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VIZITA IN R.S.F. IUGOSLAVIA A DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl DE STAT ROMÂNE, CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

BELGRAD 28. — De la tri
mișii speciali Agerpres, S. Stru
jan și N. Plopeanu : Marți dimi
neața, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat, a sosit 
în cartierul Novi Beograd.

Oaspeții au lost însoțiți de 
Rato Dugonici, președintele Con- 

Federale a U.S.P 
al Prezidiului C.

Mustafa Șabici, membru 
al Vecei Executive Federale, 
membru al C.C. al U.C.I., Liubo 
Babici, consilier al secretarului 
de stat pentru afacerile externe. 
Iakșa Petrici, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

Așezat pe malul stîng al rîu- 
lui Sava, unde în*urmă cu două 
decenii totul era o întindere 
pustie, cartierul Noul Belgrad, 
are azi aproape 100 000 locui
tori- El impresionează prin clă
dirile sale moderne, printre care 
se află sediile monumentale ale 
Vecei Executive Federale și Co
mitetului Central al Uniunii Co-

muniștilor, cît și prin ansamblu
rile de blocuri de locuințe, com
plexe comerciale, edificii social- 
culturale, situate în mijlocul 
unor vaste spații verzi.

în această parte a orașului, cu 
care se mîndrește fiecare locuitor 
al capitalei, un pare poartă nu
mele semnificativ de „Parcul 
prieteniei", deoarece, potrivit u- 
nei tradiții a Iugoslaviei socialis
te, oaspeții cei mai de seamă ai 

• țării sînt invitați să sădească în 
acest parc un pom al păcii caro 
să amintească de vizita lor la 
Belgrad. în parc, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de
Branko Pesici, președintele Skup
știnei orașului Belgrad, Pero Ko- 
vocevici, președintele Skupștinei 
din Novi Beograd. Răspunzînd 
invitației gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sădit un 
tei, alături de pomii sădiți de 
alți șefi de state care au vizitat 
R.S.F. Iugoslavia.

Apoi, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au semnat în Cartea de 
onoare.

(Continuare în pag. a V-a)
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Recepție oferită
de tovarășul

A

începerea

Nicolae Ceaușescu convorbirilor oficiale
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ta care sînt invitați si participe specialiști, 
jucători, iubitori ai sportului, toți cei care 
se preocupă de soarta fotbalului românesc

SETEA
A 490.000 HECTARE

*ESTE SATISFĂCUTA
Convorbire cu tovarășul ing. BARBU POPESCU

primvicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, și soția, au oferit 
marți seara, în saloanele Hote
lului Metropol din Belgrad, o 
recepție în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia losip Broz Tito, ți a so
ției.

La sosire, tovarășul Ioeip 
Broz Tito șl soția, Iovanka 
Broz, au fost întîmpinați de to
varășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, de membrii delegației 
române.

La intrarea în sală a tova
rășilor Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu, a membri-

lor delegației române se into
nează imnurile de stat ale 
Iugoslaviei și României, asis
tența aplaudă îndelung.

La recepție au luat parte 
membri ai Prezidiului și Comi
tetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., membri ai Skupștinei 
și ai Vecei Executive Federale, 
membri ai C.C. al U.C.I., con
ducători ai instituțiilor centra
le și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de știință, cultură și artă, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
și alți membri 
plomatic.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă

ai corpului dl-

desfășurat în- 
călduroasă.

BELGRAD — Trimișii spe
ciali Agerpres S. Strujan și 
N. Plopeanu transmit i Marți 
dimineața, în palatul Vecei- 
Executive Federale, au înce
put convorbirile oficiale între 
delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.G. al P.G.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de tova
rășul Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.G. al P.G.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al

Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, 
al~ G.C. al P.G.R.,
Radulescu, membru al_ Comi
tetului Executiv al
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George 
Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor Externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad.

Din partea iugoslavă la 
convorbiri au participat tova
rășii Mialko Todorovici, secre
tar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., membru al 
Consiliului Federației, Mika 
Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale, membru 
al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.G. 
al U.G.I., Petar Stambolici, 
președintele G.G. al U.G. din 
Serbia, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezi-

secretar 
Gheorghe

C.G. al

“ în agricultură continuă să se 
desfășoare o activitate deosebit 

• de intensă menită să compen
seze deficitul umidității din sol. 
Ploile căzute în ultimele zile în 

• cea mai mare parte a țării — 
insuficiente însă în întreaga 
cîmpie a Dunării, Bărăgan și 

• Dobrogea — au ameliorat în 
bună parte umiditatea solului, 
influențînd în mod vizibil sta- 

A rea de vegetație a tuturor cul- 
” turilor. O recoltă bună însă, so

licită în continuare o largă mo.

diului C.G. al U.C.I., Rato 
Dugonici, președintele Confe
rinței Federale a Uniunii So
cialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia, membru al __________________________
Consiliului Federației, mem- A biljzare a tuturor forțelor pri- 
bru al Prezidiului C.C. al virid folosirea rațională a ame-
U.C.I., Vladimir Popovici, najărilor existente pentru iri-
membru al Consiliului Fede-’ A Pregătirea altor suprafețe, 
— ------ .— v, .utilizarea cu și mai mare efi

ciență a posibilităților locale 
pentru transportul apei la rădă- 
cina plantelor.

într-o convorbire asupra rit
mului în care se desfășoară 
această importantă acțiune. 

A asupra întregii activități con- 
w centrată la irigații, tovarășul 

ing. BARBU POPESCU, prim- 
• vicepreședinte al Consiliului

Superior al Agriculturii, a avut 
amabilitatea să

rației, membru al Prezidiului 
C.G. al U.C.I., secretar gene
ral al președintelui Republi
cii, Marko Nikezici, secretar 
de stat al afacerilor externe, 
membru al C.G. al U.G.I., 
Mustafa Șabici, membru al 
Vecei Executive Federale, 
membru al G.C. al U.G.I., 
Liubo Babici, consilier al se
cretarului de stat pentru afa- aumuuuavca 
ceri externe, și Iakșa Petrici, A cîteva întrebări 
ambasadorul extraordinar și 9 ziarului nostru :

răspundă Ia 
ale redacției

plenipotențiar al R.S.F. Iugo
slavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

trei săptămîni— După 
de la publicarea lor, cum 
se oglindesc în rezultate 
prevederile Hotărîrii Co
mitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și al Con-

siliului de Miniștri cu 
privire la prevenirea și 
combaterea efectelor se
cetei ?

— Prin conținutul său deose
bit de mobilizator, Hotărîrea 
conducerii partidului și statului 
nostru a contribuit la antrena
rea largă a țărănimii, mecani
zatorilor, specialiștilor și elevi
lor din mediul rural spre ame
najarea a mii de hectare spre 
a fi irigate ; a contribuit la des
coperirea unor valoroase resur
se și mijloace locale de udare. 
Urmare a suflului nou creat în 
această direcție. în primăvară 
pînă la data de 25 mai, s-a pre
gătit pentru irigat o suprafață 
de peste 50 000 hectare, iar pe 
alte aproape 24 000 hectare se 
află în curs de execuție lucrări 
de amenajare. In același inter
val de timp s-au aplicat udări 
pe mai bine de 465 000 hectare. 
De menționat este faptul că din 
această suprafață aproape 65 000 
hectare au fost udate ca ur
mare a largii participări a ti
neretului școlar și a sătenilor la 
transportul apei cu mijloacele 
existente în unități sau puse la 
dispoziție de către ministere și 
unități economice din țară. Mă
surile adoptate au permis ca de 
la o săptămînă la alta ritmul 
mediu zilnic de udare să creas
că considerabil, de la circa 
24 000 hectare în prima perioa

dă, la peste 40 000 hectare în ui- 
timele zile.

— Aminteați de spriji
nul primit din partea 
unor ministere șl unități 
economice...

— Da, șL se poate aprecia că 
acest sprijin este deosebit de 
valoros. Conducerile ministere
lor (M.F.A., M.A.I., M.I.Ch,
M.C.F., Petrolului, Minelor și E- 
nergiei Electrice) precum și uni
tățile din subordinea acestora 
au dirijat spre cooperativele a- 
gricole și întreprinderile de stat 
importante forțe mecanice și 
umane. S-au primit și lucrează 
acum efectiv în unitățile agri
cole 1253 de pompe, circa 2 000 
autocisterne și remorci cisternă, 
14 garnituri de trenuri a cite 5,0 
cisterne fiecare (îndeosebi în 
Dobrogea și Bărăgan) mai bine 
de 100 truse de foraj care au 
executat deja 600 forări, asigu- 
rînd obținerea unor debite de 
apă suficiente irigării a peste

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a IV-a)

DOI COLABORATORI CARE 
NU... COLABOREAZĂ : PRO

GRAMA ȘI MANUALUL
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a „Scînteii J 
tineretulu£^^|

iS

^MANUALUL ȘCOLAR

ÎNTRE CEEA CE ESTE Șl CEEA CE POATE SĂ FIE

Cîțiva huligani, strînși în 
haită, au bătut bezmetic un 
om cu părul nins de vîrste. 
La cîteva ore, cel maltratat 
sălbatic a decedat. Asist la 
procesul lor. Sînt indignat. 
Cele mai întunecate blesteme 
— pentru care aș fi roșit, alt
undeva, decît aici, în această 
sală ticsită de oameni indig-

HȘPUmFI

Sudura de calitate este preocuparea zilnică a lui Roman 
Panait de la Șantierele navale Galați

Manualul este necesar și profe
sorului — ca un ghid orientativ. 
El impune limitele între care 
trebuie să se încadreze profeso
rul cînd predă și cînd îi cere 
elevului. Dacă profesorul folo
sește manualul, ca și elevul, ca 
un instrument de lucru, atunci, 
cu siguranță, avem de-a face cu 
un profesor nepregătit. Să men
ționăm o realitate : școlile noa
stre mai cuprind în corpul pro
fesoral și unele cadre didactice 
•— este drept, foarte puține, fă
ră calificarea superioară necesară. 
Pentru acestea manualul este 
ajutor esențial pentru activitatea 
la catedră. Socotim că merită 
discutată propunerea făcută la 
„masa rotundă" de către profe
sorul Ion Popescu — Liceul „Gh.

Lazăx" și susținută de ceilalți 
participanți — de a se elabora 
manuale auxiliare destinate pro
fesorilor, sau anexe ale manuale
lor școlare, care să poată fi 
mereu îmbogățite cu înnoiri și 
modificări, ori de cîte ori este 
nevoie.

Dacă acceptăm că pentru pro
fesor manualul este un instru
ment de lucru auxiliar, atunci el 
trebuie să fie elaborat după pro- 
fjrama analitică (instrumental de 
ucru principal), respectînd coor

donatele ei esențiale ; să fie des
tul de mobil pentru a permite 
profesorului adîncirea și introdu
cerea amănuntelor care întregesc 
programa, a noutăților apărute 
în domeniul științific, respectiv 
după data editării sale, să sugere
ze și să faciliteze legături cu dis
ciplinele înrudite în ordinea în 
care acestea se predau elevilor. 
Poate n-am fi repetat asemenea 
cerințe arhicunoscute dacă invi-

tații noștri nu ne-ar fi atras aten
ția că nici dacă și-ar fi propus 
cineva cu tot dinadinsul să strice 
armonia dintre unde programe 
și manualele respective, precum 
și între programele și manualele 
unor discipline înrudite, n-ar fi 
reușit s-o facă atît de perfect. 
Ce fenomene ni s-au semnalat ?

1) Deși programele întocmite 
pentru secția umanistă prevăd — 
la disciplinde care se studiază 
și în cadrul secției reale — dife
rențierea absolut necesară, ma
nualele nu reușesc să o traducă 
echitabil, fiind în unele cazuri 
prea încărcate, iar în altele sim- 
plificînd noțiunile pînă la vulga
rizare. în primul caz, ni s-a oferit 
exemplul manualelor de matema
tică pentru clasa a Xl-a, iar în 
al doilea, fizica pentru clasa a 
Xl-a (care și-a pierdut caracte
rul de manual devenind un fel

de broșură de popularizare știin
țifică).

Soluția propusă ar fi ca ma
nualele destinate secției umane 
să fie concepute separat, poate 
de autori diferiți, să nu se nască 
în nici un caz din manualele 
afectate secției reale ușor modi
ficate și reduse.

2) Există o flagrantă lipsă de 
legătură între programele unor 
discipline înrudite și, în conse
cință, între manualele respective. 
Sînt cazuri cînd nu se poate 
înainta în însușirea materiei la 
fizică din lipsa unor cunoștințe 
de matematică, când cerințele 
programei de chimie sînt în avans 
față de ceea ce au învățat elevii 
la fizică, sau când nu pot înțelege 
fenomene anatomice pentru că 
noțiunile de chimie de care au 
nevoie le vor învăța abia la sfîrși- 
tul anului sau în clasa următoare.

Spre exemplificare, oferim doar 
cîtevă din observațiile făcute de 
profesorii care au participat la 
discuții: manualul de geometrie 
analitică pentru clasa a Xl-a nu 
prevede probleme de locuri gen- 
metrice, deși în programă ele fi
gurează. Și se știe că nu există 
examen ori concurs de matema
tică la care să nu se ceară și 
asemenea probleme, (prof. Iacob 
Crișan). Prima pagină a manua
lului de anatomie pentru clasa a 
Xl-a vorbește despre compoziția 
chimică a corpului omenesc; ca
pitolul din chimia organică care 
i-ar putea înarma pe elevi cu 
cunoștințele necesare înțelegerii 
acestei probleme se studiază abia 
în clasa a XII-a. (prof. Zamfira 
Florescu). Manualul de fizică

nați și ei — se cer strigate. 
N-aș putea fi un judecătoi 
rece, lucid, imparțial. Bleste
mele mele mă trădează, mie 
însumi, ca o fire răzbună
toare. Mi se pare — în ura 
care-mi umbrește rațiunea — 
că mecanismul interogatoriu
lui este complicat de pomană, 
că vocea așezată a judecăto
rului, condamnabilă, prin in
diferență. N-aș putea fi un

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

V. ABACHELIAN

(Continuare tn pag. a V-a)
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Rosmersholm e un spectacol 
gotic, de ceremonie secretă, de 
inițiere tainică. Pătrundem ră
tăciți in subteranele misteru
lui, asistăm la un perpetuu 
martiriu al ființei, participăm 
la un ritual sever și sărac. 
Teatrul, abandonînd definitiv 
capcanele literare ale psiholo
giei. redevine artă a primor
dialului, limbaj fizic.

Aș numi acest spectacol 
„tragedia regizorului". Din rui
nele textului ibsenian se înalță 
fantoma sa devastată de nepu
tința de a crea în libertate de
plină. Rareori răzvrătirea a 
fost mai dramatică, mai pro
fundă. Organismul piesei se 
sfărîmă sub presiunea unei 
realități noi, aceea pe care o 
propune spectacolul. Destinat 
unei eterne supuneri, regizo
rul, Sisif revoltat, se luptă pen
tru a împlini singur creația. 
La mijloc nu e orgoliu, ci doar 
nevoie de exprimare. Mărturi
sire plină de patimă, specta
colul, ca în marile epoci tea
trale, are semnificația unul 
document al sufletului.

Sursa misterului provine din

•ul coerent al personajelor 
care se supun unui examen de
vorant. Introducînd misterul 
în scurgerea calmă a vorbirii 
redescoperim nu atît sensul 
cuvintelor cît realitatea lor.
împerecherile tonalităților ci- 9 
tate creează deseori sentimen
tul rătăcitor al unei picturi 
suprarealiste. Plastica specta- 9 
colului se fundamentează pe 
grupaj și iluminare. Impresia 
de dinamism din primele trei 9 
acte rezultă din consumul in
terior și nu dintr-o excesivă A 
mobilitate. Grupurile și atitu- 9 
dinile conțin frumuseți stra
nii în timp ce despotica do- — 
minație a întunericului sfîșiat © 
de luminări fascinează prin
prezența gravă, periculoasă. 
Cineva spunea frumos : „can
titatea de clar obscur pe care 
o idee o ascunde este singurul 
indiciu al profunzimii sale, 
după cum accentul disperat al 
rîsului este indicele fascina
ției sale". în general expresi
vitatea spectacolului se dato
rează tocmai faptului că lim
bajul teatral utilizat nu tra
duce exact și luminos meca-

, CRONICA DRAMATICĂ

ROSMERSHOLM ■).
primordialitatea universului șt 
a sensibilității. Aurel Mânea 
transcrie fizic, literar, dispute
le spiritului și astfel întreg 
spectacolul se fundamentează 
pe materialitate. Fantoma Bea- 
tei stăpînește straniu această 
lume ca o invincibilă divini
tate, discuțiile, mod perfid de 
a anula unicitatea ființei, de a 
o mutila, devin, ceea ce sînt în 
realitate, sfîșitoare torturi. 
Invazia argumentelor nu cau
tă adevărul, ci doar modul de 
a anula independența, de a 
introduce pe altcineva într-un 
sistem de gîndire străin. Aici 
se află noblețea spectacolului, 
care arătînd infernul capitulă
rii pretinde demnitatea rezis
tenței. Rosmer și cu Rebecca 
se opun, ei participă și biruie 
în conflictul cu lumea ce-i în
conjoară, dar se prăbușesc sub 
apăsarea continuă a trecutului 
încarnat îa permanenta pre
zență a Beatei. Prin această 
soluție de esență tipic shakes
peariană, drama ibseniană se 
mută în tragedie. Din trage
die nu se iese, eroii Țiu o pără
sesc. Beate devine o implaca
bilă moîra. Rebecca, Rosmer 
sînt înfrînți pe rînd, plănuita 
căsnicie nu-i poate salva. Hăi- 
tuiți, nu mai au loc de refu
giu nici chiar în propriul lor 
corp. Și atunci se retrag în 
ape, suprema dovadă a cata
strofei. în tăcerea de moartș 
care se coboară, se aude tri
umfător, victorios și sălbatec 
cîntecul acestei Hecate care 
i-a doborît.

Ca o reacție la stilizarea 
plină de grație, dar lipsită de 
vitalitate consistentă regizorii 
englezi au utilizat realismul 
materialelor. Scena a recăpă
tat tonalitatea senzuală a tea
trului elisabethan. Grotowski, 
într-o fază următoare, propu
ne materialitatea senzațiilor. 
Spectacolul lui Aurel Manea la 
această estetică aderă. Eroii 
resimt visceral fiecare atac a- 
supra ființei lor, sînt organis
me în continuă stare de alar
mă, rezervoare de sînge în ex
plozie. într-o lume primară, cu 
energiile nealterate strigătul 
capătă tonul implorator al 
unei orații africane. Comuniu
nea cu ființa originară elibe
rează forțele nestăpînit, dar 
spectacolul acestor genii ale 
obscurității e mai tonic decît 
acela al platitudinii personaje
lor ionesciene.

Aurel Manea tinde cu tena
citate spre integralitatea unei 
soluții. Dacă publicul s-a obiș
nuit cu tratarea nerealistă a 
mișcării, supusă țelurilor ex
presive ale regiei, el pare deru
tat de tratarea similară a vor
birii. Subtil, aici se depășește 
contradicția dintre naturalis
mul replicii și simbolica 
mișcării, conturîndu-se univer- 
nismul curent al rațiunii. El

PSEUDO-ANTINOMI
Dacă pentru cea mai mare 

parte a cititorilor va părea sur
prinzătoare si neașteptată discu
tarea raportului dintre stiintă și 
umanism în cadrul falselor opo
ziții, părîndu-li-se că de așa ce
va nici măcar nu se poate vorbi, 
unor specialiști dimpotrivă li se 
va părea că de fapt e vorba de 
o ciocnire ireconciliabilă, nu nu
mai aparentă.

Raportul științei cu umanis
mul este într-adevăr complex și 
uneori greu de surprins, astfel 
încît poziții antagonice ca cele 
de mai sus nu trebuie să ne 
mire. Este vorba totuși de o pro
blemă reală căreia mai ales dez
voltarea impetuoasă a științelor 
contemporane i-au dat o actua
litate deosebită,' cu rezonante și 
implicații profunde în viata co
tidiană. Nu vom urmări deci o 
simplă distincție terminologică 
si nici precizări savante, ci vom 
încerca să conturăm determi
nantele intime ale unui proces 
real.

