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Imaginea Uzinei 
„Electroputere“ Cra- 
iova se Înfățișa o- 
chiuiui pînă nu de 
mult, așa cum o cu
noșteam de mai 
muiți ani: hale in
dustriale spațioase, 
dispuse într-o anu
me simetrie, în care 
intuia! atmosfera 
de creație. O intuiai
— în primul rînd
— privind expoziția 
din fața pavilionului 
administrativ, care 
prezintă mostre ale 
produselor ce se 
fabrică aici. Vezi în 
această expoziție, 
micșorată la scara 
1 : 1 000, Întreaga u- 
zină : de la aparatele 
electrice de înaltă și 
joasă tensiune, pină 
la uriașele transfor
matoare de 200 
MV A ; de Ia cele 
mai simple mașini e- 
lectrice rotative, pî
nă la locomotiva 
Diesel electrică.

De la o vreme, u- 
zina se înfățișează 
într-o altă imagine: 
uzină-șantier. între
prinderea de con
strucții speciale și 
montaje (l.C.S.l.M.) 
mărește de cîțiva 
ani încoace, în fie
care an, puterea 
uzinei. Are loc aici
— sub impulsul pla
nurilor stabilite de 
partid — o pasio
nantă întrecere între 
șantier și uzină. 
Fiecare metru pătrat 
de suprafață indus- 
rială amenajat de 
constructori este o- 
supat de uzină, u- 
neorl în aceeași 
zi, pentru a-1 folo
si cit mai repe
de. Uzina nu-1 dă ră
gaz constructorului 
să privească tnapol...

Semnele acestei 
Întreceri sînt din ce

in ce mai evidente 
în aceste zile cînd și 
uzina și șantierul 
vor să întîmpine cea 
de-a 45-a aniversare 
a partidului cu suc
cese care să le facă 
cinste. Am putea 
spune că tonul ace
stei întreceri l-a dat 
șantierul. Era încă 
proaspăt ecoul anga-

nizare, araldit I și II 
— schimbă compie! 
vechea tehnologie. 
Ele asigură prelu
crarea rășinilor sin
tetice care conterà 
produselor o estetică 
deosebită, calități e- 
lectroizolanle și e- 
lectrotehnice supe
rioare, gabarite re
duse. Pe șantier

adevărată 
a 

care 
tot 

pu- 
Bri- 

de

I I

« I

LA HIDROCENTRALA DE PE

S-a terminat marele
al galeriei

ARGEȘ

parțială a 
de aparate 
de inaltă 
cu 5 luni

jamentelor luate de 
uzină — etapa plnă 
la 8 Mai — cînd șan
tierul a anunțat ter
minarea 
fabricii 
electrice 
tensiune
înainte de termen. In 
timp ce constructo
rul execută acum ul
timele lucrări, la 
tronsonul din vest, 
uzina produce aici 
cu trei sferturi din 
capacitatea fabricii.

Vizităm fabrica. A- 
teliere cu totul noi 
— ca cele de galva-

lucrează peste 1200 
de constructori, ma
joritatea tineri. Ce 
obiective se află 
in prezent pe a- 
genda lor de între
cere ? Dezvoltarea 
capacității fabricii de 
mașini 
tative, 
fabricii 
sudate,
relor generale, con
struirea a numeroase 
utilități etc. Suprafe
țele de producție ale 
uzinei — in perioa
da 1966—1970 se

electrice ro- 
construirea 

de ansamble 
a laboratoa-

vor dubla față de 
1965.

Am putea vorbi 
în aceste zile des
pre o
carte de onoare 
întrecerii în 
fiecare ține cu 
dinadinsul să-și 
nă semnătura, 
gada condusă
comunistul Ion Nca- 
gu și-a cîștigat 
dreptul, prin rezul
tatele obținute, de 
a figura pe prima fi
lă a acestei cărți. 
In primul rînd prin 
entuziasmul cu care 
muncesc toți mem
brii săi — și în bri
gadă lucrează toar
te muiți tineri. Astă 
iarnă. Ia lucrările de 
alimentare cu apă, o 
subantrepriză a lă
sat o vană astupată. 
Oamenii, ca să 
blindeze țeava spar
tă, au lucrat cîteva 
ore în apă. Era un 
ger năpraznic. Dar 
niciunul n-a dat îna
poi pînă cînd lucra
rea n-a fost termi
nată.

Dăruirea nu se 
manifestă însă nu
mai în ocazii deose
bite. Cei din briga
da lui Neagu tra
tează cu aceeași a- 
tențle fiecare lu
crare. Iată „secre
tul’ care i-a adus 
multe succese și 
multă faimă celei 
mai tinere brigăzi de 
pe șantier.

In cartea de onoa
re a întrecerii fi
gurează în ordine 
brigada Iui Ion Bâr- 
bulescu. Ea este nu
mită „uzina șantie
rului’ Pentru briga-

C. PRIESCU

(Continuare în 
pag. a Il-a)

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceausescu

3

Nicolae 
joi dimi- 
afacerilor 

Maurice

Gheorghe

Secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, 
Ceaușescu, a primit 
neața pe ministrul 
externe al Franței, 
Couve de Murville.

Au participat Ion
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Victor Dimitriu, am
basadorul României la Paris.

Ministrul de externe fran
cez a fost însoțit de Jacques 
de Beaumarchaîs, directorul 
general al afacerilor politice 
din Ministerul Afacerilor Ex-

terne al Franței, și Bruno de 
Leusse, directorul de cabinet 
al ministrului, precum și de 
Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a evidențiat 
dorința comună de a dezvolta 
continuu relațiile de colabo
rare multilaterală dintre 
România și Franța. Totodată, 
a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu situația in
ternațională actuală.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Ultima străpungere de pe gale
ria de fugă, ultimele explozii și 
sărbătorirea tradițională a întîl- 
nirii eelor două brigăzi. Ultima 
porțiune pe 1 322 metri lineari a 
uriașului tunel a fost săpată în 
inima muntelui de harnicii mi
neri ai lui Pavel Oțet și Paul Ți- 
haniuc, care au raportat astfel 
îndeplinirea angajamentului cu 10 
zile mai devreme. Cu această 
străpungere s-a încheiat o a doua 
mare lucrare (după baraj) de pe 
șantierul hidrocentralei. După ce 
își vor dărui, vijelioase, puterea 
lor paletelor turbinelor, apele Ar
geșului se vor rostogoli la vale 
pe noul drum săpat în stîncă la

peste 120 metri adîncime. Peste 
11 kilometri de galerie in munte 
eu un diametru de 5,15 metri li
neari au înseninat pentru con
structori cițiva ani de muncă în
cordată, entuziastă, de luptă ero
ică cu roca, cu apa și gazele ; 
438 000 m.c. rocă escavată, 186 000 
m.c. beton. La acest examen 
grandios au căzut pe rînd me
todele clasice de escavare și be
tonare, dar oamenii nu s-au dat 
bătuți ; au creat altele noi, le-au 
experimentat, le-au îmbogățit. 
Au sporit vitezele de înaintare

AURELIA POPESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Sete. Un cuvînt prin 
care viața modernă 
numește din ce în ce 
mai rar, în accepția 
primară și extremă, 
senzația biologică ge
nerală de necesitatea 
de a bea și insepara
bilă de cea a foamei. 
Zona marilor arșițe a 
fost redusă simțitor pe 
harta geografiei con
temporane, expresia 

1 o funcție în 
primul rînd metafo- 

~ ’ * voca-
1 pu

țin la noi, cuvîntul 
înscrie printre a- 

i menite să dea 
pregnanță unor maxi- 

cerințe de ordin 
. Vorbim în 

mod curent despre se
tea noastră de cunoaș
tere, de cultură, de 
frumos...

Sînt niște simple 
constatări tinîno de 
sfera îndeobște cunos- 

Precizarea 
informația 

citite sînt 
unui foarte 
adolescent, 
ale unui li-

I
 temporar
căpătînd w» « w v 1 »•

i
rică. Chiar în v 
bularul diurn, cel 
tir. Ir —! ..... '

I
se în 
celea

I
me cerii 
spiritual.
rv» mi«««

I
I
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cutului. 
constă în

I
că cele 
gîndurile 
proaspăt

I
mai exact 
ceean din clasa a Xl-a, 
și alcătuiesc un înce-

I
put de pagină a unui 
jurnal de însemnări

I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I 
I 
Iintime, intitulat — 

au zîmbiți, maliția este 
atît de nerecomanda
bilă într-un aserne- | 
nea caz l — Eu, la 17 | 
ani. .

Copleșitoare este e- ■ 
nioția descoperirii că I 
ceea ce am fost ten- ■ 
tat inițial să cred că ■ 
voi întîlni ca notație I 
intimă la un atît de ti- ■ 
năr autobiograf de- ■ 
pășește o simplă încer-1 
care de sinteză a pro- ■ 
filului etic al unei în- ■ 
tregi generații, con-1 
stituind o autentică ■ 
profesie a'e credință a ■ 
unei colectivități a-1 
flate la vîrsta super- ■ 
belor și temerarelor ■ 
zboruri. Eu, la 17 ani, I 
însemn o părticică ■ 
din generația mea, un ■ 
elev ca alți două mtll 
din liceul meu și ca ■ 
alte sute de mii din 
toate liceele noastre.

Dar să revenim la 
pagina de jurnal 
subliniază i 
schimbării înregistra
te de cuvîntul sete. 
Constatarea este pen
tru autorul ei 
punct de

I
mal care I 
adevărul I

I un 
plecare a |

(Continuare ” 
în pag. a Il-a)

Mai repede decit

anul trecut

Nu-î de vină

numai ploaia !

Primăvara pe lacul Herăstrău

MlNDRIA
NOASTRA

A 45-a aniversare a Parti
dului este, pentru toți con
structorii țării, un prilej feri
cit de bilanț rodnic și de gîn- 
dire îndrăzneață spre viitor. 
Veștile despre noi realizări și 
succese ne asaltează. Unul 
dintre constructorii lamino
rului de la Galați spunea: 
Nici nu vă puteți închipui ce 
mulțumire încearcă un con
structor cînd vede că munca 
și priceperea lui au dat roa
dele așteptate!...

Înainte de Galați, omul a 
lucrat pe alte șantiere. De 
fiecare dată, cînd și-a con
templat opera, a spus: Nici

de Nicolae Țic

nu vă : puteți închipui ce 
mulțumire... De la Galați, se 
va duce in altă parte, este aș
teptat în atâtea locuri. Iar la 
sfîrșit, va spune: Nici nu vă 
puteți închipui ce mulțumire... 
Dar aceeași mulțumire o în
cearcă și tovarășii lui de lu
cru — opera comună este și 
opera fiecăruia dintre ei. 
Oamenii aceștia, despre care 
auzim mereu, pe care-i întîl- 
nim — de bun simț, modești,

săritori la nevoie, îndrăzneți 
în efortul de fiecare zi — sînt 
adevărate comori de experi
ență și simțire tovărășească.

Ei au adus viața pe terenuri 
lăsate, cîndva, în paragină; 
ei au alungat monotonia, lîn- 
cezeala locurilor unde nu se 
întâmpla nimic: au schimbat, 
în ani puțini, dar cu eforturi 
mari, fața orașelor și satelor 
patriei. Ei au energia și pri
ceperea de a înfăptui în anii

viitori, directivele de partid și 
de stat, asupra cărora au gîn- 
dit matur.

De unde vine mulțumirea 
de care vorbea constructorul 
de la Galați 1 Iată, răspunde 
un alt constructor, de la Ar
geș : Lucrăm în plin, și pe 
măsura noastră — la sfîrșit, 
ai ce să vezi și ce să arăți și 
altora... Omul se gîndea la 
construcții de mare impor
tanță, opere trainice, care vor 
înfrunta timpul. Bicazul și 
Argeșul, și Galații — și atîtea 
altele de pe cuprinsul țării,

(Continuare in pag. a Il-a)

Portret In pragul maturității (elevă 
Nina Ivanov din clasa a Xl-a a liceului 

„V. Alecsandri“ din Galați
Foto: N. STELORIAN

Scrisori de
pe șantierele
recoltei 1966

In regiunea Ploiești B-au 
însămînțat joi ultimele supra
fețe cu porumb boabe, lucra
re care anul acesta s-a făcut 
într-o perioadă mai scurtă de- 
cît în primăvara trecută. Pen
tru obținerea de recolte spo
rite, Ia întreaga suprafață de 
porumb, suprafață care ocupăpeste 142 000 ha cultivate cu _ . ______ ___

aproape 43 la sută din terenurile arabile ale regiunii, a fost 
folosită sămînță de hibrizi dubli corespunzătoare condițiilor 
pedoclimatice ale acestei zone.

In seara zilei de 27 aprilie, co
operativele agricole din 4 raioane 
din regiunea Argeș au terminat se
mănatul porumbului : Drăgănești- 
Olt, Pitești, Rm. Vîlcea și Horezu. 
Intr-un ritm susținut se desfășoară 
această lucrare în raionul Slatina.

