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CĂTRE CITITORII „SCÎNTEII TINERETULUI" AFLAȚI PE LITORAL

Incepînd de la 20 iunie a.c., reporterii ziarului realizează o nouă ru
brică — Ediția estivală a „Scînteii tineretului" — intitulată „Litoral- 
1968“.

Puteți colabora la această rubrică, trimițînd corespondențele dv. — 
însemnări, umor, epigrame, caricaturi cu temă estivală și marină, note 
critice sau sugestii viztnd activitatea desfășurată pe litoral, întrebări 
asupra tuturor problemelor care vă interesează — pe adresa : CĂSUȚA 
POȘTALĂ NB. 71, CONSTANȚA.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Sărbătorirea Zilei Aviației Re
publicii Socialiste România mă 
tace să încerc, de fiecare data, 
un sentiment deosebit. Poate 
fiindcă mă număr printre aceia 
care trăiesc vraja cuceririi înăl
țimilor la bordul mașinilor de 
zbor — de la cele cu motor cla
sic pînă la cele cu reacție — 
dar îndeosebi pentru că această 
sărbătoare, act de mare cinstire 
a aripilor românești, generează 
un puternic sentiment de bucu
rie că poporul nostru, cunoscut 
prin cutezanța sa în muncă și 
gîndire, a contribuit la împlinir 
rea visului de milenii al omeni
rii de a se ridica de pe pămînt. 
Conștiința că ești fiul unui ase
menea popor, cu oameni talen- 
tați, care au reușit printre cei 
diritîi din lume sa conceapă, să 
construiască și să se înalțe în 
văzduh nu-ți poate da decît un 
asemenea simțămînt de justifi
cată mîndrie, de dorință fierbin
te ca, prin faptele tale să 
fii demn de renumele înain
tașilor, al pionierilor aviației ro
mânești și în același timp mon
diale, al celor care au continuat 
și îmbogățit glorioasele tradiții 
aeronautice ale țării noastre.

Ce minunat exemplu de dîr- 
zenie au dat înaintașii noștri, 
încerc cu emoție să-mi imaginez 
acel 18 martie 1906, cînd la 
Montesson, lîngă Paris, Traian 
Vuia realiza primul zbor din 
lume cu un aparat mai greu 
decît aerul, avînd mijloace pro
prii de bord. Desigur, astăzi 
cînd se zboară în mod obișnuit 

'ia hotarul stratosferei, sute și 
chiar mii de kilometri fără 
escală, acel salt nici nu 
poate face, la prima impre
sie, obiect de comparație. Dar 
acela a fost începutul și 
prima victorie a unui principiu 
valabil și astăzi în era cuceririi 
Cosmosului. Și mai încerc, cți 
acel zbor îndrăzneț al lui Aurel 
Vlaicu din 17 iunie 1910, 
aceeași emoție, să-mi imaginez 
Cîmpul Cotrocenilor, acolo 
unde se înalță astăzi modernul 
cartier Drumul Taberii. Atunci, 
în acele zile, maistorașul Aurel 
și-a încercat „gîndacul" lui, cum 
îi plăcea să-și numească aero
planul, și a făcut primul 
zbor. Apoi în cadrul con
cursului internațional de a- 
viație de la Aspern, lîngă 
Viena, a dus faima aripilor ro
mânești în întreaga lume, - în- 
vîngînd pa cei mai renumiți pi- 
loți ai vremii, ocupînd primul 
loc la cîteva din probele mai 
dificile. Și, fie-mi îngăduit, ca 
pilot pe^ avioane cu reacție, să 
încerc un sentiment 'deosebit la

Colonel ION VĂLEANU
pilot clasa 1, inspector de zbor

gîndul că tot un român, Henri 
Coandă, a zburat întîia dată cu 
un avion cu reacție inventat de 
el în urmă cu aproape șase de
cenii. Același Henri Coandă de 
care este legat și zborul viitoiu- 
lui cu acele „aerodine lenticu
lare*, în forma discurilor zbu
rătoare de care se vorbește as
tăzi atît de mult.

Fără îndoială, cele șase dece 
nii care au trecut de la primele 
realizări românești intrate în 
istoria aviației mondiale consti
tuie, ca timp, o perioadă scur
tă. Suficientă însă, pentru ca 
tradițiile aripilor românești să 
se îmbogățească mereu cu fapte 
care atestă inventivitatea și cu
rajul fiilor poporului nostru. Este 
imposibil să le cuprinzi în 
întregime. Ca pilot militar îmi 
amintesc în primul rînd cu a- 
dîncă recunoștință, de legenda
rele acte de eroism de care nu

fost capabili aviatorii români în 
primul război mondial. Deși 
aeroplanele cu care zburau nu 
prezentau suficientă siguranță, 
Vasile Craiu, Mircea Zorileanu, 
Aurel Muntenescu și mulți alții 
s-au acoperit de glorie pe cîmpul 
de luptă, îndeplinind cu vitejie 
misiuni, uneori inedite, ca acea 
primă misiune de noapte, deasu
pra Brașovului, efectuată de Zo
rileanu în iunie 1918.

Mergînd pe firul istoriei ajun
gem în perioada antebelică, peri
oadă de mare avînt și afirmare 
a aviației noastre pe plan mon
dial. Se dezvoltă industria națio
nală aeronautică, iar școala ro
mânească de pilotaj crește zbu
rători cutezători care în numele 
dragostei față de patrie, străbat 
Europa și lumea întreagă, stabi
lind recorduri, deschizînd în lume 
căi aeriene noi. Fie-mi îngă
duit să evoc figura căpitanu
lui Gheorghe Bănciulescu — 
primul aviator din lume care 
a zburat cu proteze la ambele pi-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• Carusel efectuat de 5 pla
noare.

• Zbor în „oglindă" executat 
de piloții Ștefan Calotă și 
Constantin Manolache, maeș
tri emeriti ai sportului.

• Zbor în „cocor", „etajeră" și 
„rupere", executat de 3 a- 
vioane de construcție româ
nească I.A.R.-813.

• Vînătoare de balonașe.
• Lansarea a 9 parașutiști cu 

aterizare la punct fix.
• Cădere în „șurub” a 2 parașu- 

tiști, lansare a 2 parașutiști 
sub aceeași parașută, carusel 
în cădere format din 5 para
șutiști.

• Evoluție simultană a trei a- 
vioane legate între ele.

• Acrobație de înalta clasă e- 
fectuată cu un avion ZLIN- 
526. de către Ștefan Calotă.

• Evoluție la joasă înălțime, efectuată de maior loan Suciu, 
pilot clasa 1, ia bordul unui avion supersonic.

• înaltă acrobație aeriană executată de două avioane super
sonice MIG-21, cu spargerea zidului sonic la mare altitudine.

• „Luptă” aeriană între două avioane reactive.
• Evoluția a două formații de către trei avioane supersonice.
• Trecerea la verticala aeroportului în formație a 9 avioane 

MIG-21.
• Lansare masivă de parașutiști.

sat la intrarea in facultăți, are 
ca scop tocmai aplicarea u- 
nor astfel de criterii in vede 
rea trierii candidaților. S-ar

De aici rezultă cu necesitate 
introducerea unor criterii de 
selecționare a celor ce urmă
resc să îmbrățișeze carierele 
intelectuale pentru care îi putea obiecta că această tri 
pregătește învățămintul supe- ere a priori este prematură.
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ȘANTIERELE DE MUNCĂ VOLUNTAR-PATRIOTICĂ

ȘCOALĂ A RESPONSA
BILITĂȚII SOCIALE

— Tovarășe secretar, briga
da este gata pentru deschide
rea taberei! Sînt comandan
tul brigăzii... >

— Bună ziua, brigadieri!
— Bună ziuaaa...! Și ecoul 

rostogolește spre crestele ză
rilor răspunsul unui cor băr
bătesc de o sută de voci.

...înțelegeți desigur că e 
vorba de o anticipație. Peste 
cîteva zile ecoul va repeta a- 
semenea răspunsuri de pe mai 
toate punctele de lucru ale 
șantierelor naționale ale tine
retului. Luni se deschid in ța
ră, într-un cadru solemn, șan
tierele: Bumbești-Livezeni,
București-Pitești, Cîmpina-Co-

învățămintul nostru supe
rior are ca menire formarea 
de specialiști cu înaltă califi
care pentru profesiunile in
telectuale. Aceste profesiuni 
acoperă în prezent întreaga 
gamă a economiei; a științei 
și culturii, a tehnicii și în ge
neral a producției, a sănătății .
publice, a transporturilor și |l ■ ■ I j j 11
telecomunicațiilor. f\ II ■■ ^11 rL L 11

Ridicarea nivelului cultural I I |W| I I | |> | AA I IA
al poporului, concretizată în .--J |f| I I !■ |> !■ || !■ fl
prelungirea școlarității obli
gatorii pînă la zece ani, im
pune plasarea profesiunilor 
intelectuale la un nivel mult 
mai înalt, corespunzător exi
gențelor progresului general 
al vieții social-economice fi 
cultural-științifice al țării.

învățămintul nostru superior 
nu formează intelectuali ama
tori, ci profesioniști, cărora le 
asigură încadrarea în posturi 
corespunzătoare pregătirii^ lor 
Este o școală profesională de 
cel mai înalt nivel, nu o co
lecție de facultăți cu idealuri 
platonice, care nu răspund de 
soarta absolvenților lor, ci nu
mai de potențialul lor intelec
tual și aceasta sub beneficiu 
de inventar.

S T U DENTIE
de acad. N. TEODORESCU

Decanul facultății de matematică-mecanică 
a Universității București

rior. Aceste criterii trebuie să 
aibă la bază verificarea apti
tudinilor și a pregătirii preli 
minare luării startului în com
petiția răsplătită cu cariere și 
posturi corespunzătoare.

Examenul de admitere, pla

fiindcă nu verifică decît ap
titudini, deci speranțe și pro 
misiuni. La aceasta se poate 
insă răspunde cu argumentele 
admise de toată lumea în sport, 
unde nimeni nu se miră de e 
xistența criteriilor preliminare

de selecționare. Pregătirea 
oricărui sportiv este precedată 
de o selecționare in care se 
verifică aptitudinile, capacita
tea acestuia de a face față e- 
forturilor ?i performanțelor 
minimale ale disciplinei spre 
care aspiră.

Pregătirea specialiștilor prin 
învățămintul superior durează 
4—5 ani cel puțin, iar la ca
pătul acestei pregătiri statul 
nostru asigură absolvenților 
posturi și răspunderi corespun
zătoare, deci oferă cariere de 
viață. Lipsa unui triaj preli
minar prin concursurile de 
admitere ar pune societatea 
noastră socialistă în fața unui 
număr mare de absolvenți so- 
licitanți de posturi, indepen
dent de necesitățile vieții 
noastre sociale și de valoarea 
lor relativă. Dintre acești ab
solvenți numai o parte ar pu
tea găsi plasament în postu
rile existente și în consecință 
selecționarea ar fi reportată, 
cu caracter peremptoriu, la 
sfirșitul studiilor.

Astfel, un mare număr de 
tineri și-ar vedea măsurate

( Continuare în pag. a V-a)
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marnic, ca și cel al construc
ției aeroportului internațional 
Otopeni. Miercuri va fi tăiată 
„panglica inaugurală" și pe 
șantierul Baia Sprie-Sighet.

în legătură cu acest moment 
important în activitatea tine
retului patriei, ne-arn adresat 
tovarășului GHEORGHE MI
RON, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C.

— Ceea ce se va întîmpla 
luni înseamnă, de fapt, coro
larul unei activități perma
nente, al eforturilor continue 
depuse de tineri pentru întă
rirea și, înfrumusețarea pa
triei — activitatea în cadrul 
căreia această primăvară a 
marcat o creștere puternică a 
acțiunilor, o prezență masivă 
a tinerilor pe șantierele mun
cii voluntar-patriotice. „Asal
tul" de luni va fi deci doar o 
etapă în marele efort pe care 
tinerii în timpul lor liber, îl 
dăruiesc, de la un capăt la al
tul al țării pentru înfrumuse
țarea satelor și orașelor, pen
tru creșterea suprafețelor îm
pădurite, la irigații, în nenu
mărate alte acțiuni. Un imbold 
deosebit în această activitate

l-a avut Chemarea lansată de 
C.C. al U.T.C. cu prilejul ani
versării a 20 de ani de la ter
minarea liniei ferate Bum- 
bești-Livezeni de a continua, 
pe coordonatele înalte ale .tim
pului nostru, tradițiile muncii 
voluntar-patriotice.

— Așadar, anticipați pen
tru tinerii noștri cititori e- 
venimentele zilei de luni.

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

TINERI CARE „PROMIT"
TINERI CARE SE „AFIRMĂ"
Vîrsta „marilor speranțe" în

cepe arareori, ca în romanul iui 
Dickens, din fragedă copilărie. 
Astfel de nădejdi, de visuri, de 
idealuri și de ambiții, reflectînd 
în chip direct personalitatea în 
formare a tinerilor, apar mai bi
ne conturate mai ales din clipa 
profundelor transformări care 
însoțesc adolescența. Gesturile 
devin mai îndrăznețe, răspun
surile țîșnesc din gură parcă 
mai repede, emoțiile sînt mai 
puternice, visurile capătă aripi 
mai puternice. Tainele firii în
cep să-ți apară tot mai vii și 
mai misterioase, fără să-ți dai 
încă seama că ele ascultă de 
legile lor imuabile, mai vechi 
decît lumea.

Spontaneitatea și curiozitatea 
acestei vîrste fericite între toa
te nu pot asigura totuși dintr-o 
dată contururi perfecte noii 
personalități. De-abia ceva mai 
tîrziu. cînd ritmul regulat al 
muncii din școlile de tot felul 
va domestici zvîcnirile inega
le ale sevei celei noi. se 
vor alege unele preocupări 
permanente de altele trecă
toare, se vor cristaliza prefe
rințele personale, se vor mode
la advăratele trăsături ale ca
racterului. Acum cu adevărat 
începe vîrsta ..marilor speran
țe". E totodată și vîrsta mari
lor surprize. Tinere și tineri,

Acad.

EMIL CONDURACHI

înzestrați adeseori cu o strălu
citoare inteligență, par a-și o- 
cupa pentru mult timp un loc 
de frunte în mijlocul unor co • 
legi mai puțin preocupați de 
propriul lor progres, uneori 
chiar mai indiferenți, pentru ca. 
mai apoi, printr-o inexplicabilă 
delăsare sau încetinire a ritmu
lui lor propriu, să cadă ei în
șiși în mediocritatea, pe care 
păreau să o fi învins mai repe
de decît alții. Fenomenul se va 
repeta, în condiții dacă nu 
identice, în orice caz asemănă
toare, în ani, studenției, adesea 
chiar și după încheierea ciclu
lui academic. Un asemenea fe
nomen a fost atît de adeseori 
constatat de experiența multor 
dascăli și maeștri, a fost atît de 
multe ori amintit de o întreagă 
literatură, încît e inutil să-i pu
nem la îndoială frecvența A- 
naliza sa nu a fost însă întot
deauna atent făcută. Adeseori 
punctul de pornire al unei a- 
semenea discuții a păcătuit 
prin caracterul său subiect’v

Tineri „care promit" în sen

sul unei frumoase inteligențe 
au fost multi și vor mai fi. Am 
putea chiar spune că vor fi 
din ce în ce mai mulți, mai a- 
les în acele țări — ca cele so
cialiste — în care tuturor pă
turilor sociale, menținute îna
inte vreme în condiții de 
mizerie materială și morală, 
li se pun la dispoziție mijloace 
din ce în ce mai largi de dez
voltare fizică și culturală. Fe
nomenul fruntașilor din școală, 
pierduți cîțiva ani mai tîrziu în 
anonimat și, invers, al acelor 
tineri ce nu s-au diferențiat de 
media clasei lor spre a ajunge 
în cîțiva ani de zile, în chip a- 
proape misterios, în fruntea ge
nerației lor, continuă însă să 
existe și trebuie deci să ne 
preocupe. Și aceasta nu numai 
pe planul strict teoretic, fiindcă 
putem vorbi și într-un caz și 
in altul de un „capital de inte
ligență" insuficient fructificai 
de dascăli, de părinți și de so
cietate.

Să analizăm cîteva cazuri, 
spre â judeca fenomenul în ter
meni concreți.

în clasa a Vl-a, secția clasi
că, a liceului „Internat" din 
Iași (corespunzînd clasei a X-a 
din actuala formă de organizare 
a învățămîntului mediu) au

( Continuare în pag. a V-a)

EXCEPȚII

Bărbatul care le vinde 
poartă ochelari. Te oprești 
întîi la eh Nu se poate 
să nu te oprești la el 
printre precupețele rezemate 
în coate. Poartă rame de aur 
subțire la ochelari și vinde 
florile ca pe podoabe. O an- 
ticărie de mobile scumpe de 
la Lausanne mai prețuia flo- 
rile-așa, solitare, un trandafir 
galben lingă coperta în piele 
a unei cărți. Venise toamna

DESPRE 
FLORI

SÂNZIANA POP 
și pe la șase, soarele se li- 
chefiase pe vitrina de cristal.

Intre tufele de margarete 
cufundate în căldări cu smalț, 
printre gladiolele trase în ți
plă și trandafirii de tufă, is
terici, cu roșul lor între flo
răresele oacheșe, cu dinți, cu 
sini și cu sprîncene și cu

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN PRIMA LINIE 
A LUPTEI 
CU SECETA

Mergeam acasă printr-o în- 
norare care promitea mult aș

teptata ploaie.
Era o tăcere dureroasă, pă

rea că griul, porumbul, floa
rea soarelui, salcîmii își ațin
tesc urechea in văzduh, la 
mersul norilor. Oamenii, ieșiți 
in porți, se uitau la cer, des
cifrau semne cunoscute de ei 
dintotdeauna; părea că toate 
satele au ieșit să privească 
lupta viaturilor — se înfrun
tau Băltărețul și Austrul, via
tul riscat căruia pe la noi i se 
zice și Sărăcită și Traistă— 
goală.

Era sîmbătă seara, oamenii 
cu fețele arse, prăfuite, veni
seră de pe timpuri obosiți și 
nu intrau în case — așteptau 
ploaia. Și femeile bătrine, cu 
fețele lor răbdătoare, cu trun
chiul rădăcinos, îndoit, de 
troițe lingă fintini. Și copii 
crescuți aici cu dorul de 
ploaie, cu descifrarea semne
lor de ploaie învățate înaintea 
literelor cărții.

Așteptarea ploii. O cunosc.
(Continuare în pag. a îî-a)

de FLORENȚA ALBU

E un apelativ obsesiv al 
unei pelicule colorate cu toa
te nuanțele roz ale iubirii 
împlinite, e o poveste de 
basm de dragoste ca un lan
guros si timid, totodată, vals 
cu rotiri de flașnetă și iri
zări de fluturi. Mărturisesc 
că numele a intrat în amin
tirile mele intime, fără po
sibilitate de reîntoarcere, ca 
o iubire rîvnită pînă Ia di
zolvarea ei în aburii pufoși 
ai unei iluzii. Lili e o poves
te romanțioasă de care, ma
turi fiind, roșim pentru că o 
tolerăm printre lecturile 
noastre. De-ar fi numai atît ‘

Dar există, se pare, o pre
destinare onomastică sau mai 
exact spus iluzia unei ase
menea predestinări care în
cepe cu o sugestie voluntară 
și termina prin a fi pretex
tul unei fatalități acceptate. 
E poate cazul lui Lili, fata 
tînără, cam de 17 ani, din 
scrisoarea corespondentului 
meu Mihaî Bulzan, elev în 
clasa a Xl-a R la liceul din 
orașul Petru Groza : „Lili 
a fost cindva elevă în clasa 
a VIII-a. N-a ajuns să ter
mine nici trimestrul al II-lea.

Cabana Rarăul — bucuroasă 
de oaspeți

Salutări din Piatra Neamț

Ii intrase în gînd că trebuie 
să se mărite și a legat car
tea de gard. A fost exma
triculată. Mama ei lucrează 
din greu pentru a-i asigura 
existența pentru că ea nu 
vrea să muncească". Poves
tea ei e o poveste pe care 
și-o confundă cu cărțile ro
manțioase pe care le frec
ventează între două întilniri 
cu presupuși candidați la în
surătoare". „I-a plăcut — 
scrie mai departe tînărul 
nostru corespondent — să se 
mintă singură, cum se minte 
și acum. îi place să creadă 
că viața e un roman de du
zină, ieftin, pe care-1 poți 
schimba după ce I-ai citit". 
Lili schimbă cărțile soioase 
una după alta, Lili-și schim
bă „prietenii" unul după al
tui rămînînd în dulcea ilu
zie a ultimei lecturi cînd El 
vine la Ea și-i spune : „Lili, 
tu ești totul pentru mine. 
Lili, fără de tine nu pot 
trăi .’ Vrei să fii soția mea, 
Lili ?“ Și Lili, în reveriile 
ei călduțe înclină capul în
găduitoare : „Lili a ales I”

„Și Lili încearcă să tră
iască romanul străzii ; dar 
genul e perimat. Va ajunge 
să se căsătorească oare ? Sau 
va. înțelege că în viață tre
buie^ să ai un țel superior ? 
Va încerca să dea, ca și a- 
tîția alții, vina pe destin. Va 
spune și ea că „așa i-a fost 
scris" ? Dar oare într-ade- 
văr e așa ? Oare viața ei 
n-ar putea avea un alt 
curs ?” — se întreabă în fi
nalul scrisorii elevul Bul
zan. Mărturisesc că scrisoa
rea mi-a tulburat amintiri 
dragi. Lili, nu-ți mai scrie 
romanul ieftin, Lili...

