iși poale așuza efectiv 
colegii de diferite specialități 
să găsească rezolvări care le 
îngăduie fă-ți concentreze e- 
forturile asupra predării pro
priei materii $i asemenea ss- 
tuațri apar htcă de la ineepu 
tiu avutei șeo.'ar.

it

pubertate și adolescență sau 
de raporturile elevului cu școa
la și familia, analiza psiholo
gică a rămânerii în urmă la 
învățătură la nivelul unei cla
se, depistarea unor tulburări 
cu caracter psihopatologic și, pe 
primul plan, orientarea profe
sională, constituie direcțiile de 
acțiune ale psihologului șco
lar fără a avea, firește, preten
ția de a fi făcut o enumerare 
exhaustivă a lor.

O temeinică cunoaștere a 
teoriei șt practicii procesului de 
tnvățămînt, a psihologiei co
pilului și adolescentului, psi
hologiei experimentale, psiho- 
' giei clinice, psihopatologiei, 

defectologiei este fără îndo
ială necesară psihologului șco- 
lar. în desfășurarea muncii 
Fi e, acesta va folosi diferite 
metode științifice de inves
ti psihologică, tehnici de 
psihologie clinică, metode și 
p-~ced.ee pedagogice în legă
tură cu îndrumarea com- 
p.exă, multilaterală a elevi- 
• - Studenții secțiilor de peda- 
g zie și psihologie la nivelul 
w.v.ersităților ar trebui pre- 

și in acest domeniu de 
irrigate. De asemenea, ve- 

absolvențf ai facultăților 
U pedagogie și psihologie ai 

de pedagogie și sec- 
r de psihologie care și-au 

început activitatea in învăță- 
mfnt mcă din anul 1949, pre- 
jind de multe ori alte materii 
:--ri: cele pentru care au fost 
pregătiți (de obicei limba ro- 
wdnd și istoria la clasele 
'•'-VIII și care în prezent au 
n o importantă experiență 
- r seri rd, ar trebui solicitați 
pv*-*ru fndepttnrrea activității 
de pMbatof școlar. Ar fi o 
--i-'.-i care ar contribui în 
~~d eficient la buna desfășu
rare s proeesitfta de invăță-

>

Restaurantul Terasa de pe șoseaua Suceava — Vatra Dornei

COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

(Urmarg din pag. I)

— Alt sector mult soli
citat este cel de încălță
minte. Cea de comandă, 
e un lucru de la sine în
țeles, trebuie să fie pe 
gustul clientului. Or, și 
aici apar anomalii. Nu ți 
se face modelul dorit, a- 
desea ești amînat, și tind 
pantofii sînt gata nu co
respunde măsura... E, și 
în acest caz, tot modul de 
organizare de vină P

— Și el. Dar nu numai el. Și 
veți vedea de ce. Ca rezultat al 
măsurilor organizatorice luate 
(cursuri de ridicare a calificării, 
cursuri de specializare pentru 
croitori și tehnicieni și ca urmare

(Începutul fei w. 5704)

TREI NOȚIUNI
Întruna =

RATARE !

SĂ ARUNCI 
„BRĂȚARA 
DE AUR--. 
PENTRU CE 
BRĂȚARĂf

be
Ortasc. c*

b
rt ii 
te

v<

• \ 
noase, dacă se va ține de treabă 
și va munci cinstit; ceea ce, a- 
sumîndu-ne riscul de-a ne fi 
pripit, declarăm că sîntem încre
dințați că se va și întîmplă cu 
..anonimul" nostru interlocutor.

PROFESIUNEA 
TREBUIE SĂ FIE 

CA PRIMA IUBIRE

Ultimul popas: PROIECT- 
BUCUREȘTI. Iată și un atelier 
tn cure nu sînt... planșete. O ma
ltei pe care — banal, dar 
&-a%utn încotro — o denumim

dă, pCpix. un car (ca de nu
ci de scris) țăcăne etc. Aid 
xereazâ VIRGINIA CONSTAN
TIN. Vîrsta : 24 de ani. Profe
siunea : matematiciană (absol
ventă a secției de algebră —

SĂ DISCUTĂM ESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MUNCA
Anchetă

realizată de

MIHAI STOIAN

niac. Eu am 23 de ani, învăț, 
sper si ajung inzmer-constroctor 
și deci, îngăduiți-mi să cred că, 
prin asta, îmi fac datoria socia
lă, că muncesc. Mai departe voi 
dovedi, tot în muncă, de ce-s 
capabil. Dar vi Întreb eu acum: 
poate să-mi fie mie rușine că, 
la 23 de ani, socotindu-mă dt 
de dt om serios, intru și beau
— cum vedeți de altfel pe masă
— un ooniac și-o cafea P Să vă 
explic fi mai clar : vin acum de 
la institut, o frumos afară, sînt 
mulțumit, stau

de

O CINSTE
O ONOARE

axez. Sînt
puțin și mă re- 
felul meu destul

mai 
platforme de to
cit și material ce- 
dtn cultura

— De

m b

S

ajung inginer : Am făcut o prostie, însă am t-o repar!
cuiuuructor

zaec cr
CR CJL Am

—
— S<

3
— Ca
— F«

pe-*pro*pe a.1 
Mă rcg. spnne-mL 
rezi c* oaxul mun- 

ce«t> doar ca a* be* « hta M

— dar ana rfagv, da- 
uarta de casă. m-*m lămt trai ii 
de altx băieci-

— Qt ai ftat pe șantier și-ai 
luat Leafă, vreodată, la leafiL, ți-ai 
ouapărat din bani o carte ?

— Nu.
— Nu știi ai citești ’
— Cum ii nu știu I Aia 

daae.
— De ce numai cinci ?
— La 11 ani mi-a murit ma

ma... De-atunci n-am mai mers la 
școală. Am muncit la cooperativă, 
la grădină (era voie, acum nu mai 
e voie decît după ce termini cla
sele elementare).

— Bine, deci ai fost în situația 
să muncești chiar înainte de-a fi 
timpul pentru asta. Munceai în 
fiecare zi ?

— Nu. în total, în 1962, am 
muncit ceva mai mult de două 
luni de zile, dacă pun zilele cap 
la cap.

tord acasă r— sper eă nu începi 
iar, prin central comunei—

— Nid vorbă ’ Am doar me
serie. E un meșter bun în co
mună, lucrai cu «1. că la noi M 
ridică mult» case not

Pauză.
— S-«r putea să nu-mă deți 

numele tn ziar ?
— Se poatn.
(A patra paranteză : eaxul d- 

tat mai rus • dt se ponta de 
dureros, căci din dialogul eu tf- 
nărul zidar am dedus că omul 
are de mult 'moartea mamei) o 
durere pe suflet, o-* plecat să 
facă meserie tot cu o durere în 
suflet (noua „mamă"), însă nimic 
nu poate scuza inconștiența de 
care-a dat dovadă, comițînd un 
furt, batjocorindu-și propria pro
fesie, în 6 luni a dobîndit trei 
grade de calificare, ceea ce în
seamnă că e muncitor, capabil). 
El pare să-și fi dat seama, în 
sfîrșit, că pedeapsa a fost bine
meritată, chiar îngăduitoare, fi
nind seama de vîrsta lui, de an
tecedentele bune, de perspecti
vele care-i pot fi numai lumi-

Facultate* de maternatică-meoa- 
nică).