Istoria gîndirii omenești ca și 
activitatea practică au cunoscut 
dintotdeauna deosebirea dintre 
științele exacte, o vreme identi
ficate doar cu științele naturii 
si disciplinele umane. Desigur, 
studierea riguroasă a fenomene
lor și proceselor ce au loc în do
meniile lipsite de intervenția 
omului este mult mai ușor de

realizat, putîndu-ee obține rezul
tate mai sigure decît pe terenul 
accidentat, nesigur al discipline
lor. care au în centrul preocu
pării lor SUBIECTUL UMAN, a- 
tît de nărăvaș și capricios, cînd 
se încearcă cuprinderea lui în 
scheme.

cetătorii au descoperit că se 
poate vorbi de legi sau măcar 
tendințe.

Deosebirea nu dispăruse însă 
nici în aceste cazuri : repetiția 
constatată nu conducea nicioda
tă la fenomene perfect identice, 
ba uneori lipsea cu totul ceea 
ce a și făcut pe unii savanți, ca 
de pildă pe A. D. Xenopol, să 
vorbească despre științe de re
petiție șî științe de succesiune, 
pentru a putea afirma statutul

atare, «trădufcndu-ee să de
monstreze, fără argumente de 
ordin moral, ci pe baza analizei 
obiective a mecanismului social 
însuși, faptul că evoluția către 
comunism este inevitabilă. E- 
xemplul lor era convingător în- 
trucît era astfel eliminată intru
ziunea elementului subiectiv în 
cercetare și de fapt aceasta a și 
făcut posibilă trecerea de la vi- 
aurile utopice la planurile știin
țifice de construire a noilor

ȘTIINȚĂ Șl UMANISM
în științele naturii fenomenele 

se puteau cuantifica, generaliza
rea și stabilirea de legi se baza 
pe o repetabilitate ușor de con
statat iar formulele sau meto
dele matematice s-au dovedit de 
un real folos. în disciplinele u- 
mane dimpotrivă, vreme înde
lungată a domnit, cînd era vor
ba de societate — utopia, iar 
cînd era vorba de individ •— spe
culațiile neverificabile experi
mental. E drept, începînd din se
colul trecut, unele discipline 
cum ar fi economia politică, mal 
tîrziu psihologia, sociologia s-au 
dovedit capabile de aceeași cer
cetare riguroasă ca si cea între
prinsă de științele denumite 
„exacte", metodele matematice 
și-au făcut loc și aici iar cer

de ION PASCĂDI
de știință al istoriei. Mai apoi, 
s-a constatat că în aceste dome
nii, legile realizîndu-se prin oa
meni, suferă nu o dată mutații, 
iar efectele oscilează în jurul 
unor tendințe dominante, și a- 
tunci a apărut conceptul de 
lege statistică sau probabilistică. 
Rezultatele obținute astfel erau 
desigur remarcabile, dar unici
tatea fenomenului uman uneori, 
intervenția de nestăvilit a su
biectului alteori, tulburau nu o 
dată desfășurarea normală și ri
guroasă a cercetării.

Conștienti de aceste dificultăți. 
Marx și Engels au cercetat 
structura societății capitaliste ca

structuri sociale. Nu putini sînt 
de altfel, astăzi, cercetătorii 
care, de pe diferite poziții 
urmează metodologic — conștient 
sau nu .— experiența marxistă, 
pentru a putea obține, în 
cele mai diferite domenii, rezul
tate care să poată căpăta însem
nele științei. In cazuri cum este 
cel al lingvisticii lucrurile nu 
erau dificile prin însuși obiectul 
cercetării — limba — care o dată 
separată de cei ce au produs-o 
putea fi studiată ca un fenomen 
natural oarecare. încercările 
s-au extins și în alte domenii, 
astfel Încît rînd pe rînd antro
pologia, etnologia ba chiar și 
estetica au fost pătrunse de a- 
ceste metodologii, care veneau 
dinspre științele exacte : ciber
netica. teoria informației, ana
liza structurală. Nu este locul

TELEVIZIUNE
MIERCURI, 29 MAI

• 17,30 — Pentru școlari : 
Ex-terra ’68. întîlnire cu 
copii rachetomodeliști de 
la cercurile respective din 
Tg. Mureș, Ploiești, Bucu
rești.

• 18,00 —• Telecronica econo
mică. De la experiment, 
la generalizare.

• 18,30 — Curs de limba 
germană.
19,00 — Club XX. Emisiu
ne pentru tineret „Tine
rețe, îndrăzneală, curaj-. 
Emisiunea își propune o 
dezbatere pe tema curaju
lui și a îndrăznelii, atri
bute specifice tineretului.
19.30 — Telejurnalul 
de seară.
19,50 — Buletinul meteoro
logic. — Publicitate.
20,00 — Transfocator. „Cu 
bastonul pe litoral".
20,40 — Fotbal: Finala 
Cupei campionilor euro
peni dintre echipele Man
chester United — Benfica 
Lisabona.
22.30 — Dubrovnik — film 
despre Vechea Ragusă și 
noul Dubrovnik.
22,45 — „Melodii în noap
te". Transmisiune de la 
restaurantul „Pescăruș".
23,05 — Telejurnalul 
de noapte.
23,15 — închiderea 
siunil.

se află acolo, i repetabil și unic, 
înconjurat de porți ce nu se 9 
cer deschise. Proiecția presu
pune absența conștientului or- 
donator. ®

Scenografa Maria Bodor a 
construit dispozitivul auster 
ce pregătește parcă o execuție. 9 
Lemnul crud al podiumului 
stabilește o relație adevărată 
cu această lume arhaică, nedo- 9 
mesticită. Coincidența cu gîn- 
direa regizorală este deplină. 
Copacul ce străjuiește scena, W 
trunchi contorsionat al naturii, 
se află acolo ca o hieroglifă ce a 
desenează sufletul eroilor. Niță " 
Marius (Rosmer) cu dăruire 
execută precis și convingător A 
tragica situație a pastorului re- “ 
negat, Const. Stavril impune 
emblema rigidă a lui Kroll, 9 
primul care părăsește autenti
citatea ființei originare. Kroll _ 
a pierdut resursele necesare 9^ 
suferinței. Livia Baba (Mena
jera) se înscrie cu exactitudi- 
ne în stilul general, intensifi- 9 
cînd senzația onirica a specta
colului. Nicu Niculescu recită 
cu emfază aserțiunile gratuite 9 
ale lui Brendel, lipsite de inte
res pentru toți eroii. Monolo-^ 
gînd permanent, el s-a înstrăi- 9 
nat. Eugenia Papaiani printr-o 
devoțiune deosebită transfor- a 
mă pe Beate în duh atotstăpî- ™ 
nitor. Fiecare intervenție e de
cisivă, uimește și captivează, a 
Cele mai frumoase soluții re- ™ 
gizorale aparțin Beatei și ele 
se împlinesc pe scenă prin pa- £ 
siunea interpretei.

Simbolul spectacolului este 
Adina Rațiu, într-un amețitor a 
echilibru avînd deoparte hao- ™ 
sul biologic și de cealaltă luci
ditatea conștientă. Rebecca e 
pentru ea o aventură a ființei ™ 
întregi, moment și posibilitate 
de întîlnire cu sine însăși, căci A 
a juca înseamnă, de la acest ni- w 
vel, a descoperi existența. Con- _ 
centrat, jocul nu cade în bîl- 9 
bîit indistinct, ci își păstrează 
demnitatea artei. înțelegînd 9 
jocul ca o ofrandă. Grotowski 
opune actorului-curtezan, sal- 
timbanc abil, actorul-sfînt, mit 
al sacrificiului teatral. Adina 
Rațiu îl personifică. 9

Cu Rosmersholm 
un regizor. El va fi poate un 9 
Ion Alexandru al 
sale. Aurel Manea 
ța ascunsă a materiei, 
pune întrebări fundamentale. A nmpun noi țoreie »9 FATA CU BALONUL Asemenea Oedip-ului ce des- Doina (orele 9 : 11 : 
chide „Infernul discutabil" 18.15:20,30). 
deviza lui poate « : „Eroarea • 
însăși e un ce nebun / Cum 
vina mea mi-e stranie onoare".

se naște

generației 
caută via- 

își

*) Teatrul de Stat din Sibiu

GEORGE BANU

In așteptare

să discutăm aici care sînt însu
șirile și limitele aplicării tutu
ror acestor metodologii, este un 
fapt însă că sporul de rigoare și 
obiectivitate, pe care-1 permit a- 
cestea nu sînt de neglijat.

A apărut însă în lumea știin
țifică o ciudată concepție ale 
cărei implicații se cer discutate : 
străduința metodologică justifi
cată de a face abstracție pa 
parcursul analizei de prezenta 
subiectului, a dus la unii la ui
tarea Iul completă, năzuința că
tre exactitate a fost înțeleasă ca

dezumanizare si pentru a stăvili 
intervenția considerentelor mo
rale, se vorbește chiar de ne
voia unui ..anti-umanism teore
tic" al. științei.

Să fim bine înțeleși : analiza 
fenomenelor sociale este mult 
mai dificilă decît cea a procese
lor naturale și pentru a obține 
rezultate nefalsificate de preju
decăți sau dorințe este metodo
logic posibilă și necesară o cer
cetare, icare să facă abstracție 
temporar de om. Așa a făcut, de 
altfel și Marx, cînd a cercetat 
evoluția capitalismului ca un fe
nomen istorico-natural. Mobilu- 
rile cercetării ca și finalitatea ei 
ultimă nu pot fi însă golite de 
conținut uman, idealurile și va
lorile sociale nu pot fi Izgonite 
în numele unei pretinse „neu
tralități" a faptelor. In momen
tul analizei faptele trebuie cer
cetate ca atare și este nestiinti- 
fic să încercăm a le înfrumu
seța cu dorințele noastre, dar 
tocmai această analiză dovedește 
că ele nu sînt neutre din punct 
de vedere axiologic, că viata nu 
a dispărut, că sensurile umane 
reale sînt prezente.

Pentru a asigura obiectivita
tea și rigurozitatea cercetării nu 
cred că avem nevoie de „anti
umanismul teoretic", sau mai 
exact termenul nu este adecvat. 
O cercetare științifică nu este un 
scop în sine, ci ea urmărește, în 
ultimă instanță, să folosească o- 
mului, să-1 facă în și mai mare 
măsură stăpîn nu numai al na
turii. dar si al vieții sociale.

Mobilurile și finalitatea din
totdeauna a științei au fost si 
vor rămîne umaniste, iar descă
tușarea esenței umane realizată 
în societatea noastră deschi
de noi perspective acestui pro
ces. Să nu confundăm comba
terea idilismului prejudecăților, 
sloganurilor găunoase formulate 
în numele unui fals uma
nitarism, cu cerința știin
țifică de a înlătura subiec
tivismul arbitrar al unor a- 
semenea manifestări, tocmai 
pentru a sluji prin rezultatele ei 
OMUL. Construim^

Începutul unei frumoase tradiții

Foto : C. CONSTANTIN

O clădire modernă, tncon- 
furată de un parc în minia
tură, in care mii de flori de 
diferite soiuri fi culori, 
se armonizează cu sute
le de coci tinerești fi em
blemele noi și estetice ale e- 
levilor: Liceul „Tudor Ar
ghezi** din Craiova. O școa
lă care nu a împlinit încă 10 
ani de existență, dar caro 
și-a cîștigat deja o reputație 
binemeritată. Iar atribuirea 
numelui acestui strălucit re
prezentant al culturii româ
nești, are darul de a spori 
nelimitat eforturile comune 
ale profesorilor și elevilor în 
toate activitățile. De ziua 
școlii — care, începînd din 
anul acesta, se va sărbători 
în fiecare an la 21 mai, data 
nașterii lui Tudor Arghezi — 
s-au remarcat cîteva reali
zări deosebite și s-au desfă
șurat frumoase manifestări 
cultural sportive, duminică 26 
mai.

forurilor de învățămînt și 
cultură din Craiova în timpul 
manifestărilor artistice desfă
șurate duminică. Societatea 
literar-științifică a elevilor are 
ca scop stimularea creațiilor 
literare, creșterea calității 
procesului instructiv-educa- 
tiv, culegeri de folclor și alte 
activități care să contribuie 
la dezvoltarea aptitudinilor 
manifestate de elevi. In ca
drul societății se vor organi
za concursuri pe specialități 
cu premii pentru cele mai 
bune lucrări. Societatea are

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

Patria (orele 9 ; 12.45 ;
20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI !
Republica (orele 8,45 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;

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

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15 • 15 45 ; 18,15 ; 20,45), Ca
pitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Feroviar (orele 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21). 
Excelsior (orele 9.45 ; 12,15 s
15 ; 17,30 ; 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 ; 11,15 : 13.30 :
16 ; 18,30 ; 21).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

Victoria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21), Moșilor (orele 15,30 ; 18 : 
20.30).

IADUL SFĂRÎMAT
Lumina (orele 9,15; 11.30 î
13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi^ —21)*
Doina (orele 9 : 11 : 13; 16 :

________
Grivița (orele 9 ; 1Î.Î513.30 : 

16 : 18.15 ; 20,30).

•
 BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA 

înfrățirea între popoare (orele 
15,30 ; 18 ; 20.30), Drumul Sării

•
 (orele 15; 17,30; 20).
GIOCONDA FĂRĂ SURÎS

Buzești (orele 15,30; 18:20.30).

O FATA FERICITA
Dacia (orele 8- 15,30; 18; 20.30). 

EA VA RÎDE
Bucegi (orele 9 ; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15 : 15.45 : 
18,15 ; 20,30).

ZILE DE VARA
Unirea (orele 11 ; 15.30 ; 18).

CLIMATE
Lira (orele 15 ; 17,45 ; grădină 
ora 20,30).

K. O.
Giulești (orele 15,30: 18; 20.30). 

EU. EU, EU... ȘI----- --
Cotroceni (orele
20.30) .

ULTIMA NOAPTE
RIEI

Central (orele 9 ;
15,45 ; 18,15 ; 20.45).

OSCAR
Melodia (orele 9 : 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15;
13.30 • 16 : 18,15 ; 20,30).

EL DORADO
Floreasca (orele 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Volga (orele 9,30 ; 11,30 ; 13,30; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45). Miorița
(orele 9,15 • 11,30 : 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

8FIRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
Progresul (orele 15.30 ; 18;
20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI și PENTRU CÎȚIVA DO
LARI ÎN PLUS

Viitorul (orele 15,15; 19,30). 
OBSESIA

Aurora (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19.30), Tomis (orele 9 ; 
15,45 ; 18,15).

CEILALȚI
14,30 ; 17,30 ;
A COPILĂ-
11,15 ; 13.30 ;

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE
Popular (orele 15,30; 18; 20,30). 

TOPKAPI
Munca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20.30J. 

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

Flacăra (orele 15,30 • 19).
MARELE RESTAURANT

Rahova (orele 15,30 ; 18 ; gră
dină ora 20,15).

LOANA
Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 20.30). 

EROII DE LA TELEMARK
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.30)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 

RĂPIREA FECIOARELOR
Crîngași (orele 15,30; 18;
20.30) .

TREI GRĂSUNI
Cosmos (orele 15,30- 18; 20,30). 

LA GRĂDINA
PASĂREA TIMPURIE

Doina, Capitol (orele 20). 
ZOLTAN KARPATI

Dinamo (orele 20).
CE NOAPTE, BĂIEȚI !

Arenele Libertății, Expoziție 
(orele 20).

CAPCANA
Parcul Herăstrău (orele 20). 

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE
Progresul-Parc (orele 20). 

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

Vitan (orele 20).
NOTRE DAME DE PARIS

Festival (orele 20).
CĂUTAȚI IDOLUL

Unirea (orele 20,15).
EA VA RÎDE

Bucegi, Arta (orele 20).

„BILETE DE UCENICI!"

Pornind de la pilda mare
lui înaintaș, „ucenicii* în ale 
literaturii, îndrumați de sfa
tul și competența profesorilor 
Stoian Sușerea și Maria Co- 
șereanu au reușit, — pentru 
a doua oară în decurs de 
trei luni — să aducă în semn 
de omagiu poetului „cuvin
telor potrivite** o nouă reali 
zare: revista literar-știintifi- 
că „Bilete de ucenici**. Deși 
începutul este „încă modest'*, 
așa cum remarca profesorul 
Constantin Dănescu, direc
torul liceului, în cuvîntul in
troductiv, „speranțele**, și 
încrederea în posibilitățile 
talentelor din această școală 
vor adăuga — număr de nu
măr — un spor de calitate 
prestigiu revistei „Bilete de 
ucenici**. „Ucenicii** nu s-au 
limitat însă la această reali
zare. Ei vor avea și o socie
tate literar-știlnțifică „Tudor 
Arghezi**, care a fost consti
tuită într-un cadru festiv în 
prezența lui Baruțiu Arghezi 
și a multor reprezentanți ai

m ziua 
ȘCOLII
un statut care prevede 
drepturi și obligații pentru 
membrii săi și își propune să 
colaboreze cu societățile li- 
terar-științifice din alte școli 
din țară.

Alături de înființarea so
cietății, elevii școlii s-au mai 
bucurat și de un alt eveni
ment : instituirea unui pre
miu anual „Tudor Arghezi** 
în valoare de 1000 lei, care 
va fi atribuit la fiecare „zi a 
școlii** pentru cele mai bune 
rezultate obținute la învăță
tură și pentru activități extra- 
școlare frumoase. Primul „la
ureat** al acestei distincții 
este elevul Botic Virgil, din 
clasa a Xl-a C, un tînăr cu 
multă voință și dragoste 
pentru învățătură de carte, 
care a fost aplaudat căldurof

de întreaga asistență eu pri
lejul înminării premiului res
pectiv.

„VEI FI DE NOI

ALĂTURI

DE-ACUMA

TOT MEREU"

TifZtzZ acesta este un vers 
din poezia elevului Ionaș 
Constantin (Nu te-om uita) 
și constituie o promisiune 
entuziastă pe care au mani
festat-o sub o formă sau alta 
sutele de elevi ai liceului în 
timpul manifestărilor cultu- 
ral-artistice și sportive des
fășurate după constituirea so
cietății literare. Pe fundalul 
de proporții al scenei Teatru
lui de vară „23 August** 
unde s-au desfășurat mani
festările artistice, un portret 
al lui Arghezi și versurile 
sale „Nu șovăi, nu te îndoi 
nu te-ntrista / Purcede drept 
și biruie-n furtună**, sugerea
ză adolescența elevilor, tăris 
de caracter în fața tuturoi 
greutăților întîlnite în cale 
Spectacolul-mozaic prezentat 
aici de către elevii artiști a- 
matori ai liceului a cuprins 
un montaj literar-muzical 
cîntece, dansuri populare 
muzică ușoară. Sportivii șco
lii, pe stadionul tineretului, au 
ținut să aducă și ei o contri
buție la această „zi a școlii**. 
Trebuie remarcat faptul că 
Liceul „Tudor Arghezi** este 
deja o „pepinieră** de cam
pioni sportivi la nivelul ju
dețean (Ghiță Daniela și Do- 
brița Constantin) sau repu
blican și european cum este 
cazul campionului la gimnas
tică Mutu Gheorghe.

Seara, reuniunea elevilor a 
încheiat această primă zi a 
școlii, cu promisiunea instau
rării unei frumoase tradițh 
școlărești la liceul care-i 
poartă cu mîndrie numele lut 
Tudor Arghezi.

prof.
MILTIADE IONESCU

HARALAMB ZINCĂ

I4.w7.will 
KING
- ROMAN -

TEXT PRESCURTAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-și petrece concediul. Într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările în Constanța, unde încearcă să stea de vorbă cu Luiza 
Urseanu, pînă nu de mult iubita vameșului. Un adolescent, 
poreclit Yul Braynner se oferă să-i înlesnească convorbirea, 
între timp, căpitanul Roman dă de urma Ini Miroiu.

