
© în acest număr © în 
paginile © în acest nu
măr 
pagi

0 în
nile

© în acest număr S In 
paginile © în acest

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

VIZITA
TOVARĂȘULUI

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXII, SERIA II, NR. 5317 6 PAGINI — 25 BANI ȚOI 23 IUNIE 1966

CIU EN-LAI
Recepție oferita de C. C. al ■ P. C. R. 

și Consiliul de Miniștri
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România au ofe
rit miercuri seara o recepție în 
onoarea vicepreședintelui Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, Ciu En- 
lai, care face o vizită priete
nească în țara noastră în frun-

tea unei delegații de partid și 
guvernamentale chineze.

La recepție au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan

Voitec, Iosif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, 
Mihai Dalea, Manea Mănescu. 
Constanța Crăciun, Ilie Mur- 
gulescu, Gheorghe Gaston 
Marin.

Au luat parte Ciao I-min,

(Continuare in pag. a V-a)

SUCCES

CONFERINȚEI 

NAȚIONALE 

A FEMEILOR!

Drumul 
spre profe
siunea de

Oriunde va 11 repartizată Lidia Andronescu, absolventă a 
Institutului rnedico-farmaceutia din Giuj, va dovedi că este 

demnă de frumoasa meserie de media pe care și-a ales-o.
A

Foto-: N. STELO RI Ali!

Ast3zl Încep lucrările Conferinței Naționale a Femeilor, 
la care participă 2 100 de delegate și 900 de invitate din 
țara noastră, precum și numeroase delegații de femei de 
peste hotare. Eveniment însemnat în viața mișcării de fe
mei din România socialistă, conferința va dezbate sarcinile 
ce revin femeilor din țara noastră — din economie, știință 
și cultură, in lumina minunatelor perspective ale viitorului, 
pentru făurirea obiectivelor trasate de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

Anii socialismului au schimbat din temelii situația femeii 
In societate, făcind să dispară pentru totdeauna rădăcinile 
inegalității și asupririi ei. Femeilor le-au fost create con
diții prielnice pentru dezvoltarea și deplina afirmare a 
capacităților lor de creație. Nu există sector al producției 
bunurilor materiale ori spirituale, al activității de stat și 
obștești în care femeile să nu-și dovedească puterea de

(Continuare in pag. a V-a)

BINE A 7/ VE NI T, 
DB AGI ABSOL VENȚI!

constructor
de conf. univ. dr.

Paul Popescu 
Neveanu

Construcția nu este doar o 
profesiune, ci o reală și gene
rală misiune a noii promoții 
de absolvenți ai liceului. Toți 
sînt hotărîți ca de pe plat
forma culturii generale, asi
gurată de liceu, să pornească 
asaltul spre însușirea unei spe
cialități de mare eficiență în 
opera multilateral construc
tivă, larg și nelimitat desfă
șurată în patria noastră. în 
acest sens, atributul de con
structor, de creator de valori 
materiale și spirituale apar
ține cetățeanului, patriotului, 
tuturor celor ce muncesc și 
luptă pentru socialism și co
munism.

(Continuare in pag. â n-a)

Toastul tovarășului Toastul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Ciu En-Iai,
Dragi oaspeți,
Stimați tovarăși, prieteni,
Salutînd cu deosebită satisfacție pe distin

sul sol al poporului chinez, tovarășul Ciu 
En-Iai, și pe ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale chineză prezenți la 
această recepție, doresc să exprim și cu acest 
prilej sentimentele de prietenie frățească pe 
care poporul român le nutrește față de eroi
cul și talentatul popor chinez. Aceste senti
mente s-au manifestat cu putere, dragi 
oaspeți, peste tot unde ați călătorit în patria 
noastră, în întîlnirile pe care le-ați avut cu 
oamenii muncii de Ia orașe și sate în decursul 
vizitei dv. în România. Vizita dv., schimbul 
de păreri, convorbirile cordiale pe care le 
avem sînt menite să dezvolte relațiile de co
laborare tovărășească multilaterală dintre po
poarele, țările și partidele noastre, să adîn- 
oească prietenia româno-chineză în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei generale 
a socialismului și apărării păcii în lume. Cu 
această convingere ridio paharul pentru po
porul chinez constructor al socialismului, 
pentru Republica Populară Chineză, pentru 
Partidul Comunist Chinez șl Comitetul său 
Central, pentru noi succese în opera de con
struire a socialismului în China, în sănătatea 
președintelui Partidului Comunist Chinez, to
varășul Mao Tze-dun, în sănătatea dumnea
voastră, .tovarășe Ciu En-Iai, pentru prietenia 
româno-chineză. . .«

CIU EN-LAI
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați domni și doamne,
Cu deosebită plăcere participăm la această 

recepție oferită de dv. în cinstea noastră, și 
ne întîlnim cu cei prezenți. Aș dori să mă fo
losesc de acest prilej pentru a exprima Parti
dului Comunist Român, guvernului Republi
cii Socialiste România și poporului român, 
sentimentele noastre de înaltă considerațiune, 
să vă transmit un salut cordial și să vă ex
prim încă o dată mulțumirile noastre pentru 
grandioasa și calda primire pe care ne-ați 
făcut-o.

în cursul vizitei noastre am trăit tot timpul 
într-o mare a prieteniei. Pretutindeni, în 
orașe și la sate, în Capitală și în provincie, 
■ne-am bucurat în fiecare clipă de o primire 
plină de căldură din partea poporului român. 
Vizitînd fabrici și cooperative agricole de 
producție, am văzut strălucitele dumneavoas
tră realizări obținute în construcția socialis
mului. Urăm entuziastului și talentatului po
por român să îndeplinească noul plan cinci
nal și — sub conducerea Partidului Comunist 
Român — să obțină noi și mai mari succese.

China și România sînt două țări prietene, 
frățești. Devin tot mai strînse relațiile dintre 
cele două țări ale noastre în domeniile politic, 
economic și cultural. Conducătorii 'de partid 
și de stat ai țărilor noastre fac adeseori

O NOUĂ 
PROMOȚIE 

DE 
MUNCITORI 

TRECE 
PRAGUE 
UZINEI

Foto ; ION GUCU
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La Cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chineză"
Foto : AGERPRES

Continuarea convorbirilor 
între delegațiile de partid 
și guvernamentale română 

și chineză

la cooperativa

Uzinele Semănătoarea — 
22 funie 1966. Tradiționala 
sărbătoare de primire în 
rindurile clasei muncii oare 
a noii promoții de absol
venți ai școlii profesionale 
constituie și în acest an un 
moment deosebit, emoțio
nant. lată-i, aliniat! la „star
tul marii competiții“ — cum 
plastic numea acest moment 
unul din tineri — pe toți cei 
143 de proaspeți muncitori, 
lăcătuși, mecanici, montori, 
strungari, frezori, rabotori, 
mortezori, sculeri, matriteri.

...Orele 10,30. Gel 143 de 
tineri pășesc grav, însoțiți 
de muzică și drapele, pe 
porțile uzinei. Emoția crește 
cu fiecare minut,'cu fiecare

...

clipă, li Întovărășesc profe
sori, maiștri instructori, co
legi din anii mai mici. La 
intrarea în uzină îi întîmpi- 
nă numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni, alături 
de care, în cei 3 sau 4 ani 
de Învățătură, și-au însușit 
tainele meseriei, alături de 
care vor munci de acum 
Înainte, vor Împărți Îm
preună bucuriile zilnice, suc
cesele.

...Orele 11 — clubul uzi
nei. Graficul emoției atinge 
cota maximă. Gelor mai ti
neri muncitori ai uzinei li

l. andreițA
(Continuare In pag. a V-a)
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MUNTELE IȚI DA,

DAR CLAIE NU-ȚI FACE

Cu planul semestrial îndeplinit
Colectivul secției furnale 

vechi de la Combinatul side
rurgic Hunedoara a îndeplinit 
sarcinile de plan ce i-au re
venit pentru primul semestru 
cu 9 zile,mal devreme. Fonta 
produsă aici în acest an între
ce producția dată în 1938 de 
toate furnalele din țară.

Datorită sporirii productivi
tății agregatelor, furnaliștii 
au realizat în primele 5 luni 
ale anului o economie la pre
țul de cost de peste 3 600 000 
lei.

(Agerpres)

Raionul Lăpuș are în pri
mul rînd un profil zootehnic. 
Pe văile și dealurile sale care 
ajung chiar pînă la poalele Ți- 
bleșului, păstoritul este prin
cipala îndeletnicire a localni
cilor. Raionul posedă peste 
17 000 de hectare pășuni și 
12 000 hectare finețe naturale. 
Din păcate însă interesul față 
de acest sector al agriculturii 
nu se manifestă direct pro
porțional cu dezvoltarea pe 
care o înregistrează. Grija fa
ță de asigurarea unei baze fu
rajere corespunzătoare pentru 
perioada cînd animalele se 
vor întoarce din cele aproape 
60 de tabere de vară, se face 
foarte puțin simțită. La data 
efectuării raidului nostru, de 
exemplu, nu era cosit nici un 
sfert din suprafața cultivată

cu trifoliene. Existau încă 
cooperative agricole care nu 
intraseră deloc cu coasa în 
trifoi : Drăghia, Mănăștur, 
Surdești, Libotin, Dumbrava 
Nouă, Larga. în altele ca Bor- 
cut, Groși, Lăpuș, Suciu de 
sus și Suciu de jos se cosi
seră doar 3—4—5 hectare. în 
comunele prin care am trecut, 
întreaga vină era dată pe sea
ma timpului nefavorabil: „Am 
fi început noi, dar vremea 
asta nu ne dă voie“ — și ni se 
arăta cu un gest larg ziua cal
dă și însorită, numai bună 
pentru cosit. La consiliul a- 
gricol raional această explica
ție s-a repetat sub denumirea 
de „cauze obiective“. îngrijo
rător este faptul că prin în- 
tîrzierea nejustificată a primei 
coasa va tatîrzia Inevitabil (1

coasa a doua. Rezultatele vor 
fi atunci și mai slabe.

Dar la consiliul agricol e- 
xistă credința că în 2—3 zile 
cositul se va încheia, deoarece 
prașila întîi la porumb este 
pe terminate și oamenii vor 
fi mutați la trifoi. Credința a- 
ceasta ține însă de un opti
mism ce nu are acoperire în 
fapte : pe de o parte este 
greu de presupus că într-o 
perioadă de 2—3 zile se va 
cosi 75 la sută din suprafa
ță, cînd într-o săptămînă s-a 
cosit abia un sfert; iar pe de

D. MATALA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Maramureș

, (Goatfauare 1« pag. a V-a)

Miercuri dimineața au con
tinuat, Ia Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, convorbirile oficiale în
tre delegațiile de partid și gu
vernamentale română și chi
neză.

Din delegația română fac 
parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Emil Bod
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Aurel Duma, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialis
te România la Pekin.

Din delegația chineză fac 
parte tovarășii Ciu En-lai, vi-

cepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciao I-Min, 
membru supleant al C.C. al 
P. C. Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze Ia București.

Din partea română, la con
vorbiri au participat Andrei 
Păcuraru, membru ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Du
mitru Lazăr, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Din partea chineză, la con
vorbiri a participat Iu Tzan, 
directorul direcției Uniunii 
Sovietice și țărilor din Europa 
de est din Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

(Agerpres)

Joi, 23 iunie, în jurul orei 17, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite de la Sala Palatului Republicii 
Socialiste România mitingul prieteniei româno-chineze, or
ganizat cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Ciu 
En-lai, vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, în fruntea delegației de 
partid și guvernamentale chineze.

Miercuri după-amiază, to
varășul Ciu En-lai, în funtea 
delegației de partid și guver
namentale chineze, împreună 
cu tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Necula, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
București la P.C.R. au vizitat 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chi
neză“ din comuna Muntenii- 
Buzău, regiunea București.

Pe întregul parcurs, solii 
poporului chinez au fost 
salutați de numeroși locuitori 
ai Capitalei, orașului Urziceni 
și ai satelor străbătute, de ță
rani aflați la munca cîmpului. 
La intrarea în comună, pe o 
arcadă făcută din ramuri de 
stejar, este înscrisă urarea: 
„Bine ați venit dragi oaspeți!“. 
La sosire, delegația chineză a 
fost întîmpinată de tovarășii 
Vasile Mateescu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Bucu
rești, Andrei Voileanu, prim 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Sloboda, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. 
Bătrînul Ion Bîrlodeanu, în 
vîrstă de 81 de ani, a oferit 
după tradiție pîine și sare, iar 
un grup de pionieri au dăruit 
buchete de flori, cravate roșii 
și insigne pionierești.

în sala consiliului de condu
cere al cooperativei agricole 
de producție „prietenia ro-

(Gontinuare in pag. a V-a)
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PASIUNE
COMPETENȚA,
D ■ * F I UIR E
Cîți sînt aceia care apăsînd 

pe claviatura aparatului lor 
de radio, s-au gîndit și la can
titatea de viață, la gîndurile 
și visele pe care le închide, 
cuprinde în masa sa, micul 
receptor — gîndurile și visele 
acelor care l-au construit, i-au 
dat viață din viața lor ? !

Aceste întrebări mi-au venit 
aproape fără de voie. Mă a- 
flam la „Electronica“ în secția 
350, la banda unde lucrează e- 
chipa electronistei Constanța 
Fătu.

Echipa Constanței montează 
subansamble „F.I.-A.F.“ (frec
vența interaudio și audiofrec- 
vență) din componența recepto
rului tranzistorizat, cu patru 
lungimi de undă, cu perfor
manțe care îl fac să intre în 
competiție, pe plan mondial, 
cu cele mai reușite tipuri de 
acest fel. Gingășia și sensibi
litatea diodelor și semiconduc- 
torilor care compun subansam- 
blul parcă anume au cerut de
gete de o agerime și iuțeală 
și precizie ca ale celor opt 
membre ale echipei. Lucrează 
cu rezistențe, fiecare de altă 
valoare, toleranțe și wataj (de 
la 0,5—0,1 w), cu condensatoa
re, cu tot felul de dielectrici, 
capacități, toleranțe și tensiuni 
de străpungere și care nu pot 
fi plantate decît acolo unde ce
re circuitul... în mină cu let- 
conul electric, operatoarea de 
dinaintea mea lipește termina
lele diodelor, după ce colega 
sa din capul benzii i-a pregă
tit lucrul. Următoarea fixea
ză la locul știut terminalele 
tranzistorilor avînd grijă să fie 
și, mai ales, să rămînă cu to
tul izolate, indiferent de e- 
ventualele viitoare șocuri... Și

operație după operație, întrea
ga echipă lucrează în ritm 
strîns, egal, ca un ceasornic.

Iți spui: O echipă bună. 
Niște muncitoare atente la lu
crul lor. Numai că modul în 
care își îndeplinesc lucrul și 
mișcările care nu se îndepăr
tează dintr-un anumit ritm țin 
de cu totul altceva. Ritmul în 
care lucrează, precizia și age
rimea mișcărilor nu lipsite de 
o reținută eleganță, trec peste 
acel du-te vino stereotip al o- 
perațiunilor cerute.