V. ARACHELIAN
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17.30 — Pentru cei mici. Lu
mea copiilor.

18,00 — Stadion — emisiune 
de actualitate spor
tivă.

18.30 — Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune de 
limbă română.

19,00 — Temerarii văzduhu
lui — emisiune pen
tru tineret.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Desene animate.
21,10 — Film serial „Răzbu

nătorii" — producție 
a studiourilor en
gleze.

22,00 — Intermezzo — emi
siune muzical-core- 
grafică.

22,40 — Parada vedetelor : 
Hugues Aujray și 
Rika Zarai.

23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

TALENT, PASIUNE, MUNCĂ
tul dominant 
mai bine-zis al 
acestei reuniuni 
artistice și teh
nice la nivel na
țional, sînt ale 
unei explozii de 
vitalitate, de op
timism, de ener
gie creatoare. In

delicatul „Peisaj de iarnă” al lui 
Dumitrescu Constantin (Stoică- 
nești, Olt) ca și decisa, puțin dra
matica expresie a lucrării „In 
cartier” (Mîhalcea Leonid, ' Si- 
ghetul Marmației, Maramureș), 
două delicate portrete realizate 
cu un duet sensibil al liniei, din 
pete de culoare volatile, transpa
rente („Portret”, de Ion Vlad,

ilustrarea unui volum din Crean
gă cu desene ale copiilor), ori 
cele istorice („Mănăstirea Arge
șului”, Calo Eugenia, București, 
„Cuza vorbind poporului”, Stan- 
cu Mihai, București). Legenda 
Mănăstirii Argeșului, acest ve
ritabil mit al construcției atrage 
în mod deosebit pe tinerii dese- 
natori, ei realizînd imagini deo-

PE MARGINEA EXPOZIȚIEI NAȚIONALE DE ARTĂ PLASTICĂ A

ELEVILOR DIN LICEE, ȘCOLI PROFESIONALE Șl TEHNICE

„Oșeni" — Lu
crare aparținind 
elevului Iovian 
Gheorghe, clasa 
a Xl-a, Ora
dea — distinsă 
cu Premiul spe
cial al Uniunii 
Tineretului Co

munist.

DIALOG CU UN ADOLESCENT m

de MIOARA CREMENE

Expoziția națională de arta 
plastică a elevilor din licee, școli 
profesionale și tehnice vădește 
pe de o parte talentul și sîrguința 
unui tineret excepțional dotat, pe 
de altă parte efortul cadrelor di
dactice pentru o cultivare aten
tă, metodică, adecvată acestora. 
Imaginea de ansamblu, sentimen

LUPTA CU SECETA
(Urmare din pag. 1)

Simt setea rădăcinilor, la ră
dăcină. Cred că prin basmele 
copilăriei noastre nălucea u- 
neori o Mumie a Secetei și-un 
Zmeu al Secetei, un fel de 
stîrpitură aprinsă, cu o fal- 
că-n cer și alta-n pămînt...

Treceam prin satele copilă
riei, prin setea și spaimele 
copilăriei.

Și oameni-n porți — bărba
ții, cătind cerul; și femeile 
bătrîne rugind cerul; și co
pii ascultând basmul cerului.

Și sus, lupta vînturilor. 
Valea

Pelinu, 
cu norii 
pete, cu 
neau — 
își auzea ecoul 
zare în zare.

Seceta a însemnat griul cu 
fierul ars, la vîrfuri. în primul 
rînd, griul. Și totuși, porum
bul, floarea-soarelui, orzul — 
rezistă.

De unde mai are putere, 
pămintul ? Dinspre vii, adie 
mirosul florilor de viță — ni
ciodată n-a dat atîta floare 
c-an anul ăsta — de unde are 
putere, pămintul ? Gutuii, me
rii, caișii, prunii stau încărcați 
cu fructe — de unde a strîns 
atîta putere, pămintul ?

Ascult foșnetul spicelor, 
foșnetul setei în timpuri. E un 
glas care cere apă — pămîntu
lui i-e sete, pămintul cere aju
tor l

Toată noaptea, satul meu a 
stat treaz. A ascultat lupta 
norilor, tunetele cuprlnzind 
vecinătățile.

— Acum plouă spre Lehliu...
— Acum — peste Ceacu...
— Se-apropie...
Ploaia ne-a ocolit. Ne-am 

trezit in zori, cu soarele arzîn- 
du-ne ochii.

Și vocea, anunțînd la radio, 
buletinul meteorologic : „timp 
frumos"; o voce atât 
străină de lupta de aici, de 
așteptarea și setea pămîntu
lui, de dorul de ploaie al co
piilor, de lupta oamenilor cu 
seceta, pe sute, și mii de hec
tare, în cîmpia unde se hotă
răște soarta recoltelor de anul 
ăsta !

— Timp frumos! Puteți să 
faceți plajă, puteți merge in 
excursii fără 
doamnelor, să 
rochiile ușoare, 
dernele voastre 
timp frumos!

Aș reteza vorba asta calmă.

Arganei, Dor Mărunt, 
Bărăganu — treceam 
care se băteau în ca- 
vînturile caretse cioc- 
și-ntre tunete,' tăcerea 

venind din

de

grijă, puteți, 
vă îmbrăcați 
spumoase, mo- 
rochii — va fi

fără voie iresponsabilă, de pe 
toate lungimile de undă.

Pentru că este ora cînd în
cepe arșița; ora cînd oamenii 
încep aici, o nouă zi de luptă 
cu seceta; ora cînd apa fîntî- 
nilor se revarsă printr-un efort 
supraomenesc peste timpurile 
pîrjolite; ora cînd înaintează, 
in prima linie a frontului, as- 
persoarele, irigațiile. Visez 
magistralele irigației traver- 
sînd cîmpia. Cine trece zilele 
acestea, printre timpurile — 
oaze ale Institutului de cer
cetări de la Fundulea, printre 
aspersoarele care cuprind pă- 
mîntul în raza ploii lor bine
făcătoare, nu poate să nu gîn- 
dească, să nu participe la re
zolvarea cît mai grabnică a 
acestei probleme vitale.

Este ora cînd, în timp, în
cepe lupta cu seceta. Oameni 
și pămînt, adunîndu-și pute
rile laolaltă.

Aceleași cumpene care 
pleacă și se ridică-n cer 
cumpene subțiri, cumpene 
drepte, cumpene covîrșite, ve
chi, noduroase, chinuite, linii 
abracadabrante, geometrii ciu
date mișcate de văpaie, ju- 
tind grotesc în zarea morga- 
nelor, fîntîni, fîntîni adinei și 
izvoarele lor — de unde or 
mai fi — și apa lor limpede, 
rece, în care ne înmuiem 
fruntea și gura, întîlnind frun
tea și gura pămîntului, în ace
eași sete care ne-nfrățește 
aici, de tind ne știu, pe timpul 
Bărăganului.

Cumpene obosite — atîtea 
secete au trecut peste ele — 
visez magistralele irigației, și 
aspersoarele, înaintînd — nu 
mai ajung fintînile — trebu
iesc luate măsuri grabnice, 
pentru anul acesta, pentru 
toți anii care vor urma, nu 
mai putem aștepta mila ceru
lui.

E ora tind pretutindeni, în 
prima linie a frontului acolo, 
în timpuri, se desfășoară lupta 
cu seceta ; lupta cu seceta — 
problemă de stat, problemă 
cetățenească — iar noi, toți, 
venim de la rădăcina pămîn
tului — cu prima, cu a doua 
generație — și pînă-n a șaptea 
și-n a noua generație de oa
meni ai mașinilor, ai construe- 
fiilor, ai cărții — vom păstra 
la rădăcină grijile pământului 
și țărăniei noastre de ori- 
gină.

Și nu putem să nu intrăm 
în prima linie a luptei cu se
ceta, alături de cei, „de-a- 
casă“.

ciuda afirmațiilor esteticienilor 
care avînd în vedere (între alte
le) criteriul intenționalității, al 
conștiinței artistice neagă artei 
copiilor caracterul de artă, de
senele elevilor din școlile gene
rale emoționează prin spontanei
tate, căldură și puritate, adeseori 
prin insolitul imaginilor și al me
taforelor, pînă la granițe indefi
nibile cu ceea ce ne-am obișnuit 
să denumim în general creație 
artistică. Sursa lor esențială de 
tabulare e cotidianul imediat 
(strada, curtea, școala, prietenii, 
familia sau imaginile de basm), 
definit ca instrument elementar 
de cunoaștere în primul rînd, dar 
care oferă, derivat, un vibrant 
univers poetic, o imagine nouă a 
lumii, cu un context fundamen
tal diferit de relații între feno
mene și lucruri. Am remarcat îd

Maramureș, și „George, prietenul 
meu”, de Popescu Virgil, Tg. 
Jiu-Olt), lirice imagini campes- 
tre („Cai și căpițe”, Prună Gheor- 
ghița, Stoicănești, Olt ; „Toam
na” de Marinescu Maria, Bălă- 
ceanoa, Ilfov ș.a.), sau folclo
rice („Obiceiuri populate”, Cîm- 
peanu Dan, București). Atenți la 
ceea ce se petrece zilnic în ju
rul lor, acești copii talentați ne 
oferă fie stenice scene de mun
că („In mină”, Dobrița Lucian, 
Teiuș-Alba), imagini fantastice, 
panoramice ale orașului natal 
(„Oraș fantastic”, Suciu Elena, 
L.M.A.P., Oradea), fie scene do
mestice, precum diverse munci 
agricole, pregătitul mîncării etc. 
Acest interes nefalsificat pentru 
gestul aparent mărunt acordă 
implicit lucrărilor o dimensiune 
gravă, nouă, salvată de patina re
petabilității și platitudine. Cu
ceritoare, de o remarcabilă in
tuiție și forță fabulativă ne-au a- 
părut și imaginile de basm, cele 
care tratează lecturi (am cita aici 
lucrarea „Amintiri din copilărie'* 
a elevei Kira Loia, Tg. Lăpuș, 
de o remarcabilă vivacitate și 
prospețime, cu un umor infantil 
de bună calitate, sugerînd în 
acest sens Editurii Tineretului

sebit de plastice și sugestive. Re
marcăm că în general ceea ce se 
înscrie noțiunii de construcție, 
se impune deosebit și credem că 
ar fi interesant pentru specialiști 
și pedagogi încercarea unei cla
sificări a lucrărilor pe teme și 
motive, care într-o manifestare 
de această amploare ar fi eloc
vent în elucidarea unei viziuni 
specifice. O imagine aparent 
prozaică cum e un discurs („Cu
za vorbind poporului”), este re
zolvată plastic printr-o sumede
nie de elemente simplificate, li
nii și puncte de o mare expresi
vitate. Aceste mici puncte să- 
vîrșesc un adevărat miracol e- 
vocînd cu acuitate o mulțime 
concentrată, electrizată, străbă
tută de fiorul unui moment ca
pital. în raport cu desenele cita
te mai sus, lucrările elevilor de 
liceu vădesc suplimentar datele 
instrucției, o abordare rațională, 
logică, a realității și a formelor 
plastice, care nu întunecă bine
înțeles spontaneitatea, vigoarea 
și căldura acestora. Mulți dintre 
acești expozanți ’ anunță de pe 
acum autentici artiști, viitori crea
tori cu o personalitate puterni
că, distinctă. Din această categorie 
am cita pe Alexandru Crișan, cu
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pînza „Acvarium”. o subtilă rit- 
mare cromatică de elemente geo
metrice, pe Cociuba Gabriel și 
Astalos Geza cu lucrările „Le
gendă" și respectiv „Mihai Vi
teaza”, hieratice imagini de 
simbolică istorică, realizînd o at
mosferă de abstrasă spirituali
tate, pe Kuti Denes cu „Peisajul 
său compozițional”, o lirică ima
gine citadină, vag îndatorată to
tuși ca și alte lucrări din expo
ziție unor arhetipuri din istoria 
picturii moderne, pe Florică Flo
rian din Galați cu toate cele trei 
lucrări dintre care am remarca 
în mod special o delicată și nos
talgică „Iarnă” și pe care îl pro
punem atenției juriului ziarului 
„Scînteii tineretului", care va 
acorda un premiu special din 
partea sa ș.a. Deși n-am putea 
afirma că în ansamblu expozi
ția vădește o tendință de afecta
re, de rafinament căutat, de sub
tilități tehnice, care ar face deo
dată pe expozanți excesiv de ma
turi, remarcăm că în cîteva lu
crări ea se face totuși simțită și 
cei care ar trebui să fie atenți, 
să preîntîmpine fenomenul sînt 
în primul rînd profesorii. Ei sînt 
cei care trebuie să înlocuiască 
carcasa ce tinde să învăluie sen
timentul, să înlocuiască dirijarea 
intențiilor care pentru unele struc
turi poate fi dăunătoare cu o li
bertate de exprimare afectivă 
totală. Deși există o pluritate de 
premii și nu nejustificat acorda
te, al căror rol ne apare îndeo
sebi educativ, știmulator, cre
dem că și alte numeroase lucrări 
ar fi meritat aceste distincții. Dar 
recunoaștem totodată că ? greu a 
fi distribuite judicios, mai ales 
într-o atare cantitate și de aceea 
am dori ca aceste rînduri să con
stituie o distincție a expoziției 
în ansamblu, acestei tinereți clo
cotitoare, frumoasă, pasionată.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

saw raa
CONSTĂNTENJ

— Cei mai vîrstnici decît noi, îmi spuse într-o bună zi Dan răs
foind cîteva pagini tipărite în care se dădeau sfaturi esențiale, 
oamenii „cu experiență", sînt întotdeauna dispuși să aibă la adresa 
noastră, pretenții absolute : sinceritate, curaj, puritate sufletească 
— toate laolaltă. Mă întreb dacă ei înșiși cred Intr-adevăr ceea ce 
spun — dacă au cunoscut vreodată asemenea oameni.

— N-aș putea răspunde pentru toți. Eu una am cunoscut
— Acum, sau mai de mult ?
— Și acum, și- mai de mult. Dar despre cei pe care-i știu 

astăzi n-aș vrea să vorbesc.
— De ce ?
— Pentru că asupra unui om judecata definitivă o dă timpul. 

Nu poți prevedea...
— Să admitem. Prin urmare, ce om sincer, generos, curat sufle

tește poți să-mi numești ?
— In clipa cînd m-ai întrebat, mi-au venit în minte mai mulți. 

Aleg unul, la întâmplare, dar și pentru că era mai apropiat de 
vîrsta ta : Nicolae Labiș.

— Țin să remarc că de fapt, nu-mi place să mi se dea exemple 
din trecut. în „amintirile" maturilor, mai ales cînd sînt scrise sau 
spuse pentru uzul tineretului, cei care au trăit devin un fel de 
personaje schematice dintr-o piesă de teatru neizbutită. Nu mai 
poți crede în ei pentru că par făcuți numai din calități.

— N-am să-ți vorbesc astfel despre Labiș. Bineînțeles avea și 
defecte, doar că la el calitățile erau mai mari. Era, aproape ca 
orișice tînăr.

— Mi-1 reprezint foarte bine : Nu prea înalt, dar legat, ou părul 
ca la arici și mustățile date pe oală...

— Acesta e numai unul din chipurile lui, cel din gazete. îi 
cunosc însă multe altele, din clipa cînd elev subțiratic, cu fața 
prea de copil, a descins în Capitală — și pînă la moarte.

— Ce au devenit celelalte ?

NICOLAE LABIȘ

— Au zburat, au pierit... au intrat în amintiri. Nae, sau Lae 
cum îi zicea sora lui, a lăsat puține fotografii.

— Ziceai că era aproape ca oricare tînăr. Asta fiindcă avea 
talent ?

— Cel mai puțin de aceea. Dar cine l-a cunoscut știe că din 
prima clipă făcea o puternică impresie — era o personalitate. 
Emana — aș zice — un anume magnetism și ca să nu fim 
metafizici îți voi spune că acest magnetism consta de fapt dintr-o 
extremă bunătate, o bunătate matură, adevărata generozitate — 
înțelegînd că ea trebuie să fie inteligentă ; și pînă la urmă, nu 
știu, poate că aceasta e chiar caracteristică geniului :

— Era teribilist ca noi ?
— Era. Ți-am vorbit despre fața lui prea copilăroasă în con

trast cu seriozitatea de fond, cu simțirea lui gravă. Era și el con
știent de această nepotrivire. Odată, și-a înfășurat capul într-o 
basma, a împrumutat o fustă și a trecut astfel, la brațul prietenului 
său de atunci Al. Andrițoiu, prin fața Uniunii Scriitorilor instalată 
în clădirile de pe Ana Ipătescu... A stîmit rîsul colegilor și murmu
rele răuvoitoare ale unor funcționari literari „maturi", care nu 
înțelegeau că Poetul rîdea singur de laptele și mierea chipului său 
de copil. Mai tîrziu a căutat să le ascundă sub masiva mustață...

— A fost îndrăgostit ?
— De mai multe ori. îmi aduc aminte de o zi de vară. Era 

în primul an al sosirii sale la București. Ploaia pe asfaltul Căii 
Victoriei cădea oblic, fiecare picătură ricoșa — cînd l-am zărit 
trecînd spre întîlnirea cu o fată... Avea ceva emoționat și tînăr, 
și se îmbrăcase cu desăvîrșire în negru, din creștet pînă la cizmele 
tari pe care le luase de împrumut.

— Cu cine semăna ?
— Ca să îți dau o imagine-sintezâ, cred că era aidoma 

ciobanului din „Miorița" ; despre care, de altfel, a scris, Și a 
murit, întocmai ca el...

— Ai vrea să-mi vorbești despre moarte ?
— Nu, nu acum, poate altădată... Deocamdată, îngăduie să-ți 

aduc doar aminte, acest „Epitaf", notat în caietul asupra căruia 
s-a sfîrșit j
„Iertat să fie cel ce la mînie 
Mi-a împlîntat cuțitul pin la os, 
Dar neuitat și neiertat să fie 
Cel care-a rîs de gîndu-mi bătăios...*

Mai înainte, Nicolae Labiș scrisese alte poeme, mult mai impor
tante Dar catrenul acesta, care exprimă bunătatea și intransigența, 
e al lui și al prietenilor lui. Al generației noastre. Al celor care am 
fost „cei tineri" atunci...

DIAVOLUL LA BOSTON" de Lion Feuchtwanger)

(orele 9 ;
ROCHE-

18,45

la Cotroceni (orele 15;

(orele 
18,45 ; 
i; io; 
21,15);

(orele 9
13.45; 16.15: -----

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria ' “
12,45 ; 16,30 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN 
FORT

rulează la Republica
11,30; -------
21.15) .

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
21) ; București (orele 8 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 2i,io7, 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13,15;
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) ; Modern (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15).

INIMĂ NEBUNĂ... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Festival (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
BOMBA DE LA ORA 10,10

rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 : 20.30).

EL DORADO
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 : 20,45)

ANCA NECULCE- 
MAXIMIL1AN

SANDU SIMION1CĂ

Văzuți de N. ANESTIN

Munca (orele 14 » 16 ; 18,15 ;
20.30)

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 •» 13,30 : 16 : 18,30 : 21).

SIDNEY - ÎN ȚARA INCAȘI
LOR - BUTANTAN - PORTO 
CARERO — FANTEZII

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

O FATA FERICITA
rulează la Union (orele 15,30 ;
20.30) . Zilele filmului de de
sene animate (ora 18).

CUM SA FURI UN MILION 
ruelază la Doina (orele 9 ; 10 ; 
dimineața program pentru co
pii ; 11,15; 13,30 • 15.45; 18,15; 
20,30).

FREDDY, LOVEȘTE TU INTÎI! 
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Melodia (orele 9 . 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 

...........................13,30;
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
Flamura (orele 9; 11,15: 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la înfrățirea (orele 14 ; 
16 : 18 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează Ia Buzești (orele 15,30 ; 
18).

EA VA RIDE
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 în continuare, 18,45—21).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare, 16—18,30—21) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare. 18,15).

SFÎNTUL LA PlNDA
rulează la Unirea (matineu 
ora 10,30 : orele 16—18,15).

TREI GRĂSUNI
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Lira (orele 15 ; 18). 