Operația de deschidere, datorită cheii potrivite de lăcătușul 
D.R.M.-ului, nu dură nici măcar un minut. Cei doi ofițeri intrară

- 81 - 

mal întîl într-un vestibul întunecos, apoi în prima cameră a 
apartamentului. Stăruia un aer greu, stătut ; ferestrele nu 
mai fuseseră de mult deschise. Roman înaintă prudent, spre 
cealaltă încăpere ; Rășcanu îl urma. Ușa ce despărțea cele două 
odăi ale apartamentului era închisă. Roman apăsă, cu teama 
parcă, marginea clanței, ușa cedă. Se opriră în prag, înmăr
muriți. Spînzuratul atîrna de cîrligul lămpii.

— El e... Miroiu, șopti Roman.
Razele soarelui băteau puternic în hîrtiile cîndva albastre de 

la geamuri, pulverizînd întunericul încăperilor. In clipa urmă
toare, ochii lui Roman, obișnuiți să nu-i scape nimic, trecură 
fără grabă de la un obiect la altul, pînă ce cuprinseră întregul 
tablou al încăperii. își formă, astfel, prima impresie. Vameșul 
își pregătise cu minuțiozitate sinuciderea. Și ca să-și ducă la 
îndeplinire gestul funest, demontase lampa de sub tavan, eli- 
berînd cîrligul, de care înnodase frînghia. Acum, lampa zăcea 
într-un colt al camerei, lîngă studio. Tot din vreme, și pe semne 
cu calmul omului obișnuit să ia o hotănre jși pregătise și 
frînghia. Fără îndoială, i se păruse prea lunga și o taiase. In 
acest scop, se folosise de un cuțit de bucătărie — obiectul se 
găsea pe studio, iar restul frînghiei aruncat pe ^or sugera un 
șarpe încolăcit. Ca să demonteze lampa și să 
cîrlig, Miroiu se urcase pe o masa, pe care după aceea o îm 
pinsese lîngă fereastră. , , ,

Tot încercînd să intuiască mișcările pregătitoare actului final, 
Roman se opri asupra taburetului răsturnat. Nu încăpeai nici un 
fel de îndoială că Miroiu, cu acea stapinire de șine pioprie si 
nuci/așului adusese din bucătărie taburetul și-l_ așezase sub 
frînghie, urcase pe el, își vîrîse capul in laț, după care, cu un 
ultim zvîcnet, împinsese scaunul cit colo... , .

Roman se zgribuli de parcă i s-ar fi făcut dintr-o data frig. 
Privirile i se opriră pe cîrligul din tavan. Capul strangulat al 
lui Miroiu, stătea strîmb. fixîndu-și ochii ieșiți din_°f^pltsPrree 
ofițer Da, da, totul în jurul spînzuratului s“6eJa.premeditare, 
luciditate hotărîre. înainte de a se fi apucat să-și pregdte^că 
propria-i ’execuție, vameșul își scosese hama dșe^d"°aC^ 
ratețe pe spătarul unui scaun... Purtase un costum elegant, 
mohair gri.

— începem? întrebă locotenentul Rășcanu cu o voce tulburată 
d-e Eu zic să începem, medicul legist și procurorul vor veni,
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pesemne, dlntr-un moment în altul... Mai întîl fotografiază... 
E de prisos să-ți spun ce... Apoi urmele...

— Am înțeles, îi răspunse, și se apucă să-și desfacă trusa.
Roman se îndreptă spre scaunul pe care se afla haina lui 

Miroiu. li pipăi buzunarele ; spera să dea de clasica scrisoare 
de adio. In afară de Buletinul de identitate, de trei bancnote 
de o sută, un pieptene și o batistă, nu găsi nimic altceva. „To
tuși, trebuie să fi lăsat o scrisoare 1 glndi Roman, uitindu-se 
încă o dată în jur. O explicație !“ Nu descoperi nimic. Se apro
pie atunci de spînzurat, ii atinse ușor buzunarele pantalonilor, 
erau goale.

— Fotografiez, anunță Rășcanu.
— Fotografiază, încuviință Roman.
Blitz-ul începu să scapere, umplînd încăperea de fulgere. 

Roman se retrase lîngă ușă și urmări de acolo munca locote
nentului. După ce fotografie din toate unghiurile poziția ca
davrului, trecu cu obiectivul aparatului de la un obiect la altul. 
Cînd blitz-ul încetă să mai fulgere, Roman avu senzația că în 
încăpere se făcuse, brusc, întuneric, . .

— Incercuiește, te rog, cu creta locul fiecărui obiect. Mai 
Intîi, locul frînghiei de pe covor.

— Nu vreți să smulg hîrtiile de la fereastră ? propuse Răș- 
canu.

— Nu, nu, se opuse Roman. x * i
După ce locotenentul marcă locul unde zăcea aruncat restul

de frînghie, Roman se aplecă, o ridică și se apucă s-o cerce
teze cu luare-aminte.

— Dă-mi, te rog, lupa ! „ ,
După intonația glasului, muiat parcă de o ușoară tulburare, 

Rășcanu înțelese că ofițerul bucureștean descoperise ceva 
sau era pe cale de a descoperi. Sub lupa puternica, frînghia 1 
se dezvălui lui Roman, în cu totul alte dimensiuni ; iăra prea 
multĂ greutate, izbuti să observe, pe toată lungimea, o rosătură 
provocată de un corp contodent.

— Ați descoperit ceva ?
Roman nu răspunse; Nici el nu știa încă dacă descoperise sau 

nu ceva. își întoarse privirile spre spînzurat. De astă dată, avu 
senzația că ochii ieșiți din orbite ai spînzuratului voiau cu 
orice preț să-1 înspăimînte.

-—Ai încercuit și poziția scaunului ? întrebă Roman, neluîn- 
du-și privirile de pe fața vînătâ a mortului.

— Da.
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Locotenentul se opri să vadă ce avea de gînd să întreprindă. 
II văzu pe căpitan ridicind taburetul răsturnat, apoi cercetînd 
cu lupa suprafața sa netedă și acoperită cu un strat de vopsea 
verde deschis.

— Ați mai găsit ceva ?
— Nu... deocamdată nu...
Roman luă taburetul și-1 împinse sub picioarele atîrnate ale 

lui Miroiu. „Hm, interesant, chiar foarte interesant..." După 
cîteva minute se adresă colegului :

—- Hai să luăm masa de la fereastră și s-o aducem aici... Aș 
vrea, mai întîi, să-i cercetăm suprafața.

Roman puse taburetul la loc, în cercul de unde-1 ridicase, 
apoi trecu să cerceteze masa ; ca mai tot mobilierul din apar
tament, și suprafața aceasta se acoperise cu un Strat de praf. 
De aceea și dădură lesne peste niște amprente digitale, apoi 
peste urmele lăsate de tălpile unor picioare.

— Ridică mai întîi urmele, ceru Roman.
Rămase lîngă locotenent pînă ce-1 văzu încheindu-și operația.
— Acum, hai să ducem masa lîngă spînzurat.
După ce făcură și treaba asta, Roman se urcă pe masă. Ca

mera fiind scundă, capul îi ajungea pînă la tavan, așa că vedea 
bine punctul fix —- cîrligul — de care era legat lațul de spîn- 
zurare. De la acel punct fix, ochii criminalistului coborîră atenți 
pe firul frînghiei, pînă la lațul cu nod rulant. Observă imediat 
că distanța între capul cadavrului și tavan era relativ mică. 
„Mda, nu prea-mi place, își spuse tot măsurînd, din priviri, 
distanța ce separa capul sinucigașului de tavan. Poziția e și nu 
e corespunzătoare unei spînzurări tipice complete". Capul lui 
Miroiu încremenise într-o parte, frînt parcă de strînsoarea frîn
ghiei, cu obrazul stîng spre tavan. Roman se ridică în vîrful pi
cioarelor și cercetă cu lupa fața mortului. „Mda !“ mormăi și 
se coborî de pe masă.

— Hai s-o ducem acum la loc.
— Am găsit urme și pe mîneirul cuțitului. îl informă Rășcanu, 

ajutîndu-1 să ducă masa lîngă fereastră.
Roman luă din nou taburetul și-1 așeză în poziția inițială. 

Zîmbi amar. Acum, ceea ce i se păruse a fi doar o vagă bă
nuială, devenise certitudine. Picioarele încălțate ale spînzura
tului se găseau suspendate doar la cinci centimetri de suprafața 
taburetului. Cu un glas care-1 îngheță pe Rășcanu, rosti :

(Continuare în nr. nostru de SÎMBATA)
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SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Au fost, la început, „Patru detectivi la ruiezul nopții".
Apoi (numai) „Doi detectivi la miezul zilei". De data asta Ichiar cu riscul de a ni se atrage atenția că după o seară

de „împușcături în seară" și după o noapte de „urmăriri în
FIZICAnoapte" detectivii, adevărații detectivi, dorm buștean

Ine-am arătat mai harnici. Așa că...

I
a

I
CINEFIL

ser-

★ I

I
ISĂ RECAPITULĂM

bun 
ce ? 
dus

re-
au

nimeni. Liniștea parcului, tul
burată doar de cîțiva vizitatori 
matinali, e străpunsă de un stri
găt :

ORA A DOUA — TEZA î

ÎNTÎLNIREA: ORA 7 DIMI
NEAȚA

STAT MAJOR : CIȘMIGIUL 
SEDIUL CONSFĂTUIRII 

NOASTRE: PRIMA BANCĂ 
DE PE ALEEA A CINCEA, 

DIN STÎNGA

llngă rădăcina barei, în mijlocul 
porții. Grozav, Niki ăsta ! Auzi, 
patru goluri!

— Ai fost miercuri la meci ?. 
*— Cum să nu !
— Cum de ai găsit bilete ?
— Se găsesc. • Și pe urmă, 

le-am luat de dimineață. Nu 
m-am dus la școală.

Sîntem plini de speranțe : o- 
mul nostru !

— Miercuri ai chiulit pentru 
meci. Azi de ce ? Pentru comen
tarii ?

— Prima oră, fizica! Și un 
profesor... Ne spune mereu că 
dăm extemporal. Astăzi nu mai 
scăpăm.

„Ea va ridc“ și să nu mă duc ?
— Și mline ce-ai să faci ?
— Tot cu d’alea vechi: a în

târziat tramvaiul, n-a mers cea
sul, am pierdut cheile; parcă 
voi nu știți !

Intr-adevăr, știam.-

La biblioteca din Cișmigiu, 
doi băieți în uniformă (liceul 
„N. Bălcescu") Chiulangii ? Gre
șisem pe jumătate. Doar unul 
chiulise. Motivul ? Simplu I

— Fizica, prima oră. (Iar fi
zica !) Și profesorul nu poate 
să mă sufere !

— Și... Iar „Analiza muncii".
— Ai propus alte teme ?
— Se mai propun...
— Dar ?
— Se aleg teme de genul ăsta. 

Poate din comoditate. Sau din 
lipsă de interes, eu știu ?

Ne-am reîntâlnit la statul nos
tru major. O apariție neaștep
tată : trei elevi pe o bancă. Ne
apropiem de ei. Se scoală și-o 0 
iau la fugă. Ne uităm mirați 
unul la altul și mergem mai 
departe. De data asta, două 9
fete ; cînd ne văd, vorba lui 
Creangă „își iau rămas 
de la picioare11. De 
Alarmă-n parc ! Totul s-a 
de rîpă !

La liceul „Dr. Petru Groza 
elevii amatori de teatru pregătesc 
un festival dramatic. Se repetă 
concomitent: un moment poetic 
(recitări din Baudelaire în limba 
franceză), piesa într-un act „Bîl- 
ciul" de elevul Georges Pujolar și 
un fragment din comedia „Gaițe
le" de Al. Kirițescu. Exagerat ? 
Poate. Dar de prea multe ori 
ne-am propus puțin, ca pînă la 
urmă să nu facem nimic, pentru 

nu saluta îndrăzneala colegilor noștri.
★

Cenaclul elevilor bucu- 
reșteni („Săgetătorul") a pu
blicat o primă antologie de 
versuri, din creația membri
lor săi. Aflăm acum că ma
joritatea exemplarelor ajunse 
în licee — acolo unde au 
ajuns ! — au fost distribuite 
elevilor de o manieră cel 
puțin ciudată. Ciudată, dar 
nu nouă. A acționat ca de 
atîtea alte ori cunoscutul 
principiu : „volens-nolens"...

Ca-ntr-un cuplet de pe 
vremea bunicii : „Dacă nu te 
superi, / Dă-mi un pol, / și 
dacă te superi, / Tot un pol!" 
Evident, nu e vorba de o

un

La „Patria", o elevă cu _
vieta așteptă ia coadă să ia bi
lete. Rulează „Oscar". Liceul ? 
•Nu-i la liceu, ci la o școală 9 
profesională.

— Azi aveți liber ? a
— Nu. "
— Atunci, practică ?
— Nu, nici practică. Dacă « 

aveam practica, nu plecam.
— De ce nu te-ai dus la 

școală ?
— Am venit să iau bilete pen- v 

tru diseară, pentru o soră din 
provincie și...

— Sora nu putea să vină ?
— Nu !
— Ai mai chiulit și altă dată ? W
Nu i-a plăcut cuvîntul „chiu

lit". N-a răspuns. Cred că se 
supărase. W

La liceul nr. 15, din inițiativa uteciștilor, a luat ființă „Clubul 
celor mai buni". La activitățile acestui club au dreptul să participe 
numai elevii ale căroi note în săptămîna precedentă au fost peste 8. 
Clubul dispune de un statut propriu, respectat cu strictețe de toți 
membrii, are o emblemă și... își creează, treptat, tradiții proprii. Au 
loc discuții interesante, programe de muzică ușoară și o serie de 
alte activități al căror profil, care abia se conturează, promite să fie 
deosebit de atractiv. O realizare remarcabilă: în sfîrșit, un club la 
care elevii nu trebuie „mobilizați", ci doresc ei să fie primiți!

— Dăm un regat pentru 
chiulangiu !

N-a fost nevoie să-1 dăm 
și nici n-am fi avut atîtea 
gate, pentru cîți chiulangii 
început să se ivească.

Lîngă noi s-a oprit un trecă
tor intrigat ; aveam caiete, sti
louri, „Contemporanul", păream 
niște elevi studioși și — to
tuși — nu eram la școală. S-a 
oprit și apoi a plecat mai de
parte. Dar noi ne-am închipuit 
cum s-af fi desfășurat dialogul 
..Ce-i cu voi aici, la ora asta, 
cînd toți elevii merg la școală?" 
ar fi întrebat. „Nu toți ! i-am fi 
răspuns. Noi îi căutăm tocmai 
pe cei care nu merg ! Am vrea 
să aflăm cît maț multe despre 
ei :-de ce chiulesc de la ore, 
ce fac cînd chiulesc, ce părere 
au/despre școală ; în fine, o se
rie /întreagă de lucruri. N-a
vem pretenția să rezolvăm 
problema „chiulangiilor „în
cercăm. totuși

DE VORBĂ CU UN 
CINEFIL PASIONAT

—tcum Se-ntîmplă Că te afli 
aicifl^ oră asta ?

^■^Vrea'u să merg la film și- 
ncepe Ia 8,30. Și apoi, în parc 
e frumos.

Ne pregăteam să-î întrebăm 
unde învață, cînd i-am văzut 
matricola : „Liceul nr. 32"

— Și cursurile ?
—- învăț după amiază ? 
Bpinbă ! S-au dus ' ’

te Speranțele ! Am 
stîngul.

— Totuși, ce ne 
despre chiulangiii 
voastră 1

— Avem șî chiulangii profe
sioniști și chiulangii amatori (de 
ocazie), avem de toate felurile, 
în ciuda măsurilor severe care 
s-au luat.

— N-ai idee cîți chiulesc zil
nic ?

Precis nu știu. Dar numai 
ieri. Ia noi în clasă au fost cinci. 
Bănuiesc că și la alte școli se 
întîmplă cam la fel.

Minutele trec. Nu mai apare

de rîpă toa- 
călcat cu
poți spune 
din școala

Altă bancă, alți elevi! De la 
liceul „Gh. Lazăr". încercau să 
memoreze versuri din Emines- 
cu.

— Pentru teză, ne-au spus. 
Ora a doua !

—-Și prima ?.
— Zoologia.
— Cu absențele ce faceți ?
—• Nimic, rămînem cu ele. E 

prima oară cînd chiulim I

UN MICROBIST

Escală la colțul sportivilor. 
Printre microbiști, un elev (li
ceul „N. Bălcescu“). Se comen
tează meciul de fotbal Rapid — 
Petrolul:

— ColosalExtraordinar ! Pa
tru goluri a dat Niki: sus, unde 
omoară musca, jos la firul ierbii,

Greu se mai des jac și matricolele astea !"

— N-ai învățat ?
— Nu !
— Poate, totuși, nu dați ex

temporal...

Ne-am mărit sfera de acțiune 
(Parcul Ioanid). Pînă acum am 
găsit amatori de literatură, 
cronicari sportivi. Dar iată și...

— Ei, asta-i bună 1 Prind și eu 
o dată un bilet de doi iei

fumam liniștiți ?Mă, ne vede cineva, sau putem

Doina Berchină

(Constanța)

3) . Rîd soarelui, rîd mării, 
valurilor, primăverii, flori
lor, tinereții. Rîd oamenilor. 
Ce lucruri mă fac să rîd ? 
Rîzi de o glumă, rîzi 
bucurie... Rîzi simplu, 
sarcastic. rîzi pînă 
lacrimi... Rîzi de o amintire, 
rîzi pentru că și ceilalți din 
jurul tău rîd sau rîzi sin
gură. Rîzi uneori știind, alte
ori neștiind pentru ce. E 
< menește să rîzi. Și eu rîd. 
Cu fata, cu ochii, cu sufle
tul. E splendid ' 
cu sufletul.

4) . Tristețea...
n-o aștepți, n-o 
da cîte ori nu soseste pe ne
simțite ? Sînt tristă cînd 
plouă, cînd se ofilesc flori
le. Sînt tristă cînd oamenii 
nu se înțeleg sau sînt și ei 
triști. Nu-mi plac oamenii 
triști. Sînt tristă cînd sînt 
singură. Și nu atît singură 
la modul propriu. E un soi 
de singurătate care mă 
fură chiar și atunci cînd sînt 
însoțită. De ea mi-e teamă. 
Sînt tristă cînd oamenii nu 
mă înțeleg, sau nu mă cred, 
cînd ei înșiși nu sînt în
țeleși. cînd suferă. Nu plîng 
niciodată. Tristețea o alung 
cu o rază de soare, cu un 
zîmbet. Tristețea poate fi și 
trebuie alungată. Avem 17 
ani. . _ ..

5) . îmi doresc o viața pli
nă de neprevăzut și aș vrea 
ca fiecare zi să fie pentru 
mine motivul unor realizări 
noi. Țin la îndeplinirea u- 
nui deziderat vechi al meu : 
contribuția totală și deose
bită. cu profesiunea si cu

de 
rîzi 

la

să poți rîde

N-o chemi, 
dorești. Dar

viata mea, la această co
loană a infinitului la reali
zarea căreia participăm cu 
toții. Nu-mi aoresc celebri
tatea. deși e un lucru nespus 
de atrăgător. Vreau numai 
satisfacția intimă că am rea
lizat ceva de preț.

7). E greu de spus. Un 
prieten nu îl alegi, un prie
ten îl întîlnesti. Din . felul 
cum îți strînge mîna, din fe
lul cum îți vorbește si mai 
ales din felul cum te ascul
tă si te crede, din felul cum 
te privește și cum ti se des- 
tăinuie. începi să afli dacă 
îți este ori îți va fi prie
ten.

10). Trăiască adolescența, 
anotimpul cel mai frumos al 
vieții, anotimpul primelor pa
siuni, al primelor incursiuni 
în universul științei și artei, 
al primelor strîngeri de 
mină, al primelor plimbări, 
al primelor poezii... O mînă 
întinsă tuturor adolescenți
lor !