Cum s-a ajuns la această 
unitate, la această sudură a 
echipei ? Nu ușor. Și asta o 
știe cel mai bine Constanța 
Fătu, șefa de echipă... După 
un intens proces de selecțio
nare, Constanța — Lidia, cum 
o alintă echipa — și-a ales 
colaboratoarele și le-a orînduit 
pe fiecare în raport cu aptitu
dinile și îndrumarea lor, exact 
la locul din bandă în care se 
mișcau cel mai ușor, cel mai 
la îndemînă.

In perioada de cunoaștere și 
acomodare ce a urmat Ie-a 
ajutat pe fiecare în parte să-și 
execute operația cu maximă 
economie de mișcări. Să facă 
mișcările strict cerute și numai 
acelea. Asta pînă le-a intrat 
aproape în reflexe. Desigur că 
nu i-a fost ușor. Dar Constan
ța e un om perseverent și în
tărind mereu cele învățate 
prin exemplificări și traduceri 
în practică, cu răbdare și te
nacitate a pornit cu întreaga

Mihail Davidoqlu echipă într-un anume ritm. 
Apoi de la un tempo mai lent 
la unul din ce în ce mai cres
cut. Acordîndu-le timpul nece
sar să se obișnuiască cu cele 
învățate și îngăduindu-le să 
treacă în reflexe, fluxul și rit
mul odată consolidate, aproa
pe pe neobservate, încet pe 
încet a pornit să ridice rit
mul. Acuma, ca un nucleu, ca 
o inimă a lor, ca cel mai per
fect seismograf, înregistrînd 
parcă starea generală și suflul 
echipei, Constanta știe să co
boare sau să grăbească ritmul. 
De seamă e ca montarea tran- 
zistofilor să fie fără de cu
sur, importanța montării lor 
fiind hotărîtoare pentru întreg 
atelierul — echipa lor e cap de 
bandă și asta nu-i puțin. De 
felul cum e pregătit „F.I.— 
A.F.“-ul depinde întreg circui
tul ulterior și în ultimă ana
liză calitatea și viața recepto
rului. Despre viața ei, Con
stanța nu prea vorbește. Din 
cînd în cînd își saltă capul și 
îndepărtînd ciuful căzut pe 
ochi își joacă gropița pe obra
zul verșnic luminat, dar de 
răspuns tot în monosilabe răs
punde. E un om tăcut, tare 
tăcut. Tăcerea-i este însă eloc
ventă, cînd ridieîndu-ți ochii 
înspre ochii ei, dai de privirea 
francă, directă, de om cinstit, 
mult interiorizat, cu o bogată 
viață luăuntrică. Citește mult. 
In toate zilele.

în unul din aspectele de 
profundă viață sufletească pe 
care o trăiește electronista 
Constanța Fătu, ca o exempli
ficare și un simbol viu, sînt și 
unitatea, ritmul și performan
țele echipei „F.I.—A.F.“, din 
secția 350 de la Electronica.

Cinci tinere din Capitală. Deși lucrează in locuri diferite, despre ele vorbesc citeva trăsături comune : hărnicia, priceperea, seriozitatea in muncă

ȘTEFAN1A MITROFAN — 
filatoare, secția iilatură, în

treprinderea „Dacia"

ZOIE RADU — filatoare, 
seejia preparale, întreprin

derea „Dacia"

VASILICA ANDREI — mon- 
tator, secția montaj, I.O.R.

ELENA VOICU — monta- 
tor electronist, secfia elec

tronică I.O.R.

ANA SUCILĂ — filatoarei, 
secția preparale, F.R.B.

Foto : O. PLEC AN
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experiență

ÎN CONFLICT CU...

AȘA I SE
Dimineață de iunie. Avionul își 

rotește aripile argintii deasupra 
pistei de beton și apoi aterizează. 
După citeva clipe altă pasăre ar
gintie. Aici, la aeroportul interna
țional M. Kogălniceanu sosesc zil
nic circa 40 de avioane. Fiind unul 
dintre porțile litoralului românesc, 
în perioada de ,,vîrf" a sezonului 
el va primi pînă la 60 de avioane, 
adică 3—4 000 de pasageri.

Treci repede în revistă clădirea 
cu oficiile ei și te grăbești spre 
unul din autocarele O.N.T.-ului. 
Și așa se face că nici n-ai plecat 
bine din București și te-ai și tre
zit pe plaja Mamaiei. Soarele, blînd 
și generos, te învăluie într-o bae 
de lumină. Apoi umbreluțele colo
rate iar salvamarii încep preum
blările între geamandurile albe. 
Pescărușii țipă, miroase a... mare. 
Către ora 10 plaja, este animată. 
Vreo 2 000 de români și încă nouă 
mii de străini. Numărul lor nu-i 
însă complet : e abia începutul se
zonului. Anul acesta O.N.T.-ul va 
putea găzdui la Mamaia cu încă 
1 000 de persoane mai mult ca 
anul trecut, adică circa 16 200 
[oc.Uri. Numărul sporit de locuri 
.* datvrcște noilor construcții date

Foto : AGERPRES
La tablourile de comandă ale termocentralei de Ia Ovidiu

FINAL LA LECȚIA
STUDENȚIEI

Primisem și eu o invi
tație... Succint, intr-o for
mulare sobră, ea te chema 
să fii prezent la o solem
nitate obișnuită pentru a- 
ceste zile în care miile de 
absolvenți ai promoției 1966 
își iau rămas bun de la 
studenție. Se putea însă citi 
printre rînduri că întâl
nirea absolvenților Facul
tății de chimie industrială 
din Timișoara va fi un mo
ment festiv aparte, cu to
tul deosebit. Textul invi
tației însera și cuvîntul 
„lecție". Eram invitat îm
preună cu cei 153 de absol
venți și zeci de cadre di
dactice ale facultății la 
„lecția finală", unicul curs 
festiv al anilor 
universitare.

Simbătă, ora 
teatrul 301. In 
loc, intr-o 
intimitate, absolvenții și 
toți aceia care de-a lungul 
studenției le-au călăuzit 
pașii către ' profesie — 
asistenți, lectori, conferen
țiari. profesori. Către tabla 
împodobită festiv, privirile 
tuturor sînt magnetic atra
se de o inscripție însăilată 
din gingașe flori de tran
dafir de mîinile îndemîna- 
tice ale fetelor : „La reve
dere — 1976“. Un emoțio
nant salut la despărțire 
și, totodată, o insistentă in
vitație la o reîntâlnire peste 
timp. In sală a intrat pro
fesorul Alexandru Cișman, 
doctor docent în științe, 
membru corespondent al 
Academiei. Începe lecția...

„Nu socotesc acum util să 
Vă dau sfaturi, Impârtă-

de studii

19. Amfi- 
bănci iau 

semnificativă 
absolvenții

șindu-vă citeva gînduri 
fundamentale nu pot, to
tuși, să nu le adaug și un 
îndemn, dragii mei colegi. 
In anii de afirmare profe
sională care vă așteaptă 
n-aș vrea să uitați nici
odată că munca și viața 
voastră sînt posibile numai 
in contextul larg al activi
tății colective, sociale. Pli
nea, cartea care cu genero
zitate v-au fost și vă vor 
fi oferite sînt rod al mun
cii colective. „Ce ofer în 
schimb ?■ Cu ce contribui 
la propășirea patriei și 
poporului meu ?“ Aseme
nea întrebări aș dori să vă 
puneți totdeauna și vă rog 
să nu uitați că omul tră
iește și supraviețuiește nu
mai prin ceea ce a creat 
pentru semenii săi, prin 
ceea ce lasă după dinsul.

Sînt convins că. veți avea 
succes în industrie. în la
boratoare. Mă îndoiesc. însă 
că veți putea fi satisfăcuți 
de viață, fericiți, menți- 
nîndu-vă în limitele stricte 
ale profesiei. Contactul per
manent cu celelalte dome
nii ale creației omenești — 
literatura, pictura, muzica, 
științele — sînt de natură 
să vă îmbogățească uni
versul sufletesc și orizontul 
intelectual, să fertili
zeze activitatea în dome
niul specialității. Am făcut 
din acest îndemn o adevă
rată profesiune de credință. 
Vă rog și pe dumneavoas
tră să-l acceptați ca prin
cipiu de viață".

ION TRONAC

în folosință recent : hotelurile 
duble Bicaz, Șiret, Dorna. Confor
tul lor ? Camere spațioase pen
tru două persoane, bae, mobilă 
modernă etc. Cete trei hoteluri au 
și un restaurant cu o capacitate de 
800 locuri. O construcție aerată cu 
bazin descoperit la mijloc și estra
dă pentru orchestră. Ambianta 
este, creată de peluzele cu ilari și 
jocurile de apă.

in cealaltă mare stațiune a lito
ralului, Eforie Sud, își va deschi
de foarte curînd porțile o altă 
nouă construcție : impunătorul ho
tel de 484 locuri. Are o arhitectu
ră originală : un soi de romb alun
git in care toate camerele au ve
dere la mare. Balcoanele din pa
nouri de beton și agregate de cal
car formează împreună cu placa
jele de ceramică un joc de linii 
și culori ce impune. In holurile 
hotelului dau zor finisorii. Se 
montează lămpile la bar și restau
rant, se așează panourile de lemn 
lustruit în saloanele de recepție, 
se lustruiește pardoseala. Camere
le, fiecare cu plafonul de altă cu
loare, asortată la rîndu-i cu mo
bila și covoarele, au lumini indi
recte și încălzire centrală. Hotelul 
va putea fi folosit și iarna pen
tru tratamente.

Să revenim pe plaje. Ora prîn- 
zului. Toate restaurantele care își 
deschid porțile au meniuri întoc
mite la cererea celor aflafi în con
cediu aici. Pentru o cit mai bună 
deservire — masă, cazare etc. — 
o mare parte a personalului a fost 
pregătit în cursuri speciale (este 
vorba de înalta măiestrie culinară, 
arta deservirii...). Un asemenea 
curs a funcționat Ia Sinaia pentru 
bucătari, ospătari, hotelieri.

După-amiaza ne putem odihni și 
apoi iacem turul litoralului cu au
tocarele. Ailăm cu acest prilej 
unde sînt locurile la Mamaia pen
tru camping și cum este asigurată 
aici deservirea turistică. La Cos- 
tinești, locul de recreere al stu-

denjilor, toul este pregătit pentru 
1 iulie. Locurile vechilor corturi 
au fost luate anul acesta de trei 
hoteluri noi și cabane pentru cîte 
v,a persoane. Apoi poți vizita Te 
chirghiolul, Constanta cu muzeele 
sale. Dacă preteri o excursie ma 
depărtată autocarele O.N.T.-uhu 
î/i stau, de asemenea, la dispozi
ție. De fapt programul excursiilor 
este foarte bogat. Oamenii mun
cii venit! la odihnă pe litoral, cit 
și turiștii străini, pot vizita Histria, 
Adamclisi, Delta. Excursiile din 
deltă se iac cu vase adecvate care 
pătrund in rețeaua întinsă a ca
nalelor pînă la paradisul păsărilor. 
Apoi se poate merge la Muriatiar 
și în Poiana Fintlnitei. Turiștilor 
străini le sini arătate comori stră
vechi românești; excursii în nor
dul Moldovei la vestitele mînăstiri 
Suceava, Voronef, Moldovita... La 
București Ia Muzeul satului, fru
musețile naturale de pe Valea Pra
hovei și din Tara Bîrsei și încă 
multe altele.

în orașul Galați a avut loc 
zilele acestea, un schimb de 
experiență la care au luat 
parte directorii cluburilor 
sindicatelor din regiune și ac
tiviști culturali. Tema acestui 
util schimb de experiență : 
„Activitatea cluburilor 
sprijinul producției“, a 
susținută de referatele
zentate de directorii clubu
rilor Uzinei de utilaj greu 
„Progresul“ Brăila și între
prinderea 7 construcții-montaj 
din Galați. (V. Moineagu).

în 
fost 
pre-

V. CONSTANTINESCU

Drumul spre profesiunea de constructor
(Urmare din pag. I)

Ne-am propus însă aici 
vorbim despre profesiunea 
constructor, despre acei

să 
de 

care 
fac să apară în orașe și sate, 
pe tot întinsul tării, clădiri 
impunătoare, hale industriale, 
baraje și diguri, drumuri mo
derne și terasamente fero
viare, poduri și tuneluri, sta
dioane și monumente. Sînt 
elemente care sfidează spațiul 
și timpul, evidențiind prin 
măreție și frumusețe, prin be
ton armat și granit — temei
nicia noii noastre civilizații, 
forța istoriei noastre socia
liste.

Unul din tinerii absolvenți 
ai liceului ferm hotărît să se 
ducă la construcții, mi-a măr
turisit că el este atras de ca
racterul concret, gigantic și 
durabil al roadelor muncii 
constructorului. Fiind un om 
al faptelor, spunea el, vrea 
să aibă satisfacția faptului 
pregnant. L-am înțeles foar
te bine. Nu e puțin luoru să

te plimbi pe un nou bulevard 
avînd conștiința că tu 
realizat. Evident, înainte 
aceasta este proiectul, 
zul, șantierul, 
își începe munca lucrînd 
planșetă, calculează, 
conduce puzderia de 
rezolvînd probleme < 
mai variate pe acel 
bătălie care este 
Aici se trece de la 
armonie, de la cîmpul gol la 
orașul sau uzina virtuală. 
S-ar părea că este' o înfăp
tuire modernă 
despre facerea 
structorul este 
toate direcțiile 
cis și prompt pe toți.

Un tînăr orientat spre 
strucții îmi spunea că pe 
îl atrage perspectiva de a lu
cra în aer liber, folosind teh
nica modernă și modelînd te
ritorii întinse. Există desigur 
o romantică a construcțiilor, 
— dar a nu se uita — este a 
construcțiilor, deci a faptului 
plămădit din granit. Pentru

l-ai 
de 

devi- 
Constructorul 

la 
apoi 

i oameni 
din cele 
cîmp de 
șantierul, 
amorf la

a legende' 
lumii.

solicitat 
și solicită

or 
Con- 

din 
pre-

con- 
el

a se angaja din plin în ro
mantismul marilor șantiere, 
inginerul constructor trebuie să 
fie un om energic, un excelent 
organizator. O multitudine de 
elemente trebuie să fie me
reu prezente în mintea lui. 
Neatenția și uitarea, comodi
tatea și amînarea nu-și pot 
găsi nici cel mai mic loc în 
activitatea constructorului. El 
reușește atunci cînd nu scapă 
nimic din vedere, adoptă la 
timp măsuri eficiente și in
genioase, verifică rezultatele, 
se orientează din mers. Ingi
nerul constructor este realist 
și practic. El știe nu numai 
ce trebuie făcut, dar , și cum 
trebuie făcut. Fiind unul din 
comandanții șantierului, el 
lucrează cu oameni feluriți de 
care este necesar să se apro
pie, să-i pună în valoare, să 
știe să se facă ascultat de ei 
și să învețe de la ei. Este aici 
o îmbinare între gîndirea in
ginerului și voința construc
torului, între creația indus
trială și creația colectivă, în-

tre entuziasm și disciplină. 
Răspunderea materială și mo
rală a constructorului este 
mare și atotcuprinzătoare. Nu 
e vorba aici numai de rezis
tența edificiilor, ci și de rațio
nalitatea și economicitatea 
lor, nu numai de materiale, ci 
și de oameni, de securitatea și 
bunele lor condiții de viață. 
Toate acestea merită adăuga
rea la aptitudinile inginerești 
pe cele de ordin economico-ad- 
ministrativ și de asemenea pe 
cele implicate de educarea și 
instruirea colectivelor.