— Sînt de doi ani aici. Idea
lul meu a fost acesta, aceasta 
mi-e și ocupația. Situație care 
mi obligi să muncesc tot așa 
cum respir ori cum gindesc. 
Faptul că ceea ce fac eu nu duce 
la realizarea unui produs, cu 
alte cuvinte eu nu mă pot lăuda, 
ca alți tineri, că am fabricat ma
șina aceasta, nu mă nemulțumeș
te. Activitatea mea, aparent atît 
de abstractă, se preschimbă, pe 
parcurs, în tot ceea ce poate fi 
mai concret: case ! Ca să uzez 
de-o metaforă, îndrăznesc să 
spun, păstrind proporțiile, fără 
să frizez lipsa de modestie, că 
oamenii locuiesc în... admirabile
le construcții de cifre pe care 
mașina aceasta, supravegheată 
de mine, le clădește. Poate c-o 
să vă par cam exaltată pentru un 
practician al unei științe exacte, 
însă nu-mi pot ascunde niciodată 
satisfacția de-a fi reușit să urmez 
specialitatea pe care-am urmat-o 
și, factor esențial, să lucrez apoi 
strict în domeniul specialității 
mele. Nu se întîmplă, din păca
te, întotdeauna așa, și cauzele pot 

, fi multiple, dar trebuie dezvălui
te, înlăturate. Pentru un tînăr, 
găsirea ocupației ce i-se potri
vește este echivalentă cu găsirea 
unui soț sau a unei soții potrivi
te, ideale, cu care trăiești pînă 
la adînci bătrîneți ; adică tînărul 
să se marieze cu ocupația sa. 
Blazarea în profesie — indiferent 
de „rangul" ei — e ucigătoare 
și, continuînd paralela 
te aseamănă cu acele 
desnre care se spune : 
mai iubesc, dar sînt 
Profesiunea trebuie să 
bire veșnică. Dină la 
„Prietenia" cu profesiunea în
seamnă de fapt blazare, randa
ment scăzut (nu numai din punc
tai de vedere al produsului pe 
oare-1 realizata, d și al propriei 
capacități intelectuale, afective). 
O critic* în final : fînt secretară 
de organizație de bară U.T.C. și 
îmi permit să cred că nu te face 
destul pentru cunoaștere, în *- 
dîncime, * atitudinii tinerilor față 
de muncă, * izbînzilor și eșecu
rilor. Un fapt rămîne cîștlg de
finitiv : în concepția actuală a 
majorității tinerilor — și asta-i 
foarte bine 1 — a fi slujitorul 
propriei pasiuni profesionale, 
deci a te califica exact sau cît 
mai aproape de idealul tău (a- 
tenție la cum se formează aceste 
idealuri!), este egal cu a ți se 
acorda considerație, a-ți dobîndi 
demnitatea proprie, ceea ce în

seamnă că ei înțeleg perfect ros
tul muncii, prestigiul pe care nu
mai ea ți-1 acordă în viață.

începută, 
căsătorii 
„Nu se 
prieteni", 
fie o iu- 

moarte.

/

îmbunătățirea calității produselor) 
a sporit volumul de comenzi și 
cereri din partea populației. In- 
tîmpinăm însă greutăți din cauza 
limitării modelelor, a gamei co- 
loristice, pielii. Întîrzierea li
vrării calapoadelor și tocurilor de 
la fabricile producătore, aparți- 
nînd M.I.U., face ea multe uni
tăți să nu poată ține pasul cu 
linia modei. Multe' din carențele 
actuale s-ar înlătura și dacă am 
primi un sprijin mai mare în uti
larea tehnică corespunzătoare. 
Dacă am primi sprijinul indus
triei la timp pentru asigurarea 
ritmică și de calitate cu materia
lele impuse de o încălțăminte 
de comandă.

Sînt și cauze subiective, care 
fin de unitățile noastre și de în
lăturarea lor trebuie să se 
preocupe conducerile coopera
tivelor. Pentru a rezolva a- 
ceastă situație, în atenția noa
stră stă problema introduce
rii centralizării și divizării lucru
lui în ateliere, atît zla lucrările de 
comandă cît și la reparații. A- 
ceastă nouă formă de organizare 
va da posibilitatea folosirii mai 
judicioase a forței de muncă, va 
spori productivitatea și implicit 
va reduce durata de execuție.

— Sînt unele prestări de 
servicii de care cetățeanul 
are acută nevoie și pe care 
oricit ar vrea, nu le poate 
evita, nu le poate înlocui 
și rămîne în continuare 
„sclavul" lor. Mă refer la 
zugrăvirea locuinței, la 
curățatul parchetului, spă
latul rufelor, călcatul lor 
etc. N-ar fi timpul ca uni
tățile dv. sd scutească ce
tățeanul de astfel de „scla
vie" ?

Unele cooperative și »ec- 
ții de construcții printre ca
re și cooperativa „întreți
nerea" București și-au axat 
activitatea mai mult pe executa
rea de lucrări pentru întreprin
deri, instituții și cooperative, și 
mai puțin pentru populație. E 
lesne de înțeles de ce : a fost 
calea cea mai ușoară pentru rea
lizarea planului, a beneficiilor. O

situație anormală și pe oare nu 
o vom mai admite pe viitor.

în unitățile de spălătorii și cu
rățătorii există greutăți obiective: 
lipsa de utilaje. Intrarea unor 
mașini în funcțiune în acest tri
mestru va duce la sporirea ca
pacității, la o mai rapidă deser
vire. Rezolvarea rămîne însă par
țială atît timp cît se întîrzie, de 
ani și ani, asimilarea unor utila
je de către M.C.M.I. și industria 
locala.

Datori sîntem Cetățeanului și 
cu o mai bună organizare a mun
cilor gospodărești la domiciliu. 
Bucureștiul, de bine de rău, be
neficiază de astfel de servicii 
(încă destul de restrîns) în schimb 
în multe regiuni (ca Dobrogea, 
Iași, Cluj, Galați, Oltenia) nu 
exista nici Unul. In celelalte nu
mărul lor se cifrează la*, dege
tele de la o singură mînă.

— Sistemul de organi
zare actual al cooperati
velor îl socotiți a fi din
tre cele mai propice des
fășurării unei activități de 
deservire operativă și de 
calitate ?

— Experiența a dovedit că 
profilul cooperativelor comple
xe de genul celor de la Me
diaș, Sighișoara, Rm. Vîlcea etc. 
nu e pe măsura cerințelor ac
tuale. Pornind de la necesitatea 
îmbunătățirii prestațiilor de ser
vicii s-au luat o seamă de mă
suri. Printre ele a$ aminti spe
cializarea pe ramuri de activi
tate. Am început cu UCECOM- 
ul, organizînd direcțiile în acest 
fel. Acțiunea este în curs de re
zolvare și la uniuni. Aceste mă
suri sînt conjugate cu altele cu 
raza de aplicabilitate operativă ca 
extinderea de garanții pentru di
verse comenzi și lucrări de re
parații executate în unitățile co
operatiste ; extinderea executării 
diferitelor lucrări pentru populație 
după comandă și reparații cu 
plata în rate ; organizarea sis
temelor de „dispecer central" pe 
oraș care să primească comen
zile și să dirijeze atelierele mo
bile ce se vor înființa în acest 
scop.

ROMANTICII
(Urmare din pag. I)

Miine dimineață mirese, ■ 
peste cîtva timp mame îndră
gostite sau studente, fete cu 
steguelețe roșii în umărul ma
șinilor, entuziaste și harnice, a- 
colo pe malul tău cinstită și 
bună Dunăre, ele au adus elo
giul artei noastre tinere în co
ruri explozive de palme.

Cintă zeiță bucuria ce-aduse 
pe malul Dunării inima cinte- 
cului.

întotdeauna cuoîntul romantic 
m-a ținut strins legat de adoles
cență, de vîrsta curajului; o 
imensă candoare împletită cu 
disponibilitatea către curaj, către 
nostalgie și visare clădeau în su
fletul meu adevărate etaje de 
lumină. O anume discreție mă 
făcea să sufăr, în intimitate, pen
tru cei care nu știu să se mire, 
să fie triști sau spontan veseli și 
exuberanți. Întotdeauna, m-am 
temut de oamenii indiferenți, cu 
expresivitatea feței neschimbată 
sătui, cîtu-i ziua de lungă, 
cu inima bătînd egal, cân
tăriți în gesturi și sentimen
te, gata să mustre și să 
dea lecții celor care rid cu toată 
gura sau sufăr din inimă și din 
lacrimi. Dimpotrivă, m-am aliat 
cu generozitatea, cu umanismul 
celor care cumpără multe flori, 
cu cei care au insomnii în dra
goste și-n cunoașterea lumii în
conjurătoare, într-un cuvînt am 
fost mereu un romantic și mi-am 
lungit trupul prin păduri sau 
grădini, m-am extaziat în fața 
muzicii lui Beethoven și m-a ră
nit Van Cogh. Dunărea mi-a tre
zit dor imens de mama sau de 
pietrele bătute, pe drumuri, în 
pădurile natale. Cînd am văzut 
un șantier m-am gîndit la satul 
meu cel tînăr ; cînd am văzut o 
cetate a chimiei, m-am gîndit la 
orașul meu din nord. Cînd am 
văzut tineri la motoare, la ma
carale, la pontoane și pupă, m-am 
gîndit la cei 9 frați ai mei care 
călăresc mașini și muncesc la 
electricitate pe unde i-a dus pa
sul și dorința prin țară. Am po
posit, deunăzi, într-o după- 
amiază, pe Șantierul naval de la 
Oltenița. M-am mirat strașnic de 
aventurile spărgătoarelor noastre 
de ghiață, m-am uitat prin hale 
și prin cele cîteva zeci de 
„parcuri" cu iarbă și pomi fruc
tiferi, ale șantierului. Mulți din-

tre oamenii acestui spațiu cons
tructiv îmi erau cunoscuți și de 
■prin alte părți. Dai, iată că in 
fața mea doi băieți, ca într-un 
film aproape artistic, rideau și 
pileau la niște piese. Foarte lu
minos rîdeau și spuneau câte ceva 
prin zgomotul caracteristic unei 
hale.