O LUME NEBUNA. NEBUNĂ, 
NEBUNĂ

rulează la Drumul Sării (orele 
16 ; 19,30).

CE NOAPTE. BĂIEȚI!
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30), Floreasca <o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30) .

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

rulează
19.30) .

ZOLTAN
rulează
13.30 • în continuare,
18.30 ; 20,45).

KARPATHY 
la Volga (orele 9,30;

16,15; Desen de MIHU VULCĂNESCU

HARALAMB ZINCĂ

CTGî+ll
doctorului

KING
- ROMAN -

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-șl petrece concediul. Intr-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Boman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările in Constanța. Descoperă curind cadavrul lui Miroiu. Și 
constată că se găsește în fața unei crime și nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a iui Miroiu.

— Dă-mi polul, zise „magnificul" fără nici o altă introducere. 
Roman îi împrumută bucuros tonul de șmecher :
— Pă ne-ve ? Drept cine mă iei ?
_  Te așteaptă colo, la moscheie... Dă-mi polul!

O ce te-aș cîrpi!... i se adresă Roman în gînd. Ai noroc, 
magiiificule..." II vîrî în mină banii pregătiți din vreme. Acesta 
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se apucă să-i numere cu un aer blazat de parcă toată viața 
nu făcuse altceva decît să numere bani.

— N-ai încredere în mine ?
— Nici în tata... Vino ! zise „Magnificul" după ce ascunse 

banii în buzunar. în clipa aceea, Roman își aminti că n-o 
cunoaște pe Luiza Urseanu și puștiul ar fi pwtut foarte bine 
să-1 tragă pe sfoară, prezentîndu-i o altă femeie. „Te pui cu 
șmecherii din Constanța ?“

Traversară împreună Piața Ovidiu, îndreptîndu-se spre o stră
duță îngustă și nu prea luminată ; descoperi de îndată mina
retul moscheii, înălțîndu-se spre cerul înstelat. „Jul Brynner" 
pășea alături, mestecînd gumă.

— Ai umflat banii și acum te duci să bei un coniac, nu-i 
așa ? zise zeflemitor Roman.

— Aș, pă dracu ! Am familie grea !
Roman zări de departe o tînără îmbrăcată într-o rochiță 

ușoară de vară. O vedea din spate ; nu era prea înaltă, însă 
pantofii cu tocul cui o înălțau ca pe un piedestal, subliniind 
ostentativ linia felină a trupului. Cobora agale spre port. Roman 
mări pasul.

— Liz, o strigă „Jul Brynner"
Ea se opri dar nu se întoarse. Așteptă să fie ajunsă din urmă.
— Liz !
— Da, Ben, răspunse ea melodramatic. Se întoarse spre ei 

și Roman avu în clipa aceea senzația că se găsește într-o sală 
de cinema urmărind pe ecran o secvență banală dintr-un film 
și mai banal.

— Liz, ți-1 prezint pe domnu'...
— Roman... Liviu Roman...
Tînăra femeie îi întinse mîna spre a fi sărutată. Atingîndu-i 

cu buzele pielea catifelată, căpitanul simți în hări aroma tul
burătoare a unui parfum fin.

_  Luiza Urseanu, se recomandă ea fără plăcere.
Era frumoasă Luiza : pe chipul ei bronzat, cu umerii obrajilor 

proeminenți, stăruia, poate, din pricina ochilor mari, migdalați 
și triști, umbra unei dureri lăuntrice.

— Unde mă duci ? întrebă ea pe un ton brutal și voit pro
fesional.

Roman o învrednici cu un surîs curtenitor, apoi o luă delicat 
de cot și coborîră împreună în port.

— Pa. Liz !
— Pa, Ben !
în schimbul lor de cuvinte, Roman sesiză o trandrețe și o
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căldură intimă care-1 uimiră și îi aprinse în suflet dorința fier
binte de a afla cît mai repede ce anume îi lega pe acești doi 
tineri, descinși parcă dintr-un „western" anacronic.

— Nu cumva ai de gînd să mă duci la „Cazino" ? întrebă ea 
arătîndu-se nemulțumită de eventualitatea unei asemenea in
vitații.

— Terasa-i plăcută, zise Roman, satisfăcut că Luiza Urseanu 
respinsese, din capul locului, ideea de a merge la Cazino.

— Nu, nu, se împotrivi ea. Nu vreau... nu-mi place.
Roman trecu în revistă, cu glas tare, localurile constănțene 

de care-și amintea. Ea însă le respingea pe rînd.
— Atunci să ne mai plimbăm pe faleză, propuse el.
Ea nu-și retrase brațul din strînsoarea lui. Coborau în tăcere 

treptele scuarului ce duceau spre mare. Roman se simțea 
încurcat : nu știa ce rol să-și aleagă. „N-ar fi mai bine, oare, 
să mă legitimez și să termin cu povestea asta stupidă ?" Jocul 
pe care „Magnificul" Ben îl organizase începuse însă Să-i placă, 

într-un tîrziu, se opriră pe faleza din stînga a restaurantului. 
Roman vru s-o apuce curtenitor de mină dar ea și-o retrase, 
și se apucă să-și caute ceva în poșetă. Marea era liniștită, 
neagră, de catifea., de pe cerul fără lună, stelele trimiteau 
Terrei tot felul de semnale. Valurile vuiau croșetînd cu răbdare, 
la mal, broderii de spumă. Boarea sărată îi aminti lui Roman 
de concediul întrerupt și-și înghiți un oftat.

— De ce m-ai căutat ?
— Am vrut să te cunosc...
—- Nu e încă răspunsul pe care-1 aștept. Cine a»*1 9
— Ai venit totuși la o întâlnire cu un necunoscut. Dș ce ? 
îi aruncă o privire plină de ciudă, apoi porni agale de-a

lungul falezei fumînd abătută. El n-o mai luă de braț, ci păși 
alături de dînsa, înfundîndu-și șmecherește mîinile în buzunare.

— Cine ești ? repetă ea întrebarea, după o lungă tăcere.
— Am auzit un bărbat vorbind despre dumneata și am vrut 

să te cunosc. Ești întocmai cum mi te-a descris...
— Minți !
— Nu te înțeleg, se miră Roman. Și dacă ar fi să apelez la o 

formulare a lui Ben, aș mai adăuga : doar ai acceptat „trampa" 
pe care el ne-a mijlocit-o. Nu-i așa ?

— Ai dreptate, se învoi ea, aruneînd țigara dincolo de faleză. 
Dă-mi de băut... Mi-e sete... Mi-e și răcoare, ia-mă de braț.

Nu vorbise cu plăcere, ci mai curind dintr-o anumită obligație.
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Luind-o de braț, Roman se întrebă ce anume ar fi putut să-i 
provoace schimbarea atitudinii. Se îmbunase parcă.

— Te-ai hotărît ? o întrebă. Unde mergem ?
— Nimerim noi undeva...
Suiră cîteva trepte, trecură prin dreptul monumentului lui 

Eminescu, ieșiră pe Bulevardul Carpați. De acolo și pînă pe stra
da Remus Opreanu, unde pînă în dimineața acelei zile Miroiu 
își avusese domiciliul, nu era o distanță prea mare, nici cinci 
sute de metri.

— Ce profesiune ai ? se interesă Luiza cu o voce încărcată de 
tristețe.

— Avocat !
— Tîmpită meserie J exclamă ea Pledezi în procesele gestiona

rilor de la aprozar... îi aperi... încerci să demonstrezi că sînt 
cinstiți sau că au furat într-un moment de rătăcire...

— Justiția, domnișoară, a fost inventată mai de mult... N-am 
nici o vină că există... N-am nici o vină că sînt avocat, că o slu
jesc, se „justifică" Roman, gîndind în același timp : „Sînt curios 
să văd dacă pașii au s-o poarte spre locuința lui Miroiu... si ce 
reacție va avea".

— Și tatăl meu a fost avocat... nu mă sfiesc să declar că a fost 
un excroc pe care l-am disprețuit.

După cîțiva pași ea se opri. De acolo se zărea clar, în noap
te, blocul lui Miroiu.

(Intenția lui Roman de a o conduce pe Luiza Urseanu prin 
dreptul locuinței lui Miroiu dă greș. Vor poposi amîndoi în gră
dina unui local de Ia marginea orașului).

Grădina „Regina nopții" n-avea nimic comun cu firma. Nici 
pomeneală de regine ori de prințese ale nopții. Un castan bătrîn, 
crescut nu se știe cum, în mijlocul curții, își întindea coroana 
ocrotind puținele mese ale consumatorilor... „Ce gusturi ciudate 
are această stranie domnișoară !“... gîndi Roman. Se așezară la 
singura masă liberă care, din fericire, era și ceva mai retrasă.

— De ce m-ai adus aici ? făcu el pe supăratul. De bodegi și de 
clienții bodegilor sînt sătul... Cu un gest scurt al capului arătă 
spre țăranii care stăteau cu coatele pe masă, bind bere și fumînd 
țigări proaste.

— Iar eu sînt sătulă de localurile zgomotoase și gomoase din 
oraș, vorbi ea cu sinceritate, punîndu-și pe masă pachetul cu 
țigări „Snagov" și o brichetă mică, de fabricație austriacă.

(Urmare în numărul de MARȚI)
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„Les avions pour tons les 
pays...", E dintr-un cunoscut cîn- 
tec al lui Gilbert Becaud. Parcă-l 
auzi acum cînd pricești aeropor
tul, îndemnîndu-te să visezi.

E amurg și un abur fin provo
cat de căldura zilei mîngîie ca
tifeaua verde din jurul pistei. La 
orizont cerul se confundă cu pă- 
mîntul iar panglica cenușie de 
beton își pierde culoarea în sini- 
liul fundalului. S-au aprins și lu
minile de balizaj: roșii, portoca
lii, albastre. La capătul populat 
al pistei, unde, rezemați de balus
tradă, oamenii stau ca pe puntea 
unui transoceanic și flutură mîi- 
nile, rulează încet un avion ar
gintiu. Se oprește, ambalează 
turbinele și sare, brusc, oblic, 
spre înaltul cerului. Ai senzația 
că și-a pierdut gravitatea terestră, 
că v-a deveni un corp ceresc.

A plecat spre mare. Cîțiva oa
meni, dintre cei de la balustradă, 
pleacă și ei. Alții rămîn. Să pri
vească alte avioane care vin și 
care pleacă. „Les avions pour...".

Dar dacă nu visezi, dacă gîn- 
dul nu-ți călătorește spre înaltul 
albastru, dincolo de balustradă 
vezi și altceva. Un trafic de oa
meni în salopete albe, în jurul a- 
vioanelor. Cisterne cu combusti
bil, capote desfăcute, jeturi de 
apă pe ampenaje, radarul care se 
rotește continuu, antene de radio 
în care simți vibrația mesajelor* 
Un angrenaj complex de oameni, 
mecanisme și instalații fiindcă 
păsările argintii nu sînt păsări a- 
devărate și zborul lor aparține 
pămîntului. De multe ori zborul 
începe de la băncile de școală, 
dintr-o clădire scundă acoperită 
de impunătoarea elice pe care o 
reprezintă construcția aeroportu
lui Băneasa.

Școala
Se numește Centrul de antre

nament și pregătire din aviația 
civilă. Pînă la un punct o școală 
ca toate celelalte: cu bănci și ta
blă, cu cretă și burete. Pînă la un 
punct, fiindcă elevii sînt oameni 
maturi care au trecut prin școli, 
unii prin multe școli chiar. Un tur 

de orizont surprinde aici nume
roase „facultăți1. Pentru piloți, 
navigatori, mecanici navigatori, 
operatori navigatori, însoțitoare 
de bord, pentru personalul de 
protecția navigației. Elevii sînt 
oameni deprinși cu zborul dar 
vin aici și învață, se perfecționea
ză oontinuu așa cum tehnica a- 
viației își schimbă spre și mai 
bine parametrii săi. Recent școala 
a format personalul complet pen
tru o nouă serie de aeronave 
1.L.-18. De la piloți pînă la înso
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țitoarele de bord, bărbați și fe
mei au învățat luni și luni de 
zile, din nou matematică, fizică, 
radiotehnică, au demontat motoa
re, au făcut exerciții de lexică, 
engleză, au primit lecții despie 
istoricul aviației.

Intr-o sală unde 10 sau 15 fete 
frumoase dădeau examen cu o 
profesoară de limba engleză se 
afla și un motor turbopropulsor 
demontat.

— Și fetele învață despre mo
toare ? — am întrebat cam într-o 
doară.

— Și ele, mai puțin ca restul 
personalului navigant, dar învață. 
Echipajul formează un tot și fie
care trebuie să fie capabil să-l 
poată ajuta pe celălalt la nevoie, 
să-i semnaleze orice schimbare. 
Avionul este complex, comenzi 
automatizate, dar cu atît mai mult 
el trebuie supravegheat mai bine. 
Avionul care avea ca aparate de 
bord un altimetru, un vitezometru 
și încă vreo cîteva era suprave
gheat și condus foarte ușor de 
către un singur om — pilotul. 
Avionul de astăzi are sute de apa
rate și butoane cu comenzi și la 
conducerea lui participă mai 
mulți oameni. Singur, pilotul ține 
manșa dar el este ajutat tot tim

pul de încă 2—3 oameni. Cum 
zbura avionul de ieri și cum 
zboară cel de azi se știe: unul se 
ridica în aer doar în timpul zilei 
cînd era senin, celălalt zboară 
oricînd; cît despre înălțimi și 
viteze nu mai vorbesc, ele nu mai 
sînt comparabile de mult.

Piloți!
I-am văzut pe pistă îndreptîn- 

du-se spre avioane. Sînt înalți, 
bronzați, în unifoime albastre 

bine călcate. Și chiar dacă nu 
toți sînt înalți atunci cînd s-au a- 
șezat la posturile lor, acolo în 
boturile avioanelor, nu poți să ai 
despre ei decît cea mai frumoasă 
imagine, l-am văzut pășind grav 
îngîndurați parcă, dar zîmbind 
cîte unui pasager de 5 sau 6 ani. 
Vin la bord înaintea pasagerilor 
și privesc trecerea acestora pe 
pistă, se lasă priviți — se naște 
o comuniune. Din clipa în care se 
vor închide ușile avionului echi
paj și pasageri vor forma o singu
ră familie.

l-am văzut coborînd ultimii din 
avion, puțin obosiți dar cu aer 

degajat, uneori surîzători. Același 
mers, aceleași haine, călcate, ace
leași cravate „la fix". I-am văzut 
apoi în restaurantul aeroportului. 
Cumpărînd țigări sau bind un 
„Pepsi". Atît!

— Ce viață aveți dumneavoas
tră piloții ?

Interlocutorul, comandant de 
aeronavă, se afla înaintea unei 
curse pe o rută internațională. 
Pleca la Bruxelles.

— Aici vedeți piloți și mai ti
neri și mai... maturi. Eu am 25 

de ani de aviație dar nu-mi pla
ce să spun că sînt bătrîn.

De fapt nici nu era. Aveam în 
față un bărbat zvelt, cu expresie 
gînditoare, cu mișcare foarte 
vioaie. Uneori cunoști tinerețea 
biologică și spirituală a omului 
după semne foarte obișnuite : 
cum se ridică de pe scaun, și 
cum, de pildă, abordează o pro
blemă de modestie.

— După mine pilotul trebuie 
să fie un sportiv, un profesor și 
un artist. Viața sportivă îi păs
trează vitalitatea fizică, îi călește 
sistemul nervos. Cine a spus că 
piloților nu le este frică cîteodată 

RIPILE

a mințit — sînt și împrejurări 
dramatice. Numai că pilotul își 
învinge acest sentiment. Sistemul 
său nervos sănătos nu cedează, 
încrederea în capacitatea lui, în 
robustețea și siguranța mașinii, 
încrederea în oamenii care-l a- 
jută să zboare înlătura orice spai
mă.

— Vorbiți de capacitate, vă re
feriți la cunoștințe ?

— Desigur. Un pilot trebuie 
să fie „profesor" în sensul cunoș
tințelor sale politehnice. Adică 

să știe ca un profesor. A trecut 
vremea pilotului eroic, astăzi este 
timpul pilotului inginer. Pilotul 
eroic conducea avionul în con
diții grele călăuzindu-se cîteoda
tă după cel de-al șaselea simț, 
acționa uneori orbește, dar tot
deauna cu sensibilitate. De sen
sibilitate are nevoie și astăzi. 
Mîna care conduce aeronava tre
buie să fie sensibilă, capabilă de 
mișcarea cea mai fină. Priviți!

Zborul
Dincolo de plutirea lină dea

supra norilor, uneori cînd zboară 

la mare înălțime avionul pare ne
mișcat, zborul sugerează și o altă 
imagine. Una lipsită de poezie, 
de romantism dar care este tot 
timpul în atenția celor care pre
gătesc și realizează punțile aerie
ne între orașe. Este o imagine a 
cifrelor. Din anul 1965 pînă în 
1967 traficul de călători pe rutele 
interne și externe a sporit cu 54 
la suta. La traficul mărfurilor ci
fra este mai mare — încă o dată 
și ceva. Acest grafic este comple
tat de realizări pe primele 
5 luni ale anului: o depășire 
a planului cu 21 și respectiv 28 
la sută. Paradoxal în confruntarea 
graficelor este faptul că numărul 
de curse a sporit de la an la an 
iar volumul orelor de zbor a ră
mas cam același. Paradoxal la 
prima vedere fiindcă este vorba 
de fapt de o asociere perfectă. 
Volumul orelor de zbor s-a men
ținut fiindcă aeroportul a fost 
înzestrat cu aeronave noi ■ care 
zboară mai repede.

...Mai repede, mai sus. De sus 
de tot se vede bine țara. Cu pă
duri, cu fabrici, cu lanuri și son
de, așa cum se vede și pe stemă. 
Stema țării nu este desenată pe 
aripa avionului, în schimb este 
pictat drapelul. El nu este un în
semn obligatoriu. Doar inițialele 
sînt obligatorii. Drapelul este un 
însemn de prestigiu. îl poartă în 
toate capitalele avioanele noastre, 
care vin și pleacă în fiecare zi, 
de aici, de pe aeroportul din ini
ma țării.

VICTOR CONSTANTINESCU

Elevi în vizită pe aerodrom

Cei care rămîn „acasa
Triplă evoluție sincronizată a piloților sportivi.

Foto: VIOREL RABA

Urmărit cu privirea de toți 
cei prezenți, supersonicul go
nește, bolid, pe pistă și apoi 
decolează într-o înlănțuire de 
tunete generată de miile de cai 
putere ai motorului reactiv. Pri
vim și noi săgeata argintie ce 
dispare la orizont. Avionul este 
condus de un singur om — pi
lotul — dar decolarea sa este 
rezultanta eforturilor ingineri
lor. tehnicienilor, maiștrilor, tu
turor specialiștilor de pe. aero
drom. Fiecare dintre cei care 
au învăluit cu priviri . calde 
înălțarea în văzduh a avionului 
își are participarea sa în pre
gătirea pentru zbor a modernu
lui supersonic.

Ne aflăm la capătul pistei pe 
„bretelă". Unui avion sosit din 
zbor i se acordă asistentă teh
nică necesară pentru a putea 
pleca din nou în misiune. A- 
plecat sub avion, căpitanul 
Gheorghe Nemeș își șterge cu 
dosul palmei broboanele de su
doare de pe frunte. E cald și 
parcă aci pe aerodrom tempe
ratura e mai mare decît în alte 
părți. Dar nu căldura îl de
ranjează. Se uită la ceas. Avio-

trebuie redat zborului cît 
repede. Alimentarea cu oxi-

nul 
mai 
gen, aer și combustibil s-a ter
minat. Să nu uite casetele cu 
peliculă pentru fotomitralieră. 
O ultimă verificare a trenului 
de aterizare și căpitanul Nemeș 
se adresează mecanicului și șo
ferului :

— La linie băieți. E gata I
Părăsim pentru puțin „buzu

narul" de la capătul pistei și 
să ne îndreptăm spre punctul 
de comandă pentru a afla date 
despre avionul plecat în mi
siune. Ni le dă chiar maiorul 
Anton Guinea, navigator. Ur
măresc activitatea echipei de 
luptă de aci. Fiecare rotiță a 
acestui angrenaj uman funcțio
nează fără greș iar ansamblul 
lor dă dinamica atît de nece
sară pilotului pentru a ajunge 
la țintă. Vremea navigației „la 
vedere", în condițiile zborului 
în stratosferă și a vitezelor de 
ordinul a 1—2 Mach (1 Mach = 
viteza sunetului) este de dome
niul trecutului. Aci valoarea se
cundei e mai mare decît ori
unde. Nici o manevră în plus, 
nici o comandă nechibzuită. în-

cordarea ce se citește pe fața 
ofițerului navigator demonstrea
ză intensitatea cu care trăiește, A 
indică, ceea ce se petrece aco
lo. în văzduh la sute de kilo
metri depărtare. Vocea sa cal- A 
mă transmite parcă pilotului în- " 
crederea tuturor celor rămași a 
jos în măiestria de zburător a " 
aceluia căruia îi revine sarci
na de a „lovi" ținta.

