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COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației Partidului
Comunist din Japonia in Republica

Socialistă România

Baia Mare

unui nou microraionA început construcția

VACAN
Gospodăriile agricole 

de stat fac ultimele pre
gătiri în vederea Începe
rii secerișului. Combi
nele, presele de paie, 
tractoarele etc. au fost 
revizuite și reparate. 
G.A.S. dispun de un 
număr de utilaje care 
asigură strîngerea recol
tei de păioase de pe în
treaga suprafață în 10 
zile bune de lucru. In 
vederea folosirii cu 
maximum de randament 
a utilajelor s-au făcut 
instructaje cu mecaniza
torii, s-a organizat mun
ca brigăzilor. De aseme
nea, departamentul
G.A.S. a luat o serie de 
măsuri pentru asigurarea 
mijloacelor de transport.

BRIGADA

SCINTEII TINERETULUI

NICOLAE ARSENIE 
ARTUR IOAN 
PETRU ISPAS 
VASILE RAVESCU

transmite
azi :

Vacanța ? E așa cum o știți, cum v-o în
chipuiți, cum a-ți cunoscut-o la rîndu-vă fie
care : veselă, fermecătoare, iradiind în alaiul 
ei statornic de bucurii. Am intîlnit-o Ia Cluj, 
la o masă rotundă Ia care mai participau : pro
fesorii Elena Constandin, Cornelia Maksay, La
ura Vancu, Francisc Szekely, Gagy Ștefan, 
Olga Cutcan, Ana Duca, Nicolae Văduva, inspec
tor metodist al secției de învățămînt a sfatului 
popular regional, Ecaterina Albu, secretar al 
comitetului regional U.T.C.

Prim subiect de conversație : ÎN CE STADIU 
NE AFLĂM CU PREGĂTIRILE.

Răspuns : totul este gata. Taberele au fost pre
gătite, înzestrate cu mobilier nou, cu materiale 
pentru activități cultural-sportive, artistice. Au 
fost stabilite itinerariile excursiilor și drumeții
lor, s-au făcut înscrieri. Au fost instruite ca
drele care vor lucra în tabere. Notăm însă și 
cîteva „indiscreții“ :

L. Vanciu : Ani la rînd am 
fost în tabere. Ni s-a reco
mandat să-i învățăm pe elevi 
cîntece, atrăgîndu-ni-se aten
ția ca acestea să nu fie de 
muzică ușoară. Așa se face 
că elevii le fredonau cu timi
ditate sau le cîntau în... orele 
de somn obligatoriu. De ce 
să nu se învețe în tabere și 
melodii de muzică ușoară, 
frumoase ? De ce să interzi
cem în tabără o pasiune care 
în tot restul anului se mani
festă viguros ?

E. Constandin : Pentru cei 
care lucrează în tabere întoc
mirea unor planuri și a altor 
scripte a devenit o obsesie.

(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, la Invitația Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, sosește în țara noa
stră, în vizită de prietenie, 
delegația de partid și guver
namentală chineză în frunte 
cu tovarășul Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Înalții oaspeți șînt solii 
unui popor harnic și talentat 
care, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez a dus o 
luptă eroică, a înfrînt clasele 
exploatatoare, forțele impe
rialiste asupritoare, a creat 
R. P. Chineză, eveniment de 
însemnătate istorică pentru 
destinele Chinei, care a adus 
o mare contribuție la schim
barea raportului de forțe pe 
arena internațională în favoa
rea socialismului și păcii. 
Luîndu-și soarta în propriile-i 
mîini, poporul Chinei, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Chinez, a înfăptuit adînci 
transformări înnoitoare în 
toate domeniile vieții sociale, 
a obținut remarcabile realizări 
în opera de construire a socia
lismului, în dezvoltarea econo
miei și culturii.

Partidul Comunist Chinez a 
mobilizat energia creatoare 
gi eforturile oamenilor muncii 
în direcția realizării planurilor 
cincinale de dezvoltare a eco
nomiei naționale, de ridicare 
a nivelului de trai al poporu
lui. Succese importante au 
fost dobîndite în industriali
zarea socialistă a țării. Capa
citatea industriei a crescut de 
cîteva ori, au luat ființă noi 
ramuri industriale de însem
nătate deosebită pentru avîn- 
tul economiei. Industria con
structoare de mașini realizea
ză astăzi o gamă variată de 
produse: mașini-unelte, ma
șini agricole, motoare și ge
neratoare electrice, avioane, 
nave maritime și oceanice etc. 
în țară se produce astăzi o 
mare parte a mașinilor și uti
lajelor necesare economiei 
naționale. Au fost ridicate noi 
construcții industriale, locu
ințe pentru oamenii muncii.

Realizări de seamă au fost 
obținute și în dezvoltarea 
agriculturii. Organizată pe 
baze noi, socialiste, agricultu
ra a fost înzestrată, prin 
grija partidului și statului, cu 
tractoare și alte mașini agri
cole, îngrășăminte chimice, 
a primit un mare număr de 
cadre de agronomi și zooteh- 
picieni. în diferite regiuni au 
fost realizate lucrări de hidro
ameliorații și de irigare, care 
au făcut să crească producții
le agricole, să se preîntîmpine 
efectele negative ale inunda
țiilor și secetei.

Școlile și 
Chinei populare 
mare număr de 
re diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Odată cu sporirea producției 
industriale și agricole, crește 
nivelul de trai al celor ce 
muncesc de la orașe și sate.

Vizitîndu-ne țara, oaspeții 
vor avea prilejul să cunoască 
realizările poporului nostru, 
entuziasmul și însuflețirea cu 
care toți oamenii muncii din 
patria noastră luptă pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de cel de al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân.

universitățile 
pregătesc un 
cadre necesa-

Constanța Ungureanu, Gherghina Poenaru, Elena Bîldea, trei 
fete harniae, trei tinere muncitoare de la Filatura românească 

de bumbac

CINTEC DESPRE FRUMUSEȚa

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, între 21 mai și 
15 iunie 1966 a vizitat Repu
blica Socialistă România o de
legație a Partidului Comunist 
din Japonia, formată din to
varășii Kasuga Shoichi, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al P.C. din Japonia și 
deputat în Camera Superioară 
din Japonia (conducătorul de
legației), Nishizawa Tomio, 
membru supleant al Prezidiu
lui, secretar al Comitetului 
Central al P.C. din Japonia, 
Kajita Shigeho, membru al 
Comitetului Central al P.C. 
din Japonia, Suwa Shigeru și 
Narita Satoshi, membri su- 
pleanți ai Comitetului Central 
al P.C. din Japonia, Nishizawa 
Shunichi, activist al Comite
tului Central al P.C. din Ja
ponia.

în timpul șederii în Repu
blica Socialistă România, de
legația Partidului Comunist 
din Japonia a vizitat orașul 
București, precum și regiunile 
Bacău, Brașov și Argeș. Tova
rășii japonezi au vizitat între
prinderi industriale, unități 
agricole, instituții culturale și 
științifice, s-au întîlnit cu 
muncitori, țărani, intelectuali,

reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și ai organelor locale 
de partid, avînd astfel prile
jul de a cunoaște în mod 
direct viața și activitatea po
porului român, eforturile și 
realizările sale în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste.

Pretutindeni, delegația Par
tidului Comunist din Japonia 
s-a bucurat de o primire 
caldă, prietenească, expresie a 
profundelor sentimente de so
lidaritate internaționalistă pe 
care poporul român le nu
trește față de poporul japonez 
și partidul său comunist, a re
lațiilor frățești existente între 
cele două partide.

în timpul vizitei, delegația 
Partidului Comunist din Ja
ponia a avut întîlniri și cqn- 
vorbiri ' ~ ■■■■■-
al P.C. 
Nicolae 
general

, xandru 
Comitetului
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Andrei Păcu-

la Comitetul Central 
Român cu tovarășii: 

Ceaușescu, secretar 
a C.C. al P.C.R., Ale- 
Drăghici, membru al 

Executiv, al

raru, membri ai C.C. al P.C.R,. 
Ion Iliescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, adjunct de șef de secție 
a C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, păr
țile s-au informat reciproc 
asupra activității celor două 
partide și au făcut un larg 
schimb de păreri cu privire la 
probleme de interes comun, la 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două 
partide. Ele au făcut, de ase
menea, un schimb util de pă
reri asupra problemelor ac
tuale ale situației internațio
nale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești și ale mișcă
rilor democratice internațio
nale.

Delegația Partidului Comu
nist din Japonia a înfățișat 
noile succese obținute de par
tid în domeniul luptelor de 
masă, al frontului unit și al 
construcției de partid, în. mo
bilizarea poporului japonez, 
în intensificarea cererilor 
pentru o independență reală a 
Japoniei, pentru democrație, 
pace, neutralitate și o viață 
mai bună în scopul înfăptuirii 
unei noi revoluții democratice,

(Continuare in pag. a V-a)
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Trei fete, o floare — o fotografie... 
Poate cea mai simplă, ca idee, din
tre fotografii. Fracțiunea de secun
dă cit durează declanșarea aparatu
lui de înregistrat imagini a fixat 
zîmbetul, delicatețea, gingășia acestor 
tinere muncitoare aflate într-o pauză 
de muncă, revelatoare însoțire în
tre un simbol al pămîntului și trei 
chipuri frumoase, optimiste. Ca u- 
nul care am bătut multă vreme dru
mul fabricilor, avînd definitiv fixate 
în auz cascada de sunete a războa
ielor de țesut sau zgomotul cîmpu- 
lui de ringuri, dau imaginii sensul 
ei cel mai firesc: dintotdeauna (și 
pentru totdeauna, oricît de mult 
s-ar mecaniza secolul nostru și al-

tele) femeia a avut darul înnăscut al 
comparației cu florile.

Era tehnică n-a putut decît în 
alte orînduiri să strice în proporții 
de masă această armonie firească și 
poate că tehnicismul nici nu apă
ruse bine cînd Balzac (în „Phisiolo- 
gie du mariage“) constata cu rigoa
rea observației sale că „din 15 000 000 
de femei — cîte trăiau pe vremea a- 
ceea în Franța — abia dacă 800 000 
îndeplinesc cu adevărat atribu
tele feminității", restul fiind dintre 
cele care „la prima vedere au multă

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Constructorii băimăreni au 
început lucrările de construc
ție la blocul nr. 26/m 2 din 
cartierul Săsar, ultimul din cel 
de-al treilea microraion de lo
cuințe cu care s-a întregit 
Baia Mare în ultimii ani. 
Avînd 2 354' apartamente, noul 
microraion găzduiește o popu
lație de aproape două ori mai 
mare decît aceea a întregului 
oraș Negrești.

Străbătut de bulevarde lu
minate fluorescent, străjuite

de blocuri numărînd pînă
10 etaje, Baia Mare — orașul 
minerilor maramureșeni de pe 
malurile Săsarului, continuă 
să capete noi dimensiuni. Re
cent, aici a început construcția 
unui.alt: microraion cu 3154 
apartamente, moderne com
plexe pentru deservirea popu
lației și unități comerciale, 
școli, spații verzi, locuri de 
parcare pentru mașini etc.

(Agerpres)

Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, s-a născut în 
1898. La 1 octombrie 1949, 
cînd s-a proclamat Repu
blica Populară Chineză, a 
fost numit în funcția de 
premier al Consiliului Ad
ministrativ de Stat al Gu
vernului Popular Central, 
ministru al afacerilor ex
terne și în funcția de vice
președinte al Comisiei mi
litare revoluționare popula
re. In luna octombrie 
a aceluiași an, a fost 
ales în funcția de vice
președinte al primului 
Comitet național al Consi
liului Consultativ Politic 
Popular din China. In au
gust 1954, a fost ales repre
zentant al Adunării Repre
zentanților Populari din 
întreaga Chină a primei 
legislaturi. In septembrie 
1954, a fost numit în func
ția de premier al Consiliu
lui de Stat și ministru al 
afacerilor externe al Repu
blicii Populare Chineze. In 
luna decembrie a aceluiași 
an, a fost ales în funcția 
de președinte al celui de-al 
doilea Comitet național al 
Consiliului Consultativ Po
litic Popular din China. In 
septembrie 1956, la cel 
de-al VlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Chi
nez, a fost ales în conti-

nuare membru al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez, iar la 
prima ședință plenară a 
celui de-al VlII-lea Co- 
.rnitet Central a fost ales 
'membru al Biroului Poli
tic, membru în Comitetul 
permanent al Biroului Po
litic și vicepreședinte al 
Comitetului Central al Pdr- 
tidului Comunist Chinez. 
In august 1958, a fost ales 
reprezentant al Adunării 
Reprezentanților Populari 
•din întreaga Chină a celei 
de-a doua legislaturi. In 
aprilie 1959, a fost numit 
■în continuare în funcția de 
premier al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze. In luna aprilie a 
aceluiași an, a fost ales în 
funcția de președinte al 
celui de-al IlI-lea Comitet 
național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular 
din China. In septembrie 
1954, a fost ales reprezen
tant al Adunării Reprezen
tanților Populari din în
treaga Chină a celei de-a 
IlI-a legislaturi. In ianua
rie 1965, a fost numit 
'continuare în funcția 
premier al Consiliului 
Stat. In luna ianuarie a 
aceluiași an, a fost ales 
continuare în funcția 
vicepreședinte al
de-al IV-lea Comitet națio
nal al Consiliului Consul
tativ Politic Popular din 
China.

în 
de 
de 
a- 
în 
de 

celui

Poporul român nutrește 
sentimente de adîncă priete
nie și prețuire față de poporul 
chinez și se bucură din toată 
inima de succesele sale. între 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză 
se dezvoltă continuu relații 
de prietenie și colaborare fră
țească, bazate pe respect și 
avantaj reciproc. An de an se 
extind schimburile economice, 
colaborarea tehnico-științifi- 
că în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Poporul român întîmpină cu 
căldură pe premierul Ciu En- 
lai, eminent conducător de 
partid și de stat din R. P. Chi
neză, personalitate cunoscută

a vieții politice internaționale. 
Tovarășul Ciu En-lai vizitea
ză pentru a doua oară Româ
nia. în mai multe rînduri, el 
a participat la convorbirile 
care au avut loc între dele
gații de partid și guvernamen
tale române și chineze.

împreună cu întregul popor, 
tineretul Republicii Socialiste 
România urează poporului 
chinez succese în îndeplini
rea obiectivelor celui de al 
treilea plan cincinal, în obți
nerea de noi realizări.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale chineze, 
conduse de tovarășul Ciu En- 
lai, poporul român adresează 
oaspeților un călduros bun 
sosit!

Joi, 16 iunie, în jurul orei 16, posturile noa
stre de radio și televiziune vor transmite sosi
rea în Capitală a tovarășului Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, care face 
o vizită prietenească în țara noastră, în frun
tea unei delegații de partid și guvernamentale 
chineze.

Un nou calculator electronic
La Direcția regiona

lă de sistematizare, 
arhitectură și proiec
tări în construcții Ba
nat a intrat în func
țiune calculatorul elec
tronic numeric Me- 
cipt-2-DSAPCB, reali
zat de un colectiv de 
ingineri și tehnicieni, 
condus de inginerul 
Ion Mihăescu, pe baza

proiectelor întocmite 
de colectivul centrului 
de calcul electronic al 
Institutului politehnic 
Timișoara.

Noul calculator, de 
tip paralel, alfanume
ric — cu posibilități 
de rezolvare a celor 
mai complexe proble
me de calcul matema
tic, traducere literară

— este complet tran
zistorizat, cu piese și 
elemente de producție 
românească. Noua ma
șină are o viteză de 
2 300 de instrucții de 
adunare pe secundă, 
iar prin atașarea unei 
memorii cu ferite vi
teza poate crește pînă 
la 10 000 instrupții de 
adunare pe secundă.

Răsărit de soare pe litoraJ



organizațiile
mici se pot
face lucruri

In vtotejul dansului

MÎNA FIRELOR DEmari

Descoperiri
arheologice

In comuna Dîrja, din 
raionul Gherla, a iost 
descoperit recent un 
depozit de bronz com
pus din aproape 40 de 
topoare, turte de bronz 
și utt vîrf de lance 
etc. După părerea 
cercetătorilor Ins 11 tuiu
lui de istorie al fii in- 
lei din CiU/ a Acade
miei Republicii Socia
liste Romanța, obiec
tele descoperite da- 
tentă din jurul anu
lui 1 ooo t.e.n. Bite 
interesant de amintit

că depozitul a lost 
descoperit de elevul 
loan Crișan din clasa 
a Vll-a a școlii ge
nerale de 8 ani din 
comună. Elevii acestei 
clase, conduși de pro- 
tenorul Llviu Coslea, 
au cercetat locui nu
mit „intre păraie" șl 
tltt mal descoperit o 
parte din obiectele 
depozitului. In impre- 
lutimlle comunei 
presupune 
altor 
btont.

se 
existenta 

depozite de 
(t. Rus).

organizația noastră 
cuprinde doar 54 de 
inițiază acțiuni inte- 
educative, folosind în

Deși 
de bază 
membri, 
resante, 
acest scop forme și mijloace 
variate. Mă gîndesc, în primul 
rînd, la adunările generale ale 
organizației, la care invităm de 
obicei și tineri neuteciști. în 
februarie, de pildă, profesorul 
loan Parim a ținut în fața ti
nerilor, sub forma unei „că
lătorii pe hartă“, expunerea 
„Țara întreagă — un vast 
șantier". Ținînd seamă de 
popularitatea de care se bucu
ră printre tinerii noștri con
cursurile „Cine știe, răspunde" 
am organizat recent un con

de luptă al clasei muncitoare 
și al Partidului Comunist Ro
mân, care au avut un larg 
ecou în rîndul tineretului.

Aș vrea să mă refer, în în
cheiere, la felul cum ne-am 
ocupat de cei mai tineri mem
bri ai organizației noastre 
care, la vîrsta lor de 14—16 
ani, au multe preocupări spe
cifice, de care trebuie să ți
nem seama. Să luăm, de pil
dă, alegerea profesiei. Unii 
vor să devină tractoriști, alții 
doresc să lucreze în coopera
tivă, în brigăzile de cîmp sau 
în zootehnie, să devină șoferi, 
electricieni, mecanici... Un lu
cru e sigur«

TRIBUNA 
SECRETARULUI 

U.T.C.

I
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aproape toți sînt | 
pasionați de - 
tehnică. în pri- I 
mul rînd la ei ■ 
ne-am gindit | 
cînd am inițiat, |

s înt cărări pe oare 
urci Spre singură
tăți.