In raionul Costești însă, ptnă Ia 
planificate se însămîntaseră numai 
Muscel, această lucrare era execu-

aceeași dată din 32 555 hectare 
aproximativ 20 000, iar în raionul_____ ,
tată în proporție de 59 la sută. Ritmul nesatisfăcător la însămîntarea 
porumbului în raionul Costești se datorește și unor lipsuri de organi
zare a muncii în unele cooperative agricole. Explicația „timp nefavo
rabil” pe care am primit-o la Căldăraru, Ionești, Mozaceni-Deal nu 
corespunde pe deplin adevărului. In aceleași condiții au lucrat și coo
perativele din Popești și Surduiești, care au terminat însămînțatul po
rumbului încă de acum două zile. Iată de exemplu cum arată „timpul 
nefavorabil” la Cornătel. Terenul nefiind bine pregătit, cele 10 semă
nători nu pot lucra cu întreaga capacitate. Două semănători descom
pletate, nu au putut fi folosite deloc. La Deagurile, zilele trecute, din 
cele 11 semănători, 5 se aflau Ia sediul brigăzii, nu lucrau.

„Timp nefavorabil" am întîlnit și la Slobozia, Recea și Broșteni. In 
parte, această situație se datorește șt faptului că S.M.T, Costești, 
care deservește acește unități, nu a asigurat o bună pregătire a ma
șinilor. Deci, nu starea timpului poartă principala vină I

IOANA GIRARDI

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru). — Aceste zile pline 
de succese pe care oamenii mun
cii din întreaga tară le obțin în 
cinstea marelui eveniment al ani
versării partidului, sini un prile/ 

ți pentru harnicii lucrători ai ogoarelor de a raporta la rlndul lor re
zultatele bune pe care le consemnează în ampla bătălie pentru recolta 
acestui an. Ptnă la data de 26 aprilie o serie de unități agricole din 
regiunea Maramureș au terminat însSmîntatul porumbului, reușind 
astfel să-ți realizeze angalamentele înainte de termen. Printre acestea 
se află gospodăriile agricole de stat Nisipeni, Ghenci si Chereuța, 
piecum și cooperativele agricole de producție din Sarasău, Vad — 
raionul Sighet, Cicîrlău, Motira — orașul Baia Mare, Agriș, Babano- 
vac, Sălsig si altele. De asemenea, țăranii cooperatori din Seini, Re- 
meti, Săpinta, Beitiug, Cărei se apropie In ritm susținut de sfirșitui 
lucrărilor.

//

Președintele Consiliului Revoluționar

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului Revoluționar al Uniu-

nii Birmane, generalul Ne 
Win, va face o vizită oficială 
in țara noastră în a doua ju< 
mătate a lunii iunie 1966.



IA SARBÂ IO A REA
TINEREII!

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

de către ambasadorul Republicii Liban

In Republica Socialistă România

Tradiționala sărbătoare a 
tineretului din patria noastră, 
ziua de 2 Mai, va prilejui și în 
acest an numeroase manifes
tări cultural-distractive menite 
să pună în valoare entuzias
mul, talentul și voioșia, minu
nate distincții ale tinereții. în 
orașul București tradiționala 
zi a tineretului va fi o zi a 
cîntecului și jocului, a veseliei 
larg revărsate, desfășurate de 
dimineața și pînă tîrziu în 
noapte. O discuție cu tovară
șul Dan Marțian, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C. a prilejuit 
o trecere în revistă anticipa- 
tivă a acțiunilor la care vor 
fi invitați să participe tinerii 
Capitalei noastre.

— Urmînd indicațiile celui 
de al VlII-lea Congres al 
U.T.C., privind organizarea 
distracției tineretului, noi am 
urmărit, alcătuind filmul aces
tei zile, să găsim acțiuni în 
măsură să ofere întregului ti
neret al Capitalei prilejul de 
a se distra, de a petrece cum 
se cuvine la o asemenea săr
bătoare a tinereții.

— Care va fi genericul a- 
cestui „film“ al zilei tineretu
lui?

— încă în seara zilei de 
1 Mai la toate cele șase case 
de cultură ale tineretului, ca 
și la casele raionale de cultu
ră V. I. Lenin și 1 Mai se vor 
organiza carnavaluri.

în dimineața zilei de 2 Mai, 
în Parcul Herăstrău, începînd 
de la ora 9, se va desfășura o 
serbare cultural-sportivă. Iată 
cîteva puncte de atracție ale 
programului: întreceri sporti
ve dotate cu cupa „2 Mai“ 
(canotaj academic, caiac, ca
noe, demonstrație motonautică, 
concurs de yahting. schi nau
tic) în timp ce pe celelalte 
baze sportive din preajma la
cului se vor desfășura demon
strații de volei, baschet, tenis 
de cîmp, gimnastică artistică 
și acrobatică etc. După amia
ză, pe scena teatrului de vară, 
un bogat program artistic sus
ținut de formații școlare. Și, 
bineînțeles, dans. Seara, lu
minile carnavalurilor tineretu
lui vor străluci la toate casele 
de cultură din București, la 
care își vor da concursul for
mații artistice din întreprin
deri și instituții, artiști profe
sioniști, orchestre de dans.

— Fiecare an a înscris pe 
agenda acestei zile noi surpri-

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH

Turneul international de șah 
care are loc în Capitală a 
continuat ieri cu desfășurarea 
partidelor din runda a 5-a. 
Iată rezultatele înregistrate: 
Pavlov—Neamțu 1 -0 ; Garcia— 
Ciocîltea remiză; Partos— 
Matulovici 0-1 ; Soos—Gheor
ghiu remiză; Czemiak-Ghi- 
țescu remiză ; Minici—Korci- 
noi 0-1 ; Kavalek—Bednarski 
(întreruptă cu avantaj mate
rial de partea lui Bednarski).

în clasament conduc Gheor
ghiu (România) și Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu cîte 4 puncte

RETURUL MECIULUI 
DE VOLEI 

DINTRE RAPID BUCUREȘTI 
ȘI T.S.K.A. MOSCOVA

Astăzi de la ora 18 sala 
sporturilor Floreasca va găz
dui returul meciului de volei 
(masculin) dintre echipele Ra
pid București și T.S.K.A. 
Moscova din cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor eu
ropeni". în primul meci dis
putat la Moscova voleibaliștii

Mîndria noastră

sînt astfel de opere, în stare 
să vorbească peste ani și ani 
despre priceperea și dăruirea 
constructorilor.

Dar oamenii se simt legați 
de aceste locuri și fiindcă 
aici au învățat ori s-au desă- 
vîrșit în meserie, aici au le
gat prietenii durabile, aici au 
înțeles rostul muncii lor. Pe 
toate șantierele țării vin me
reu și mereu forțe tinere. 
Șantierele, uzinele s-au trans
format în adevărate școli — 
aici se învață meserie, se 
transmite experiență, se oțe
tește voința, se cultivă simțul 
de răspundere și mîndria de 
constructor. Un climat tovă
rășesc face să se nască ambi
ția de a ști mai mult, de a 
munci mai bine, de a-ți în
cerca puterile pînă la capăt, 
de a-ți pune în valoare apti
tudinile.

Posibilitatea de a te perfec
ționa mereu în meserie, de a 
experimenta metode noi, de a 
căuta toate soluțiile care pot să 
te ajute în muncă — dă un 
aspect creator activității de 
șantier, alungă indiferența 
unora, determină un efort 
colectiv.

Mulțumirea mai vine și 
de acolo — spunea un alt 
constructor — că muncind 
bine, munca îți este re
cunoscută, apreciată cum se 
cuvine, iar dacă vrei să dove
dești că ești în stare de mai 
mult, nimeni nu-ți stă în cale, 
dimpotrivă, te ajută... Dove

ze. Care sint cele de anul a- 
cesta ?

— Desigur, aici trebuie re
marcată amploarea și organi
zarea deosebită față de cele de 
pînă acum pe care o vor 
avea-o cele două mari carna
valuri care vor avea loc în 
Piața Gheorghe Gheorghiu— 
Dej și în Parcul Herăstrău. 
Acestea se vor desfășura ca 
niște mari serbări populare 
românești, folosind o întreagă 
gamă de elemente tradiționa
le folclorice (costume, măști, 
dansuri populare). Participan- 
ții la aceste carnavaluri vor 
sosi la locurile amintite în a- 
devărate coloane ale tinereții 
care vor traversa Bucureștiul 
pe două mari diagonale. Pri

Interviu cu
DAN MARTIAN

prim secretar 
al Comitetului orășenesc 

București al U.T.C.

ma coloană : tineri din raionul 
16 Februarie, în frunte cu un 
stegar călare, urmat de un 
grup de călăreți cu steaguri 
călușerești, „vornicei“ călări, în 
costume populare și specifice 
basmelor românești. în toate 
coloanele, coruri tinerești vor 
face să răsune sub cupola a- 
cestei frumoase primăveri cîn- 
tece închinate partidului, pa
triei noastre, constructorilor 
socialismului.

Două coloane se vor întîlni 
în Piața Gheorghe Gheorghiu- 
Dej împodobită în acest scop 
cu elemente caracteristice u- 
nui carnaval tineresc. Ca un 
element pitoresc, una dintre 
numeroasele surprize oferite 
participanților, vreau să spun 
că în aceste serbări ale tine
rilor vor fi întîlnite măști din 
jocuri și basme românești: 
„cuci", „capra“, „brezaia“, Pă
cală, Tîndală, Ochilă, Setilă, 
Păsărilă, Strîmbă-lemne, Ge- 
rilă, Smeul, Făt-Frumos 
ș.a.m.d. Din balconul Fundați
ei universitare și al hotelului 
Athenee Palace, în fața celor 
3 000 de participanți — între

feroviari au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2.

Telespectatorii' vor putea, 
urmări în întregime desfășu
rarea acestui meci. Transmi
sia va începe în jurul orei 18.

NOUA EDIȚIE 
A „CUPEI DAVIS“

La- ediția din acest an a 
„Cupei Davis“ în zona euro
peană vor participa 32 echipe. 
Meciurile primului tur se vor 
disputa la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, după o formulă care 
prevede două grupe : A și B. 
Cîștigătoarea grupei A vă juca 
cu învingătoarea din zona a- 
mericană, iar prima clasată în 
grupa B va întîlni pe cîștigă
toarea zonei asiatice.

Echipa României figurează 
în grupa A, alături de forma
țiile Spaniei, Iugoslaviei, Bra
ziliei, Suediei, Franței și altele.
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zile, în această privință, sînt 
nenumărate. Atîția tineri — 
azi tehnicieni, ingineri, cer
cetători, oameni de nădejde 
în meserie — pot dovedi aju
torul de care s-au bucurat în 
diversele etape ale dezvoltării 
lor. Nu li s-a cerut decît sîr- 
guință, răspundere, ambiție 
de constructor. Prin munca și 
viața lor, ei sînt recunoscă
tori partidului și statului nos
tru pentru condițiile create — 
condiții în care înfloresc și ro
desc inițiativele, se dezvoltă 
personalitatea, se apreciază 
drept munca fiecăruia.

Construim într-o țară liberă, 
frumoasă și bogată, și tot ce 
construim este spre binele și 
mîndria noastră.

Trainica flacără 
a idealului

unui monolog Interior despre 
„setea de cunoaștere, de cul
tură, de frumos". Cităm : „...nu 
mă întreb, ar H prea copilăros 
să mă mai întreb astăzi DE 
CE simt necontenit această sete, 
DE CE o întîlnesc necontenit în 
jurul meu. Mi se pare mai fi
rească întrebarea : CUI o dato
rez ? M-ar salva, desigur, de 
la o căutare îndelungată un 
cuvînt generic: viața. Pentru 
că, incontestabil, privind lu
crurile în mare, vieții noastre 
îi datorez, Ii datorăm această 
sete veșnic nepotolită. Nu 
vreau încă să... mă salvez, 
nu-mi plac noțiunile care 

care 1000 îmbrăcați în cos
tume din cunoscutele filme 
românești „Neamul Șoimăreș- 
tilor“, „Haiducii“, „Harap Alb“ 
30 de trîmbițași și 50 de bu
ciumași vor da semnalul de 
începere a programului de 
carnaval. La sfîrșitul progra
mului, de aici coloanele de ti- 
tineri se vor retrage cu torțe.

— Care va fi nota distinctă 
a carnavalului din Herăstrău ?

Aș menționa, în primul 
rînd, utilizarea elementelor 
naturale existente aici. După 
ce cei peste 3 000 de tineri 
costumați, din raioanele 30 
Decembrie și 1 Mai. vor fi so
sit în parc, pe lac își va 
face apariția un vaporaș pa
voazat care va remorca circa 
10 bărci cu 40 de animatori. Apa 
lacului va mai fi străbătută de 
20-25 bărci cu pînze, iar pe 
insula din dreptul debarcade
rului se vor organiza jocuri 
de artificii. Tot cerul Bucu- 
reștiului, de altfel, va fi viu 
iluminat de reflectoare și 
focuri de artificii.