Unul avea 19, celălalt 20 de 
ani! Stăteau aproape frunte în 
frunte și pileau la piese! Și rî
deau. In partea opusă a „mesei de 
lucru" era stegulețul triunghiular 
roșu, al brigăzii fruntașe din care 
făceau parte și cei doi. li întreb: 
,,ce-aveți de rîdeți așa," ? Cel 
de 19 ani zice : „l-am visat pe ăsta 
într-o farfurie zburătoare. Fugea 
după lună". Și rîdeau mai de
parte. Mă interesez și aflu că-s 
prieteni „mari și intimi" de mulți 
ani, încă din școală. Din 1965 
sînt în aceeași brigadă și sînt 
specializați în șlefuirea „ventile- 
lor — închidere și deschidere — 
la buteliile de aer pentru porni
rea motoarelor principale". In 
fiecare dimineață, încep amîndoi 
un ideal scurt de-o zi: să-și ri
dice calificarea, să dea lucrări de 
calitate și să... ia note mari în 
prietenie și la școală cînd se va 
deschide la toamnă. Seara, vor 
filme bune, plimbări frumoase, 
seri distractive, la club, „de... ca
litate". Necazul e că unul este 
mai mare decît celălalt I Inchi- 
puiți-vă, muncitorul Țugui Ion 
musai se va face la anul viitor 
student la Politehnică pe cînd 
prietenul lui, Scriețeanu Nicolae 
mai are încă doi ani: abia e în- 
tr-a X-a... Repede începem să 
vorbim despre prietenie, despre 
pictură și poezie și despre far
furiile zburătoare. Ba, ajungem 
cu vorba la flari și la Dunăre, la 
prietenia cu o fată foarte fru
moasă și bună...

Zilnic acești doi îndrăgostiți da 
tehnică și tinerețe dialoghează 
despre Cosmos și fete, despre 
poezie și admiterea la Politehnică 
Și nu vă puteți închipui cu cttă 
încîntare vorbesc ei despre lan
sarea navelor pe fluviu; navele 
lor romantice, adolescenta lor 
grozavă...

Dacă-i limpede apa, și ei ies 
pe malul Dunării, în natură vor 
rîde patru adolescenți deodată! 
Apoi vor fugi, nici nu știi în care 
parc al orașului... Cine-ar putea 
să-i privească solemn, sau să-i 
mustre ? Iluminați-vă tind trec 
romanticii.,.



Turneiil internațional de la Cluj

Avanpremieră pentru 
„Europenele de volei"

A CTUALITA TEA 
PENTRU TINERET

Elita voleiului european, for
mațiile Cehoslovaciei, U.R.S.S., 

■Bulgariei, Poloniei, R.D. Ger
mane și bineînțeles a celor două 
formații ale țării gazdă este 
prezentă în orașul de la poalele 
Feleacului la un ultim examen 
înaintea dificilei confruntări eu
ropene din Turcia.

Este lesne de înțeles că fiecare 
din conipetitoarele prezente la 
Cluj aspiră la calificarea în fi
nală și de acolo evident la cuce
rirea titlului european. Pentru 
noi acest turneu este un exce
lent prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire al naționalei ro
mâne pentru europenele din 
Turcia.

Ne-am adresat cu această do
rință tovarășului PETRE DUMI
TRESCU, președintele Federa
ției Române de volei :

„Obiectivul turneului inaugu
rat astăzi la Cluj, nu mai este 
pentru nimeni „un secret”, el 
s-a definit prin prezența în com
petiție a celor mai valoroase re
prezentative din Europa. Nu mai 
este un secret nici pentru forma
țiile din celelalte continente. Ja
ponia ne-a solicitat participarea 
la întrecere cu un scop clar: 
cunoașterea valorii actuale a vo
leiului european.

In competiție, după cum se 
știe, sînt angajate și două forma
ții românești — naționala de se
niori și o reprezentativă de tine
ret. Dacă pentrtî echipa națio
nală turneul este un excelent pri
lej de a participa la avanpremie
ra europenelor și de a reflecta 
apoi asupra jocului principalilor 
noștri adversari, participarea for
mației de tineret dă posibilitatea 
pregătirii schimbului de mîine 
în condițiile unei depline exi
gențe oferite de acest turneu in
ternațional cu o prezență real
mente excelentă.

Actuala ediție a europenelor 
de volei trebuie să confirme încă 
odată — oricît. de dificilă se a-

nunță — prestigiul voleiului ro
mânesc. De acest lucru sînt con
vinși deopotrivă sportivii și spe
cialiștii noștri și sperăm într-o 
comportare foarte bună. De fapt, 
de felul cum vom ști să realizăm 
cea mai bună performanță în 
Turcia, depinde și evoluția me
ritorie la Mexico-Citty“.

Așadar, să ne întoarcem la 
Cluj și să consemnăm de bun 
augur, evoluția voleibaliștilor ro
mâni prin victoria cu 3—1 cu
cerită în compania sextetului po
lonez. Succes deplin și pe mai 
departe/

„CUPA JADRAN" 
LA POLO PE APA

V. RANGA

• în competiția de polo 
apă pentru „Cupa Jadran“, 
chipa României a învins 
scorul de 5—2 (0—0, 1—0, 2—1, 
2—1) echipa Italiei. Alte re
zultate : Ungaria—R. D. Ger
mană 2—1, Iugoslavia—Olan- . 
da 7—2. Competiția se încheie 
cu jocurile U.R.S.S. — Olanda, 
Ungaria — Italia și Iugoslavia 
— R. D. Germană. Echipa 
României și-a- terminat jocu
rile, și înaintea ultimei etape 
a competiției, ocupă locul 5 în 
clasament.

pe 
e- 
cu

POARTĂ LA PARIS ?

AZI LA RUGBI : 
GRIVIȚA ROȘIE — BEZIERS

• Echipa de rugbi Beziărs 
își începe astăzi turneul în 
țara noastră. întîlnind pe sta
dionul Republicii echipa Grl- 
vita Roșie. Jocul începe la ora 
16.30 tn continuarea turneu
lui. rugbistii francezi vor Juca 
la 28 septembrie la Cluj cu 
Agronomia și la 1 octombrie 
la București cu Dinamo.

• Miercuri, 27 septembrie, 
are loc întîlnirea amicală de 
fotbal dintre echipele de tine
ret ale României și Turciei. 
Jocul se va desfășura în loca
litatea Eskisehir la 100 km de 
Istanbul. Echipa română va 
părăsi Capitala luni pe calea 
aerului.

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 

DE TENIS

• între 25 septembrie și 1 
octombrie se vor desfășura la 
București, campionatele repu
blicane individuale la tenis, 
întrecerile vor avea loc pe te
renurile clubului sportiv Pro
gresul (str. dr. Staicovici), di
mineața de la ora 8,30 și după- 
amiază cu începere de la ora 
15.

COMPETIȚIE DE MOTOCROS

• Astăzi la Farkasvoelgy, în 
apropiere de Budapesta, se 
desfășoară o importantă com
petiție de motocros care reu
nește peste 60 de alergători 
din 12 țări printre care. An
glia, Austria, Franța. România 
și Iugoslavia.

(Agerpres)

Start în raliul 
României

„Drum bun /“ urează cântă
reața de muzică ușoară, Mar
gareta Pîslaru, automobiliștilor 
participanți la raliul Româ
niei. Poate că așa, cei 1524 
km vor fi străbătuți de con- 
curenți mai ușor și cu pene 

la... pălărie

Foto:
TRIFU DUMITRESCU

•SPORT
Un aforism

despre luminări
(Rapid - Progresul: 1-1)

După o primă icnriza in care na no minat met Progresul nici 
Rapidul, ci publicul total nemulțumit, a venit repriza a ll-a pe 
care aș putea numi-o repriza disperării. Amintirea golului perfect 
valabil înscris de Progresul in minutul 40 și împins afară de pe 
tabela de marcaj de fluierul arbitrului Bentu a planat pe teren 
pînă la foarfecă spectaculoasă a .lui Neagu din minutul 52. In acest 
moment. Rapidul s-a regăsit. 9 minute au durat vocalizele rapi- 
diste, timp în care Ion Ionescu s-a mișcat satisfăcător în teren 
luat în seamă de centrările lui Năsturescu șt mai puțin de ale iui 
Codreanu, care a fost strălucit de slab.