Pe această căra
re însă urci in is
torie : cuvint cu 
chipuri nenumăra
te. Dobrinul1 Cite 
fragmente de hartă 

nu li s-au scris poeme-

TORT
cărora nu li s-au scris poeme
le... La coapsa Munților de Aur, 
fie că sui pe poteca dinspre 
Albac, ....................
rii sau din Răcătău, el — Do
brinul — e un iei de colț de 
basm.

Un mădular de Detunată, din 
pietroasa, Țară a Moților, cind 
a simțit in inimă jerăgaia doru
lui ce suna ca un lan de lăute, 
pe cărările umede de lună ale 
Dobrinului și-a purtat melanco
lia spre codana care avea să-i 
fie femeie. Era din Albac fecio
rul și, pe poreclă, l-a chema! 
Horea. Depănindu-și pașii,, cum 
se zice, spre... mireasa visurilor 
lui, avea in dreapta Arieșul, ale 
cărui limpezimi frămintale min-

fie că vil din Valea le-

giiau somnul păstrăvilor -, avea 
In stinga Someșul, care se scur
gea ca o durere bătrină ; iar 
sub zare — sub zare se împrăș
tiau in vileag sate pitice, parte 
dintr-însele îngropate în 
de stele.

Apoi, după crivățul de sînge 
al lui 1848, cind fluierul 
Avram lanca. înfiora nebun po
tecile, trimișii „drăguțului 
împărat“ au smuls — drept ză
log de sînge — din poala ma
melor, șaptesprezece prunci pe 
care i-au ciopîrțit și îngropat — 
știți -- în scălir/ia Dobrinului, 
sub văzduh de restriște și im
pietrire.

La puțini ani după această... 
ispravă, poate chiar pe temelia 
celor șaptesprezece crude sche
lete fără nume, s-a ridicat

cilți

lui

de

toile“ un castel t castel ori cuș
că de fiare ? Că asta a lost pen
tru săraci, mizeria fiind un 
neam adunat din toate neamu
rile... Cind, după amurgul lui 
1918, Europa ostenită își îm
prăștia diviziile, iar satele Lita, 
Filea, Hășdate și altele își a- 
dunau feciorii scăpați din aba
torul Galiției, ei au împărțit 
„cușca", iar din grinzi și-au du
rat case și și-au înălțat școli.

înainte de primul măcel mon
dial, Coșbuc venea adeseori 
prin părțile acestea. „Odată — 
ne spune profesorul C.A. — am 
fost găzduit în Cluj de familia 
Găbudeanu, căreia bunicul meu 
ii ducea lapte. Din gura lui 
bunicul a auzit cîteva povești, 
pe care mi le-a spus atunci 
cind nici eu n-aveam mai mult

curs pe tema : „Dezvoltarea e- 
cbnomică și culturală a Româ
niei în anii șesenalului“.

La Bărboși, deși este un sat 
mic, se desfășoară o bogată 
activitate cultural-artistică. în 
corul, brigada artistică și e- 
chipa de dansuri ale căminului 
cultural activează aproape 50 
de tineri. Brigada artistică, de 
pildă, formată numai din ti
neri țărani cooperatori, a pre
gătit recent spectacolul „Te 
slăvim partid iubit“.

Pe baza propriei noastre ex
periențe ne-am convins că și 
în satele mici sînt posibilități 
largi pentru organizarea unor 
.acțiuni interesante, atractive, 
de succes. Cu o condiție : să 
ținem seama de dorințele. în
clinațiile și propunerile tine
rilor, să-i antrenăm chiar pe 
ei în pregătirea și organiza
rea lor. să dăm curs inițiative
lor valoroase.

Să luăm, de pildă, serile dis
tractive, pe care le organi
zăm săptămînal, de obicei joi 
sau sîmbătă seara. Biroul 
U.T.C. (și, aș putea spune, 
mulți dintre membrii organi
zației) S-a gindit să - organize
ze acțiuni, care, fără să depă
șească posibilitățile noastre, 
să „spargă" vechile tipare și 
șabloane, cu care ne-am o- 
bișnuit. în cadrul acestor seri 
distractive, tinerii au învățat 
mai multe jocuri populare din 
Muntenia, Moldova și de pe 
alte meleaguri ale țării. Am 
organizat concursuri pentru ti
tlul de „cel mai bun solist de 
muzică populară", „cel mai 
bun recitator" etc. Nu de 
mult, am organizat o du
minică sportivă. Pregătirea 
terenului, formarea echipe
lor — totul, pînă în cel 
mai mic amănunt — s-a des
fășurat pe baza unui program 
dinainte stabilit. De pregătirea 
întregii acțiuni s-a ocupat un 
colectiv mai larg, format din 
membri ai biroului și nume
roși alți uteciști.

Am organizat și alte reuși
te acțiuni, ca de pildă, întîl- 
nirea cu tovarășul Filip Văi- 
dean, președintele cooperativei 
agricole, care a vorbit tineri
lor despre problemele dezbă
tute la Congresul coopera
tivelor agricole de producție, 
la care a participat ca delegat, 
conferințele despre trecutul

ânl urcat Do-Zilele trecute 
brinul, în ritmul primăvăratecu
lui vint care foșnea prin rochii 
de cetină, stârnind un stol de 
ecouri. Foșnea peste nopți a- 
puse, peste frăgezimi eterne. Și 
am privit. In urmele, pe urme
le strigoilor de altădată șuieră 
vintul. Șuieră. Iarba se pleacă 
pișicheră, zimbește și o pasc —• 
legănată — cirezile de vaci din 
Lita și Filea.

In față — ai lumea realității. 
Făcind cale întoarsă, simți ca 
pe o mașină, Îndărăt, Inima bă- 
trînului Dobrin, cum își memo
rează viitorul și-și mută bas
mele de pe un umăr pe altul.

Clujul sprijină drumul de o 
parte și de cealaltă, cu imnuri 
de piatră și de ciment, conden
sate în blocuri, pătrunse în fa
brici, țișnite din escalele tine
reții noastre continui, ca niște 
cerbi de miracol și triumf care 
iau dimineața cerul în coarne, 
să-l ducă rumen soarelui. E 
soare pe străzile Clujului, iar 
sentimentul ascensiunii obse
dează, va obseda intr-una pa
șii. Căci patria e inseparabilă 
de silabele acestui
continuă decolare. Și sînt că
rări pe care urci spre singură
tăți, după cum sînt cărări pe 
care intri în istorie — cuvint 
cu chipuri nenumărate .

ION CARAION

George Coșbuc I Cartea lui de 
vizită. De abia a mai îngăimat 
glasul care se răstise i

— Dum... dumneata eș’.„ sin- 
lețl Coșbuc ?

— Dai
Haiducului i-a scăpat securea 

și, apucînd mina poetului, a 
sărutat-o. Apoi a scos din șer- 
par o hîrtie cu Noi vrem pă- 
mînt.

— Dumneavoastră ați scri
s-o ?

— Da.
—• Vasile, Grigore 1 a strigat. 

Apropiați-vă l Astăzi punem in 
frigare ciutoiul lui Banifi.

Banifi avea castele... Așezați 
apoi pe țundră, spune-se că 
Marțlș i-ar ii grăit poetului: 
„Cind am apucat (că trebuia 
s-apuc I) pe drumul răzmeriței, 
am jurat pe vorbele dumitale. 
Acolo, jos, nu mai era de trăit. 
Viermănoșii de grofi cu ceafa 
groasă ne-au luat și bucătura 
de la gură. Ei nu-și mai incap 
in gușă. De cind mulg tot pă- 
mintul, burțile lor is hambare 
și jugdre de slănină. Doi din 
ortacii ăștia al mei dădeau tru
da unei săptămini întregi pe 
un blid de făină mucedă. Am 
zis să nu ne mai Îndoim sub 
jug șl glod. Muntele-1 știm pe 
de rost și așteptăm... așteptăm 
vremea măcinării domnilor".

N-o fi vorbit el chiar așa de 
frumos, dar profesorul zice c-a 
vorbit.

decit anii pe care-1 au acum 
școlarii din Filea și din Lita. 
Meditativ, Coșbuc își adăpa pri
virile cu imagini din umbra 
stâncilor ce au cătănit prin se
cole cu Gelu și cu Horea. 
De-odată readus pe pămint, s-a 
trezit însă că-i fulgeră pe-a- 
proape de tlmplă tăișul unei 
securi. Cel ce o ridicase era 
haiducul Morțiș, 
prin părțile 
cunoscută — 
pravilă de indtrjit. 
că o scria 
Cel mai desculț dintre 
piii zilelor de post de pe A- 
rieș, el și-a luat într-o bună di
mineață avutul intreg in desa
gă și, împreună cu încă doi or
taci, a urcat semeția Dobrinu- 
lul. Ca sobolii prin minele de 
aur, își tiriseră pină atunci 
ochii pierduți in orbite mari, 
de la domni la stele și-ndărăt. 
Zadarnic... Foamea era foame, 
domnii erau domni. Dar sîntem 
in pădurile negre ale Dobținu- 
lui, cițiva ani mai târziu. 
Morțiș a ridicat 
piatră de ascuțit 
cuvintele lui:

— Și tu... tu 
mișei ?

Cind l-au scotocit prin 
nare, insă, nu i-au găsit 
un ceasornic modest, 
prin dreptul inimii, o batistă și 
cartonașul acela pe care scria...

care a scris 
locului o ne- 
pină atunci — 

Numai 
cu securea...

co-

dintre

CONCURSUL NOSTRU

i

securea. Ca o 
coasa, răstite.

buzu- 
decit 

undeva

vii tot

Imagine des intîlnită pe vederile tri
mise din concediu. Această localitate 
se află la cea mai mare altitudine 
pe linia electrică de cale ferată re

cent dată în funcțiune

Dealurile ce înconjoară acest oraș 
(singura reședință de raion unde 
există un institut de învățămînt su
perior), ascund în adîncuri una din 

marile bogății ale țării

★ ★ ★

tema „Realizări ale științei și 
tehnicii românești“, în cadrul 
căreia, pe baza unui bogat ma
terial documentar, li s-a vor
bit tinerilor, printre altele, și 
despre istoria tractorului ro
mânesc. Si încă ceva : cîțiva 
tineri, abia leșiți de pe bănci
le școlii, au aflat că profeso
rul de fizică, Mircea Coșovea- 
nu, venit din toamnă la noi 
în sat. este un pasionat ra- 
dio-amator, și au propus în
ființarea unui cerc al tineri
lor radio-amatori. Noi am vor
bit cu profesorul Coșoveanu, 
care a acceptat să conducă 
cercul. Toate acestea, și multe 
altele au dat posibilitatea ti
nerilor să-și dezvolte cunoș
tințele și aptitudinile tehnice, 
să-și pună la încercare înde- 
mînarea și priceperea.

ALEXANDRU CAȚANAȘ 
secretar al organizației 

de bază U.T.C.
din cooperativa agricolă 

din satul Bărboși, 
raionul Luduș

I
I
I
I

. ir.

Cunoașteți această

imagine ?

sentiment in
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care stânjenește inițiativa. Fe
tișizarea unor planuri face 
ca dorințele qlgvilor, cererile 
lor, să tredcă deseori pe pla
nuri secunde. De ce așa ? 
Menționez că în cei 12 ani de 
cînd merg vara în tabere ca 
profesor de muzică am con
statat că mulți dintre cei care 
controlează activitatea noas
tră — tovarăși de la secțiile 
de învățămînt și chiar de la 
Minister — ne apreciază nu 
după ceea ce pot vedea și 
constata cu ochii, pe viu, 
după ceea ce este scris 
„documente".

Începînd din acest an 
care rămîn în localități, 
putea petrece zile frumoase 
ale vacanței în centre cultural- 
sportive. In orașul Cluj se 
preconizează organizarea a 
4 astfel de centre, în toată 
regiunea numărul lor fiind de 
circa 70. Se încearcă prin 
acestea înlăturarea deficien
țelor care au existat în anii 
trecuți prin organizarea așa- 
numitelor „tabere de curte“.

C. Maksay : Aș face propu
nerea ca centrele cultural- 
sportive să organizeze cit mai 
multe activități în afara șco
lilor. Sînt atîtea locuri fru
moase în oraș, în 
mile orașului. Mă gîndesc la 
Cheile Baciului, la 
unde elevii s-ar 
plăcere pentru a-și. petrece 
timpul. Ar fi bine să se orga-

ci 
în

cei 
vor

împrejuri-

Făget etc. 
aduna cu

Ștafeta meseriei

pe mîini bune

Absența nemotivată
a comitetului II. T. C

VACANȚA
nizeze centre de învățare a 
înotului, angajindu-se în 
această acțiune profesorii de 
sport. In ceea ce privește ac
țiunile, cred că se cer serioa
se îmbunătățiri. Ar fi deose
bit de atrăgătoare expediții 
științifice, centre de cercetare 
a reliefului, a etnografiei, a 
istoriei unei părți a orașului, 
a unei localități, centre de 
arheologie școlară. Elevii să 
cerceteze, să studieze, să scrie 
urmînd a continua aceste lu
crări începute în vacanță. 
Pentru elevii mai mari văd 
organizarea unor acțiuni la 
diferite cluburi ale orașului 
(chiar la Casa de cultură a 
studenților) 
tați oameni 
intelectual 
vorbească,
dans etc. Pretențiile lor sînt 
mult superioare față de ceea 
ce le ofeream pînă acum în 
vacanțe. De cîte ori pe săptă
mână să fie activități la cen
trele cultural-sportive 1 
dat indicații pentru 
pe săptămînă. Nu 
Dar să nu limităm.
săm libertatea de 
de organizare, să se

că de cîte ori simt nevoia să 
o facă.

unde să fie invi
de mare prestigiu 
șl științific să le 
să se organizeze

S-au 
două zile 
este rău. 
Să le lă- 
inițiativă, 
întîlneas-

Tovarășul Fr. Szekely, di
rector al Liceului nr. 11, ne 
vorbește despre una din cele 
mai atrăgătoare acțiuni de 
vacanță — excursiile : — Cu 
concursul întregului colectiv 
didactic, îndeosebi al profeso
rilor de istorie, geografie și 
naturale, la noi în școală a 
fost conceput un plan, mai 
bine zis o programă, pentru 
excursii. Am prevăzut pentru 
fiecare an de studiu, începînd 
cu cl. I și terminînd cu a Xl-a. 
excursiile ce vor fi organizate 
în vacanțe, localitățile, obiec
tivele ce vor fi vizitate. Pen
tru ciclul I—IV s-au stabilit 
drumeții în oraș și împreju
rimi, pentru ciclul V—VIII 
excursii în regiune pe trasee 
ca: Valea Arieșului, Valea 
Someșului, Valea Crișului, Va
lea Mureșului etc.; pentru ci
clul IX—XI excursii în țară, 
în fiecare clasă urmînd a se 
vizita un grup de regiuni. Din 
cel 600 de elevi ai școlii peste 
400 sînt cuprinși anual în 
aceste excursii. Ne străduim 
ea în viitor procentul să fie 
de 100»/«. Acest lucru e posi-

bil, deoarece am reușit să 
formăm deja în școală o ade
vărată pasiune pentru drume
ție. Fiecare elev are carnet 
C.E.C. în care lunar depune 
cîte 10—15 lei pentru excursii, 
problema mijloacelor finan
ciare — invocată deseori — 
fiind astfel rezolvată. Pre
gătirea excursiilor se face în
cepînd din prima zi a anului 
școlar și nu în preajma va
canței. încă din septembrie 
elevii întocmesc hărți, schițe, 
studiază lucrări privind obiec
tive cultural-istorice, econo
mice de pe itinerarii și re
dactează interesante prezentări 
a acestora. Fiecare excursie 
are cronicarul și fotograful ei. 
Cu ajutorul lor, după fiecare 
excursie se organizează expo
ziții cu fotografii din ex
cursia respectivă, panouri etc. 
Cei din clasele mari prezintă 
filme realizate de ei cu apa
ratul școlii. Prin modul cum 
am conceput organizarea ex
cursiilor, fiecare elev al șco
lii noastre ajunge ea la sfîrși- 
tul clasei a Xl-a să cunoască 
toate regiunile țării.

—■ Nu toate școlile pot face 
o asemenea afirmație, inter
vine tov. N. Văduva. In fiecare

școală se organizează excursii 
care antrenează mulți elevi, 
dar valoarea educativă a 
acestor acțiuni este diminuată 
de faptul că ele nu sînt 
concepute unitar, că nu li se 
asigură continuitatea și diver
sitatea tematică necesară. Cit 
am încercat să înlăturăm acest 
neajuns, „boala kilometrilor“ 
tot se manifestă în întocmirea 
itinerariilor. Este întreținută 
printre altele și de faptul că 
norma de rulaj zilnică cerută 
autobuzelor I.R.T.A. cu care 
se pleacă în excursii repre
zintă deseori, în rîndul crite
riilor de întocmire a itinera
riilor, un veto.

★
Tovarășea Ana Duca rela

tează : Eram în tabără la 
Colibița,. pentru sporirea ca
pacității taberei pe lingă vilă, 
s-au instalat cîteva corturi. 
Cine să doarmă în ele ? Toți 
elevi și-au exprimat această 
dorință. Ca să-i împăcăm s-a 
hotărît ca în corturi să se 
doarmă cu rîndul. Deși era 
tare frumos în vilă, elevii aș
teptau cu foarte multă nerăb
dare noaptea în care le venea 
rîndul să devină oaspeții cor
tului. E firesc, o noapte pe-

trecută în cort este roman
tică, odihnitoare. Campingul 
ademenește și pe cei mari.

— Și în școala noastră, — 
intervine tovarășa Cutcan 
Olga 
multe 
rale 
nr. 9,

Deunăzi, un elev al Școlii 
profesionale de pe lingă Uzina 
de mașini electrice din Bucu
rești elev care în aceste zile 
își dă examenul pentru a in
tra în rîndurile muncitorilor, 
și-a formulat părerea pe 
o coală de hîrtie pe care a 
trimis-o redacției. Cuprinsul ? 
O oarecare teamă în fața a- 
cestui eveniment din viața lui, 
o temere pe care am rezuma-o 
astfel: eu și colegii mei (ur
mează un șir de nume) n-am 
reușit să avem o calificare co
respunzătoare. întreprinderea 
unde facem practică nu se în
grijește suficient de aceasta.