Acum pilotul a ajuns în 
propiere de țintă. Pe ecranul^ 
radiolocatorului de bord a a- 
părut pîlpîind impulsul care 
marchează obiectivul. O mane
vră, încă una si interceptorul 
intră la atac. Cînd distanța este £ 
cea prevăzută, pilotul apasă cu 
hotărîre pe butonul fotomitralie- 
rei. Sensibilitatea peliculei în
registrează eficacitatea atacului. 
Succesul pilotului. Dar în ace
lași timp și în egală măsură 
succesul tuturor celor care ră
mași de fiecare dată pe aero
drom asigură, prin buna deser
vire a aparatelor, izbînda zbu
rătorilor.

Pa
Atunci cînd am fost invitat 

într-o unitate militară de avia
ție am încercat sentimentul pe 
care fiecare 'dintre noi îl tră
iește urmărind cu palma strea
șină traiectoriile miraculoase ale 
supersonicelor.

Dincolo de aceasta mă pîndea 
tracul.

★

...Ti priveam de cîteva minu
te pe acești băieți cu totul și cu 
totul obișnuiți, bronzați de soa
re — dar bine înțeles nu de pe 
plaja Mamaiei — care de-abia 
au coborît din înaltul de azur, 
în costum de culoarea griului 
în pîrg, băieții se așezaseră 
pe gazonul ars de soare din 
preajma pistei și discutau — 
mai exact — analizau, și mai 
exact — raportau despre misiu
nea îndeplinită.

— Totul spre bine — aprecia 
instructorul, numai că unii mai 
dansează și în zbor și la ate
rizare...

— Există o propunere : „me
lodia preferată" să fie trans
misă înainte sau după progra
mul de instruire.

Evident mă înșelam... Se pur
tau discuții libere și mă înșe
lasem și despre acești minunați 
băieți, despre al căror drum 
credem că-i cu totul liniar: 
pista de zbor, sala de clasă, ca
mera de odihnă. Unde-i atunci 
neobișnuitul, acel ceva care e- 
moționează, unde-i secretul vir
tuozității acelor traiectorii fas
cinante ? Și-am ales ceea ce am 
prins din... zbor, cîteva cuvin-

TRIEI
te. ce mi s-au părut a constitui 
răspunsul la întrebare.

O NOAPTE LA CELULA 
DE ALARMĂ

Undeva la capătul pistei. , . o 
clădire ca toate celelalte 'cu în
căperi la fel, obișnuite.

Un televizor.? cîteva scaune si 
oameni — viitorii noștri eroi,

sfîrșit, faptul deosebit. Ceva mă 
chema să aflu ce s-a întîmplat. 
Vecinul meu, o cunoștința mai 
veche, căpitanul Ion Bordeianu 
ofițer tehnic mi-a înțeles fră
mântarea.

Nimic extraordinar — o ce
lulă în misiune : maior Simion 
Vasile, pilot clasa l și căpitan 
Bogdan Vasile. Și nici o grijă, 
băieți de nădejde, nu le-a „scd-

ȘCOALA
ȘOIMILOR

care urmăreau cu pasiunea mi
crobistului de fotbal a doua fi
nală : Italia—Iugoslavia. Comen
tariile spectatorilor micului e- 
vran sînt pe neașteptate între
rupte :

— La start, echipajul 422 
și 413.

N-am avut timp să le privesc 
chipurile și peste cîteva secun
de în noapte, de la sol, două 
fulgere au săgetat văzduhul. In

pat" nimic. Poate n-ar fi lipsit 
de interes să știți că sînt pe cît 
de iscusiți piloți pe atît de buni 
prieteni.

A doua zi în zori. în văz
duh „bobocii" de la... Bobocu 
— elevi ai Școlii militare supe
rioare de aviație „Aurel Vlai- 
cu".

Zbor în formație... în văzduh 
o celulă: instructorul Vasile 
Ungureanu si elev sergent ma

VAL. MIHAI
Elev sergent major

TITI ȘTEFAN
Elev plutonier

N1COLAE NAPARU
Elev plutonier

DUMITRU TRAȘCA

jor Ștefan Titi. Le-am urmărit 
evoluția, pe cît a fost posibil cu 
privirea, apoi cu ajutorul „ze
brei". Le-am urmărit ateriza
rea. Au coborît din reactoare 
și-au pășit pe pămînt cu ges
tul omului care sfîrșește călăto
ria dintr-un autobuz.

Instructorul l-a prins de u- 
mă,r prietenește.

— Bravo, șoimule ! Te feli
cit 1

...Șoimul n-a. împlinit încă 22 
de ani. Elev în anul IV, va fi 
în curînd ofițer și brevetat ca 
pilot militar de vînătoare. Mi
siunea de azi. — zbor la simptă 
comandă în formație — nota a- 
proape maximă, obținută la e- 
xamenul de stat: iată ‘ o carte 
de vizită promițătoare asemenea 
tuturor șoimilor de la Bobocu.

Gestul amical al instructoru
lui m-a contrariat o clipă. To
tuși în armată...

Intr-un tîrziu am înțeles ce-a 
vrut să spună despre prietenie 
căpitanul Bordeianu.

Relația amicală instructor-elev 
desfășurată în limitele cuvenite 
este embrionul prieteniei pilo- 
ților componenți ai celulei, u- 
nul din secretele marilor per
formanțe ale aviatorilor mili
tari. Am înțeles că instructorul 
nu este un comandat rigid, ci 
un profesor, un pedagog pasio
nat iar elevul nu este deloc 
uii simplu subordonat, ci un tî- 
năr în formare cu o personali
tate fermă...

Așa. în acest spirit, maiorul 
Vasile Ungureanu pilot de cla
să a crescut opt generații de 
șoimi. Si unde-i spectaculosul, 
fantasticul ? Aici, în viața de 
toate zilele în pasiunea profe
sorului, în strădania elevului, în 
această sinceră prietenie.

SCHIMB DE ȘTAFETA 
ÎN VĂZDUH

dun toiul
OECIIHI

(Urinare din pag. I) 

cioare, după un accident suferit 
în 1927 — omul ale cărui perfor
manțe în domeniul navigației 
aeriene sînt cunoscute în întrea
ga lume; pe căpitanii Romeo 
Popescu, Gheorghe Iacobescu și 
Alexandru Papană care, alături de 
alți români temerari, au executat 
raiduri de răsunet internațional 
și au cîștigat concursuri, pilotînd 
de cele mai multe ori avioane ro
mânești de tip S.E.T. sau I.A.R. 
Amintind-o și pe Smaranda Bră- 
iescu, nădăjduiesc ca generațiile 
mai tinere să aibă revelația cura
jului acestei românce, zburătoare 
și parașutistă care, încă în 1932, 
cu un salt de la peste 7000 metri 
a doborît recordul mondial abso
lut de parașutism, înscriind Ro
mânia și la capitolul performan
țelor sportive aviatice feminine 
pe primul loc din lume.

încerc puternice simțăminte 
pentru faptele de vitejie și spiri
tul de sacrificiu dovedite de pilo
ții români în timpul insurecției an-

tifasciste din august 1944 și în răz
boiul antihitlerist. Aviatorii noș
tri, încadrați în Corpul aerian ro
mân, s-au bătut, alături de cei
lalți ostași ai armatei noastre, cu 
dîrzenie și curaj, înfrîngîndu-i pe 
fasciști pe teritoriul patriei, alun- 
gîndu-i dincolo de hotarele stră
moșești, urmărindu-i și lovindu-i

cerul patriei străbune să rămînă 
senin.

Bogatele și strălucitele exemple 
de servire cu abnegație a aripilor 
românești stimulează generațiile 
de zburători aflați astăzi în sluj
ba României socialiste. în condi
țiile de dezvoltare a țării, prin 
grija partidului și guvernului,

utilizînd avioane fabricate după 
prototipuri românești; aviația 
sportivă, cu multiplele-i ramuri, 
continuă prin perfonnanțe de va
loare mondială tradițiile cele mai 
bune ale glorioșilor ei înaintași. 
.Cînd spuneam că pilda însufle- 
țitoare a înaintașilor ne în
deamnă la fapte pe măsura

tați cu o tehnică modernă, avînd 
condiții de instruire și educare 
corespunzătoare, aviatorii mili
tari își perfecționează necontenit 
măiestria, urcă permanent pe 
scara celor mai înalte valori în 
arta pilotajului. în cadrul aviației 
militare sînt subunități în care 
toți piloții dețin cea mai înaltă

Departe, în văzduh, deslușim 
două siluete

— Splendid 
lingă aripă... 
cut un zburător de clasă...
- ...Bătrînul, pilot „veteran". ca 
orice tată, și-a dorit să mai aibă 
un aviator în familie. De pe 
cînd fiul îi crescuse de-o șchioa
pă. la. 3 ani, i-a făcut botezul 
aerului, operație care lui Ilie nu 
i-a displăcut.

Cu ani în urmă zburau îm
preună la „dublă comandă" cu 
un pasager în plus — Iliuță. A- 
cum oricît de bizar ar părea o- 
dată cu trecerea anilor, cînd 
pentru tînărul Pelin — elev plu
tonier în școala de aviație, via
ta a devenit firesc mai complexă
— lucrurile s-au simplificat: 
mîndoi, tată și fiu zboară 
simplă comandă...

— Aripă lingă aripă tatăl

de otel.
zboară, aripă 

Bătrînul a cres-

a- 
la

NEPIERITOARE TRADIȚII
in Ungaria și Cehoslovacia, pînă 
în ceasul înfrîngerii definitive.

Evoc cu venerație numele că
pitanului Luchian Toma, al loco- 
tenenților Mircea Bădulescu și 
Baciu, al sublocotenenților Seci- 
car și Năsturaș, al adjutanților 
Dîrjan și Botiru care, alături de 
atîția alții, s-au jertfit pentru ca

aviația a căpătat noi dimensiuni. 
Este cunoscut ^ă astăzi România 
are legături cu aproape toate con
tinentele prin linii aeriene directe 
deservite de parcul de avioane 
moderne al TAROM-ului; avia 
ția utilitară și cea sanitară — năs
cute în anii socialismului — ob
țin rezultate dintre cele mai bune

renumelui 
tenire, mă 
la tovarășii 
ginerii și .
militari cărora li s-a încredințat 
misiunea sacră de a participa îm
preună cu ceilalți militari ai for
țelor noastre armate la apărarea 
prezentului fericit al patriei. Do-

ce ni l-au lăsat moș- 
gîndeam la mine și 
mei de muncă, la in- 
tehnicienii, la piloții

clasificare pe avioanele superso
nice ; piloți, printre care locote- 
nenți coloneii Dumitru Marcu, 
Ion Tătăranu și Dumitru Tache 
au străbătut în cariera lor pe avi
onul cu reacție o distanță ce de
pășește de 5 ori drumul Pămînt- 
Lună, iar alții, dintre care mulți 
tineri, cum sînt căpitanii Gheor-

glie Mărăcineanu și Virgil Cehan, 
locotenentul major Gheorghe 
Todea și alții care au deja multe 
sute de ore de zbor pe avioanele 
cu viteze mai mari decît a sunetu
lui. Rezultatele obținute de per
sonalul navigant și tehnic la apli
cații, în executarea interceptărilor 
și tragerilor aeriene, se înscriu pe 
linia glorioaselor tradiții ale avia
ției românești.

Recentele măsuri luate de Ple
nara C.C. al P.C.R. cu privire la 
întărirea capacității de luptă a ar
matei, la intensificarea producției 
de armament și tehnică de luptă, 
au fost primite cu deosebit inte
res și de către aviatorii militari. 
Prin conținutul lor măsurile adop
tate de partid constituie un stimu
lent pentru cercetarea științifică 
desfășurată de ingineri și tehni
cieni. pentru atingerea din par
tea piloților a unor performanțe 
cît mai înalte, dovezi că aviatorii 
militari sînt gata în orice moment, 
să străjuiască cerul senin al patriei 
independente și suveranitatea 
României socialiste.

.- ------- — ------- și
fiul. Doar atît si emoția te în- 
fierbîntă. Dar mai există un a- 
mănunt: în curînd tatăl după 
aproape trei decenii la manșă 
va fi nevoit să privească de -jos 
zborul amețitor al supersonice
lor. în curînd elevul plutonier 
Ilie Pelin se va prezenta la star
tul de brevetare. Și „bătrînul" 
știe că acolo sus se află ceva 
din inima sa, ceva din mîna sa. 
Este de fapt un mesaj, o șta
fetă ca atîtea altele — dar al 
cărui schimb, între generații, se 
petrece în văzduh.

De la sol 
siguranța și 
păsări uriașe de otel. Priveam 
cu emoție către drumul înscris 
pe cerul azuriu de cei mai ti
neri șoimi ai aviației militare. 
Măiestria în evoluție, ateriză
rile perfecte demonstrau înalte 
calități de zburători.

— Au crescut băieții, remarca 
cineva, un pilot aflat în apro
pierea noastră. Pilotul care apre
cia cu atîta căldură era chiar 
comandantul școlii.

se desprindeau cu 
suplețea balerinului

VASILE RANGA

— Pescărușul ! Pescărușul ! 
La start ! Misiune urgentă : 
la Călărași este nevoie de 
plasmă !

Pachetul cu gustarea de 
ora 10 rămîrie desfăcut pe 
măsuța albă. Asistentul me
dical George Alesseanu știe 
prea bine semnificația aces
tei alarme. Undeva, la zeci 
de kilometri, viața unui om 
este în grav pericol. Minute
le capătă, brusc, valori 
inestimabile.

— în carlingă George !
Jos, se mai zăresc încă 

două siluete fluturînd mîini- 
le și cîteva pătrățele albe. 
Sînt mecanicii și salvările 
care așteaptă.

Sus, echipajul tace. Adică 
pilotul Vasile Lagara și asis
tentul medical.

— Cît timp lipsim noi se-n- 
toarce, cu siguranță, Păun și 
Pătrulescu de la Craiova. 
Scapă, oare, fetița ? Are nu
mai opt luni...

— Scapă, George, trebuie 
să scape !

Minutele trec, bondarul 
„toarce“ cuminte înghițind 
distanțele.

— Hai, pregătește sacii cu 
parașutele. După linia de 
înaltă tensiune va trebui să-i 
arunci. Curentul ăsta orizon
tal ne obligă la o lansare an
ticipată cu vreo 400 de metri. 
Fii atent, după viraj... Salt !

Unul după altul se des
prind trei colete. Jos, în 

1 curtea spitalului, oamenii 
fac cu mina.

— Iară ai realizat „punct 
fix"...

— Lasă asta. Văd că ne 
cer aterizarea !

într-adevăr, semnalul con
venit cu o eșarfă albă este 
repetat cu insistență.

Pilotul caută cu rapiditate, 
din ochi, o soluție.

— în stînga, cîmpul de lu- 
cernă, ce zici ?

— Nu e rău. Țin-te bine ! 
...Cîteva ușoare bonturi, 

un rulaj gîfîit pe o „pistă" 
necunoscută frîna. frîna și..

Pe șosea gonește o salvare, 
claxonînd strident. Primul 
coboară medicul

Nu v-aș fi cerut să ateri
zați dar n-am avut încotro : 
o fractură de coloană, cu 
complicații. Poftim fișa : 
Constantin Stoianovici, trac
torist, 25 de ani...

Fără o vorbă, cel patru oa
meni din cîmpul de lucerna 
improvizează în grabă un pat 
special pentru instalarea, în- 
tr-o anumită poziție, a pa
cientului.

O oră mai tîrziu, cînd bol
navul se afla în siguranță, 
într-unul din saloanele de 
chirurgie ale Spitalului nu
mărul 9, pilotul de Aviasan 
Vasile Lagara completa ru
bricile seci ale registrului de 
intervenții : ruta -- Călărași; 
misiunea — transport fla
coane plasmă și retur, un ac
cidentat ; obseryații — nor
mal. Deasupra, celălalt echi
paj format din pilotul Mircea 
Păun și asistentul medical 
Aurel Pătrulescu notase : 
Craiova, transport copil A- 
vramescu Elisabeta la Spita
lul „Emilia Irza“, normal.

Alături asistentul își re- 
luase gustarea :

— George, pe diseară. A- 
vem un alt caz urgent la 
Vîlcele — Ialomița...

VIOREL RABA
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STRADI MOTTO : La. (Din „La Medeleni" de Ionel Teo- 
doreanu, din „La arme !“, de Șt. O. Iosif și din 

„La anul și la multi ani zicală populară de un 
autor, pînă la această oră, complet necunoscut).

UMOR «S.CAPITOLUL V

un inginer

Scrisori de acreditareLucrare de diplomăsau
de AUREL BARANGA POST SCRIPTVM

sau 
du- 
asi- 
în-

nerul Constantin A.

VARIUS
— Aici, spuse vizitiul.
Regele coborî însoțit de 

paznic și specialist. Intră în 
curte și de acolo într-un foi
șor.

— Dumneata ești violo
nistul ? îl întrebă pe băiatul 
înalt, cu ochelari și puțin a- 
dus de spate.

— Da, domnule 1 De emo
ție, ochelarii îi căzură.

— Da, domnule! repetă el, 
eu sînt violonistul. Paznicul 
își căscă ochii.

— Ai o vioară „Stradiva
rius" ? întrebă regele.

Violonistul i-o aduse 
regele o pipăi.

O, în mîinile regelui 
plimba acum inima lui I

— Ei, ce zici r îl întrebă 
regele pe specialist.

Specialistul avea răspunsul 
pe buze:

— Nici o îndoială, Măria 
Voastră.

— E „Stradivarius" 
nu ? se necăji regele și 
pă ce primi încă o dată 
gurările specialistului se 
toarse spre violonist:

— Mă bucur că nu m-ai 
mințit. Uite, din partea mea 
o decorație.

— Dar, Măria Voastră, 
îndrăzni violonistul, fără vi
oară eu...

— „Da da sînt și zile, fe
ricite" își spuse regele și o 
sună pe mica lui prințesă.

— Mi-ai adus-o r alergă 
ea spre ușă, cu sandvișul în 
mînă gata s-o ungă cu șuncă.

— Ei, fii atentă I se feri 
regele. Și vezi ce faci cu ea.

Prințesa luă vioara și o 
mîngîie cum n-a mîngîiat-o 
niciodată, nici un violonist, 
și îi puse în vîrful gîtului 
o minge de cîrpe și îi făcu 
ochi și năsuc și o îmbrobo
di și și-o scoase afară, în 
grădină, legănând-o p© bra
țele ei moi, și*cîntîndu-i toa
te cîntecele pe care le știa, 
s-adoarma.

Și „Stradivarius" adormi.

CUTIA
CU CON

SERVE

La ora șase dimineața, profesorul Katta se trezi scuturat 
de o febră evidentă, hi controlă deci temperatura și coloana 
de mercur îi semnala o cifră alarmantă. „Ce curios" gindi 
profesorul, „ce straniu sintem sau nu bolnavi cu reversul 
obligat al situației: sintem sau nu sănătoși, in funcție de fan
tezia unui tub de sticlă, Intolerabil". Dar, in sfîrșit, de vre
me ce asta era situația, și nu alta, de vreme ce trupul puțin
tel al savantului'dădea semnele unei vădite oboseli, de vre
me ce privindu-se in oglindă, se văzu palid, cu marea lin 
frunte olimpiană brăzdată de cute suspecte, Katta se așeză 
la masa de lucru și își redacta testamentul, caligrafiat cu 
scrisul său mărunt și echilibrat, certificînd oricărei exper
tize grafologice un temperament de o armonie clasică.

Literele se înșirau fără pauze, ezitări sau împiedi
cări echivoce, dovadă că gîndurile așternute erau rezultatul 
unei îndelungate reflectări : „Subscrisul profesor Katta : — 
sînt un vanitos iremediabil, gindi în tăcere savantul, dacă 
îmi încep testamentul cu menționarea titlului academic — 
in deplină sănătate, stăpîn pe facultățile mele mintale și 
cîteva universități streine al căror doctor honoris causa sînt,

Aventurile profesorului KATTA Se întîmplă să dispară, o 
găină, o vrabie din gard, in
tr-un film a dispărut chiar... 
o bombă, dar cum să dispară 
un inginer P Și totuși e posibil. 
La începutul lunii ianuarie a 
dispărut din București ingi- 

. ’ ~_____ ‘ Am
aflat această tragică ves
te de la soția sa. Pe toți prie
tenii mei i-am trimis în toate 
colțurile țării, ba mai mult am 
luat legătura telefonică cu 
toate orașele și satele pentru 
a-l afla pe marele dispărut. 
...„Dacă a plecat cu vreo fe
meie" și-a dat cu părerea so
ția, care peste două luni aș
teaptă un copil. Am respins 
categoric această părere ca 
fiind de neconceput. Nu-l cu
nosc eu pe Costica, nu știu eu 
ce frumos vorbea despre ne- 
vastă-sa ? Niciodată nu 
pe nume, ci numai:

s-ar putea să fie : „Țucă-ușor, 
sau eu știu...