Maria Lia Sasu

rîdea. M-am uitat să văd 
de ce rîd acei oameni. Rî- 
deau de un copil redus min
tal care vorbea fără să știe 
ce și cu cine. Atunci mi-a 
fost nu milă, ci necaz că 
oamenii nu știu ce rău e să 
rîzi de răul altuia. M-am 
întristat si — dacă cineva 
s-ar fi uitat atunci în ochii 
mei — ar fi văzut cît de 
rău îmi pare de copilul a- 
cela și de oamenii aceia ca
re rîdeau prostește. Rîd și 
eu. uneori chiar cu lacrimi, 
însă rîd de lucrurile spuse 
de/oameni care știu pentru 
ce și de ce le spun. Eu cred 
că. fără inteligentă, glumele 
n-ar mai fi glume.

4) . Mă întristez cînd văd 
oameni care doresc să facă 
lucruri mari, dar sînt nepu
tincioși.

5) . Desigur, am un tel în 
viață. Am 18 ani și doresc 
ca viața mea să fie o casă 
clădită din sinceritate, dra
goste. simplitate, din toate 
virtuțile omenești. în a- 
ceastă casă voi primi mai 
tîrziu pe tovarășul meu de 
viată și pe copiii mei.

UN ARTIST

— Sînt un chiulangiu întâm
plător : doar azi ! Pînă anul 
ăsta n-am mai chiulit. Am însă 
36 -de absențe (și chiulea „doar 
azi" ’) și ca om deștept ce sînt, 
mă voi opri. în primul trimes
tru am avut 25 de absențe.

— Și nota la purtare ?
— 10(7!)
— De ce chiulești ?
— Pentru simplul motiv că nu 

se poate altfel. N-am putut să 
mă pregătesc la nici o materie. 
Aseară am avut engleza, ieri 
toată ziua ore de specialitate și 
după asta, mort de oboseală, 
m-am culcat. Și azi trebuia să 
merg la școală !

Citea „Secolul 20“.
— Și dacă n-ai avea „Secolul 
“ ?
— Am și alte cărți.
Și deschide serios servieta, a- 

rătîndu-ne un teanc.
— Dacă nu citești, ce faci ?
— Mă gîndesc, merg la un 

film...
— Și absențele, nota l-a pur

tare ?
— Nu se scade : și-au dat și 

ei seama... Ca să fii om normal, 
trebuie să te 
Iar noi avem 
încărcat....

Ne-a vorbit 
ceul de arte plastice.

și recreezi puțin, 
un program prea

un elev de la li-

DIRIGENȚIA !

Grădina 
răsfoiește 
Matricola,

— Azi?
— Dirigenția.
- Și?

Icoanei. Un băiat 
„Contemporanul", 

probabil, în buzunar.

Deci, de ce se chiulește ?
Pentru recapitularea materiei, a 

cu o oră sau mai multe înainte “ 
de teză.

Pentru a se cumpăra bilete 
de intrare la meciuri sau la “ 
cinematograf.

Pentru că există, la cîte unii, 
frica de a nu fi examinați în ™ 
ziua respectivă la vreo materie 
„antipatică".

Pentru că 
al unor zile 
elbvii nu au 
tească...

Și alte, și__ ________ ____
există nici un fel de îndoială a 
că în niciuna dintre aceste si- “ 
tuații, chiulul nu constituie o 
soluție. Asta se știe. Ceea ce e 
însă demn de remarcat e atitu- A 
dinea chiulangiilor (obișnuiți w 
sau de ocazie) față de faptele 
lor. „Am chiulit — și gata ! Cine 
n-a chiulit în viața lui ?" Ur- “ 
mează un zîmbet nevinovat, cît 
se poate de nevinovat. „Și mîine 
ce faci?" „Mîine spun că a în- W 
tîrziat tramvaiul, că n-a mers 
ceasul..." „Adică ești un minci
nos !" Apare, negreșit, indigna- A 
rea : „Eu, mincinos ? Cum îți 
permiți ?“ Dar minciună este și 
chiulul — față de părinți, care 
te cred la școală, față de pro- ™ 
fesori — și minciuni sînt și așa 
zisele „motivări"' inventate. Co- 
legul nostru e și el de acord w 
că fuga de la școală nu-i o so
luție. Dar își minte părinții ple- 
cînd cu geanta de acasă, îl minte 
pe profesor pentru a-și motiva “ 
absența, și minte încă o dată 
pentru ca prima minciună să a 
nu rămîna singură. El va chiuli W 
iar, pentru că, tot din cauza ab
sentelor, a rămas cu materia în 
urmă și îi e frică... Ne-am învă- ® 
țat pare-se să mințim cu zîm- 
betul pe buze, să inventăm mo- 
tive ireale fără o tresărire, să W 
jucăm teatru de ocazie. Totul, 
firesc, de parcă înșelătoria ar fi A 
cel mai normal lucru din lume.

Rămîne întrebarea dacă și ma
rile examene ale vieții tot așa a 
o să le întîmpinăm : chiulind. ™ 
Ce-i drept, cazuri de chiul de 
Ia bacalaureat nu s-au văzut. Dar @ 
cazuri în care unii vechi chiu
langii ar fi făcut mai bine să se 
ducă la plimbare, decît să-și W 
piardă vremea la examen, da ! 
Și, din păcate, destule !

Detectivi ’(în plină lumină) :
IOLANDA BULENCEA, VI- A 

OLETA DOBROIU, GABRIEL @ 
GEORGESCU, ADRIAN NE
GRU, IOANA PĂUNICĂ, VIR- A 
GINIA STOICA. O

Reporter fotograf (din umbră):
C. CONSTANTIN ©

programul școlar 
e prea încărcat și 
timp să se pregă-

alte motive... Nu

(București)
Monica Șurtea

3. La această întrebare aș 
putea să răspund cu ajuto
rul celor ce urmează. într-o 
zi, m-am urcat în tramvai și 
am observat că toată lumea

(Cluj)

4). Mă întristează : egois
mul, invidia, spoiala, circul.

Egoismul, pentru că e o boa
lă ce te cufundă într-o izo
lare înspăimîntătoare. Invi
dia. pentru că e prea trist 
să constați că aspirațiile (a- 
cum împlinite) au ajuns să 
fie rîvnite de oameni prea 
slabi sau prea lași sau prea 
comozi, care n-au făcut nici 
cel mai mic efort pentru a 
fi fericiți. Spoiala, pentru că 
e un amestec grotesc, o de
monstrație de prostie. de 
autoînșelare, de incultură și 
de prost gust, trîmbițate a- 
surzitor și asvîrlite prin ușa 
din față cu o falsă genero
zitate. însfîrșit, circul, pen
tru că n-am putut rîde nici
odată la circ, deși se spune 
că face parte din regatul rî- 
sului. Mi-am adus aminte de 
prea multe ori de Gelsomina 
și Zampano din „La strada" 
și mi se părea că animalele 
strigă : „Ne-ați luat liberta
tea !“

5). Dorința 
ziaristă ; mă 
n-am destulă 
mine. îmi 1 
mari, dar numai în ^împre
jurări mari. Poate că telul 
meu e de a face bine în 
jur; e cam mult spus și 
n-as vrea să fiu greșit în
țeleasă. Dacă toți oamenii ar 
face bine în jurul lor, ar 
putea fi atinse cele mai 
înalte trepte ale civilizației.

8) .~Lipsa mea de perseve
rență și de pătrundere m-au 
îngrijorat de multe ori. Lip
sa de umor ? Poate că n-am 
avut curajul s-o recunosc, 
sau poate că cei din jur n-au 
avut curajul să mi-o dezvă
luie.

9) . Da. Pentru ca niciodată 
să nu mai fie război în lu
me, aș fi în stare de un 
astfel de gest. Războiul nu 
e un joc.

10) . Să-1 asculte pe Schil
ler și să trăiască cu secolul 
lor.

Elena Țigănescu

de a deveni 
tem însă că 

i încredere în 
plac cuvintele

(Moinești)

1. Dacă cineva mi-ar spune 
că vrea să-mi facă portretul, 
atunci cu siguranță că mai 
întîi aș alerga repede la 
oglindă. Și aș sta acolo ore 
întregi, ore întregi... M-aș 
reîntoarce apoi la acel 
cineva și i-aș spune : „Prie-

Nu este un secret pentru nimeni faptul că, pe timpul vacanței 
de vară, orchestrele școlare își încetează activitatea. Și aceasta nu 
din proprie inițiativă, ci pentru că lipsesc serbările sau reuniunile, 
singurele posibilități de manifestare ale acestor orchestre. Pe de 

altă parte am aflat că o recentă inițiativă a întreprinderii cinemato
grafice București aduce în fața spectatorilor de la grădina Expozi
ției din Piața Scînteii, un scurt divertisment revuistic (orchestră, 
solist vocal etc), înainte de începerea filmului. Ce-ar fi dacă pe 
timpul vacanței de vară, Întreprinderea cinematografică București 
s-ar adresa și orchestrelor școlare ? Cu atît mai mult cu cit în a- 
ceste luni publicul matineelor este format mai ales din elevi...

(si autori) in școli, atunci 
cînd toți aceștia ar fi fost 
bucuroși să aibă cartea, a 
obliga pe cine se nimerește 
să achiziționeze un număr de 
exemplare înseamnă a com
promite eforturile celor care 
au colaborat la alcătuirea cu
legerii. Sigur că e mai comod 
să spui : „Zece exemplare pe 
clasă, obligatoriu 1", decît să 
faci o adevărată populari
zare. Dar de asemenea pro
cedee comode a sosit timpul 
să ne cam lipsim...

AL. MATEESCU 
TIBERIU MIHAIL

I 
I

Vă aduceți aminte 
de „Repetiție pentru 
concert" de Mozart ? 
Era vorba de niște co
pii care organizează o 
serbare. „O serbare !“ 
Ce frumos va fi !“ cînta 
solistul. Dar, de multe 
ori, nu e frumos de 
loc. De multe ori, ser
bările școlare se rezu
mă la un program șa
blon care cuprinde re
citări, mici improviza
ții teatrale și cîteva 
cîntece interpretate ori
cum, pe considerentul 
că interpreții sînt niște 
elevi, de la care nu 
poți pretinde prea mult. 
Ba, de la elevi se poa
te pretinde, oricît! Do
vezi ? Iată cîteva, din 
ultimele două săptă- 
mîni.

Programul serbării 
cercului de limba fran
ceză de la liceul „Mi- 
hai Viteazul" a fost 
deschis printr-o reci
tare din „Arta poetică" 

• a lui Boileau. A urmat

interpretarea pregătită 
îndelung a unor frag
mente din „Cidul", 
„Andromaca", „Femei
le savante", „Bărbierul 
din Sevilla", toate în 
limba lui Moliere.

La liceul „Matei 
Basarab", comemora
rea poeților Ion Minu
lescu și Claudia Mil-

dispoziția elevilor 
Mioara Minulescu, au 
transformat ceea ce ar 
fi putut fi o simplă 
reuniune 
într-un 
artă.

în cadrul cercului 
de literatură și limbă 
engleză al Liceului nr. 
30 a avut loc o serată

școlărească, 
moment de

lian Minulescu a fost 
sărbătorită într-un ca
dru festiv. Prezenta
rea personalității celor 
doi poeți, soț și soție, 
a fost făcută de fiica 
lor, Mioara Minulescu. 
A fost o prezentare 
profund emoționantă. 
Recitări din opera ine
dită a poeților, puse Ia

literară închinată lui 
William Shakespeare, 
la case au fost invitați 
actorii Gh. Ghițulescu 
și Ion Caramitru, de la 
teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra". S-a făcut o 
prezentare a vieții și o- 
perei nemuritorului dra
maturg și poet. Apoi, 
cîțiva din colegii noș-

tri au prezentat frag
mente din opera lui 
Shakespeare. Astfel, un 
elev a recitat monolo
gul lui Brutus din pie
sa „Iulius Cezar", alții 
au citit sonete în en
gleză și traducerile a- 
cestor sonete. în final, 
actorul Ion Caramitru 
a vorbit despre munca 
sa pentru pregătirea u- 
nor roluri din reperto
riul shakesperian, iar 
actorul Gh. Ghițulescu 
a interpretat cu strălu
cire monologul lui Jac
ques din „Cum vă 
place".

Cum vă place ? Nu 
e mai interesant așa, 
decît la hora bătrîne- 
lor recitări școlare, în
tre decoruri vechi de 
șapte ani ?

(OLGA OGREZEANU, 
ALEXANDRU PLATZ, 
ADRIANA STOICHI
ȚOIU, MIRCEA STOI
CESCU, SANDA E- 

LENBOGEN)

DOINA BERCH1NĂ

MARIA LIA SASU

MONICA ȘURTEA

I NTR EBĂ R

1. PRESUPUNlND CĂ CINEVA ȚI-AR FACE POR- 
TRETUL, CE TRĂSĂTURI ALE TALE AI VREA SĂ LE 
SCOATĂ LA IVEALĂ ȘI CE TRĂSĂTURI SĂ LE LASE 
ÎN UMBRA?

2. CE CALITATE ADMIRI ÎN MOD DEOSEBIT 
UN OM?

3. CE LUCRURI TE FAC SĂ RÎZI?
4. CE LUCRURI TE ÎNTRISTEAZĂ ?
5. AI UN ȚEL ÎN VIAȚĂ?

6. DACĂ AUZI DESPRE CINEVA CĂ E BUN 
SUFLET, CONSIDERI ACEASTĂ TRĂSĂTURĂ A 
DREPT O DOVADĂ DE FORȚĂ SAU DE SLĂBI
CIUNE ?

7. CUM ÎȚI ALEGI UN PRIETEN ?
8. TE-A ÎNGRIJORAT VREODATĂ LIPSA TA DE 

PERSEVERENȚA SAU DE PĂTRUNDERE SAU DE 
UMOR ?

9. AI FI ÎN STARE SĂ-ȚI SACRIFICI VIAȚA PEN
TRU O IDEE?

10. CE SFAT (SAU CE MESAJ) AI VREA SĂ 
TRANSMIȚI, PRIN INTERMEDIUL PAGINII ELEVU
LUI, COLEGILOR TAI?

să strici nimic ! 
ai să dai cumva 
răutate (și asta, 

înfierbînt), de 
absurde în unele

tene, cînd ai s-ajungi la 
marea mea dorință de-a pă
trunde în miezul lucrurilor 
și de a le înțelege, cînd va 
trebui să arăți că vreau să 
ajung om, că vreau să le fiu 
de folos oamenilor, cînd va 
fi nevoie să spui ce mult 
îmi place literatura, atunci, 
prietene, te rog mult, mai 
trage o linie în plus, mai 
accentuează un pic... Fii si
gur, n-o 
Dar dacă 
de puțină 
cînd mă 
niște idei
privințe (sînt puține, ce-i 
drept, dar sînt), dacă ai să 
vezi cîte o dată superficiali
tate, dacă-mi vei descoperi 
grava tendință de a „trece" 
peste politețe cînd contra
zic cu înverșunare, dacă vei 
observa toate acestea, a- 
tunci, prietene, să nu cumva 
să le uiți, creionează-le acolo, 
pe portret, dar... mai șters, 
dacă se poate !“

2. Admir în mod deosebit, 
la cineva, omenia, mai bine 
zis capacitatea sa de a-și 
îndeplini condiția de om : îl 
admir cînd gîndește, cînd cu 
rațiunea caută și află în 
obscuritate lumina, îl admir 
cînd trece cu grijă pe lîngă 
o floare, ca să n-o calce, cînd 
îi dăruie apa vie, atunci cînd 
arșița a ofilit-o, îl admir

cînd caută cu înfrigurare 
răspunsul unui chinuitor „de 
ce ?". îl admir cînd poate 
spune : „Azi am descoperit o 
nouă constelație !" sau : „Azi 
mi-am dat seama că lîngă 
mine nu am un coleg, ci un 
prieten !".

3. și 4. Rîd cînd soarele 
îmi dăruie căldură și lu
mină. Dar mă întristez vă- 
zînd că unii vor, cîte o dată, 
să-1 acopere cu alt soare, de 
carton. Rîd cînd văd la circ 
cît de comici sînt clovnii. 
Dar mă întristez găsind alții 
dincolo de arenă !

10. Colegilor mei 
sfat: Să știe cum să dă
ruiască o floare... si cum să 
primească o floare ! ELENA ȚIGĂNESCU

COLECTIVUL DE REDACTORI Al PAGINII ELEVULUI
Iolanda Bulencea (liceul nr. 30), Tudor Dimitriu (liceul „Dr. 

Petru Groza"), Rodica Dumitrescu (liceul nr. 24), Gabriel Geor
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giale"), Ileana Murgescu (liceul „Dr. Petru Groza"), Dan Năstase 
(liceul „Dr. Petru Groza"), Irina Neicu (liceul nr. 39), Gabriela 
Nicolau (liceul „Ion Neculce"), Ioana Păunică (liceul nr. 30), 
Dorin Rachmuth (liceul „I. L. Caragiale"), Lida Răutu (liceul 
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Stoicescu (liceul „Matei Basarab“), Adriana Stoichițoiu (liceul 
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DOUĂ SUTE
ION DUMITRESCU, ope

rator chimist — Ploiești: Co
le ane, coi-duete, vase reac
tive, schele și constructori. 
Nu m-am gîndit însă la ceea 
ce înseamnă Fabrica fenol- 
acetonă din cadrul Combina
tului petrochimic Ploiești, ci 
la doi tineri din cei peste 
200 de salariați.

Aurel Stoica are 26 de ani. 
Colegul său. Teodor Zefines- 
ctj, numai 21. Amîndoi au 
absolvit școala de pregătire, 
operatori chimiști. Fiecare 
și-a însușit un bogat bagaj 
de cunoștințe teoretice și 
practice, îneît examenul de 
sfîrșit a fost trecut cu suc
ces. La aceste rînduri s-ar 
putea adăuga că Aurel Stoica 
e un bun sportiv : campion 
republican la călărie în 1982, 
locul I în 1965, alte locuri I, 
II și III în concursuri repu
blicane și internaționale. Pe 
Teodor Zefinescu îl reco
mandă alte pasiuni și planuri 
de viitor : vrea să devină in
giner chimist. Deocamdată, 
e în clasa a X-a la seral.

• „VALURILE"

TIPOGRAFIEI
N. BISTRAN, Oradea : A- 

pariția cărții „Valurile- de I. 
Ionescu-Prejmer, m-a bucu
rat foarte mult și cred că 
nu sînt singurul. Cînd am ci
tit-o însă, am observat că to
varășii de la Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii", car® 
au tipărit această carte sub 
comanda nr. 70660, au trecut 
cu „valurile" neglijenței pes
te paginile 42, 43, 45, 46, 49, 
50, 53, 54, 57, 58, 61, 62.

Probabil, paginile de mai 
sus, care au rămas în alb, 
se află în bilanțul de activi
tate al controlului de cali
tate.

• NU CREDEȚI 

CĂ AVEM

DREPTATE?
IOANA GIRBEA — elevă. 

Clmpulung Moldovenesc î 
Păcat că astă iarnă n-a ve
nit nimeni de la dv. la Li
ceul „Dragoș Vodă". Ar fi 
văzut în seră o adevărată 
oază de lumină și verdeață, 
în timp ce afară era un ger 
de crăpau pietrele. Era toc
mai perioada cînd se cocea 
a doua recoltă de banane. A- 
vem numeroase plante exo
tice interesante. Mulți din
tre noi consideră că activi
tatea în seră est® primul pas 
spre îndrăgirea unei profe
sii. Nu credeți că avem drep
tate ?

• NEDEIA-ZIUA

REVEDERII 

SATULUI 

NATAL
CAROL BORA, economist 

— Craiova: Mi-am revăzut 
de curînd satul. Au ficut-o 
toți copiii lui plecați pe alte 
meleaguri. Judecătorul Corni 
Adam a venit tocmai de la 
Petroșeni, Ștefan Vrînceanu, 
tehnician, a venit de la Bra
șov, Stela a lui Mihai Sgîr- 
cea — din București, Liviu a 
lui Aurelia — de la Deva... 
și mai toți din cele patru 
colturi ale țării pentru că 
nedeia este, înainte de toate, 
ziua revederii satului natal.