Pornind, așadar, pe urmele 
scrisorii corespondentului nos
tru am ajuns la întreprinde
rea pentru fabricarea și mon
tarea ascensoarelor unde și-au 
efectuat practica mai bine 
de o sută de elevi ai școlii mai 
sus amintite. Trecem prin sec
toarele întreprinderii, mergem 
și pe șantiere la blocurile unde 
se montează ascensoarele. In- 
tîlnim, într-adevăr, mulți elevi 
prezenți, care lucrează atent 
pe lingă muncitorii în seama 
cărora au fost dați. Dar ob
servăm și alte lucruri: mulți 
absentează. Ne-o spun șefii de 
echipă, muncitorii. Și absen
tează atît de mulți încît, fi
resc, ne punem întrebarea: 
oare ce pretenții poți avea să 
înveți meserie 
de la locul de 
elevi (cazurile nu sînt 
atît de izolate) care au lipsit o 
jumătate de lună sau o lună 
completă de la practică. Sînt 
alții pentru care 5-6 zile de 
absență nemotivată au devenit 
un obicei. Cu statistica în față 
ne prezentăm la cele două co
mitete U.T.C. : de la între
prindere și de la. școală.

Ne adresăm tov. AUREL 
ZAMFIR, secretarul comite
tului U.T.C. de la I.F.M.A. :

— Ce probleme ridică prac
tica în producție a elevilor ?

Primim nedumeriți răspun
sul :

— Organizația U.T.C. a avut 
o preocupare față de 
în care-și desfășoară elevii 
practica în producție. Ne-am 
ocupat de disciplina în 
dul lor, am dat indicații bi
rourilor organizațiilor 
bază. Elevii școlii profesionale 
nu ne ridică probleme. Dacă 
întimpinam greutăți făceam o 
ședință de analiză etc. etc.

După ce arătăm tovarășului 
secretar tabelul cu absențele 
își cam schimbă părerea :

— Da, e drept, o analiză în 
mod special n-am făcut. Am 
crezut că nu e necesar. De 
fapt în ce privește absențele 
nemotivate nu putem face ni
mic. Știți, școala e în măsură. 
Ea poate interveni, ei să dis
cute acolo I...

Și acum la școală. Discuția, 
pe aceleași probleme o avem 
de astă dată cu secretarul co
mitetului U.T.C. de aici, tova
rășul PETRU VRINCEANU.

— Mi-e greu să cred că 
sînt atîtea absențe. E drept, 
am avut o situație foarte 
proastă. Dar asta mai de mult. 
Acum, lucrurile s-au îndrep
tat.

Ne-am permis în mod spe
cial să relatăm pe un spațiu 
mai larg părerea celor doi se
cretari ai comitetelor U.T.C. : 
în fond comitetul U.T.C. al 
întreprinderii arată cu degetul 
spre școală, iar cel din școală 
spre uzină. Cum colaborează 
ele ? Secretarul comitetului 
U.T.C. din școală, e drept, a 
mers de cîteva ori prin uzină, 
a discutat cu un maistru-doi, 
a fost pe la serviciul personal 
și formarea cadrelor. Dar pe 
la sediul comitetului U.T.C. 
din întreprindere n-a trecut. 
Nu l-a văzut niciodată pe se
cretarul de aici, nu-l cunoaște, 
n-a auzit de el. Acesta, tova
rășul 'Aurel Zamfir n-a făcut 
nici măcar atît: n-a fost pe 
la școală, nu s-a interesat.

„Practica ucenicilor nu 
ridică 
sul în 
cauză, 
astfel 
de vină“.

E de prisos să, spunem că la 
sfîrșitul școlii degeaba se miră 
aceeași membri ai Comitetelor 
U.T.C., maiștri sau ingineri că 
absolvenții școlii profesionale 
n-au învă'at meserie, dacă pe 
timpul practicii în producție 
nu s-au ocupat de ei cum tre
buie.

Dar nu numai la acest, as
pect am vrut să ne referim in 
articolul de față.

Mai sînt și alte probleme 
pentru care așteptăm, să auzim 
părerea conducerii întreprin
derii, a școlii și a altor faetori 
chemați să vegheze la buna 
pregătire a viitoarelor cadre 
de muncitori calificați.

tovarășa
ca de altfel în 

altele (școlile
5,

gene- 
6, 13, liceele

11, Casa Pionierilor etc.) 
existau asemenea tradiții, dar 
acum pretutindeni corturile 
zac nefolosite. De anul trecut 
ni s-a spus să nu mai organi
zăm astfel de tabere.

— La Ministerul învățămân
tului, explică tovarășea Eca- 
terina Albu, s-a exprimat 
părerea că s-ar putea îmbol
năvi copii.

— S-au 
cazuri ?

— Nici 
tovarășul 
loan. Timp de 6 ani cit s-au 
organizat de către școli astfel 
de tabere, n-a răcit nici un 
elev. Dimpotrivă s-au întors 
de fiecare dată mai vioi, mai 
căliți, mai sănătoși. Personal 
găsesc aceste tabere instruc
tive și interesante și consider 
o greșeală că pe această ini
țiativă, care tindea să devină 
o frumoasă tradiție a școlilor 
din orașul nostru, din regiune 
chiar, îmbogățind și versifi- 
cînd peisajul vacanței, se aș
terne praful.

Să fie Ministerul Invăță- 
mîntului atît de consecvent 
păstrînd valabilă o dispoziție 
care a tăiat aripile unei atît 
de frumoase inițiative ?

nr.

întîmplat asemenea

un caz, ne spune 
inspector Văduva

dacă lipsești 
muncă. Sînt 

chiar

modul

rîn-

de

s-a
ucenicilor 

probleme — susține dîn- 
totală necunoștință de 

Și apoi chiar dacă sînt 
de probleme, școala e

I. I5ODEA
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Acum o săptămînă cîțiva părinți, s-au întîlnit în redacția 
noastră și au stat de vorbă. Ei au analizat cu sinceritate 
relațiile contemporane dintre părinți și fiii sau fiicele lor, 
pornind de Ia experiențele concrete, din familie.

Publicăm mai jos, continuarea acestei dișcuții (începută 
în „Scînteia tineretului“ nr. 5305 din 9 iunie).

1. Ce vi se pare mai important 
să dezvoltați la un tinăr: 
spiritul practic sau tendința 
spre ideal ?

2. Visați pentru fiul sau fiica 
dumneavoastră, o carieră 
strălucită, sau o viață simplă, 
temeinică, solidă ? Le dez
voltați aptitudinile artistice? 
In ce scop ?

3. Ce vă preocupă mai mult, 
viața școlară sau cea sufle
tească a fiului d-voastră ?

4. Vă place ca fiul sau fiica 
d-voastră să aibă prieteni 
de ambele sexe? Vă ames
tecați in legăturile lor de 
prietenie ?

5. Vă gîndiți la faptul că fiul 
sau fiica d-voastră o să înte
meieze în curînd un cămin? 
Credeți că e bine să aibă o 
anume experiență de viață 
înainte ?

6. In ce consta după părerea 
dumneavoastră adevărata 
prietenie între părinți și 
copii ?

ȘTEFAN CRUDU : Idealul 
de care vorbiți, poate să fie 
respectat și respectând prac
ticul. La început Sanda do
rea să urmeze chimia pură, 
dar e o facultate pentru cer

cetători și nu mi-am dat sea
ma dacă e intr-adevăr atît de 
înzestrată. Altminteri ce ar 
putea deveni —- profesoară ? 
Cred că îi lipsește talentul, 
așa cum mi-3 lipsit și mie.

MARIOTTI: Mulți tineri 
visează cercetări, descoperiri 
în domeniul științific. Și, eu 
l-am influențat pe fiul rheu

să-și aleagă electronica, prac
tica... El își dorea fizica pu
ră, dar pentru asemenea hotă- 
rîre, trebuie să fii convins că 
poți să te afirmi...

— Nu vi se pare că într-o 
asemenea părere intră o doză 
de lipsă de curaj ?

MARIOTTI : Nu poți evita 
o anume nesiguranță. Dacă 
nu are aptitudini de cercetă
tor ? Influența mea a fost 
doar să-i explic toate even
tualitățile viitorului... Dar 
l-am lăsat să-și aleagă, nu 
i-am impus...

BAYER RODICA: în pri
mul rînd trebuie să-i îndrep
tăm spre practic. Desigur, în 
fond toate meseriile noastre 
sînt practice. Dar băiatul meu 
vrea să urmeze istoria și mă 
opun ; este cu totul alt tempe
rament.

BUCU NICOLAE: Bine
înțeles, în felul în care am in
fluențat-o pe fiica mea in
trau și anumite considerații 
practice. Au trecut doi ani, 
dar discuțiile la noi în casă 
nu s-au încheiat. I-am arătat 
că sînt mulți artiști care își 
pierd vocea... Ce devin atunci?

BOIANGIU MARIA : în ul
tima vreme fiica mea cea mai 
mică se retrage și scrie ver
suri. Pe noi ne-a încîntat, in 
special pe mine. Doresc să 
aibă o carieră și dacă va fi 
strălucită nu mă supără cu 
nimic...
— îmi închipui că vă face 
chiar plăcere, vă dă senzația 
unei compensații.

BOIANGIU MARIA : E 
adevărat, orice adolescent 
simte nevoia să se manifeste 
într-un mod deosebit, să se 
pună în valoare. Și copilăria 
mea a fost atît de păzită...

CHIRCA ȘTEFAN : Sînt 
pentru o viață solidă și utilă 
societății...

BUCU NICOLAE : Eu cred 
că omul trebuie să stea cu 
picioarele pe pămînt. Noi nu 
trăim veșnic. Tînărul trebuie 
să-și adîncească meseria, să 
nu aștepte ajutor de la pă
rinți, să nu creadă în relații 
care aduc avantaje... Să aibă

o viață temeinică, solidă, ba
zată pe bune cunoștințe pro
fesionale.

MANOLIU ADRIANA : în 
ultima vreme băiatului îi 
place pictura suprarealistă. 
Și-a făcut un șevalet și în 
timpul liber stă pe balcon și 
pictează. Spre admirația ve
cinelor. Eu locuiesc în centru 
și ca să nu coboare pe stradă, 
să nu știu unde e, i-am cum
părat tuburi și pastă. Să știți 
totuși înclină și spre o me
serie practică. Dacă ar fi să-1 
îndrum, l-aș sfătui să mear
gă la mecanică...

BUCU NICOLAE : Cred că 
depinde de vîrstă. Fata mea, 
Severina, are 19 ani și de în
vățat învață bine. La faculta
te are însă mulți colegi, unii 
cu mentalități ciudate, asta 
ne preocupă... Se întîmplă tot 
felul de evenimente care stîr- 
nesc discuții. De curînd, a 
fost invitată de un tînăr la 
operetă. S-a întors la unspre
zece noaptea și din fereastră, 
de la etajul în care locuim, 
i-am zărit stînd multă vreme 
de vorbă. După aceea a in
trat în casă fericită... Nu de 
mult a avut loc o nuntă stu
dențească, între doi colegi de 
an... Acasă am j discutat dacă 
era timpul oportun pentru asta. 
Ea ne povestește despre cole
ge care se bucură de atenția 
deosebită a vreunui asistent. 
(Nu știu, poate să fie doar o 
impresie). Vreau să spun însă 
că pe prim plan sînt proble
mele de ordin sufletesc.

Băiatul este, mai mic. La el 
primează încă problemele șco
lare...

NICOLESCU NICOLAE : 
Cred că mă preocupă mai 
mult problemele școlare. A 
devenit un obicei : cînd vine 
de la școală, fiica mea îmi 
povestește ce-a fost nou, în 
cele mai mici amănunte.

RĂDULESCU ION : Mihai 
are 19 ani. A dat examen la 
medicină, și n-a obținut me
dia de trecere. Firește, urmă
rile au fost de ordin sufle
tesc...

Acum o oarqeare greme am 
băgat de seama caeste foarte

supărat. întrebat, a răspuns 
că e în impas : fata cu care 
era în dragoste, după impre
sia lui, nu-1 mai iubea... El 
ținea foarte mult la ea, pe de 
altă parte simțea că fata do
rește să se căsătorească... A 
venit să ne povestească foarte 
deschis... Am căutat să-1 ajut 
și am reușit să-1 fac să-și re
capete încrederea în el. I-am 
arătat că anii de facultate 
care-1 așteaptă nu-i permit 
să-și ia o astfel de răspunde
re. I-am sugerat să rămînă 
prieteni fără să se angajeze 
prea mult — și cred că l-am 
ajutat să nu se mai frămînte.

BOIANGIU MARIA : Pînă 
în acest an copiii s-au preo
cupat foarte mult de învăță
tură. împreună am studiat o 
serie întreagă de cărți, am a- 
profundat probleme filozofice, 
dar fiicele mele nu aveau po
sibilitatea să iasă din mediul 
lor și eu îmi făceam mustrări 
de conștiință că nu le dau mai 
multă libertate. Au fost pur și 
simplu reținută așa cum 
mama m-a reținut pe mine... 
Fetele însă au crescut, sînt 
adolescente, și s-au deschis 
parcă dintr-o dată. Și-au creat 
un mic grup de prietene și 
chiar și de prieteni, pe care 
i-am acceptat. Acum, băieți și 
fete vin la televizor, ascultă, 
discută... Preocupările lor de 
acum mă interesează foarte 
mult, cred că la vîrsta asta e 
mai interesantă viața sufle
tească decît cea școlară...

©
BUCU NICOLAE : îmi pla

ce să se ducă la dans -r- nu 
i-am reținut niciodată...

BOIANGIU MARIA: Mama, 
care locuiește la mine, nu este 

■ de acord ca fetele mele să 
primească în casă colegi și 
prieteni. Este părerea celor de 
acum 70 de ani, dar noi cre
dem că nu trebuie împiedicate 
prieteniile copiilor.

NICOLESCU NICOLAE : 
Ceea ce mă supără mai mult 
la o asemenea prietenie este 
atunci cînd băiatul sau fata 
își acoperă colegii, caută să 
ascundă anumite abateri... Un 
coleg al lui Nestorel a fost 
exmatriculat pentru absențe și

nu am putut să-1 conving să 
le comunice din vreme părin
ților lui. în cele din urmă ei 
au aflat, au dat un telefon și 
el a fost silit să confirme... Și 
fiica mea înțelege, greșit soli
daritatea. La o serbare a avut 
de împărțit niște bilete. A ră
mas o sumă mică neacope
rită pe care a pus-o'de la ea...

NICOLESCU NICOLAE : 
Am intervenit o dată în legă
tură cu un prieten al fiului 
meu. îl întîlnise pe stradă. Am 
vrut să-1 cunosc și l-am poftit 
la mine. Nu era un băiat rău, 
dar provenea dintr-o familie 
dezorganizată și considera că 
n-are nici un rost să munceas
că. M-am oferit să-1 ajut să-și 
facă o meserie și cînd a auzit 
că vreau să-i „răpesc liberta
tea“ a plecat, s-a izolat sin
gur...

RĂDULESCU ION : Sînt a- 
deptul intervenției în rela
țiile copiilor...

CRUDU ȘTEFAN : Eu am o 
singură fată. Nu am interve
nit pînă acum categoric, dar 
aș interveni dacă aș băga de 
seamă că prietenia cu o anu
mită fată, o împiedică de la 
preocupările ei. S-ar putea să 
fiu obligat să mă opun și re
lațiilor cu un anume băiat... 
Nu sîntem nici unul naivi, 
există relații băiat-fată care 
pot să ne și convină într-un 
anumit sens. Mă interesează 
profilul moral al omului cu 
care ar fi prietenă.

MANOLIU ADRIANA: Cînd 
fata mea era în clasa a XI-a, 
s-a ivit următoarea problemă: 
diriginta mi-a spus că e prea 
retrasă și am. îndemnat-o sin
gură să se împrietenească cu 
un băiat... în vacanța de iarnă 
a întîlnit un tînăr. Mihaela 
mi-a spus că e la facultate. 
Cînd s-a anunțat banchetul 
de sfîrșît de an, fiul meu a 
amenințat-o pe Mihaela : —
Să știi că te spun mamei. A- 
tunci am aflat că împreună cu 
un grup de băieți și fete plă- 
nuiau să se ducă în altă parte, 
seara, folosind cei 30 de lei 
pentru banchet. Nu am lă
sat-o, dar nici la banchet nu 
s-a mai dus. Pe urmă m-am 
interesat și am aflat că băia
tul o mințise pe Mihaela, nu 
era student, nu învăța. De 
atunci mă interesez pas ,gu 
păs ce prietenii are...
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aibă experiență de viață, dar 
la vîrsta lor, preocupările cu 
privire la căsnicie și viață 
încă nu se pun. Dorința mea 
este să nu se căsătorească 
prea devreme...

RĂDULESCU ION: Băiatul 
meu are 19 ani, fata 16, deci 
problema mă preocupă pentru 
amîndoi.

Fiul meu pentru că nu a in
trat la facultate și-a luat un 
serviciu, provizoriu, ca să-și 
facă rost de bani. Cînd s-a în
drăgostit de fata aceea, mă te
meam să nu facă cine știe ce

gest necugetat, de aceea am 
căutat să aflu exact care sînt 
relațiile între ei și mi-am dat 
seama că sînt simple, curate... 
Din punctul meu de vedere 
sînt pentru o căsătorie mai 
tîrzie...

BUCU NICOLAE : Am dis
cutat mult în familie după a- 
pariția unui articol, despre 
motivele de divorț. Acolo se 
vorbește despre căsătoria pri
pită, și eu am dat dreptate au
torului, dar copiii au remar
cat că atunci cînd s-a măritat, 
mama lor avea 18 ani... Așa 
este și, sincer vorbind nu cred 
că vîrsta soților e cauza cea 
mai importantă în divorț.

BOIANGIU MARIA : Fata 
mea cea mică spune că nu se 
va căsători niciodată. Ele nu 
se grăbesc. Cea mare, consi
deră că e bine să se mărite, 
cînd va fi pe picioarele ei, 
cînd poate avea independen
ță... Cred că au vederi serioa- 

' se...
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e de părere că dacă în căs
nicie vor interveni neînțele
geri, nu e bine ca ea să de
pindă de el... Trebuie să aibă 
o meserie și personalitate...

— Asta înseamnă în fond, 
că acceptați eventualitatea di
vorțului ?

ȘTEFAN CRUDU : Sînt mai 
multe șanse să rămînă omul 
întreg după o căsătorie nereu
șită, decît după una sau mai 
multe decepții în dragoste. Nu 
cred că doi oameni trebuie 
să se suporte în mod obligato
riu 40 de ani. Mama spunea 
că „la noi în neam nu s-a po
menit divorțul“. Cînd însă o 
căsătorie nu poate continua 
nu e bine să se țină seama de 
un asemenea principiu.

0
MARIOTTI: într-o recipro

citate, în care însă cei tineri 
se sprijină pe cei mai în vîr
stă ; aceștia trag concluziile.

CHIRCA ȘTEFAN : Să fii 
prieten cu copilul tău, înseam
nă să te poți pune în situația 
lui...

MANOLIU ADRIANA : Tre
buie să ne coborîm la înțele
gerea lor. Să ne arătăm foarte 
înțelegători chiar cînd proble
mele sînt mai dificile. Să-i 
ajtttăm să găsească o cale de 
ieșire...