Pentru a ne ajuta în desco
perirea celui care a fost, este 
și va fi Constantin A, — 
inginer geolog — vă dau 
cîteva detalii. Cînd s-a căsă
torit era elev la o școala de 
comerț. Costel însă vroia să 
învețe, să ajungă inginer. Așa 
se face că Țucușor, la fel de 
tînără ca și el, a acceptat ca ea 
să muncească, să-l întrețină 
în facultate. Vai, cum vorbea 
Costica de Țucușor: „Dacă 
ajung inginer, meritul e 50 la 
sută al nevesti-mi". Și a ajuns, 
căci, vedeți dumneavoastră, 
nevasta a avut grijă ca stu
dentului să nu-i lipsească ni
mic. 'Iar cînd a ajuns inginer, 
Costică a spus: „Vreau ca de 
azi înainte să fii doamnă de 
inginer". Motiv pentru care 
s-a oferit s-o ajute pentru a-și 
termina studiile. Și a ajutat-o 
pînă în acea nefericită zi de 
ianuarie cînd inginerul a fost 
răpit. Nu există nici un alt 
motiv de dispariție ci numai 
acesta: inginerul a fost răpit. 
Dar cine l-a răpit și pentru 
ce P Sînt convins că cine*< a 
descoperit o piatră rară și-J-a 
răpit pe el ca s-o studieze, 
doar e geolog. Dar dacă chiar 
el a descoperit piatra aceea 
rară și s-a ascuns ca s-o stu
dieze. De, să nu i-o fure ci
neva ?

la ea și, cît era ziua de mare, 
mugea bucata aia a lui Vico : 
„Torero, toreio. olă !“. Culmea 
e că n-are deloc ureche mu
zicală și cîntă mai fals ca la 
„Emoții în premieră".

A trecut și printr-o criză 
mistică. Cînd îl căutai, era la 
slujbă La slujba religioasă, nu 
la ailaltă, normală. Se ruga 
boului Apis.

In vremea din urmă s-a 
hăitat cu niște juncani ___
derbedei. Ii vezi tot timpul cu 
o frunză de tutun în colțul bo
tului — se laudă că trag și în 
piept — sau rumegînd boabe 
de orz, cică în Scoția din ele 
se face whisky. Stau rezemați 
de parii țarcului și, cum trece pe 
acolo vreunul dițitre noi, în
cep să strige : „Ia uite, mă, la 
domnu’. ce musculatură are ! 
Numai biftec și antricot calita
tea întîia !“

Cînd am îndrăznit să-i fac 
observație, să-i spun că nu-i 
frumos cum se poartă, știți ce 
mi-a răspuns. „Drept cine mă 
luați mata, unchiule ? Drept un 
bizon din Far West ?“

Așa stau lucrurile cu onora
bilul fiu al soră-mi. Da. îmi 
dau seama de riscuri. Generații 
întregi de școlari vor continua 
să recite : ..Un bou ca toți boii, 
puțin la simțire..." Nu-i plăcut, 
desigur. Dar eu pe Vițel nu-l 
iau în servici. Nu, mu-u-ulțu- 
mesc ! De ce să angajez o nuli
tate ca el ? Numai pentru că e 
nepotu-meu ? Of fi eu bou, dar 
măgării nu vreau să fac !

tie ! Vreți exemple ? Poftim ! 
Cînd s-a pus poartă nouă 
grajd. în loc să se uite la 
ca orice vițel cuminte, și-a 
fipt coarnele în seînduri 
le-a făcui harcea-parcea... 
tr-altă zi. i-a năzărit că nu mai 
iese la pășune cu cireada, da-

Da. e adevărat că pe nepo- 
tu-meu am refuzat să-l pri
mesc. Dar de ce ? Pentru că-1 
cunosc de cînd era vițel de lap
te și știu cum l-a cocolit mai- 
că-sa. Ca să-i lase lui tot cai
macul. se făcea că e bolnavă 
ori de cîte ori venea mulgătoa-

— Mu-u-u ! Mu-u-u ! Mu-u- 
ulte se mai pot spune pe soco
teala cuiva ! protestă Boul. Nu 
am nimic cu fabulistul. nu-i 
vina lui. A fost dezinformat în 
modul cel mai tendențios de 
soră-mea. coana Vacă. Nici nu 
mă mir : cînd se uită la tine, 
cu ochii e, mari și umezi, mă
celar să fii din tată în fiu și 
tot îi dai crezare.

Sigur, n-ar fi stricat să 
ascultat și eu. Bănuiesc 
că fabulistul și-o fi spus : 
are limbă lungă, dar nu 
bește. Numai că eu aș fi

gindindu-mă, totuși, că orișice viață omenească are un sfîr
șit, și dornic să pun o oarecare ordine în cele ce vor urma 
după dispariția mea pămîntească, hotărăsc următoarele :

Las fratelui meu geamăn, din prima căsătorie a tatălui 
meu vitreg, casa părintească în proprietate nudă, cu obliga
ția din partea lui de a-i adăuga o frunză de viță, pudoarea 
constituind, cum se știe, sentimentul fundamental al întregii 
mele existențe, lipsa de decență și spiritul licențios fiindu-mi 
nu numai streine, dar și insuportabile. Colecția de tablouri 
o las surorii mele, de care sînt legat printr-o puternică afec
țiune, cu obligația din partea ei de a ceda ramele bătrinei 
îngrijitoare care m-a ocrotit toată viața, iar pînzele „Socie
tății de geozofie" în ambianța căreia m-am format din punct 
de vedere spiritual. Casa de la țară cu livada de pomi fruc 
tiferi o las fostei mele soții, cu obligația să nu locuiască acolo 
și să nu beneficieze de pe urma roadelor, avînd însă grijă de 
plata impozitelor

Biblioteca celor peste opt mii de volume o las in păstra
rea unui geometru — cel mai tînăr și mai strălucit absolvent 
al facultății de matematică, desemnat de rector prin tragere 
la sorți — cu obligația din partea sa de a o pune la punct, 

în biroul meu de lucru, în sertarul din stingă, se află o 
colecție vastă de scrisori anonime, semnate de personalități 
celebre. O donez Academiei, secției de documente, cu obliga
ția sacră de a nu fi cercetată înainte de împlinirea a cinci
zeci de ani de la moartea subsemnatului, și nici atunci fără 
autorizația lui specială. Uzufructul lucrărilor mele științifice 
și literare îl las la aprecierea cititorilor.

„De altfel" — și aici scrisul profesorului deveni subit 
nervos — „țin să precizez, că nici unul din bunurile mențio
nate mai sus nu există. Le las totuși moștenitorilor mei, ca 
să văd cum se descurcă la partaj.

Dacă vor fi unii care se vor întreba : cum poți să faci un 
testament cînd nu posezi niciun fel de bunuri materiale, le 
răspund : nici Luca sau Matei n-au avut avere și asta nu i-a 
împiedicat să lase în urma lor ,,Noul Testament", ca să nu 
mai pomenim de „Vechiul". Scris și subscris astăzi 10 iunie 
1968, într-un moment de răscruce al vieții, și semnat: Katta".

După care băgă documentul într-un plic pe care scrise 
citeț : „Testamentul meu".

Dar fiindcă avea oroarea privirilor indiscrete, lucru de 
înțeles la un caracter de o asemenea politețe, luă plicul, îl 
închise, într-un alt plic pe care nu scrie nimic, îl lipi, și-l 
zvîrli într-un sertar ce purta o etichetă: „Hîrtii inutile. De 
ars*1. Apoi, satisfăcut, ca la sfîrșitul unei munci bune, cum se 
fac atîtea pe lumea asta, trecu liniștit la preocupările cu
rente.

fiu 
însă 
boul 
vor- 

____ _ __ r __ vor
bit. Și încă cum aș fi vorbit !... 
în sfîrșit, bine că mi se dă 
măcar acum prilejul să restabi
lesc adevărul. Așa că s-o luăm 
sistematic.

Mai întîi. postul pe care-1 o- 
cup nu e ,.mare“. cum zice 
soră-mea. în schimb, cere 
muncă multă, asta da. Noroc 
că mie îmi place să trag ca 
vita la jug, de dimineață pînă 
seara. Nici duminica r.u “s‘“ 
flu. N-am mai fost la 
verde, nici nu mai țin î 
de cînd. aproape că i-am 
tat gustul. N-am timp să 
nînc decît fîn și. firește, 
atîtea conserve, mi s-au 
cat toate patru stomacele. 
că nu mă duc la veterinar, 
doi-trei ani nu mai sînt bun 
nici pentru salade de Boeuf.

nu răsu- 
iarbă 
minte 

I ui- 
mă- 
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stri- 
Da- 
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I
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de NICOLAE MINEI
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rea. Neam de neamul nostru 
de șvițerieni nu s-a pomenit cu 
producție așa mică — cinci litri 
pe zi. mai mare rușinea !

Cu
putea 
Exact

asemenea educație. ce 
să iasă din nepotu-meu ? 
ce a ieșit — o prama-

• • • e e e

în- 
cam ---- --  ..v, i-^zis 

uni€, Ci uiiiiiui : K 
cuvînt a cărui tradijfere

i în 
John

că văcarul nu se îmbracă 
costum de cow-boy. ca < 
Wayne.

Pe urmă, altă nebunie : 
nevoie că vrea să ajungă 
de corrida. Cum vedea o 
întinsă pe frînghie. se năpustea

zor- 
taur 
rufă

• e e •
în 

ele

(va urma)

Cutiile erau așezate 
lăzi lungi și aveau în 
pești prinși și încărcați în 
vaporul acesta care mergea 
de trei zile.

Printre conserve se 
și el.

Peștilor le înghețaseră tru
purile și capetele și memo- 
ria. Sînt sigur că avuseseră 
memorie, așa cum oglinzile 
au, uneori, sentimente de 
sinceritate. Acum memoria 
zăcea strînsă în ochii rotunzi 
și albi.

în tot drumul ăsta el s-a 
chircit în ladă. Intre frunte 
și ceafă simțea o tablă rece 
și pieptul i se uscase și î se 
subțiase. El se gîndea că

CONSULTAȚIE

MEDICALA MODERNA
GH. NEAGU

P. S. Azi am primit un te
lefon de la Fabrica de ciment 
din Bicaz. 
nerul s-a 
piatră (M. 
var, fostă 
pal. fostă
pontatoare, fostă cîntăreață... 
Nu v-am spus eu că e vor
ba de o „piatră" rară ?

stată el supărat. Sau te prefaci P
— Nu mă prefac.
Mă privește fix.
— Mi se pare că vrei să sta

ționezi ilegal acasă, dar la mine 
să știi că nu merge.

Ia un ciocănel și îmi lovește 
genunchiul. Sare. Și genunchiul 
și ciocanul.

— Frîna e bună. Cam prea ac
tivă, dar oricum... Nu 
de ce ai venit la mine.

Caut să-i vorbesc și 
pentru că, în general, 
teatrul absurd.

— Nu vi se pare că la vopsea 
nu arăt tocmai bine P E cam pa
lidă.

— Nu-i nimic, se poartă.
Se reașează la birou și scrie 

ceva pe o hîrtie.
— Te retragi pentru trei zile 

la garaj, pe urmă circuli în mod 
obișnuit. între timp te alimentezi 
cu astea.

îmi întinde rețeta și mă condu
ce spre ușă. Mă bate prietenos 
pe aripa dreaptă.

— Drum bun și sa știi de la 
mine că nu ai nimic. Ești ca nouă.

Plec foarte mulțumită. în fond 
medicul acesta care și-a cumpă
rat de curînd mașină e foarte sim
patic și de priceput nici nu mai 
vorbesc. M-a convins că, intr-a
devăr, nu sufăr de nimic. Numai 
colegii și familia n-au vrut să 
mă creadă cînd le-am spus că 
sînt un „Trabant veritabil", cu 
motorul în perfectă stare. Au che
mat un alt medic și s-au lămu
rit. Acum sînt într-un apartament 
splendid, cu trei camere și terasă 
lucrată în stil rustic. Spitalul cen-

Am intrat pe ușa cabinetului 
medical foârte tristă. în schimb 
medicul, un tînăr cu alură de 
sportiv, m-a primit jubilînd de fe
ricire, în contrast evident cu apa
tia mea astenică.

— Ei, ce s-a întîmplat P S-a 
defectat motorul P

— Păi...
— Ori bara de direcție a luat-o 

razna P
— Cred că...
— Mda — face medicul pri- 

vindu-mă în perspectivă. Ești un 
„Trabant" cam pirpiriu, dar re
zistent. Nu cred să fie mare lucru 
de reparat. Cum stai cu farurile P

— Cuce P
— Cu vizibilitatea...
— Aha I Mă descurc...
— Caroseria e bună — îmi 

zice surîzînd. Tip simplu, la voiaj. 
Ia clacsonează puțin.

— Poftim P
— Strigă ceva...
— De ce ?
— Ca să-ți aud vocea. Dacă e 

stridentă îi tragem o amendă ti
roidei.

— Ce să strig ?
— Orice...
Urlu:
— Orice, orice, orice...
Se încruntă.

— Ambreiezi cam greu — con-

prea văd

eu în ton 
eu ador

— Nu înțeleg de ce te miri, de îndată ce 
născut acești cinci gemeni...

- __ ai plecat, am
Desen de VIOREL H1NCU

Din ianuarie ingi- 
retras aici cu o 
Petra) fosta arhi- 
funcționar princi- 
manipulant. fostă
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— Psst, pssst...
Desen de G. BADEA
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I RODICA TOTT

I
I MOT NEGOITESCU

Desene de
GH. SASARMAN

PATRAT

IVAN I. IONUMOR • SATIRA • UMOR

acolo o uă facă o baie caldă 
și o să stea mult în cadă.

Dar cînd ajunse acolo, și se 
descărnară lăzile, nimeni nu 
observă că el nu-i cutie 
numărară la fel ca și pe 
lelalte și-l aruncară în 
nul lung de marfă care 
tepta în port, la fel ca 
pe celelalte.

COPII

Zi

r MUC DICȚIONAR FOTBALISTIC
ARBITRU — „Cavaler al fluierului". Cînd este mai puțin

cavaler nu mai fluieră el, il fluieră... alții".
BALON — După dicționarul de neologisme a lui Florin

Marcu și Constantin Maneca ar fi t vehicul aerian, con- 
stînd dintr-un corp sferic, care se umple cu un gaz 
mai ușor decît aerul pentru a se menține la... înălțime. 
La fotbal (pct. 3 din definiție) mă întreb cu ce să-l 
umplem ca sâ fie... gol ?

CAREU — Ca și la box unii îi spun și... magic. Se vede 
treaba că așa este... Nu rareori șutezi în interiorul lui 
la poartă și balonul......apare" în... tribună l Te pui cu
magia? ,CLUB — Cînd cuprinde mai multe discipline sportive, i se 
spune sportiv. Cînd nu are nici o disciplină... nu mai e 
club Clubul are și niște culori, pentru prestigiul cărora

luptă toți sportivii. Uneori, însă, luptă clubul pentru 
prestigiul unor... sportivi.

DEPLASARE — Schimbarea locului în spațiu. Sînt cazuri, 
la fotbal, cînd deși în deplasare, se rămîne pe același 
loc... în clasament.

FAULT — Cuvînt de origină străină, tradus cu dicționarul, 
arată o abatere de la sportivitate. Unii jucători îl tra
duc însă fără dicționar... direct cu piciorul.

FOTBAL —- Joc cu mingea.
Descoperit de englezi. 
Jucat bine de brazilieni, 
îndrăgit de milioane de oameni. 
La noi... vom reveni !

Munți în Peninsula Balcanică. 
Ucis.
Vrută.
Foarte urît.
Scunzi.
Țară europeană.

ADRIAN L.

Orizontal î 1) Mare 
sculptor italian, care 
de mic copil a fost 
considerat o minune 
a timpului său, din 
care cauză, la 11 ani, 
profesorii l-au tri
mis acasă pentru 
motivul că nu mai 
aveau ce să-l învețe. 
2) Copii — Feb. 3) 
Dărucior exagerat — 
Fetița cu codițe. 4) 
Ghizduri ale fîntî- 
nii — Mirare — Di
vinitate legendară. 
5) „...ca zăpada și 
cei șapte pitici" — 
Posedă. 6) Poftă de 
joc la copii (mold.) 
— Calitate în care, 
la numai 4 ani, Mo
zart devine o cele
britate. 7) Orășel în

CRIPTOGRAFIE

Portugalia — Vorba 
sugarului. 8) Titlu 
sub care este cunos
cută cartea lui Ed- 
mondo de Amicis 
„Inimă de copil" — 
Diminutiv feminin. 
9) îneîntători, fer
mecători — Ene ! 10) 

' Accesoriu la o ci
tronadă — Dovezi de 
naștere — 
povești.

Vertical :
— „...de
sculptură de C. Brîn- 
cuși. 2) Cîmpul cu 
oile — Abia născu
tă (fig. dim.). 3) Mici. 
I) Horia Teocjores- 
îu — Alexandru cel 
mic ! — A brăzda. 5)

Tolba cu

1) Copii 
copil“,

Iar din cronici — 
Bun pentru (abr.) — 
Scriitor portughez. 
5) Locotenent — As
cuțiș — Toc gol ! 7) 
în acest loc — Vin 
trecut. 8) Una din 
Cyclade — Pragul 
?colii numără... șap
te — începe să fie 
vesel ! 9) Alături de 
copii în titlul unui 
roman de Turghe- 
niev. 10) Fiind copil, 
păduri cutreiera... 11) 
Nume de fată — Ta- 
:ă de copii (fam.). 
12) A fost... la în
ceput un basm — Co
pil.

TOMA
MICHINICI
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Școală a 
bilității

(Urmare din pag. I)

— Cîntecul de brigadier va 
răsuna luni pe cele trei șan
tiere naționale. Deschiderea 
festivă, cu brigada adunată în 
careu, darea raportului, înăl
țarea drapelului patriei la ca
targ va avea loc luni după 
amiază. Tinerii vor fi Insă pe 
șantiere încă din dimineața 
zilei. în acest interval de cîte- 
va ore ei vor face cunoștință 
cu șantierele, cu punctele de 
lucru, se vor definitiva echi
pele în cadrul brigăzilor, li se 
va face un instructaj privind 
protecția muncii, vor primi 
salopete, ecusonul și carnetul 
de brigadier.

— Cum va fi organizată 
munca pe aceste șantiere ?

— In fiecare punct de lucru 
de pe șantier va acționa cite 
o brigadă (în care vor li in
cluși îndeobște tineri din a- 
ceeași localitate, Județ) forma
tă din 100 de membri, cu pre
cădere elevi și studenți. Aș 
aminti acum cîteva brigăzi: 
la Bumbești-Livezeni, punctul 
Meri, va lucra brigada 1 Gorj, 
la Lainici brigada 4 Gorj. la 
punctul Giorogîrla, de pe auto
strada București-Pitești, bri
gada 1 București.

O brigadă de studenți bucu- 
reșteni va lucra la punctul Io- 
nești și alta la Petrești. Stu
denții Universității craiovene 
și cei ai Institutului de mine 
din Petroșani, constituiți în 
brigada Jiul, vor putea fi în- 
tîlniți la Bumbești-Livezeni. 
De asemenea, pe prima ma
gistrală românească va acțio
na brigada 1 Ilfov, condusă de 
Ion Perșoiu, fost brigadier a- 
•um 20 de ani. Tinerii munci
tori din județul Hunedoara au 
so Avat să lucreze pe șantie- 
riWfumbești-Mvezeni cîte o 
săjMâmînă din concediul lor 
de odihnă. Cererile sînt Insă 
mult mai numeroase și ne ve
dem puși în situația de a nu 
putea să le satisfacem inte
gral. Toate acestea constituie 
dovada unui entuziasm robust 
și conștient, mărturia că torța 
muncii voluntar-patriotice a- 
prinsă acum 20 de ani de că
tre generația Bumbeștilor _ a 
traversat nestinsă, —• arzînd 
mai intens — spre timpul nos-

responsa 
sociale

tru, aprinzînd astăzi, la același 
ideal al temperaturilor înalte, 
forța și conștiința 
mai tinere.

— Aminteați 
sînt mult mai 
decît posibilitățile momen
tului. Știm, de asemenea, 
că grupuri masive de ti
neri au adresat scrisori co
mitetelor județene U.T.C., 
C.C. al U.T.C., redacției 
noastre prin care solicitau 
înlesnirea de a lucra 
șantierele naționale. Ce 
puteți spune in legătură 
acest lucru ?