Spre amiază, musafirii și 
gazdele s-au așezat la ospăț 
omenindu-se cu țuică de pru
nă bătrînă, cu friptură ru
menită la cuptor și cu vin 
de Alba. Lăutarii au trecut 
din casă-n casă, înveselind 
oamenii. La anul ne vom re
vedea iarăși, pentru că așa 
e obiceiul la noi.

• UNDE

E OMUL CU 

APROBĂRILE?
BOBIC VIRGIL, activist 

Orăștie : Tinerii din Orăștie 
și-au dorit un club. Și pen
tru că și l-au dorit, l-au și 
făcut. L-au amenajat la în
ceput mai modest și au zis : 
dacă avem 18 jocuri de șah, 
2 mese de biliard, una de 
tenis, un televizor, o biblio
tecă, un aparat de radio, pu
tem spune că începutul e 
bun. Dar început a rămas de 
la 30 martie și pînă acum. 
De ce ? Simplu. Am obținut 
aprobarea de la organele lo
cale să se amenajeze acest 
club într-o sală a fostului 
Consiliu local al sindicatelor. 
Povestea' n-are însă sfîrșit 
pentru* că... mai trebuie o a- 
probare. Poate-1 cunoașteți 
dv. pe cel cu ultima apro
bare.

Rubrică realizată 
de I. BODEA

VEȘTI. DlțȚ ORGJUJIZAȚIILȚ U. T. C

EVOCĂRI
• CĂLUGĂREAI

Revărsat de zori. In jur 
mlaștină, păduri, ' dealuri. 
Un ținut sur și rece deși 
pare a fi august. Sunet de 
corn, azvîrlitură de pușcă, 
chiot de frunză. Veghe. E- 
niceri, cită frunză și iarbă, 
inundă frumosul ținut al 
Dunării. La Călugăreni, pa
văză...

...„Și a fost o luptă — ar 
fi zis probabil cronicarul — 
cum se bate vulturul cu 
rîndunică. Și învinge rîn- 
dunica. Căci rîndunică se 
numește Mihai Viteazu...

Așa a fost ieri cu între
gul cortegiu de amintiri și 
retrospecții, cu aluviunea 
imensă de tineri petrecuți 
printre pinzele istoriei in 
prezent.

Așa a fost ieri în ampla 
evocare creată la cumpăna 
dintre Cetatea lui Bucur și 
Giurgiu. Așa a fost ieri ca 
urmare a întâlnirii dintre 
tinerii sectorului III din 
Capitală și cei din județul 
Ilfov, mai exact, dintre e- 
levii liceului „Mihai Vi- 
teazu“ și ai celui din Călu
găreni.

Inițiativa reciprocă a fost 
de bun augur. Au pornit 
dis de dimineață cu ma
șini și drapele, cu cîntec, 
sute de tineri din sectorul

„OLIMPIADA" - SUDORILOR
Timp de cîteva ore, marea 

hală de utilaj chimic de la 
uzina bucureșteană „Grivița 
roșie" a devenit locul de în
tâlnire a celor mai buni ti
neri sudori de la „23 Au
gust", „Automatica", Fabrica 
de țevi sudate, „Steaua roșie" 
Ș. a.

Sîntem prezenți aici, unde, 
din inițiativa Comitetului 
municipal București al 
U.T.C., se desfășoară faza 
finală a „olimpiadei" tineri
lor sudori.

Concursul constă din 3 
probe : sudură orizontală, 
verticală și „peste cap"...

(Urmare din pag. I)

4 500 hectare. Eforturile su
plimentare depuse în unitățile 
economice ale Ministerului 
Construcției de Mașini au per
mis producerea peste plan a 
unui însemnat număr de gru
puri de pompare și utilaje de 
aspersiune. Pînă în prezent, 
s-au livrat mai mult de jumă
tate din instalațiile de aspersiu
ne prevăzute pe întregul an. 
ptecum și 300 grupuri de pom
pare din cele 469 planificate, 
două treimi din motoarele ter
mice și aproape 80 la .sută din 
conducta metalică comandată.

— Prin devansarea ter
menelor de dare în ex
ploatare a sistemelor 
pentru irigat în construc
ție, prin folosirea posibili
tăților locale, a acțiunilor 
de masă inițiate în toate 
localitățile, cu cît se a- 
preciază că va crește Su
prafața a cărei recoltă va 

■ fi garantată anul acesta 
prin prezența ploii .artifi
ciale și practicarea udă
rilor ?

— Valorificînd experiența a- 
cumulată. personal apreciez că 
încă din acest an pot să producă 
cele 23 600 hectare în curs de 
amenajare, iar pînă la sfîrșitul 

III din București spre Giur
giu. l-au întâmpinat la Că
lugăreni alte sute de prie
teni să cinstească împre
ună momentul evocării și 
al întâlnirii.

Așa a fost ieri...
Așa se va spune și mîi- 

ne. A fost o întâlnire a cân
tecului și dansului popular, 
a sportului și veseliei, prie
teniei.

Și e greu să citezi nume.
Pentru că s-a rîs, s-a 

cîntat și dansat pînă cînd 
soarele coborîse cîteva su
lițe după amiază.

Și dacă totul a fost fără 
grad de comparație — și 
cu siguranță a fost — a- 
tunci trebuie să mulțumim 
cel puțin la trei dintre ini
țiatorii acestei acțiuni: 
Nina Bodiș, activistă a Co
mitetului județean Ilfov al 
U.T.C., Ion Popa, secretar 
al sectorului III București 
și Dan Răduțu activist.

...La întoarcere, mașinile 
fremătau de cîntec. Era 
poate adevăratul semnatar 
în „cartea de onoare" a 
prieteniei pe lingă alte nu
meroase argumente lăsate 
acolo în vastul amfiteatru 
de iarbă și de cer din Va
lea lui Mihai.

I. andreițA

După ce se dă „startul" în 
marea competiție, fiecare 
concurent își îmbracă costu
mul de protecție, studiază a- 
tent caracteristicile materia
lului, reglează amperajul, în
cearcă electrozii.

Metalul incandescent în
cepe să se prelingă ușor în 
șanțul ce separă cele două 
bucăți de metal. încordarea 
concurenților este la maxi
mum. Emoțiile îi cuprind, 
deopotrivă, și pe colegii ce
lor din competiție, foștii „ad
versari" din fazele preceden
te, acum spectatori.

Timpul de execuție, aspec

lunii iunie suprafața care ar 
putea fi udată cu mijloace pro
prii este de încă 60—70 mii hec
tare. Acestea sînt cifre posibil 
de realizat, deoarece numai coo
perativele agricole. folosind 
forțele proprii la udarea unui 
minim de zece hectare din 
preajma unor fîntîni, a castele

SETEA A 490.000 HECTARE ESEE SATISFÂtllIĂ
lor de apă din sectoarele zoo
tehnice și a apelor curgătoare, 
ar putea uda peste 45 000 hec
tare.

Este important ca în perioada 
următoare comandamentele ju
dețene și comunale să acorde 
toată atenția mobilizării mem
brilor cooperatori și mecaniza
torilor pentru ca, folosind mij
loacele de care dispun, să asi
gure udarea suprafețelor culti
vate cu legume și cartofi în

• HANUL 
ANCUȚEI

Ideea Comitetului județean 
Neamț al U.T.C. de a susține în* 
truparea personajelor sadoveniene 
cu altă întrupare de ordin core
grafic și folcloric ni s-a părut 
salutară. Doinele și baladele, 
dansurile și strigăturile, precum și 
decorul au contribuit la o ciudată 
conturare de monografie a unei 
epoci, ceea ce în ultimă instanță 
constituie ținuta oricărei acțiuni 
de acest fel.

Am avut la această evocare li- 
terar-istorică impresia unei trans
fuzii de sentimente puternice de 
la cei ce au fost la urmașii loi 
de azi.

Evocarea literar-istorică a dove
dit încă o dată marile posibilități 
ale organizației U.T.C. în desfă
șurarea unei acțiuni de amploare 
pe potriva cerințelor tinerilor.

Cei aproape 10 000 de tineri 
prezenți la Hanul Ancuței și care 
au venit din toate colțurile ju
dețului au participat cu adevăral 
la o acțiune folositoare și entu
ziastă. Fiind prima dintr-un ciclu 
de acțiuni de asemenea amploa
re, concepută de Comitetul jude
țean Neamț al U.T.C. putem 
spune că începutul este bun, pro
mițător. Evocarea literar-istorică 
de la Hanul Ancuței a fost din 
toate punctele de vedere o reu
șită.

C. ION

tul exterior al cusăturilor, 
rezistența sînt caracteristi
cile de bază urmărite cu e- 
xigență de comisia de exa
minare. După efectuarea 
controlului fiecărei lucrări 
(cu raze „X") și după probe
le teoretice, care vor avea 
loc în curînd, va fi cunoscut 
cel mai bun tânăr sudor din 
Capitală.

De pe acum, la „titlu" can
didează, cu șanse egale, 
tinerii finaliști Petre Ion 
(Grivița roșie), Pană Florea 
(Uzina „23 August"), Toncea 
Ionel (Automatica).

P. G. B.

mod deosebit. B necesar acest 
lucru, deoarece în plantațiile 
de cartofi și grădinile de le
gume dat fiind densitatea mare 
de plante la hectar, greu se pot 
executa amenajări în perioada 
de vegetație a culturilor.

— Care sînt principa-

lele resurse către care se 
orientează unitățile agri
cole pentru completarea 
deficitului de furaje ne
cesare atît pe perioada 
stabulației cît și a pășu- 
natului ? Ce s-a între
prins pînă acum ?

— în primul rînd, spre ex
ploatarea rațională a pajiștilor 
naturale și a celor 600 000 hec
tare de păduri cu care s-a bu-

VĂ PROPUNEM. O DEZBATERE^

• Cîndva — cu 4—5 
ani în urmă — aveam 

o echipă de juniori 

care se califica, de re

gulă, în fazele finale 

ale Turneului U.E.F.A. 

în anul 1963 a cucerit 

titlul suprem. De doi 

ani încoace echipa 

noastră a fost sistemo- 

tic eliminată încă din 

preliminariile compe

tiției. DE CE?

înaintea începerii campionatu
lui și pe parcurs, Federația de 
specialitate, în comunicate sobre, 
concise sau în ședințe a adus la 
cunoștința opiniei publice unele 
măsuri privind sistemul competi- 
țional, organizarea cluburilor 
după principii noi, statutul jucă
torului de fotbal, modalitățile e- 
fectuării transferurilor etc. Toate 
aceste eforturi, evident, în scopul 
redresării fotbalului, revitalizării 
și ridicării valorice a acestei dis
cipline sportive la nivelul cerin
țelor actuale, al tradițiilor și con
dițiilor existente. Nu ne pronun
țăm asupra eficienței uneia sau 
alteia dintre măsuri, asupra im
pulsului pe care au reușit sau 
nu să-l dea activității fotbalistice, 
materializării sau apropierii mă
car, a obiectivelor propuse. Ceea 
ce a atras de la bun început și 
continuă să atragă atenția, este 
faptul că, din acest ansamblu de 
preocupări ale Federației de spe
cialitate și ale altoi factori cu a- 
tribuții și răspunderi în promo
varea și dezvoltarea activității 
sportive lipsește, inexplicabil, 
tocmai esențialul: FOTBALUL 
ÎN R1NDURILE COPIILOR Șl 
JUNIORILOR. Deci, problema 
cheie, de care depinde realiza
rea operei atît de dorite și în-

Astă seară pe Wembley, Eusebio contra Bobby Charlton
a 13-a finală a C. C. E. pe ecranele televizoarelor noastre 

la orele 20,40
Astă seară, la Londra, se 

va disputa finala celei de a 
13-a ediții a Cupei Campio
nilor Europeni la fotbal, care 
va opune pe stadionul Wem
bley echipele MANCHES
TER UNITED și BENFICA 
LISABONA.

Moment culminant al se
zonului fotbalistic de primă
vară, acest meci suscită un 
enorm interes în lumea spor
tului cu balonul rotund. 
Manchester United și Benfi
ca Lisabona s-au întîlnit în 
cadrul C.C.E. — ediția 1966

Î
’llmentat suprafața pășunabilă. 
n județe se observă însă o 
inexplicabilă încetineală cu care 
se .acționează în direcția con
tractării suprafețelor de pășuni 
din pădurile silvice și golurile 

alpine, în sensul amenajărilor 
taberelor de vară. în județul 
Argeș, de pildă, numai 10 la

sută din pădurile silvice au 
fost' contractate de către uni
tățile agricole și nu s-a ame
najat nici o tabără de vară. 
Asemănător stau lucrurile în 
județele Sibiu, Bistrița-Năsă- 
ud, Suceava, Teleorman și 
Mureș. Se impune ca în zilele 
imediat următoare să se rezol
ve această problemă de bază 
a întreținerii animalelor pe 
timpul verii, să se treacă la 
organizarea pășunilor în

COPIII,
JUNIORII Șl

FOTBALUL
tîrziate de redresare a fotbalului. 
Or, se știe, temelia oricărui sport, 
dar mai cu seamă a fotbalului, 
o constituie tineretul: copiii și 
juniorii. Viitoarele mari perfor
manțe și succese sportiv^ se clă
desc în perioada copilăriei și ju
nioratului.

Cum se explică oare, prestigiul 
fotbalului din R. F. a Germaniei, 
ca să luăm numai un exemplu, 
valoarea jucătorilor, performan
țele echipelor dacă nu prin exis
tența a 700 000 de juniori legi
timați, a peste 40 000 de echipe 
de copii și juniori, în faptul că 
în această țară fotbalul face 
parte din programa școlară, prin 
toate acestea asigurîndu-se un 
rezervor inepuizabil de talente, 
o creștere sistematică, metodică 
a viitorilor mari jucători ? Și 
unde, de asemenea, am putea 
căuta secretele performanțelor 
fotbalistice ale Angliei, Braziliei, 
ale unor țări vecine chiar, ca 
Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria 
dacă nu în existența în aceste 
țări a unor preocupări largi, sus
ținute pentru fotbaliștii tineri, a 
unui impresionant nurnăr de ju
cători, de echipe, de competiții 
pentru copii și juniori. La noi, 
numărul juniorilor legitimați se 
ridică abia la vreo 5 000, iar

— cînd englezii au cîștigat 
cu 3—2 și 5—1. De remarcat 
că Manchester este primul 
club englez și al doilea 
club britanic, după Cel
tic Glasgow, care se ca
lifică în finala acestei com
petiții. în timp ce Ben
fica Lisabona, a cîștigat 
de două ori trofeul — 1961, 
1962 — și a fost de două ori 
finalistă, Manchester a eșuat 
de trei ori în semifinale. 
Specialiștii mizează acum pe 
victoria formației engleze, 
fără a neglija șansele echipei

scopul folosirii lor cu un ran
dament cît mai ridicat. In ve
derea asigurării furajelor pen
tru perioada de stabulație, *se 
indică recoltarea și depozita
rea separată sau în amestec 
a tuturor resurselor locale de 
furaje cum sînt : stufărișurile 
și păpurișurile, vegetația din 

păduri și terenurile de baltă. 
Este indicat ca după 15 iunie 
să se înceapă recoltarea și 
pregătirea frunzarelor în can
tități mari atît pentru anima
lele unităților agricole cît și 
pentru cele ale membrilor 
cooperatori și producători din 
sectorul individual. Concomi
tent, strîngerea și depozitarea 
întregii cantități de fînuri, de 
paie și pleavă, de resturi vege- 

competiția națională de juniori a 
fost desființată.

E adevărat, s-a vorbit în cî
teva rînduri despre unele acțiuni 
de perspectivă ; au fost întocmi
te studii, au fost consultați spe
cialiști ; în cadrul unor conferin
țe de presă, purtătorii de cuvînt 
ai Federației au vorbit despre 
noi centre pentru copii și juniori, 
despre dotarea materială a aces
tora, asigurarea unor antrenori 
calificați, introducerea fotbalului 
în școli, amenajarea de baze 
sportive, organizarea de compe
tiții, așezarea campionatului na
țional de juniori, a unor calen
dare competiționale interne și ex
terne viabile, corespunzătoare, 
etc., etc. Un asemenea plan, fără 
îndoială, nu poate fi decît rodul 
unor eforturi comune, reunite ale 
tutuk-or factorilor cu responsabi
lități în această direcție. După 
cîte știm, s-a încercat. Dar — și 
aici e nodul gordian . — acest 
plan ori proiect a rămas între 
coperțile unui dosar. Au trecut 
luni după luni și intențiile n-au 
îmbrăcat forma unor măsuri 
practice. La Federație, comisia 
pentru copii și juniori continuă 
să studieze, la Ministerul Invăță- 
mîntului se studiază problema in
troducerii fotbalului în programa 
de educație fizică încă din toam
nă ș.a.m.d.

într-o formă sau alta se fao 
simțite pregătirile pentru un nou

I— — — - AȘADAR : — — — -g
1. Ce împiedici răspîndirea ți afirmarea fotbalului

I 
|
I
I

în rîndul copiilor și juniorilor ?

2. Care este, după părerea dumneavoastră, sistemul

competițional cel mai potrivit și eficient pentru dezvol-

tarea activității fotbalistice în rîndul copiilor și juniori

lor, creșterea valorii și performanței acestora? Cum

apreciați în acest sens desființarea campionatului repu

blican de juniori, consecințele acestei măsuri?

3. Cum vedeți distribuite răspunderile în organi-
| zarea acestei activități și asigurarea condițiilor materiale

| morale, crearea cadrului celui mai propice, pentru 

dezvoltarea fotbalului la copii și juniori?

VASILE CABULEA

Doi combatanți: Voinea și 
Teza

Foto : C. CONSTANTIN 

din Lisabona, capabilă de 
mari performanțe. Dar iată 
și formațiile probabile pen
tru partida de astăzi, pe care 
o vom putea urmări și noi 
la televizor începînd de la 
orele 20,40: MANCHESTER 
UNITED : Stepney, Brennan, 
Dunne, Crerand, Foulkes, 
Stiles, Best, Kidd, Bobby 
Charlton, Sadler, Aston.

BENFICA LISABONA : 
Jose Henrique, Adolfo, Hum
berto, Jacinto, Gruz, Grapa, 
Coluna, Jose Augusto, Torres, 
Eusebio, Simoes.

tale din grădinile de legume ră- 
mîne ca una din sarcinile de 
bază ale tuturor unităților agri
cole.

— Răspunzînd chemă
rii Comitetului Centrai al 
U.T.C. lansată cu prilejul 
împlinirii a douăzeci de

ani de la încheierea lu
crărilor pe șantierul 
Bumbești-Livezeni. mii de 
tineri din toată țara par
ticipă în această perioadă 
la ample acțiuni de mun
că patriotică. Privind ac
tivitatea ce se depune în 
sensul combaterii efecte
lor secetei, în ce lucrări 
credeți că ar trebui să se

• Cu ani în urmă, 
rezerva de elemente ti
nere pentru echipele 
de performanță era 
inepuizabilă : ne amin
tim chiar de-o echipă, 
„Viitorul", formată nu
mai din juniori, care 
concura de la egal la 
egal cu celelalte for
mații din prima divi
zie. Azi, „veteranii" 
n-au asigurat schimbul 
de mîine. Pe banca re
zervelor, în loc de ju
niori, sînt fotbaliști la 
apusul carierei. Cu u- 
nele excepții, juniorii 
într-o echipă (17—18 
ani) sînt „rara avis". 
DE CE?

campionat. Dar despre juniori, 
despre copii, nu știm încă nimic. 
Va avea loc finala care să de
semneze echipa campioană la ju
niori sau nu r Vom avea o com
petiție concepută și organizată pe 
criterii riguros științifice, care să 
cuprindă elevii, tinerii de la sate 
și din orașe ?