BOIANGIU MARIA : Con
sider că la baza prieteniei tre
buie să stea sinceritatea. Con
sider că există această priete
nie...

BUCU NICOLAE : ...Din 
partea părinților o îndrumare 
discretă, dar concretă, din 
partea copiilor acceptarea a- 
cestei îndrumări. Totul cu dis- 
cernămînt.

BAYER RODICA : O curio
zitate a noastră : cum vi s-a 
părut această întîlnire ?

Anchetă realizată de 
MIOARA CREMENE

MIOARA CREMENE : M-aș 
feri deocamdată să trag con
cluzii... Mai curînd, m-ași a- 
dresa tuturor cititorilor pă
rinți, cu cîteva întrebări care 
nu sînt în chestionar, dar se 
desprind din discuții:

— Este adevărat că și în fa
milia dumneavoastră, un dar 
înseamnă deobicei un obiect 
practic ?

— Este adevărat că în linia 
pe care o dați în educație, pro
pria dumneavoastră copilărie 
intervine hotărîtor ?

— Este adevărat că — la fel 
cu majoritatea părinților care 
au răspuns astăzi — vă pro
puneți să interveniți direct în 
cariera fiului sau fiicei dum
neavoastră? Și că o faceți do
rind să-1 ponderați, să-1 în
drumați pe un drum mai mo
dest, dar mai practic și sigur?

— Este adevărat că prefe
rați o căsătorie nereușită, u- 
nei decepții fără conveniențe? 
Priviți și dumneavoastră cu 
calm, eventualitatea divorțu
lui, pentru fiica dumneavoas
tră ?

— Este adevărat că prin 
prietenie, înțelegeți să-i feriți 
pe copii de experiențele pro
prii prea dureroase de viață ?

Așteptăm stimați părinți 
răspunsul dumneavoastră.

Politețea, scrie în oricare dicționar, este o atitudine bine
voitoare, atentă, potrivit cerințelor bunei cuviințe, amabilă. 
Formularea definitivă fixează într-o manieră exactă, proprie 
lexiconului, o trăsătură omenească elementară, potrivită cu 
natura socială a individului, cu disponibilitățile generoase 
ale oricărui om față de semenii săi. A aborda o discuție pe 
această temă este un lucru obișnuit, cotidian, așa cum de 
altfel gradul de politețe al fiecărui om poate fi depistat 
oriunde și oricum.

Liceul Gheorghe Șincai din 
Capitală.

— In general, colegii noștri 
sînt politicoși, ceea ce creează 
o atmosferă plăcută, destinsă 
în relațiile noastre din școală 
— începe discuția Bugariu El- 
vira. Dar nu despre toți băie
ții se pot face asemenea apre
cieri. O constatare mi se pare 
însă de reținut: nepoliticoșii 
sînt mai ales cei ale căror re
zultate la învățătură nu sînt 
prea bune. Coincidență ? S-ar 
părea că nu. Lipsa de respect 
este la ei obișnuită și în muncă 
și în comportare, iar lipsa de 
satisfacții îi face să se revan
șeze prin nepolitețe.

— De obicei, ne spune 
Constantinescu Pușa, elevă în 
clasa a X-a\ G — asemenea 
băieți folosesc expresii dure, 
fără sens. Țin să șocheze.

— Există — reia ideea co
lega ei, Cîmpu Mariana — în 
mijlocul unora dintre băieți 
tendința de a imita unele per
sonaje văzute în filme sau 
desprinse din paginile cărților 
de aventuri; personaje urîte, 
lipsite de caracter, într-un 
cuvînt figuri de „șmecheri“, 
oameni „de lume“ etc. Și ca 
să răspund la o altă întrebare, 
părerea mea este că politețea 
unui băiat nu se verifică nu
mai în fapte mari, de o rară

gravitate, ci aș zice că mai . 
ales în lucrurile mărunte, de 
toate zilele, din orice împre
jurare. Numai acela care reac
ționează spontan în sensul bu
nei cuviințe cunoaște adevă
rata față a politeței. Polite
țea nu trebuie să fie forma
lă, ci pornită dintr-o profun
dă convingere că oamenii tre
buie respectați prețuiți per
manent.

— Cum pot considera băiat 
politicos pe un coleg de al 
meu, aprobă Blîndu Lidia, 
coleg cu care pot discuta se
rios, cu pasiune, probleme de 
artă și literatură, de pildă, dar 
care în alte ocazii are 
apucături care dezamăgesc: 
bruschează, insultă, este nea
tent cu colegele ? Sau despre 
un alt coleg pe care întîlnin- 
du-l în sala de spectacol s-a 
arătat foarte politicos cu 
mine, dar în stația de autobuz 
se înghesuia, fără să mă mai 
vadă, ca la o grămadă de 
rugbi, ca să zic așa ?

★
Firește,/ ar fi hazardat să 

spunem că băieții de la I.S.E. 
sînt mai nepoliticoși decît alții. 
Numai că aici trăiește (mai 
mult trăiește decît învață) I. 
I., student în anul al V-lea. 
Trăiește, și încă mulțumit de 
sine, de... șase ani. Are proba

bil motivele sale personale s-o 
facă. Mai bine aici decît în 
altă parte — își spune probabil 
și încă nu e contrazis. Dar 
felul în care trăiește incomo
dează și pe alții. L-am auzit 
cu cîtva timp în urmă pe 
I.I. disculpîndu-se de acuzația 
gravă ce i se aducea. Avu
sese o comportare nepermisă 
față de cîțiva pietoni și fusese, 
în consecință, reclamat la con
ducerea Institutului. In cîteva 
cuvinte I. I. își declina răs
punderea pentru gravele aba
teri de la buna cuviință prin 
„oare n-avem drepturi egale?“

— Nu, I. 1. nu este singurul 
care manifestă asemenea gro
solane ieșiri față de colegi și 
mai ales față de colege — a 
deschis discuția studenta din 
ultimul an, Ciocîrlan Sma- 
randa. I. I. nu este singurul 
care folosește neinspirat fi
reasca prietenie care ne leagă 
după cinci ani petrecuți îm
preună în facultate, sau înțe
lege prost un drept statornicit 
pentru totdeauna la noi: ega
litatea în drepturi dintre băr
bați și femei. Dar dacă cazul 
lui I. I. necesită intervenția 
energică a organizației U.T.C. 
sau a conducerii Institutului, 
cred că nici alte încălcări ale 
bunei cuviințe nu trebuie tre
cute cu vederea.

— Desigur, dacă am reface 
cei șase ani ai lui I. I. în facul
tate, intervine Mavrodin So
dica, studentă în anul al

III-lea — am putea observa 
că la început I. I. se comporta 
ca un banal băiat nepoliticos. 
De fapt nepolitețea este pri
mul simptom — cred eu — 
pentru majoritatea cazurilor 
cînd începe să se insinueze 
morbul supralicitării excesive 
a propriei persoane, desconsi
derarea colegilor și, în numele 
acestei false superiorități, ne
garea normelor de conduită 
morală.

— In grupa noastră băieții 
sînt foarte politicoși și cred 
că, fără să le scad din merite 
— convine Vasiliu Elena, stu
dentă în anul II la Facultatea, 
de finanțe și credit'— faptul 
se datorează și fetelor din 
grupă care au știut să impună 
asemenea relații. Depinde și 
cum reacționezi la o impoli
tețe. Dacă îi faci cu asprime 
observație sînt cele mai multe 
șanse ca recidiva să nu se mai 
producă. Dacă ai o atitudine 
distantă, riști să devii izolată, 
iar în caz contrar, depășind 
limitele bunei colegialități, 
printr-o proastă înțelegere a 
intimității se creează teren 
fertil actelor de nepolitețe.

Ultimul popas al anchetei 
noastre: Fabrica de confecții 
București. S-ar părea că im
politețea băieților într-un a- 
semenea mediu prin excelență 
feminin este pusă în imposi
bilitate. în mare măsură 
așa stau lucrurile. Ne asigură

însăși secretara comitetului 
U.T.C. din fabrică. Și o dată în 
plus, discuția pe care am ini
țiat-o aici.

— Stabiliți o relație strînsă 
între ținuta vestimentară și 
cea morală ?

— în general, da. La noi în 
fabrică, bunăoară, — ne spune 
Oprescu Georgeta de profesie 
modelieră, băieții cei mai 
nepoliticoși sînt aceia care 
încearcă să fie cu tot di
nadinsul „originali“ și în îm
brăcăminte, această tendință 
de individualizare manifes- 
tîndu-și-o, cum se știe, prin 
gestul vulgar, indiferent de 
care detaliu al comportării 
este vorba.

— Un asemenea băiat — în
tregește portretul- tînăra 
Maria V. — dacă te vede pe 
stradă așteaptă ca tu să-l 
saluți primul, iar la troleibuz, 
la ieșirea din schimb, se 
dovedește mai grăbit; nu aș
teaptă invitația fetelor de a 
urca înaintea lor și se înfige 
primul pe ușa vehiculului.

— Portretul ni se pare reali
zat cu lux de amănunte. Dar 
nu cumva păgubește prin 
exces ? Cei care se fac vinovați 
de încălcări mai mărunte ale 
regulilor de politețe vor risca 
să nu se recunoască.

— Aveți dreptate. în reali
tate, în fabrica noastră numă
rul celor din urmă este mai

mare. Avem un coleg de secție 
— revine în discuție Oprescu 
Georgeta — care cu mine se 
poartă destul de politicos. Ou 
alte colege are mentalitatea 
unui mic despot. Le obligă să-i 
dea bună ziua, le cheamă 
printr-un semn abia percepti
bil, pentru a le vorbi apoi pe 
un ton jignitor. După una din 
astfel de scene, a cărei martoră 
am fost, nu m-am putut 
abține să nu-i fac observație. 
Mi-a răspuns contrariat: „Ce 
te interesează pe tine ? Cu 
tine mă port frumos !“

— Am să vă relatez un caz, 
ne spune Lucreția Nițu, 
care mi se pare nu lipsit de 
importanță. Și asta pentru că 
unii băieți după ce cunosc și 
se împrietenesc cu o fată con
sideră că obligația de a fi 
politicoși și-a depășit terme
nul. O fată din fabrica noastră 
era așteptată la ieșirea din 
schimb de soțul ei. Fără a i se 
destinde chipul, cum era firesc 
la revederea ei, cu un gest de 
stăpîn, a așteptat-o fără să 
facă vreun pas în întîmpinarea 
ei, luînd-o apoi înaintea soției 
spre stația de . troleibuz. 
Alături de el aștepta un om 
mai în vîrstă, soțul unei alte 
colege. A venit în întîmpi
narea soției sale, i-a sărutat 
mina și pe chipul lui se vedea 
nu numai bucuria de a o re
vedea, dar și respectul fațade 
soția și mama copiilor lui. 
Semnificativ, nu ?

INTILNIRE PE STRADĂ, lată un gest despre 
care mulți spun că exprimă o atitudine politi
coasă, dind mai multă frumusețe tntilnirilor 
noastre. Alții insă, dimpotrivă, alirmă că a 
săruta mina unei tete pe stradă nu intră în co
dul manierelor elegante. Dumneavoastră, care, 
desigur, vă socotiți tineri politicoși ce părere 

aveți ?

— De obicei, ne spune 
Ristea Margareta, „Joile tine
retului“ le organizăm în cola
borare cu tinerii de la Uzina 
de mașini electrice. La începu
tul acestei colaborări au exis
tat unele incidente neplăcute, 
cauzate de lipsa de politețe a 
unor băieți. Un tînăr dorind 
să danseze cu o tovarășă de-a 
noastră a zmuls-o de lingă 
noi, fără s-o invite, fără să-i 
ceară permisiunea, abando- 
nînd-o apoi în mijlocul ringu
lui. Riposta imediată a fetelor 
l-a pus pe cel în cauză la 
punct. Nu numai că tînărul 
și-a înțeles greșeala, dar atitu
dinea generală a băieților a 
devenit cu totul alta.

— Dacă aici la dv. există 
conștiința acestei forțe de in
fluențare — opinia colectivu
lui — înseamnă că meritul

revine și organizației U.T.C. 
din fabrică.

— Intr-adevăr, ne răs
punde Ulariu Paula, comitetul 
organizației noastre a făcut 
cîte ceva în această privință. 
De la prelucrarea și ilustrarea 
cu cazuri concrete în cele 25 
de organizații de bază U.T.C. 
din fabrică a materialului „Să 
ne comportăm civilizat în so
cietate“ și pînă la discuțiile 
individuale purtate de mem
brii comitetului cu cîțiva din
tre „campionii“ impoliteții, pot 
fi enumerate numeroase ac
țiuni concrete a căror eficiență 
este deja dovedită. In perspec
tivă ne gîndim să găsim forme 
și mai variate, cu o și mai 
mare eficiență educativă.

VARTAN ARACHELIAN
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FOAIE VERDE

Codrule,
Dă-mi o frunză de sus
Pentru lumină și pentru tinerețe
Și pentru viața care nu moare.

Codrule,
Dă-mi o frunză de jos
Pentru întuneric și pentru bătrînețe 
Și pentru moartea care nu învie.

Noi ne-am scris sufletul 
Pe frunze...
Codrule,
Dă-mi toate frunzele tale 
Să cînt cu ele.

Sau mai bine cîntă tu
Și cu sufletul meu.

MARIN SORESCU

SEMNE
închizînd și deschizînd ochii, Invîrtind ca la o manivelă
Apropii stelele, De zile **
Cum scoți cu o pompă aerul E gpectaculos să ajuți mișoarea
De pe un gînd ostenit. Luminii,

Făcîndu-i semne pînă cînd 
Fiecare cu steaua lui Curge-n tine steaua
Pe care și-o trage spre sine, Și cerul devine pămînt.

G. VLĂESCU : „Floarea soarelui“
(Din expoziția interregională ■ 

de artă plastică Craiova—Pe
troșani).
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SPAȚII DE DRAGOSTE Șl DEMNITATE

Cineva ridicîndu-se din lut și mohor, 
semn mi-a făcut să alerg mai departe 
cu steagul, cu vorbele lor.
Călătoria înfrînge o moarte.
Ard nopți nevăzute pe umerii mei 
frunze albastre mi-nvăluie părul.
Cu pieptul arzînd în finale scîntei

Urcă și tu spre aceiași copii, 
pune zălog umerii, tîmplele 
întru aceia ce vor veni — 
ulcioarele zilelor cu dragoste umple-le. 
E sămînță în noi, mai bogată mereu, 
spații de dragoste și demnitate.
Am s-o las pe de-a-ntregul, dar greu,

rup îndoiala, smulg adevărul.
Urc zi și noapte din vechiul calvar, 
o singură boare îmi zbuciumă pieptul.
In luptă părinții n-au mers în zadar, 
în visele lor intru de-a dreptul.
Vin dintr-o naștere, cu strigăt de corn, 
pîinea, ferestrele dau de-odată în floare ; 
Timpul nicicînd nu-i uitare în om, 
oasele brațelor nu-s fluiere goale.

acelui ce-n porțile clipei îmi bate. 
Voi trece în el, ca un drum nevăzut, 
liniște vie născînd, și căldură, 
să-i fiu mai departe rădăcină de scut 
într-o mare făptură, fără făptură.
O mie de ani ai celui ce sînt, 
sămînță de grîu în aceeași menire 
în comunismul acestui pămînt — 
spații de dragoste și nemurire.

:
NOI ÌN
FILMUL

storiografia noas
tră literară este în 
□lină efervescență. 
Un mănunchi bo
gat de cercetători 
— în 
într-o

. nantă solidaritate 
creatoare, repre

zentanți străluciți, ai istorio
grafiei și criticii literare in
terbelice, alături de valoroși 
tineri care s-au format și s-au 
impus în acești ani — se 
apleacă, cu pietate și cu luci
ditate în același timp, asupra 
trecutului nostru literar. A-

care stau, 
impresio-

proape că nu trece o lună fără 
ca să nu apară o monografie 
consacrată cîte unuia dintre

NOSTRU

S
pecificul național nu poate fi despăr
țit de universalitate, așa cum nu poate 
fi despărțit dansul de mișcare. Uni
versalitatea, fondul de aur al valori
lor întregii umanități, este un tot stră- 
“ lucind prin fațetele șlefuite de fie
care neam al țiâmîntului în parte. 
România, care a dat asemenea valori 
in artele plastice, în literatură sau în 
muzică, are astăzi toate premisele, pentru a le 

da și în domeniul cinematografiei.
A dori realizarea unor opere care să ne repre

zinte în acest mod și la acest nivel, însemnează a 
ne gîndi că ele nu sînt posibile în afara unor 
granițe marcate de aceea ce aș numi sinceritate 
profundă, cultură, comunicabilitate. Pentru că spe
cificul național nu îl împrumuți ci îl ai, indife
rent dacă vrei sau nu; el este invizibil sau 
contrafăcut numai în măsura în care autorul 
nu atinge cu lucrarea lui zonele artei. Creația au
tentică vorbește prin ea însăși și exprimă un 
anumit suflet colectiv — o anume națiune într-un 
anume moment al civilizației ei. Iată de ce soco
tesc sinceritatea profundă cel dintîi atribut al 
unei opere de artă națională, al unei opere oe 
artă universală.

Al doilea atribut este cultura, cunoașterea te
meinică a valorilor în care s-a constituit pînă a- 
cum sufletul poporului nostru. Acestea sînt co
mori cu care te încarci într-un fel încă din co
pilărie — ceea ce prețuiește mult — dar pe care 
trebuie să ți le apropii apoi sistematic și total. 
Cinematografia este, cum se știe, o artă nouă — 
care vine, în timp, mult în urma celorlalte — 
este și o artă de sinteză — care reunește într-un 
aliaj nou aporturi ale muzicii, picturii și litera
turii. Cum am putea obține o adevărată artă 
cinematografică românească dacă nu ne-am im
pregna de culorile, ritmurile și modalitățile de 
stilizare ale prodigioasei noastre arte populare, 
dacă am trece pe lingă frescele Voronețului și 
Suceviței cu graba turistului, dacă am ști tablou
rile lui Grigorescu și Luchian numai dintr-o vi
zită izolată la muzeu sau a'in cîteva palide re
produceri, dacă nu: am reasculta măcar de cîteva 
ori pe an muzica lui Enescu, dacă am ști despre 
Brâncuși și Țuculescu doar că sînt pur și simplu 
niște mari artiști ? A duce mai departe însemnea
ză mai întîi a prelua (și avem ce), așa cum a 
preluat fără a duce mai departe însemnează a 
turna pe lîngă vas.