Care sînt 
ce ar putea 
tarea spre 
constructor ?
venți ai liceului știu 
bine că și aici intervine acea 
cheie universală care sînt ma- 
tematicile. Nu e vorba însă 
doar de a avea unele cunoș
tințe matematice, de prezen
ța unei gîndiri matematice, a 
capacității de a cuantifica și 
opera cu precizie în rezolva
rea unor probleme. Pe linia 
verificării acestui stil de gîn- 
dire și a perspectivei formării 
lui trebuie să se verifice sin
guri candidații la profesiunea 
de constructor. Și aceasta 
pentru că în construcții ingi-

însă calitățile 
justifica orien- 
profesiunea de 

Tinerii absol- 
foarte

INTIMPl \
Șl El?

Printr-o împrejurare fericită 
pentru nevastă-mea (a plecat 
în concediu) și nefericită pen
tru mine (mi-am pus șorțul ei 

e bucătărie) am rtțnuis sin- 
r. Tl'Swî'
înainte de a pleca, însă a 

avut grijă să-mi dea citeva 
sfaturi: să iau dimineața lapte 
pentru copil, „să fac piața", să 
scutur așternuturile (nu pe 
fereastră, că iar ne critică la 
ședința de bloc) să...

Fleacuri, mi-am zis. Mare 
filozofie să cumperi o sticlă cu 
lapte. Ce calificare îți trebuie 
ca să... cumperi mazăre, fasole 
dovlecei etc. de la Aprozar.

A doua zi, am pus ceasul să 
sune la ora 6 fix, și peste zece 
minute eram la magazinul de 
mezeluri și brînzeturi din 
b-dul 1 Mai nr. (nu are) colț 
cu strada Turda. înaintea mea 
mai erau vreo zece persoane.

Vînzătoarea nu se grăbea de 
fel. Trec cinci minute, zece, 
douăzeci. Toți începem să dăm 
semne de nerăbdare.

— Vă rugăm, umblați și 
dumneavoastră ceva mai re
pede, îndrăznesc eu.

— Te grăbești ? Sosi răs
punsul.

— Bineînțeles.
— De ce nu veniți la ora 5, 

cînd nu e nimeni ?
Vasăzică asta era rezolvarea. 
A doua, a treia zi la fel. 

După vreo cinci zile a apărut 
o altă vînzătoare care, de ce 
să n-o recunosc, își cunoștea 
meseria. Dar după alte citeva 
zile alt bucluc. Aceeași vînză
toare era și casieriță la meze
luri și brînzeturi. Dădea cinci 
bonuri pentru raioanele res
pective, mai vindea cinci sti
cle cu lapte, iar noi cumpără
torii ne agitam la rînd.

Oare așa i se 
soției mele ?

Azi la orele 6 
zinul cu pricina 
nou... prima 
Am renunțat să 
la rînd. Pînă se va 
tuația explicată 
cumpăr lapte praf.

Și pentru că tot am întâr
ziat, dau fuga la „Aprozar".

întîmplă și

fix, la maga- 
a apărut din 

vînzătoare. 
mai stau 
rezolva si- 
mai sus,

reprezentare 
a unor relații

avea nevoie

nerul trebuie să aibă siguran
ță de sine și precizie desă- 
virșită în aprecierea matema
tică. Nivelul pînă la care, 
în mod curent, se recurge la 
matematică în studiul și prac
tica construcțiilor, nu este co
pleșitor. Este nevoie de alge
bră, geometrie, trigonometrie. 
Totuși, pe lîngă abstracțiune 
matematică îi mai trebuie și 
capacitatea de 
clară și precisă 
spațiale.

Arhitectul va
de toate aceste aptitudini plus 
acelea specifice de ordin ar
tistic — plastic. Arhitectul a- 
junge de la știință și tehni
că la artă, fără a le abandona 
pe primele, ci implicîndu-le 
riguros în creația sa. Marii 
arhitecți cum au fost Corbu- 
sier, Pietro Nevvi, Eduardo 
Torola au fost în același timp 
și iscusiți constructori.

Așadar, capacitate organiza
torică, gîndire matematică îm
binată cu aptitudinea repre
zentării spațiale, perseverență 
și entuziasm, energie și dărui
re de sine. Sînt indicatorii și 
obiectivele celor ce urmează 
să se construiască pe sine 
pentru a deveni constructori.

Să zicem la Unitatea nr. 630 
din șoseaua Giulești.

— Vă rog, două 
de mazăre.

—- Și-o salată,
vlnzăloriil.

— Țin regim...
— Și-o salată l 

replică răspunsul.
Vrînd, nevrînd, a trebuit 

port pînă la primul coș 
gunoi o... fostă salată.

Oare așa i se întîmplă 
soției mele ?

M-am convins pe pro
pria-mi piele că nu poți face 
târguieli dacă nu cunoști cinci 
— șase limbi străine. Nu e nici 
o glumă. La foarte multe ma
gazine cu autoservire există 
multe produse (conserve) din 
import. Pînă să afli ce e în 
cutie, trebuie ori să întrebi 
vînzătorul (dacă e pe aproape) 
sau să întrebi alți cumpără
tori.

Uitasem să vă spun că am 
un copil foarte cuminte, bine 
educat. Cînd vrea ceva, mi se 
adresează pe un ton foarte 
politicos. Aseară, de pildă, 
mi-a zis : „Vreau brînză, vreau 
salam". Dau fuga la magazi
nul de mezeluri și brînzeturi 
din blocul turn de pe Splaiul 
Independenței. La casă 
făcut două 
tru brînză, 
zeluri. La 
erau două

kilograme

răspunde

sună fără

să 
de

am 
bonuri, unul pen- 
altul pentru me- 
raionul respectiv 

vînzătoare. Una 
vindea produse lactate, alta 
mezeluri, iar eu a trebuit să 
stau de două ori la rînd. Aș 
vrea, se înțelege, să nu stau 
de două ori la rînd la un sin
gur raion, dar trebuie să vrea 
și... responsabilul.

într-o noapte mi-a venit o 
idee (se spune că cele mai 
grozave idei sosesc după mie
zul nopții): să-mi iau conce
diu de odihnă și să stau citeva 
zile la Craiova.

în orice oraș însă omul tre
buie să mănînce. Am mers în 
piața orașului, la. hala de 
carne și am cerut jumătate 
dintr-un mușchiuleț, de vreo 
două kilograme.

— Luați-l pe tot, altfel nu 
tai, îmi răspunde vînzătorul.

— De ce nu tai frate că 
doar nu e un... cupon ?

Am încercat și alte argu
mente să-l conving dar el a 
rămas pe aceeași poziție : „Aut 
Cesar, aut nihil".

M-am hotărît să-i scriu 
nevestei mele, cîte necazuri 
îmi fac vînzătorii. Ca să-i po
vestesc totul (după calculele 
mele) îmi trebuia cam 15 coaie 
de hîrtie. Merg la tutungeria 
nr. 51 din b-dul Republicii 
(Craiova) și cer hîrtia cu pri
cina.

— Nu avem, a răspuns vîn
zătorul ; dar puteți lua 
plicuri în care sînt exact 
coaie de hîrtie.

Bineînțeles că nu l-am 
cullat. Sfatul lui... m-ar 
costat 15 lei.

Mai sînt exact șapte zile și 
soția mea se va întoarce acasă. 
Chiar și atunci voi rămîne 
însă la părerea că pentru a 
cumpăra o sticlă cu lapte nu-i 
o filozofie, să iei mazăre, do
vlecei, nu trebuie să fii 
specialist, < 
însă : să nu mergi la maga
zinele unde am fost eu, sau să 
ai..» inervii de oțel.

15
15

as-
fi

sticlă cu lapte nu-i

un
cu două condiții

GH. NEAGU
(după scrisorile ^corespondenți
lor voluntari Miltiade Ionescu, 

A. Popescu, Andrei Neamțu 
și -Sile Mateescu).
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RĂSPUNSURI 

LA ANCHETA 
PERMANENTĂ 

A „SCÎNTEII 

TINERETULUI“
. ■■ , V ■ \ . . . ■

DRAGI CITITORI, ați așteptat, 
desigur, cu nerăbdare primul comen
tariu Ia ancheta permanentă a ziaru
lui nostru: „CE CALITĂȚI AȚI 
DORI SA ÎNTRUNEASCĂ SOȚUL1 
SAU SOȚIA DV.?“ Respectînd, 
după cum am promis, discreția nu
melor celor care ne-au scris, am în

credințat opiniile unor psihologi, 
profesori, scriitori, ale căror obser
vații le prezentăm începmd cu pa
gina de față, ca un prilej de reflec
ție și pentru alți tineri aflați in pra
gul căsătoriei sau diifi£ 'jnoriter 
soți. ’

CE PĂRERE ARE
dr. docent TRAIAN HERSENI, 

șeful secției de psihologie socială de la Institutul 
de psihologie al Academiei

0 întrebare pentru cititori și în 

acelaș timp o nouă temă , la rubrica 

noastră de educație:

Știți sa va
purtați
in
societate ?

CURAT AL VERIGHETEI
La întrebarea! „CE CALITĂȚI AȚI DORI SĂ ÎNTRU

NEASCĂ SOȚUL SAU SOȚIA DV. s-au primit cîteva 
sute de răspunsuri din toate părțile țării, cele mai multe, 
circa 75 la sută, de la băieți și numai 25 la sută de la fete. 
Conținutul scrisorilor ne obligă să susținem că această dis
proporție nu se datorește hazardului: băieții manifestă ten
dința de a fi mai exigenți decît fetele în materie de căsăto
rie, ei par mult mai preocupați de calitățile viitoarei soții, 
unii mergînd pînă Ia elaborarea unui „cod al soției“ în care 
înșiră cu meticulozitate și perseverență tot ceea ce așteaptă

de la „Ea”. Dimpotrivă, fetele dau Impresia — tot numai ca 
tendință — că sînt mai dispuse să accepte riscurile căsniciei, 
poate și de teama nedeclarată de a nu rămîne nemăritate, 
de aceea se arată mult mai îngăduitoare, mai înțelegătoare.

Se mai degajează o impresie din lectura atentă a scriso
rilor : băieții sînt foarte pretențioși, uneori pînă la utopie, 
și pentrucă nu sînt siguri de ei, cei mai muiți doresc să-și 
primească soția gata formată, cît mai desăvîrșită cu putință, 
fără să-și asume nici o răspundere, pe cînd fetele par a fi

convinse că o dată căsătorite vor fi în stare să exercite o 
influență binefăcătoare asupra soțului, fiind mai sigure de 
ele, mai încrezătoare în puterile, sau, poate în farmecele lor, 
mai optimiste și cutezătoare în fața vieții de familie. Pro
babil că în materie de profesie, lucrurile se prezintă invers, 
în orice caz, așa cum arată I. P. — Craiova, „ancheta este 
bine venită în rîndul tineretului nostru, deoarece ea va 
scoate la iveală felul de a gîndi și a concepe bazele unei 
căsnicii“.

Să recunoaștem, dintre toate observațiile cu caracter 
etic — cele mai multe, care stîrnesc și controversele cele 
mai multe, se referă la modul de comportare al tinerilor 
In societate. Faptul ni se pare explicabil din două motive 
foarte sigure : a) tinerii sînt, în permanență, în situația 
celui ce n-a învățat totul, Iar lipsa experienței de viață, 
a maturității, neînsușirea unor deprinderi etc. capătă di
mensiuni vizibile, uneori jenante, atunci cînd sînt supuse 
judecății și, b) faptul că tinerii — prin însuși specificul 
vîrstei — se află întotdeauna în postura căutătorului de 
soluții noi, chiar atunci cînd este vorba de relațiile cele 
mai elementare de comportare. Expresiile „n-au cei 7 ani 
de acasă“ (subliniind neînsușirea de către anumiți tineri 
a unor reguli devenite bun general — de politețe, de res
pect etc.) coexistă de veacuri cu o altă expresie: „nu mal 
sîntem pe vremea bunicii“ (atestînd dorința de inovare, 
de modernizare și perfectare a relațiilor dintre oameni).

Dincolo de aceste controverse... neantagonice, un fapt 
rămîne sigur: regulile comportării în societate se de
prind, se învață la marile catedre ale familiei, ale școli
lor, se însușesc din cărți și, mai ales, din experiența celor 
în vîrstă.

Propunîndu-ne să începem o dezbatere pe această temă 
— la care solicităm pe cît mai muiți cititori să-și spună 
părerea — vom porni de la două fapte.

Așadar ?

P. D., Beiuș, atrage aten
ția asupra adevărului că 
„nu poate exista o rețetă 
unică în ceea ce privește 
calitățile unei soții", dar, 
fără a cunoaște răspunsu
rile celorlalți, din generația 
sa, parcă s-a înțeles cu ei, 
scriind: „în primul rînd aș 
dori ca soția mea să mă 
iubească, dar asta nu-i to
tul“. Se mai cer : „o apro
piere de idei, sentimente, 
și scopuri comune“. Mai 
departe: „Aș dori ca soția 
mea să fie veselă, spirituală, 
comunicativă, sociabilă și 
mai ales inteligentă. Să fie 
cinstită, dreaptă, credin
cioasă. Prima ei funcție so
cială și cea mai importan
tă este creșterea și educa
rea copiilor. Femeia este 
aceea care îi naște, îl 
hrănește și îi educă... de 
aici derivă și necesitatea 
ca ea să fie bună gospo
dină, să aibă deprinderi 
practice, cultură sanitară, 
etc".