Inițiativele lăudabile ale unor 
ministere, ale unor publicații 
(campionatele școlilor profesiona
le, cupele „Sportul", „Magazin* 
etc.) nu oferă decît soluții par
țiale și limitate, care nu reușeso 
să scoată activitatea fotbalistică 
a copiilor și juniorilor din anoni
mat.

Întîrzierea prelungită a rezol
vării problemelor pe care le ri
dică fotbalul în rîndul copiilor 
și juniorilor împiedică creșterea 
valorii fotbalului nostru, în ge- 
neral’ afirmarea sa corespunză
toare pe plan mondial.

Iată motivele pentru care a- 
dresăm specialiștilor, jucătorilor, 
conducătorilor de cluburi și a- 
sociații, tuturor cititorilor pasio
nați de sport și, în primul rînd, 
celor care-i preocupă soarta 
fotbalului nostru, invitația de a 
participa la ampla dezbatere pu
blică pe care și-o propune ziarul 
nostru, privind Fotbalul — la co
pii și junioti.

I
I
I

PE SCURT
• Etapa a 8-a a Turului ci

clist al Italiei Piacenza-Brescia 
(225 km) a fost cîștigată de ru
tierul belgian Eddy Merckx, 
cronometrat cu timpul de 6h 
28’37” (medie orară 33,5.04 km). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat italienii Vittorio Adorni, 
Michele Dancelli și francezul 
Desire Letort — toți la 8” de 
învingător.

în clasamentul general indivi
dual continuă să conducă itali
anul Michele Dancelli.

• Pe terenurile Roland Gar
ros din Paris au continuat în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței.

în turul 11 al probei de sim
plu masculin, jucătorul român 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—1, 
6—1, 6—1 pe francezul Deniau'. 
Intr-o altă partidă, Abe Segal 
(Republica Sud-Africană) a dis
pus în cincj seturi — 7—5, 
3—6. 6-1, 1-6 6—3 de Jim 
Moore (Australia). Belgianul 
Drossart l-a eliminat cu 7—5,
6— 2, 2—6, 7—5 pe englezul Bar
tlett, iar Zuleta (Ecuador) a cîș
tigat cu 2—6. 2—6, 6—3. 6—1,
7— 5 în fața lui Szoeke. *

materializeze eforturile 
iot ?

—Cred că, în primul rînd. 
șantierele muncii tineretului 
trebuie să fie pe terenurile pe 
care se amenajează noile siste
me de irigații, pe suprafețele sta
bilite a fi udate prin transpor
tul apei cu ajutorul mijloacelor 
locale. De asemenea, tinerii sînt 
așteptați să se califice in mese
riile de moto-pompiști și meca
nici — mult solicitate și în vii
tor, să participe cu tot clanul 
lor la executarea forajelor și 
valorificarea tuturor resurselor 
de apa prin amenajări. Activi
tatea lor este solicitată la lucră
rile de îmbunătățirea pășunilor 
și fîne.țelor naturale, la strînge
rea furajelor și. îndeosebi. Ia 
formarea frunzarelor. în ultimii 
anj tineretul ne-a obișnuit cu 
acțiuni ample desfășurate 
în agricultură. Odată în plus le 
așteptăm în perioada aceasta 
cînd, în mod direct sau indirect, 
milioane de oameni sînt angre
nați în acțiunea de prevenire 
și combatere a efectelor nedo
rite ale secetei.

gh. feciorl
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VIZITA IN R.S.F. IUGOSLAVIA A DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl DE STAT ROMÂNE, CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
La Voivodina

Marți la amiază delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care este întovărășit de soție, 
împreună cu tovarășul Iosip 
Broz Tito și soția au plecat din 
Belgrad într-o vizită în Voi
vodina.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Mialko Todorovicl, 
secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., mem
bru al Consiliului Federației, 
Rato Dugonici, președinte
le Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I., membru al Consi
liului Federației, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Vla
dimir Popovici, membru al 
Consiliului Federației, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
secretar general al președinte
lui Republicii, Stevan Do- 
rcnski, secretar al Comitetului 
Executiv al U.C. din Serbia, și 
alte persoane oficiale.

La sosirea la Petrovaradin, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Mirko Tepavaț, 
președintele Comitetului pro
vincial al Uniunii Comu
niștilor din Serbia pentru Voi
vodina, Ilia Raiacici, pre
ședintele SkupștineL Provinciei 
Autonome Voivodina, Stipan 
Marușici, președintele Vecei 
Executive a provinciei Auto
nome Voivodina, și alți 
reprezentanți ai organelor pro
vinciale și locale de partid și 
de stat.

Provincie autonomă !n ca- 
c rul Republicii Socialiste Ser
bia, Voivodina, străbătută de 
Dunăre și de Tisa, constituie 
cea mai importantă regiune a- 
gricolă a Iugoslaviei, furni- 
zînd aproape jumătate din 
producția agricolă a țării. Pă- 
mînturile deosebit de fertile 
ale Voivodinei sînt străbătute 
de ape cu o pantă foarte re
dusă, din care cauză suprafețe 
întinse sînt ocupate de mlaștini 
sau suferă de pe urma excesu
lui de umiditate. în unii ani, 
Dunărea și Tisa și afluenții 
lor provoacă grave inundații. 
Pentru evitarea lor și pentru 
sporirea recoltelor, în Voivo
dina au fost întreprinse vaste 
lucrări în cadrul sistemului hi
drologic Dunăre-Tisa-Dunăre.

Oaspeții români au vizitat 
barajul și ecluzele din partea 
centrală a canalului Dunăre- 
Tisa-Dunăre. Directorul gene
ral al sistemului de hidroame
liorații, Dragoliub Gvozdenaț a 
prezentat în fața unei hărți 
planul general de construcții.

Canalul principal, lung de 
570 km și rețeaua de canale 
secundare vor permite să fie 
ferite de inundații sau de nea
junsurile excesului de umidi- 

f tate o suprafață de 760 000 ha 
terenuri fertile și să fie iriga
te 400 000 ha. Pînă acum a fost 
terminată o porțiune de 360 
km din canalul principal, ex- 
cavîndu-se în acest scop peste 
100 milioane mc de pămînt.

și de stat al provinciei autono
me Voivodina și ai orașelor 
Novi Sad și Petrovaradin.

La dejun, tovarășul Mirko 
Tepavaț a toastat pentru feri
cirea poporului prieten român, 
pentru colaborarea multilate
rală dintre cele două țări, în 
cinstea oaspeților de seamă 
din România.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a toastat pentru întă
rirea prieteniei româno-iugo- 
slave, pentru conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări, care militează pentru în
tărirea necontenită a acestei 
prietenii, pentru gazdele care 
au făcut delegației române o 
primire atît de călduroasă.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Plecarea
din Belgrad

de

(Urmare din pag. I)

pentru clasa a X-a se bazează 
pe trigonometrie chiar din primul 
trimestru ; elevii învață trigono- 
metria abia în trimestrul III. în- 
cepînd în clasa a IX-a în fizică 
se cere calculul vectorial și el 
nu apare da geometrie analitică 
nici măcar în clasa a Xl-a. (prof. 
Simona Chirițescu). Influența fol
clorului în opera lui Eminescu 
apare minimalizată în manualul 
pentru clasa a X-a față de pre
vederile programei etc.

Evident, fiecare programă este 
întocmită de specialiști în dome
niul științific respectiv ; dar înain
te de ultimul aviz pe care îl dă 
Ministerul învățămîntului nu 
s-ar putea alcătui o comisie pe
dagogică care să le cerceteze în 
ansamblu, pe clase și în perspec
tiva anilor pe care îi petrece ele
vul în liceu pentru a se evita 
asemenea neajunsuri ? Poate că 
așa se procedează și în prezent, 
totuși mecanismul nu funcționea
ză. Participanții la discuție sem
nalau că, deseori, în cancelarii 
poți urmări scene ca acestea: 
profesorii de fizică, ori chimie 
rugfndu-și colegii care predau 
matematică să avanseze cu pre
darea materiei sau să modifice 
ordinea capitolelor pentru a crea 
elevilor baza de înțelegere a fe
nomenelor fizice. Așa, „la mica 
înțelegere", în folosul elevilor, se 
corectează programa ori manua
lul cînd, de fapt, ele ar trebui 
astfel gîndite și concepute, încît 
să constituie un ansamblu armo
nios. Și, de fapt, nu există nici 
o garanție că aceste corecții se 
fac în toate școlile, de către toți 
profesorii.

3). Pornirkhi-se de la aceleași 
programe s-au elaborat atît ma
nuale de un înalt nivel științific, 
totuși greu accesibile, cît și ma
nuale simpliste, care parcă igno
rează ou tot dinadinsul capacita
tea de înțelegere și asimilare a 
actualelor generații de elevi. A 
fost citat în prima categorie ma
nualul de chimie organică, ca un 
model de rigurozitate și ținută 
științifică, iar în a doua, manua-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
„Parcul prieteniei* din

sădind un pom al păcii fn 
cartierul Novi Beograd

al Prezidiului C.C. al U.C.I., șl 
alți înalț! demnitari iugoslavi. 9

Pe străzile orașului, nume
roși cetățeni ai Belgradului au _ 
salutat cordial pe oaspeții 9 
români

Garda de onoare, aliniată @ 
pe peronul gării, prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de £ 
stat ale României și Iugo
slaviei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 9 
împreună cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, trec în revistă gar- 9 
da de onoare.

Membrii delegației române 
își iau rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice, de la 
persoanele oficiale iugoslave, 9 
se salută cordial cu conducăto
rii iugoslavi. 9

La ora 23, (ora locală), trenul 
speciad a plecat spre Liubliana a

La Institutul

întreprinderea de prefabricate de beton Craiova. Depozitul de produse finite

Plecarea delegației Partidului

Progresist al Oamenilor Muncii

N-AS PUTEA FI
JUDECĂTOR

in discuțiile cu gazdele, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de stadiul actual al 
irigațiilor și de perspectivele 
utilizării depline a sistemului 
de hidroameliorații. Conducă
torul delegației române a fe
licitat pe constructori și le-a 
urat succes în muncă.

A fost vizitat apoi Novi Sa
dul. Centru administrativ-po- 
litic al Voivodinei, orașul a 
cunoscut în anii de după eli
berarea Iugoslaviei o puterni
că dezvoltare, numărînd astăzi 
150 000 locuitori. Străbătînd 
străzile orașului, oaspeților 
le-au fost înfățișate numeroa
se construcții noi de locuințe, 
așezăminte social-culturale. In 
oraș funcționează o universi
tate cu șase facultăți, 
școli superioare.

La Novi Sad. oaspeții au vi
zitat colecția de artă „Pavle 
Belianski“. Cunoscut colecțio
nar și sprijinitor al artiștilor 
plastici, Pavle Belianski, fost 
diplomat, a dăruit statului iu
goslav, colecția sa adunată în 
decurs de 40 de ani, care cu
prinde peste 170 opere ale u- 
nor eminenți artiști sîrbi, de 
la prima apariție a curentelor 
moderne la începutul secolu
lui și pînă la pictura contem
porană.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu

cinci

șl Ion Gheorghe Maurer au 
semnat în cartea de onoare a 
muzeului.

La Petrovaradin, ca și la 
Novi Sad, un mare număr de 
localnici, cu stegulețe tricolore 
românești și iugoslave, au sa
lutat călduros pe oaspeți. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urări în cinstea prieteniei ro- 
mâno-iugoslave.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au răspuns, 
cordial saluturilor mulțimii.

★

Președintele Comitetului 
Provincial al U.C. din Serbia 
pentru Voivodina. Mirko Te
pavaț, cu soția, a oferit o masă 
la Petrovaradin în cinstea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R,, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și a soției sale.

Au participat membrii dele
gației române, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Râdu- 
lescu, George Macovescu, 
Aurel Mălnășan și persoanele 
oficiale române care însoțesc 
delegația.

Din partea iugoslavă au par
ticipat tovarășii Iosip Broz 
Tito cu soția, Mialko Todoro- 
vici, Rato Dugonici, Vladimir 
Popovici, conducători de partid

Marți seara, delegația 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a plecat din Belgrad cu un 
tren special spre Liubliana.

In gara principală din Bel
grad, împodobită cu drapelele 
de stat ale României și Iugo
slaviei, au venit pentru a con
duce pe oaspeții români con
ducători de partid și de stat 
iugoslavi.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Belgrad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
eu soția și membrii delegației 
române sosesc la gară împreu
nă cu tovarășul Iosip Broz Tito 
cu soția, cu tovarășii Mika 
Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale, membru

pentru cercetări 
chimice, tehnologice 

și metalurgice 
din Belgrad

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz, împreună cu tova- 9 
rășele Elena Maurer, Maria 
Mălnășan, Tania Dugonici, Milka — 
Petrici și alte persoane, au vizitat 9 
marți dimineață Institutul pentru 
cercetări chimice, tehnologice și a 
metalurgice din Belgrad și Fa- 9 
cultatea de matematici.

Au fost vizitate laboratoare, 
săli de studiu, biblioteci unde 
conducători ai celor două insti
tuții au dat ample explicații. @

ECOURI In presa
IUGOSLA VĂ

BELGRAD 28. - Trimisul 
special Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite : întreaga presă iugo
slavă acordă un spațiu larg vizi
tei pe care delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România, conausă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o face în Iu
goslavia. Ziarele publică, pe pri
mele pagini ale edițiilor de marți, 
ample relatări și numeroase foto
grafii despre sosirea oaspeților 
români în capitala țării vecine și 
prietene și prezintă desfășurarea 
vizitei, subliniind atmosfera săr-

bătoreascâ și prietenească cu care 
a fost înconjurată delegația chiar 
de Ia sosirea ei pe teritoriul Iu
goslaviei. Se relevă că Belgradul 
a salutat în mod foarte călduros 
și cu ospitalitatea tradițională pe 
oaspeții din România și că cei 
doi președinți, străbătînd străzile 
capitalei, au răspuns în mod 
cordial la saluturile zecilor do mii 
de cetățeni de pe traseu.

Toate ziarele au publicat la 
loc de cinste textele integrale ale 
cuvîntărilor rostite la dineul 
oficial de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și de Iosip Broz Tito

tiu

din
Marți la amiază a părăsit 

Capitala delegația Partidului 
Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (Akel), care la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân a făcut o vizită în țara 
noastră.

Delegația a fost formată 
din tovarășii Andreas Fantis, 
secretar general adjunct al 
Partidului Akel, director al 
ziarului „Haravghi“, condu
cătorul delegației, Kyriakos 
Hristu, membru al Biroului

Politic și Grigorios Spiru, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Akel.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Bujor Sion, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări 
gh Naționale a Republicii Socia- 
" liste România, Ștefan Voitec, 

a primit marți dimineața, la 
Palatul Marii Adunări Națio. 

9 nale, pe domnul Cyrus Eaton 
— cunoscut industriaș ameri
can, membru fondator al miș- 

• cări Pugwash, și pe domnul
Cyrus Eaton jr., care fac o vi
zită în țara noastră la invita- 
ția Institutului român pentru 

9 relațiile culturale cu străină
tatea.

•
 La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte depu- 
9 tații C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu și Mircea Rebreanu, 
precum și loan Botar, secre- 

9 tar al I.R.R.C.S.
în cadrul vizitei pe care o 

• fac în țara noastră, industria
șul american Cyrus Eaton și 
fiul său Cyrus Eaton jr. au 

gh avut întrevederi cu Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Pompiliu Macovei, 

9 președintele Comitetului de

Stat pentru Cultură și Artă,
Nicolae Giosan,
Consiliului 
culturii.

președintele
Superior al Agri-

★
mai, a avut loc la

Iul de chimie pentru clasa a 
VH-a, un fel de poveste despre 
chimie, în care pînă la pag. 132 
nu apare niei un simbol, nici o 
reacție chimică deși elevii în vîrs- 
tă de 13—14 ani și le pot însuși 
cu ușurință (prof. Oscar Roșia- 
nu> Liceul „C. ‘ ~
Tot în această categorie 
fost incluse și manualele de 
matematică pînă la clasa a 
Xl-a, care se „feresc" să vehi
culeze termeni de o mare circula
ție în matematica modernă ca 
progresiile aritmetice, progresele 
geometrice, teoria numerelor, teo
ria mulțimilor etc, etc. Un fir 
al explicațiilor ar putea conduce 
la autori — personalități diferite 
ca structură, ca pregătire, ca op
tică. Dar o asemenea explicație 
n-ar putea spune tot. Poate mai 
curînd s-ar putea vorbi de o lipsă

A. Rosetti"). 
au

ceale, manualul le apare încărcat 
de amănunte, cu neputința de re
ținut, atîta vreme cît interesul 
este îndreptat în altă parte.

5). Sînt manuale care nu au 
nici o legătură cu programa, cum 
este cazul disciplinei analiză ma
tematică, pentru clasa a Xl-a. 
Pentru anul acesta s-a elaborat 
o programă nouă, iar elevilor le-a 
fost oferit un manual vechi, deci, 
inutil. Manualul de algebră pen
tru clasa a Xl-a depășește pro
grama și, practic, nu este folosit 
decît pentru cele 20—30 de exer
ciții pe care le conține.

Despre concordanța deplină 
dintre programe și manuale parti- 
cipanții la discuție au vorbit 
foarte mult. Selecția noastră este 
departe de a epuiza observațiile 
făcute ; dar nici nu și-a propus 
acest lucru, ci să rețină atenția

nualul școlar trebuie să întru
nească o experiență științifică, di
dactică și pedagogică, cel care 
scrie manualul trebuie să-l aibă 
în față pe elev, să-i cunoască 
structura intimă, dezvoltarea lut 
firească, să știe cum lucrează el, 
cum reacționează în fața dificul
tăților pe care i le pune însușirea 
unor cunoștințe. Intr-adevăr, nu 
poți deveni autor de manuale 
școlare atîta vreme cît nu ai stat 
măcar cîteva luni față în față 
cu elevii, la catedră, ca profesor. 
In această privință, școala are 
dreptate: se. observă un exces 
de solicitare a cadrelor universi
tare ca autori de manuale. Pro
fesorii secundari, ca și elevii, au 
vorbit elogios, cu respect, la adre
sa cadrelor universitare; le re
cunosc pregătirea, doresc ajutorul 
acestora. Totuși, multe din ma-

lare de prestigiu. Dar nu vom 
declara limitativ: autorii să fie 
numai profesori secundari. Tre
buie să primeze competența, 
talentul și nu gradul didac
tic, nu vîrsta, nu numele. 
Concursul este și după pă
rerea noastră, ca și a interlocu
torilor, soluția cea mai fericită 
de a înscrie în rîndul autorilor 
de manuale oameni chemați pen
tru această activitate. Dar să fie 
cu adevărat concurs și nu un 
hibrid, nu o titulatură compro
misă. Conoursul consacrat elabo
rării manualelor școlare de pînă 
acum n-a atras în competiție can
didați numeroși, de fapt n-a fost 
concurs, întrucît el a fost privit 
ou scepticism de la început; încă 
de la debut a fost socotit ca o 
acțiune eșuată deoarece profe
sorii l-au știut consacrat numai

MANUALUL ȘCOLAR
de fermitate pedagogică a pro
gramelor din care cauza autorii 
manualelor nu pot stabili cu 
exactitate ce cunoștințe se pot 
asimila pe o anumită treaptă a 
școlii, în ce cantitate și sub ce 
formă. Și atunci manualele apar 
ori simplificate peste măsură, ori 
stufoase din cauza unei încărcă
turi inutile, ori inaccesibile.

4). Lipsa de fermitate a unor 
programe generează manuale hi
bride care oferă în domeniul ști
ințific respectiv mai mult decît 
îi este necesar unui om pentru 
cultura sa generală și prea puțin 
pentru cei care doresc să se spe
cializeze. In această situație apare 
manualul de anatomie (fără a fi 
singurul) destinat elevilor clasei 
a Xl-a — indiferent de secția 
pe care o urmează. Cei care se 
vor îndrepta către medicină nu 
se pot prezenta la concursul de 
admitere cu cunoștințele pe care 
le conține manualul; pentru cei
lalți, care au nevoie ca propriul 
lor corp să nu le rămînă o ,necu
noscută" la sfîrșitul studiilor li-

Ministerului învățămîntului asu
pra greutăților pe care le creează 
profesorilor și, în ultimă instanță, 
asupra neajunsurilor pe care le 
Î>rezi.ntă pentru pregătirea elevi- 
or lipsa de acord a programelor 

cu manualele.