Urmează apoi, nu mai puțin vitală creației, co- 
municabilitatea operei, schimbul viu cu poporul 
făuritor, păstrător și verificator al tuturor valori
lor noastre. Nu s-a afirmat încă -în- cinematografia 
românească un Brâncuși sau un Enescu al fil
mului, nu avem încă pelicule de talia „Mioriței" 
sau a. „luceafărului". Dar ne putem aștepta să 
apară „cîndva". avem dreptul și chiar datoria să 
năzuim la aceasta. Și trebuie să și vedem că există 
a'e pe acum cîteva jaloane pe drumul unei școli 
a filmului românesc prin realizări ca „Moara cu 
noroc“, „Desfășurarea". „Tudor", „Lupeni ’29". 
„Răscoala", „Haiducii" său în Comedii precum „O 
noaple furtunoasă", „De-ași fi Harap Alb", sau — 
cu defectele inerente I — „Uri șurîns în plină 
vară“.

cei care au contribuit la înăl
țarea literaturii române pe 
culmile de la înălțimea cărora 
privim astăzi cu un sentiment 
de mîndrie ' și demnitate na
țională, cum de puține ori l-am 
avut în trecutul atît de încer
cat al poporului nostru. Scri
itori modești, care s-au încăl
zit la flacăra iubirii de patrie, 
în vremuri puțin prielnice 
pentru activitatea creatoare, 
sînt priviți cu tot atîta atenție 
ca și personalitățile colosale, 
care au contribuit la dezvol
tarea literaturii universale și 
a căror operă a trecut cu cinste 
dincolo de hotarele țării noas
tre. Ediții ale operei lor 
— din ce în ce mai bine alcă
tuite, mai complete și mai în
grijit tipărite, adesea în tiraje 
uluitoare pentru noi, cei care 
am cunoscut și alte stări de 
lucruri — pun la îndemîna 
marelui public mijloacele cele 
mai fericite pentru cunoașterea 
acestei opere. Masele au răs
puns cu entuziasm acestei în
țelepte îndrumări a activității 
editoriale. Tirajele, adesea u- 
luitoare, de care vorbesc se 
epuizează într-un timp tot așa 
de surprinzător de scurt,, une
ori redus la cîteva zile.

întrebarea care se ivește 
este aceea dacă și tinerii noștri 
scriitori — la care se ma
nifestă aceeași . efervescență 
rodnică — sînt pătrunși de 
aceeași pietate lucidă față de 
trecutul literaturii noastre. Pe 
de o parte, mulți dintre ei 
sînt fascinați de largile ori
zonturi care li se deschid, 
astăzi, spre cunoașterea litera
turii universale șl, mai ales, 
a celei contemporane. E foarte 
bine, într-un fel, că se întîm- 
plă așa. Nici o mare literatură

n-a crescut din Izolarea -față 
■ de lume a poporului care a 
pătruns-o. Nici un mare scri
itor. de nicăieri, nu s-a înălțat 
decît pe temelia unei vaste 
culturi, naționale și universale 
în același timp. Mîhail Sado- 

•veanu povestește undeva, în 
amintirile sale, că în odăița 
redacției „Semănătorului", Ni- 
colae Iorga a fost uimit ascul- 
tîndu-1 vorbind despre lectu
rile lui din literatura fran
ceză .; Liviu Rebreanu a por
nit de la o foarte serioasă cu
noaștere a literaturii germane, 
— ca să nu mai ■ amintim di
mensiunile imense ale culturii 
lui Eminescu, știute astăzi de 
toți. Cîte uri scriitor iden
tificat profund cu folclorul și 
ridicînd la sclipiri geniale

propriei personalități. Scriito
rii n-au posibilitățile de uce
nicie de care se bucură artiștii 
plastici, bunăoară, ai căror 
maeștri pot, la rigoare,: să lo 
poarte mina in modul cel mai 
concret posibil, arătîndu-le 
cum să mînuiască pensula sau 
dalta. Scriitorii tineri deprind 
tainele meșteșugului literar de 
departe — uneori chiar fără 
să-1 cunoască personal pe 
maestrul ales — confundîn- 
du-se în universul lui poetic 
— adesea chiar pînă la riscul 
de a se pierde, de a se în
corpora în el, .mimMjdu-i -arta 
poetică uneori pînă la a se 
supune eu totul blîncței ei ti
ranii. Și apoi, din arta marilor 
meșteri ai literaturii noastre 
dintre cele două războaie au

niversală — uriașă și ca su
prafață și ca altitudine — el 
s-a înclinat cu venerație pînă 
.șl înaintea unor umili ca Ți- 
chindeal, Sihleanu, Donici, E- 
pigonii lui Eminescu sînt nu 
numai o capodoperă a litera
turii noastre, dar și un mo
ment grăitor prin veacuri — 
aș zice chiar : care obligă mo
ralmente pe orice scriitor ro
mân — .al conștiinței datoriei 
de a ne cunoaște și a ne res
pecta trecutul. Sadoveanu și-a 
recunoscut ca părinte literar 
nu numai pe Creangă, dar și 
pe Ion Neculce, într-o epocă 
pe cînd opera cronicarilor noș
tri era considerată mai mult 
ca document istoric decît crea
ție literară. Ion Barbu — poe
tul care a cucerit pentru

universul poetic al acestuia 
— cum a fost Ion Creangă — 
pare a contrazice aceste afir
mații. însă numai în aparen
ță. Să nu uităm că însuși 
folclorul e un fenomen de 
cultură universală, în care 
specificul național al fiecărui 
popor se manifestă cu atît 
mai pregnant cu cit tematica 
lui, substratul lui de credințe 
și obiceiuri, este comună unor 
zone geografice extrem de în
tinse.

Pe de altă parte, mulți din
tre scriitorii tineri — mai ales 
dintre poeți — se arată astăzi 
tot atît de fascinați de piscu
rile înalte ale literaturii româ
nești dintre cele două răz
boaie. Și aceasta e bine. Fie
care generație care simte că 
are un cuvînt greu și nou de 
spus în cultura unui popor se 
definește în mod firesc în 
raport cu marii săi predecesori 
imediați. De la ci pornește, cu 
ei se confruntă, — îi adoră 
sau îi înfruntă dramatic, în 
atît de gingașul și complexul 
proces de căutare și definire a

Ovidiu Papadima
ce învăța. în această epocă 
zbuciumată, dar fecundă, L. 
Rebreanu a pus temelii de 
granit romanului nostru cu 
dimensiuni de frescă, iar 
Camil Petrescu și G. Călinescu 
au dat marea strălucire a ro
manului nostru citadin. Iar, în 
ce privește lirica, nu cred să 
existe, în această epocă vreo 
literatură care să întrunească, 
în același timp, un mănunchi 
de personalități poetice atît 
de puternice și pline de ori
ginalitate, ca cel format din 
T. Arghezi, L. Blaga, Ion Bar
bu, I. Pillat, V. Voiculescu, 
Adrian Maniu.

Da — dar nici un mare 
scriitor nu s-a înălțat pornind 
numai de la generația prece
dentă. Dimpotrivă, fiecare a 
reprezentat, la timpul său, fi
nalitatea unei întregi culturi, 
cu toate implicațiile ei —■ atît 
naționale cît și universale. 
E arhicunoscut, iarăși, e- 
xemplul lui Eminescu. Cu 
toată uriașa lui cultură u-

poezie atîtea tărîmuri ascunse 
ale abstracțiunii — și-a pornit 
unul dintre ciclurile strălucite 
ale liricii sale de la ghidușul 
adunător și editor de ma
nuscrise cvasifolclorice, Anton 
Pann, și de la năzdrăvanul său 
erou, Nastratin Hogea. Ion 
Pillat — omul de o atît de 
rafinată cultură europeană — 
a afirmat în repetate rînduri 
că s-a descoperit pe sine ci- 
tindu-1 pe Alecsandri, într-o 
vreme cînd prestigiul lui 
Eminescu era copleșitor și cei 
care căutau să evadeze din 
vraja lui poetică se refugiau 
între ecourile atît de puternice 
pe atunci ale simbolismului. 
Poemul său, Ctitorii, e o im
presionantă replică la Epigonii 
lui Eminescu —, mai palidă 
artistic cu mult, ce e drept, 
dar cît de înțeleaptă confe
siune a cunoașterii și admira
ției față de „prăfuitele“ file 
ale literaturii noastre din tre
cut, adesea atît de uitate în 
febra modernismului.

Cunoașterea trecutului no
stru cultural înseamnă scru

tarea lui din perspectiva 
zilelor noastre, în lumina 
ideologiei noastre. Înseam
nă să ne dăm seama cu 
toată luciditatea ce b paloare 
de artă și ce nu e în opera lor
— încercipd-o cu apa tare a 
conștiinței noaktre artistice. 
înseamnă să distingem ceea 
ce este, î.n această operă, din 
„bietul om supus vremurilor“ 
-r- cum spunea, atît de înțe
lept, Miron Costin — și ceea 
ce a realizat, durabil, prin 
vremi pînă la noi, artistul din 
acest „biet om". Mai înseam
nă — fie ce n-am spune-o 1
— și alegerea celor de care 
se simte' apropiat spiritual ar
tistul de astăzi. Nu-I putem 
obliga să jure pe lira zgrun- 
țuroasă a lui Cezar Boliac, de 
exemplu, pe nimeni dintre 
aceia care admiră astăzi pro
funzimile lui Blaga sau rafi
namentele lui Pillat. Fiecare 
artist își alege strămoșii din 
aceeași familie spirituală. Dar 
alegere înseamnă cunoaștere. 
Nu poți alege rodnic dînd cu 
zarul la întîmplare. Cu- 
noscînd în profunzime tre
cutul literaturii noastre și lu
minat fiind de-opotrivă de 
o înțelegere științifică a fie
cărei epoci și a fiecărei valori 
din cadrul ei, nu riști să te 
rătăcești niciodată și nici să 
poposești lîngă vreo „Fîntînă 
a Blanduziei“, care pînă la 
urmă s-ar dovedi seacă. Apele 
vii ale geniului nostru popular 
țîșnesc în atîtea locuri în tre
cutul nostru cultural. Totul 
este să ai o călăuză bună în 
conștiința ta. Și luminile care 
îi sînt necesare strălucesc din 
plin astăzi în patria noastră.

Echilibrul necesar în situarea 
valorilor reale în cadrul ad
mirației noastre e stabilit 
acum. Cred că nu se mai în- 
tîmplă acum — nici nu tre
buie să se întîmple. — ca scri
itori onești, bine intenționați 
și utili epocii lor. care merită 
oricînd, o mențiune onorabilă 
într-o istorie a literaturii, să 
fie supralicitați în ediții ca și 
în studii, pentru considerente 
viabile doar în limitele epocii 
lor, — iar personalități în a 
căror creație putem să ne 
adîncim oricînd, cu entuziasm 
și cu folos, să aștepte în 
umbră tîrzii reabilitări. Toți 
au drept la recunoștința noas
tră, dar pe piedestale măsu
rate exact cu măsura valorii 
lor durabile.

. VREAU 
să scmu 
0 CARTE“

„Vreau să scriu o carte 
sinceră. Și rea. Literatura 
nu se face cu menajamen
te. O carte adevărată și fără 
menajamente" — scrie tînă- 
ra prozatoare Sînziana Pop 
Intr-un preambul sentimen
tal la fragmentul intitulat 
„Serenadă la trompeta de 
aur" (dintr-un roman cu 
același titlu) publicat în 
„Luceafărul" din 11 iunie. 
O fată de 15 ani își no
tează impresiile produse 
de existența îmbătrîni- 
tă a unei alte „case cu 
molii" unde locatarii sînt 
verzi de cocleala deprin
derilor mecanice, ostile 
oricăror eliberări spiritua
le. E o casă veche, de burg 
ardelenesc, în care „provi
ziile erau liniștea familiei"

NOTE
lat masa de prînz un ce
remonial -grotesc cu aer de 
hieratism rftonstruos. De 
fapt comesenii, locuitorii ca
sei, trăiesc într-o absentă 
absolută a comunicării. Epi
sodul prinzului la „masa 
veche și toarte lungă“ e 
simbolic, concentrînd ticu
rile din care se constituie 
un mod de existentă sustras 
timpului. Siguranfa tonului, 
jocul subtil și de oarecare 
rafinament al nuanțelor, 
proprietatea atmosferei uriui 
asemenea loc stagnant în 
care se mișcă personajele 
promit un bun roman.

DISCUȚII 
DESPRE CRITICĂ

Succesele obținute la festivaluri internaționale, 
mai mult sau mai puțin prestigioase, reprezintă și 
ele. o confirmare a . faptului că avem mijloace și 
posibilități de a ne spune cuvîntul în cea de-a 
7-a artă a lumii.

Specificul național, nefiind altceva decît chipul 
sufletesc al poporului din care faci parte, cum 
ar putea fi ilustrat pe o alță cale decît cea a 
apropierii de acest uriaș izvor? Dacă aș încerca 
să definesc unele trăsături ale sale aș menționa 
vitalitatea, seninătatea, cumpănirea armonioasă, 
ponderea, aspirația spre claritate, capacitate me
ditativă, simțul umorului. Sînt trăsături pe care 
le putem desprinde din evenimentele zilei ca și 
din creațiile culte sau populare de la noi.

Ca regizor și interpret al operelor de artă plas
tică am căutat să concretizez cîteva din gînriu- 
rile exprimate mai sus și în filmul „6 000 de ani", 
terminat zilele trecute. Urmărind continuitatea 
artistică pe teritoriul tării noastre din epoca neo
litică și pînă în contemporaneitate ăm încercat «fi 
cuprind o selecție cit mai reprezentativă a prin
cipalelor valori artistice urmărite în succesiunea 
și interdependenta lor tocmai pe linia definirii per
manențelor și orizontului sufletului românesc.

ADRIAN PETRINGENARU
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După mai multe interven
ții asupra obiectului, mijloa
celor și posibilităților criti
cii găzduite de „Gazeta li
terară“ citiva critici și is
torici literari (Al. Piru, N. 
Terțul ian, Silvian losifescu, 
Al. Săndulescu, Nicolae 
Manolescu) revin asupra 
cîtorva aspecte ale proble
mei în discuție, relevînd 
ceea ce s-a obținut din 
această dezbatere. Pregnant 
și metodic, Al. Piru scrie : 
„Este bună acea critică pe 
care o citim ca pe orice 
operă de creație, cum citim 
poezia, nuvela, romanul, 
drama. Un bun eseu critic 
es.ie o dramă de idei". Ne- 
împăcîndu-se cu ideea „în
cheierii" unei dezbateri, Ni
colae Manolescu precizează: 
„Eu sper că actuala discu
ție despre critică nu se va 
Încheia astăzi In Gazeta li
terară — că n-am fost in
vitati s-o Îngropăm, adică 
să tragem concluziile". Fără 
Îndoială că buna inițiativă a 
Gazetei literare nu se va 
sflrși aici Intrudi însuși 
spiritul critic simte nevoia 
unei permanente priviri în 
oglindă, scrutîndu-se cu ne
liniște, adaptlndu-se nevoi
lor celor în lata cărora se 
exercită. Sini de văzut insă 
efectele acestui stadiu al 
discuției teoretice în critica 
curentă, creatoare, explica
tivă, didactică, completă, 
„unilaterală", fidelă sau in
fidelă ș.a.m.d. Căci, cum 
scrie N. Manolescu, „criti
că explicativă, critică crea
toare, ce importantă are 
cum o numim, dacă talen
tul e decisiv în ultimă in
stanță ?"

C. S.

Numele tinerei 
sculptorițe Ioana 
Kassargian e un. 
nume consecvent în- 
țîlnit în expozițiile 
regionale, anuale 
sau comemorative 
din. ultimii .6 . ani. 
încă ,de la debut a- 
nunța un tempera
ment artistic vigu
ros, robust șl foarte 
personal, înscris în 
zonele mgnumentaT 
lului. Tendința prea 
parcată de obținere 
j unei expresivități 
plastice maxime, 
ritmul compozițio
nal aplecat mai a- 
desea către inedit

decît spre relevarea 
valorilor interioare, 
diversitatea preocu
părilor anterioare 
consacrată ecuației: 
temă, idee plastică 
și materie sculptu
rală, găsesc astăzi 
(în prima sa expozi
ție personală), după 
o îndelungată și 
rodnică gestație, re
zolvări fericite, e- 
chilibrate, expresie 
a unei maturități 
creatoare evidente.

Respingînd căile 
des umblate, suges
tiile străine (a căror 
transparență chiar 
dacă subzistă, e

greu de delimitat 
direct ele fiind asi
milate organic, cu 
personalitate). Ioa
na Kassargian își 
afirmă acum cu 
pregnanță univer
sul și registrul afec
tiv propriu, direcți
ile de investigare 
artistică.

Constanță ne a- 
pare, astfel, dezvă- 
'uirea poeziei de as
pră șl primitivă 
candoare a trupului 
și sufletului țărăn
oii, în forme- și vo
lume ample, care 
prin generozitate a- 
mintesc de prototi

purile folclorice 
Lucrarea „Cîntărea- 
ța“ la antipodul ori
cărui pitoresc facil, 
evocă un cîntec ne
întrerupt, profund, 
o doină subterană, 
ce se împletește or
ganic cu omul, cu 
viața sa. „Fată cu 
floarea" și „La o- 
glindă" (de foarte 
vagă, rezonanță coș- 
buciană), traduc ne
liniști și purități a- 
dolescentine. senti
mentul născînd al 
iubirii, ce îndeam
nă cu o fermecătoa
re și sinceră naivi
tate, la împodobire

și înfrumusețare. 
„Odihnă" sau „Ma
ternitate" încearcă 
analogii, dialoguri 
chiar, cu natura în
conjurătoare, cu 
materia. Prima lu
crare de un statism 
olenar, de orizonta
lă, cheamă liniștea, 
nemișcarea grea și 
toridă a cîmpurilor 
de amiază, în timp 
ce a doua amintește 
de stenicul geologic, 
de mișcarea perpe
tuă a materiei. 
Desenele sale, în 
pastel cu virtuți și 

sonorități sculptura

le (o manifestare i- 
nedită pentru pu
blic) îi completează 
această viziune, îi 
definesc încercările 
de a surprinde in
tim cele mai varia
te și complexe ipos
taze a femininului, 
de pătrundere a e- 
senței sale.