S. M. — Petroșani ridică 
problema dacă: „Penelopa 
lui Ulise mai este valabilă 
în epoca noastră ?" Toți co
respondenții, fără nici o 
excepție, pretind ca ea să 
fie „valabilă", unele diver
gențe apar cu privire la 
„castitatea femeii" în mo
mentul căsătoriei. Cei mai 
muiți nu-și pun problema 
sau manifestă îndoială cu 
privire la posibilitatea unei 
rezolvări pozitive, unii con

sideră că ar, fi recoman
dabilă, alții că este ne
cesară sau absolut nece
sară, unul singur este de 
părere că această virtute 
ar trebui să o aibă nu nu
mai femeia, dar și bărbatul 
în momentul căsătoriei. 
După căsătorie însă, infide
litatea este condamnată de 
toți candidații la însură
toare, ca și de cei cîțiva că
sătoriți care participă la 
„ancheta permanentă". F. 
M. — Tg. Mureș scrie: „In 
concepția mea soția trebuie 
să fie o întruchipare a sin
cerității și abnegației, indi
vidualitatea ei să se conto
pească cu personalitatea 
soțului. Să aibă aceleași 
drepturi în familie, însă să 
nu se creadă mai cu cap 
decît el. Aș dori să fie 
foarte populară, să se 
poarte frumos cu toți și 
peste tot, însă să nu mă 
trișeze.... Mai concret, aș 
dori ca soția mea să fie o 
soție modernă, să atragă 
stima celor din jur, să fie 
bine apreciată în societate, 
la locul de muncă și peste 
tot, să-și facă datoria cum 
trebuie, dar să fie numai a 
mea".

Părerea că „frumusețea 
nu contează" este foarte des 
enunțată, pînă la comba
terea ei ca... periculoasă". 
B. F. Bușteni subliniază 
faptul că: frumusețea fi
zică este trecătoare, pe cînd 
frumusețea sufletească se

păstrează toate viața și... se 
poate accentua, poate că
păta nuanțe noi".

Nu se poate trage însă 
concluzia din scrisorile pri
mite la redacție că ar exis
ta primejdia reală ca fetele 
frumoase din patria noastră 
să rămînă nemăritate. Nici 
chiar cele... foarte fru
moase.

Problema dacă soțiile 
trebuie sau nu să fie gos
podine se pare că tinde, în 
mintea viitorilor soți, să fie 
dezlegată afirmativ (uneori 
pe locul întîi al pretenții
lor). R. P. — Hunedoara: 
„Îmi doresc o soție care să 
fie demnă de a se numi 
soție. In familie să-i placă 
curățenia și ordinea, să-mi 
facă o mâncare bună. Cînd 
va fi să ies în oraș să am 
o haină curată, cămașă cu
rată, pantalonii căleați fru
mos". Exact de aceeași pă
rere este și H. H. — din 
Roman sau Ch. Gh. din 
București. Și mai catego
ric este B. N. — T. Seve- 
rin: „Socotesc absolut in
dispensabil pentru o soție 
să fie bună gospodină. Dacă 
știe să cînte la pian sau 
nu, dacă dansează bine sau 
nu, e și nu e important, dar 
să nu știe a găti de loc sau 
foarte puțin și prost, cred 
că e inacceptabil pentru un 
soț, oricît de mult și-ar 
iubi soția". N. V. C„ — 
Craiova — își dorește tot 
o soție care „chiar acum

cînd trăim în timpul... soției 
moderne... să știe să gă
tească, să spele, să facă 
curățenie".

Majoritatea coresponden
ților nu au pretenția ca 
soțiile să ducă întreg greul 
gospodăriei decît dacă sînt 
casnice, altfel ei înțeleg să 
ia parte la treburile de 
acasă. D. M. — Piatra 
Neamț, arătînd că a aju
tat-o cu drag pe maică-sa 
la muncile casnice, decla
ră : „îmi voi ajuta soția !a 
orice treburi gospodărești". 
I. V. — Gherla scrie „Aș 
dori ca soția mea să fie o 
casnică, dar atît timp cît 
și ea lucrează, sînt obligat 
să o ajut în treburile cas
nice. Nu văd de ce să-mi 
fie rușine dacă spăl vasele 
sau fac cumpărături și frec 
parchetul". P. C.—C. — 
Cîmpina răstoarnă între
barea însăși, adresîndu-se 
celor care cer calități 
viitorului partener: „Că
tre sînt calitățile și ce 
anume veți putea oferi so
țului sau soției dv. ?“, pen
tru că, după opinia sa 
„omul totdeauna pretinde 
mai mult decît poate oferi“.

Ne găsim deci în plină 
controversă. M. V. — Cluj 
oferă o soluție : oricîte „de
fecte" ar avea o femeie, 
dacă o iubești cu adevărat 
nu are decît „calități". S. D. 
Buzău, îndrăgostit de lo
godnica sa, declară cu în- 
cîntare: „Ea îndeplinește

în mod fericit totalitatea 
calităților pe care aș fi 
dorit să le posede soția 
mea". Deci la baza vieții 
de familie trebuie să stea • 
iubirea. Problema esen
țială pe care e bine să și-o 
pună toți cei căsătoriți este: 
„Cum să ne păstrăm, cum 
să ne întărim, cum să ne 
facem tot mai frumoasă 
dragostea ?".

G. V. — Constanța scrie : 
„Înainte de multe calități 
aș vrea ca între mine și 
soția mea să existe o dra
goste sinceră, cred că ar fi 
primul lucru pe care l-aș 
dori“. D. N. — Rodna ,e de 
părere că „sinceritatea în
tre soți... constituie baza 
înțelegerii lor". B. V. C., — 
Strehaia, pățit după cum 
scrie și deci cu experien
ță, se exprimă mai dur: 
„femeia nu trebuie să fie 
vulpe“. G. B. — Petroșani: 
„Consider că la baza unei 
căsătorii fericite trebuie să 
stea dragostea. De aceea 
mi-aș dori o soție înzestrată 
cu puterea de a iubi... mi-aș 
dori soția totdeauna since
ră, fiindcă în acest caz nu 
s-ar strecura nicăieri și 
niciodată între noi umbra 
îndoielii, dureroasa îndo
ială care fărâmițează, încet, 
încet templul căsniciei“. 
Viitorii marinari și ofițeri 
sînt de aceeași părere. I. P. 
— Mangalia și muiți alții 
consideră sinceritatea rela
țiilor dintre soți ca esen

țială, dragostea trebuie să 
se dezvolte într-o prietenie 
fără ascunzișuri, rodnică și 
trainică. „Prima și cea mai 
importantă calitate a soției 
este aceea de prieten". 
Un număr mare de scri
sori cer excluderea ori
căror interese sau calcu
le materiale, la încheierea 
căsătoriei. In altele se sub
liniază necesitatea ca vii
toarea soție să aibă nivelul 
cultural, vîrsta și pregă
tirea profesională apropiate 
de ale soțului, să fie și ea 
în cîmpul muncii, „să aibă 
o bună comportare în so
cietate etc.“. Unii cer viitoa
relor soții să nu fumeze, 
să nu joace cărți, să fie 
maleabile, chiar să fie „di
plomate“, „să nu dea îna
poi în fața greutăților", să 
nu fie „geloase", să le placă 
„dansul“, dar aproape toți 
le cer să fie „modeste", 
„serioase", „demne", „fe
minine". D. A. — Pitești 
face remarca : „Pare nese
rios a cere unei femei să 
fie feminină, însă nu este 
tocmai așa. Căci multe 
femei reușesc să devină ne
feminine, prin felul de a se 
purta, de a se îmbrăca, de 
a fi în general“.

• VĂ POVESTIM

UN CAZ
Telefonul suna

se îndelung. La ca
pătul tirului, un 
tovarăș, lucrător 
al miliției. Acum 
cîteva ore, ne-a 
spus dînsul, am 
fost chemați ur
gent în legătură 
cu situația a două 
tinere, găsite de 
cineva într-un colț, 
la un bloc. Cel ce 
anunțase era în
grijorat : se părea 
că fetele sufereau 
de ceva, altfel nu 
se explica de ce 
dormiseră sub sca
ră. Aceasta a fost 
și Impresia noas
tră, inițial, de a- 
ceea le-am trans
portat de urgență 
la un spital. Con-

sullîndu-le, docto
rul a luat un fla
con cu o solufie, 
le-a dat să inspire, 
și cele două tinere 
au deschis ochii. 
Noi ne-am bucu
rat, convinși că le 
salvasem. „Unde 
sîntem ?“ ne-au 
întrebat ele. „Dar 
unde ați fost ?“ 
ne-am interesat 
noi. „Ne-am dis
trat. Am fost cu 
un grup și ne-am 
distrat ; pe la două 
noaptea eram la 
un restaurant. Cum 
de am ajuns aici ?“

— Au băut, to
varăși, înțelegeți ? 
Au băut și... asta-il 
a spus doctorul.

Lămurirea nu a 
făcut însă decît să 
ne trezească și 
mai multe nedume
riri. Din buletinele 
de identitate re
zulta că au 16 și, 
respectiv, 17 ani. 
Prima întrebare pe 
care ne-am pus-o 
a fost: cine le-a 
învățat să se poar
te astfel ? Sau, mai 
bine zis, cum de 
nu și-au însușit 
ele. pînă la vîrsta 
asta, niște reguli 
elementare de con
duită. care să țină 
seama de senti
mentul demnității, 
de respectul pen
tru frumusețea vîr
stei lor ?

• ...VĂ PREZENTĂM

0 FOTOGRAFIE

P. C. — București ar 
dori ca soțul său : „să fie 
un om liniștit, manierat, să 
știe să-și stăpînească ner
vii, vocabularul lui să fie 
lipsit de cuvinte urîte care 
nu fac altceva decît să 
jignească... să fie atent cu 
soția și cu cei din jur, să-și 
respecte soția și să-i recu
noască străduințele pe care 
aceasta le face pentru în
frumusețarea căminului 
lor; să-și ajute soția atunci 
cînd este solicitat, aceasta 
referindu-se în special la 
micile treburi gospodărești, 
care există într-o familie, 
în care ambii soți sînt sala- 
riați, să nu aibă vicii care 
să umbrească în mod nefa
vorabil căsnicia lor".

Ne aflăm deci în fața 
altor perspective: perspec
tiva femeilor.

Dacă băieții au început 
să ceară fetelor mai mult 
„spirit gospodăresc", fetele 
cer băieților cu insistență 
crescîndă tot mai multă

„politețe". Aproape nu-i 
scrisoare în care să nu se 
amintească acest lucru, 
printre „calitățile" cele mai 
importante ale viitorului 
soț. Z. M. — Bacău, do
rește ca soțul ei „să aibă o 
judecată clară și dreaptă, 
să fie simțitor și atent, în 
societate să se poarte poli
ticos cu toată lumea". B. C. 
— din orașul Gh. Gheorghiu 
Dej dorește: „să fie un om 
manierat, să știe să se 
poarte în societate, cît și în 
familie, să fie politicos, 
să-și ajute și să-și prețu- 
iască soția“.

Fetele cer ca soții să le 
iubească, să fie sinceri, 
cinstiți, sentimentali, sta
tornici în sentimente, har
nici, capabili, pregătiți 
ș.a.m.d. dar mai ales să „nu 
le neglijeze".

E. M. — Roman scrie: 
„Cu un leneș sau cu un om 
nesincer, dar frumos, dra
gostea va ajunge repede la 
grea cumpănă. Modestia, 
sinceritatea, dorința de a-l 
ajuta pe cel iubit, respectul 
față de acesta, dragostea de 
muncă, atașamentul față 
de familie, sînt tot atîtea 
trăsături care trebuie să 
întregească frumusețea chi
pului celui pe care-l iubim". 

C. F. din București, dorește 
ca soțul ei: „să privească 
femeia ca tovarășa sa, pe 
care trebuie să o prețuiască 
și să se poarte cu multă a- 
tenție cu ea". A. V. — Tg. 
Mureș : „Aș dori ca soțul 
meu să aibă următoarele 
calități: să fie modest, 
sincer și să mă iubească 
Atît".

Unele fete sînt mai com
plexe, mai pretențioase. 
I. M. — Zalău dorește mult 
„ca înainte de toate soțul 
meu să-mi fie prieten, să 
nu fie zgîrcit, nici risipitor, 
să nu fie lăudăros, nici în- 
gîmfat, dar să-i placă viața, 
prietenia, muzica, teatrul, 
opera, literatura". V. M. — 
Timișoara arată în versuri, 
adresate viitorului ei soț 
că-l dorește inteligent, gos
podar, sănătos, cult, talentat, 
harnic, simplu și elegant. 
C. A., tot de la Timișoara, 
cere soțului: „să fie cinstit, 
inteligent, cu concepții mo
derne, serios (în probleme 
care merită seriozitatea), 
vesel în societate, să-i placă 
copiii, și să nu aibă vicii". 
U.B. Cluj răspunde: „Nu mă 
interesează partea materia
lă, dar să fie adevărat om". 
Om caută și V. V. Brăila, 

M. C. — Constanța, M. A. 
S. —■ Roșiorii de Vede și 
alte multe fete din în
treaga țară.

Fetele mai doresc ca cel 
care le va fi soț să fie nu 
numai om în sens moral, 
dar și un „om capabil" în 
sens social, să însemne 
ceva în profesie, în socie
tatea noastră. Sentimentul 
acesta este limpede expri
mat de N.S., Galați : „do
resc un soț cu care să mă 
pot mândri“. Aproape 
toate își doresc un soț care 
să aibă pregătire cel pu
țin egală cu a lor sau să le 
fie superior (N. M. — Co- 
stești, D. V. Istria, D. C. 
— Sibiu etc.).

La pretenția bărbaților 
ca soțiile lor să fie gospo
dine, femeile răspund că 

Dacă desprindem trăsăturile comune celor două sexe consta
tăm fără greutate apariția unei concepții noi despre viața de 
familie. Toți corespondenții, fără nici o excepție, înțeleg să-și 
bazeze căsnicia pe dragoste, prietenie, sinceritate, respect și a- 
jutor reciproc, demnitate, încredere, cinste, corectitudine, muncă 
și afirmare socială. Căsătoriile din interes, din calcul egoist, 
bazate pe prefăcătorie, pe exploatarea celuilalt, pe minciună și 
convenționalism sînt condamnate ca depășite social și necores
punzătoare moral. Etapa socialistă a dezvoltării noastre sociale 
și spirituale, își dă astfel roadele ei superioare într-unul din 
cele mai intime și mai importante sectoare ale vieții omenești.

...Ea vorbește despre modul în care înțeleg să 
se poarte unii tineri Ia seratele distractive (ima
ginea este luată de la o asemenea serată, reală). 
Numele celor ce se văd în imagine nu are impor

tanță. Importantă ni se pare, și de data aceasta, 
întrebarea: este această atmosferă, rezultatul 
unei purtări civilizate ?

soții lor sînt datori să le 
ajute în treburile gospodă
riei. M.D. — Rădăuți scrie : 
„Doresc ca soțul meu să 
mă ajute la făcut piața, 
cînd e nevoie, la bucătărie 
și curățenie. Să nu fie 
egoist". F.E. — Sighet: „să 
mă ajute la gospodărie, să 
nu facă așa ca unii bărbați 
care cred că după ce s-au 
însurat nu au altă menire 
decît să stea în fotoliu, să 
citească ziarul și să se 
ducă dumineca la meci". 
B.A.M. — Rm. Sărat, ar dori 
să fie ajutată în gospodă
rie „dar nici să fie el la bu
cătărie nu aș dori, decît să 
se ducă după cumpărături, 
după apă și alte treburi 
care l-ar aranja".