A urmat bara trasă de Viorel Mateianu, care a jucat excelent 
în repriza a ll-a. El a driblat lejer pe Dan fi a întrebat de 
sănătate rădăcina de lemn a dreptunghiului lui Răducanu. Un 
șut din aer al lui Neagu, in minutul 65, și cine minutul 68 oi 
golului la care au conluciat ca doi buni prieteni Mindru și Ion 
Ionescu. Primul a sărit grațios-' la 4 metri de minge și Ion Ionescu 
a fost anunțat ca autor de crainicul stadionului.

Progresul nu descurajează ci atacă îngrămădit iar Georgescu 
trage de la 14 metri un șut, apreciat la justa lui valoare de Ridu- 
canu care plonjează spectaculos.

In minutul 72, Mateianu driblează din nou cu o le^ntau 
și trage din unghi lingi „urechea" barei drepte In nunutui 75 
Georgescu se află din nou față in fați cu MMM» F f»

MIERCURI: ROMÂNIA — 
TURCIA (tineret) LA FOTBAL

discuție despre 
modă aduce pînă la urmă, 
în treacăt ori cu interes 
expres, o întrebare ce nu 
poate fi evitată : „ce se 
poantă la Paris ?“ Să 
dăm cezarului ce e al ce
zarului : Parisul continuă 
să influențeze moda 
lumii întregi. Gelozită de 
moda londoneză — ce se 
vrea azi campioana ma
rilor extravaganțe vesti
mentare (ea lansînd de 
fapt, cu violentă, mini
jupa) ; mereu provocată, 
cu pretenții de rivală, de 
moda italiană sau urmă
rită, pas cu pas. de 
către cea americană, 
creația pariziană rărrdne 
incontestabil vedeta nr 1 
a modei interna ttocXe. 
E vorba aici de tradiție, 
desigur, de bun gust per
petuat de-a lungul veacu
rilor.

Așadar, ce a ’.«naet 
pentru toamna si • vr.i ce 
vine, moda paririaaA ?— 
încotro ? Orie:: ar părea

rent. El pretinde că după 
atîția ani de modă geo- 
metrizată, masculinizată, 
sportivă și hiper-colora- 
tă. franțuzoaicele ar tînji 
după o îmbrăcăminte 
care să le redea femini
tatea, „misterul1* și gra
ția. Ives Saint-Laurent 

’.e-a oferit atunci catifele, 
satinuri. mătăsuri grele, 
jabouri si lavaliere, toate 
în tonuri închise, sumbre; 
le-a oferit rochii eu cor-

i

AZI VĂ RECOMANDĂM-

PREMIERA
LA UN VOLUM

Hona
CUDOS-

Tînărul prozatoi 
Pătrașcu s-a făcut 
cut publicului printr-un 
volum de proză în colec
ția Luceafărul, sub titlul 
întunericul și profesoara 
de pian, care 
prozator înzestrat nu pen
tru narațiunea scurtă, c 
cea de amplu orizont Cea 
mai bună bucată a primu
lui volum este de aceea și 
cea mai întinsă : întuneri
cul și profesoara de piaa 
Aproape simultan cu apa
riția volumului a apărut în 
presa literară și nuvela 
Reconstituirea, mostră e- 
locventă pentru siguranța 
cu care scriitorul se miș
că într-un spațiu care per
mite desfășurări lanti r 
pe care orizontul schiței 
le-ar fi înăbușit. Reconsti
tuirea vorbește despre con
secințele pe care le pot a- 
x ea în viata unora confu
ziile altora. E o narațiune 
patetică despre tinerețe și 
bariere sociale. Anticiuînd 
iminenta apariție a volu
mului Reconstituirea de 
Horii Pitrașcu, am cerut 
autorului cîteva rfnduri.

„Am încercat $â rediu 
în ..Reconstituirea' cîteva 
probleme ale actualității, 
reflectate în simțirea ge
nerației mele. Am încercat 
să fiu cît mai sincer cu pu
tință ; atît față de eroi, cît 
și față de mine însumi. 
Nu știu încă în ce măsură 
am reușit să transmit asta 
publicului ; în ce măsură 
am reușit să mă fac înțe
les. Aștept cu emoție ca 
cititorul să-și spună păre
rea. Aș fi fericit dacă aș

rebela un

m M mită grafica

I <M-
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„Alo, aveți

la 
de 
o— 
că 
să

în 11 ore I

VARIETĂȚI
■■

1
______> ?■■ ■■'■ ■■■’•■PE GLOB

de pildă, a ținut să 
resuscite „stilul fatal** al 
vedetelor filmelor anilor 

. . . femeii
anului ’68 să-și pense- 
ze sprincenele și să le 
traseze cu o linie sub
țire pînă la tîrnple, să-și 
picteze sub pomeți două 
pete roz, să-și rujeze 
gura în chip de inimioară 
iar părul, lins în creștet, 
să-1 bucleze agresiv peste 
urechi și ceafă.

Informații 
despre auto
matul telefo
nic inter

urban

Însemnări
DESPRE MODĂ

•eiete sau centuri late 
• care ........................‘
atîta
Intr-un cuvînt, i-a propus 
femeii de azi. să redevi
nă, pentru o vreme ro
mantică. Ideea a plăcut. 
Materializată însă aceas
tă idee, să zicem accep
tabilă. mai ales pentru 
cei care nu i-au sesizat 
intenția ușor parodică — 
dezamăgește. Unde e to
tuși romantismul, femini
tatea subliniată ? Una 
dintre fotografiile alătu
rate justifică acest semn 
de întrebare.

Căci, ca întotdeauna 
aceste prezentări 
modă, lucrurile nu se 
prese la ideile bune 
simți parcă nevoia 
le parodieze. Casa Dior,

subliniază talia 
vreme ignorată).

Dincolo de exhibițiile 
umoristice ale prezentă
rilor de colecții pariziene, 
devenite în ultima vreme 
adevărate spectacole de 
music-hall, avînd și nu
mere de balet — moda, 
moda noastră cea de fie
care zi, moda cumsecade, 
purtabilă, logică, anunță 
pentru toamna-iarna ’67— 
’68 o preferință acută 
pentru tweeduri și stofe 
ecosez, pentru mantouri 
mai ample și pentru pe
lerine, pentru confortabi
lele taioare — care își 
pot lungi sau scurta ja
cheta după dorința Ini
mii. Și, toate cu o nuanță 
de autentică feminitate și 
grație în plus. Ceea ce nu 
strică niciodată.

SANDA FAUR

BREVIAR
PRIN TUNELUL MONT-BLANC 
CU 0 REZERVĂ DE CHIBRITE 

Șl CU AUTOMOBILE STRĂVECHI
O călătorie prin lu

me este de foarte 
multi eterne un lucru 
obișnuit. Mai ales In 
n» noastre. Totuși, 
cu mmoacele de care 
âiroun domnii Pierre 
Tatmz, cineast. Pierre 
F^encms Degeorges, 
aorist, ți alți doi prie
teni, un inginer pe- 
riokst ți un mecanic, 
piu» soțiile — este o 
aventură. Temerarii cd- 
lâtori fac turul Europei 
„îmbarcați* în două 
automobde de la înce
putul secolului: un 
„Renau't" tip 1907 ți 
un JDeUuunau' 
1910, funicul exemplar 
în hone, care nun 
jdexoneazt" pe dru
muri . Coreeana auto
mobilistică supranu
miți „Croisiere mous~ 
quetaire* este însoțită, 
dm oarecare prudenți, 
și de un „Cdroyen* 
i.'trmul are că
lătoresc le! Ori
cit ar părea de ciudat 
„bunicii* automobilului 
au reușit sd străbată 
pînă acum, 1-5 OOO km, 
record, deoarece astfel 
de mașini au rezistat 
pe drumuri numai 
2000 km. Și o re
marcă : mașinile tini 
împrumutate din vitri
nele Muzeului automo
bilului din Paris. (Vi- 
zîndu-le cum arată e 
ușor să te convingi). 
După formalitățile de 
rigoare ,o singură în
trebare le-am pus, care

CINEMA TOGRAFE

(orele
21.15).

(orele
18,30:

FANTOMAS CONTRA 8COT- 
LAND-YARD-olui

rulează la Patria (orele 9,15 : 
11,30; 14; 16.45. 19; 21,15),
București (orele 9; 11.15; 13,30: 
16.30; 18,45; 21). Modern (orele 
9,30; 11.45; 14: 16,15; 18,45; 21).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Republica 
9,30; 11,45; 14; 16.45: 19;

RECOMPENSA
rulează la Luceafărul 
9; 11,15: 13,30: 16,15;
20,45).