în aceste lucrări, 
ca și în cele de a- 
bordare a unor te
me sculpturale de 
veșnică inspirație 
pentru artiști: zbo
rul, dansul somnul, 
sau ritmica trupului 
uman („Zburătorul". 
„Rindunica", „Dan

satoarea". „Tors în 
repaus“, „Compozi
ție“, „Alegorie ș.a.) 
stilizarea și motivul 
decorativ nu sînt un 
adaus formal, de a- 
grement ori finali
tatea operei ci înde
plinesc, alături de 
mișcarea concep
tuală a volumelor 
mari, o funcționali
tate incantatorie, de 
melopee, creînd o 
ușoară senzație de 
straniu. Acest ele
ment ca și hieratis
mul vizibil cu pre
cădere în lucrări 
ca • ..Ritm alegoric“. 
„Figură grotească“

sau „Cariatidă“, a- 
duce lîngă elemenr 
tul folcloric româ
nesc parfumul unei 
străvechi arte ex
trem — orientală, 
nu lipsit de interes, 
de un lirism speci
fic, aparte.

Actuala expoziție, 
unitară ca intenție 
și realizare, în care 
artista se dovedește 
o abilă mînuitoare a 
celor mai diverse 
materiale (piatră, 
lemn, bronz, teraco
tă) impune net prin 
eforturile sale de 
esentializare plasti
că, de găsire a co

respondențelor cele 
mai proprii dintre 
volumul, materia 
sculpturală (revăr
sată darnic și sen
zual în spațiu, cu o 
remarcabilă forță 
expresivă), și lumea 
interioară a omului, 
a sentimentelor sale.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de 
sculptură și desene: 
Ioana Kassargian, 
deschisă la Galeriile 
Fondului Plastic din 
B-dul Bălcescu nr. 
23 București.

VER.SU
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ACTUALITATEA
Miweuri dimineața, 

miiiIStfUl lucrărilor pu
blice și resurselor mi
niere din Sudan, Abu 
Kâssabu, a făcut o vi
zită la Ministerul Co
merțului Exterior.

După o scurtă vizi« 
tă prin Capitală, în 
după-amiaza aceleiași 
Zile, ministrul suda
nez, însoțit de Valen
tin Steriopol, adjunct 
al ministrului comer
țului exterior, a plecat 
Spre Brașov, 
le a făcut un 
Rafinăria de

Oaspetê- 
pôpas 14 
la Brazi.

Pentru à
afluenței

răspunde 
numeroșilor 

turiști veiiiți să cu
noască vestigiile tre
cutului glorios ori 
locurile cu mare rezo
nantă în istoria cultu
rii naționale și univer
sale din nordul Moldo
vei, Muzeul regional 
Suceava a organizat 
în zilele de 13-15 iunie

în vederea alegerii 
unui deputat în Marea 
Adunare Națională, in 
circumscripția electo
rală nr. 10 Tei, orașul 
București, a fost de
pusă candidatura

o Consfătuire cu per Acacl. Șt. S. Nicdlau,
sonalul dé specialitate vicepreședinte al Ma
de la muzeele și ca rii Adunări Naționale,
sele memoriale din re președintele Grupului
giune pé téma ,,îndru parlamentar român
marea în muzéè, case pentru relații de prie
memoriale și la monu tenie România—Fran.ța,
mente istorice". (I. a primit miercuri dele
Beldeanu). gația Comisiei aface

rilor externe a Sena

în perioada sezonu
tului francez, în frunte 
cu Vincent Rotinat,

lui de vară aproape președintele comisiei,
1 000 de medici, far cftre face o vizită in
maciști și cadre medii țara noastră.
au fost detașați în
țară, pentru a asigura In cursul aceleiași
asistenta medicală în zile, oaspeții francezi
stațiunile balneo-cli- au făcut o vizită la
niatice. Numai în sta Ministerul Afacerilor
țiunile de pe litoral își Externe, unde au fost
desfășoară activitatea primiți de George Ma-
peste 600 de cadre covescu, adjunct ai mi
mèdico-sanitare. nistrului afacerilor

Majoritatea perso externe.
nalului medico-sanitar 
detașat în stațiuni a «»»o
participat la instruc
taje și cursuri de in Președintele Consi
struire în domeniul liului municipal al o-
balneologiei, Organiza rașului Londra, H. Fer-
te la București și Tg. guson, împreună cu
Mureș. soția, și C. H. Fran-

cIbc, șeful protocolului 
Consiliului municipal, 
au făcut miercuri di
mineața o vizită la 
Sfatul populat ai ora
șului București, unde 
au fost primiți de pre
ședintele Comitetului 
executiv, fon Cosma.

Produsele întreprin
derii IPROFIL „Biho
rul" din Oradea au 
fost prezente in acest 
an la diferite tîtțjuri 
și expoziții internațio
nale. Aprecieri elo
gioase, ce s-au concre-

tizat tn comenzi, a do- 
bîndit mobilierul „Stil" 
la digurile de la Kra- 
genfurt, Londra, Osa
ka șl Köln.

Noi produse exe
cutate în acest an vor 
părăsi țara spre dife
riți beneficiari din 
străinătate ; fotoliul 
tip „Nehoiu", bibliote
ca tip „Paloma", ca
mera de zi „Norma", 
sufrageria tip 632, 160 
fotolii tip Rococo, su
frageria tip Sheraton 
etc. Cele mai 
din acestea vor 
cutate în stil 
(C. Bejan).

multe 
fi exe- 
clasic.

De la Comisia Electorală Centrală pentru 
alegerea unui deputat în Marea 

Națională
Adunare

Nicolescu, 
Academiei 
Socialiste

acad.

ptof. Miron 
președintele 
Republicii 
România.

Nefiind contestată, 
candidatură a rămas 
definitivă.

ȘTIRI SPORTIVE
• Cu prilejul Zilei aviației 

din Republica Socialistă Ro
mânia, federația de specialita
te organizează duminică 19 
iunie, ora 9,30 pe aeroportul 
Băneasa din Capitală un mare 
miting aviatic. în program 
sînt incluse acrobații cu pla
norul, formații de avioane 
legate, vtnătoare de baloane 
acrobații de înaltă clasă cu 
avioane clasice și super
sonice reactive, evoluții cu 
avioane sanitare și agro
silvice, lansări de parașutiști 
cu figuri acrobatice și în for
mații de masă.

• Campionatul republican 
de rugbi programează dumi
nică în Capitală trei întîlniri. 
Pe stadionul Constructorul, de 
la ora 9, vor avea loc îh cuplaj 
întîlnirile Grivița Roșie — 
C.S.M.S. Iași și Constructorul 
— Știința Petroșeni. De la ora 
10,30 stadionul Dinamo va 
găzdui jocul dintre echipele 
Dinamo — Rulmentul Bîrlad.

Vedere de ansamblu a tn-
treprinderii de produse din 
beton celular autoclavizat

Doicești

• Astăzi la Toledo (S.U.A.) 
vor începe campionatele mon
diale de lupte libere și greco
romane, competiție la care 
participă sportivi din 40 de 
țări. în primele trei zile se 
vor desfășura întrecerile pen
tru titlurile de campioni' ai 
lumii la „libere“. Săptămîna 
viitoare se vor disputa cam
pionatele mondiale de lupte 
greco-romane. Luptătorii ro
mâni, care participă numai 
la „greco-romane“ au sosit 
la Toledo, continuîndu-și an
trenamentele sub 
lui Ion Corneanu 
nea.

® în cadrul unei conferințe 
de presă, secretarul F.I.F.A., 
Helmuth Kaser, a declarat că 
în scurt timp, se va alcătui 
o. comisie specială de medici 
care urmează să Stabilească 
modul în care se va efectua 
controlul echipelor după fie
care meci al turneului final 
al campionatului mondial de 
fotbal. Această măsură face 
parte din planul internațional 
„anti-doping“.

In plin elort

îndrumarea 
și Ion Cer-

• Boxerul scoțian Walter 
McGowan este noul campion 
mondial la categoria „muscă“, 
în meciul desfășurat pe sta
dionul Wembley din Londra, 
McGowan l-a învins, după 15 
reprize la puncte, pe italianul 
Salvatore Burruni, fostul de
ținător al centurii.

(Agerpres)

Cîntec 
despre 

frumusețe
Mamaia a primit oaspeții fes

tivalului cu căldura zilelor to
ride de vară. Din cel aproape 
100 de oaspeți de peste hotare, 

.. reprezentind 18 tari, care și-au 
anunțat prezenta la festival, au 
sosit in prima zi mai bine de 
jumătate, printre care cineaști 

.din Anglia, Bulgaria, , Ceho
slovacia, China, Coreea, Fran
ța. Grecia, Iugoslavia, Polonia, 
R.D.G., R.F.G., Uniunea Sovie
tică și R. D. Vietnam.

La Teatrul in aer liber s-au 
aprins luminile reflectoarelor. 
Conform tradiției festivalului, 
tovarășul Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al 
orașului Constanta, a adus sa
lutul locuitorilor bătrînului 
Tomis cineaștilor aflat! In con
curs. In continuare, tovarășul 
Mihnea Gheorghiu — vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură șl Artă a decla
rat deschise festivitățile filmu
lui românesc.

Filmele ediției a treia a ,.Pe
licanului alb" anunță o con
fruntare strlnsă, dată fiind va

loarea apropiată a peliculelor 
selectate.

Ora 20,45. Pe scenă urcă 
realizatorii filmului prezentat 
în prima seară : Mircea Mure- 
șan, Nicu Stan, Ilariori Cioba
nii, Ion Besoiil, Felicia Chiriță 
(Răscoala), I. Moscu (drreumen- 
latul T,Navigatori care dispar"), 
și Adrian Petringenaru (docu
mentarul ,,6 000 de ani“).

(Prin telefon de la 
trimisul nostru)

Cele două documentare ale 
scrii au stirpili un viu interes.

După ancheta realizată de 
studioul „Sahia" în rîndiirile 
vesti/ilor plutași de pe Bistrita 
care urmează azi cursuri de înal
tă cali licare, în alte ramuri de 
producție, a urmat o interesan
tă retrospectivă a artei stră
vechi moștenite de poporul 
nostru — realizată de „Anima- 
iilm". Filmul lui Petringenaru 
Iși aduce o interesantă contri
buție la deiinirea speciii'ctilul

național, arătînd rădăcinile 
adinei ale artei noastre ca și 
elementele străvechi ce se 
transmit încă în arta popu
lară românească.

La ora cînd transmit aceste 
rinduri, pe ecranul teatrului de 
vară din Mamaia se consumă 
ultimele secvențe ale Ulmului 
,,Răscoala" care și acum, de la 
atîtea zile de la premieră, con
tinuă să ne emoționeze.

Am stat alături de Mircea 
. Muresan care părea că își vede 

filmul pentru prima oară și din 
I cînd în cînd emitea observații 

critice,.Ei, dacă l-aș face din 
nou I’ părea a spune, dincolo 
de text, remarcile sale.

Mi-a mărturisit apoi intenția 
de a ecraniza „Sărmanul Dio- 
nis" de Eminescu și ,,Patul lai 

; Procust" de Camil Petrescu, nu
îrisa mai înainte de a realiza 

’ un'film inspirat din actualitate.
1 Actualitatea — această pasăre
’ rară în programul festivalului

— merită ea singură un capitol 
aparte.

' Dar despre aceasta, despre 
ceea ce se va mal întimpla aici 
la Mamaia, în corespondentele 

1 viitoare.
1 ATANASIE TOMA

I
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Comunicat comun privind vizita delegației 
Partidului Comunist din Japonia 
in Republica Socialistă România

(Urmare din pag. 1) 

antiimperialiste și antimono- 
poliste a poporului împo
triva dominației imperialis
mului S.U.A. și a 'capitalului 
monopolist japonez care se 
află într-o alianță de subor
donare cu acesta.

în spiritul prieteniei fră
țești dintre cele două partide, 
partea română a declarat că 
comuniștii români și întregul 
popor urmăresc cu simpatie 
activitatea desfășurată de Par
tidul Comunist din Japonia, a 
exprimat sprijinul și solidari
tatea sa față de acesta și a 
urat noi victorii în lupta ne
abătută a Partidului Comunist 
din Japonia și a poporului 
japonez.

Reprezentanții Partidului 
Comunist Român au informat 
delegația Partidului Comunist 
din Japonia despre preocupă
rile. actuale ale partidului, 
precum și despre activitatea 
desfășurată în prezent de oa
menii muncii din Republica 
Socialistă România pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Delegația Partidului Comu
nist din Japonia și-a exprimat 
sprijinul și solidaritatea față 
de activitatea desfășurată de 
oamenii muncii din Republica 
Socialistă România pentru în
deplinirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român și a urat 
mari succese în realizarea a- 
cestora. Totodată, în timpul 
vizitei făcute în țară, delega
ția Partidului Comunist din 
Japonia a constatat că oa
menii muncii din România, 
strîns uniți sub conducerea 
partidului, desfășoară cu suc
ces onera de făurire a unei 
indtjs+rii și agriculturi socia
liste. pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale științei și 
tehnicii, și dobîndesc succese 
însemnate în domeniul cultu
rii și educației socialiste.

Reprezentanții celor două 
partide și-au exprimat satis
facția pentru relațiile frățești, 
de prietenie existente între 
P.C. Român și P.C. din Japo
nia și au subliniat importanța 
dezvoltării în continuare a a- 
cestor relații intensificînd con
tactele, schimbul de experien
ță și de păreri.

Abordînd problemele situa
ției internaționale actuale, re
prezentanții celor două parti
de au subliniat importanța 
întăririi unității și coeziunii

mișcării comuniste și munci
torești a țărilor socialiste, a 
forțelor antiimperialiste, de
mocratice și iubitoare de pace 
în lupta pentru zădărnicirea 
acțiunilor ăgresivd àïé impè- 
rialismului și în primul rînd 
ale imperialismului S.U.A., 
pentru apărarea cauzei păcii 
și independenței naționale.

Cele două partide și-au ex
primat solidaritatea frățească 
cu lupta eroică și dreaptă a 
poporului Vietnamez împotri
va agresiunii brutale a impe
rialismului S.U.A.

Lupta poporului vietnamez 
corespunde intereselor comune 
ale țărilor socialiste, ale păcii 
și mișcării de eliberare na
țională.

Imperialismul american, 
călcînd în picioare Acordurile 
de la Geneva din 1954, conti
nuă războiul de agresiune din 
Vietnamul de sud și bombar
dează teritoriul Republicii 
Democrate Vietnam. Aceasta 
constituie o crimă nu numai 
împotriva poporului vietna
mez, ci și împotriva umanită
ții, o violare brutală a princi
piilor elementare ale dreptu
lui internațional, o provocare 
inadmisibilă adusă păcii în 
Asia și în întreaga lume.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japo
nia cer în mod hotărît să se 
pună capăt definitiv și necon
diționat bombardamentelor 
împotriva R.D. Vietnam, să 
înceteze războiul de agresiune 
din Vietnamul de sud, și să 
fie retrase din Vietnam trupe
le americane și ale regimu
rilor dependente lor. Problema 
vietnameză trebuie să fie re
zolvată pe baza celor patru 
puncte elaborate de guvernul 
Republicii Democrate Viet
nam și a Declarației în cinci 
puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud, singurul reprezentant 
legitim al populației din 
Vietnamul de sud.

în ciuda divergențelor se
rioase și a greutăților existen
te în mișcarea comunistă in
ternațională este necesar să 
se depună eforturi susținute 
în vederea dezvoltării frontu
lui unit internațional și desfă
șurării în mod eficient a ac
țiunilor unite ale țărilor 
socialiste, partidelor comunis
te și muncitorești, ale mișcării 
antiimperialiste și democrati
ce, ale tuturor popoarelor

interesate, pentru a determina 
încetarea agresiunii Statelor 
Unite in Vietnam.

O cerință esențială a cola
borării internaționale și a 
menținerii păcii în lume o 
constituie respectarea strictă 
în relațiile dintre state a 
principiilor suveranității, in
dependenței, egalității, ne
amestecului în treburile inter
ne și ale avantajului reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta și de a-și alege calea 
dezvoltării politice, economice 
și sociale, corespunzător voin
ței, intereselor și aspirațiilor 
sale.

Cele două partide susțin cu 
toată căldura și își exprimă 
solidaritatea deplină cu lupta 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină, împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru cucerirea și consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a econo
miei și culturii lor pe drumul 
progresului social.

Cele două partide au reafir
mat importanța sarcinilor 
principale privind interzicerea 
folosirii, experimentării, pro
ducerii și stocării armelor 
nucleare, distrugerea armelor 
nucleare de pe suprafața pă- 
mîntului. Luînd în considerare 
existența reală a pericolului 
unui război nuclear ce ar pu
tea fi provocat de imperialism 
și în primul rînd de imperia
lismul S.U.A., cele două par
tide au subliniat importanța 
luptei pentru realizarea unui 
acord privind interzicerea fo
losirii armelor nucleare. De 
asemenea; prezintă importanță' 
o serie de sarcini cum sînt 
crearea zonelor denucleariza- 
te, lichidarea bazelor militare 
străine, desființarea tuturor 
blocurilor militare, retragerea 
trupelor străine de pe terito
riile altor țări,

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ja
ponia au reafirmat poziția lor 
privind necesitatea întăririi 
unității și coeziunii țărilor 
socialiste și a mișcării comu
niste internaționale pe baza 
marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar. 
Ele au subliniat necesitatea 
apărării purității marxism- 
leninismului împotriva defor
mărilor de orice natură.

De asemenea, cele două par
tide au sublimat că de o 
importanță hotărîtoare pentru

restabilirea și întărirea unită- 
; ții mișcării comuniste inter
naționale este respectarea 
consecventă a normelor de 
bază ale relațiilor dintre par- 
tide, a principiilor indepen
denței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne.

în mișcarea comunistă in
ternațională nu există parti
de privilegiate. Fiecare partid 
frățesc este egal în drepturi, 
indiferent dacă este mare 
sau mic. Așa cum prevede 
Declarația din 1960, partidul 
comunist din fiecare țară are 
dreptul exclusiv de a-și ela
bora în mod independent linia 
politică, strategia și tactica, 
și de a acționa de sine stătă
tor, aplicînd principiile gene- 
rale ale marxism-leninismu
lui Ia condițiile concrete din 
țara respectivă. Numai acțio- 
nînd în acest fel fiecare partid 
este capabil să-și asume răs
punderea în revoluția din 
țara respectivă și să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea 
teoriei marxist-leniniste și a 
mișcării comuniste internațio
nale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japo
nia consideră analizarea în 
spirit constructiv, tovără
șesc, științific, de respect și 
înțelegere reciprocă a deose
birilor de vederi, precum și 
schimbul de vederi între con
ducerile de partid — ca
le importantă pentru resta
bilirea și consolidarea unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Considerînd că au datoria 
internaționalistă de a depune 
toate eforturile pentru întă
rirea unității și solidarității 
mișcării comuniste internațio
nale, cele două . partide își 
afirmă hotărîrea de a desfă
șura activitatea lor în mod 
consecvent în această direcție.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Japonia în Re
publica Socialistă România, 
discuțiile care au avut loc au 
constituit un prilej de cunoaș
tere mai profundă a preocu
părilor și activității Partidului 
Comunist Român și a Partidu
lui Comunist din Japonia și 
reprezintă o contribuție Ia 
întărirea solidarității, priete
niei și colaborării frățești 
dintre cele două partide, din
tre poporul japonez și poporul 
român.