S.B. — Reșița exprimă des
tul de exact opinia fetelor 

în materie de căsătorie : 
„calitățile cerute nu sînt 
un barem, cînd intervine 
dragostea îl accepți pe 
partener și cu unele defi
ciențe, cu dorința sinceră 
ca pe parcursul conviețui
rii să te străduiești să-i 
dezvolți calitățile pe care 
le admiri și să trezești în 
el alte calități și deprin
deri pe care le crezi nece
sare pentru împlinirea fe
ricirii".

Băieții, în marea lor ma
joritate, doresc să-și pri
mească soțiile „gata forma
te", pe baza unor „coduri" 
foarte precise și uneori 
foarte rigide, pe cînd cele 
mai multe fete sînt gata 
să-i formeze ele pe ei, cu 
singura condiție ca să fie 
iubite și luate în căsătorie.



„Am vrut să-i pun pe tineri în fața unor modele, 
să-i obișnuiesc cu generozitatea, curajul, inventi
vitatea, tenacitatea, cutezanța, să planteze aceste 
modele în lumea reală, pentru ca apropierea de ele 
să fie posibilă. Întîmplările și aventurile la care 
participă cireșarii mei se petrec pe pămîntul pa
triei noastre. Eu cred că o asemenea literatură 
(pentru tineret) trebuie să fie o pledoarie pentru 
realism și posibil. Cu eroi maturi sau chiar tineri, 
trimiși printr-o a doua convenție în nu știu ce 
ținuturi exotice, se poate foarte ușor ajunge la 
absurd și neverosimil, la îmbolnăvirea fanteziei, la 
tentații maladive, opuse moralei și educației comu
niste, ca să nu mai discut facilitatea manoperei, 
în această direcție sîntem încă foarte datori tine
retului, noi scriitorii“. (CONSTANTIN CHIBIȚĂ). 
Iată o mărturie, am spune o „profesie de credință“, 
care atrage, pe bună dreptate, atenția asupra țelu
rilor și modalității literaturii de aventuri. Ce spun 
cititorii despre literatura de aventuri ?

cmm de om
ANCHETA

..SCÎNTEII
V- ■■ ■■

TINERETULUI“

La țărmuri dunărene, cetatea de oțel 
cu zi de zi se-nalță, lărgindu-și geometria, 
înțepenind mai bine, pe orizont, cîmpia 
și trecerea luminii, și-a soarelui, la fel.

Beton și fier, sticlă topite se-mpreune ! 
un cîntec le-nfioară pe-o vastă osatură, 
arzînd Ia mii de grade, pămîntul să-și adune, 
pe vatra-n închegare, ascunsa lui căldură.

Un miez de foc se naște, flămînd, nepotolit, 
din clocotirea amplă a unor noi geneze, 
copleșitoarea lavă, fierbînd necontenit, 
orbite mai curate și ample să-și fixeze.

E-un început de lume ! ce linii în mișcare 
pe muchii și pe unghiuri încet, încet închise, 
în vîrfuri de cupole, constructor, cînd răsare 
conturul mîinii tale cu degetele scrise.

OFERĂ

PRIMA SARJH
Aș vrea să fiu acolo, în clipa împietrită, 
cu fețe-n cerc, solemnă și ascultînd la praguri, 
cînd prima șarjă-n lume, cu lancea-n cap izbită, 
va năvăli, mugindă. scînteietoare-n Jgheaburi.

Ce strigăt de izbîndă, ce arbor de urale, 
din cîte nopți și zile de trudă și-așteptare, 
crescîndu-și rădăcina învolburării sale, 
va spumega-n vîrteje. va detuna în floare I

Aș vrea să fiu acolo, cînd chipurile toate, 
la focurile șarjei, îmi vor părea croite, 
din bronz de clopot mare strălucitor turnate, 
cu sunetele clipei profunde însoțite.

Metalu-n isbăvire, din crusta lui de sgură, 
va fi al muncii simbol și ultimă verigă, 
ieșirea la lumină, dimensiunea pură 
pe care timp și oameni deplin le recîștigă.

Aș vrea să fiu acolo, prin hale luminate, 
împărtășit de glasuri, purtat în largi ecouri, 
tîrziu, cînd steaua noastră polară își va bate 
înaltele carate pe grelele lingouri.

©RIGORE HAGIU

EMINESCU
Printr-o stincă, venind ! — șl 

oprindu-se-acolo, 
Eu așa mi-1 închipui : venind, și-n afară 
Cu umerii vii răzbătînd, de pe umeri 
Valuri de imnuri albastre ar curge 
Și un tei înflorind, lingă inimă, 
S-ar naște continuu din stîncă, din soare 
Trezind cu solemne mișcări demiurge 
Izvoare solemne și cugetătoare 
Căci sînt o lege a noastră duioasă poeții 
Și o aspră virtute-a mulțimii sînt ei 
Tineri bărbați ce nu au vreme să moară 
Deși zilnic cei morți, încă mor ; devin rude 
Frați și nepoți de demult, rădăcini depărtate

Și adînc început de păduri, frunze reci 
Care nu-și mai cunosc niciodată copacii, 
Ape ce curg și nu-ntreabă nimic.

însă marii bărbați nu au vreme să moară 
Și lucrul acesta nu poate fi spus 
Decît într-o stîncă, frumos, doar o dată, 
într-o clipă de bronz, fericită,
Cu o daltă ca un cuvînt, inspirată, 
Și o febră de cîntec
Din mii de rapsozi moștenită.

A. I. ZĂINESCU

Se pare că romanul de 
aventuri a apărut, așa 
cum spunea ANIȘOARA 
CONSTANTINESCU, bi
bliotecară la Liceul „Dr. 
Petru Groza“, dintr-o ne
cesitate de senzațional, 
traducînd literar dorința 
de acțiune neobișnuită, 
dorința de a învinge apa
rentul invincibil, de a cu
noaște și dezlega aparen
tul incomprehensibil. De
sigur marea accesibilitate 
a genului este în strinsă 
legătură cu optimismul pe 
care îl degajă, finalul ori
cărui roman de aventuri 
oferind satisfacții morale 
absolute, cu libertatea pe 
care o dăruie cu multă 
generozitate imaginației. 
Aventura sau actul poli
țist, întrețin atenția, sti
mulează inteligența. Mai 
ales la o vîrstă proaspătă 
educarea spiritului de ini
țiativă, formarea unei gîn- 
diri asociative se face mult 
mai ușor pe această cale 
a lecturii captivante.

Tov. GHEORGHE STOI
CA, profesor la Liceul de 
muzică nr. 2 din București 
accentua influența deose
bită pe care romanul de 
acest gen o are în contu
rarea trăsăturilor de ca
racter ale adolescenților, 
în afară de faptul că dez
voltă imaginația, spiritul 
de inițiativă, educă în 
rindul tineretului curajul, 
voința, vigilența, perseve
rența prin exemplul unor 
eroi temerari și entuziaști. 
Mai ales în contextul nos
tru social și moral litera
tura de aventuri trebuie 
să depășească caracterul 
de divertisment. Răspîndi- 
rea de care se bucură în 
rindul tinerilor, al căror 
gust literar este în forma
re, cere ca această litera
tură să-și impună și niște 
exigențe stilistice. Roma
nul de aventuri cere 
elaborare îngrijită, un 
interes sporit pentru ri

dicarea calității Iul lite
rare și expulzarea tendin
țelor de pură comerciali
zare. Oricum, prin miș
carea culturală de masă 
publicul cititor a devenit 
mai aspru cu non-valorile, 
a învățat să le respingă, 
și-a dezvoltat spiritul de 
discernămînt.

Există prejudecata, spu
ne tovarășul colonel me
dic MIR.CEA BURMAZ 
de la spitalul militar din 
Cluj, că o carte pentru a 
fi foarte accesibilă, pentru 
a cîștiga cititori mulți, tre
buie să facă concesii unui 
gust estetic mijlociu, dacă 
nu chiar îndoielnic, deci 
că accbsibilitatea este în 
raport direct proporțional 
cu facilitatea artistică. 
Dacă o dată acest lucru a 
fost adevărat, azi exigența 
cititorilor a crescut simți
tor. Maculatura „Dox“-uri- 
lor și a „Vieților de femei 
celebre“ s-a eliminat prin 
forța lucrurilor. O dată cu 
acest proces se poate ob
serva și o sporire a exi
genței autorilor înșiși. Dar 
mai cred că literatura 
noastră de aventuri și po
lițistă nu se adresează in
telectualilor din cauza nai
vităților de construcție, a 
problematicii lipsită de 
complexitate, a schematis
mului caracteriologic. O 
lectură plăcută și o salu
tară tendință de depășire 
a acestui nivel al narațiu
nii uscate oferă, parțial, 
„Cercul magic“ și „Tran
dafirul alb“.

Romanul de aventuri 
trebuie să cuprindă, să 
amplifice o intrigă spec
taculoasă, o acțiune plină 
de senzațional. Se pune 
întrebarea în ce măsură 
are voie această fantezie 
să se dezlănțuie și unde 
trebuie ea cenzurată de 
simțul realității. „Autorul 
de literatură de aventuri 
— spunea FLORENTINA 
ȘTEFAN, studentă la Uni
versitatea din București — 
trebuie să fie într-un fel 
un magician, un creator 
cu o putere de imaginație 
formidabilă, capabil să 
dezvolte acțiuni neobișnui
te și nu rareori bizar ro
mantice.

Simțul critic al cititoru
lui poate concepe orice, 
sedus de genul pe care îl 
profesează, cu libertate ab
solută, autorul ? Evident, 
o limită se stabilește în 
mod necesar, altfel ar 
stîrni entuziasmul orice 
elucubrație și literatura de 
aventuri s-ar mărgini la a 
fi' un divertisment amu
zant și atîta tot. Tovarășul 
■DUMITRU DUMITRIU — 
maistru mecanic la Trustul 
de construcții București — 
vorbea de un echilibru 
care trebuie să se stabi
lească între libertatea fan
teziei și verosimilitate.

titate ?
Ce obiectiv final are în

să întreaga tehnică a ro
manului de aventuri? 
Compoziția acestuia relevă 
pur și simplu capacitatea 
de invenție a autorului 
sau urmărește definirea u- 
nor personaje, văzute mai 
cu seamă prin prisma u- 
nor calități elementare ?

Mulți interlocutori au 
declarat că actul polițist 
pur, aventura pură fără 
preocuparea de definire în 
profunzime a individului 
care o înfăptuiește, ar du
ce la o dezvoltare de pe
ripeții variate al căror e- 
rou este o fantoșă, o ma
rionetă. Tov. NICOLAE 
CEOCȘIRESCU, cazangiu 
la Uzinele „Grivița roșie“ 
susținea necesitatea unui 
echilibru între elementul 
dinamic al aventurii și 
psihologia personajelor. 
Ambele e necesar să se 
împletească în așa fel in
cit epicul să se sprijine pe 
caracterul eroului. Eroul 
nu trebuie să fie abstract, 
ci să sugereze pregnant un 
ideal de conduită morală.

Elevul RADU GHIȚES- 
CU adaugă necesitatea u- 
nei coerențe interioare a 
personajelor. Ayînd în ve
dere marea atractivitate 
pe care o stîrnește nesu
pusul și neînvinsul erou al 
aventurilor, calitățile lui 
trebuie drămuite atent, 
pentru ca acumularea lor, 
oricum excesivă, să nu 
fie totuși prea artificială. 
Ca să poată comunica di
rect cu cititorul, eroul tre
buie să aibă un minimum 
de autenticitate.

„Mulți autori de roma
ne de aventuri au reușit 
să dea un tip memorabil, 
care trăiește desprins de 
propriile lui fapte. Puțini 
cititori ar putea povesti 
după cîteva zile chiar de 
la lectură peripețiile lui 
d’Artagnan, procesele de- 
dective uimitoare ale Iui

Sherlock. Holmes, calcule
le lucide, științifice ale lui 
Arsene Lupin, dar toți vor 
avea întotdeauna imaginea 
lor în gînd asociată unor 
trăsături dominante de ca
racter, curajul, perseveren
ța, abilitatea etc“.

S-a abuzat — spunea 
tovarășul inginer agronom 
NICOLAE IONESCU — în 
romanele noastre de a- 
venturi de o anumită sche
mă morală devenită chiar 
o lege inatacabilă, un fel 
de tabu al genului. Că ori
ce regulă rigidă schema a- 
ceasta nu a dus decît la 
conturarea unor personaje 
fără culoare. Procedeul cel 
mai frecvent este de altfel 
în mai toate cazurile ex
punerea de către autor a 
calităților eroului său, pu- 
nînd în gardă pe cititor, a- 
rătîndu-i clar cu cine are 
de-a face, pe cine trebuie 
să simpatizeze și pe cine 
nu. Dacă acest lucru e mai 
puțin supărător în roma
nul de aventuri, în schimb 
în romanul polițist reduce 
elementul de surpriză la 
zero, scade tensiunea și 
face cititorul indiferent la 
reacțiile fiecărui personaj. 
Am să mă refer numai la 
un singur exemplu.

Hans Witman — din 
„H. W. își caută umbra“ 
de Tudor Popescu — și ur
măritorul său, ofițerul de 
securitate Dima, sînt pre
zentați foarte superficial, în 
date exterioare și abstrac
te așa fel că după ce ai în
chis cartea nu-ți rămîne 
nimic din ei, dispar așa 
cum au apărut, pentru că 
nu au o problemă a lor 
interioară, nu spun nimic 
prin ei înșiși. Noroc că mai 
intervine autorul și le mai 
lipește cîte o etichetă“.

Tovarășul avocat GRI- 
GORE GRECU remarca și 
cîteva încercări de reme
diere a acestor erori, dînd 
exemplu ultimele producții 
ale lui N. Mărgeanu și, 
mai ales, Constantin Chi- 
riță. Și maiorul Vigu și 
dr. Tudor din „Cercul ma
gic“ și respectiv „Tranda
firul alb“, au o prezență 
oarecare, calitățile lor se 
concretizează în fapte.

Elevul ȘERBAN GHEOR
GHE din clasa a X-a a 
școlii Dr. Petru Groza se 
întreba dacă romanul de 
aventuri, împotriva părerii 
comune că ar trebui să 
vehiculeze cu simboluri e- 
tice, nu ar putea implica 
și o evoluție a personaju
lui. Experiențele variate îl 
călesc, îl' formează. Acest 
lucru nu se observă decît 
atunci cînd eroul este un 
adolescent, cum ar fi ca

zul lui Ducu Mănăilă din 
„Fiul lui Monte Cristo“ de 
Teodor Constantin. Pro
babil pentru că există i- 
deea că numai tinerii pî- 
nă in 20 de ani mai pot 
suporta transformări psi
hice, cei care au depășit 
această vîrstă rămînînd 
inflexibili sub influența e- 
venimentelor prin care 
trec.