SUS MÎINILE DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,15; 13,30, 15,45; 18; 20,45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14: 
16,15: 18,30; 21). Aurora (orele 
8,30; 10,45: 13: 15.15; 17,30;
20).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
7 MĂRI

rulează la Festival
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21), Feroviar (orele
11,30; 13.30: 16: 18.30; 21). Ex
celsior (orele 9,45: 12,15; 14,45; 
17,15 ; 20), Flamura (orele 8,30; 
10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20).

SINGUR PE LUME
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 11; 
15,30; 18; 20.30).

MEANDRE
rulează la Central (orele 9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45).

CASTELANII
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,80; »,45\
Grivița (orele 9: 11.15; 13J8;
16; 18,15; 20,80).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Lumina (orele 9, 
12; 15; 18: 21), Bucegl (orele 
10; 11,80; 18,15; 21). Tomis
(orele 8,30; 11,30; 14.30; 1TJ0;
20.30) Miorița (orele 14; 17: 
20).

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la Doina (orele 1L80: 
15; 17,45; 20,80).

8A-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 15.30 

18; 20,30), Volga (orele MO. 
11,45; 18,15; 20,30)

MONDO - CANE, ambele eerli 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 
1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—-20 în continuare).

CANALIILE 
rulează 
18).

FRENCH 
rulează 
21 în continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Unirea (orele 16;
11.15).

PRINTRE VULTURI
Cosmos (orele 15.80; 18; 20,30). 

warloock
rulează la Drumul Sării (ore
le 18 ; 17,80 ; 20).

ÎN GENUNCHI MA ______
LA TINE. NU SÎNT DEMN DE 
TINE

rulează la Ferentari (orele 
11—19,30 în continuare) ;

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30: 18; 20.30)

la Buxeftl (orale 15.30;

CANCAN 
ia Dada (orele 7,30—

ÎNTORC

tip
avaa de altfel un răs
puns previzibil: „Dom
nilor, ați avut vreo 
pană „Oui monsi
eur. Alaltăieri, dis
tanța Giurgiu-Bucu- 
rești (locul pe unde am 
intrat în România) am 
străbătut-o

Cu toate acestea 
tem optimiști. (Vor să 
se reîntoarcă acasă 
prin tunelul Mont- 
Blanc). Sîntem asi
gurați, îmi spunea in
terlocutorul meu. A- 
vem o rezervă bunicică 
de chibrite". I

(orele 
18,30;
8,30; Televiziune

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE
9,00: Ora exactă; Cum va fi vremea, astăzi?; 9,02: Gimnastica 

de înviorare; 9,10: Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 
Aventurile echipajului Val-Vîrtej („O cursă extraordinară**) ; 
11,10: Emisiunea pentru sate; 12.30: Concert simfonic ; După 
amiază : Sport și Magazin 111; 19,30: Telejurnalul de seară ; 
20,00: Varietăți; 22,45 Telejurnalul de noapte; 23,00: Telesport.

* * * * *
* * * * *

LUPOAICA
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Crîngași 
15.30: 18: 20.30).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Colentlna 
16; 18,15).

SPARTACUS
—ambele serii— 

rulează la Gloria (orele 
12,30, 16; 19,30). Arta (orele 
13,30; 17; 20,30).

TAR ȘI GENERAL 
rulează la Moșilor (orele 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 10; 
16; 18.20).

CELE DOUA 
rulează la 
18)

UNDE ESTE
GE ?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
15; 17. 19; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 
rulează la Lira (orele 15,30), 

UCIGAȘII DE FEMEI
(orele 18 ; 20,30).

15.45;

(orele
DIN

(orele
TIMP 
(orele

io:

ie;

ORFELINE
Vitan (orele 15,30:

AL in-LEA RE-

în curînd se va da 
tn folosință automa
tul telefonic interur
ban. Tovarășul Dinu 
Țențea. director ge
neral în Ministerul 
Poștelor și Teleco
municațiilor a avut 
amabilitatea să ne 
răspundă la oîteva 
întrebări :

— Cu ce localități 
din țară vom avea 
legătură telefonică 
directă ?

— Pentru început 
cu Brașovul și litora
lul respectiv, Con
stanța, Mamaia, Efo
rie. Aceste localități 
în trimestrul IV al 
acestui an vor avea 
legăturile telefonice 
automate.

— Care va fi pro
cedeul ?

— Ca și în prezent, 
dar formînd la dis
cul aparatului un 
număr de 8 cifre, al- 
cătuit din numărul 
telefonic al abonatu
lui respectiv plus un 
prefix format din

2-3-4 cifre, în funcție 
de localitate. Să 
exemplificăm: pre
fixul apelului inter
urban începe cu ci
fra 9, a cărei for
mare indică dorința 
abonatului de a vor
bi în rețeaua auto
mată. Astfel: abona
tul 11222 din Brașov 
poate obține legătu
ra directă la Mama
ia formînd prefixul 
917 și imediat numă
rul, spre exemplu, 
14.324, al abonatului, 
adică : — 917.14.324.

— De unde vom a- 
fla aceste prefixe ?

— Vor fi publicate. 
Prefixul Capitalei 
este 90, Constanța — 
916, Mamaia, Eforie, 
Mangalia — 917, Bra
șov — 921, Codlea, 
Rîșnov, Tohani, Zăr- 
nești — 922, Sibiu — 
924, Cluj — 951, Ti
mișoara — 961, Cra
iova — 941, Pitești — 
976, Ploiești — 971, 
Bacău — 931.

Prin intermediul 
ziarului rugăm abo- 
nații să nu utilizeze 
aceste prefixe pînă 
ce nu se va anunța 
oficial automatizarea 
localităților respec-

0 PARADĂ ORIGINALA
Nu e vorba de un 

carnaval și nici de o 
reclamă a unei fa
brici de sobe, ci de o 
acțiune propagandis
tică a unei organiza
ții de luptă împotri
va incendiilor din 
capitala Japoniei. Ti
neri și tinere. înre
gimentați voluntar 
în rîndurile acestei 
organizații, defilează 
pe străzile orașului 
Tokio costumați în... 
sobe, boilere, cutii 
de țigări și de chi
brituri etc., instalații 
și obiecte care, cînd 
sînt defecte sau sînt 
folosite fără atenția 
cuvenită, pot provo
ca incendii cu con
secințe grave.

într-adevăr, în To
kio, izbucnesc zilnic 
numeroase incendii, 
majoritatea caselor 
fiind din lemn, cu 
interioare îmbrăcate 
deobicei în tapete de 
hîrtie șl împletituri 
din pai de orez — 
materiale ușor infla
mabile. în afară de 
aceasta, doar marile 
clădiri — dispun de 
instalații de încălzire 
centrală, iar maiori-

tatea caselor se 
călzesc iarna cu so
be. De obicei, cînd o 
casă ia foc, nu exis
tă nici o șansă să fie 
salvată, toate efortu
rile îndreptîndu-se 
exclusiv spre locali
zarea incendiului. 
Iarna nu există ziar 
în care rubricile de

fapte diverse să nu 
consemneze incendii. 
Dar asemenea con
semnări au devenit 
atît de „banale'*, în- 
cît unui foc ce a 
mistuit „numai 50— 
60 de case nu i se 
mai acordă mai mult 
decît cîteva rînduri 
de gazetă '

HOLBEIN DESENATOR
In 

vea, 
ideea fericită de a 
deschide sertarele ți
nui dular» aflat în 
castelul de la Ken
sington (Anglia): ges
tului acesta, cultura 
universală îi dato
rează descoperirea 
primelor desene ale 
lui Hans Holbein cel 
tînăr. aflate astăzi 
în colecția muzeului 
de la Windsor. O 
prezentare completă

1727* cineva a- 
întîmplător.

a acestor desene, ca 
si a celorlalte, păs
trate încă din seco
lul al XVI-lea la 
Muzeu’ din Bâle (El
veția) aparține criti
cului de artă ceh 
Frantisek Dvorak, 
autor al unei lucrări 
desnre ..Holbein cel 
tînăr" editată de cu
rînd la Paris. Repro
ducerea desenelor, 
executate în cărbune 
si tente de acuarelă 
subliniază evoluția

renumitului nictor 
de ' stilul medieval 
cu influente getice 
la stilul umanist al 
Rena’'**-'". Comenta
riul inteligent al de
senelor ajută astfel 
cititorul la înțelege
rea unei noi laturi 
din Dersona-itatea a- 
cestui artist a cărui 
viată si oneră se 
păstrează încă sub 
semnul enigmei.