— Ce ați pregătit pentru 
pionieri și școlari ?

— 3 500 de pionieri și șco
lari, fruntași la învățătură și 
în activitatea pionierească vor 
fi invitații carnavalului orga
nizat la Palatul pionierilor. 
Cum e firesc, ora de începere 
va fi „matinală“ : la orele 15 
un grup de 14 trompeți vor da 
semnalul de începere. Invitații 
vor trece printr-o poartă stră
juită de doi halebardieri. în 
întîmpinarea lor va veni Voie 
Bună, stăpînul „palatului ve
seliei“ care va adresa lui 
Făt-Frumos și Ilenei Cosînze- 
ne, fruntașii alaiului de 3 500 
de pionieri, cuvinte de bun 
sosit...

în sfîrșit, 5 000 de studenți 
din facultățile și institutele 
Capitalei își vor da întîlnire 
la tradiționalul carnaval stu
dențesc de la baza sportivă 
Lacul Tei.

La realizarea tuturor aces
tor serbări tinerești despre 
care v-am vorbit își aduc con
tribuția, alături de Comitetul 
orășenesc U.T.C., Comitetul 
pentru cultură și artă al ora
șului București, Sfatul popu
lar al Capitalei, Consiliul local 
al Sindicatelor, Consiliul oră
șenesc U.C.F.S, teatrele și 
studiourile cinematografiei din 
București.

C. MIHAI

în primul tur, România va în
clini ecțiipa Franței. Meciul va 
avea loc în zilele de 29, 30 a- 
prilie și 1 mai la Paris.

E NEVOIE
DE UN AL TREILEA JOC

în prezența a 45 000 de spec
tatori s-a disputat la Leeds 
returul întîlnirii de fotbal din
tre echipele Leeds United (An
glia) și Real Saragossa (Spa
nia), contînd pentru semifina
lele „Cupei orașelor tîrguri“. 
Fotbaliștii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1. De
oarece în primul joc Real Sa
ragossa obținuse victoria cu 
1—0, prin tragere la sorți s-a 
stabilit ca al treilea joc să se 
dispute la 3 mai la Leeds.

★

în cea de-a doua semifinală 
a „Cupei orașelor tîrguri“ for
mația spaniolă F. C. Barcelo
na a învins la Barcelona echi
pa engleză Chelsea cu scorul 
de 2—0 (1—0). Returul întîlni
rii va avea loc la 11 mai la 
Londra.

MĂ SCUTESC de efortul 
de a glndi cu propriul meu 
cap. Așa stînd lucrurile, și 
așa stau I, trebuie să-mi răspund 
mai întîi la altă întrebare, hai 
s-o numesc ca dragul nostru 
profesor l. L„ AJUTĂTOARE-, 
ce modele am găsit în viață șl 
am simțit nevoia să ni le a- 
propiem, de la cine AM ÎNVĂ
ȚAT să ni se pară totul sear
băd fără această sete ? Răspun
sul, deși și acum vine repede, 
prompt, direct, nu mă sperie 
pentru că îl știu rod al unor 
frămintări anterioare, pentru că 
AM AJUNS EU LA EL, în timp, 
n-a venit el „de-a gata", cerîn- 
du-mi să-l accept fără nici un 
răgaz de meditație : modelul 
meu, modelul nostru de viață 
este COMUNISTUL, acest om 
superior, acest OM ÎNTRE OA
MENI. Setea lui de adevăr, de 
cunoaștere, de noblețe umană, 
într-un cuvînt: marea Iui sete 
de desăvîrșire, ne covirșește, 
ne atrage ca un magnet fan
tastic...“

lungul șir de notații găzdui
te în pagina de jurnal surprin
de, parcă din nevoia unor 
exemplificări concrete, relatări, 
portrete fugare, impresii prile
juite de ceea ce eroul nostru 
(iartă-mi, D. R., epitetul cu care 
ți-am înlocuit numele ; știu că 
l-ai socotit bombastic și te-a 
indispus) exprimă prin formu
larea „contacte personale“ cu 
acești oameni superiori, comu
niștii. Cu voia autorului (singu
rul lucru pe care mi l-a interzis 
fiind dezvăluirea numelui său 
— „pentru că, fără falsă mo
destie, nu-mi place, încă nu-i 
timpul să se vorbească despre 
mine 1") voi cita cîteva din a- 
ceste notații. Una, la întîmpla-

A

încheierea vizitei in țara noastră

a ministrului afacerilor externe

al Franței
Joi, a părăsit Capitala Mau

rice Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței, care, la invitația gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră între 25 
și 28 aprilie 1966.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
acad. Șt. S. Nicolau, președin
tele grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie 
România—Franța, Victor Di- 
mitriu, ambasadorul Româ
niei la Paris, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe. Au fost pre- 
zenți Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei, pre
cum și Ivan Mangov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

în timpul șederii sale în 
Republica Socialistă România, 
ministrul afacerilor externe 
francez a fost primit de se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceausescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, de 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, și a avut convor
biri cu ministrul afacerilor 
externe român, Corneliu Mă
nescu.

A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la proble
mele relațiilor bilaterale ro- 
mâno-franeeze și la principa
lele probleme internaționale 
de interes comun.

S-a constatat cu satisfacție 
că măsurile convenite cu oca
zia vizitei în Franța a delega
ției guvernamentale române, 
condusă de președintele Con
siliului de Miniștri au fost 
realizate, contribuind la evo
luția favorabilă care caracte
rizează relațiile dintre Româ
nia și Franța.

A fost exprimată hotărîrea 
comună de a extinde, în con-

Micii gospodari ai Scolii 
generale nr. 172 din Bucu

rești...
Foto: GR. PREPELIȚĂ

re: „... memorabilă din vizita 
aceea Ia „I.O.R." a fost cunoș
tința cu maistrul G. Ne-a fost 
recomandat ca un vechi comu
nist. Nu era nevoie. Am intuit, 
ăm simțit asta. Conducindu-ne 
prin hală, nu ne-a vorbit ca un 
ghid capabil doar să ne infor
meze despre rostul unei mașini, 
despre o realizare, despre un 
proiect. Indicate de mina sa, 
însoțite de explicațiile glasului 
său, toate elementele compo
nente ale halei, de la oameni 
la mașini, de la materia prelu
crată la grafice ne dezvăluiau 
viața lor interioară, primeau 
semnificații de o frumusețe 
unică. Mi-a fost clar încă de 
atunci de ce am simțit așa. Pen
tru că omul care ne conducea 
era deosebit de frumos, pentru 
că, în tot ce spunea, cheltuia cu 
o adevărată risipă generozita
te, dragoste, pasiune provenite 
dintr-o nemărginită sete de a 
desăvîrși în noi o emoție trai
nică, de a ne lumina cu o mie 
de sori, încă de pe acum, clipa 
extraordinară pe care o vom 
trăi mîine cînd vom primi bo
tezul muncii..." Alta : „Monto- 
rul M„ membru de partid, ne-a 
arătat cartea sa de muncă. Lu
crase, din '52 și pînă azi, pe 
nu mai puțin decît 12 șan
tiere. Se mindrea că niciodată 
nu plecase de pe un șantier pe 
altul la cererea sa, ci TOTDEA
UNA fusese chemat. Se mai 
mindrea că de fiecare dată 
„luase viața de la început“, și 
că începutul pe fiecare șantier 
e greu. Dar el acceptase să 
plece TOCMAI pentru că era 
greu. In el se cuibărise o altă 
sete : necesitatea fierbinte a co
munistului de a se supune gre
utăților, de a demonstra' prin 

tinuare, raporturile de coope
rare dintre cele doua. țări.

Schimbul de vederi a evi
dențiat că guvernele român și 
francez sînt de acord în a 
aprecia promovarea în viața 
internațională a principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și respectului re
ciproc, ca o condiție esențială 
a colaborării pașnice între 
state.

A fost subliniată, de am
bele părți, convingerea că 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Franța, 
care se dezvoltă pe baza 
acestor principii, servesc in
teresele păcii în Europa și în 
lume.

Convorbirile au decurs în- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă, în spi
ritul prieteniei tradiționale 
româno-franceze.

(Agerpres)

exemplul personal marea vir
tute a omului de a fi stăpîn al 
naturii, de a trăi arzînd ca o 
flacără alimentată de un com
bustibil incalculabil, nu ca un 
muc de luminare". Nu sînt o- 
mise pildele profesorilor co
muniști și portretul unuia din
tre ei ne este înfățișat astfel: 
„...îl simțim cum ne respectă 
idealurile și cum, dacă i s-ar 
cere, ar fi gata să-și sacrifice 
propria viață pentru a ni le 
împlini. E fericit, și nu ne-o 
ascunde, că în aceste idea
luri ale noastre e și o 
părticică din munca lui. E 
fericit că nu ne mulțumim cu 
puțin, că setea noastră de cu
noaștere, cum spune el, a de
venit cronică; e fericit cînd, pe 
drept cuvînt, îi mulțumim pen
tru că și de la el am învățat 
cum, oricît am sorbi din izvo
rul cunoștințelor, să fim la fel 
de însetați, mai însetați“.

★
Am comentat, stimați citi

tori, o pagină de jurnal. Pe 
coperta caietului, sub titlul 
pomenit „Eu, la 17 ani", este 
semnătura unui elev din ulti
ma clasă de liceu. Undeva, pe 
o altă pagină, dedicată unor 
ginduri despre viitoarea profe
sie, elevul de 17 ani notează că 
„deși nu-mi este indiferent spre 
ce anume, cu exactitate numi
tă, meserie mă voi îndrepta — 
ori care va fi aceasta, de un 
lucru sînt sigur : că nu voi tre
ce prin viață fără să-i las ni
mic, fără să-i dăruiesc tot ce 
am mai bun, mai frumos, mai 
trainic“.

Cînd modelul uman pe care 
ți-1 alegi este acea ființă supe
rioară, acel om între oameni — 
comunistul — o asemenea cer

Noi blocuri întregesc peisa
jul urbanistic al Capitalei. 
Vedere din cartierul Balta 

Albă
Foto : AGERPRES

S-a terminat marele 
tunel al galeriei 

de fugă
(Urmare din pag. I)

de la o lună la alta, le-au 
întreit și au cucerit. Au par
curs un drum greu, dar gale
ria de fugă a fost și o școală 
a măiestriei și curajului, o 
școală în care au crescut sute 
de oameni tineri și vîrstnici. 
Aici și-au perfecționat cuno
ștințele tinerii ingineri Mihai 
Sterescu, Gheorghe Șerbăne- 
scu, Lucian Popa, și-au ridi
cat calificarea tinerii Mitică 
Panaitescu, care a devenit din 
simplu miner șef de brigadă, 
Iacob Victor — maistru, Ion 
Laza — șef de schimb, Eugen 
Cilic, maistru mecanic... și 
lista celor care au învățat 
aici poate continua : 2 000 de 
oameni, din care peste 1 000 
tineri, și-au dăruit energia și 
priceperea lor și au primit în 
schimb experiența, știința și 
disciplina acestei importante 
lucrări.

La festivitate au fost pre- 
zenți tovarășii: Emil Drăgă- 
nescu, ministrul energiei elec
trice, Octavian Groza, ad
junctul ministrului, Gheorghe 
Marinescu și Gheorghe Năs- 
tase, secretari ai Comitetului 
regional Argeș al P.C.R., care 
i-au felicitat pe constructori 
și le-au urat noi succese.

titudine este firească așa cum 
trăiești, cum respiri, cum 
iubești.

„Eicctroputcrc“ 
își mărește 

puterea
da lui Bărbulescu se dau 
zilnic zeci de comenzi. Fie
care lot — și șantierul are 
vreo 20 — are nevoie de
ceva. 12 oameni — atiția 
număra brigada — trebuie să 
fie prezenți peste tot. Altfel un 
șantier întreg poate să stea pe 
ioc. Ceea ce a asigurat brigăzii 
prestigiul în muncă este disci
plina. Programul de lucru al a- 
cestei brigăzi e lege pentru toți.

Dar cîte alte brigăzi și con
structori nu și-au înscris nu
mele în această carte de onoare 
a întrecerii ?

Constantin Dobrescu, „vete
ran" al șantierelor, și-a cîștigat 
faima îh lucrările de montaj 
confecții metalice. Maistrul 
utecist Constantin Tutunaru în 
coordonarea lucrărilor de in
stalații la fabrica de mașini 
rotative. Mircea Neagu și bri
gada sa au dus greul bătăliei la 
montarea instalațiilor tehnolo
gice In fabrica de aparate e- 
îectrice de înaltă tensiune. Azi 
soseau utilajele, peste două 
zile trebuia să le monteze, 
pentru ca. peste alte două zile, 
uzina să poată lucra cu ele.

Din puterea brațelor și minții 
acestor oameni se naște puterea 
citadelei industriei noastre e- 
lectrotehnice — Uzinele „Elec- 
troputere".