ȘCOALA PROPUNE AUTORI 
— PROFESORI SECUNDARI; 
MINISTERUL INVAțAMÎN- 
TULUI ȘI EDITURA — PRO

FESORI UNIVERSITARI

Am încercat să clarificăm cine 
are dreptate. Dar ne-am convins 
că nu trebuie să ne „aliem" unora 
împotriva celorlalți. Nu prin ver
dicte : „autorii să fie numai pro
fesori secundari, sau numai pro
fesori universitari" — putem cla
rifica lucrurile ; dimpotrivă, ajun
gem astfel la o falsă problemă 
și, răspunzînd exclusivist, putem 
despărți două categorii de pro
fesori, care în nici un caz nu tre
buie să-și arunce acuzații, ci să 
colaboreze. Totuși, nuanțele me
rită să fie luate în seamă. Ma-

nualele realizate de către aseme
nea autori au fost aspru judecate 
pentru că se depărtează de struc
tura impusă unui manual școlar 
și se apropie prea mult de aceea 
a unui curs universitar. Cînd e- 
laborează manualul, profeso 
rul universitar îl are în față pe 
viitorul student și îl uită pe ac
tualul elev ; uitîndu-1, sau igno- 
rîndu-1, manualul apare extrem 
de specializat și se depărtează 
prin conținutul său și prin me
toda pedagogică la care apelea
ză, de ceea ce obligă o școală 
de cultură generală, apropi indu
se mai degrabă de obligațiile fa
cultății.

Desigur, poate fi acceptată pă
rerea că autorul de manuale tre
buie să fie în primul rînd pro
fesorul secundar, întrucît școlile 
noastre beneficiază de aportul 
unor dascăli excelenți, atît în ceea 
ce privește stăpînirea disciplinei, 
cît și a experienței didactice, — 
profesori care își pot pune nume
le pe coperta unor manuale șco-

câtorva autori deja cunosouți.
Ideea de a lansa în școală mai 

multe manuale pentru aceeași 
disciplină, la alegere, și mai ales, 
la concurență a fost bine primită. 
Completînd ideea, s-a propus 
elaborarea unor manuale litogra
fiate, experimentale, care să fie 
folosite în anumite școli într-un 
ciclu de învățămînt și abia după 
aceea, după ce practica vieții șco
lare le va da certificatul de va
loare, să fie editate definitiv — 
în interesul stabilității manuale
lor pentru cîțiva ani în procesul 
de învățămînt.

înțelegem, fără îndoială, că a 
fi autor de manuale nu este chiar 
atît de ușor. Autorul este judecat 
de zeci de mii de elevi, de sute 
de profesori, care-1 privesc, firesc, 
după un barem de exigență ex
trem de variabil, dar tocmai acest 
lucru îl doresc autorii : să fie ju
decați, produsul activității lor să 
fie analizat, dezbătut, să aibă 
ocazia confruntărilor cu cei în 
mîna cărora ajung manualele. Și 
nu este foarte greu să le fie

realizată această dorință, totuși, 
nu le este satisfăcută. La masa 
rotundă au fost formulate critici 
aspre privind încetineala cu care 
ajung la autori, păreri, observații, 
propuneri (prof. Ion Popescu — 
Liceul „Gh. Lazăr") ; în unele 
cazuri nu ajung deloc. Sistemul 
de dezbatere pe marginea ma
nualului este defectuos. Uneori, 
se discută în absența autorului, 
sau se întîmplă ca invitații la 
discuții să nu cunoască manua
lul propus spre analizare. In 
plus, discuțiile care au loc 
în comisiile metodice și cercu
rile pedagogice despre ma
nuale rămîn uneori, în cel mai 
bun caz, consemnate în procese 
verbale, nu ajung la destina
tari. Or, destinatarii au părerea 
că numai discuțiile bilatera
le — editură-autor — ori
cât de consistente ar fi, nu pot 
fi complete, nu pot întruni toate 
părerile pro și oontra în legătură 
cu un manual sau altul. înscrisă 
în aceeași dorință de a avea con
fruntări multilaterale asupra ca
lității valorice a manualelor, ni 
se pare a fi și propunerea formu
lată de participanții la discuția 
noastră de a se organiza o consfă
tuire pe țară a autorilor de ma
nuale. Aceasta ar avea căderea 
să dezbată pe planuri diverse ca
litatea cărții școlare, iar autorii 
de manuale ar putea disocia cu 
mai multă limpezime obligațiile 
ce le revin în această calitate. 
Alăturăm propunerii notate mai 
sus și sugestia ca forurile de în
vățămînt să mediteze asupra po
sibilităților de a se iniția o școală 
a autorilor de manuale, sub for
ma unor cursuri de specializare, 
sau poate pe profilul cursurilor 
postuniversitare. Insistăm asupra 
propunerii, întrucît credem și noi, 
ca și interlocutorii, că a fi autor 
de manuale este foarte greu — 
acesta însemnînd, într-un fel, o 8 
doua profesie.

Marți, 28 ,___ _ „__  ___
Ministerul Afacerilor Externe un 
schimb de note prin care s-a în
cheiat un acord între România 
și Elveția privind scutirea fiscală 
reciprocă asupra veniturilor și be
neficiilor provenind din exerci
tarea transporturilor aeriene și 
maritime.

Schimbul de note a fost efec
tuat din partea română de Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
elvețiană de Charles A. Dubois, 
ambasadorul Elveției la București.

★
Marți dimineața au început 

în aula Academiei lucrările 
colocviului cu tema „Modali
tățile cunoașterii**, organizat 
sub egida secției de științe fi
lozofice, psihologice și juridice 
a Academiei, de Institutul de 
filozofie.

Participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători 
științifici de la unitățile Aca
demiei din București și Cluj 
și de la Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gweor- 
ghiu“. De asemenea, iau parte 
ca invitați oameni 
de peste hotare.

★
Continuîndu-și 

prin țara noastră, 
Partidului Laburist 
rea Britanie, condusă de Je
nnie Lee, președinta Partidu
lui, ministru de stat la Depar
tamentul pentru Educație și 
Știință, membră în Parlament, 
a făcut marți dimineața o vi
zită la Rafinăria de la Brazi. 
In cursul după amiezii, oaspe
ții au vizitat mînăstirea Sna- 
gov, au făcut o plimbare pe 
lac, după care s-au înapoiat 
la București.

de știință

călătoria 
delegația 

din Ma

( Urma re din pag: I)

judecător cu resentimentele 
potolite de rațiune și dfe lm- 
perativitatea spiritului de 
dreptate prin lege. Trece o 
zi de interogatorii. Asist la 
fel de interzis în fața efor
turilor inculpaților de a-și di
socia faptele barbare, ca și în 
fața indignării care mă face 
incapabil să articulez ceva. 
Măcar „cît e ceasul ?“ sau 
„cel din dreapta are copii ? 
are o femeie pe care o iubeș
te și o mîngîie ?“ N-aș putea 
fi judecătorul rece, lucid, o- 
biectiv...

Mai trece o zi și mă aflu 
pe pragul de a fi evacuat din 
sală. Au cuvîntul apărătorii și 
cer probe... probe... alte probe 
decît evidența, alte probe de
cît clișeele autopsiei lipite cu 

. gumarabic,. ca -pe un caiet de 
școlar, la dosar. Strig, uitînd 
unde mă aflu : ce probe mai 
vreți ? Care probe ? Uite, so
ția îndoliată, uite copilul, cu 
sentimentul încrederii în alții, 
asasinat! Uite privirile sălii 
care acuză !“ Nu, n-aș putea 
fi apărătorul unor asasini.

Vine și ziua a treia și ceva 
mă împinge obscur spre spec
tacolul sufletelor scoase la 
mezat de un asasinat comis 
asupra viratei înțelepte. A- 
cuzatorul îmi ritmează indig
narea, acuzatorul sînt parcă 
eu, parcă cel de lîngă mine : 
acuzatorul mă părăsește apoi 
în înțelepciunea sa cu para
grafe și trimiteri cifrice la 
lege. Respir suspendat. Am 
senzația că cineva care era 
cu mine m-a părăsit. M-a pă
răsit iremediabil. Și trec cea
surile și din nou nu mai pot 
să întreb „cît e ceasul, vă 
rog ?“ sau „ce zi e azi, dom
nule președinte și onorată 
curte Vine ultimul rînd de 
vorbe ale inculpaților. Ce me
canisme sfidează indignarea ? 
Ascult interzis. Ascult indife
rent. Dar vocea de care mă 
despărțeau secole și milenii de 
civilizații mă prinde, vicleană. 
Unul pune pe masă numele 
fetiței care a venit pe lume 
în timp ce se Afla sub stare 
de arest, altul, printre icneli 
cu lacrimi, vorbește de fata 
sa mai mare, de care va fi 
despărțit mult timp, tocmai 
cînd ea va traversa vîrsta cri
tica a adolescenței, al treilea, 
căsătorit’de cîteva luni, a con
tractat plata în rate a dormi
torului în care șj-a petrecut, 
în urmă cu cîteva luni, pri
ma noapte a căsătoriei, altul... 
și altul... Simt un fel de nod 
în gît și ceva îmi irită colțul 
ochilor...’ Dar ceva îi face de 
o sinceritate suspectă : unul 
miaună un angajament, altul, 
tot cam așa, promite că va 
fi un pușcăriaș demn și celă
lalt, și celălalt... j

Nu, n-aș putea fi un jude
cător lucid obiectiv, impar
țial. De aceea, îmi îndrept 
toată stima către cei care au 
calmul de a discerne și a da 
satisfacție, prin legea drep
tății, atitudinilor noastre, sen
timentelor noastre firești. I

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU 

(Ultima parte a discuției, va fi 
publicată intr-un număr viitor)
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(Agerpres)

i pentru copii de toate 
?;ăsiți la magaainsla 
vslor de consum.
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NEW YORK 28. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite ; Dezbaterile în le
gătură cu proiectul tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare 
au continuat marți dimineața în 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale.

Peste 70 de delegați au luat 
pînă acum cuvîntul în cadrul lu
crărilor acestui comitet pentru a 
expune punctele de vedere ale 
statelor lor față de proiectul de 
tratat prezentat spre examinare, 
în ședința de marți dimineața au 
mai luat cuvîntul delegații Mal
tei, Boliviei, Panamei și Marii 
Britanii care au sprijinit proiec
tul.

de protest împotriva P.N.D., partid neonazistBerlinul occidental: Aspect de la o demonstrație

★
Paralel cu dezbaterile din Adu

narea Generală și din Comitetul 
Politic, la Palatul Națiunilor U- 
nite din New York se desfășoară 
și lucrările altor organisme ale 
O.N.U. Astfel, participanții la lu
crările Comitetului pentru proble
mele sociale al Consiliului econo
mic și social al O.N.U. au adop
tat un proiect de rezoluție în le
gătură cu problema sclavajului, 
sub toate formele de manifestare 
a acestuia, inclusiv practicile a- 
partheidului și colonialismului. Tn 
document se recomandă, printre 
altele, efectuarea unui studiu în 
legătură cu toate măsurile posi
bile care trebuie să fie luate pen
tru îndeplinirea integrală a con
vențiilor internaționale și a altor 
hotărîri ale O.N.U. privind aceas
tă problemă. Rezoluția cere tutu
ror guvernelor „să-și exercite în
treaga influență și să folosească 
toate resursele de care dispun 
pentru a contribui la eradicarea 
sclavajului de tipul practicilor co
lonialiste și de apartheid, care se 
manifestă în special în Africa de 
Sud"*

IMPAS LA KAMPALA
Negocierile de pace nigeriano- 

biafreze, reluate marți la Kam
pala, continuă să se afle într-o 
situație critică. Propunerile pre
zentate în aceeași zi de șeful 
delegației nigeriene, Anthony 
Enahoro, în vederea reglemen
tării crizei constituie în esență 
o reeditare a condițiilor formu
late anterior de guvernul fe
deral. Se cere Biafrei să renun
țe la secesiune cu 12 ore înain
te de încetarea ostilităților, sub 
supravegherea unui corp de ob
servatori. In decurs de o săptă- 
mînă de la sistarea operațiuni
lor militare, teritoriul biafrez, 
locuit de populația ibo, ar urma 
să treacă, potrivit planului ex
pus de delegația nigeriană, sub 
administrația guvernului fe
deral. In acest scop ar fi desem
nată o comisie mixtă - din care 
sa facă parte nigerieni, biafrezi, 
membri ai corpului de observa
tori. Totodată, guvernul federal 
se angajează să decreteze o am
nistie în favoarea organizatori
lor „secesiunii" biafreze.

Propunerile delegației nigeri
ene au fost considerate inaccep-

• 
tabile de reprezentanții biafrezi 
la negocierile din capitala U- 
gandei. „Nu am venit la Kam- W 
pala pentru a ne preda pur și 
simplu", a declarat șeful dele- 
gației biafreze, Louis Mbanefo. V 

Impasul în care se află con
vorbirile de la Kampala este 
agravat și de dispariția misteri- “ 
oasă a lui Johnson Banjo secre
tarul particular al șefului dele- a 
gației federale. Investigațiile în- ™ 
treprinse pînă acum de poliția 
ugandeză în vederea elucidării a 
împrejurărilor acestei dispariții WF 
nu au avut pînă în prezent nici 
un rezultat. La Lagos, șeful gu- 
vernului federal nigerian, Ya-
kubu Gowon, a declarat < 
după părerea sa, biafrezii 
putea avea un amestec în 
ceastă întâmplare, avînd în ve
dere că Banjo se afla în pose- 
sia unor importante documente W 
confidențiale.

L-APEI ADRESAT POPULĂȚIIISUDVIETNAMEZE
Ședința C. C. al Alianței forțelor naționale democratice 

și pașnice din Vietnam

Citind postul de radio „Eliberarea", agenția V.N.A. anunță că în 
zilele de 14 și 15 mai o avut loc o ședință a Comitetului Central al 
Alianței forțelor naționale democratice și pașnice din Vietnam, 
organizație recent creată în Vietnamul de sud. In cadrul ședinței, 
Comitetul Central a trecut în revistă activitatea sa, a analizat si
tuația actuală și a elaborat politica pentru viitor.

Comitetul Central al Alianței a adresat tuturor păturilor popu
lației, tuturor forțelor politice, tuturor patrioților din Vietnamul de 
sud apelul „de a-și unifica rîndurile, de a se ridica la luptă folo
sind orice mijloace de acțiune, orice arme pentru a înlătura clica 
trădătoare Thieu-Ky pentru a determina Statele Unite să retragă 
trupele lor din Vietnamul de sud, pentru ca poporul vietnamez să 
poată trăi în condițiile independenței, democrației și păcii".

Comitetul Central al Alianței a dat de asemenea o declarație în 
care se subliniază că Statele Unite și acoliții lor supun bombarda
mentului de artilerie și raidurilor aeriene regiuni dens populate, 
cartiere ale Saigonului și ale altor orașe din Vietnamul de sud. 
Bombardierele strategice americane „B-52" acționează în împreju
rimile Saigonului iar elicopterele americane mitraliază pe refugiații 
civili. In încheiere se subliniază că Comitetul Central al Alianței 
forțelor, naționale democratice și pașnice din Vietnam condamnă 
în fața întregii opinii publice mondiale crimele imperialiștilor a- 
mericani și ale marionetelor lor care sfidează toate normele dreptu
lui internațional.

că, 
ar 
a-

Vizita delegației • 
condusă de tovarășul •

Dumitru Popa 
a ii n n oîn II. R. S. S.

MOSCOVA 28 — Corespon- 
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : La 28 mai, de- 
legația Comitetului Municipal 
București al P.C.R. ’ și a Consi- 
liului popular al Municipiului 
București condusă de tovarășul 
Dumitru Popa, membru suple- 
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București _ 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a vizitat metroul și 
șantierul de construcție a unui 
nou pod peste rîul Moscova.

Seara. în cinstea reprezentan
ților Bucureștiului, Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. 0 
și Comitetul Executiv al Sovi
etului orășenesc Moscova au 
oferit o masă la care a pârtiei- £ 
pat. de asemenea, Teodor Mari
nescu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în LLR.S.S. 
Au luat 
membru aupicaiu ai 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- @ 
secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., și alte 
persoane oficiale.

parte V. V. Grișin. 
supleant al Biroului

iii.li.: Puternice proteste
împotriva „legislației

excepționale"

Parisul și-a schimbat înfățișa
rea sa obișnuită — orașul de pe 
Sena a devenit scena unor ascu
țite înfruntări sociale și politice. 
Mișcarea grevistă a atins o am
ploare ce nu își găsește termeni 
de comparație în perioada post
belică. Aproape zece milioane de 
oameni ai muncii au încetat lu
crul, susținînd cu fermitate re
vendicările lor esențiale, dove
dind o profundă solidaritate de 
clasă și o deosebită combativita
te. Frontul grevist s-a extins cu- 
prinzînd țara întreagă. Probleme 
ce o lunga perioadă de timp nu 
și-au găsit o soluție potrivită se 
află în acest moment pe ordinea 
de zi. Ele nu mai pot fi igno
rate. Cerințele vitale ale munci
torimii presupun importante re
vizuiri ale relațiilor dintre patro
nat și salariați. Dialogul începui 
nu a adus, însă, decît satisface
rea parțială a doleanțelor mun
citorești.

Actualele evenimente au debu
tat prin acțiunile întreprinse de 
studenți. Cum observa un co
mentator, manifestațiile studen
țești au avut rolul unei seîntei 
care a izbucnit lîngă materia in
flamabilă acumulată mai de 
mult. Lumea universitară cu-

ție netă între îndemnurile pseu- 
dorevoluționare (lansate de Cohn- 
Bendit și alte elemente anarhis
te) și chemările la o acțiune pen
tru reforma democratică a învă
țămîntului. Cartierul latin a cu
noscut, după zile și nopți tragice, 
primele ceasuri de calm. Alain 
Geismar, secretarul general al 
Sindicatului național al învăță
mîntului superior, s-a declarat în 
favoarea renunțării la acțiuni vio
lente și a cerut „să se aleagă 
noi forme de acțiune".

Problemele studențimii 
șese limitele universității, 
denții au găsit sprijinul 
cării muncitorești

pentru

depă-
Stu- 
miș- 

cării muncitorești aflată
în luptă pentru satisfacerea 
cererilor specifice celor ce mun
cesc. începută cu manifestații 
de solidaritate, mișcarea a do- 
bîndit un caracter din ce în ce 
mai combativ, culminînd cu 
greve și ocuparea întreprinderi
lor. Generalizarea acestei miș
cări, produsă vertiginos, rastur- 
nînd toate pronosticurile, a afec
tat totalitatea sectoarelor econo
mice și a avut un răsunet pu
ternic și în alte medii sociale. Oa
menii muncii revendică sporuri de 
salarii pentru a putea face față 
scumpirii vieții, luarea unor mă-

„Centrul" a afirmat că interven
ția generalului de Gaulle „a so
sit prea tîrziu. Ea nu aduce o 
adevărată rezolvare gravelor 
probleme care frămîntă Fran
ța". Pisani a spus că „este im
posibil să întreprinzi adevărate 
reforme cu aceiași oameni care 
nu au știut să prevadă eveni
mentele și cauzele actualelor ne
mulțumiri". Mvldeck Rochet a 
cerut reforme radicale astfel în
cît statul să nu mai fie subordo
nat față de monopolurile capi
taliste. P.C.F. a hotărît să răs
pundă „nu" la referendum și a 
propus formarea „unui guvern 
ponular și de uniune democra
tică". în cursul zilei de marți, 
Francois Mitterand, președintele 
Federației Stîngii Democrate și 
Socialiste, candidat unic al stîn
gii la alegerile prezidențiale din 
1965, a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă că este ho
tărît să-și depună din nou can
didatura pentru postul de pre
ședinte al Franței în cazul cînd 
generalul de Gaulle ar părăsi ac
tuala funcție de șef de stat, ca 
urmare a referendumului dc la 
16 iunie. Mitterand a subliniat, 
de asemenea, că într-o astfel de 
situație ar putea fi format un

-A </

In Germania occidentală crește valul de proteste ale 
sindicatelor și studenților împotriva adoptării legislației 
excepționale, în prezent în dezbaterea Bundestagului în cea 
de-a treia lectură.