E. C.
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G. DASCAL 
(corespondentul Agerpres la 

Paris)

Duminica se vor pre
zenta în fața unțelor în 
Franța 15 milioane de ce
tățeni pentru a alege 1771 
consilieri generali.

■

i

18 ore
în beciul
poliției

JAPONIA. — Demonstrație a oamenilor rr _

Sesiunea O. N. U
NEW YORK 23 Trimisul spe
li Agerpres, Romulus Căplescu, 
msmite : Vineri după-amiază, 
roul Adunării Generale a 
N.U. s-a întrunit în cea de-a 
da ședință pentru a examina 
continuare, pe baza memoran-

250de râs 
punsuri...

Londra a apărut 
Scriitodi fși pre- 
pezișia in pro- 

detnameză". in 
le scriitori de 
mondial răs- 
ouâ întrebări : 

pentru sau im- 
intervenției 

in Vietnam ? 
putea fi rezol- 

flictul din Viet- 
m Peste 90 la sută 
1 cei întrebați s-au 
anunțat împotriva a- 

yresiunii americane, re
stul de 10 la sută, fie că 
ri-au exprima* sprijinul, 

că si-au declinat 
1 patenta.

uuru or 
vat ctmj

Consilierii generali sînt aleși pe 
o durată de șase ani, cîte unul 
în fiecare canton. După trei ani, 
jumătate din ei sînt înlocuiți. în 
Franța, fiecare departament are în 
medie 30-40 de cantoane (subdi
viziune geografică), deci în fie
care departament vor fi aleși tot 
atîția consilieri generali. Rolul 
Consiliului general corespunde, la 
nivel departamental, într-o oare
care măsură, rolului Adunării Na
ționale. Consiliul general aprobă 
bugetul departamental (de co
mun acord cu prefectul, repre
zentantul guvernului) și participă 
la organizarea și administrarea 
serviciilor departamentale în di
ferite domenii.

Alegerile cantonale se vor des
fășura după sistemul scrutinului 
uninominal majoritar, în două 
tururi de scrutin. La alegeri par
ticipă toate partidele politice. 
Partidul Comunist Francez are 
cîte un candidat în fiecare can
ton. Tn ordinea numărului can- 
didaților propuși, P.C.F. este ur
mat de Federația Stîngii Demo
crate și Socialiste și de Uniunea 
pentru cea de-a cincea repu
blică. în conformitate cu acordul 
din 20 noiembrie 1966, între 
P.C.F. și Federația Stîngii, Par
tidul comunist preconizează apli
carea înțelegerii de desistare re
ciprocă în favoarea candidatului 
stîngii, care a obținut cel mai 
mare număr, de voturi la primul 
tur de scrutin. Federația cere 
acum ca votul stîngii să fie dat 
candidatului care are mai multe 
șanse să-1 învingă pe candidatul 
gaullist.

în cercurile politice franceze

se acordă importanță acestor ale
geri, deoarece ele vor permite 
unora dintre candidați să-și con
solideze locul pe plan regional. 
De aceea, printre candidați fi
gurează 7 miniștri în funcțiune, 4 
foști prim-miniștri, 21 foști mi
niștri și aproape 200 de parla
mentari.

înaintea primului tur de scru
tin al alegerilor cantonale, Bi
roul Politic al P.C.F. a adresat 
un apel alegătorilor, cerindu-le 
să voteze pentru sprijinirea pro
gramului de progres social, de
mocrație, independență națională 
și pace, prezentat de P.C.F., 
pentru realizarea unității stîngii 
pe baza unui program comun de 
guvernare, împotriva ordonanțe
lor care afectează asigurările so
ciale și agravează condițiile de 
trai ale oamenilor muncii.

Duminică se vor desfășura, de 
asemenea, alegeri legislative par
țiale în trei circumscripții elec
torale, ca urmare a invalidării de 
către Consiliul constituțional a 
deputaților aleși în luna martie 
a. c.

MAMA ADRIATKÂ
(Urmare din pag. I) toare, a rămas în urmă. Oprim 

în Hvar, Ia cheiul cu palmi
eri. Pe un panou albastru: 
„Vizitați Hvarul iarna. In fie
care zi cînd cade zăpadă — 
pensiunea gratuită. în fiecare 
zi cu ceață — pensiunea gra
tuită. în fiecare zi în care 
Sratura scade sub zero

— pensiunea gratuită, 
a în care plouă mai mult 

de trei ore — 50% reducere". 
Cu puțin înainte de sosirea 
noastră plouase.

tașării în acest mic univers pe 
care plutim este, se vede lim
pede, oboseala unei experi
ențe. Care să fie această expe
riență a placidului nostru A- 
dam ?

Totul s-a petrecut ca
f-un film polițist. Păzitor.-, 
rdinei au debarcat, pe inse
rt, dintr-un convoi de rapide 
utomobile și au pătruns fără 
jmație într-o clădire destui 
e apropiată de centrul cra- 
ilui. Camerele au fost răs- 
dite ceasuri întregi. Apei, 
jmnii polițiști au plecat pr- : 
uțin victorioși. Au revenit, 
\să, a doua zi în. zori, l-i 
untea lor se afla chiar șe*vl 
diției. De astă dată n-au 
ai efectuat o banală ți m- 
uctuoasă percheziție. Spre 
aprinderea trecătorilor au 
luls cu o brutalitate de rju
cători un bărbat din aut’.- 
obilul său — cel căruia ii 
sese răscolit apartament:,.
■ și, punîndu-i cătușe la 
înă, l-au azvîrlit intr-un 
?p. Direcția: sediul poliție:, 
întâmplarea s-a petrecut - 
igon și în contextul sud 
ztnamez, s-ar părea că nu 
? nimic ieșit din comun. 
)ar generalul Nguyen Ng:: 
>an, energicul șef al poii- 
i saigoneze, nu este la pri- 
z ispravă de acest ger., 
ietenia strînsă cu Ky îi per- 
te să acționeze după bunul 
1 plac, fără teamă de a fi 
erpelat în legătură cu ile- 
litățile comise cotidian. A- 
erea a fost totuși, conside- 
ă adevărată lovitură de 
tru‘ (cum scria corespon
dai agenției FRANCE 
ESSE) deși saigonezii au 
it și mai au încă neferici- 
privilegiu de a fi martori 

multe asemenea lovituri, 
rmentul surpriză provine 
i personalitatea celui ares- 

Bărbatul aruncat în jeep- 
poliției este fostul ministru 
economiei in guvernul Ky 
Au Truong Thanh. Ex-co- 
oratorul lui Ky a căzut in 
grație. A îndrăznit să aibe 
! opinii decît generalul și 
zența sa în guvern a luat 
șit. Thanh n-a bătut în 
agere. A făcut publică ue- 
a de a candida în alegeri- 

prezidențialc împotriva 
ipei Thieu—Ky. Deținăio- 
puterii l-au apreciat drept 
concurent cu șanse de a 
rtta multe voturi și ca ata- 
zandidatura i-a fost radia- 
Simplu : Thanh s-a văzut 
zat de „neutralism". Fos- 
ministru a perseverat cu 
răzneală pe drumul pe 
? a pornit Ky a hotărît să 
cedeze cu mai multă se
tate — a urmat arestarea, 
flăm că după 18 ore de 
mțiune, Au Truong Thanh 
st pus în libertate. Anche- 
rii săi au încercat să-l si
că să-și ia angajamentul 
.,nu se va mai ocupa în 
un fel de politică". Cele 
ore peiiecute în beciul 

țtei l-au ajutat, poate, pe 
nh să înțeleagă mai bine 
nomia regimului pe care, 
’.vy, l-a slujit. S-or putea, 
Itimă instanță, ca „măsu- 
e intimidare'* — cum este 
'dată de observatorii po- 
' arestarea și apoi elibera
tul Thanh — sa se dove- 
că ineficace

Ultima cursa

două tixL

M. RAMURA

i

F-schebotul britanic 
jQueen Mary" a an
corat vineri pentru 
ultima cară la New 
York. După 31 de ani 
de serviciu transat
lantic, uriașa navă de 
pasageri, salutată de 
nrerude unei fictile 
de vase din rada por
tului și însoțită de 12 
Elicoptere, a făcut ul
tima din cele 500 de

călătorii Intre portul 
New York și Marea 
Britanie.