Discutînd în continuare 
gradul de realizare a u- 
nor tipuri viabile în ro
manul românesc de a- 
venturi cei mai mulți din
tre cei anchetați s-au ară
tat nemulțumiți de inexis
tența unor figuri citabile 
prin expresivitatea lor 
deosebită.

Romanul de aventuri și 
romanul polițist — spune 
TĂNĂSESCU SILVIA — 
economistă la Fabriba de 
mobilă Pipera — impun e- 
xistența a cel puțin două 
personaje principale : e- 
roul, aventurierul neînfri
cat, și dușmanul său ; ur
măritorul perspicace și a- 
sasinul urmărit. Deosebiți 
din punct de vedere etic, 
pentru susținerea unei in
trigi verosimile și palpi
tante ambii trebuie să fie 
înzestrați cu anumite cali
tăți comune. Cu cît perso
najul negativ va fi mai in
teligent, mai ingenios, mai 
iscusit în realizarea inten
țiilor lui reprobabile, cu 
atît mai mult va fi pus 
personajul pozitiv în îm
prejurări mai dificile, Tși 
va putea etala mai puter
nic calitățile, dovedind Ia 
rindul lui imaginație, luci
ditate, spirit deductiv, cu
raj. După GHEORGHE 
ȘERBAN, „între cei doi 
există o interdependență. 
Dacă asasinul ca în „Topo
rul de argint“ a lui Leo
nida Neamțu sau „Salcia 
supărată“ de Ștefan Luca 
face greșeli și imprudențe, 
se încurcă în propriile lui 
ițe, se bazează doar pe 
forța fizică sau pe teroa
rea pe care o trezește în 
sufletele victimelor și sar
cina urmăritorilor lui va 
fi ușurată și victoria lui 
finală nu va fi Condițio
nată de calitățile deosebite 
pe care Ie posedă. Dar cel 
mai supărător lucru, și în 
același timp cel mai frec
vent, este morala artificia
lă a răufăcătorului, tribu
tară unor convenții și to
tal anostă, nenuanțată.

„Se crede, apoi adaugă* 
elevul VICTOR STELEA, 
că o intrigă cu cît e mai 
complicată cu atît e mai 
misterioasă și mai palpi
tantă și de aceea se re
curge la introducerea unor 

personaje și episoade se
cundare cărora li se dă 
foarte multă importanță, 
creîndu-se confuzii, după 
care li se dezvăluie totala 
intangență a planurilor. 
Este cazul „Căpitanului de 
cursă lungă“. Alteori se 
fac descrieri patetice de 
cadru, se introduc în păr
țile cele mai dramatice e- 
fuziuni lirice ca în majo
ritatea romanelor lui Leoni
da Neamțu. („Frumusețea 
pietrei nevăzute“, „Toporul 
de argint“). Toate astea 
nu au darul decît de a di
lua dramatismul acțiuni
lor.

Pe adresa
editurilor
Tovarășa profesoară JA- 

NA ALBIN de la Liceul 
de muzică nr. 2:

Profesorii și părinții de
pun eforturi continue pen
tru canalizarea interesului 
copiilor spre literatura cu 
certe valori, dar inevitabil 

se citesc și cele nereco
mandate. Un rol impor
tant revine în această i- 
noculare a spiritului de 
discernămînt, editurii. Căr
țile pe care ea le va pu
blica trebuie să aibă o va
loare verificată pentru ca 

PREMUELE UNU! DIALOG:

Am reprodus în ancheta de față cîteva 
opinii ale cititorilor, mai toate acceptabile, 
ceea ce dovedește că aceștia nu sînt deloc 
indiferenți la valoarea artistică — și în 
aceasta e și valoarea educativă — a cărți
lor de aventuri și că, fapt demn de toată 
atenția, ei tratează chestiunile teoretice 
ale genului cu reală competență, rezultat 
al acțiunii întregului complex de educație 
culturală desfășurată azi în țara noastră. 
Cît privește ușoarele exagerări pe care 
le-am reprodus cu fidelitate — cum ar fi 
preferința pentru o anume „ermetizare“, 
pentru excesul de mister etc. — ele au o 
motivare absolut întemeiată, pornind de 
la slăbiciuni reale ale literaturii noastre 
de aventuri. Mai apar cărți amorfe, lipsite 
de fantezie și vibrație omenească, de atrac-

tivitatea specifică genului, față de care 
cititorii înțeleg să ia o anume atitudine, 
unii dintre ei mergînd pînă la absolutiza
rea unor trăsături obligatorii care lipsesc 
cărților criticate.

în general, opiniile cititorilor sînt judi
cioase, ele demonstrînd, dincolo de orice 
apreciere, popularitatea literaturii de a- 
vehturi, indicînd o „cerere“ masivă, a a- 
cestui gen. N-am făcut decît să aducem la 
cunoștința autorilor acestei literaturi ma
rea solicitudine cu care sînt considerați de 
o largă categorie de cititori, exigențele cu 
care sînt citiți și față de care, cum reiese 
din mărturisirea citată la început, le revin 
îndatoriri mari.

Anchetă realizată de 
DANA DUMITRIU

prin atractivitate ele să 
formeze și un gust literar.

In sarcina editurii stă 
desigur selectarea celor 
mai realizate romane ale 
genului, impunerea în a- 
cest proces a unor criterii 
etice și stilistice.

O activitate indirectă de 
cultivare a discernămîntu- 
lui critic al cititorului, su
gerează tovarășa SONIA 
DUMITRESCU, economis
tă la Direcția generală a 
statisticii, ar fi publicarea 
unor parodii polițiste și de 
aventuri, care sub haina i- 
mitației de procedee, iro
nizează elementele de con
venție și șablon într-o for
mă amuzantă, avertizează 
pe pasionatul acestei lite
raturi asupra a ceea ce 
este autentic și asupra a 
ceea ce nu este autentic, 
valoros. Sînt cîțiva paro- 
diști recunoscuți, care ar 
putea fi traduși și editați. 
Trebuie însă în primul 
rînd să apară operele ma
eștrilor genului, operele 
Iui Maurice Leblanc, Gas- 
ton Leroux, Conan Doyle, 
Dumas, Jules Verne, Karl 
May, operele lui Simenon, 
Agatha Cristie, G. K. 
Chesterton, Leo Malet. Se 
vorbește mult de un ciclu 
de romane de spionaj al 
lui Ian Fleming, al cărui 
erou este James Bond. O 
altă direcție de îmbogăți
re a activității editoriale 
este desigur încurajarea 
producției originale.

VICTORIA SIMIONES- 
CU, studentă la Universi
tatea din București subli
nia necesitatea unui mate
rial critic care să înso
țească cartea de aventuri. 
„Cei mai mulți cititori ai 
genului nu sînt tentați să 
urmărească critica de spe
cialitate prin revistele 
noastre literare, ori, prin 

publicarea unor prefețe 
substanțiale, documentate, 
referitoare la cartea res
pectivă și la gen ca atare, 
într-o formă atrăgătoare și 
accesibilă aparținînd unor 
persoane autorizate, orien
tarea lor ar fi mai opera
tivă și mai eficace. In ge
neral cărțile tipărite pînă 
acum au fost prezentate 
într-o modalitate foarte 
comună, lipsită de fante
zie.

Cea mai acută proble
mă editorială subliniată de 
mai toți interlocutorii 
noștri este însă tirajul mic 
în care se editează roma
nele de aventuri. In afa
ră de faptul că apar foar
te rar și la distanțe destul 
de mari de timp, numărul 
redus de exemplare nu 
este capabil să acopere 
solicitarea. Elevul R. BENI 
spunea că din cauza apa
rițiilor neregulate și a 
fluxului cititorilor atunci 
cînd în sfîrșit cărțile se 
găsesc în librării are loc 
un adevărat asalt al stan
durilor. La biblioteci vin 
cîteva exemplare din care 
trebuie să te lupți să obții 
una cu greu. De aceea și 
ajung repede într-o stare 
jalnică.

Și sub aspectul informă
rii cititorilor de apariția u- 
nei noi cărți de aventuri 
editurile sînt deficitare. 
Cînd se anunță că a „a- 
părut cutare carte..." în
seamnă de fapt că „a dis
părut cutare carte“. N-ar 
fi totuși mai utilă formula 
„va apare... la data...“ ?

Ar mai trebui ridicată 
chestiunea reeditărilor u- 
nor romane epuizate cum 
ar fi Poe, Dumas, Verne, 
Wells, Cercul magic. Sînt 
cărți valoroase pe care do
rești să le ai și să le ci
tești sau să le recitești.



VIZITĂ TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI

(Urmare din pàg. I)

mâno-chineză“, președintele 
cooperativei, Gheorghe Ghiță, 
a vorbit despre principalele 
realizări ale cooperativei și 
ale comunei, relevînd, printre 
altele, că astăzi cooperativa 
reunește întreaga comună — 
aproape 1 500 de familii — și 
o suprafață de peste 5 260 hec
tare, față de numai 34 familii 
cu 170 hectare cît avea în 
urmă cu 14 ani la înființare. 
Prin grija și sprijinul partidu
lui și a statului nostru, coo
perativa s-a dezvoltat an 
de an, obținînd rezultate tot 
mai bune atît la culturile de 
cereale, cît și în creșterea ani
malelor. Anul trecut venitu
rile bănești au fost de aproape 
12 milioane lei.

Se vizitează apoi cîmpurile 
cultivate cu cereale, plante 
tehnice și furajere. Oaspeții se 
opresc la loturile demonstra
tive de porumb și alte plante, 
se interesează de soiurile cul
tivate și de experiențele care 
se fac aici, de metodele agro
tehnice folosite și de produc
țiile obținute. Anghel Cristian, 
inginerul agronom al coopera
tivei, informează că anul tre
cut cooperativa a realizat în 
medie 2 500 kg grîu și 3 200 kg 
porumb boabe la hectar, iar 
la orez 3 500 kg Ia hectar. El a 
înfățișat planurile cu privire 
la mărirea producției agricole, 
extinderea irigațiilor. întărirea 
economică a cooperativei și a 
suMipia.t avantajele pe care le 
au cooperativele agricole de 
producție în urma înființării 
uniunilor cooperatiste.

în continuare se face un 
popas la fermele zootehnice 
ale cooperativei. Sînt prezen
tate progresele înregistrate și 
măsurile ce se întreprind pen
tru ridicarea eficientei econo
mice a acestui important sector 
de activitate. Tovarășul Ciu 
En-lai, se întreține cu inginera 
zootehnistă Vasilica Vatău, 
șeful de grajd Ion Tronaru, și 
cu alți cooperatori despre mo
dul de organizare a muncii, 
gradul de mecanizare a lucră
rilor, repartizarea veniturilor 
pe baza zilelor muncă lucrate 
etc.

După vizitarea terenurilor 
de cultură și a fermelor 
zootehnice, oaspeții se în
dreaptă spre stadionul comu
nei, unde urmează să aibă loc 
o adunare a locuitorilor din 
Muntenii-Buzău.

Pe parcurs gazdele infor
mează pe oaspeți despre reali
zările gospodărești - edilitare 
înfăptuite în ultimii zece ani. 
Au fost construite peste 700 
locuințe noi. " 
tate din totala, 
comună 
trei școli în care" învață pvste 
1 100 de elevi, un dispensar, o 
grădină de vară pentru spec-

... aproape jutjiă- 
;alul caselor din 

un cămin cultural,

tacole artistice, un magazin 
mixt. Comuna a fost electrifi
cată și radioficată.

Pe stadionul comunei s-a 
adunat marea majoritate a ță
ranilor cooperatori din comuna 
Muntenii-Buzău. Adunarea a 
fost deschisă de tov. Andrei 
Voileanu, prim-secretar al 
Comitetului raional P.C.R., 
care a salutat pe oaspeții 
chinezi în numele locuitorilor 
din raionul Slobozia.

Luînd cuvîntul, Gheorghe 
Ghiță, președintele cooperati
vei agricole de producție, a 
exprimat satisfacția țăranilor 
cooperatori din această parte 
a cîmpiei Bărăganului de a 
avea în mijlocul lor pe oaspe
ții chinezi.

Am urmărit cu mult interes 
la radio, televiziune și în 
presă — a spus vorbitorul — 
desfășurarea vizitei dv. în 
țara noastră și sîntem însufle
țiți de aceleași sentimente de 
prietenie 
mân v-a 
deni în 
expresie 
profunde pe care poporul nos
tru le nutrește față de poporul 
chinez, cooperativa agricolă de 
producție din Muntenii-Buzău 
poartă numele simbolic „Prie
tenia româno-chineză“.

în primăvara anului tre
cut —- a continuat vorbito
rul — împreună cu alți doi 
cooperatori din această co
mună, am vizitat Republica 
Populară Chineză. Păstrăm cu 
dragoste amintirea simțămin- 
telor frățești cu care am fost 
înconjurați pretutindeni în 
orașele și satele Chinei popu
late. Ca oaspeți ăi țării dum
neavoastră am cunoscut . în
deaproape și ne-am bucurat 
din inimă de. succesele pe care 
poporul 
drumul 
ducerea 
Chinez.
din Lugouciau pe care am 
vizitat-o și care poartă același 
nume simbolic al „Prieteniei 
chino-române“, am fost im
presionați de rezultatele do- 
bîndite de harnicii țărani de 
acolo. Ei ne-au povestit cum 
trăiau în trequt, cum au pășit 
pe drumul vieții noi, cum 
valorifică fiecare bucată de 
pămînt pentru obținerea unor 
recolte bogate.

Tot în anul 1965, cu cîteva 
luni mai tîrziu, am primit la 
rîndul nostru oaspeți din Lu
gouciau, pe care i-am înconju
rat cu aceeași ospitalitate, 
arătîndu-le înfăptuirile noas
tre. Legăturile dintre țăranii 
cooperatori din Muntenii-Bu
zău și membrii comunei popu
lare din Lugouciau sînt foarte 
strìnse, temeiul lor fiind, prie
tenia trainică dintre țjaîtîe,1 
popoarele și partidele noastre, 
idealul comun al făuririi'"so
cialismului.

După ce a înfățișat realiză-

cu care poporul ro- 
întîmpinat pretutin- 
aceste zile. Ca o 

a acestor sentimente

chinez le obține pe 
socialismului sub con- 

Partidului Comunist 
în comuna populară

rile obținute de țăranii coope
ratori din Muntenii-Buzău. 
vorbitorul a subliniat că astăzi 
rodnicia Bărăganului, împle
tită cu vrednicia și experiența 
țăranilor care muncesc în 
colectiv, sub îndrumarea per
manentă a partidului și cu 
sprijinul acordat de stat fac 
ca rezultatele muncii să fie tot 
mai îmbelșugate, aducînd mul
țumirea și bunăstarea în ca
sele țăranilor cooperatori.

în încheiere, președintele 
cooperativei a mulțumit oas
peților pentru vizita făcută și 
i-a rugat să transmită po
porului chinez sentimentele de 
prietenie sinceră, frățească ale 
cooperatorilor din Muntenii- 
Buzău.