După cum se știe, această 
legislație este destinată să în
locuiască, în situații ce vor fi 
apreciate drept excepționale,

I „Scorpion"
a dispărut

FRĂMINTARILE SOCIALE
DIN FRANȚAactualele prevederi constitu

ționale și să acorde guvernului 
împuterniciri speciale. ~ 
nirea acestor 
însă imprecisă 
nează în mod 
sau pericol de 
ră), ceea ce determină opinia 
publică vest-germană să ex
prime temeri față de even
tualitatea folosirii legislației 
excepționale și pentru repri
marea unor mișcări sociale 
sau politice interne. Oponen- 
ții legislației de urgență văd 
în prevederile ei o serioasă 
știrbire a drepturilor cetățe
nești și baza juridică pentru 
o eventuală instaurare a 
regim totalitar atunci 
cercurile conservatoare 
considera că interesele 
sînt primejduite.

în principalele orașe 
germane au avut loc luni de
monstrații, greve și marșuri 
de protest ale muncitorilor și 
studenților. Universitățile din 
Frankfurt pe Main, Miinchen, 
Bochum. Goettingen și nume
roase ale universități conti
nuă să fie închise, rieoarece 
studenții le-au ocupat și boi
cotează cursurile. La Bochum 
și Goettingen au avut loc 
ciocniri violente. La Mainz, 
un grup de studenți au decla
rat greva foamei. 32 de profe
sori și al ți membri ai corpului 
didactic de la Universitatea 
din Frankfurt pe Main au a- 
dresat deputaților din Bun
destag o scrisoare în care ex
pun consecințele nefaste ale 
adoptării legislației excepțio
nale și subliniază eă prevede
rile acesteia contravin spiri
tului constituției țării. •

Adoptarea, legislației a fost 
sprijinită de S.U.A., Anglia,
și Franța, care, în note simi
lare adresate luni guvernului 
vest-german, se declară de 
acord să renunțe la drepturile 
lor de ocupație din Germania 
occidentală, după ce legislația 
excepțională va fi fost adop
tată. în aceeași zi, într-un in
terviu televizat, Willy Brandt, 
ministrul vest-german al afa
cerilor externe, a salutat acor
dul celor trei puteri occiden
tale, subliniind totodată „im
portanța politică" a legisla
ției. în cercurile politice de 
la Bonn, citate de agenția 
France Presse, se precizează, 
pe de altă parte, că o dată cu 
notele transmise guvernului 
vest-german ambasadorii
S.U.A., Angliei și Franței au 
remis un document anexă în 
șase puncte, în care se pre
vede că cele trei puteri occi
dentale „își rezervă dreptul de 
a face singure față, chiar pe 
calea armelor, oricărei ame
nințări imediate care ar pla
na asupra securității trupelor 
lor staționate pe teritoriul 
Republicii Federale a Germa
niei". Acest document, su
bliniază observatorii, scoate în 
evidență caracterul iluzoriu al 
renunțării celor trei puteri 
occidentale la 
de ocupație.

Defi- 
situații este 
(se mențio- 
vag un atac 

atac din afa-
noaște o efervescență întreținută 
de nemulțumirea provocată de 
refuzuri mai vechi ale oficiali
tăților de a lua în considerare o 
restructurare profundă a școlii 
superioare franceze. Problemele 
care frămîntă studențimea din 
Franța se referă nu numai la 
cadrul universitar, Ia modalita
tea adaptării acestuia la o lu
me în vertiginoasă prefacere, ci 
și Ia perspectivele absolventului, 
la posibilitățile pe care le are 
pentru a pune în valoare cu
noștințele acumulate în anii de 
studii. Problemele sînt numeroa
se, extrem de complexe și ele 
nu pot fi desprinse dintr-un con
text social cu mult mai amplu.

Agitația universitară a izbuc
nit la Nanterre. în condițiile ne
mulțumirilor studențești, a înde
lungatelor frămîntări din amfi
teatre, elemente fără un profil 
politic precis conturat, cu în
clinații spre anarhism, au chemat 
la acțiuni cu obiective insufici
ent precizate, uneori chiar con
tradictorii. S-au făcut auzite lo
zinci de boicotare a examenelor, 
mai mult chiar s-a mers pînă la 
cerința de a se elimina definitiv 
examenele din practica universi
tară. Revendicările reale, de o 
stringentă actualitate, și-au găsit 
reflectare în programul enuntat 
de forțele studențești de stînga, 
care exercită o puternică influ
ență în rîndul tineretului univer
sitar. La Sorbona sau în localul 
teatrului Odeon, pe care stu
denții l-au ocupat, discuțiile 
sînt interminabile și multe idei, 
născute din lecturi „la modă", se 
încrucișează în dueluri verbale 
ce durează ziua și noaptea, cu 
formulele realiste, generate de 
o analiză lucidă a vieții univer
sitare. Marea masă a studențimii 
franceze a putut face o distinc-

guvern de tranziție prezidat de 
fostul prim-minislru, Mendes 
France, care ar avea ca sarcină 
imediată să organizeze, pînă în 
luna octombrie, noi alegeri le
gislative.

După 29 de ore de negocieri, 
aproape neîntrerupte între auto
rități, patronat și sindicate, s-a 
ajuns la o primă formulă de a- 
cord în privința majorării sal' . 
riilor și în alte probleme. Pre*, 
tocolul de acord a fost, însă, 
respins de greviști care conside
ră că puncte esențiale ale re
vendicărilor lor nu și-au găsit sa
tisfacere^ totală. C.G.T., cea mai 
puternică centrală sindicală, a 
subliniat într-o declarație că „deși 
au fost obținute rezultate apre
ciabile, rămîne valabil faptul ca 
guvernul și patronatul nu au ac
ceptat să ia în considerare re
vendicările esențiale". C.G.T. a 
precizat că-și rezervă poziția pen
tru o etapă ulterioară „după ce 
se va fi consultat cu ansamblul 
muncitorilor în grevă". Centrale
le sindicale au hotărît ca de a- 
cum înainte discuțiile să fie pur
tate la nivelul federațiilor sindi
cale și direcțiilor patronale ale 
întreprinderilor, pe sectoare și 
ramuri economice, hotărîrea — 
în ultimă instanță — revenind 
muncitorilor.

Demisia ministrului educației 
naționale Alain Peyrcfitte produ
să marți introduce un element 
nou în tabloul politic. Ministrul , 
— viu criticat în lumea univer
sitară — își 
de a părăsi 
urmă cu mai 
tarea tîrzie a 
dorința de a calma spiritele. Din 
Paris se subliniază că „atmosfera 
a devenit și mai încordata".

suri care să ducă la eliminarea 
șomajului, încheierea unor con
tracte colective care să țină 
seama de interesele clasei mun
citoare. Muncitorii, aparținînd 
diferitelor centrale sindicale, au 
realizat sub impulsul evenimen
telor, o mai mare unitate de 
acțiune exprimată în cadrul miș
cării greviste. Sute de fabrici 
au fost ocupate, practic economia 
națională suferă ide o gravă pa
ralizie.

Revendicărilor de ordin econo
mic li s-au adăugat cele politice. 
Filmul evenimentelor este cunos
cut. Opoziția de stînga a cerut în
locuirea guvernului și organizarea 
unor noi alegeri. Waldeck Ro
chet, secretarul general al P.C.F., 
sublinia că partidul comunist 
„este gata să-și asume răspun
derile și să participe la un gu
vern care să deschidă calea so
cialismului". Frămîntări s-au pro
dus și în rîndul gaulliștilor, ges
tul deputaților Rene Capitant și 
Edgard Pisani, care au refuzat 
să sprijine guvernul, fiind con
cludent. Votul parlamentar a 
permis afirmarea majorității gu
vernamentale. Președintele de 
Gaulle sublinia în cuvîntarea sa 
radiotelevizată că în vastele miș
cări muncitorești și studențești 
„se disting toate semnele care 
demonstrează necesitatea unor 
mutații în societatea noastră și 
totul arată că această mutație 
trebuie să comporte o participa
re mai largă a fiecăruia la mer
sul și la rezultatele activității 
care îl privește în mod direct". 
Președintele a anunțat hotărîrea 
de a organiza un referendum în 
iunie în cadrul căruia să fie su
pus un proiect de lege care să 
dea statului și, îndeosebi, șefu
lui său, un mandat de înnoire. 
Ideea referendumului a fost în- 
tîmpinată critic de opoziție.

O flotă alcătuită din opt 
submarine, 10 nave de su
prafață și numeroase avi
oane cu rază mare de ac
țiune, a început în zorii zi
lei de marți căutarea sub
marinului nuclear american 
„Scorpion", care a fost dat 
dispărut de Ministerul A- 
parării al S.U.A. Alarma a 
fost dată luni după-amiază, 
la 6 ore după ce submari
nul urma să ajungă în por
tul Norfolk (Virginia), 
unde se înapoia din Marea 
Mediterană. Pentagonul a 
anunțat că ultima legătură 
prin radio a fost stabilită 
cu submarinul american în 
ziua de 21 mai. Atunci el 
a semnalat că se află în a- 
propierea Insulelor Azore. 
Pe bordul submersibilului, 
care are un deplasament 
de 3 075 tone și măsoară 
77 de metri, se găsesc 99 de 
membri ai echipajului, 
dintre care 12 ofițeri. Pro
pulsat prin energie ato
mică. „Scorpion11 este capa
bil să parcurgă aproape 
100 000 de kilometri fără să 
aibă nevoie de a fi reapro- 
vizionat cu carburanți.

Pentagonul nu consideră 
submarinul ca fiind pier
dut, exprimîndu-și părerea 
că s-ar putea să se fi abă
tut de la ruta stabilită din 
cauza timpului nefavorabil, 
ceea ce ar explica întârzi
erea sa de la bază. Cu toate 
acestea, ofițerii navali de 
la Pentagon au menționat 
că nu se poate da nici o 
explicație tăcerii păstrate de 
postul de radio emisie de 
pe bordul submarinului, 
care ar fi trebuit să indice 
schimbarea cursului. Ace
iași ofițeri au declarat că 
în caz de primejdie subma
rinul avea posibilitatea și 
datoria să comunice acest 
lucru la bază. Se crede că 
submersibilul, care a navi
gat în imersiune, nu s-a ri
dicat nici un moment la 
suprafață. De altfel, în 
1962, „Scorpion" a stabilit 
un record de imersiune, 
navigînd timp de 70 de zile 
sub apă.
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vor 
lor

vest-
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Oscilațiile aurului 
lasă — aparent — 
impasibil principalul 
producător de metal 
prețios din lumea oc
cidentală. Republica 
Sud-Africană refuză 
de trei luni să expor
te din producția ei 
auriferă, cu toate că 
urcările de prețuri 
înregistrate pe „piața 
liberă" sînt din ce în 
ce mai sensibile. In 
parlamentul din Pre
toria, ministrul de fi
nanțe sud-african Ni
co Diederichs a de
clarat : „Dacă există 
o perioadă în care 
trebuie acționat, cu 
prudență, acum trăim 
tocmai o asemenea 
perioadă. în conse
cință, Africa de sud 
promovează politica 
de a nu vinde aur pe

piața liberă a auru
lui". El a dezmințit, 
totodată, că Africa de 
sud ar fi dispusă să 
cedeze 400 tone de 
aur băncilor centrale 
la prețul oficial de 35 
dolari uncia.

Logica acestei po
ziții trebuie căutată 
într-un joc de inte
rese, ascuns, care a 
debutat o dată cu 
crearea „pieței duble" 
a aurului. Cînd gu
vernatorii băncilor 
centrale au hotărît în 
martie ca ,poolul" să 
nu mai susțină pre
țul aurului Ia bursă, 
autoritățile sud-afri- 
cane au făcut cunos
cut că vor stoca can
titatea de aur produ
să. Atunci, reprezen
tanții băncilor cen
trale din S.U.A.,

R.F.G., Italia, Olanda, 
Belgia, Elveția și An
glia au dat publici
tății o declarație 
care
„au sentimentul* 
stocul de aur este su

în 
consemnau că 

că

primul rînd din 
Republica Sud-Afri- 
cană. Intenția evi
dentă era de a impu
ne vînzarea produc
ției aurifere pe piața 
liberă în așa fel încît

„ ... ___univer- \
exprimase dorința F 
guvernul încă îo 

multe zile. Accep- 
cererii sale indică

EUGENTU OBREA

continuarea călătoriei 
pe care o face în Republica 
Chile. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, a vizitat Uni
versitatea din Valparaiso, unde 
a fost primit de rectorul aces
teia și de Consiliul de conduce
re al Universității.

Au participat profesori 
studenți ai Universității, 
cum și reprezentanți ai autorită
ților locale.

29 mai 1968. să fie amînată pen
tru mijlocul sau sfîrșitul lunii 
noiembrie. Data precisă a întâl
nirii urmează să fie stabilită 
prin consultări.

Potrivit ultimelor știri, cer
cetările întreprinse în ape
le Oceanului Atlantic pen
tru depistarea submarinului 
„Scorpion", nu au dus, pînă 
acum, la nici un rezultat. 
Cercetările continuă.

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al ambasadei R. P. 
Chineze în Polonia a primit in
strucțiuni să comunice ambasa
dorului S.U.A., John A. Gro- 
nouski, propunerea ca a 135-a 
întîlnire în cadrul convorbirilor 
chino-americane la nivel de 
ambasadori, prevăzută pentru

• LA 27 mai, în cadrul biena
lei de grafică de ia Cracovia, 
juriul a făcut cunoscute premii
le acordate. In cadrul expoziției 
cu tema „Omul și lumea con
temporană". premiul întâi a 
fost acordat unui grafician ~ din 
Argentina. Printre următorii 
10 laureați cu premii egale se 
află și Marcel Chimoagă din 
România.

• AGENȚIA națională pentru 
apărare a Japoniei a făcut cu
noscut că între 31 mai și 10 
iunie vor avea loc manevre co
mune ale forțelor navale ameri- 
cano-japoneze.

mătate din voturile exprimate 
cu prilejul alegerilor preziden
țiale desfășurate la 12 mai în 
această țară, candidatul opozi
ției Arnulfo Arias conduce cu 
aproximativ 18 000 de voturi 
asupra candidatului guverna
mental David Samudio. Arias 
a obținut pînă în prezent 74 311 
voturi, iar Samudio 56 249. Un 
al treilea candidat. Antonio 
Gonzales-Revilla, a întrunit 
5 374 voturi.

drumul 
ceea ce 

cursu-

aur vor lua 
pieței libere, 
va influența 
rile, în sensul scăde
rii lor. FINANCIAL 
GAZETTE din Jo
hannesburg a scris că

lesne de intuit 
pe ce contau Statele 
Unite : dacă produc
ția de aur se va re
vărsa ritmic Ia bursă, 
atunci prețul liber nu 
va depăși cu mult pe

CURSA RĂBDĂRII
ficient și nu mai este 
necesar să fie sporit 
prin achiziții supli
mentare. Această de
clarație a dezvăluit 
acordul băncilor cen
trale de a nu mai 
cumpăra aur de la 
țările producătoare, și

să fie împiedicată 
sporirea nestăvilită a 
prețurilor.

Băncile centrale au 
mizat, așa cum s-a 
grăbit să anunțe pre
sa occidentală, ca în 
mai puțin de trei 
luni, 2 000 tone de

Statele Unite „se pre
gătesc să exercite 
presiuni asupra gu
vernului sud-african 
pentru a-1 determina 
să accepte să vîndă 
aur pe piața liberă". 
Fără ca natura pre
siunilor să devină cu
noscută publicului,

cel oficial... Doar pia
ța dublă a aurului 
poate rezista numai 
dacă diferența dintre 
prețul oficial și cel 
de la bursă se men
ține — după expresia 
unor experți — „în 
limite rezonabile". a

Autoritățile 
africane au refuzat 
pînă acum să se su
pună pentru că la 
rîndul lor mizează pe 
faptul că mai devre
me sau mai tîrziu 
S.U.A. vor trebui să 
consimtă 
oficială 
aurului, 
sud cere 
prețului aurului 
tot mai multă insis
tență ; dacă vinde 
aur Ia prețul oficial 
actual, atunci R.S.A. 
consolidează cu bună 
știință rezervele slă
bite ale S.U.A. și An
gliei și scad șansele 
unei devalorizări a 
dolarului și a unei 
noi devalorizări a li
rei sterline, din care 
producătorii de aur 
sud-africani ar fi a-

la ft sporire 
a prețului 
Africa de 
reevaluarea 

cu

vantajați. Pe de altă 
parte, însă, tezauri
zarea impusă de re
fuzul de a vinde can
titatea de aur pro
dusă presupune că 
banca de rezervă 
sud-afrîcană acoperă 
„nevoile" 
rilor de 
fere.

...Așa a 
adevărată 
răbdării. Cine va re
zista mai mult? Te
zaurul sud-african 
sau cele occidentale ? 
La bursă „foamea" 
de aur începe să se 
facă simțită influen- 
țînd și mai mult ur
carea prețurilor. Ne
gocierile pe acest tă- 
rîm nu au dat nici un 
rezultat.

proprieta- 
mine auri-

început o 
cursă a

Z. FLOREA

CUVÎNTAREA
LUI LEVI ESHKOL

• 1NTR-O cuvîntare rostită 
în parlament primul ministru al 
Izraelului, Levi Eshkol. a de
clarat că guvernul său nu va 
discuta termenii unui tratat de 
pace decît în cadrul unor con
vorbiri directe cu guvernele 
arabe. Levi Eshkol a arătat că 
guvernul său nu intenționează 
să renunțe la partea iordaniană 
■ - - - și a

număr 
fi 
a

(de est) a Ierusalimului 
precizat că un anumit 
de oficialități izraeliene vor 
transferate în această parte 
orașului.

Observatorii consideră că 
ceastă declarație vine în con
tradicție cu rezoluția adoptată 
recent de Consiliul de Secu
ritate prin care se cere Izrae- 
lului să se abțină de la orice 
măsuri legislative sau adminis
trative susceptibile de a modi
fica statutul juridic al Ierusa
limului.

• CONSILIUL național elec
toral din Panama a anunțat că 
după numărarea a aproape ju-

a-

SITUAȚIA DIN HAITI
Agenția France Presse, citind 

informații sosite la Santo Domin
go, relatează că peste 500 do 
exilați haitieni au sosit la Cap> 
Haitien, unde, săptămîna trecută, 
au debarcat grupuri înarmat© 
care luptă împotriva dictatorului 
haitian, Francois Duvalier. Po
trivit acelorași informații, primit© 
din orașul dominican de frontieră 
Dajabon, postul militar haitian 
instalat în apropiere de golful 
Manzanillo ar fi fost abandonat 
de trupele guvernamentale.

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 
DIN IRAN

• IN regiunile nordice și a* 
pusene ale Iranului s-au produs 
mari inundații ca urmare a to
pirii zăpezilor din munți. Potri
vit presei iraniene, 60 de sate 
au fost inundate, iar 37 de per
soane au murit. Apele au dis
trus șoselele și liniile teiefo* 
nice.

• CRUCEA Roșie a Republicii 
Socialiste România a acordat 
Semilunii Roșii din Irak un aju
tor constînd din alimente, me* 
dicamente^ pături și alte mate
riale pentru populația irakiană 
care a avut de suferit de pe 
urma recentelor inundații pro
vocate de revărsarea fluviului 
Eufrat.
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