Primarul orașului 
New York, Jonh 
Lindsay, a remis co
mandantului lui „Qu
een Mary" un meda
lion din partea ora
șului și un ordin de 
zi din partea Minis
terului Apărării al 
S.U.A., în care se re-

amintește că nava a 
transportat o jumăta
te de milion de sol
dați americani în Eu
ropa în timpul ce
lui de-al doilea răz
boi mondial. Nava a 
fost cumpărată de 
orașul Long Beach 
(California), care are 
intenția să o transfor
me intr-un hotel plu
titor și un muzeu.

a fost• LA BRUXELLES 
«email un contract între socie
tatea mixtă sovieto-belgiană 
..SeaMia — Voiga** ti societatea 
pentru vinzarea în Belgia a 
automobilelor franceze ..Re- 
nault“. conform căruia aceasta 
din urmă va efectua montarea 
unor automobile sovietice 
..Mcskvici- in Întreprinderile 
sale din Belgia. Societatea mix
tă sovieto-bebriară „Scaldia- 

a fost creată în anul 
1964 pentru importul automobi
lelor sovietice „Moskvici", „Vol
ga- ti ..Zaporojeț" și pentru 
viuxarea lor în Belgia. Olanda 
ti Luxemburg.

• SENATORUL chilian. Car
los Altamirano a fost arestat la 
zece zile după ce i-au fost ridi
cate imunitătile parlamentare 
de către Curtea supremă de 
iustitie la cererea guvernului. 
El este învinuit că în cursul u- 
neî conferințe de presă, ținută 
în orașul Concepcion, ar. fi a- 
dus injurii șefului statului si ar 
fi ofensat forțele militare. Car
los Altamirano se afla în mo
mentul arestării în localul nos
tului de televiziune, unde a a- 
părut în cursul unei emisiuni,

Agenția americană de pre
să U.P.I. anunță că un nu
măr de 35 de cadre didactice 
din sistemul de învățămînt 
superior al Greciei au fost 
suspendate pentru șase luni. 
Comunicatul, publicat vineri 
de guvernul grec, nu menți
onează motivele suspendării. 
Agenția U.P.I. remarcă că nu
meroși alți membri ai corpului 
didactic au fost suspendați sau 
concediați, deoarece vederile 
lor politice nu sînt agreate de 
regimul militar.

inutilă, veșnic reluată și veș
nic sleită în neant Două va
luri dimpotrivă, cu spuma lu
cind rece pe creasta se apro
pie urlind și în ultima clipă se 
topesc mugind intr-o îmbrăți
șare silită. Noul val ia de Ia 
capăt ritualul de un drama
tism sarcastic, urmînd impul
sul obscur al unui fatalism ne
înduplecat. Lupta valurilor, 
niciodată încheiată cu o victo
rie, niciodată sleită de o în- 
frîngere e drama sisifică care 
se desfășoară de veacuri pe al
bastra scenă a mării. De unde 
optimismul poeziei marine ? !

Soarele a deschis pîrtii 
largi pe oglinda albas
tră, cu ape acum po

tolite, a mării. In vopseaua 
albă a pupei o pereche — 
îndrăgostiții mării! — și-a 
încrustat numele î Mișo. 
Mostar — Ina — 5 IX. 67.

De cînd am pornit o bă- 
trînă englezoaică — 65—67 
ani — cu pielea mată atîmînd 
sub bărbie, cu un păr cenu
șiu fîlfîind dezolant se învîr- 
tește într-una de la pupă la 
provă și retur, futografiind — 
ce ? I — cu o grabă suspectă 
ce aduce a disperare. Stropi

Adam î tinărul francez 
(30 de ani) cu o barbă 
castanie, cu plete călu

gărești împrăștiate pe gulerul 
alb, tîrind absent un pudel 
roșcat

Eva : blondă, rochie vișinie, 
buza de sus împinsă docil îna
inte, alminteri cu o alură 
mai energică decît placidul ei 
partener. După scurte plim
bări pe punte se refugiază 
in salon, cu pudelul strecurin- 
du-se printre scaune legănă
toare. Din buzunarul vestonu
lui cafeniu Adam scoate un 
pachet de cărți și se cufundă 
în „pasențe *. Mina palida, cn 
degete lungi, de pianist De 
ce Adam și Eva ?

Agitației mării, a bătrînei 
englezoaice, animației care 
domnește pe vas perechea a- 
ceasta te opune o liniște, un 
calm edenic. Par a nu vedea 
pe nimeni, sînt surzi într-un 
chip straniu de firesc, se com
portă cu o detașare oarbă, nu 
se aud decît pe ei și asta în 
răstimpuri, cînd își vorbesc cu 
o indiferență ce nu e de fapt 
indiferență cît lipsă de in
teres pentru înțelesul celor 
ce-și spun. Perechea cu ochii

Tirania zeului albastru al 
mării mi se mai impune 
într-un fel. Privite de 

pe întinsul apelor zbuciu
mate, orașele de pe țărmuri 
par dezolant de nemisterioase. 
Așa mi-a părut Splitul, de care 
ne-am apropiat în amurg. Este 
mica răzbunare a mării care-și 
păstrează tot misterul pentru 
sine, £urîndu-l pămîntului pe 
care-1 amețește cu parfumul ei 
albastru. Răzbunare naivă 
pentru că Split, localitate situ
ată în centrul litoralului adri- 
atic iugoslav este un port plin 
de surprize, un oraș în care 
ne așteaptă misteriosul Spala- 
to, adăpostul de retragere vo
ită a împăratului roman Caius 
Aurelius Valerius Diocletianus 
(248—305). Aceeași invazie, ca 
și în Dubrovnik, de viață zgo
motoasă in acest „refugiu" al 
împăratului roman. Cafeneaua 
de la Peristil, piața din inte
riorul Porții de argint, aparta
mentele imperiale, marile co
ridoare dintre sălile subterane 
in care pereții plîng sub cu
riozitatea voioasă a turiștilor 
— toate acestea au o secretă 
seducție în ciuda parcă a de
gajării cu care sînt înregis
trate.

I n Split, locul adevăra- 
j re- 

__ contempla
te găsești în pa- 
lui Mestrovici, con

In Split, locul adei 
tei reculegeri, sălile 
tragerii conten

five 
latul 
strucție de o impresionan-

împreună cu liderul partidului 
national. Victor Garcia Gar- 
zenâ. Ultimul fusese si el ares
tat. în urmă cu o lună, pe mo
tiv că partidul 
criticat politica

condus de el a 
guvernului.

ultimelor lrsfor-• POTRIVIT_______ _____
mâții, aproximativ un milion de 
persoane sînt izolate în statul 
Texas (S.U.A.), datorită inun
dațiilor provocate de ploile to
rențiale care au însoțit și au 
urmat uraganului „ Beulah". 
După cum transmite agenția 
France Presse. un adevărat po
top a acoperit cu apă o regiune 
de mai bine de 100 000 kilometri 
patratl.

9 REGIUNILE din sudul Ja
poniei sînt bîntuite de secetă. 
Datorită lipsei de apă în insula 
Kiu-Siu. și în zonele din sud- 
vestul Japoniei, recolta ne o su
prafață de 250 000 de hectare 
este compromisă. Autoritățile 
au ordonat măsuri Dentru sal
varea a 50 000 de hectare de 
culturi de orez. în regiunile bîn
tuite de secetă a fost introdusă 
raționalizarea apei Dotabile. ca
re se transportă cu ajutorul cis
ternelor si avioanelor.
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Kor ciula
albi din spuma de valuri ce bat 
bordura vasului ii ating părul 
de cenușă, îi sar în ochi și se 
scurg pe o față de pergament. 
Am impresia că urmărește 
ceva anume, numai de ea vă
zut, o urmăresc cum declan
șează imagine după imagine, 
forțînd parcă pelicula să în
ghită tot peisajul — valuri, 
țărmuri, insule, munți. Nu e 
doar fizionomia cunoscută a 
turistului. Turiștii sînt neatenți 
între ei trăind doar pentru ceea 
ce văd. Bătrîna aceasta strîn- 
gea însă, aproape cu spai
mă, o provizie. Gestul ei fe
bril de a înscrie pe peliculă 
totul, marea, valurile, munții 
albaștri, cerul înnorat dar al
bastru și el sub puterea mării, 
mi s-a părut nu o pregătire 
pentru trista melancolie a de
clinului ci un consum al poftei 
de viață, un delir dramatic 
pentru că era al amurgului. 
Nici nu cred că va avea un 
album cu fotografii. Iluzia a- 
caparării era totul.