La 28 aprilie, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Li
ban în Republica Socialistă 
România, Robert Klat, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Robert 
Klat și președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica.

Ședințele unor Comisii 

ale C.A. E. R.
între 21 și 26 aprilie a avut 

loc în orașul Brașov ședința 
a XXII a Comisiei Permanen
te a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru 
industria de petrol și gaze.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegațiile : Republi
cii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germa
ne, Republicii Populare Po
lone, Republicii Socialiste Ro
mânia, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Repu
blicii Populare Ungare.

în calitate de observatori au 
participat reprezentanții Repu
blicii Democrate Vietnam și 
Republicii Cuba.

La ședință s-a ascultat co
municarea Președintelui Co
misiei asupra sarcinilor Comi
siei Permanente a C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și 
gaze, care decurg din hotărî- 
rile ședințelor a XX-a și a 
XXI-a ale Comitetului Exe
cutiv al Consiliului.

Comisia a examinat și apro
bat orientarea principală a ac
tivității ei pe 2-3 ani, a apro
bat raportul asupra lucrărilor 
efectuate în anul 1965 și acti
vității ei în viitor, a precizat 
planul de lucru al Comisiei 
pe anul 1966 și programele de 
lucru privind unele teme din 
acest plan ; de asemenea, a 
examinat unele probleme me
todologice și problemele stan
dardizării produselor petro
liere și a metodelor de încer
care a acestora.

„Povestea vorbii" in „Ramuri"
Ultimul număr al interesantei 

reviste craiovene oferă cititorilor 
o nouă surpriză plăcută : un supli
ment literar redactat de poetul 
Miron Radu Paraschivescu și inti
tulat „Povestea vorbii". A pune 
sub girul unui poet de valoarea 
autorului „Cinticelor țigănești“ o 
asemenea inițiativă demnă de toată 
lauda e o fericită garanție a succe
sului acestui inedit supliment. Pri
mul număr din „Povestea vorbii" 
cuprinde o suită de versuri notabi
le, In special cele apartinînd An- 
gelei Croitoru. Poetul, pasionat 
descoperitor de talente pe care, 
ori de cîte ori are prilejul, le și 
promovează, precizează într-un pro
gram al primului număr criteriile 
care-1 călăuzesc în alegerea și pre

CINEMATOGRAFE
HAIDUCII — cinemascop 

rulează la Patria (orele 8 ; 10; 
12,15; 16,45; 19; 21,15).

O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21).

VISCOLUL — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45).

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop

rulează la București (orele 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45), Glo
ria (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,30; 
12; 15,15; 17,45; 20,30).

WINNETOU — cinemascop — 
seria a Il-a

rulează la Floreasca (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

WINNETOU — cinemascop — 
scria I

rulează la Cotrocenl (orele 
10,30; 15,30; 20,30), de la ora 
18 rulează filmul CARTIERUL 
VESELIEI.

PARCAREA INTERZISĂ — 
rulează la Capitol (orele 10; 
12; 14; 16; 18.30; 20,30), Volga 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30), de 
la ora 18,45 rulează filmul 
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR am
bele serii. Miorița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

HAI, FRANȚA !
rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Arta 
(orele 10; 12.30; 15; 17,30; 20), 
Modern (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45? 21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Victoria (orele 10; 
12,30; 15,45; 18,15; 20,45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 211,

PROCESUL DE LA NÜRN
BERG — ambele serii

rulează la Lumina (orele 9,15; 
12.45; 16.30; 20,15).

TOM JONES
rulează la Union (orele 15,15; 
18: 20 45)

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Doina (orele 11.30; 
13.45; 16: 18.15: 20,30).

DOI — cinemascop — STÎN- 
GACIUL

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ

rulează la Giuleștf (orele 10.30; 
16; 18,15; 20,30), Grivifa (orele 
10: 12,30; 15,30), de la orele 
18: 20,30; rulează filmul VIATA 
ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și 
ambasadorul Robert Klat a 
avut loc apoi o convorbiră 
cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și 
la convorbire au participat 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corne
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Totodată, Comisia a exami
nat unele probleme care pre
zintă interes în colaborarea 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul industri
ei de petrol și gaze.

Lucrările ședinței au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

★

între 20 și 25 aprilie, a avut 
loc, la București, ședința a 
VlII-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru geologie.

La ședința Comisiei au par
ticipat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R.: Republica 
Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Populară Mongolă, Re
publica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

în calitate de observatori au 
luat parte reprezentanți ai 
Republicii Populare Democra
te Coreene și Republicii Cuba.

La ședință au fost examinate 
o serie de probleme care pre
zintă interes pentru țările 
membre, referitor la tehnica 
de foraj și aparatura de labo
rator folosită în lucrările de 
foraj, seria parametrică de a- 
paratură geofizică și perfec
ționarea acestei aparaturi, pre
cum și alte probleme.

Ședința Comisiei a decurs 
într-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere reciprocă.

zentarea în cele două pagini a 
versurilor și prozei : „O literatură 
e vie și in progres atita vreme cit 
dă prilejul unei competiții între 
sensibilități, gusturi și tonalități 
cit mai numeroase și cit mai diver
se. Aceasta însemnează, aș Îndrăz
ni s-o spun, ceva mai mult : în
semnează o nouă epocă literară, o 
vîrstă anumită a literaturii unui 
popor care-și află în el însuși pu
terea și resursele de a se primeni, 
îmbogăți și multiplica pe el însuși 
prin personalitatea cit mai vie, mai 
liberă și felurită a artiștilor și poe
ților săi".

Așteptăm cu Interes viitoarele 
suplimente „Povestea vorbii", al 
căror succes — date fiind aceste 
premise — ni se pare neîndoielnic.

CHEILE CERULUI
rulează la Feroviar (orele 16,15; 
18,30; 20,45), de la orele 9; 
11,30; 14 rulează filmul ÎN
DRĂZNEȚUL PARDAILLAN. 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30). 

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele Ui 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘĂ
rulează la Buceg; (orele 18;
20,30),  la orele 10; 12,30
15,30; rulează filmul VESELIE 
LA ACAPULCO.

DUPĂ MINE, CANALII ! 
rulează Ia Excelsior (orele 9,30; 
12; 15,15; 17,45; 20,30), Tomis 
(orele 9,30; 12; 15,15; 17,45;
20.30) , Rahova (orele 15,30; 18;
20.30) .

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop

rulează Ia Cosmos (orele 15,45; 
18; 20).

TRANZIT — cinemascop 
rulează la Progresul (orei» 
15,30; 18; 20,30).

ANI CLOCOTITORI
rulează la Buzești (orele 15;
20.30) , RUNDA 6 rulează la o- 
rele 17.45).

VANINA VANINI
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI SAU 
LUMINA VERDE

rulează la Munca (orele 16;
20,30),  PROCESUL ALB, rulea
ză la orele 18,15.

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop

rulează la Dacia (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Drumul Sării (orele 15,30; 17 45; 
20), Crîngași (orele 15,45; 18; 
20,15).

CHEIA VISURILOR
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20.30).

BEATA
rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 20 30),

NU PLÎNGE, PETER
rulează la Aurora (orele 17.45;
20.30) , de la orele 10; 12,30; 15 
rulează filmul FIUL CĂPITA
NULUI BLOOD.

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Viitorul (orele 15; 
17; 19; 21).

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Colentina (orele 15; 
17,45; 20,30).

DESENE SECRETE
rulează la Lira (orele 16; 18,15;
20.30) .



Ecouri la masa 
rotundă a

„Scînteii 
tineretului“

RINTII
SENTIMENTUL CONȘTIINȚEI DE SINE

dolescența, tinere
țea timpurie impli
că o neliniște crea
toare și contagi
oasă. Nu poți să 
fii calm, indife
rent cînd o stu
diezi și cu atît mai 
puțin, cînd, invo

luntar, o evoci. De aceea con- 
versatia-anchetă cu elevi din 
ultima clasă de liceu despre 
relațiile lor în familie m-a im
presionat îndeosebi prin atmos
fera de sinceritate creată ae 
Mioara Cremene.

Ne interesează doar o comu
nicare autentică între adoles
cent și adult în ambele sensuri. 
Dar nu e lucru ușor. în astfel 
de situații unii încearcă să im
pună prin prestigiul maturității, 
al experienței, iar ceilalți gă
sesc că e mai bine să adopte 
o mască, o conduită de copil, 
respectiv de adolescent. Primii 
cu greu reușesc să-și asigure 
captatio benevalentiae, secunzii 
obțin cel mult o bunăvoință în
găduitoare... Soluția este baza
tă pe o dialectică îmbinare a 
efortului de confundare afecti
vă a situației adolescentului cu 
poziția gînditorului adult care 
a depășit în toate sensurile eta
pa frămîntărilor juvenile. In

primul rînd, este necesar 
să ținem seama de faptul 
că adolescentul si tînărul 
parcurg traiectoria de la copil 
la adult, de la naivitate și in
stabila sensibilitate infantilă la 
profunzimea și sistemul coerent 
de simțăminte eficiente ale ce
lui care devine un „hommo fa- 
ber". într-un anumit sens aici 
este un proces de naștere a 
adultului, altfel spus, de impre
sionantă renaștere a omului. 
Transformarea nu e autonomă, 
nu izvorăște din biologie, ci este 
pregătită instructiv-educativ si 
impusă prin condițiile generale 
ale existentei sociale.

Personalității tînărului tre
buie să-i transferi tot mai mult 
răspunderea pentru propria 
conduită și să-l tratezi final
mente ca pe un adult, cu care 
te sfătuiești, schimbi opinii etc. 
Și toate acestea sincer și serios, 
— fără cabotinism „pedagogic". 
Este de fapt o experiență veche, 
statornicită firesc în familie și 
școală. Indicile reușitei este, în 
acest caz, transformarea rapor
tului prim educativ într-o com
plexă și puternică prietenie, ce 
atestă continuitatea și coordo
narea creatoare a diferitelor 
generații. Și este neapărat ne
voie ca să se meargă astfel 
pentru a se evita o altă situație

conf. univ. dr. Paul Popescu-Neveanu

fixată foarte plastic de înțelep
ciunea populară. Adulții, evo- 
cînd uneori cu nostalgie pro
pria tinerețe ar vrea-o reedita
tă, dar „cu mintea de acum". 
Neîndoelnic, ceea ce la timpul 
respectiv a lipsit a fost „min
tea“, dar acesta nu în sens de 
inteligență, facultate de care ti
nerii dispun din plin, ci în ace
la de experiență verificată, în
țelepciune, orientare asupra va
lorilor autentice. Sub acest ra
port tinerii au realmente nevoie 
de sprijin, de o îndrumare efec 
tuată cu pricepere și tact. Spu
nem îndrumare, dar de fapt 
este vorba de ceva mai mult, 
de prietenie, de o caldă și sin
ceră participare Ia clarificarea 
și rezolvarea problemelor tot 
mai complexe și personale ce 
se pun în fața tînărului. îndru
marea nu poate fi eficientă a- 
cum dacă nu există încredere 
reciprocă și echilibru spiritual.

Adolescenții și tinerii se si- 
tuiază, prin preocupările și 
orientarea lor, la nivelul în
tregii noastre societăți, ei în
trețin deja un dialog cu istoria 
contemporană și au în eviden
tă coordonatele generale ale

vieții noastre noi. Și totuși re
lațiile concrete din familie și 
colectivul tovărășesc nu ne 
apar ca fiind niște detalii ne
semnificative și lipsite de in
fluență asupra definirii perso
nalității. Dimpotrivă, aceste 
raporturi directe, cotidiene, re- 
prezentînd cadrul vieții per
sonale a tînărului, au o însem
nătate inapreciabilă.

Determinarea trece, deci, în 
autodeterminare, educația — 
în autoeducație. Tînărul în
cearcă o afirmare independen
tă, mijlocită prin tot sistemul 
de dependență de care este 
conștient. întrucît este perso
nal conștient de lume, își mo
delează, la un nivel superior, 
conștiința de sine, apreciindu-și 
propriile posibilități și resurse, 
stabilindu-și un scop și plan 
de viață. Totul este înainte, 
perspectiva se orînduiește ima
ginar în valuri ce se pierd în 
zarea viitorului, de unde sen
timentul disponibilităților ine
puizabile, a plenitudinii vieții. 
Este un miraj al libertății, un 
clocot de entuziasm și speran
țe profilat pe idealuri. A fi tî- 
năr înseamnă a avea perspec

tivă și a te angaja integral în 
realizarea ei. Socialismul con
feră perspectivei certitudine, 
instituind transformarea crea
toare ca lege a optimizării con
tinue a vieții societății și fie
cărui om. De aceea, tinerețea 
devine un climat spiritual ge
neralizat.