București, 1<5 iunie 1968

Masă tovărășească 

în cinstea delegației

Partidului Comunist

din Japonia

Miercuri, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
a dat o masă tovărășească în 
cinstea delegației Partidului 
Comunist din Japonia, care a 
făcut o vizită în țara nostră.

Au participat tovarășii Ka- 
sugă Shoichi, membru al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C. din Japo
nia și deputat în Ca
mera Superioară din Japonia 
(conducătorul delegației), Nis- 
hizawa Tomio, membru su
pleant al Prezidiului, secretar

al C.C. al P.C. din Japonia, 
Kajita Shigeho, membru al 
C.C. al P.C. din Japonia, Suwa 
Shigeru și Narita Satoshi, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C. din Japonia, Nishizawa 
Shunichi, activist al C.C. al 
P.C. din Japonia,

Au participat tovarășii Ale
xandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Mihai Dalea, Ghi- 
zela Vass, Ion Uiescu, Ștefan 
Andrei.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

(Urmare din pag. I) 

asemănare cu femeile, însă pe 
care, după o cercetare mai a- 
tentă, a trebuit să le dăm la 
o parte“. Munca grea, dusă în 
condiții nefirești, sublinia ma
rele scriitor francez, făcea ca 
trăsăturile distinctive — de 
gingășie și frumusețe — să fie 
anulate, chiar cînd era vor
ba de fete foarte tinere.

Portretul contemporan ai 
femeii solicită, la noi, alte 
trăsături de penel, statisticile, 
datele sociologice, toate măr
turiile vorbind despre o ofen
sivă dusă pe plan social pen
tru ca femeia — devenită e- 
gala bărbatului — să-și ca
pete, aș zice, dreptul real la... 
nonegalitate, cînd e vorba de 
muncile foarte grele, mai a- 
les cele fizice, dreptul la păs
trarea feminității.

Balzac, desigur, era prea 
puternic influențat de anu
mite trăsături ale epocii sale 
cînd eredea că model de fe
meie „este aceea care caută 
puful, somnul pînă către ora 
primului, leneșa visare la 
dragoste...“ Contemporana 
noastră — spirit activ, vivace, 
minte instruită, cu calități de 
cultură și finețe — este, dim
potrivă, o prezență vie în 
locuri foarte importante. — 
în aproape toate locurile im
portante ale construcției.

îmi vin în minte intrările a- 
tîtor întreprinderi și institu
ții, locuri de muncă, observate 
la orele schimburilor : e im
presionant numărul mare de 
femei care pășesc alături de 
bărbați, dar nu numai atît, e 
emoționant numărul mare al 
celor care — alături de băr
bați — stau la loc de frunte 
pe panourile celor mai buni. 
Munca, la noi, spre deosebire 
de ceea ce constata Balzac, a 
dat femeii o înălțătoare dem
nitate.

Discutam, recent, la între
prinderea „Dorobanțul“ din 
Ploiești (1450 de femei sala
riate, 450 de uteciste) cu o tî- 
nără, Ionela Mitache, țesătoa
re. La 20 de ani este, ca și 
tinerele din fotografia noas
tră, numai zîmbet. Ii place 

j munca, o face cu dragoste, în- 
I vață și la seral. („Trec zilele 

acestea în clasa a Xl-a !“ se 
bucura ea). A plecat singură 
„în lume“ de pe la Iași și iat-o 
răzbătînd, afirmîndu-se. Am 
văzut-o nu numai în halatul 
de lucru, dar și în oraș : e o 
domnișoară distinsă, elegantă 
(„pe cele care muncesc, zicea 
Balzac, a trebuit să le dau la 
o parte"). „Safia. Dumitru al că
rei portret s-ar putea consti
tui din liniile unei mari liniște 
interioare, își explică faptul 
că se socotește una dintre fe
meile fericite, prin aceea că în 
munca ei a știut să-și cîștige 
un prestigiu bun și că viața-i 
de familie este pentru ea un

suport trainic, în continua as
cendență spre propria-i per
fecționare. („Nu sufăr, spunea 
ea, mentalitatea acelor femei 
care, odată cu intrarea în pro
ducție sau cu întemeierea unei 
familii, renunță la visuri"). 
Sofia s-a căsătorit la ÎS ani 
(are, pînă acum, 6 ani de căs
nicie, cu o poveste frumoasă 
de dragoste) și afirmă că, an 
de an, ea și soțul ei, strungar 
la Uzinele „1 Mai", fac reci
proc pași serioși spre cultură, 
citesc și călătoresc mult. Pri
veam obrazul acestei tinere 
soții: n-am văzut urme din 
descripția balzaciană a femeii 
care muncește.

Și totuși (fiindcă există un 
asemenea început de întreba
re) caracteristica generală nu 
trebuie să ne împiedice a se
siza și semnul minus și, mai 
ales, cauzele lui. Eram la 
„Teba" din Arad, la filatură, 
asistam la o discuție între un 
tovarăș și o tînără pe care 
o cam certa pentru „lipsa de 
activitate". Ea încerca să-i ar
gumenteze ceva, dar el nu ad
mitea nimic, nici o vorbă. Am 
ascultat-o și am aflat că are 
doi copii (unul de "cîteva luni, 
altul de 5 ani), că se descurcă 
singură și cu munca, și cu co
piii, fiindcă soțul, șofer, om 
foarte bun altfel, s-a cam în
vățat să nu prea poarte răs
pundere casei, s-o lase pe ea 
singură să se descurce. „Ce 
mă interesează pe mine copiii 
dumitale ? zicea tovarășul, un 
tinerel. Văd că de pudrat te 
pudrezi, dar la activități (el 
înțelegea prin asta niște con
ferințe) nu vii". „Dumneata ai 
copii ?“ l-am întrebat. „N-am“, 
a zis. „Așteaptă să ai și ai să 
vezi“. „Bine, dar ce o să zică 
tovarășa cutare, care vine la 
conferințe ?“ (tovarășa respec
tivă. are 18 ani, este necăsă
torită, îi gătește și îi spală 
mama).

Trei lucruri ne-au surprins : 
a) faptul că ei, acolo, n-au 
încercat niciodată să stea de 
vorbă cu soțul acelei mame 
tinere, să-l determine la o 
altă optică față de familie, b) 
faptul că a crește doi copii, 
a-i spăla, a-i hrăni, a-i feri 
de boli cred, ei, că înseamnă 
a activa mai puțin decît a 
veni o dată, pe lună la o con
ferință și, c) cuvintele acelea 
„de pudrat te pudrezi" — 
care vor să stigmatizeze do
rința tinerei de a fi frumoasă...

Nu-i aici, ne întrebam, urma 
unei învechite păreri despre 
femeie, rămășița unei neînțe
legeri a feminității, a atribu
telor ei ? Îndemnul spre ac
tivitatea socială și de produc
ție nu trebuie să uite că fe
meia e femee, că ea trebuie 
să fie frumoasă, „O fată fru
moasă e — spunea Lucian Bla- 
ga — Mirajul de zăriște / 
aurul graiului / Lacrima raiu
lui“. -
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I COLIBA UNCHIULUI TOM — film

pentru ecran panoramic
rulează la Patria (orele 9 , 12 i 

115 | 18 , 21).
ANGELICA. MARCHIZA ÎNGERI
LOR

I
 rulează Ia cinematograful Re

publica (orele 8,45 i 11,15 i 
13,45 i 16,15 i 18.45; 21,15),

I
 București (orele 8,30 , 11 ,

13.30 , 16 , 18,30 t 21). Gloria 
(orele 9 , 11,30 ; 16,30 , 18,45 , 

121,15).
FATA PIERDUTĂ, ANGELICA, 
MARCHIZA ÎNGERILOR

I
 rulează la Excelsior (orele 10> 

15,15; 19,30).

FAȚA PIERDUTA — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 10 ;

1
12 f 14 ! 16 ; 18,15 I 20,30), Me
lodia (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.301 21), Rahova (orele 
116 ; 18,15).

EU S1NT CUBA

rulează Ia Luceafărul (orele 9 ; 
s 12 ; 15 ; 18 ; 21), Aurora (ore-
■ le 101 12,30) 15 ) 17,30 s 20),

Feroviar (orele 9 ; 12 : 15 i 18 ; 
21), Feroviar (orele 15 ; 18 ;
21).

FANFAN LA TUL1PE
rulează Ia Capitol (orele 9,15 , 
11,30; 14,45; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 8,45 ) 11,15 ;
13,45 ; 16,15 , 18,45 , 21,15),

FUI „MARII URSOAICE" — cine
mascop

rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11,30; 14,30; 17,45; 21), Mo
dern (orele 9,45; 12; 14,15;,
16.30 ; 18,45 ; 21,15), Feroviar 
(orele 9,30 ; 13,30).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30). 

SERBĂRILE GALANTE
rulează la Arta (orele 9 i 11,30; 
14s 17 ; 19,30), Floreasca (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15)
18.30 ; 20,45).

OMICRON
rulează la Central (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 I 20,30), 
Flamura (orele 10 i 12 i 14 ; 16, 
18,15 i 20,30).

WINETOU — seria H
rulează la Union (orele 14,30 ;
16.30 i 18,45 ; 21).

DE LA 7 LA 12
rulează la Doina (orele 10), 
Viitorul (orele 15,30; 18: 20,30).

FERICIREA ÎN TRAISTĂ
rulează Ia Doina (orele 11,30 ;
13,45 ) 16 t 18,15 ) 20,30),

PROGRAM DE FILME DOCUMEN
TARE

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

NU PLINGE, PETER
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 , 20,30).

F1F1 ÎNARIPATUL 
rulează la Inlrătirea între po
poare (orele 14 : 16 : 18,15 i 
20,30).

O CLASĂ NEOBIȘNUITA 
rulează la Dacia (orele 9,30 i
13.45 ; 16 i 18,15 i 20,30).

TREI PAȘI PE PĂM1NT 
rulează |a Buzești (orele 14 i
16.15 : 18,45), Tomis (orele 10 •,
12.15 • 16 , 18,15 i 20,30)

VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA 
rulează la Crîngași (orele 16 ; 
18 , 20).

SOȚIE FIDELA 
rulează la Bucegl (orele 9,30 ;
11.45 , 14 , 16,15 , 18,30 , 20,45), 
Lira (orele 15 i 17.15 i 19,30).

A FOST C1NDVA HOT — cine
mascop

rulează la Unirea (orele 16 ; 
18,15).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Flacăra (orele 10 t 
15,30 i 18 i 20,30), Drumul Să
rii (orele 11 t 15,15 : 17,45 ;
20).

NOAPTEA IGUANEI 
rulează la Miorița (orele 9;
11.15 ) 13,30 ) 16 t 18.30 ) 21).
Volga (orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15)
15.45 > 18,15 : 20,45).

LA PORȚILE PĂMÎNTULU1 — ci
nemascop

rulează la Munca (orele 16 i 
18,15 ; 20,30).

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Popular (orele 10,30 ; 
16 i 18.30 : 21), Pacea (orele 
16 ; 18,15 : 20,30).

OPERAȚIUNEA „f 
rulează la Moșilor (orele 15,30) 
18 > 20,30).

PARCAREA INTERZISA 
rulează la Colentina (orele 16 i 
18,15 i 20 30).

ATENTATUL
rulează la Cosmos (orele 16 ; 
18 ; 20).

JOI 16 IUNIE 1966
19 : Telejurnalul ; 19,10 : Pentru 

copii — ,,în vizită la... Jules 
Verne" ; 19,40 : Debuturi ; 20,40 : 
Trei tablouri pe săptămînă ; 20,55 ) 
Filmul „Colina" ) 23 ; Telejurnalul) 
23,10 : Buletin meteorologic; 23,15.1 
închiderea emisiunii.
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Mobilul 
unei farse 
electorale
Printre coloanele de co

mentarii ale presei ame
ricane închinate „alegeri
lor“ programate de junta 
militară sud - vietnameză, 
am întîlnit o știre publica
tă cu vizibilă „discreție“ și 
care poate să treacă neob
servată. Surse din Penta
gon au dezvăluit că e „foar
te probabil“ ca efectivele 
S.U.A. în Vietnamul de 
sud să crească cu cel pu
țin 150 000 de oameni pînă 
la sfîrșitul anului. Dacă 
mai era nevoie de o relie
fare a mobilurilor care 
stau în spatele „alegerilor“ 
lui Ky în regia Washingto
nului, știrea aceasta ne-o 
oferă cu prisosință. Farsa 
electorală sugerată de a- 
mericani are ca principal 
scop „legalizarea“ interven
ției Statelor Unite, crearea 
unui paravan pentru răz
boiul american împotriva 
vietnamezilor. „Cercuri po
litice din Washington —- 
relevă NEUE ZtlRCIIER 
ZEITUNG — nu fac un 
secret din faptul că 
actul electoral de la Sai- 
gon este destinat mai 
degrabă pieței electorale 
americane“. Pe măsură ce 
opoziția față de intervenția 
americană în Vietnam de
vine mai puternică în Sta
tele Unite, pe măsură ce 
sondajele indică scăderea 
masivă a popularității ac
tualei administrații de la 
Washington, Casa Albă 
simte mai acut „interfe
rențele interne“ ale politi-

Comentariul 
zilei

cii sale în Vietnam. în cal
culele inițiatorilor ameri
cani, „alegerile“ sud-viet- 
nameze din septembrie sînt 
menite să acționeze ca o 
perdea de fum derutantă 
care să slăbească valul o- 
poziției (nu trebuie uitat că 
Ia orizont se profilează a- 
legerile din noiembrie 
pentru Congresul S.U.A.).

Fragilitatea acestor ma
nevre este evidentă, așa 
cum este evident că alege
rile programate de genera
lul Ky, țin de domeniul pa
rodiei. Ele urmează să se 
desfășoare pe acele „insu
le“ care n-au fost încă eli
berate de forțele patrioti
ce. Adică, de la consulta
rea electorală e exclusă în
treaga populație de circa 
10 milioane de locuitori 
din regiunile aflate sub 
controlul Frontului Națio
nal de Eliberare și care re
prezintă patru cincimi din 
suprafața Vietnamului de 
sud. Localitățile unde se 
prevede că vor avea Ioc 
alegeri se află practic sub 
ocupația trupelor america
ne. în plus, junta saigone- 
ză a anunțat că nu va fi 
acceptată nici o candidatu
ră provenită din rîndul o- 
poziției sau a „neutraliști- 
lor“. Că înșiși organizatorii 
americani simt șubrezenia 
„eșafodajului electoral“ de 
la Saigon reiese și din în
cercările de a atrage O.N.U. 
în această mascaradă.

Destinul sud-vietname- 
zilor n-are nimic de-a face 
cu „democrația“ generalului 
Westmoreland care alter
nează „apelul la urne“ cu 
ploaia de bombe și napalm. 
„în condițiile ocupației a- 
mericane — se arată în De
clarația Comitetului Cen
tral al F.N.E. — alegerile 
sînt o farsa destinată să 
mențină și să întărească 
dominația americanilor și a 
uneltelor lor“. Manevrele 
întreprinse la Washington 
pentru a abate atenția de 
la impasul în care s-a îm
potmolit politica americană 
în Vietnam se consumă în 
van. Esențial pentru rezol
varea problemei vietname
ze este recunoașterea Fron
tului Național de Eliberare 
ca unic reprezentant al po
porului din Vietnamul de 
sud, respectarea dreptului 
sud-vietnamezilor de a-și 
alege liber, fără amestec 
din afară, calea dezvoltă
rii. Evenimentele arată că 
intensificarea agresiunii nu 
permite agresorilor decît 
noi eșecuri, că actuala po
litică americană în Viet
nam nu poate aduce nimic 
bun Statelor Unite și că 
este necesar ca cercurile 
conducătoare din S.U.A. să 
dea dovadă de realism. A- 
dică, să lase poporul viet
namez să-și rezolve singur 
problemele, în conformita
te cu voința și interesele 
sale.

EM. RUCĂR

Sesiunea Comisiei
Dunării

BUDAPESTA 15 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Miercuri, la Buda
pesta au început lucrările ce
lei de-a 24-a sesiuni a Comi
siei Dunării, Ia care participă 
reprezentanții țărilor membre 
ale Convenției Dunării din 
1958 de la Belgrad, printre 
care și reprezentanții țării 
noastre. în calitate de obser
vatori, participă, de asemenea, 
o delegație a Ministerului 
Transporturilor din R. F. 
Germană, delegați ai Direc
ției transporturi a Comi
siei Economice Europene de pe

lingă O.N.U., ai Uniunii Inter
naționale de telecomunicații

Sesiunea va dezbate pro
bleme legate de îmbunătăți
rea navigației pe Dunăre, pre
cum și probleme organizato
rice și financiare.

La propunerea delegației 
române, pe ordinea de zi a 
celei de-a 24-a sesiuni a Co
misiei, Dunării a fost înscrisă 
problema îmbunătățirii orga
nizării secretariatului și a 
aparatului de lucru al Comi
siei. Propunerea română a 
fost acceptată în unanimitate.

Conferința 0.1. M.
GENEVA 15. — Corespon

dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: în cadrul sesiunii 
Conferinței generale a Orga
nizației Internaționale a Mun
cii continuă discuțiile pe mar
ginea raportului prezentat de 
directorul general al O.I.M., 
David Morse, cu privire la in
dustrializare și muncă.

Delegatul român Ion Tănă- 
soiu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, a arătat că obiecti
vul principal al dezvoltării 
industriale este favorizarea 
progresului social. El a insis

tat asupra interdependenței 
între politica economică și va
lorificarea rațională a . resur
selor umane. Referindu-se la 
experiența și realizările țării 
noastre, vorbitorul a subliniat 
că dezvoltarea economiei na
ționale a asigurat folosirea 
deplină a resurselor umane 
prin crearea condițiilor nece
sare accesului maselor largi 
la cultură. Delegatul român a 
evocat contribuția adusă de 
România la elaborarea diver
selor convenții internaționale 
destinate îmbunătățirii condi
țiilor de trai și de muncă ale 
muncitorilor.