— Am căutat, pe cît 
stat în putință, să dăm 
punsul dorit fiecărei solicitări. 
Și, cum spuneam, în cea mai 
mare parte am și reușit. Ce
lelalte cereri le-am îndreptat 
către comitetele județene 
U.T.C., pentru a-i antrena și 
pe acești tineri pe șantierele 
locale. Pentru că în toată a- 
ceastă perioadă, ca și pînă a- 
cuma de altfel, ponderea prin- 
cipală revine punctelor de 
muncă voluntar-patriotică or
ganizate în fiecare județ, oraș, 
comună. Zeci, sute de mii de V 
tineri vor participa cu forța 
anilor lor tineri la amenaja- 
rea de parcuri și baze spor- " 
tive, la strîngerea fierului 
vechi, a semințelor și plante- a 
lor medicinale, pe șantierele " 
de îmbunătățiri funciare, la 
muncile agricole. Astfel, de ț 
pildă, 9 000 de studenți, orga
nizați în brigăzi, vor sprijini 
întreprinderile agricole de stat 
în munca de recoltare și alte 
lucrări agricole. De asemenea, 
aproximativ 29 000 de elevi 
din liceele din mediul rural și 
școlile agricole profesionale 
și tehnice vor lucra în cadrul 
practicii agricole la strîngerea 
recoltei, în toamnă. însă și pe £ 
șantierele naționale, după pro
gram, ca și duminica, vor veni A 
să dea cîteva ore ajutor tineri 
din întreprinderile și institu
țiile localităților învecinate. £

pe
ne

că cererile 
numeroase

generației

o tradiție, UCECOM a organizat și în acest anContinuînd o tradiție, UCECOM a organizat și în acest an 
un concurs de frizerie și coafură, care a urmărit ridicarea 
nivelului pregătirii profesionale.

In zilele de 11 și 12 iunie a avut loc, în Sala sporturilor 
Floreasca, faza finală a concursului, la care au participat 
reprezentanți din toate județele țării.

Locul I a fost ocupat de echipa municipiului București, locul 
II de județul Arad, iar locul III de județul Timiș. Juriul a 
acordat, de asemenea, mențiuni speciale județelor: Cluj, Con-' 
stanța, Dolj, Prahova, Brăila, Brașov, Bihor, Caraș-Severin.

Foto : O. PLECAN

INFORMAȚII
Simpozion 1848
La centrala electrică de ter- 

moficare de la Craiova a avut 
loc vineri un simpozion dedicat 
împlinirii a 120 de ani de la re
voluția din 1848. Manifestări si
milare au fost organizate în 
numeroase întreprinderi din loca
litate. precum și în comunele 
județului Dolj. Cu prilejul ace
luiași eveniment, în unitățile eco
nomice, în comunele și satele din 
județul Gorj a fost expusă con
ferința : „Revoluția de la 1848 — 
moment important în istoria nea
mului românesc".

(Agerpres)
★

Corpul profesoral al Liceului 
agricol special nr. 1 din Capi
tală, s-a întrunit în aceste zile 
într-un simpozion, menit să 
facă cunoscute rezultatele cer
cetărilor științifice efectuate de 
numeroși componenți ai săi. 
„Metoda instruirii programate 
aplicată experimental în liceu", 
„Influența activității de cerce
tare științifică a cadrelor didac
tice asupra nivelului de pregă
tire al elevilor", „Organizarea 
științifică a instruirii practice 
în gospodăria didactică experi
mentală — mijloc de recuperare 
socială a deficienților motori" 
sînt cîteva din comunicările 
prezentate.

Activitatea de cercetare des
fășurată de profesorii liceului 
în domeniul pedagogic și didac
tic, precum și în specialitate 
este unul din mijloacele de per
fecționare profesională folosite 
în acest colectiv.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• ASTĂZI. PE STADIONUL 
GIULEȘTI, de la ora 17,39 se 

• va desfășura întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele
de old-boys ale cluburilor Rapid 
București și Vasutas Budapesta. 
In cadrul acestei partide vor 
evolua multe din fostele glorii 
fotbalistice ale celor două e- 
chipe. Astfel, în formația Ra
pid, vor juca, printre alții. Lun- 
gu. Roman, Maeri, Dungu, Fi- 
lote, Androvici, Socec și Ritter.

Cupa Mării Negre 
la baschet

I

1

I

I
I
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TINERI CARE „PROMIT".

— Cîteva cuvinte despre 
scopul urmărit. Cum con- " 
siderați că se va realiza îm
binarea celor două dezide- A 
rate ale acestei activități: 
eficiența economică și la- 
tura educativă ? Q

• REPREZENTATIVA MAS
CULINA DE BASCHET A RO
MÂNIEI, care întreprinde în 
prezent un turneu in Spania, a 
jucat la Vitoria cu formația lo
cală „Sociedad Deportiva Kas". 
Baschetbaliștii români au ter
minat învingători cu scorul de 
70—54 (36—29).
• în „optimile" de finală ale 

probei de dublu mix din cadrul 
CAMPIONATELOR INTERNA-

•
 ȚIONALE DE TENIS ALE EL
VEȚIEI. care se desfășoară înPe aeroportul Băneau a sosit

PRIMUL AVION 
TURBOREACTOR 

din dotarea companiei

TAROM
Pe aeroportul internațional 

Băneasa — București a sosit 
vineri după-amiază primul a- 
vfln turboreactor BAC-111, din 
dotarea întreprinderii de trans
porturi aeriene române TAROM.

Conform contractului, British 
Aaircraft Corporation va mai 
livra, pînă la sltrșitul anulni 
viitor, companiei de navigație 
aeriană română încă 5 avioane 
de acest tip. Avionul are o ca
pacitate de 84 de locuri «1 o vi
teza de croazieră de 850 km pe 
oră. El va fi utilizat pe liniile 
aeriene europene fi interconti
nentale deservite de TAROM.

(Agerpree)

Admiterea 
la studenție 

(Urmare din pag. 1) 

aptitudinile de abia după un 
stagiu de 4—5 ani in facultăți, 
iar cei care nu și-ar găsi fatal 
locuri ar fi nevoiți să accepte 
alte cariere decît cele pentru 
care s-au pregătit, sau chiar 
să rămină ne plasați.

Admiterea in învățămîntul 
superior constituie, așadar, un 
concurs, o competiție intelec
tuală la care au dreptul să se 
prezinte toți acei care aspiră 
spre studii superioare și au 
absolvit învățămîntul liceal. 
Este vorba de un concurs de 
selecție a valorilor, numărul 
locurilor în facultăți fiind sta
bilit dinainte, corelat în așa fel 
îiiciț la capătul studenției fie
care absolvent să-și aibă locul 
său de muncă asigurat în spe
cialitate ; în ultimă instanță 
acest număr este egal cu ne
voile de specialiști, prezente și 
viitoare, ale societății noastre 
socialiste. Ce înseamnă însă 
această limitare de locuri ? În
seamnă în fiecare an un nu
măr mare de tineri admiși în 
facultăți, în fiecare an un nu
măr mai mare. Dar mai con
vingătoare sînt cifrele, faptul 
că anul acesta au intrat in 
facultăți, numai în anul I, 
peste 33 000 de tineri. Cifra 
vorbește de la sine despre am
ploarea pe care o capătă în 
anii noștri învățămîntul supe
rior, și aceasta mai ales daca 
ne gîndim că în amil 1938 
România avea în total, în toate 
facultățile. în toți anii de stu
dii 26 000 de studenți. De fapt, 
numărul studenților a crescut 
de peste 5 ori față de totalul 
din 1938, iar învățămîntul 
nostru superior a fost lărgit 
și reprofilat in ultimele două

— Gum nu s-ar putea mai 
armonios. Pentru că, ce în- __ w___ ________
seamnă la urma urmei, mun- prezent la" Lugano, perechea
că, dacă nu și educație ? Și ce Ilie Năstase (România) — An-
presupune o educație sănătoa- nette du Plooy (Republica Sud- 
să, dacă nu pasiunea muncii ? Africană) a SnvJ®s cu 6—1 
Așadar, iatâ pîrghnle aparent « -P ‘
ascunse ale dicteului educație
prin muncă și pentru rpuncă. dflh «La Vesteras au început vi- 
Or, șantierele naționale, cele- w neri CAMPIONATELE EURO- . T -rmnnw? ir nrrA Vnlalte numeroase șantiere ale 
patriei constituie tot atîtea co- ™ 
ordonate practice de educație 
sănătoasă comunistă a tineri- Q 
lor. In cadrul lor au loc, de 
asemenea, activități cultural- 
sportive șl distractive, menite 
să întregească ceea ce presu
pune munca — în domeniul 
educației — să completeze fru
mos și armonios acea parte de 
vreme pe care, în general, o 
numim timp liber. Sîntem, de 
aceea, convinși că la sfîrșitul A 
fiecărei serii, elevii, studenții, w 
toți ceilalți tineri care au lu
crat pe șantiere se vor întoar- A 
ce nu numai cu amintiri de 
neuitat, dar și mal căliți, mai 
puternici, mai pregătiți pentru ț 
muncă și viață.

PENE DE LUPTE GRECO-RO- 
MANE. Alionescu l-a învins 
puncte pe 
Popescu a 
Contreras

•
 pierdut la 
sovieticul
(R.D.G.) a

•
 Enache. In ________
seara Țăranu a terminat la ega
litate cu Berger (Austria), Neguț 

• a cîștigat la Vinkler (Austria),
iar Martlnescu 1-a Învins la 
punete pe polonezul Orsolski.

d^c^ntt astfsl ea să poată 
satisface cerințele dezvoltării 
economiei naționale ți ale vie
ții sociale. Sînt foarte semni
ficative fn acest sens transfor
mările in structura învățămtn- 
tului pe ramuri i in 1938, din 
totalul studenților, 9.2 la sută 
urmau cursurile învățămintu- 
lui tehnic ți 3,9 la sută invă- 
țămintul agricol, în timp ce 
28,8 la sută urmau dreptul ți 
14,5 la sută literele. In prezent 
30 la sută din studenți frec
ventează institutele tehnice, 
35 la sută invățămîntul uni
versitar și pedagogic, 8 la sută 
învățămîntul economic și 2 la 
sută institutele de artă. Era cu 
totul firesc ca învățămîntul 
superior tehnic să cunoască o 
dezvoltare deosebită, întrucît 
nevoile societății solicitau un 
număr mare de ingineri. Și a- 
ceste nevoi sînt satisfăcute 
prin școala superioară: în a- 
nul 1966, numărul absolvenți
lor ingineri raportat la 10 000 
de locuitori a ajuns la 2,9 
(pentru anul 1970 se preconi
zează o creștere pînă la 5,0). 
Aceste cifre situează țara 
noastră la nivel comparabil cu 
cel existent în țări ca: Anglia 
(3,5), Cehoslovacia (3,3), Franța 
(U).

De altfel, concursul de ad
mitere are o tradiție veche, 
respectată și stimată de toți, 
pentru intrarea în școlile po
litehnice, facultățile de medi
cină, institutele de arhitectură, 
de arte plastice, de cultură 
fizică, conservatoare etc., ori
unde se consideră indispensa
bilă verificarea aptitudinilor. 
Extinderea ariei selecționării 
la toate facultățile, în vigoare 
la noi, are pretutindeni ace
leași scopuri ca și în institu
țiile de mai sus.

Ceea ce este legitim să ce
rem de la concursurile de ad
mitere este ca ele să repre
zinte efectiv criterii potrivite 
de selecționare pentru viitorii 
studenți. In această privință, 
trebuie să observăm că există 
unele specialități pentru care 
găsirea criteriilor este relativ 
ușoară. Una dintrt acestea

la 
iar 
de

Scaioli (Italia), 
dispus la puncte
(Mexic). Stoiciu 

puncte întîlnirea 
Kotchegin. ” 

dispus la puncte de 
reuniunea disputată

cu 
Pohl

• In cadrul unui concurs In
ternațional de atletism desfășu
rat la Potsdam (R. D. Germană), 
sportivul sovietic IANIS LUSIS 
a stabilit cea mal bnnă perfor
manță mondială a sezonului în 
proba de ARUNCAREA SULI
ȚEI, cu 87,M m.

(Agerpres)

este cea de matematician, de
oarece pentru aceasta, atît re
velația înclinațiilor, rit ți pri
mii pași in ucenicie sînt in ge
neral timpurii, ca ți in muzică, 
desen sau pictură. In plus 
știm mai mult sau mai puțin 
care sînt semnele aptitudini
lor ți pregătirii de bază nece
sare unui viitor matematician. 
In afară de aceasta, tinerii as
piranți la calitatea de matema
tician sînt obișnuiți cu compe
tițiile matematice prin olim
piadele ți concursurile de ma
tematică. Ei au la dispoziție și 
o presă matematică, „Gazeta 
matematică" in care iși în
cearcă primele forțe in re
zolvarea de probleme, pen
tru a trece apoi la al
cătuirea de probleme și de 
note matematice cu carac
ter original. In aceste condiții, 
concursul de admitere în fa
cultățile de matematică poate

CONSTANTA (prin telefon). — 
La Mamaia a început în 

fața uvui public numeros, 
tradiționalul turneu interna
țional de baschet feminin do
tat cu Cupa Mării 
care, anul acesta 
precedentele , ediții. -----
și uitima verificare a echi
pelor Italiei, Bulgariei și Ro
mâniei înaintea campionatului 
european ce va avea loc în 
Italia între 5—15 iulie.

La startul turneului amintit 
mai participă echipa reprezen
tativă a Lituaniei care a* ocu
pat anul acesta locul IV în ie
rarhia baschetului feminin din 
Uniunea, Sovietică.

Astfel, pînă în prezent, pu
blicul aflat pe terenul de bas
chet „Neptun** din Mamaia a 
putut urmări la lucru jucătoa
re ca Chiri, Pausich (Italia), 
Racoviță, Vogel, Spiridon, Du
mitrescu (România), Metodieva, 
Iancova, Tuzova (tinere speran
țe ale baschetului din Bulga.- 
ria) care împreună cu coechi
pierele lor au oferit spectacole 
agreabile.

Despre turneu și importanța 
lui ne-au vorbit:

Negre, 
față de 
constituie

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU
PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 24

Etapa din 16 iunie 1968
I. Inter — Milan pr. pauză X

II. Inter — Milan pr. final 2
III. Bologna — Torino 1
IV. Bari — Verona X
V. Catania — Potenza 1

VI. Lazio — Foggia Xvn. Livorno — Regglana 1
VIII. Messina — Perugia 1

IX. Novara — Genoa X
X. Padova — Modena X

XI. Palermo — Catanzaro 1
XII. Reggina — Monza X

XIII. Venesia — Pisa 1

La rindul lor, candidații la 
concursurile de admitere tre
buie să aibă o imagine cit se 
poate de clară a carierei pe 
care o urmăresc ți conștiința 
că la aceasta nu se poate a- 
junge decit cu o pregătire so
lidă. Alegerea celei mai potri
vite facultăți nu se face după 
bursa numărului de candidați 
înscriși, ci după pregătirea an
terioară și chemarea interi
oară către studiul discipli
nelor specifice acelei facultăți. 
Existența concursurilor de ad
mitere in facultăți asigură 
funcționarea unui regulator al 
circulației dintre școală și ca
rieră. Din punct de vedere so
cial, concursul este util atît 
societății cît și individului, a- 
tunci cînd este ținut la timp șt 
în condiții de echitate și exi
gență principială. Tînărul care 
constată că pragul unei anu
mite specialități este prea sus

B* CONTINUĂRI M
constitui un criteriu de selec
ție competentă și judicioasă 
cu excepția eventual a unor 
cazuri singulare de aptitudini 
care nu se lașa descoperite 
cu mijloace normale.

O problemă importantă este, 
după opinia noastră, pentru 
toate specialitățile, găsirea 
criteriilor corecte, judicioase 
de selecție la admiterea în fa
cultăți. Acolo, unde există, ca 
și pentru matematică, con
cursuri și stimulente pentru 
aptitudini, încă din primii ani 
ai adolescenței, criteriile de 
selecție trebuie alcătuite pe 
baza acestora. Acolo unde în
vățămîntul mediu n-a avut 
pînă în prezent putința sau 
inspirația de a stîrni in rindu- 
rile adolescenților interesul 
pentru adincirea disciplinei 
respective ar trebui să se în
cerce experiența matematicii, 
sub forme socotite ca cele mai 
potrivite specificului ramurii 
de științe respective.

pentru pasul său, poate re
flecta fructuos in mai multe 
moduri. Poate analiza slăbi
ciunile sale, dacă ține să a- 
leagă neapărat cariera vizată 
și să le remedieze cu tenaci
tate și îndemînare. Poate să-și 
îndrepte stăruințele spre o 
specialitate mai accesibilă mij
loacelor sale.

Ceea ce ar trebui să se rea
lizeze științific este orientarea 
profesională prealabilă a ado
lescenților în vederea depis
tării aptitudinilor înainte de 
încercarea concursurilor de 
admitere.

Aceasta nu înseamnă însă în 
nici un caz o critică a institu
ției însăși a concursurilor de 
admitere, atît în învățămîntul 
superior, cît și în carierele o- 
ferite de acestea. Fiindcă se
lecționarea candidaților la un 
post trebuie privită indepen
dent de cea de la intrarea în 
facultăți, care nu verifică decît 
promisiuni, nu și realizări.

OCTAVIAN DUMITRIU — 
secretar general al federației 
române de baschet:

— Turneul va trebui să răs
pundă marelui semn de întreba
re: cum au reușit antrenorii Fe- 
rentz și Costescu să aducă în 
formă și să îmbine experiența 
sportivelor Racoviță, Suliman, 
Spiridon, Vasilescu cu elanul și 
puterea de luptă a tinerelor 
Vogel, Ghiță, Szabadoș. Ciocan 
etc.

MOIFREDE RENATO — vi
cepreședinte al federației de 
baschet italiene :

— Pentru echipa noastră tur
neul constituie atît verificarea 
potențialului actualului lot de 
jucătoare, cît și pregătirea lor 
în comun cu formații puterni
ce în vederea „europenelor".

Etapa de mîine : Lituania — 
Bulgaria ora 18,30 și România— 
Italia ora 20,00.

I
I
1
I

I
I
I

(Urmare din pag. I) 
apărut prin 1927 doi elevi noi. 
Primul dintre ei, provenind de 
la liceul de băieți d’n RădăuU. 
avea firea domoală a țăranilor 
moldoveni, fără de acea vioi
ciune în mișcări și în răspun
suri, caracteristică adolescenței 
și confundată adesea cu âdevă- 
îata inteligentă. Mintea acestui 
copil de țăran sărac de la Vi- 
covul de jos era însă deosebit 
de armonios construită. La 
pregătirea lui temeinică era 
primul în clasă la Emba latină 
și germană — se adăuga o bo
gată lectură din clasicii litera
turii si sentimentul unui echili
bru sufletesc ce a reușit să ne 
impună. Ele compensau pe de
plin încetineala unor răspun
suri ce veneau parcă mult mai 
repede pe buzele altora.

Cel de-al doilea venea de la 
Constanța. Nepot de mocani, 
cu mintea ageră și cu ochii 
seînteietori, s-a impus și el a- 
tentiei noastre. Era adevărat o 
speranță a clasei noastre. In 
facultate însă s-au despărțit nu 
numai drumurile, dar și firul 
vieții lor. Cel dintîi a urmat în 
condiții foarte grele facultatea 
de medicină din București un
de a dovedit aceleași calități si 
aceeași capacitate de muncă. 
Cel de-al doilea a urmat facul
tatea de litere din Iași. Zestrea 
bună cu care venea din liceu 
s-a pierdut însă oe drum. Un 
examen de licență ca oricare al
tul. o carieră prost îndrumată 
înspre o gazetă din București 
— din păcate nu dintre acelea 
bine orientate — așa s-a stins 
o flacără vie. care impresionase 
pe mulți dintre colegii săi de 
la acest liceu cunoscut de alt
minteri nrin bogata si vechea 
sa tradiție de cultură. Nu nu
mai deosebirile de tempera
ment, cu care veniseră pe lume., 
distanțau ne cei doi colegi ai 
noștri. Stăruința și ritmul. e- 
gal de muncă al celui dintîi 
i-an deschis o cale, ne care a 
străbătut-o încef, dar isgur. In 
teligența reală, cu care r.ațura 
îl înzestrase pe cel de-al doilea, 
nu i-a putut oferi decît primele 
succese. Ea i-a adus într-un a- 
numit moment chiar și unele 
neajunsuri de care el însuși îsi 
dăduse seama. Așa cum îmi po
vestea odată, la unele exame
ne, a apărut evidentă o anumi
tă linsă de informație mai te
meinică, ceea ce l-a așezat în 
ochii unor profesori de la fa
cultatea de litere din Iași prin
tre elementele mediocre. Mai 
anoî, i-am pierdut urma. Mi-a 
trecut adeseori nrin minte chi
pul strălucind de inteligentă al 
colegului meu constănțean 
si exemplul său din ne
fericire. negativ. Dacă ar fi

Elevi ai Școlii generale Stol
nici, in vizită la Muzeul

Golești

VAL PĂUN Foto : I. ONICEL

DESPRE 
FLORI

(Urmare din pag. I)

vorbele aruncate printre sim- 
burii de dovleac, bărbatul cu 
ochelari subțiri vinde trei a- 
nemone. Tejgheaua e goală și 
numai paharul luminat jumă
tate cu apă și petalele de ivo
riu, de roz și de alfy. M-am tn- 
vîrtit prin piață pînă ce-am a- 
mețit și toate cercurile au'tre
cut o dată pe la tejghea. Pe 
urmă m-am oprit fi i-am ob
servat și pe alții fi toate orbi
tele parcurse cu plasa în mină 
au atins tejgheaua cu cele trei 
flori. De la distanță, ascunse 
sub umbrar, anemonele pîl- 
ptiau moale. De-aproape erau 
flori nervoase, pentru că grația 
corolei era aspră , era grația 
ascezei consumată în subțire, 
în paloare, în înalt.