In România socialistă, sub 
acest raport s-a realizat un 
proces de „restituire in între
gime' a tinereții; tinerețea 
este sprijinită în elanurile ei, 
tinerețea este garantată. în ra
portul la cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Socialismul 
a deschis tineretului nostru 
perspectivele afirmării elanului 
și entuziasmului său, i-a creat 
condifii optime de dezvoltare 
multilaterală“. Dezvoltare mul
tilaterală, realizare optimă, 
sînt cuvinte cu o rezonanță 
magică, dar sînt în primul rînd 
realități a căror desfășurare 
logică este gravată în grani
tul constituției noastre noi. 
Este însă ușor de înțeles că 
evoluția optimă a tineretului 
nu se realizează de la sine. 
Discutînd problemele influen
țării, ale educării tineretului 
trebuie avut neapărat în vedere 
faptul că tinerii trebuie astfel

conduși încît să ajungă sin
guri să se conducă just. Acea
sta presupune modificarea pr o
gresivă a metodelor, a rapor
turilor concrete, trecînd de la 
direct la indirect, de la indi
cații, la discuții libere și cola
borare în analiza unor feno
mene concludente. Altfel spus, 
trebuie să sprijini efectiv ma
turizarea tînărului pentru dez
voltarea armonică a caracteru
lui, pentru fixarea unor atitu
dini ce vor tinde să se gene
ralizeze. De structura raportu
rilor celor mai apropiate și con
tinue cu membrii familiei, cu 
ceilalți tineri vor depinde în 
bună măsură elaborarea unor 
astfel de trăsături caracteriale 
cum sînt comunicativitatea, în
crederea in forțele proprii și 
în bunăvoința altora, spiritul 
critic, modestia, demnitatea 
personală, dragostea de viață, 
generozitatea, dîrzenia în lup
ta cu greutățile, devotamentul 
față de scopurile superioare 
etc.

Deseori și adulții trebuie 
să-și revadă conduita și po
zițiile, pentru a întovărăși cu 
folos pe tineri în ascensiunea 
lor spre viitor.

Faptele evidențiate de con- 
versația-anchetă condusă de 
Mioara Cremene sînt din cele 
mai stenice și semnificative. 
Situațiile sînt variate, dar exis
tă și unele caracteristici uni
tare. Din lectură se degajă o 
impresie vie de prospețime,

puritate morală, raționalitate, 
entuziasm luminos. încercarea 
de a degaja din relatări unele 
concluzii definitive, de a pos
tula rețete ar fi lipsită de sens. 
Poate singura rețetă ar putea 
fi formulată astfel: atenție, 
dragoste, respect față de tineri, 
comunitate de răspunderi pen
tru ei și împreună cu ei. Spun 
aceasta pentru că tinerii își 
dau seama de farmecul și în
semnătatea etapei pe care o 
parcurg și deseori își con
struiesc singuri împrejurările 
de viață, acceptă sau resping

influențe, selectează, nu iau în 
tragic fenomenele nefavorabile 
din cadrul familiei lor, nu de
zarmează, știu ce trebuie să 
învețe și să exerseze, încotro 
să-și îndrepte pașii.

Entuziasmul tînărului se reu
nește cu luciditatea rațională 
în drumul spre ceea ce este cu 
adevărat nobil și superior i 
dragostea de viață îmbracă 
hainele armoniei și crește In 
aspirații înalte; perspectivele 
sînt nelimitate și uimitoare, dar 
ele se pregătesc astăzi și mîine 
prin acțiuni limitate, ferme și... 
de perspectivă.

ițind ancheta în
treprinsă de „Scfri- 
teia tineretului" cu 
privire l,a locul a- 
dolescenților în fa
milie, la raporturi
le lor cu părinții 
mi-am amintit des
pre un fapt petre

cut în școala noastră. Un elev a 
rămas anul trecut repetent. Nu 
discutăm motivele. Cert este că 
colegii lui au absolvit școala 
generală, au reușit la concur
sul de admitere în liceu și sint 
elevi în clasa a IX-a. El repe
tă insă clasa a VllI-a. Este un

C
itind părerile u- 
nor elevi despre 
raporturile lor cu 
părinții, exprimate 
în cadrul reporta
jului anchetă „Noi 
și părinții , am 
simțit un viu in
teres și curiozita

tea de a afla cauzele cele 
mai intime și geneza for
mării părerilor lor enunța
te în reportaj. Ele m-au 
interesat deoarece mi s-au pă
rut sincere și bine gîndite, aș 
putea să spun „mature". Ne- 
avînd posibilitatea de a afla 
amănunte în plus, poate unele 
foarte semnificative mai ales 
din punct de vedere pedagogic, 
mi-am reconstituit cazuri ase
mănătoare cunoscute mai în de
taliu, căutînd să găsesc puncte 
comune, situații și probleme ti
pice ale raporturilor dintre pă
rinți și copii. Fără îndoială că 
aceste raporturi umane sînt din
tre cele mai profunde, pline de 
afecțiune. Nu o dată pentru pă
rinți copiii întruchipează sen
sul și rostul vieții, munca și 
lupta lor contopind u-se în mod 
nemijlocit cu ideea făuririi unei 

lucru foarte grav, dar nu ire
parabil și ori cită durere ar 
provoca unor părinți o aseme
nea situație ei vor găsi puterea 
să depășească momentul, să-și 
mobilizeze resursele, ale lor și 
ale copilului, pentru ca din a- 
ceastă primă Încercare prin 
care a trecut, copilul lor sa 
♦ragă maximum de învățăminte 
pentru toată viața. Cu condiția 
să știe ce se petrece cu copilul 
lor, să nu fie străini de viața și 
preocupările Iui Ar putea să 
pară bizară această condiție 
pusă de mine ; cărui părinte ii 
este străină viața propriului

e»...........

vieți mai bune și mai fericite 
pentru copiii lor, pentru gene
rațiile viitoare ale patriei. Și 
de ce jertfe nu sînt capabili pă
rinții pentru copiii lor I Cazul 
Paulei nu este unic. Mai cunosc 
asemenea cazuri. Mărturisesc 
sincer că, deși m-a întristat pu
țin, răspunsul Paulei nu m-a 
surprins. Atitudinea ei este un 
rezultat firesc al raporturilor 
care s-au statornicit de mult în
tre ele, raporturi în care mama 
renunță la orice și face tot ce 
îi stă în putință pentru fericirea 
fetiței sale, iar Paula crede că 
așa e bine, natural. La întreba
rea dacă mama ei e hotărîtă să 
trăiască nursai pentru ea, Paula 
răspunde afirmativ, fără ezitare. 
Nu intrăm în analiza concretă 
a problemei, totuși ne între
băm : oare o asemenea dragoste 
și un asemenea sacrificiu, care 
fac ca părinții să trăiască nu
mai și numai pentru copii, sînt 
juste pedagogic ? Nu duc la e- 
goism și răsfățare ? Vor fi în 
stare copiii să înțeleagă și să 
aprecieze o asemenea atitudine 
așa cum se cuvine ? Asupra a- 
cestei probleme e bine să medi
teze atît părinții, cît și copiii.

<
prof Ana Bughici

său copil ? Ei bine, părinții ele
vului la care mă refer au aflat 
că acesta repetă clasa abia spre 
sfîrșitul trimestrului doi al a- 
cestui an școlar. „Am avut în
credere în el — mi-a mărturi
sit mama. Numai acest lucru mi 
l-a ascuns, altfel îmi spune 
tot..."

Nu am de gînd să discut asu
pra cazului în sine relatat mai 
sus. Dar mi se pare că se poate 
discuta foarte mult despre în

prof univ. dr. Andrei Doncsuly

Analiza evolutivă a celuilalt 
aspect al problemei, a atitudinii 
copiilor față de părinți ne a- 
rată că, la început, în majori
tatea cazurilor, părinții repre
zintă autorita'ea absolută, idea
lul de urmat. E firesc ca după 
ce copilul crește și vine în con
tact cu un mediu social mai 
larg, cunoaște viața mai pro
fund și mai realist, să dispară 
idealizarea exagerată a părinți
lor. Dar nu o dată dispare și 
respectul, prețuirea și încrede
rea. Mă gîndesc la cazuri nor
male, unde părinții au în gene
ral o comportare justă și mă în
treb de ce ajung copiii la o ase
menea atitudine ? Cînd și cum 
au început să se rupă firele ? 
De ce se îndepărtează unii co
pii de părinți ? Desigur, cauzele 
pot fi multiple.

Azi, în societatea noastră în
crederea și apropierea între co
pii și părinți nu este împiedica
tă de prăpastia și lupta între 
generații cum s-a întîmplat de
seori în orînduirile trecute, cînd 

crederea reciprocă dintre pă
rinți și copii, despre atmosfera 
prielnică acestei încrederi care 
trebuie creată in familie. De
sigur, nu se pot da rețete uni
versal valabile; aici intră în 
acțiune nu numai știința peda
gogică cunoscută mai bine sau 
mai puțin bine de părinți, ci și 
bunul simt nativ, tactul, dragos
tea și responsabilitatea pentru 
viitorul cetățean pe care-1 
crești. Am să mă refer mai 

tînăra generație devenea mai 
ușor purtătoarea unor idei pro
gresiste și înnoitoare din care 
cauză raporturile între generații 
imbrăcau adeseori și forma unei 
lupte de idei. în regimul nos
tru părinții și copiii au aceeași 
concepție, aceleași vederi pe 
baza unității lor moral-politice. 
Aceasta nu înseamnă însă că 
n-ar exista anumite deosebiri 
de vederi între părinți și copii. 
Ele există datorită vîrstei și ex
perienței de viață diferită, une
ori și a obiceiurilor „vechi" că
rora vîrstnicii le mai sînt tribu
tari, sau a opoziției tinerilor 
care se consideră mai „mo
derni". în această privință gre
șeli pot apărea și de o parte și 
de alta. Așa, de pildă, unii pă
rinți privesc dezvoltarea vieții 
spirituale a copiilor lor în mod 
simplist, unilateral, cu ochii 
adultului și nu-și dau seama că 
multe probleme simple, pentru 
copil pot însemna probleme 
esențiale, hotărîtoare. Față de 
problemele copiilor, față de în

mult la experiența mea de pă
rinte și mai puțin la cea de pe
dagog.

Doina mi-a amintit de o gre- 
șală pe care o făceam și eu 
cind copiii mei erau mai mici 
și pe care — de ce să n-o re
cunoaștem ? — o fac aproape 
toți părinții. Din dorința de a 
cunoaște întregul lor univers 
de gînduri și preocupări îi o- 
bligăm să ne spună tot: ce 
s-a intimplat la școală, cu cine 
a dansat la reuniune, ce a dis
cutat cu prietenii etc., etc. Și 
dacă nu ne spun ii considerăm 
nesinceri, li etichetăm ca lip

doielile și frămîntările lor, să 
avem o atitudine de înțelegere, 
inchipuindu-ne în situația lor și 
încercînd să judecăm lucrurile 
prin prisma lor de vedere.

In general, am constatat că 
părinții manifestă atenție cres- 
cindă față de educația copiilor 
lor pe măsura creșterii acesto
ra. La vîrsta preșcolară, de 
exemplu, puțini părinți urmă
resc multilateral formarea tutu
ror trăsăturilor viitoarei perso
nalități. Chiar și față de unele 
manifestări negative ale copiilor 
arată indiferență, considerîn- 
du-le „copilării" care vor dis
pare pe măsură ce își vor da 
seama de seriozitatea vieții pen
tru care se pregătesc. Acești 
părinți „trag semnalul de alar
mă" numai atunci cînd preado
lescentul sau adolescentul nu 
învață, nu e disciplinat sau 
nu-i ascultă. Dar în asemenea 
cazuri, mobilizarea părinților e 
uneori prea tîrzie. Ei nu mai pot 
influența copilul lor, sau o fac 
în prea mică măsură, neavînd 
prestigiu, autoritate, răbdare, 
tact. Doar eforturile educatori
lor, ale colectivității, școala vie
ții mai aduc corective la ceea 

siți de încredere in noi. Iar 
dacă ne spun, rare ori ne ab
ținem de la aprecieri — nu tot
deauna măgulitoare la adresa 
actelor copiilor noștri. Să nu 
uităm că părinții nu sini numai 
„judecători", iar copiii nu sînt 
totdeauna „acuzați". Acum, din 
perspectiva anilor de cînd am 
renunțat la această pretenție, 
oarecum ridiculă, îmi dau sea
ma că deși este foarte bine să 
știi tot ce face copilul tău, nu 
este posibil. O asemenea sîcî- 
ială — ca s-o numim pe nu
mele ei adevărat — este de
parte de noțiunea de încredere 
și chiar deservește în statorni
cirea unor raporturi firești, ba
zate pe sinceritate, stimă și în
credere între părinți și copii.

încrederea reciprocă nu se 
Încheagă ca un raport imediat, 
care acționează automat la o 

ce au scăpat părinții să facă la 
timpul potrivit.