Vietnamul de sud

Noi demonstrații antiamericane

I
n Vietnamul de sud se 
înregistrează din nou 
puternice demonstrații 

de protest ale populației, care 
cere demisia guvernului Ky și 
plecarea trupelor americane 
din țară. Ieri dimineața, în 
capitala sud-vietnameză au 
avut loc mari manifestații și 
lupte de stradă. Mii de per

soane aù parcurs străzile Sai- 
gonului, purtînd pancarte cu 
lozinci antiamericane și antigu
vernamentale. Pe străzile din 
apropierea Institutului budist 
au fost ridicate baricade. In
cidente serioase au avut loc 
în apropierea, ambasadei ame
ricane, unde puternice unități 
ale poliției au împrăștiat gru
purile de demonstranți care 
încercau să se apropie de clă
dire.

Tot ieri dimineața, la Sai-
gon a avut loc o conferință 
care a reunit sute de tineri 
saigonezi. Cu acest prilej, 
menționează agențiile de presă, 
administrația S.U.A. a fost a- 
tacată în termeni neobișnuit 
de aspri. „Dacă guvernul ame
rican își continuă politica de 
susținere a generalului Ky, 
viața americanilor, care se 
află la Saigon nu mai poate 
fi garantată“, a declarat un 
purtător de cuvînt al studen-

Vizita 

delegației 

ungare 

în R.D.G.
BERLIN 15 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
A.D.N., delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Un
gare, condusă de Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care se află într-o 
vizită în R.D. Germană, a vi
zitat întreprinderi din regiu
nea Magdeburg. Cu prilejul 
vizitei, Ia uzina constructoare 
de mașini grele „Ernst Thăl- 
man“ a avut loc un miting. 
A luat cuvîntul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane. Pro- 
nunțîndu-se pentru colabora
rea și înțelegerea între oame
nii muncii din cele două state 
germane, Willi Stoph a decla
rat că „dacă există dorința 
sinceră de a se căuta o cale 
spre înțelegere, în ciuda unor 
păreri diferite în problemele 
politice, se poate duce o dis
cuție practică“.

în cuvîntul său, Gyula 
Kallay, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar și-a exprimat 
părerea că „securitatea și 
pacea din Europa și din lumea 
întreagă ar fi întărite prin- 
tr-o apropiere între-cele două 
state germane, pe baza respec
tării deplinei egalități în drep
turi, a suveranității și avanta
jului reciproc. Noi, a spus el, 
dorim ca blocurile militare să 
fie înlocuite printr-un sistem, 
al securității colective, astfel 
încît popoarele să nu mai fie 
nevoite să trăiască în umbra 
amenințătoare a stocurilor de 
arme atomice“.

Adunarea organizațiilor 
membre ale F.M.T.D.

SOFIA 15 — (Prin telefon 
de la trimisul nostru special 
Eugeniu Obrea). Miercuri, de
legațiile participante la cea 
de a Vil-a Adunare a organi
zațiilor membre ale F.M.T.D. 
s-au reunit în ședință plenară, 
în discuție au fost aduse do
cumentele adoptate în cadrul 
comisiilor. Adunarea a apro
bat numeroase rezoluții prin
tre care cele privind situația 
tinerelor fete, securitatea eu
ropeană, coloniile portugheze 
din Africa etc.

O rezoluție se referă la pro
blema creării unei zone denu- 
clearizate în regiunea balcano- 
adriatică.

Aplauze puternice au subli
niat adoptarea textului apelu
lui către tinerii americani. A- 
pelul cheamă tineretul ameri
can să condamne agresiunea 
împotriva poporului vietna
mez.

★
Seara, președintele Consi

liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Todor Jivkov a oferit 
o recepție în cinstea partici- 
panților la Adunarea F.M.T.D. 
A luat parte delegația U.T.C. 
condusă de tovarășul Petru 
Enache, prim secretar al C.C. 
al U.T.C.

Interviul lui Couve de faville

ților saigonezi. Agenția France 
Presse menționează că studen
ții s-au pronunțat în masă 
împotriva sprijinului acordat 
de Coreea de sud și Filipine 
guvernului S.U.A. și au cerut 
încetarea trimiterii de trupe 
în Vietnamul de sud.

La Hue, starea de spirit a 
populației e puternic antiame- 
ricană. Locuitorii orașului au 
declarat că socotesc guvernul 
S.U.A. răspunzător atît pentru 
sprijinul furnizat generalului 
Ky, cît și pentru victimele din 
timpul ciocnirilor cu poliția de 
la Da Nang, Saigon sau Hue. 
Ieri dimineața, agențiile men
ționau că mii de budiști din 
Hue așezați pe străzi sau în 
pagode declaraseră greva foa
mei în semn de protest împo
triva guvernului saigonez și a

N. A. T. 0.

Desființarea „grupului 
permanent“

PARIS 15 (Agerpres). — 
Consiliul permanent al 
N.A.T.O. s-a întrunit miercuri 
la Pa'ris în ședința sa săptă- 
mînală.

Reprezentanții permanenți 
au adoptat, o hotărîre 
privind desființarea, înce- 
pînd de la 1 iulie, a așa- 
numitului „Grup permanent“ 
cu sediul la Washington. Acest 
grup se compune din repre
zentanții S.U.A., Angliei și 
Franței, fiind însărcinat cu 
elaborarea strategiei militare 
a alianței atlantice. îndato
ririle acestui organism vor 
trece, în mod provizoriu, în 
seama Comitetului militar al 
N.A.T.O., în care sînt repre
zentate toate țările membre 
ale alianței. Ulterior, „Grupul 
permanent“ va fi înlocuit 
printr-un stat major integrat, 
care va activa pe lîngă Co
mandamentul suprem al for
țelor N.A.T.O. din Europa. Se
diul acestui comandament 
urmează să fie transferat din 
Franța în Belgia. Existența 
„Grupului permanent“ a 
constituit un subiect de dis
pută în N.A.T.O., deoarece 
țările mai mici vedeau în el 
expresia dominației puterilor 
mari.

prezenței americane în Viet
nam.

★
în ultimul timp, construc

țiile hidraulice din R. D. 
Vietnam — canalele de iriga
ție, ecluzele, lacurile de acu
mulare și sistemele de baraje 
— au devenit ținta perma
nentă a aviației americane, se 
arată în declarația Ministeru
lui Economiei Apelor și Ener
giei Electrice din R. D. Viet
nam, dată publicității de agen
ția V.N.A.

In declarație se subliniază 
că numai în perioada februa
rie-—mai 1966 au fost înregis
trate peste 500 de bombarda
mente asupra construcțiilor de 
irigații, inclusiv 49 de bom
bardamente asupra sistemelor 
de baraje.

Studenții din San Sebastian au ieșit zilele trecute în stradă pentru a cere recunoaște
rea sindicatului lor independent. Așa cum se vede și din fotografie, poliția spaniolă i-a 

atacat pe tinerii demonstranți și au avut loc ciocniri
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R. P. CHINEZĂ : Imagine 
din Pekin

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ra- 
dioteleviziunii din Moscova, 
Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe al Franței 
a declarat că apropiata vizită 
a generalului de Gaulle în 
Uniunea Sovietică este o do
vadă a relațiilor bune existen
te între Franța și U.R.S.S. și 
că ea va contribui ca relațiile 
dintre cele două țări să devi
nă și mai bune.

Calea normalizării și insta
urării unor relații de priete
nie între țările din Europa 
occidentală și cele din estul

Europei, a declarat el, este 
calea rațiunii și a păcii.

Colaborarea generală în 
Europa, a subliniat el, în
seamnă realizarea normalizării 
relațiilor dintre toate țările 
europene, normalizare care 
nu trebuie să fie împiedicată 
de existența unor regimuri 
politice diferite în Europa. 
Mă refer, a adăugat el, la o 
normalizare care să se înteme
ieze pe principiile respectării 
independenței tuturor țărilor 
și neamestecului în afacerile 
interne ale altor țări.

Pe scurt
• ISTVAN DORI, președin

tele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, a primit 
miercuri pe Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta, 
cu prilejul plecării sale defini
tive din această țară, A avut 
loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

publicii Socialiste România, a fost 
oaspetele Academiei de Științe din 
Toulouse. Cu acest prilej i s-a 
decernat diploma de membru de 
onoare al acestui forum cultural.

• LA BUDAPESTA și-a început 
lucrările Conferința internațională 
a specialiștilor din industria sili- 
caților. La lucrările conferinței 
participă specialiști din Austria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

prezentanții unor cercuri economi
ce britanice, referitoare la relații
le comerciale dintre cele două 
țări.

• UN MILION de muncitori 
constructori italieni au decla
rat miercuri o grevă de 24 de 
ore ca urmare a refuzului 
marelui patronat de a încheia 
noi contracte de muncă.

• ACAD. Dumitru Dumitrescu, 
secretar general al Academiei' Re-

© AGENȚIA C.T.K. informează 
că marți- a; sosit la Londra' O/Cer-, 
nik, vicepreședinte al- guvernului 
R. S. Cehoslovace, președintele 
Comisiei 'de Stat a Planificării, 
care, la invitația '. guvernului bri
tanic, face o vizită de; o-săptămînă 
în Anglia. Agenția menționează că 
Cernik va avea' convorbiri cu re

• PREȘEDINTELE guver
nului provizoriu dominican, 
Hecțor Garcia Godoy, ,a decla-. 
r.at marți că își va considera 
mandatul de președinte înde-, 
plinit la 1 iulie, cînd urmează 
să-și transfere împuternicirile 
președintelui nou - ales, Joaquin

Din activitatea diplomatică 
desfășurată în Occident după 
sesiunea de la Bruxelles a 
Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O., se desprinde conclu
zia că fiecare participant se 
menține pe pozițiile cunoscute 
anterior. Anunțarea retragerii 
unităților aeriene franceze din 
R.F.G., ca preludiu al negocie
rilor franco-vest-germane, in
dică hotărîrea Franței de a 
nu-și supune sub nici o formă 
trupele franceze dislocate pe 
teritoriul vest-german „inte
grării“ militare atlantice. Este 
evident, deci, că sesiunea de 
la Bruxelles n-a oferit soluții 
capabile să determine succesul 
viitoarelor tratative franco- 
vest-germane ; dar însăși fap
tul că aceste tratative sînt an
gajate pe o bază bilaterală, a 
demonstrat inconsistența poli
ticii militare „integrate“ și re
prezintă un cîștig de cauză 
pentru poziția franceză.

Tentativa diplomației ame
ricane de a impune parteneri
lor din N.A.T.O. puncte de ve
dere contrare intereselor na
ționale, a dat naștere unei 
reacții puternice. Diplomația 
americană nu a izbutit să 
amîne retragerea trupelor și 
a bazelor militare americane 
de pe teritoriul francez după 
datele limită anunțate de au
toritățile franceze. în aceste 
condiții, Washingtonul și-a fă
cut cunoscută public „resem

narea“ de a-și bizui politica 
europeană exclusiv pe puținii 
aliați pe care-i socotește fi
deli. Sosind la Bonn imediat 
după sesiunea Consiliului Mi
nisterial al N.AT..O., Dean 
Rusk a declarat: „Alianța 
strînsă între cele două țări 
(S.U.A. și R.F.G.) constituie un 
puternic motiv de încurajare 
și satisfacție pentru S.U.A. 
într-un moment cînd întîmpi- 
năm serioase dificultăți“. Iar

Criză ireversibilă
la înapoierea la Washington, 
fiind întrebat asupra conținu
tului tratativelor purtate cu 
primul ministru englez, Wil
son, Dean Rusk, a declarat că 
„s-a hotărît continuarea fără 
fanfaronade a operei inițiată 
de alianța atlantică“.

Faptul că această orientare 
nu este privită cu ochi buni 
de ceilalți parteneri din 
N.A.T.O., reiese și din valul de 
proteste pe care l-a stîrnit în 
rîndul opiniei publice belgiene 
anunțarea mutării comanda
mentului suprem aliat atlantic 
SHAPE în apropiere de Bru
xelles.

Consiliul general al parti
dului socialist belgian a adop-

tat ieri, aproape în unanimi
tate, o moțiune în care se spu
ne că pentru Partidul socia
list participarea Belgiei la 
N.A.T.O. este condiționată de 
punerea în aplicare a unei po
litici orientate în mod hotărît 
spre tratative, destindere și 
dezarmare. Parlamentarii so
cialiști, se arată în moțiune, 
nu pot să se asocieze hotărîrii 
luate de guvern de a accepta 
instalarea comandamentului 
suprem al N.A.T.O. pe terito
riul belgian.

Departe de a se întrevede 
vreo soluție pentru actuala 
criză din N.A.T.O., după se
siunea de la Bruxelles se înre
gistrează simptome care indică 
tocmai caracterul ei ireversi
bil. într-o dezbatere organi
zată de radioteleviziunea fran
ceză după sesiunea Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O. 
Maurice Schumann, președin
tele Comisiei de afaceri ex
terne a parlamentului francez, 
a declarat că „operațiunea chi
rurgicală“ impusă alianței a- 
tlantice de Franța, are ca efect 
un proces de metamorfoză în 
cadrul N.A.T.O. Și „metamor
fozarea“ nu poate însemna, în 
ultimă Instanță, decît orien
tarea spre desființarea pacte
lor militare și instaurarea unui 
climat favorabil apropierii în
tre toate statele europene.

Z. FLOREA

„Singurii privilegiați din țara 
noastră sînt copiii“. Aceste cu
vinte au fost rostite săptămîna 
trecută .de președintele Repu
blicii Nicaragua, Rene Schick, 
în cuvîntarea ținută la un mare 
banchet oferit de el la Madrid, 
unde se afla într-o vizită ofi
cială. Cu totul întîmplător, în 
ziua cînd discursul prezidențial 
era publicat în prima pagină a 
ziarului conservator nicăragua- 
ian, „LA PRENSA", într-una 
din paginile de interior ale ace- 
luași ziar putea fi citit următo
rul anunț revelator : „Părinții 
care posedă cărți școlare ce nu 
mai sînt folosite de copiii lor, 
sînt rugați să le trimită la re
dacția noastră pentru a satis
face necesitățile acelora ce nu 
au bani să plătească pentru a 
le cumpăra".

Turneul întreprins luna a- 
ceasta de președintele Schick 
în mai multe țări vest-europene 
și în Statele Unite avea scopul 
ca, pe lingă discutarea unor 
probleme de ordin politic și 
economic, să-i permită să pre
zinte „tabloul înfloritor" al ță
rii sale. Nimic nu a fost precu
pețit pentru aceasta, nici măcar 
banchetele, care au costat fie
care, între 10 000 și 15 000 do
lari. Dar ecoul suscitat de de
clarațiile sale în Nicaragua a 
fost cu totul negativ. Unele 
ziare au subliniat că in timp ce 
președintele se laudă cu condi
țiile „excelente“ de educare a

copiilor, în școlile nicaragua- 
iene elevii stau pe podea din 
lipsă de bănci.„în timp ce 
Schick declară cu fiecare oca
zie că, sub guvernarea sa, co
piii sînt singurii privilegiați — 
a scris ziarul „LA PRENSA" — 
fondurile alocate educației, pe 
locuitor, reprezintă o sumă mai 
mică decit cele destinate fie
cărui cai al faimoasei gărzi na
ționale".

Cîteva date publicate de pre
sa nicaraguaiană privind situa
ția învățămîntului din această

„Privilegii“
țară, sînt, dealtfel, edificatoare. 
Indicele analfabetismului în 
patria marelui poet Ruben Da
rio, arată, potrivit cifrelor ofi
ciale, că 70 la sută din popu
lația de la orașe și 90 la sută 
din populația sătească ni știe 
să scrie și să citească. După 
părerea ziarelor locale, numai 
republica Haiti „în era Duva- 
lier" întrece, din acest punct de 
vedere, situația din Nicaragua, 
în anul 1962—1963 numărul 
copiilor de vîrstă școlară era 
de 377 603, dar, dintre aceștia, 
144 644 (45 la sută) nu au putut 
să învețe din lipsă de clase, de

profesori și, de cele mai multe 
ori, pentru că nu aveau posi
bilitatea să plătească taxele 
școlare. Subliniind rămlnerea 
în urmă a învățămîntului din 
Nicaragua, ziarul „LA PRENSA“ 
scrie : „Cum pot copiii să înve
țe și să obțină note bune dacă 
sule dintre ei trebuie să sica 
pe jos din lipsă de clase și de 
bănci ? Acest lucru — continuă 
ziarul — constituie principala 
cauză pentru care majoritatea 
elevilor care intră in liceu și, 
apoi, in universități, au cunoș
tințe extrem de reduse la ma
joritatea materiilor de bază".

în realitate, după cum arată 
unele ziare din Managua, sta
tul, în loc să sporească fondu
rile destinate învățămîntului, 
cheltuiește milioane pentru în
treținerea aparatului de repre
siune și menținerea a mii de 
paraziți care nu aduc nici un 
folos societății. Această politi
că are însă o explicație : re
gimul din Nicaragua, ca și din 
alte țări latino-americane, are 
deviza „mai multe închisori și 
mai puține școli".

Cit privește turneul președin
telui Rene Schick, un simolu 
anunț, înserat într-un ziar, a 
avut darul să dezmintă, foarte 
convingător, întreaga campanie 
propagandistică privind copiii 
— „singurii privilegiați din Ni
caragua".

I. RETEGAN

ES Ö

Balaguer, numai dacă trupele 
interamericane aflate pe teri
toriul dominican vor părăsi 
țara pînă la această dată, 
încă în timpul campaniei elec
torale, Godoy a cerut convo
carea unei reuniuni a miniș
trilor de externe ai țărilor 
membre ale O.S.A. la care să 
se hotărască retragerea trupe
lor interamericane înainte de 
instaurarea noului guvern.

lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au fost de față, din partea gui- 
neeză Seydou Conte, ministrul edu
cației naționale, Louis Behanzin, 
inspector general al Ministerului 
Educației Naționale, precum și 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministe
rul Educației din Guineea. Seydou 
Conte a mulțumit călduros poporu
lui român pentru sprijinul acor
dat învățămîntului din ~Guineea.

• ÎNSĂRCINATUL cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România Ia . Conakry, Ivanciu Po
pescu, a oferit Ministerului Educa
ției Naționale din Guineea mate
riale didactice, din partea Institutu-

, americană
1 iunie a.c. 

a efectuat-o aselenizare lină, a 
transmis marți o nouă serie de 400 
fotografii. Aceasta însă a fost ul
tima — înainte de începerea nop
ții lunare — din șirul transmisiilor

• SONDA lunară 
,,Surveyor-l’, care la

începute din momentul aseleniză
rii. Fotografiile au surprins mo
mentul apusului de soare pe Lună, 
precum și umbrele ce se profilau 
la orizont. Cîteva fotografii luate 
în ultimul moment al apusului de 
soare au atras în mod deosebit in
teresul oamenilor de știință ameri
cani de la Centrul de cercetări 
spațiale din Pasadena (California), 
care presupun, pe baza analizei de 
laborator a acestora, existența unei 
atmosfere lunare extrem de rare
fiate.

Pe scurt