Am cerut voie și mi s-a- 
ngăduit să le privesc înde
lung. Apoi am cumpărat două 
pentru că nu putea rămîne 
paharul gol. Mi-a-nvelit flori
le în hîrtie și le-am plătit cu 
patru lei, dar n-aș fi dus mai 
cu grijă acasă o figurină de 
porțelan.

Și-apoi locul. Nu l-am găsit 
nicăieri în apartament ci nu
mai tîrziu, după ce-am scos 
toate cărțile dintr-un raft, am 
lăsat florile să moară, în pa
tru zile pe lemnăria de ma- 
hon.

Ieri, bărbatul cu ochelari 
vindea japoneze. Am zărit 
portocaliul arzînd de la colțul 
pieței. Vasul cu flori era așe
zat pe o margine de tejghea 
și vizavi toate florile de sezon 
trase din portocale. Portocaliu 
și atît. Portocaliul putred de 
cărămidă și portocaliul de 
aur turcesc, portocaliul de ți

glă și portocaliul de gutui. 
Toate nuanțele de culoare te 
adunaseră pe tejghea pentru 
a pune-n valoare japonezele 
care luminau atît de pur, atît 
de intens și cu otita strălucire 
că rasa lor nu cerea etichetă 
de dedesubt. Le-am așezat în
tr-un vas pe masa de lucru 
și-n două zile m-am deper
sonalizat. Mă biruise floarea 
devorată de portocaliu.

Azi am cumpărat centaurus. 
Sînt flori de transparență 
ireală cu nume nepotrivit. În
spicate, dințate, sfișiate-n pe
tale, par iele și spini. Le-aș 
alunga peste bărăgan cînd se 
stîrnește vîntul. Pentru ele 
n-am găsit loc în apartament, 
pentru că locuința mea e do
mestică și nebunelor le-ar fi 
trebuit un balamuc. Ci nu
mai noaptea, pe întuneric, 
le-așez în fereastra deschisă 
și ele zboară și-ar putea fi 
și păsări de vară cu penajul 
alb. Le-am plătit cu un leu 
bucata și cînd am plecat din 
piață a plecat și bărbatul cu 
ochelari, fiindcă asta îi era 
toată marfa; cinci centaurus 
într-un pahar.

— E puțin un leu bucata, 
i-am spus în treceie, ca-n 
gînd. Dăruiți-le mai bine. 
Dăruițirle. Serios.

— Nu, zise, nu, mor urît 
pînă la urmă. Un leu restabi
lește echilibrul. Nu frumu
sețea de-acum le-o plătești ci 
durata. Pentru crizanteme voi 
cere la toamnă enorm. Ard 
ca niște veioze. Ard constant. 
Si au o moarte sfâșietoare. 
Mor tîrziu. Mor greu. $i-apoi 
vine iarna. La iarnă locul a- 
cesta va fi gol.

— Da. Din păcate. Din 
foarte păcate, pentru că învîr- 
tindu-mă pe aci voi ameți. 
Excepțiile acestea în flori al
cătuiesc repere imaginare ob
sedante. La urma urmei, cu 
ce vă ocupați ?

— Oh, zise omul cu oche
lari, oh, ce-ntrebare I

SÂNZIANA POP

dacă s-ar fi 
să muncească 

altminteri
fost ajutat — și 
lăsat ajutat — 
altfel, să-și cizeleze 
mintea lui ascuțită, țara noastră 
ar fi avut un cărturar mai mult 
și încă unul dintre cei înzes
trați. Avem deci dreptul să tra
gem o primă încheiere din a- 
cest caz. mai frecvent decît al
tele și în vremurile mai apro
piate de actuala generație : o 
muncă continuă, o stăviință 
conștientă duc la rezultate, pe 
care în chip obișnuit nu le 
poate obține singură inteligen
ța, fie ea oricît de strălucitoa
re.

Nu este desigur singurul caz, 
pe care îl putem întîlni. Adaug 
un al doilea exemplu. ceva 
mai deosebit, cel puțin în apa
rență. Acum mai bine de un 
deceniu, facultatea de istorie 
din București număra printre 
alții și pe doi foarte înzestrați 
tineri, ce-și aleseseră ca specia
litate disciplina arheologiei. In- 
teligenți erau fără îndoială a- 
m’ndoi. Primul dintre ei se re
marca și prin stăruința, colo
rai ă, e adevărat, și de o mare 
doză de ambiție, ce părea însă 
încă inofensivă. Al doilea, fire 
mai boemă, cu preocupări artis - 
tice, chiar cu unele idei năs
trușnice în minte, părea că-si 
va irosi viața. Fir- pasionată 
însă, el a ajuns să-și îndră
gească meseria, pe care si-a a- 
les-o, în așa măsură îneît, în 
cîțiva ani, a devenit unul din
tre cei mai buni cercetători ai 
generației Vnere. dintre aceia 
care vor duce mai departe, de 
la înălțimea științei moderne, 
tradiția școlii arheologice ro
mânești. Ambiția colegului lui, 
înzestrat cu o vioiciune pe care 
am remarcat-o cu toții l-a 
îndemnat să abandoneze un loc 
modest, dar sigur, din cîmpul 
cercetării, pentru un post de 
organizare, desigur mai bine 
plătit, desigur cu mult mai 
multe satisfacții imediate — 
multe dintre, ele si de orgoliu 
— dar care, în chip obiectiv, 
i-a lăsat mult mai puțin timp 
pentru cercetarea 
continuă și 
sigur, se va 
locul său de muncă 
doilea tînăr nu muncește bine ?

științifică 
dezinteresată. De
putes spune : la 

aeest al

Răspunsul e din fericire afișe 
mativ. Avem însă dreptul s.1 
uităm că și el era o speranță ? 
Mai mult încă : avem dreptul 
să uităm că colegul său a a- 
juns prin pasiunea muncii să 
urce în cariera să mult mai si
gur trepte mai înalte, pe care 
și celălalt putea și trebuia sa 
le urce ? Quod erat demons
trandum : pasiunea pentru
munca și meseria ta îți poate 
îngădui orice nădejdi.

Muncă și pasiune : iată cei 
doț poli ai progresului uman, 
sub îndoitul său aspect, social 
și etic.

Nu e de ajuns, cum se spunea 
altă dată, nu fără o tristă iro
nie : „românul e deștept”. Ori
cît de înzestrați am fi — și 
nimeni n-a tăgăduit vreodată 
inteligenta vie a poporului nos
tru — fără de muncă și fără 
de pasiune nu ne putem impu
ne. Dacă atîția oameni de ști
ință români au ilustrat de la 
Dimitrie Cantemir încoace is
toria științei și artei universale, 
dacă numele unui Al. Xenopol, 
N. Iorga, V. Pîrvan. Țițeica, 
Gh. Marinescu. Emil Racoviță, 
C. I. Parhon, Traian Săvulescu, 
și ale atîtor alții, sînt citate în 
toate tratatele științifice, dacă 
arta lui G. Enescu și Brâncuși 
continuă să fie admirate de în
treaga lume, dacă operele Iul 
Eminescu, Sadoveanu și Arghezi 
vor continua să fie citite și iubi
te de toti tinerii din țara noas
tră, secretul realizării acestor va
lori permanente stă înainte de 
toate în munca și în pasiunea 
celor care le-au creat. Cîți ti
neri care „promit" ar putea de
veni cu adevărat o speranță a 
culturii și tehnicii noastre dacă 
ar putea porni, cu stăruință și 
încredere, pe calea, în aparență 
monotonă, a muncii stăruitoare 
și ordonate ? dacă si-ar da 
drumul pasiunii vîrstei lor pa
sionate între toate celelalte, 
dacă ar ști si mai ales, dacă 
ar vrea să distingă falsa stră
lucire a unei cariere ușoare și 
ranide de satisfacția pe care ți-o 
asigură întotdeauna pasiunea 
muncii creatoare, în orice do
meniu de activitate și pe orice 
treaptă a carierei pe care și-au 
ales-o ?

MINISTERUL CAILOR FERATE — ȘCOALA PROFESIONA
LA CAl FERATE

București Calea Giulești nr. 10 Sectorul VIII 
Telefon P.T.T.R. 18.35.71 sau C.F.R. 4279

Anunț
Se aduce la cunoștința celor interesați că pînă la data de 

30 iunie 1968. se primesc înscrieri pentru examenul de admi
tere în anul I școlar 1968/1969, pentru școlile profesionale în- 
vățămint de zi.

Se pot înscrie tineri în vîrstă pînă la 18 ani împliniți în 
cursul anului 1968 absolvenți ai școlii generale.

Se primesc înscrieri de candidați din toată țara, cu condiția 
de a face contract cu C.F.R., că vor consimți să fie repartizați 
acolo unde administrația C.F.R. are nevoie.

întreprinderile pentru care se vor școlariza elevii și mese
riile respective sînt următoarele:

I.E.C.C.F. — Lăcătuș mecanic (intreț. și rep.) tele-
BUCUREȘTI fon, telegraf, radio

— Lăcătuș mecanic (întreț. și rep.) sem
nalizare, centralizare bloc.

— Lăcătuș mecanic utilaj căi ferate

Întreprinderea Meseriile din fișa de recrutare
REGIONALA C.F. — Electrician tracțiune
BUCUREȘTI — Electrician pentru instalații electrice

vagoane
— Lăcătuș mecanic (întreținere și repa

rații), locomotive abur, diesel și elec
trice.

— Lăcătuș mecanic (întreț. și rep.) sem
nalizare, centralizare bloc

— Electrician locomotive diesel și elec
trice

— Lăcătuș mecanic (întreținere și repara
ții) vagoane

— Lăcătuș mecanic (întreținere și rep.) 
telefon, telegraf, radio.

I.C.C.F. 
BUCUREȘTI

— Electrician tracțiune
— Lăcătuș mecanic utilaj căi ferate

Candidații la înscriere trebuie să prezinte următoarele acte: 
, 1. Certificat de naștere în original și copie (copia se certi

fică de școală și se păstrează anexată la cerere) iar originalul 
se restituie.

2. Certificatul de absolvire (în original) al școlii generale.
3. Buletin de analiză a sîngelui : efectuat cu cel mult 3 săp- 

tămîni înainte de concurs.
4. Rezultatul examenului radiologie pulmonar (radioscopie 

radiografie, microradiografie) efectuat cu cel mult 3 luni îna
inte de concurs.

5. Fișa copilului de la 0—15 ani pe care o eliberează școala 
generală absolvită sau certificatul medical eliberat de circum
scripția medico-sanitară la care candidatul este luat In evi
dență.

6. Două fotografii mărimea 4/6.
Înscrierile se fac zilnic la Secretariatul școlii profesionale 

căi ferate din București, Calea Giulești nr. 10, sectorul 8 intre 
orele 8—15.

Concursul de admitere se va ține între 4—12 iulie 1968 la 
sediul școlii și va consta din următoarele probe din materia 
prevăzută în programele școlare ale claselor V—VIII-a

limba română — scris și oral 
matematică — scris și oral 
Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul scolii 

între orele 8—15. telefon P.T.T.R. 18.35.71 sau C.F.R. 4279

DIRECȚIUNEA

LICEUL AGRICOL DIN BLAJ

Primește candidați la concursul de admitere pentru specia
litățile :

1. Contabilitate și merceologie agricolă
2. Horticultura
3. Protecția plantelor
Candidații trebuie să fie absolvenți ai școlii generale.
Concursul de admitere se va ține între 17—27 iunie a.c. și 

constă din probe la limba română și matematică
Absolvenții pot urma orice facultate din învățămîntul su

perior.
Informații suplimentare Ia secretariatul liceului, Piața Re

publicii nr. 3 Blaj, telefon 223.

Anunț școlar
La școala profesională din cadrul Grupului Școlar Hidroteh

nic Arad se primesc candidați pentru examenul de admitere 
ce va avea loc începînd cu data de 1 iulie a.c.

înscrierile se fac în perioada 10—30 iunie 1968.
Se primesc candidați din tot cuprinsul țării, absolvenți ai 

școlilor generale, avînd vîrsta de pînă la Î8 ani împliniți în 
cursul anului 1968.

Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 
din Arad, sty. Grigorescu nr. 8 telefon 16—45.



Ziarul „Nhan Dan" despre reeentele 
acorduri cu privire la ajutorul acordat 

de țara noastră R. D. Vietnam
HANOI 14 — Corespondentul 

Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Sub titlul „O nouă dova
dă strălucită a solidarității de 
luptă dintre Vietnam și Româ
nia". ziarul „Nhan Dan", organ 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, publica un larg co
mentariu pe marginea recentelor 
acorduri cu privire la ajutorul 
acordat de țara noastră R. D. 
Vietnam. Aceste acorduri, men
ționează ziarul, au marcat o 
nouă dezvoltare a relațiilor de 
prietenie, a solidarității de luptă 
și colaborării dintre cele două 
țări frățești. Ele sînt o nouă măr
turie a sprijinului entuziast și a 
ajutorului prețios al partidului, 
guvernului și poporului român 
în lupta noastră împotriva agre
sorilor americani, pentru salva
rea irațională. în trecut, ca și 
acum, partidul, guvernul și 
poporul român au considerat ca 
o îndatorire sfîntă de a da spri
jin și ajutor poporului vietnamez 
pentru ca acesta să-i învingă pe 
agresorii americani.

Articolul menționează docu
mente ale Partidului Comunist 
Român și guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și 
numeroasele declarații făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de alți conducători de partid și 
de stat români, prin care s-a con
damnat sever crimele agresorilor 
americani în Vietnam, s-a reafir
mat sprijinul față de poziția gu
vernului R. D. Vietnam și a 
F.N.E. din Vietnamul de sud, au 
salutat victoriile strălucite ale

armatei și populației din cele 
două zone ale țării împotriva a- 
mericanilor, pentru salvarea na
țională.

Cuvintele ..solidaritate și spri
jin Vietnamului", sînt profund 
sădite în inimile poporului ro
mân, scrie în continuare ziarul. 
Mii de mitinguri, expoziții, pro
iectări de filme înfățișînd victo
riile poporului vietnamez au fost 
organizate în întreaga țară".

„Sprijinul entuziast și ajutorul 
partidului, guvernului și po
porului român constituie un pre
țios stimulent pentru armata si 
populația noastră în lupta împo
triva agresorilor americani. Mul
țumim sincer partidului, guver
nului și poporului român frate", 
scrie în încheiere „NHAN DAN".

Frămîniările
Instalație românească de fo
raj la standul României din 
cadrul Tirgului internațional 

de la Budapesta.

Colaborarea tehnico
științifică româno

cehoslovacă
Eu- 
zile- 
avu*

Corespondentul Agerpres, 
gen Ionescu, transmite : în 
le de 11—14 iunie 1968 a 
loc la Praga cea de-a XVIII-a se- 
siune a Comisiei româno-ceho- 
slovace de colaborare tehnico- 
științifică, în cadrul căreia a fost 
examinată îndeplinirea prevede- — 
rilor protocolului anterior și s-a V 
convenit asupra programului de 
colaborare tehnico-științifică pen
tru perioada următoare.

în baza noului protocol, cele 
două părți își vor transmite do
cumentații și vor face schimb 
de specialiști pentru cunoașterea " 
reciprocă a realizărilor tehnipo- 
științifice, în special în domeniul 
energiei electrice, industriei con- ” 
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei ușoare, indus- 
triei metalurgice, construcțiilor, 
agriculturii și industriei alimen- 
tare. W

De asemenea, cele două părți 
au făcut un schimb util de pă- 
reri cu privire la dezvoltarea în 
continuare a colaborării tehnico- 
științifice și, în special, în legă
tură cu inițierea colaborării di
recte între ministerele și organe- 
le centrale din cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au desfă- a 
șurat într-un spirit de prietenieV 
și înțelegere reciprocă.

Semnarea noului

tratat ungaro
cehoslovac

La Budapesta a fost semnat vi
neri noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență 
tre R. P. Ungară și 
slovacă.

în aceeași zi, la 
avut loc un miting 
ungaro-cehoslovace.

Luînd cuvîntul, Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a subliniat importanța relațiilor 
de colaborare dintre R. P. Un
gară și R. S. Cehoslovacă.

Alexander Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, a arătat că trăini
cia internă a fiecărui stat 
socialist constituie factorul 
hotărîtor pentru trăinicia sis
temului socialist. Aplicarea în 
practică a principiilor internațio
nalismului proletar în relațiile cu 
țările socialiste și mișcarea co
munistă internațională, respec
tarea intereselor lor comune 
fundamentale nu pot împiedi
ca fiecare țară în parte să promo
veze o politică internă proprie dar 
și o politică externă care să co
respundă intereselor noastre co
mune, precum și dezvoltării is
torice, să corespundă condițiilor 
specifice ale țării respective.

mutuală din- 
R. S. Ceho-

IN RÎNDULRECONSIDERĂRI
TINERILOR LIBERALI ITALIENI

din Uruguay
Inslabilitatea economică din Uruguay formează de citya timp 

obiectul unor discuții animate. Ce se intîmpiă. oare, in Uruguay . 
Imaginea unei „oaze liniștite" a unei „Elveții lalino-americane** a 
dispărut încă de acum vreo trei ani. Lumea s-a obișnuit între timp 
cu ideea că plapoma este ceva mai scurtă și că. deci, trebuie să se 
întindă mai puțin. Dar, totuși, nimeni nu prevedea că in mar
șul ei criza va deveni avalanșă, accelerîndu-și mereu viteza, mă- 
rindu-și volumul și amenințînd să distrugă totul în cale.

Specialiștii în chestiuni lalino-americane sint de acord că nu
cleul avalanșei l-au constituit dificultățile economice. Pe acest 
teren țara a mers din rău în mai rău, astfel că în ultimii doi ani 
costul vieții a crescut cu circa 200 la sută. Spuneam cu alt pri
lej că numărul devalorizărilor a fost așa de mare încit, cu sigu
ranță, cetățenii le-au pierdut șirul. De atunci, șirului i-au fost 
adăugate noi componente. Ultimele cțouă au dus în mod direct 
la agravarea disputei politice. Este vorba, mai întîi de operația 
efectuata în noiembrie 1967, cînd peso-uî național a fost de
valorizat, față de dolar, in proporție de 100 Ia sută. Ministrul 
de finanțe, Charlone, a promis atunci că printr-o „operație chi
rurgicală drastică" organismul financiar va fi însănătoșit iar 
moneda va dobîndi stabilitate. N-au trecut nici șase luni 
și a urmat o nouă devalorizare de 25 la sută. Cu toate câ auto
rii acesteia din urmă sint suspectați că ar fi urmărit să dea unor 
grupuri economice posibilitatea realizării de profituri ilicite, ope
rația se înscrie logic în peisajul economic involutiv, agravat și 
de o secetă persistentă.

în aceste circumstanțe agitația socială a căpătat proporții din 
ce în ce mai mari, culminind cu grevele muncitorești și studen
țești din ultimele zile. Atît muncitorii cit și studenții și funcțio
narii protestează împotriva înrăutățirii situației economice și 
sociale din țară, cerind majorarea salariilor și a alocațiilor pentru 
învățămînt. întrucît negocierile cu oficialitățile n-au dus la nici 
un rezultat, guvernul a decretat joi după amiază starea de ur
gență în întreaga țară.

Cum de la „oază liniștită" pină la starea de urgență e o cale 
bunișoară, observatorii se întreabă ce s-ar mai putea intimpla 
de aici încolo. Pe plan politic, de mai multă vreme se vorbea 
de posibilitatea ca președintele Pacheco Areco să încerce for
marea unui guvern de coaliție cu opoziția (Partidul Blanco). Ast
fel, ziarul Uruguayan EL PLATA scria recent că „efectele cri
zei economice ating in măsură tot mai vizibilă stabilitatea politi
că, reclami nd reformulări pe terenul alianțelor de partid". Se 
afirmă că remanierea de luna trecută s-a făcut tocmai cu scopul 
apropierii dintre opozanți și partidul de guvemămînt Colorado. 
Apoi, rapida acceptare de către președinte a demisiei prezentată 
joi de miniștrii culturii și prevederilor sociale — care s-au opus 
decretării stării de urgența — este interpretată, de asemenea, ca 
un pas în direcția coaliției.