Unele lipsuri în educarea co
piilor în familie provin și din- 
tr-o dragoste exagerată, neratio- 
nală, dintr-o grijă excesivă a 
părinților față de copiii lor. Să 
nu fiu înțeles greșit. Dragostea 
în sine nu dăunează. Din con
tră. Dăunează însă atitudinea 
greșită ce poate să decurgă de 
aici. Mă refer la faptul că unii 
părinți din considerentul că vor 
să creeze copiilor lor o viață 
fericită, fără griji și greutăți, îi 
răsfață în sensul cel mai propriu 
al cuvîntului. Acestor copii li 
se îndeplinesc toate dorințele, 
inclusiv capriciile, fiind feriți de 
orice greutăți. Ei devin „bene
ficiarii" muncii membrilor din 
familie, fără să participe activ 
la muncă. Sînt părinți care-și 
fac un fel de merit din aceasta, 
spunînd „noi am suferit destul 
în copilărie, măcar copiii noștri 
să trăiască fericiți". Evident, ei 
uită că fericirea copiilor nu are 
nimic comun cu răsfățarea. 
Foarte just menționează Pavel 
că într-o asemenea situație, co
piii fără voia lor devin egoiști.

E un adevăr simplu că voința 
se dezvoltă numai dacă este 
exersată, dacă copilul este pus 
în situația să învingă anumite 
greutăți, să renunțe la anumite 
dorințe etc. Or, dacă i se satis
fac toate dorințele, i se creează 
o comoditate deplină, o viață 
fără griji și obligații, nu i se 

simplă apăsare pe buton. Nu se 
va întîmpla nimic dacă vom 
afla ceva mai tîrziu despre un 
lucru care-1 preocupă pe băia
tul sau pe fata noastră ; nu este 
o dovadă de neîncredere; poa
te i-a fost necesar un răgaz 
să-și cristalizeze gîndurile, poa
te a simțit nevoia să ia singur 
o hotărîre. Dacă sîntem apro
piat!, nu ne va ascunde nimic 
esențial. Se întîmplă să aflăm 
însă înainte de a ne mărturisi 
el ce-1 frămîntă. O intervenție 
brutală poate dăuna raporturi
lor, poate strica tot ce ai con
struit cu migală ani în șir. Aș 
vrea să nu fiu greșit înțeleasă : 
nu pledez pentru necunoașterea 
preocupărilor și activității con
crete a copiilor noștri. Ba, une
ori — și care părinte n-a trecut 
prin asta ? — sîntem nevoiți să 
găsim alte căi de a afla ceea 

poate dezvolta o voință puterni
că. Dacă la început, în primele 
clase, nu sînt probleme deose
bite cu un asemenea copil, mai 
tîrziu, în clasele mari, cînd sar
cinile sporesc în dificultate, se 
cer eforturi susținute pentru a 
obține rezultate bune, lipsa 
voinței dîrze și a obișnuinței de 
a învinge greutățile se resimte 
puternic. Dacă e greu să recu
perezi un volum de cunoștințe 
cu care ai rămas în urmă, cu 
atît mai greu e să-ți formezi sau 
să reformezi anumite trăsături 
de caracter care n-au fost edu
cate la timpul potrivit. Din pă
cate sînt asemenea cazuri, unde 
se poate urmări, pas cu pas, ge
neza formării unor trăsături ne
gative.

Unii părinți, în grija pen
tru a asigura succesul copilului 
lor la învățătură, îi creează con
diții cu totul excepționale, nu-i 
permit să facă nimic altceva, 
nu-i dau nici o altă sarcină, le 
acordă maximum sau prea mult 
ajutor în efectuarea temelor 
pentru acasă. Sînt cazuri mult 
mai exagerate decît cel amintit 
de Doina, cînd părinții se inte
resează în mod special doar de 
problemele școlare. Cunosc o 
elevă din clasa a Vl-a care mi-a 
mărturisit că ei nu îi e permis 
să muncească nimic acasă, se 
ocupă numai de învățătură. Ea 
și-a exprimat dorința și plăce
rea de a efectua și alte munci 
în timpul liber, dar spre regre

ce nu ne-a mărturisit la timp 
propriul nostru copil. Dacă o 
facem pentru a putea preveni 
un neajuns e bine; dar dacă 
procedăm așa pentru a-1 putea 
„demasca" pe băiatul sau pe fata 
noastră ca „nesinceri“, ca as- 
cunzîndu-se de proprii Iui pă
rinți și așa mai departe,, greșim 
și ne privăm singuri'®? încre
derea copiilor. Deci, pledez pen
tru răbdare și tact, pentru în
țelegerea problemelor specifice 
vîrstei, pentru tratarea propriu
lui nostru copil nu ca pe un 
obiect capabil numai să înre
gistreze bunele noastre intenții 
educative, ci ca pe un om viu, 
în stare să înțeleagă și să ac
ționeze și singur. O asemenea 
încredere generează la rîndul 
ei încredere.

tul ei mama nu i-a dat voie. „De 
multe ori — spunea fata — mă 
plictisesc și în această lenevie 
se întîmplă ca nici lecțiile să nu 
mi le pregătesc bine".

Sînt părinți care învață îm
preună cu copiii lor, lecție de 
lecție. E lăudabil cînd copiii sint 
ajutați și îndrumați în efectua
rea temelor acasă, dar și aici 
sînt anumite limite, anumite ce
rințe. Cum se va dezvolta la 
acești copii spiritul de răspun
dere, independenta și inițiativa, 
simțul datoriei ? Nu întîmplător 
acești elevi consideră învățătu
ra nu ca o datorie a lor, ci ca 
o favoare pe care o fac părinți
lor lor, un dar oferit acestora, 
pentru care așteaptă (și nu o 
dată primesc) răsplată materia
lă. Dintre ei se recrutează elevii 
care nu obțin succese durabile 
la învățătură, fiindcă nu li s-a 
format o atitudine justă fată de 
muncă.

Apropierea și prietenia, dra
gostea părinților față de copii 
nu înseamnă ca aceștia din 
urmă să nu le fie subordonați 
părinților, să îndeplinească, fără 
drept de apel, cerințele juste 
formulate și adresate lor de că
tre părinți. într-o familie cu ase
menea regim de muncă și disci
plină, se formează elementele 
trainice, de bază ale personali
tății viitorului cetățean, ale po
sesorului unui caracter comu
nist.

«
eportajul- anche
tă publicat în 
„Scînteia tinere
tului“ mi-a reți
nut atenția prin 
cele cîteva coor
donate pe care le 
schițează în ra
porturile dintre 

adolescenți și părinții lor. Am 
reflectat îndelung asupra uno
ra și am înțeles că dincolo de 
declarațiile sincere ale lui 
Pavel, Sandu, ale enigmaticu
lui Addis, ale lui Andrei sau 
ale Dorinei se citesc multe 
întrebări și dorințe, unele mai 
interesante decît altele.

„Cheia psihologică“ a rapor
turilor dintre copii și părinți, 
ca să mă exprim în forma 
metaforică a reportajului, mi 
se pare a fi sinceritatea reci-

„Cheia psihologică“ a raporturilor dintre părinți și copii — SINCERITATEA
procă, împărtășită fără preju
decăți și rețineri impuse de 
nu știu ce considerente străine 
bunelor relații dintre oameni 
și cu atît mai puțin admisibile 
între membrii aceleiași familii. 

„Sinceritatea“ — scria Al. 
Vlahuță — ce ușor întrebuin
țăm noi vorba asta ! Ca și cum 
ar sta la voia noastră să fim 
sinceri. Vai, nu e nimic mai 
delicat pe lume, nimic mai 
volatil, ca duhul acesta sfînt 
al sincerității“. Rezerva for
mulată de unul dintre cei mai 
sinceri oameni, nu-și poate 
găsi explicația între copii și 
părinți, chiar dacă, aparent, 
ar exista unele temeri, reți
neri, șovăieli. In fața cui ar 
putea să-și deschidă, cu mai 
multă încredere, sufletul co
pilul la 10 ani cînd Ia poarta

prof. Ion Popescu

minții lui bat atîtea întrebări*  
preadolescentul în căutarea 
prieteniei, adolescenta în mo
mente de răscruce, tînărul în 
fața atîtor tentații ?

Nu îndrăznesc, le lipsește 
curajul, nu sînt în stare să 
aibă inițiativa ? De ce ? Nu 
este mama aceea care a suspi
nat lîngă patul copilului, de 
cîte ori n-a avut voie să-1 pă
răsească, de cîte ori a traver
sat o stradă, de cîte ori a îm
brățișat-o plecînd într-o călă
torie, de cîte ori s-a întors a- 
casă cu ochii jucînd în la
crimi ? Nu îndrăznesc să-și 
deschidă inima, să se ușureze 
în momente de descurajare și 

amărăciune, în fața unor in
succese sau a atîtor mici fră- 
mîntări interioare ? Știu ei ce 
înseamnă o inimă de mamă, 
cît este ea de largă și încăpă
toare, ce ușor se deschid por
țile ei ?

Aș putea da zeci de exem
ple de tineri care se apropie 
cu încredere și sinceritate de 
mama grijulie, de tatăl înțele
gător, dar nu la aceștia am de 
gînd să mă refer, ci la cei 
care, ca Pavel, cred că se pot 
descurca și singuri, recurgînd 
la sfaturile părinților „abia în 
ultimă instanță“. Un caz tipic 
în privința aceasta mi-a venit 
în minte citind cuvintele co

legului vostru Pavel. Un tînăr 
care abia absolvise liceul, re
proșa, nu demult, tatălui său, 
că nu l-a avertizat asupra sur
prizelor ce i le poate oferi 
viața la primul contact, mai 
puțin supravegheat, cu ea. Am 
găsit că reproșul era probabil 
îndreptățit, dar mă întrebam 
atunci ce făcuse fiul ca să-și 
asigure îndrumarea, asistența 
afectuoasă, dacă îmi este în
găduit s-o numesc așa ? Desi
gur că și el gîndise ca mulți 
alți adolescenți că se poate 
descurca și singur, însă se în
șelase. Viața îi oferise unele 
tentații de care nu reușise să 
se ferească singur. Este, totuși, 
îmbucurător că pînă la urmă 
și-a dat seama de acest lucru 
și s-a apropiat cu mai multă 
încredere de tatăl său. Nu mă 

îndoiesc că relațiile lor se vor 
fi fundamentat din momentul 
acela pe cu totul alte prin
cipii.

Dar există și o categorie mai 
îngrijorătoare. înțeleg aici pe 
toți acei care n-au curajul 
să-și destăinuiască nedumeri
rile și greșelile și să solicite 
sprijinul părinților. Dacă alți 
factori îi ajută la timp, se evi
tă multe neplăceri, dacă nu, 
ireparabilul urmează deseori.

Am avut zilele acestea în 
fața mea o elevă din clasa a 
X-a care înregistrase 30 de 
absențe nemotivate. Școala o 
chemase pe mamă să-i comu
nice situația. Aceasta părea 
îngrozită și-și mustra cu dra
goste fiica. Răspunsul m-a 
surprins: „Mi-a fost frică 
să-ți spun adevărul“ 1 Dar în 

momentul acela nu-i mai era 
nici frică, nici rușine. Brava 
situația cu argumente puerile. 
Mă întreb și acum dacă, în 
cazul acesta, se vor crea con
dițiile prielnice unor raporturi 
bazate pe sinceritate.

în schimb, în unele cazuri, 
începutul o dată făcut, se des
chid sufletele pentru tot restul 
vieții, se stabilesc raporturi 
noi, utile și pentru părinți 
dar mai ales pentru copii.

M-ar putea întreba cineva 
dacă sînt adversarul concep
ției că un tînăr de 18—20 de 
ani este capabil să se descurce 
singur în viață.

Depinde ce înțelege fiecare 
prin a te „descurca“ în viață. 
Dacă cineva se gîndește la 
strecurarea hazardantă printre 
dificultăți și tentații, voi de

clara net că sînt adversarul 
ei. Dacă însă a te „descurca“ 
înseamnă capacitate de 
muncă, înfruntarea tentații
lor, sesizarea binelui și repro
barea tuturor lucrurilor care-1 
fac să roșească pe omul inte
gru, demn, muncitor și con
știincios, util societății, atunci 
n-am nimic împotriva încer
cării multor tineri de a-și a- 
firma personalitatea și capaci
tatea. Am făcut-o deseori și 
eu, ca mulți alții, care s-au 
călăuzit de principii sănătoa
se, au privit viața cu încre
dere și n-au cruțat nici un 
efort pentru a fi util societă
ții și respectați de cei din ju
rul lor. încercați și voi, dar să 
nu uitați niciodată că un sfat 
dat la timp valorează cît o 
viață de om. Dacă așa stau 
lucrurile, cine ne-ar putea 
sfătui mai bine, mai sincer și 
mai competent decît proprii 
noștri părinți ?
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Dacă se
Pe străzile multor orașe din R. F. Germană se desfă
șoară marșuri de primăvară pentru pace și dezarmare. 
Mulți din participanți sînt tineri. în fotografie, un 
aspect de la o demonstrație pentru pace, care a avut loc 

recent la Hamburg

PESTE

Apropiata inaugurare a Expoziției 
românești de la Moscova

La Universitatea din Roma 
au avut loc alegeri pentru 
desemnarea consiliilor stu
dențești. Organizațiile studen
țești de diferite orientări au 
prezentat lista de candidați 
asupra cărora au trebuit să se 
pronunțe participanții la vot. 
Cu prilejul alegerilor au avut 
loc ciocniri, în cursul cărora 
elemente profasciste l-au 
ucis pe studentul socialist 
Paolo Rossi de la Facultatea 
de arhitectură. în semn de 
protest studenții democrați au 
ocupat Facultatea de Litere 
de unde au fost evacuați cu 
forța de către poliție. Joi a 
avut loc în fața universității o 
demonstrație antifascistă a 
studenților și profesorilor de 
la Universitatea din Roma.