A luat apoi cuvîntul coope- 
ratoarea Maria Ion. Ea a sub
liniat interesul cu care cei ce 
muncesc pe ogoarele patriei 
noastre urmăresc îndeaproape 
lupta pe care poporul chinez 
o desfășoară sub conducerea 
Partidului Comunist pentru 
construirea socialismului. Am 
avut prilejul — a spus ea — 
să cunoaștem multe din reali
zările Chinei populare. Cînd 
s-au întors din vizita pe care 
au făcut-o în China, președin
tele nostru și ceilalți membri 
cooperatori de la noi ne-au 
povestit pe larg ce au văzut 
în țara dv. Astfel am cunoscut 
mai bine trecutul de luptă al 
poporului chinez, eforturile 
neobosite pe care el le depune 
pentru înflorirea patriei sale 
socialiste.

Vorbitoarea a înfățișat apoi 
cîteva aspecte din transfor
mările prin care a trecut co
muna Muntenii-Buzău în anii 
socialismului, subliniind creș
terea conținuă a nivelului de 
trai al locuitorilor, rod al 
politicii Partidului Comunist 
Român, care asigură poporu
lui nostru progresul și bună
starea.

în încheiere, vorbitoarea a 
rugat pe oaspeți să transmită 
din partea femeilor de pe 
aceste meleaguri ale Româ
niei, urări de fericire și noi 
înfăptuiri de seamă femeilor 
din China socialistă, frățească.

în aplauzele puternice ale 
adunării a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Ciu En-lai, care a 
spus :

Sîntem deosebit de bucuroși 
că am venit astăzi ca oaspeți la 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno- 
chineză“. în aceste zile, am 
trăit tot timpul o mare priete
nie. Sîntem acum deosebit de 
mișcați de o asemenea întîm- 
pinare caldă și primire cor
dială pe care ni le-ați 
făcut. în numele tuturor 
tovarășilor din delegația de 
partid ții’ guvernamentală chi
neză și al poporului chinez, vă 
exprim mulțumirile noastre 
sincere. Vă transmit totodată 
salutul frățesc al membrilor

„Prietenia 
Lugouciau

Recepție oferită de C. C. al P. C. R. și Consiliul de Miniștri
(Urmare din pag. 1) zia-

în întrea-

membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Tzen lun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze Ta 
București — membrii delega
ției de partid și guvernamen
tale chineze, precum și alți 
oaspeți chinezi care însoțesc 
delegația.

fie asemenea, au luat parte 
Aurel Duma, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin, și celelalte persoane 
oficiale române, care însoțesc 
pe oaspeți în vizita lor.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știin
ță, cultură și artă, generali, 
ziariști români și chinezi, co
respondenți și trimiși speciali

ai unor agenții de presă și 
re de peste hotare.

Au fost, de asemenea, 
față, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în Republica 
Socialistă România.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii : Ni
colae Ceaușescu și Ciu En-Iai 
au rostit toasturi.

de

utile dintre 
partid șî de 

două țări ale

Toastul tovarășului

(iu tn -löi
(Urmare din pag. I)

schimb de păreri în importan
te probleme de interes co
mun. Sînt convins că vizita de 
prietenie pe care o facem noi

și convorbirile 
conducătorii de 
stat din cele 
noastre, vor adinei în mod si
gur și pe mai departe cunoaș
terea noastră reciprocă, vor 
contribui Ia dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre țările noastre.

Propun să toastăm pentru 
prietenia de nezdruncinat din
tre poporul chinez și poporul 
român, pentru succesele stră
lucite ale României în con
strucția socialismului ; pentru 
pacea lumii ; în sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, și a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat a României ; în sănătatea 
tuturor tovarășilor români 
prezenți Ia această recepție; 
în sănătatea șefilor misiunilor 
diplomatice și a soțiilor lor, 
prezenți la această recepție.

comunei populare 
chino-română“ din 
din Pekin.

După înfăptuirea 
ga dumneavoastră țară a coo
perativizării agriculturii, bi- 
zuindu-vă pe superioritatea 
economiei colective și pe 
inițiativa creatoare a maselor 
largi de țărani, ați ridicat în 
mod rapid nivelul producției 
agricole. Ați dobîndit succese 
foarte mari în transformarea 
naturii, în realizarea mecani
zării agriculturii și în îmbu
nătățirea gospodăririi coope
rativei agricole de producție. 
Puteți acum nu numai să aco- 
periți nevoile țării de cereale, 
din propriile dv. producții dar 
aveți și disponibilități pentru 
export. Acesta este un lucru 
pentru care merită să fiți 
felicitați. Astăzi constatăm cu 
mare bucurie că realizările 
cooperativei dv. prezintă un 
tablou înfloritor. Vă urăm 
din toată inima să obțineți ne
contenit noi și mari succese.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Chinez și tova
rășul Mao Tze-dun au acordat 
tot timpul o mare atenție agri
culturii, considerînd-o drept 
baza economiei naționale. 
Sprijinindu-se pe superiorita
tea comunei populare ' și cu 
ajutorul puternic al industriei 
masele largi de țărani din 
țara noastră ridică în mod 
rapid producția agricolă. în 
prezent, în țara noastră se 
desfășoară pe scară ~ națio
nală o mișcare de masă avînd 
ca scop de a învăța de la 
Daitzai, de a ajunge din urmă 
și de a depăși Daitzai. Daitzai 
este o brigadă de producție a 
comunei populare Daitzai din 
județul Șiian, provincia Șan- 
si. în trecut acolo era o regiu
ne muntoasă lipsită de apă și 
cu pămînt arid. Dar membrii 
acestei brigăzi din Daitzai, 
sprijinindu-se cu hotărîre pe 
forța economiei colective, mer- 
gînd pe drumul bizuirii pe 
forțele proprii, dezvoltînd spi
ritul de a munci cu hărnicie 
și abnegație au transformat 
acest sat sărac de munte în- 
tr-un sat cu producție mare 
de cereale. înainte de elibe
rare, producția de cereale pe 
hectar nu ajungea la 1 000 de 
kg., iar acum ea a atins 6 000 
kg și astfel la ei s-a realizat 
în linii mari o producție con
stantă și ridicată, recolta fiind 
asigurată atît pe timpul sece
tos cît și în condițiile de inun
dații. Acum, în întreaga țară 
au apărut multe unități 
fruntașe de tip Daitzai, ceea 
ce a dat un puternic imbold 
dezvoltării continue a agricul
turii țării noastre.

In • lupta revoluționară 
îndelungată, între poporul 
chinez și poporul român 
s-a închegat o prietenie cor
dială. Legăturile de prietenie 
dintre cooperativa dv. de pro
ducție și comuna populară 
..Prietenia chino-română“ din 
Lugouciau-Pekin reprezintă un 
exemplu viu al prieteniei din
tre cele două popoare ale 
noastre. Sînt convins că prin 
această vizită a noastră, se va 
consolida și dezvolta și pe mai 
departe prietenia noastră. Aș 
dori să duc cu mine membri
lor comunei populare „Priete
nia chino-română“ din Lu
gouciau, ca și întregului popor 
chinez, prietenia caldă cu care 
ne-ați primit.

în încheiere, tovarășul Ciu 
En-lai a adresat urări pentru 
dezvoltarea continuă a prie
teniei frățești dintre poporul 
chinez și poporul român.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri de vii 
aplauze.

Luîndu-și rămas 1 
oaspeți, locuitorii comunei 
ovaționează îndelung ] 
prietenia dintre popoarele 
mân și chinez.

I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
E

interviuri repo 
Știri interviuri 

rtaje 
interZILNIC

Știri 
rtaje S 
repo 
© Știri
viuri reportaje H Știri 
interviuri reportaje 0 Știri

Informații
• După un turneu de aproape 

două săptămîni în țara 
Ansamblul de cîntece și 
din Pekin a părăsit miercuri Ca
pitala,

noastră, 
dansuri

• Colectivul Teatrului National 
din Belgrad, care a întteorins un 
turneu în orașele București și Ti
mișoara cu piesele „Doamna Mi
nistru" a Iui Branislav Nușici și 
„Thomas More" de Robert Bolt, a 
plecat miercuri dimineața 
patrie.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Lucrările Comisiei economico-financiară 
a Marii Adunări Naționale

în zilele de 21 — 22 iunie, 
membrii Comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări 
Naționale au luat în studiu 
proiectul planului cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe perioada 1966—1970.

în după amiaza zilei de 22 
iunie, Comisia economico-fi- 
nanciară, întrunită sub preșe
dinția tov. prof. univ. Manea 
Mănescu, a ascultat expunerea

tov. Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării cu privire la pre
vederile proiectului planului 
cincinal.

La ședința Comisiei au par
ticipat președinți ai comisiilor 
permanente de resort ale Marii 
Adunări Naționale.

Lucrările Comisiei continuă.

PELICANUL
ALB ’66

(Agerpres)

Reprezentativele masculine și feminine ale larii noastre care au cucerit titluj mondial la popice
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Cupa României

la fotbal
Sincere felicitări

popicarilor români

Bine ați venit, 
dragi absolvenți!
se adresează cuvinte calde, 
pline de dragoste.

— Școala, cadrele didac
tice, maiștrii instructori — 
Ie spune tovarășul prof. Pe
tre Sirbu, directorul școlii — 
au depus eforturi stăruitoa
re, v-au înconjurat cu căl
dură și înțelegere, pentru ca 
acest moment să fie cît mai 
bogat în semnificații, reve
lator, ați fost elevi buni, 
sîrguincioși și disciplinați, 
v-ați însușit temeinic mese
ria ; sîntem convinși că veți 
fi la fel și de acum înainte, 
la locurile de muncă...

— O dată cu urarea de 
„bun venit" în rîndul nos
tru — 11 se adresează, apoi, 
tovarășul inginer Ion Opriș, 
șef de producție — vă asi
gurăm, dragi absolvenți, că 
veți avea toate condițiile 
pentru a vă fructifica cu 
maximum de eficiență apti
tudinile, capacitatea voastră 
de muncă și creație. V-am 
urmărit cu dragoste pe par
cursul anilor de școală, 
bucurîndu-ne sincer de re
zultatele voastre. Vă primim 
astăzi cil încredere, pentru 
ca alături de noi, de întrea
ga clasă muncitoare,' să 
muncim neobosit! pentru 
traducerea în fapt a măre

țelor directive trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Sute de perechi de ochi 
urmăresc atent cuvintele 
calde ce li se adresează — 
fiecăruia deopotrivă, tuturor 
laolaltă. Imagini retro
spective se derulează ai
doma unui film... Iată: 
visul de-a învăța aceas
tă meserie.... examenul 
de admitere... primul con
tact cu școala, cu uzina... 
Vasile Marin, Alexandru 
Ion, Didu Nicolae, Ciontea 
Mircea, Mocanu Marin, A- 
dam Ion erau pe-atunci, în 
urmă cu trei ani. de-abia vi
sători, dar niște visători lu
cizi, cu un țel precis, căruia 
ii dedicau gindurile, pasiu
nea, voința. Timp de trei, 
ani s-au pregătit, teoretic și 
practic, pentru meseria în
drăgită. s-au format ca oa
meni, ca cetățeni. Timp de 
trei ani, înconjurați cu aten
ție și grijă, cu strădanie și 
căldură, au învățat pentru 
ca visul să devină realitate. 
Și iată-i, acum, muncitori 
ca/ificafi. E vorba, oare, 
numai despre o calificare 
oarecare ? Nicidecum. Cata
loagele recentelor examene 
de absolvire „vorbesc" nu
mai despre calificative fru
moase : 8, 9, 10. Calificării 
lor, insă, de strungari, mon- 
tori, frezori, ei s-au stră
duit să-i împlinească un co
rolar suprem, căruia îi vor 
dedica toate energiile și ap
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!(Agerpres)

Ieri, satisfacția victoriei au 
avut-o echipele : RAPID—Pe
trolul, 2—0, STEAUA—Dinamo 
București, 2—0, FARUL—Stea
gul Roșu, 2—1 și UT A—Crișul 
2—1. Băieții din Grant, in re
editarea duelului, au reușit „să 
se răzbune" ~pe aceia cară i-au 
lipsit de titlul de campioni — 
petroliștii ploieșteni. Consolați, 
rapidiștii își exprimă' Voință de 
a nu pierde „Cupa“. Nu va ii 
insă, adăugăm noi, deloc ușor. 
Ieri, pe stadionul „23 August“ 
Steaua a evoluat intr-o ma
nieră care a impresionat miile 
de spectatori. Dinamo a fost o 
umbră a ceea ce se știa că este. 
Jocul 
afara 
tice, 
lași care aveau parcă picioare
le legate — nu a plăcut nici ce
lor mai înfierbintați suporteri 
ai lor.

Văzîndu-se conduși, și ade
sea „păcăliți“ ae adversari prin 
ac(iuni subtile, derutante, dina- 
moviștii au recurs la durități. 
(Nici steliștii nu s-au lăsat da
tori). Frații Nunweiler, lvan, 
au dat insă tonul și, surprinză
tor, Grozea și Nunweiler VI, 
doi jucători tineri care jn loc 
să-și însușească ceea ce-i bun 
din fotbal — măiestria in jocul 
cu balonul — împrumută din 
arsenalul mijloacelor „bărbă
tești“ duritățile, ce se înscriu in 
biografia jucătorilor care nu 
vor cuceri niciodată simpatia 
publicului. Aceste ieșiri (arbi
trul V. Dumitrescu a fost nevoit 
să fluiere tot timpul și, in plus, 

' arbitrajul, după părerea noas
tră, a fost slab) au umbrit in 
parte jocul. încolo, a fost un 
spectacol agreabil.

V. CĂBULEA

dinamoviștilor . — in 
oricărei orientări tac- 

„bizuindu-se pe inain-

Convorbire cu Adolf Osch,
de popicepreședintele Federației internationale

zile în care seIntre oaspeții Bucureștiului, în aceste 
dispută întrecerile ediției a Vl-a a Compionatelor mondiale 
de popice, se află și dl. ADOLF OSCH (Elveția), președintele 
forului internațional al sportului popicelor, care a avut bună
voința să ne răspundă Ia cîteva întrebări.

• CONTINUĂRI • CONTINUAM

—- Care sint primele impresii 
prilejuite de aceste întreceri?,

— Foarte, foarte bune 1 Și a- 
ceslea, din toate punctele de 
vedere : primire călduroasă, 
grijă deosebită pentru tot ceea 
ce este legat de concurs (n-gu 
fost uitate nici măcar micile de
talii). Aprecieri foarte bune se 
cuvin sălii „Voința", bază spor
tivă modernă, o construcție re
marcabilă și de 
calitate.

— Ce părere 
sportivii români, 
această ediție a „mondialelor" ?