La Montevideo este însă răspîndită părerea că oricîte combi
nații politice s-ar face, cheia ieșirii din actualul impas o consti
tuie doar redresarea economică.

ION D. GOIA

Ancheta
Los Angeles

Poliția din Los Angeles a a- 
r.unțat că au început cercetările 
în legătură cu depistarea unei 
tinere în vîrstă de 27 de ani, care 
ar fi implicată în asasinarea lui 
Robert Kennedy. Șeful poliției a 
declarat intr-o conferință de pre
să că nu este exclusă existența 
unui complot pentru înlăturarea 
senatorului.

Dacă Robert Kennedy nu și-ar 
fi modificat planurile sale in ul
timul moment, după discursul 
rostit în sala de bal a hotelului 
Ambasador, el ar fi scăpat pro
babil de gloanțele asasinului, a 
declarat în fa/n juriului de pu
nere sub acuzare directorul ho-

telului Ambasador din Los An
geles. Inițial era stabilit ca după £ 
discurs Robert Kennedy să co- 
boare Ia parter unde îl aștepta un 
mare număr de partizani ai săi. 
Dar anturajul lui Robert Kenne
dy a hotărît în ultimul minut din 
motive necunoscute încă, ca se
natorul să se întîlnească mai 
întîi cu presa. Directorul hotelu
lui urma să îl conducă în afara 

pe un culuoar care tre- 
bucătărie. unde se afla 
Sirhan Sirhan.
depoziții sint cuprinse

hotelului 
cea prin 
asasinul.

Aceste
intr-un document de 258 de pa
gini, care a fost publicat recent 
la Los Angeles.

După alegerile parlamen
tare, viața politică italiană 
rămîne în efervescență. Din
colo de dificultățile găsirii 
unei formule guvernamentale 
continuă evaluările și reeva
luările în cadrul diferitelor 
curente și formațiuni politi
ce. ..Evaluările și dezbateri
le se prelungesc — notează 
CORRIERRE DELLA SERA 
— problemele de structură 
ale economiei și dezvoltării 
tehnologice, criza universita
ră, dilemele deschise 
evoluției Pieței comune, 
cui Italiei în realitățile 
ale Europei anului 1968, 
percutările pe continentul 
ropean ale războiului 
Vietnam, ridică tot atîtea 
probleme și semne de între
bare, reclamă poziții și mai 
ales perspectiva unor direc
ții clare de acțiune".

în această atmosferă un e- 
veniment puțin obișnuit pe
trecut în dreapta scenei poli
tice italiene merită a fi men
ționat. Este vorba de ceea 
ce unele ziare din Italia de
numesc „radicalizarea tineri 
lor liberali". Mai precis, re
marca se referă la apariția, 
săptămîna trecută, a unui 
„document-manifest" al miș
cării cunoscută sub numele 
de „Democrazia 67". Aceas
tă mișcare, care cuprinde as
tăzi aproape 12 000 de ti
neri liberali italieni, a apărut 
în aprilie 1967 cînd aproape 
3 000 de tineri membri ai 
partidului liberal italian, din
tre care peste 200 intrau în 
componența organelor con
ducătoare centrale și locale 
ale acestui partid au părăsit 
P.L.I. într-o scrisoare adre
sată atunci conducerii parti
dului ei atrăgeau atenția că 
gestul lor de a 
rea separată

ale 
lo- 
noi 
re- 
eu- 
din

forma grupa- 
„Democrazia

67" are un sens protestatar, 
că au vrut să atragă atenția 
asupra „orientării net conser
vatoare a partidului liberal", 
în recentele alegeri, acest 
grup a încercat, prin legatu
rile sale, să influențeze o 
reorientare a P.L.I. către cen
tru-stînga. încercările au ni
merit în gol.

Consecința ? Gestul pro
testatar din 1967 a fost ur
mat de concluzii mai dure. 
Rezultatul este documentul- 
manifest apărut în aceste 
zile. în acest document, cu 
nuanțe programatice, grupul 
„Democrazia 67“ acuză con
ducerea Partidului liberal că 
„se opune unei evoluții ne
cesare" și „a făcut tot ce-i 
era posibil pentru a îndrep-

ta spre extrema dreaptă miș
carea liberală italiană, trans- 
formînd-o într-un centru de 
polarizare a elementelor celor 
mai refractare progresului 
societății italiene"". Grupul 
„Democrazia 67“ își autode
finește orientarea ca fiind „la 
stingă democrației creștine și 
la centrul partidului socia
list". De la democrat-creștini 
ei acceptă o parte din ideile 
privind „programarea econo
mică" ; de Ia socialiști ei a- 
probă o mare parte a con
cepțiilor sociale și ideea au
tonomiei laice. Atrage aten
ția atitudinea netă, lipsită de

echivoc a „tinerilor liberali 
rebeli" în ce privește con
damnarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam (atitudine în con
trast total cu aceea a parti
dului liberal). „Politica ame
ricană în Vietnam — subli
niază documentul-manifest 
— este nu numai o aven
tură și o crimă în sensul cel 
mai direct, dar este, fără în
doială, un pericol pentru 
securitatea tuturor oamenilor, 
inclusiv a europenilor".

Această delimitare 
programatică a unui 
număr de tineri foști 
bri ai partidului liberal este 
considerată 
observatori 
litîce italiene 
tomatică. Se apreciază că e- 
xistă șanse serioase ca „De
mocrazia 67" să atragă un 
număr mare de tineri actual
mente cuprinși în partidul 
liberal și în partidul republi
can (de nuanță centru-dreap- 
ta). Intr-un sens mai larg, 
așa cum subliniază STAM
PA, evoluțiile din rîndul ti
nerilor liberali „se circum
scriu unor tendințe mai largi 
ale tineretului de a părăsi or
ganizațiile de extremă dreap
tă". Aceste tendințe cores
pund pătrunderii mereu mai 
accentuate în cele mai dife
rite cercuri ale tineretului
italian a ideilor de stînga,
mai precis a conștiinței nece
sității progresului social. „E- 
fectiv — constată CORRIE
RRE DELLA SERA — evo
luția tinerilor liberali 
zintă oi 
ditării dreptei ... .....___
neretului. Ea reflectă și ac
centuează înaintarea stîngii. 
Ea va contribui, cu siguran
ță, Ia reducerea în continua
re a importanței 
întregii drepte în

clară, 
mare 
mem-

de numeroși 
ai vieții po- 

ca simp-

erilor liberali jflpre- 
manifestare
Ireptei în rînduiw ti-

politice a 
Italia".

bine\informa-
PRE-

Citînd surse
te, agenția FRANCE
SSE relatează că 14 membri 
ai organizației studențești de 
rezistență „Rigas Ferraios" 
(numele poetului și eroului 
național grec), urmează să 
compară în fața Tribunalului 
militar din Atena. Ei sînt a- 
cuzați de a fi desfășurat o 
activitate ..periculoasă" pen
tru actualul guvern militat 
grec, prin distribuirea de ma
nifeste și lozinci mobilizatoa-

Comuniștilor din Iugoslavia

Budapesta a 
al prieteniei

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
In ședința comună a Prezidiului 
și Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I. din 9 iunie a.c. au fost 
adoptate Directivele cu privire la 
cele mai importante sarcini ale 
Uniunii comuniștilor în dezvolta
rea sistemului relațiilor social-eco- 
nomice și politice.

Făcînd o analiză a recentelor 
acțiuni ale studenților din Iugo
slavia, Prezidiul și Comitetul Exe
cutiv al C.C. al U.C.I. subliniază 
că comuniștii sprijină cererile și 
propunerile îndreptate spre dez
voltarea societății și a. democrației 
socialiste, cererile de a se soluțio
na cu mai mult succes probleme
le privind situația materială și so
cială a studenților și, în general, 
a sistemului de învățămînt. Pre
zidiul și Comitetul Executiv al 
C.C. al U.C.I. consideră că siste
mul de învățămînt trebuie „schim
bat din temelie", astfel îneît el 
să corespundă necesităților de 
dezvoltare a forțelor de producție 
și capacității creatoare a tineretu
lui și oamenilor muncii, precum 
și perfecționării relațiilor socialis
te. U.C.I. se pronunță pentru îm
bunătățirea structurii sociale a 
studenților și consideră că aceș
tia trebuie să participe direct 
la rezolvarea tuturor probleme
lor care îi privesc direct. Totoda
tă, sînt respinse acele metode de 
soluționare . a problemelor a

articol din ziarul egip
tean „AL AHRAM“, semnat de 
redactorul șef al acestui cotidian. 
Heykal, se arată că o înfruntare 
pe plan militar între Israel și ță
rile arabe este în momentul de 
față imposibilă. O asemenea în
fruntare — adaugă ziarul — ai 
putea avea însă loc în domeniile 
politic, economic, social și inter
național. Date fiind condițiile in
terne din aceste țări, subliniază 
autorul, precum și datorită opi
niei publice internaționale care 
nu ar accepta o soluție de forță, 
nici Israelul, nici țările arabe nu 
vor putea ajunge la vreun rezul
tat pe plan militar.

PRILEJUL VIZITEI 
pe care o face în Austria, pri
marul general al Municipiului 
București, Dumitru Popa, la 
invitația primarului Vienei. 
Bruno Marek, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Viena, Gheorghe Pele, a oferit 
vineri o masă. Au participat 
primarul Vienei. Bruno Marek, 
membri ai Senatului orașului 
Viena, personalități politice și 
culturale austriece. Au rostit 
toasturi Dumitru Popa, am
basadorul român Gheorghe Pe
le și Bruno Marek.
• ȘEFUL DELEGAȚIEI RO

MANE la Conferința generală a 
Organizației Internaționale a 
Muncii, Petre Blajovici, minis
trul muncii, a vizitat sediul 
Centrului internațional de do
cumentare în domeniul securită-

Cereri pentru extinderea comerțului 
S. U. A. cu țările socialiste

Harold Linden, președintele 
Băncii de Import-Export din 
S.U.A., a cerut joi în fața unui 
subcomitet al Senatului ca Statele 
Unite să extindă relațiile comer
ciale cu țările socialiste. El a 
criticat tendința de accentuare a 
restricțiilor în comerțul 
Unite cu țările socialiste, 
ță care s-a făcut simțită 
cial în ultimii ani.

Subcomitetul pentru 
mele bancare studiază în 
zent rezoluția în care este expri-

Statelor 
tendin- 
în spe-

proble-
i pre-

aimată părerea unor membri 
Congresului american potrivit 
căreia actualele restricții asupro 
exporturilor inclusiv asupra ope
rațiunilor Bănicii de Import-Ex
port trebuie modificate.

Linden a declarat că noile legi 
trebuie să dea posibilitatea ex
portatorilor americani să fie puși 
în condiții de egalitate cu expor
tatorii vest-europeni, care au o 
mai mare libertate de acțiune în 
relațiile comerciale cu țările so
cialiste.

ții muncii, unde s-a întreținut 
cu directorul centrului, Marcel 
Robert. De asemenea, el a fă
cut o vizită la Asociația inter
națională pentru securitatea so
cială. unde a fost intîmpinat de 
secretarul general, Leo Wild
man. Au avut loc schimburi de 
vederi asupra relațiilor dintre 
țara noastră și cele două or
ganizații.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U. se va reuni 
luni la ora 19,00 G.M.T. pentru a 
adopta proiectul de rezoluție 
depus de U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rea Britanie în legătură cu ga
ranțiile oferite țărilor nenuclea
re de puterile nucleare semnata
re ale tratatului de neprolifera- 
re a armelor nucleare, s-a anun
țat oficial la sediul O.N.U.

• CU OCAZIA plecării sale 
definitive din Finlanda, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Helsinki, Niculai loan 
Vancea, a fost primit în audien
tă "de președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen. Cu acest prilej, 
între președintele Finlandei și 
ambasadorul român, a avut loc 
o convorbire cordială.

• ÎNTRE FORȚELE IZRAE- 
LIENE ȘI CELE EGIPTENE dis
puse în zona portului Tewfik pe 
malurile Canalului de Suez a 
avut loc ieri un schimb de focuri 
de artilerie, mortiere și mitra
liere de aproape două ore, re
latează agențiile de presă occi
dentale. Observatorii subliniază 
că acest incident este unul din
tre cele mai grave intervenite 
între cele două părți de la sfîr- 
șitul lunii ianuarie.

Și în Ecuador se desfășoară 
susținute acțiuni protestata
re împotriva intervenției a- 
mericane în Vietnam. Pe 
străzile orașului Guayaquil, 
tineri ecuadorieni au scris 
lozinci prin care se condam
nă politica S.U.A. în Viet

nam.

Consultări

la Roma
în încercarea de a pune 

capăt crizei de guvern din 
Italia, președintele Giuseppe 
Saragat a început o nouă 
rundă de consultări cu lide
rii partidelor politice. El a 
avut întîlniri cu reprezentan
ții Partidului Democrat-Creș- 
tin, ai Partidului Socialist U- 
nificat și Partidului Republi
can — cele trei partide, care 
au format coaliția de centru- 
stînga destrămată în urma re
centelor alegeri. După cum se 
știe, datorită refuzului socia
liștilor de a participa la o 
coaliție de centru-stînga, Ma
riano Rumor, secretarul Par
tidului Democrat-Creșlin, a 
eșuat în încercarea de a re
face această coaliție.

Alternativele acestei coali
ții de centru-stînga sînt ori un 
guvern minoritar democrat- 
creștin, sau noi alegeri.

Griji" de inspirație americană
Problema care pare 

frămînte foarte 
mult la ora actuală u- 
nele cercuri politice 
australiene este cît de 
departe trebuie să 
meargă Australia în di
recția umplerii golului 
lăsat după retragerea 
trupelor britanice de la 
Est de Suez. „Grijile" 
pe care și le exprimă 
unele oficialități aus
traliene în legătură cu 
această problemă sînt 
însă, așa cum remarcă 
o parte a presei aus
traliene. de inspirație 
americană. S.U.A., care 
nu dorește să treacă 
fățiș drept acaparatoa
re a vechilor poziții 
militare engleze, ape
lează la ajutorul alia- 
ților săi dintre care 
australienii par să fie 
cei mai vizați. Astfel, 
în unele cercuri guver
namentale australiene 
se Iasă să se înțeleagă 
că Australia a început 
să cîntărească situația, 
să vadă în perspectiva 
apropiată posibilitatea 
înlocuirii unei părți 
din trupele britanice 
cînd acestea se vor re
trage în 1971 din ba-

zele Asiei de 
în 
de
ea
pe 
tă

economică 
nu mai e

sud-est. 
afară de cei 8 500 
soldați din Vietnam 
mai are și alte tru- 
răspîndile în aceas- 
regiune.

Retragerea Marii Bri
tanii din aceste teri
torii nu pare să mai 
condiționeze pe cea a 
Australiei. Legăturile 
cu Anglia sînt treptat 
lăsate Ia o parte. De
valorizarea lirei sterli
ne, de la 18 noiembrie 
1967. care nu a fost 
urmată de o devalori
zare a monedei austra
liene. a demonstrat o- 
dată mai mult ca de
pendența 
de Anglia
atît de strinsă, cel pu
țin în ceea ce privește 
industria și comerțul. 
Asistăm acum atît la 
manifestări ale unei 
independențe politice 
pronunțate față de Ma
rea Britanie și Com
monwealth, cit și la o 
apropiere vizibilă de 
S.U.A. Infiltrarea 
S.U.A. în economia 
Australiei își spune a- 
cum cuvîntul și pe 
plan politic. Marea 
Britanie a rămas în

urma S.U.A. în ceea ce 
privește prioritatea ce
lui mai cultivat parte
ner comercial, Stateie 
Unite devenind în ul
timii ani, într-un ritm 
rapid, principalul fur
nizor al Australiei. Ast
fel, investițiile ameri
cane în Australia au 
deja pondere mare în 
economia acestei țări, 
ele atingînd suma de 
2 miliarde de dolari, pe 
cînd exportul S.U.A. a 
crescut cu 37 la sută 
în 1967, ajungînd Ia 
891 milioane de dolari, 
ceea ce reprezintă 25 
Ia sută din totalul im
portului Australiei. Ca 
urmare, politica austra
liană se orientează tot 
mai mult spre cea ame
ricană. dovada făcînd-o 
ultimele afirmații, 
mai des vînturate 
presa australiană, 
aceea a necesității
tale pentru sud-estul 
asiatic ca forțele mili
tare australiene să ră- 
mînă în continuare să-i 
asigure securitatea" 
(TIMES). Pe linia 
strîngerii legăturilor cu 
S.U.A. se înscrie și . 
proiectata vizită a pri-

tot 
în 
ca 

,vi-

mului ministru austra
lian, John Gortonj în 
S.U.A. interesul mani
festat dc aceasta din 
urmă pentru pozițiile 
importante pe care 
Australia le-ar putea 
ocupa în Pacific și în 
Asia reiese și din rela
tările 
cane , 
AND 
PORT"
faptul că „președintele 
Johnson a 
presiuni
Gorton de a veni în 
S.U.A. în acest moment 
în scopul de a obține 
sprijin străin pentru 
politica Casei Albe în 
Vietnam".

Cum este însă și fi
resc, pericolele antre
nării Australiei în an
grenajul militar ameri
can provoacă îngrijo
rare pe cel de-al cin
cilea continent. Nu 
numai îngrijorare, dar 
și o opoziție pronun
țată in rîndul unor 
cercuri ale opiniei pu
blice.

revistei ameri- 
„U. S. NEWS 
WORLD RE- 
privitoare Ia

exercitat 
asupra lui

DOINA TOPOR

căror folosire ar însemna renun
țarea la orientarea de bază, la 
dezvoltarea democratică.

Condiția esențială de înlăturare 
a dificultăților sociale, economice 
și politice și a devierilor consta
tate în societatea iugoslavă, se a- 
rată în Directive, este ca U.C.I., 
împreună cu toate forțele pro
gresiste să se orienteze ferm spre 
dezvoltarea relațiilor democrqBce 
și socialiste și spre o luptă mai 
dîrză pentru atingerea țelurilor re
formei economice și sociale. In 
acest scop Directivele prevăd a- 
doptarea de măsuri, printre care 
dinamizarea producției, moderni
zarea economiei și creșterea efi
cienței ei, dezvoltarea pro
ducției agricole, îmbunătățirea 
sistemului de planificare, perfec
ționarea sistemului de prețuri, 
sporirea exporturilor, dezvoltarea 
pieței interne, creșterea număru
lui de angajați, ridicarea nivelului 
de trai.

în document se arată, totodată, 
unele deficiențe apărute în pro
cesul aplicării reformei. în do
meniul repartiției apar deosebiri 
în ce privește nivelul veniturilor 
personale. De aceea în Directive 
se propune ca prin întreg siste
mul de impozite să se asigure 
principiul potrivit căruia toți ce
tățenii, care obțin venituri per
sonale mai mari, să contribuie în 
mai mare măsură la satisfacerea 
nevoilor comune. De asemenea, 
unele persoane obțin în mod ne- 
just venituri pe baza posedării 
unor bunuri materiale pe care le 
vînd sau le împrumută, aceste 
fapte constituind obiectul unor 
condamnări politice justificate. 
Prezidiul și Comitetul Executiv al 
U.C.I. subliniază necesitatea îm
piedicării încercărilor ca sub for
ma asociațiilor să ia ființă între
prinderi particulare. Totodată 
este criticat modul ineficient 
în care sînt rezolvate probleme
le privind angajările în cîmpulle privind angajările în 
muncii.

U.niunea comuniștilor, 
tă în Directive, luptă 
dezvoltarea solidarității 
L_‘„, pentru relații cît 

între oameni, 
privilegiilor, ____
oricăror forme de mo- 
împotriva 
r sociale, 
subliniază 
politic <

se ara- 
pentru 
socia- 

mai 
împo- 

parazitis-

liste, 
umane 
triva 
mului, 
nopol, 
bligațiilor 
U.C.I. 
sistem 
rat de vechile relații și for
me de conducere, ceea ce 
provoacă apariția unor tendințe 
de îndepărtare de la linia lup
tei pentru democrația autocon- 
ducerii. Una din formele prin- 

o 
un

Directivele

neglijării o-
Totodată 
actualul 
împovă-

i că
este

acestor tendințe 
aspirațiile spre 

politic.
că U.C.I. se pronun-

cipale ale 
constituie 
pluralism 
subliniază
ță cu hotărîre împotriva ten
dinței de formare a unui sistem 
cu mai multe partide.

Directivele se ocupă în în
cheiere de sarcinile de viitor ale 
U.C.I., ale organelor politice și 
sociale.

REDACT1A SI ADMINISTRAȚIA i București. Piața „Scînteir. Abonamentele se fac la oficiile poștale factorii poștali M difuzorlj voluntari din întreprinderi și Instltutll. Telefon 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafic ..Casa Scînteli*.