Partidele de stînga au făcut 
cunoscut că vor interpela gu
vernul asupra „faptelor ex
trem de grave care au surve
nit la universitate și în special 
la Facultatea de Litere“. Tot
odată Consiliul profesorilor de 
la Facultatea de Litere și Fi
lozofie au adoptat o moțiune 
în care cer demisia rectorului 
Universității din Roma căruia 
i se reproșează de a fi autori
zat pătrunderea forțelor de 
poliție în localul facultății.

Autoritățile au anunțat des
chiderea unei anchete asupra 
împrejurărilor uciderii lui 
Paolo Rossi.

Acțiunile studenților din Barce
lona Împotriva regimului franchisl 
au continuat miercuri după-amia
ză. Peste 1 000 de studenți ai Fa
cultății de Litere au organizat o 
demonstrație in incinta universită
ții. Unități de poliție au interve
nit disperslndu-i pe demonstranți. 
Aceștia s-au reunit insă din nou In 
centrul orașului, întrerupînd timp 
de 20 minute circulația autovehi
culelor. Ei scandau lozinca ,,Nu 
dictaturii, da democrației". Forțele 
polițienești au intervenit din nou, 
operlnd numeroase arestări.

In aceeași zi, au avut loc 
monstrații ale studenților și la 
cultatea de Științe Economice
Bilbao. Cei peste 500 de partici
pând la aceste demonstrații au a- 
doptat o scrisoare colectivă adresa
tă Ministerului Educației Naționa
le pentru a protesta Împotriva re
presiunilor organizate de autorități 
contra studenților din celelalte 
centre universitare spaniole.

de- 
Fa- 
din

In capitala Tanzaniei Dar-es-Sa- 
laam s-a deschis miercuri Semina
rul internațional al tineretului îm
potriva rasismului. La acest semi
nar iau parte reprezentanți din 70 
de țări ale lumii, dintre care 40 de 
țări africane. La lucrări participă 
președintele executiv ad-intern al 
Consiliului Mondial al Păcii, Isa- 
belle Blume, secretarul Consiliu
lui Mondial al Păcii, prof. Matkov- 
skl, precum și reprezentanți din 
partea Federației sindicale mondi
ale, ai Ligii internaționale de luptă 
împotriva rasismului și a antisemi
tismului și lideri ai mișcărilor na
ționale de eliberare din țările a- 
frieane ocupate.

MOSCOVA 28 — Trimisul 
special Agerpres, T. Nițescu, 
transmite : După cum s-a mai 
anunțat, la 4 mai urmează să 
se deschidă în capitala 
U.R.S.S., Expoziția economică 
a Republicii Socialiste Româ
nia. Menită să înfățișeze locui
torilor Moscovei și din alte 
orașe sovietice succesele obți
nute de economia țării noastre 
în ultimii ani, expoziția, prin 
amploarea ei dar mai ales prin 
varietatea și calitatea expona
telor, trezește interes. Multe 
ziare și reviste sovietice, 
printre care „Pravda“, „Iz
vestia“, „Ekonomiceskaia Ga
zeta“, „Elektrotehnica“, „Tar- 
govlia Za Rubejom“ și al
tele cuprind în paginile lor o 
suită de informații privind 
manifestarea în sine, precum 
și articole de prezentare a 
unor ramuri industriale și a 
unor produse expuse.

Eșec la Bruxelles
„CEI ȘASE“ NU AU REUȘIT SĂ AJUNGĂ LA 0 ÎNȚELEGERE 

IN PROBLEMA PREȚULUI ZAHĂRULUI
Miniștrii agriculturii ai 

țărilor membre ale Pie
ței comune, care s-au 
întîlnit începînd de 
miercuri la Bruxelles, 
pentru a discuta o seric 
de probleme divergente 
ale comunității, nu au 
reușit să ajungă la vreo 
înțelegere în ce priveș
te realizarea unei poli
tici comune și a 
prețuri unice pe 
zahărului.

unor 
piața

urmă-
co- 

se

Se știe că „cei șase“ 
resc adoptarea unui preț 
mun la zahăr cu care să 
prezinte la negocierile tarifare 
ale „rundei Kennedy“ de la 
Geneva.

Comentînd eșecul miniștri
lor agriculturii ai C.E.E., a- 
genția Associated Press rela
tează că Germania occidenta
lă, Italia și țările neexporta
toare susțin că prețul propus 
de 16,50 dolari pentru tona de 
sfeclă de zahăr este prea scă
zut, în timp ce Franța îl con
sideră prea ridicat. Agenția 
amintește că Franța a făcut

asupra R. D. Vietnam
HANOI 28 (Agerpres). — 

La 27 aprilie, mai multe for
mațiuni de avioane militare 
americane, decolînd de pe na
vele port-avion ale flotei a 
șaptea și de pe bazele din 
Vietnamul de sud și Tailan- 
da, au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, au bombardat 
și mitraliat numeroase regiuni 
populate și obiective economi
ce din provinciile Ha Tinh, 
Nghe An, Thanh Hoa și din 
insulele Bach Long Vi și Hon 
Me. Avioanele americane au 
atacat, de asemenea, nave de 
pescuit în regiunile de coastă 
din provinciile Thai Binh și 
Nam Ha.

Primăvara, care de cîteva 
zile s-a făcut simțită din plin 
și aici la Moscova, atrage zil
nic în frumosul parc Sokol
niki, care găzduiește expoziția 
noastră, sute și sute de mos- 
coviți. Ei au făcut încă de pe 
acum cunoștință cu o serie de 
exponate — cele prezentate în 
aer liber : șantierul petrolier, 
tractoarele și mașinile agri
cole, mașinile și utilajele pen
tru șantierele de construcții 
etc. De altfel, turla argintie a 
instalației 4dh-315 pentru fo
rajul la 7 000 metri adîncime, 
deasupra căreia flutură dra
pelul tricolor al patriei noas
tre, predomină — prin înălți
mea sa de 63 metri — toate 
împrejurimile, anunțînd apro
piata inaugurare.

Lucrările de organizare 
propriu-zisă ale expoziției sînt 
în linii mari terminate.

propunerea ca data de 1 iulie 
1967, preconizată ca limită în 
vederea realizării treptate a 
unor prețuri comune în cadrul 
C.E.E., să fie prelungită 
cîțiva ani.

Astăzi este sărbătoarea națională a Japoniei — ziua de naș
tere a împăratului Hirohito. In fotografie o imagine din Tokio, 

capitala țării

LONDRA 28 (Agerpres). — Primul ministru brita
nic, Haroid Wilson, a anunțat în Camera Comunelor 
că guvernul Marii Britanii a hotărît să înceapă con
vorbiri preliminarii cu guvernul rasist al Iul Ian 
Smith.

Ambasadorul României la Varșovia
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Ele au ca scop „să stabilea
scă o bază“ pentru viitoarele 
tratative. Autoritățile de la 
Salisbury au primit cu satis
facție această hotărîre, care 
era de așteptat, întrucit, du
pă cum subliniază agenția 
Reuter, „Marea Britanie a in
sistat ca guvernul „rebel“ să 
revină, cel puțin din conside
rente tactice, sub tutela bri
tanică pînă ce se va realiza un 
acord privind viitorul consti

tuțional al Rhodesiei". Aceeași 
agenție arată că premierul 
rhodesian, Ian Smith, a insis
tat asupra independenței „ță
rii sale față de Marea Brita
nie, iar anunțarea începerii 
convorbirilor nu s-a făcut, 
după cum declara premierul 
Wilson, decît cu asentimentul 
acestuia“.

In declarația sa, Wilson a 
menționat că în timpul aces
tor convorbiri preliminare ne
oficiale, nici una din părți 
nu-și asumă vreo obligație. 
Trebuie remarcat, de aseme
nea, că hotărîrea guvernului 
britanic a produs o satisfacție 
nedisimulată în cercurile ofi
ciale din Republica Sud-Afri- 
cană. Guvernul Verwoerd a 
primit știrea reluării dialogu
lui cu un sentiment de „u- 
șurare și satisfacție“, remar
că agenția France Presse.

Deputății conservatori 
primit cu satisfacție știrea re
luării convorbirilor cu 
Smith. Liderul opoziției con
servatoare, Heath, a declarat 
că partidul s*u  salută hotărî
rea anunțată de primul mini
stru Wilson.

• AGENȚIA P.A.P. transmite 
că la 19 aprilie, în timpul unui 
atac pirateresc american asupra 
unui port al R. D. Vietnam în a-

au

Ian

ULAN BATOR 28 (Ager
pres). —• La Ulan-Bator a fost 
dat publicității proiectul nou
lui Program al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
(P. P. R. M.), care urmează 
să fie adoptat la al 15- 
lea Congres al partidului 
care va avea loc în luna iunie 
1966. în R. P. Mongolă, se 
spune în proiectul Programu
lui, s-a înfăptuit trecerea is
torică de la feudalism la so
cialism, iar în prezent, cînd 
în Mongolia socialismul a de
venit o realitate, P.P.R.M. 
adoptă cel de-al patrulea pro
gram al său — programul de- 
săvîrșirii construcției socia
liste.

Pentru această perioadă 
programul prevede ca sarcină 
principală dezvoltarea prin 
toate mijloacele a societății

VARȘOVIA 28 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite : La 28 apri
lie Tiberiu Petrescu, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Polonă a prezentat 
scrisorile de acreditare lui 
Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone.

Cu acest prilej Tiberiu Pe
trescu a transmis Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare 
Polone, poporului polonez, sa
lutul călduros al Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român, 
împreună cu cele mai bune 
urări de mari succese în acti
vitatea consacrată înfloririi 
continue a Republicii Populare 
Polone.

Poporul român, a spus vor
bitorul, vede în realizările ob
ținute de Republica Populară 
Polonă o mărturie a energiei 
creatoare a talentatului popor 
polonez, care, sub conducerea 

socialiste și, în primul rînd, a 
forțelor de producție moder
ne, asigurarea unor ritmuri 
înalte de dezvoltare economi
că a țării și de creștere a cul
turii socialiste, perfecționarea 
relațiilor socialiste în întreaga 
societate, educația comunistă 
a oamenilor muncii.

Sarcina economică centrală 
prevăzută în proiectul pro
gramului constă în desăvîrși- 
rea creării bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului prin 
industrializarea țării, mecani
zarea producției agricole, creș
terea nivelului de înzestrare 
tehnică a economiei naționale, 

, astfel îneît într-un viitor a- 
propiat R. P. Mongolă să de
vină un stat industrial-agrar 
cu o structură rațională a di
feritelor ramuri ale industriei 
socialiste.

Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a schimbat din teme
lii înfățișarea patriei sale, 
transformînd-o într-un stat 
socialist înfloritor. Vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
prietenia și colaborarea fră
țească româno-polonă, bazată 
pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismu
lui socialist, se vor dezvolta și 
întări continuu spre binele ce
lor două popoare, al unității 
și coeziunii țărilor socialiste.

Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Polone a mulțu
mit ambasadorului român 
pentru cuvintele calde de sa
lut și a transmis aceleași sa
lutări cordiale Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, guvernului și po- 
poporului român, urîndu-le 
succese pe mai departe. El a 
subliniat că poporul polonez 
acordă o înaltă prețuire reali
zărilor Republicii Socialiste 
România și se bucură de suc
cesele cu care se poate mîndri 
poporul român în toate dome
niile construcției socialiste.

La ceremonie au fost de 
față Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe și Julian 
Horodecki secretarul Consiliu
lui de Stat. Ambasadorul ro
mân a fost însoțit de membrii 
ambasadei Republicii Socia
liste România la Varșovia.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, în
tre președintele Consiliului de 
Stat și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

Couve de Mur viile

la Sofia
SOFIA 28 Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite : 
Joi după-amiază a sosit la So
fia într-o vizită oficială Couve 
de Murville, ministrul afaceri
lor externe al Franței. Pe ae
roport el a fost întîmpinat de 
Ivan Bașev, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Bulgaria, 
și de alte personalități oficiale.