Intre timp, Korciula, in
sula liniștii odihnitoare 
unde turiști surmenați 

petrec cîteva zile întremă-

I
I

I
m dos-

Ofensiva contra

rrcontraband iftilor

că 
de

cursul
23 000

54 
cu

Forțele patriotice sud-vietnameze au continuat vineri să atace 
baza militară americană de la Con Thien. Incepînd de la 1 sep
tembrie scrie corespondentul agenției U.P.I. citind sursele ofici
ale, trupele americane au pierdut în urma acțiunilor declanșate 
de patrioți asupra bazei peste 700 de militari. O altă ciocnire a 
avut loc la numai 1 km de bază, unde o unitate americană a 
fost surprinsă de forțele patriotice. Luptele au durat aproape sase 
ore și s-au desfășurat chiar sub privirile artileriștilor americani 
de la Con Thien, care au fost puși în imposibilitate să intervină 
deoarece combatanții erau prea apropiați unii de alții. Pierderile 
americane înregistrate vineri, în urma acțiunilor inițiate de patri
oți, se ridică la 117 militari uciși și răniți.

întorși înăuntru — vorbele 
n-aveau nici o importanță și 
niciun înțeles, fiind doar un 
ritual convențional; fiecare se 
urmărea pe sine înăuntru, co- 
municînd cu o stare lăuntrică 
acaparatoare. Pe cînd ceilalți 
erau convenționali prin logica 
lor exterioară : își împărtășeau 
impresii, se văitau de rău de 
mare, rîdeau de mersul împle
ticit al cuiva, Adam și Eva nu 
pluteau pe mare, nu sufereau 
de rău de mare, nu știau că 
nu sînt singuri. Modul aproa
pe somnambulic de a pluti 
printre scaune și oameni pu
tea fi și teribilă emancipare, 
pînă la anularea ambianței, re
zultatul unei experiențe a 
smulgerii din context în sub- 
ordinea unei nevoi sufletești 
oarecare. Dacă e ceva de in
vidiat aici este tocmai această 
ușurință — efect al unei de
prinderi căpătate prin exerci
țiu ! — a plutirii în apele pro
prii nelovite de nici un val. 
Stranie, totuși, această evolu
ție a cuplului originar spre o 
izolare ce nu mai e, simplu, 
Paradisul, ci în același timp, și 
Infernul. Căci singurătatea de-

tă rigiditate. Proiectul con
strucției ascunde o mentalitate 
a revelației lucide aminate, nu țț 
copleșitoare printr-o explozie 
orbitoare. Galeria Mestrovici 
este opera unui sculptor care 
a izbutit miraculoasa perfor
manță de a umaniza spiritul 
eroic într-o rigiditate colțuroa
sa bizantină. Disciplina uma
nă pe care sculptorul o im
pune liniilor bizantine ale por
tretelor pare a izbucni din
tr-un efort dramatic al cuiva 
decis să-și revete propria e- 
sență, ascunsă. Este o lege a 
creației ca marile structuri 
creatoare, agitate lăuntric de 
tensiuni neobișnuite să se u- 
manizeze în opere de o severă 
grandoare, împrunnitînd par
că ceva din muta încremenire 
a valurilor înghețate vuind pe 
dedesubt. Cu cît coeficientul 
tensiunii lăuntrice este mai 
înalt cu atîî disciplina severă, 
de o neliniștitoare severitate, 
îmbrățișează mai strîns creația. 
Disciplina creației, în acest 
sens, nu c decît semnul zbu
ciumului lăuntric al unei mari 
dramatice fără victorie și în- 
frîngere, în veșnică luptă.

U.R.S.S. — în R.S.S.A. Tătară, pe malul Kamei se construiește 
unul din marile combinate chimice din tară

șapte persoane 
condamnate, peste 20 
trimise în judecată, 
patru cutere seches
trate, o duzină de 
automobile sigilate, 
7000 litri de whisky 
și două milioane de 
țigări capturate — 
acesta este primul 
bilanț al ofensivei 
întreprinse de auto
ritățile suedeze îm
potriva contrabandei 
de băuturi alcoolice 
și țigări care și-a 
stabilit teatrul de o- 
perațiuni în Marea 
Baltică.

Ancheta întreprin
să a dus la conclu
zia că în Marea Bal
tică operează două 
mari bande de con
trabandiști, care ar 
putea să fie două ra
muri ale unei orga
nizații unice. Șeful 
contrabandiștilor a 
fost identificat în 
persoana unui danez, 
al cărui nume nu a 
fost însă dezvăluit, 
deoarece a reușit să 
se strecoare prin 
plasa poliției și 
ascunde. Un al doi-

se

lea șef, de origine 
finlandeză, s-ar fi 
refugiat în pădurile 
din nordul țării sale 
unde caută să se pu
nă la adăpost de ur
măritorii săi. Vigi
lența vameșilor da
nezi și suedezi i-au 
costat milioane pe 
contrabandiști dacă 
s-ar ține seama nu
mai de cele patru

c utere maritime 
chestrate.

S-a stabilit 
principalul port 
aprovizionare al con
trabandiștilor era 
Hambargul. Mărfuri
le erau încărcate în 
nave finlandeze și 
transferate. în’ marea 
deschisă, în cutere și 
șalupe suedeze și da
neze. Prin porturile 
de pe coasta estică a 
insulei Seeland ele

ajungeau în interio
rul Danemarcei, prin 
insula Gotland și 
portul Nynăsham pă
trundeau la Stock
holm și prin portul 
Sundvall erau desfă
cute în regiunile 
nordice ale Suediei. 
Poliția suedeză con
sideră că, urmînd a- 
ceastă cale, în țară 
au fost introduse pe

căi ilicite în 
ultimelor, luni 
litri de whisky, 
butoaie mari 
spirt curat și 4 mili
oane de țigări. De 
cîtva timp, echipe 
speciale de scafan
dri au început să 
desfășoare cercetări 
în dreptul coastelor 
suedeze tot în legă
tură cu operațiile 
contrabandiștilor. A- 
ceasta întrucît an-

cheta a dus la con
cluzia că la sud de 
portul Hornesand 
contrabandiștii au 
scufundat 4000 litri 
de whisky, așteptînd 
..timpuri mai bune** 
cînd sticlele vor pu
tea fi readuse la su
prafață și introduse 
pe piața suedeză. O 
„operație** asemănă
toare se pare că a

ce au avut loc la 
Oeresund ’ Această 
navă nu a putut fi 
ajunsă de nici o altă 
ambarcațiune de a- 
celași tip și, după 
cîte se pare. era 
condusă chiar de șe
ful danez al bandei 
de contrabandiști. 
Chiar și încercările 
navelor pazei de 
coastă din Suedia și

dele de contraban
diști nu trebuie să 
ducă la un optimism 
exagerat. Faptul că 

• șefii celoi două 
bande se află în li
bertate că au la dis
poziție însemnate 
mijloace financiare 
și legături cu lumea 
interlopă din diverse

Record la
Montreal

Flota whisky-ului"
avut loc și în drep
tul coastelor insulei 
Gotland, unde este 
vorba însă de 6000 
litri de whisky.

Cel mai interesant 
lucru este că „flota 
whisky-ului“ trans
portat prin contra
bandă avea și o „na- 
vă-amîral“. cuterul 
„Smuggles 400“ care 
cîștigase Marele pre
miu cu prilejul unor 
concursuri de viteză

Danemarca de a pu
ne mîna pe acest vas 
și pe încărcătura Iui 
au trebuit să fie a- 
bandonate, deoarece 
de fiecare dată cînd 
era reperat se înde
părta cu o viteză su
perioară navelor ur
măritoare.

Ziarele suedeze 
consideră că această 
primă victorie obți
nută în lupta cu ban-

capitale și porturi, 
permite să se creadă 
că ei vor încerca 
să-și continue opera
țiile, uzitînd meto
de cît mai inventive 
pentru a înșela vigi
lența vameșilor și 
pazei de coastă din 
Suedia și Danemarca.

Organizatorii Ex poziție: 
mondiale de la Montreal 
au anunțat că vineri a fost 
doborî! recordul mondial 
al vizitatorilor unei mani
festări de acest fei după 
ce numărul acestora a 
atins cifra de 42 ) ! 704. 
cu 28 143 mai >nu!p decîl 
vizitatorii Expoziției mon
diale de la Bruxelles or
ganizată în anul 1958. 
Recordul a fost stabilii 
în ciuda dificultăților pro
vocate de greva persona
lului de la mijloacele de 
transport în comun din 
Montreal. Organizatorii 
și-au exprimat speranța 
că numărul total al vizi
tatorilor Expoziției mon
diale va ajunge la 50

I. R.
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