în seara aceleiași zile, Ivan 
Bașev a oferit o recepție în 
cinstea lui Couve de Murville. 

eseorl telegramele 
expediate de Mi
nisterul Apărării 
de la Bonn, adre
sate atașaților 
militari vestger- 
mani de la Ma
drid și Paris au 
conținut asemă

nător : „Solicitați survol pen
tru «Starfighter F-104 G» Di
recția Beja“.

Ce caută avioanele militare 
vest-germane la Beja ? în a- 
cest oraș portughez se con
struiește cea mai mare bază 
militară vest-germană.

Situată în sudul Portugaliei, 
baza de la Beja, (a cărei con
strucție aflată încă în curs a 
costat 200 milioane mărci) ur
mează să primească pînă în 
anul 1968 peste 2 500 militari. 
Beja va fi centrul de antrena
ment al principalelor tipuri 
de avioane din dotarea Bun- 
des> /erhului: „Starfighter F 
104 G“, „Fiat G 91“ „Transall“ 
și „Noratlas“.

Indiscutabil, poziția strate
gică a bazei pe continentul 
european, privilegiile de care 
se bucură Bonnul în Portuga
lia, toate acestea fac ca baza 
de Ia Beja să ofere avantaje 
de care oficialitățile vest-ger
mane au ținut cont. ~ 
ia în considerație și faptul că 
ultima vizită a ministrului de 
externe vest-german, Schroe- 
der, la Lisabona a deschis 
perspectiva construirii unei 
baze și la Alverca, atunci în
țelegem mai bine de ce impor
tanța zborurilor spre Portuga
lia, deasupra Franței și Spa
niei, crește. Numai că inciden
tul de Ia Palomares și poziția 
Franței față de N.A.T.O. creea
ză dificultăți. Spania, în fața 
valului de proteste împotriva 
zborurilor avioanelor N.A.T.O., 
a interzis tranzitul aeronaval 
militar spre Gibraltar (cu ex
cepția Angliei). Deoarece s-ar 
părea că oficialitățile de la 
Madrid au în această privință 
o atitudine ezitantă, Bonnul 
încearcă să obțină autorizați
ile necesare. Vizita lui Schroe- 
der la Madrid a fost un prilej 
de reliefare a unor deosebiri 
de vederi între Bonn și Ma
drid. Anologul spaniol al Iui 
Schroeder a avertizat că „nici 
o țară străină bazindu-se pe 
dreptul de membră a N.A.T.O. 
nu poate cere Spaniei servicii 
sau avantaje militare“. E de 
așteptat ca Bonnul să înceapă 
tratative în această problemă 
cu guvernul de la Madrid.

Dar dincoace de Pirinei, a- 
pare o nouă barieră : Franța.

Guvernul de la Paris a fă
cut cunoscut în mai multe 
rînduri că după ieșirea din 
comandamentul integrat nord- 
atlantic, în cazul unul con
flict în care Franța nu s-ar 
angaja, spațiul 
va fi interzis 
rante.

în acest caz 
se îndreaptă spre Beja vor fi 
nevoite să-și mărească ruta 
cu 400 de km, zburînd deasu
pra Belgiei, Canalului Mine
rii și Golfului Biscaya. Acest 
spor dc rută ar putea fi fatal 
pentru unele tipuri de avioa
ne militare („Fiat G 91", 
„Noratlas) deoarece s-ar de
păși limita de randament pe 
care-o pot da. Deplasarea spre 
sud a Bundeswerhului întîm- 
pină greutăți. Ambiția Bonnu
lui a întîlnit opoziția Spaniei 
(care solicită avantaje econo
mice, eventual aderarea la 
Piața Comună) și a Franței (a 
cărei degajare de N.A.T.O. a 
stîrnit nemulțumiri la Bonn). 
Oricum, tratativele R. F. Ger
mane cu Spania și Franța 
privind dreptul de zbor spre 
Beja se anunță dificile.

aerian francez 
țărilor belige-

avioanele care

IOAN TIMOFTE

• POTRIVIT relatărilor ziarului 
londonez de tendință laburistă 
„Daily Mirror", George Thomson, 
însărcinat cu problemele politice 
ale Europei, a dus zilele acestea 
tratative secrete la Paris cu repre
zentanții guvernului francez în 
vederea pregătirii condițiilor de 
aderare a Marii Britanii la Piața 
comună.

• Joi dimineața a sosit la Pe
kin delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Albania 
condusă de Mehmet Shehu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, președintele Consi
liului de Miniștri care la in
vitația C.C. al P.C. Chinez și 
a guvernului face o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză.

• Cu prilejul vizitei delegației 
Comitetului de radio și televiziune, 
condusă de Virgil Cazacu, care se 
află în Uniunea Sovietică la invi
tația președintelui Comitetului pen
tru radiodifuziune și televiziune de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, Teodor Mari- 
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, a oferit un cocteil în sa
loanele ambasadei. 

propiere de Hai Phong, a fost ava
riată nava poloneză „Benewski" 
care se afla în port pentru a încăr
ca cărbune. Numeroase bombe și 
proiectile-rachetă căzute în apro
pierea navei au avariat instalațiile 
ei interioare și exterioare astfel că 
nava a fost nevoită să iasă în 
larg, deși n-a reușit să termine 
încărcarea cărbunelui.

în legătură cu acest fapt, Minis
terul de Externe al R. P. Polone 
a transmis Ambasadei S.U.A. de la

Varșovia un protest energic al 
guvernului polonez împotriva încăl
cării grosolane a dreptului inter
național și al principiului naviga
ției libere.

• ÎNTR-UN comunicat dat publi
cității de statul maior al armatei 
de eliberare națională din Angola 
se anunță că unități ale acestei 
armate au doborît un avion de re
cunoaștere al armatei coloniale 
portugheze.

în comunicat se mal spune, de 
asemenea, că în cursul primelor 

două săptămîni ale lunii aprilie 
forțele naționale de eliberare an
goleze care activează în diverse 
provincii ale țării, au provocat 
moartea a 43 de militari portu
ghezi, au rănit un număr însemnat 
și au capturat importante materia
le de război ale inamicului.

• Generalul Tsolakas, șeful sta
tului major al armatei grecești, a 
sosit la Nicosia. în timpul vizitei 
sale în capitala Ciprului, generalul 
Tsolakas va avea o serie de în
trevederi cu președintele Ciprului, 
Makarios, în legătură cu hotărîrea 
acestuia de a trece garda națio
nală cipriotă sub directa autoritate 
a ministrului de interne cipriot și 
de a reduce atribuțiile generalu
lui Grivas numai la comanda for
țelor armate grecești aflate în 
insulă.

• In ședința de joi a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, șeful delegației so
vietice, A. Roscin, a declarat 
că lucrările Comitetului nu au 
înregistrat progrese datorită 
insistenței cu care Statele U- 
nite încearcă să satisfacă ce
rerile de înarmare atomică ale 
R.F.G.

în intervenția sa, șeful de
legației americane, W. Foster, 
a încercat din nou să argu
menteze poziția guvernului 
său.

D omnul Yousuf Gueye, secretar al reprezen
tanței permanente a Mauritaniei la O.N.U. 
a avut precauția să-și stabilească domici
liul într-un cartier „oficial“ al New York- 
uluî, la doi pași de sediul primăriei mare
lui oraș. Imunitatea diplomatică și această 
prestigioasă vecinătate păreau să-1 pună la 
adăpost de riscurile unor atacuri rasiste. 
Diplomatul african a avut însă repede pri

lejul să constate că a apreciat prea optimist lucrurile. 
La 16 martie el a fost acostat, chiar în fața locuinței 
sale, de un grup de huligani rasișt'. care l-au maltratat 
cu sălbăticie.

Cazul Iui Yousuf Gueye nu e un 
fenomen izolat. NEW YORK TI
MES, publica sub titlul inspirat și 
vădit ironic „Boicotul mastodon
ților" (aluzie la trogloditismu! con
cepțiilor rasiste) date despre o 
anchetă privind șicanele la care 
sînt supuși diplomații de culoare 
atunci cînd vor să-și găsească o 
locuință la New York. Cele mal 
fanteziste motive de refuz sînt in
vocate de proprietarii de imobile 
cînd un diplomat african sau asia
tic cere să-i închirieze un aparta
ment. De regulă, chiria pretinsă 
este de cinci-șase ori mai mare de- 
cit cea plătită de un american 
sau de un diplomat european. In 
felul acesta, prin chiriile exorbi
tante care li se impun, diplomații 
de culoare sînt supuși la ceea ce 
NEW YORK TIMES denumește 
„impozit pe rasă". La sflrșitul anu
lui trecut, guvernul american, ne
liniștit de proasta impresie pe 
care o produce în străinătate un 

asemenea tratament a făcut unele 
demersuri pe lingă proprietarii de 
imobile din cartierele situate 1n

„Harlemul diplomatic“
raza reprezentanțelor diplomatice. 
Din proprietarii a 211 imobile vi
zate, 158 au răspuns oficial și ca
tegoric că „refuză să adăpostească 
diplomali africani sau asiatici". 
Ceilalți au dat răspunsuri evazive. 
Unul din proprietarii de imobile 
din perimetrul respectiv a vîndut 
în decembrie anul trecut o vilă se
cretarului de stat Dean Rusk. El 
nu s-a sfiit să introducă în contrae- 

tul de vînzare o clauză stipulînd 
că noul proprietar „nu va închiria 
niciodată imobilul negrilor sau ori
căror persoane de culoare".

Tribulațiile diplomaților de cu
loare In Statele Unite nu se reduc 
ia domeniul locativ. Rasiștii — 
constată NEW YORK TIMES — „îi 
insultă și-i umilesc cu orice prilej 
și la fiecare pas : în cinematogra
fe, în restaurante, pe șosele și în 
trenuri, în parcurile publice și în 
magazine, la frizerie sau hotel“.

Șoseaua federală nr. 40 traver
sează Statele Unite de la nord la 
sud. Această șosea se bucură de 
faimă în rîndul diplomaților afri
cani și asiatici, nu atit din prici
na că serviciul îi obligă să iacă 

mereu naveta între Washington și 
New York, cit din cauza discrimi
nărilor rasiale pe care trebuie să 
Ie suporte. „Șoseaua injuriilor" — 
așa este denumită șoseaua fede
rală nr. 40 în rîndurile diplomați- 
lor de culoare.

Iată, citate după relatările din 
WASHINGTON POST AND TI
MES HERALD, cîteva din șicanele 
de care s-au lovit diplomații de 

culoare în călătoriile lor pe traseul 
șoselei nr. 40 în ultimele trei luni.

— Reprezentantul malian ildu 
Annan a fost scos din camera de 
hotel Ia cîteva ore după ce se in
stalase. Proprietarul a declarat că 
primirea diplomatului african fu
sese „o gravă greșală".

— Viceconsulul Nigeriei la New 
York, M. Ellah a fost dat aiară 
dintr-un restaurant și maltratat.

— William Fitzjohn, însărcinat 
cu afaceri al Sierrei Leone a fost 
brutalizat și dat afară dintr-un 
restaurant din Hagestown (același 
restaurant în care a fost rănit a- 
cum doi ani ministrul de finanțe 
ghanez).

— Adam Molik Sow, trimisul

Republicii Ciad la O.N.U., a fost 
insultat cînd a încercat să obțină 
cameră la două din principalele 
hoteluri din Raieigh.

— Doamna Angie Brooks, repre
zentanta Liberiei la O.N.U. a fost 
dată afară din restaurantul central 
din Sousa atunci cînd a încercat 
să ia masa, în drum spre New 
York.

Lista aceasta poate fi copios 
completată (ziarul american amintit 
se referă la „cel puțin 120“ ase
menea incidente).

Nu numai pe faimoasa „șosea 
40" dar chiar și între zidurile 
ambasadelor diplomații „de culoa
re" au de înfruntat vexațiuni. 
„Este de-a dreptul alarmant — 
constată revista TIME — ce can
titate uriașă de scrisori de ame
nințare primesc membrii reprezen
tanțelor africane și asiatice pe 
lingă O.N.U... Reprezentanțele Ni
geriei, Sudanului, Guineei, Sene
galului indică zilnic departamen
telor de resort americane primirea 
a cel puțin zece asemenea scrisori". 
TIME citează textul unei astfel de 
scrisori prin care membrii repre
zentanței Senegalului erau „invi
tați" să-și „mute sediul în cartie
rul negru, la Harlem", avertizați 
că se expun „unei demonstrații de 
forță a Ku-Klux-KIanului" care 
i-ar putea costa viața.

In lumina unor asemenea mani
festări nu e de mirare că a tre
buit să fie creată la O.N.U. o 
„comisie specială pentru protecția 
diplomaților asiatici și africani".

„Ambianța sufocantă, Harlemul 
diplomatic creat în Statele Unite 
în jurul diplomaților de culoare 
nu contribuie la creșterea presti
giului Americii pe continentul a- 
frican si cel asiatic" — constată 
NEW YORK TIMES. Termenii fo
losiți de influentul cotidian ameri
can sînt, oarecum, diplomatici. 
Concluzia este însă riguros exactăl

EM. BUCAR
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