— Pe popicarii români îi cu
nosc de multă vreme și de va
loarea lor m-am convins și cu 
prilejul altor asemenea compe
tiții de amploare. Acum însă 
au fost de-a dreptul irezistibili 
și cele 3 titluri de campioni

o foarte bună

aveți despre 
participant!' la

mondiali pe care le-au cucerit 
sint .cea mai bună dovadă a 
înaltei lor măiestrii. Atît fetele, 
cit și băieții dv., m-au impre
sionat și nu numai pe mine, 
prin tehnica lor deosebită și în 
special prin calitățile psihice de 
care au dat dovadă : combati
vitate și putere de luptă, stă- 
pînire, multă stăpînire de sine. 
La acest capitol al pregătirii 
psihologice, au fost superiori 
redutabililor lor adversari din 
R.D.G., Iugoslavia, Ungaria și 
Cehoslovacia.

Valoarea popicarilor români 
a fost din plin confirmată în 
întrecerea de miercuri a pere
chilor. De aceea li se cuvin sin
cere 
care

felicitări lor și antrenorilor 
i-au pregătit".

interviu consemnat de
ROMEO VILARA

A TREIA VICTORIE ROMÂNEASCĂ
Ieri, în ziua a treia a cam

pionatelor mondiale de popice, 
sportivii români au obținut o 
nouă victorie. în proba mas
culină de perechi (200 bile 
mixte — 100 în plin și 100 izo
late) reprezentativa noastră 
alcătuită din Petre Purje — 
966 p.d. și Constantin Radu
lescu — 880 p.d. a realizat în 
total 1 846 p. d., devenind 
CAMPIOANĂ MONDIALA. 
Pe locul doi s-a clasat o altă 
echipă a țării noastre, forma-

tă din I. Micoroiu și C. Vînă- 
toru.

în proba feminină, titlul de 
campioană mondială la pe
rechi a fost cîștigat de echipa 
R. S. Cehoslovace (Sindlerova, 
Miculcikova) care a totalizat 
8.30 p.d., record mondial ega
lat. Pe locul doi s-a clasat 
echipa României alcătuită din 
Elena Trandafir și Margareta 
Szemani, iar pe locul trei e- 
chipa R. D. Germane (Engel
hardt și Preller).

titudinile lor: conștiința de 
muncitor. Numai așa se poa
te ajunge la adevărul că, în 
traiectoria visului lor, mo
mentul primirii in uzină re
prezintă un punct deosebit, 
situat la o cotă înaltă. Este 
vorba, așadar, nu numai 
despre o maturizare obiș
nuită, fizică, ci și de una 
morală, mai ales morală.

— într-un fel, visele noas
tre s-au împlinit, spune 
proaspătul sculer matrițer 
Constantin Neagu. Am năzuit 
să ajungem muncitori și am 
ajuns. Lucrurile nu se o- 
presc, însă, aici. Dorim să 
muncim, din mîinile noastre 
să iasă produse de calitate, 
să studiem în continua
re. Mulți dintre noi 
ne-am hotărît să urmăm li
ceul seral, școli de ridicarea 
calificării, facultăți. Deci, 
învățătura continuă, cu. noi 
sarcini, cu noi exigențe, 
care corespund dorinței 
noastre fierbinți de a trăi ca 
adevărați muncitori — con
structori ai socialismului.

MUMELE ÎTI BĂ, 
BAR (LAIE 
XUȚI FACE

altă parte, chiar dacă prașila 
întîi la porumb se va încheia 
curînd (deși mai erau aproa

pe 800 hectare la data raidu
lui nostru) suprafețe întinse 
au deja nevoie de prașila a 
doua.

Mai curînd se poate spune 
că este vorba de o anumită 
lipsă de organizare, de lipsa 
mai multor acțiuni concrete. 
Este vorba, de asemenea, de 
o anumită pasivitate care se 
manifestă în simpla înregis
trare a datelor primite prin 
telefon, fără a se lua măsuri 
concrete, corespunzătoare. Așa 
poate fi explicat și un alt 
fapt: curățirea pășunilor
în vederea sporirii pro
ductivității lor nu este nici în 
prezent încheiată cu toate că 
această acțiune trebuia reali
zată la începutul primăverii. 
Mai erau, cu puțină vreme în 
urmă, 300 hectare necurățate 
de arboretul dăunător, iar 400 
de hectare trebuiau fertili
zate.

în raion au existat, însă, în 
cursul lunilor martie și apri
lie și inițiative bune, între 
care organizarea unor decade 
ale curățirii și îmbunătățirii 
pășunilor, inițiative care n-au 
fost urmărite pentru a fi ge
neralizate. Din păcate, ele nu 
au constituit un precedent 
pentru a organiza în, această 
perioadă largi acțiuni de 
strîngere a fînurilor. Tinerii 
au fost cu totul insuficient 
antrenați în această impor
tantă acțiune economică. La 
comitetul raional U.T.C., to
varășul prim-secretar Nicolae

Tușan, n-a putut să ne spună 
decît cîteva lucruri despre 
activitatea tinerilor din comu
nele Berința și Coroiești. 
„Comitetele comunale U.T.C. 
— ne-a explicat dînsul — nu 
au manifestat suficient interes 
în acest sens, nu au organizat 
ieșiri ale tinerilor la strîngerea 
finului“. Dar nici comi
tetul raional al U.T.C. nu 
s-a ocupat de această proble
mă, nu a îndrumat și ajutat 
organizațiile U.T.C. în înde
plinirea angajamentelor ce și 
le-au luat cu privire Ia con
tribuția pe care s-o aducă la 
asigurarea bazei furajere.

SUCCES , 
comm 
mjiomle
A FEMEILOR

muncă, inițiativa, spiritul orga
nizatoric. In anul trecut, din 
totalul femeilor în vîrstă de 
muncă, aproape 90 la sută lu
crau în diverse ramuri ale eco
nomiei. Poporul nostru aprecia
ză aportul însemnat pe care-1 
aduc milioanele de femei mun
citoare, tehniciene, țărănci la

dezvoltarea întregii economii 
naționale.

Orînduirea socialistă a făcut 
posibilă creșterea substanțială 
a prezenței femeilor în știință, 
tehnică, cultură, în întreaga 
viăță spirituală a patriei. în 
ultimii șase ani, numărul de fe
mei ingineri și tehnicieni a 
crescut cu 44 la sută. în învă- 
țămînt, cultură, artă, femeile 
reprezintă aproape 58 Ia sută, 
iar in domeniul ocrotirii sănă
tății publice — peste 65 la sută 
din totalul salariaților. Din pu
ternicul detașament al intelec
tualilor din țara noastră fac 
parte numeroase femei care, 
continuînd cele mai frumoase 
tradiții ale înaintașilor români, 
aduc o contribuție însemnată la 
progresul economiei, la dezvol
tarea culturii, științei și artei 
românești.

Statul socialiste are o gri
jă deosebită pentru femeia 
mamă și pentru dezvoltarea ar
monioasă a tinerei generații. 
Nenumărate măsuri, printre care 
gratuitatea asistentei medicale, 
a medicamentelor și spitalizării 
pentru toate femeile gravide, 
pentru toii copiii pînă la 16 
ani, alocațiile de slat pentru co
pii, dezvoltarea rețelei de cre- 
șe, cămine și grădinițe sînt o 
mărturie a preocupării perma
nente pentru apărarea sănătății 
și îmbunătățirea condițiilor de 
viață a mamelor și copiilor din 
patria noastră.

Femeile participă tot mai ac
tiv la viața politică a țării. 
Sute de mii de femei din toate 
domeniile de activitate sînt 
membre ale Partidului Comu
nist Român ; peste 40 000 de 
femei sînt deputate în sfaturile 
populare, iar 67 de femei sint 
deputate in Marea Adunare Na

țională. în semn de prețuire 
pentru munca depusă, peste 
26 000 de femei au fost distinse 
cu diferite ordine și medalii, 
sute de femei au primit titlul 
de maestru emerit al artei, 
sportului, profesor și învățător 
emerit, Laureat al Premiului 
de Stat.

Toate acestea constituie o 
mărturie elocventă a procesului 
de creștere a conștiinței socia
liste a femeilor din țara noas
tră, a Înțelegerii importantelor 
îndatoriri ce revin femeii clin 
epoca noastră ca om al muncii 
și cetățean, ca mamă și soție, 
în toți acești ani, Consiliul Na
țional al Femeilor, comitetele și 
comisiile femeilor, zeci de mii 
de activiste ale mișcării de fe
mei din orașe și sate, printre 
care numeroase tinere, au des
fășurat o susținută activitate 
organizatorică și educativă in 
rindurile femeilor, stimulîn- 
du-le entuziasmul, inițiativa 
creatoare, hărnicia în înfăptui
rea cu succes a obiectivelor 
construcției socialiste.

Femeile din tara noastră, îm- 
pletindu-și eforturile cu cele 
ale întregului popor în lupta 
pașnică, constructivă, sprijină 
unanim politica externă a sta
tului român, năzuința lui de a 
dezvolta colaborarea cu toate 
popoarele, de a contribui la 
consolidarea păcii în lume.

Aducînd un cald salut Con
ferinței Naționale a Femeilor, 
tînăra generație din patria 
noastră urează mamelor, suro
rilor, soțiilor, tuturor femeilor, 
noi succese în lupta dusă de 
întregul popor, condus de 
partid, pentru înflorirea patriei 
socialiste.

Premiul de onoare al ce
lui de al III-lea festival na
țional a fost decernat lui 
Ion Popescu Gopo pentru 
contribuția adusă la dezvol
tarea artei cinematografice.

Marele premiu : „Proce
sul alb“ (regia Iulian 
Mihu); Premiul special al 
juriului : „Duminică la ora 
6“ (regia Lucian Pintilie) ; 
Premiul pentru regie : Mir
cea Mureșan pentru filmul 
„Răscoala“ ; Diploma pen
tru prima operă : Dinu Co
cea pentru „Haiducii“ ; 
Premiul pentru scenariu: 
Fănuș Neagu și Nicolae Ve- 
lea pentru filmul „Vremea 
zăpezilor“ ; Premiul pentru 
imagine: Aurel Samson 
(Procesul alb) ; Premiul 
pentru interpretare femini
nă : Irina Petrescu pentru 
rolul Anca din filmul „Du
minică la ora 6“ ; Diploma 
pentru debut în cinemato
grafie : Margareta Pîslaru 
pentru rolul Iulia din fil
mul „Tunelul“ și Monica 
Ghiuță pentru rolul Gia 
din „Vremea zăpezilor“ ; 
Premiul de interpretare 
masculină : Ilarion Ciobanu 
pentru rolurile Petre Petre 
(„Răscoala“) și Pavel Pavel 
(„Vremea zăpezilor“) ; Pre
miul pentru muzică a fost 
decernat compozitorilor Ti- 
beriu Olah („Răscoala“) și 
Mircea Istrate („Haiducii“); 
Premiul pentru scenografie 
l-au primit N. Teodoru și 
Filip Dumitrii! (semnatarii 
decorurilor la filmul „Hai
ducii“).

Pentru filmele de scurt 
metraj au fost atribuite ur
mătoarele distincții:

Marele premiu: „Vezi, 
rîndunelele se duc" (regia 
Constantin Budișteanu, 
imaginea Francisc Toth) și 
„Ceramica de Oboga" (re
gia Dumitru Dădărlat, ima
ginea Constantin Teodores- 
cu) ; Premiul pentru cel 
mai bun film documentar :

„Pasiuni“ — regizor Jean 
Petrovici, imaginea Doru 
Segai ; Diploma pentru ca
litatea artistică a filmelor : 
„Liniorii“, realizat de Du
mitru Done și Gheorghe 
Georgescu ; Premiul pentru 
cel mai bun reportaj : „Co
piii, iar copiii“, regia Flo- 
rica Holban ; Premiul pen
tru cel mai bun film de 
știință popularizată : „O vî- 
nătoare neobișnuită“, regia 
Paula Popescu, imaginea 
Ilie Cornea ; Premiul pen
tru cel mai bun scurt me
traj experimental : „Gara“, 
regia Gabriel Barta, imagi
nea Tiberiu Olasz.

Premiul Asociației Ci
neaștilor a fost acordat co
producției româno-sovieti- 
ce „Tunelul“, pentru cola
borare rodnică între cele 
două cinematografii națio
nale.

Premiul criticii cinema
tografice și al revistei „Ci
nema“ : „Cazul D.“ (regia 
Alexandru Boiangiu, co
autor al scenariului, alături 
de Mihai Stoian), pentru 
autenticitate și eficiență 
socială.

O simplă privire asupra 
palmaresului comportă u- 
nele discuții. Dacă la fil
mele artistice de lung me
traj premiile reflectă cu a- 
devărat valorile ce s-au 
impus în filmul românesc 
contemporan, nu credem că 
același lucru se poate spu
ne despre premiile acorda
te filmelor de scurt metraj.

După părerea noastră 
„Cazul D“, o excelentă 
anchetă cinematografică, 
merita din plin atenția ju
riului, mai cu seamă avînd 
în vedere unele slăbiciuni 
(asupra cărora vom reveni) 
vizibile în premiatul „Co
piii, iar copiii“.

Vrem să subliniem, re- 
luînd opinii exprimate la 
timpul cuvenit, jocul re
marcabil al actorului Dan 
Nuțu, excelentul interpret 
al rolului Radu, partenerul 
Irinei Petrescu în filmul 
„Duminică la ora 6“.

O propunere : valoarea 
excepțională a imaginii din 
filmele documentare pre
zentate la festival. îndrep
tățește cerința- ca în edi
țiile viitoare că se introdu
că în palmares și un pre
miu pentru cea mai bună 
fotografie în filmul docu
mentar. Au fost operatori 
ca Sergiu Huzum, W. Gold
gräber, Tiberiu Olasz și al
ții, care ar fi meritat o 
consemnare în palmares.

Impresia și concluzia tu
turor spectatorilor : a fost 
o competiție în care filmul 
românesc și-a dovedit ma
turitatea prin abordarea u- 
nei tematici majore, a unui 
mesaj social și artistic ge
neros.

ATANASIE TOMA 
TUDOR STÄNESCU



® Știri însemnări com 
entarii ® Știri însemn 
ări 
ent
@ Știri însemnări nom 
entarii 9 Știri însemnări

ZILNiC

Presa chineză despre vizita tovarășului
Ciu En-lai în țara noastră

PEKIN 22 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : întreaga presă chi
neză oglindește pe larg vizita 
în Republica Socialistă Româ
nia a delegației de partid și 
guvernamentale chineze con
dusă de Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Fiecare etapă 
a vizitei este descrisă prin 
ample reportaje în care se re
latează despre primirea căldu
roasă făcută oaspeților.

Ziarele „Jenminjibao“, „Da- 
gunbao“ și „Guanminjibao“ și 
alte ziare din capitala R.P. 
Chineze au publicat reportaje 
și fotografii despre vizitele 
făcute de delegație în regiu
nile Dobrogea, Oltenia și Ar
geș. Agenția China Nouă sub-

liniază acea parte din cuvîn- 
tarea rostită de premierul Ciu 
En - lai la Constanța în ca
re se arată că, deși vizi
ta delegației chineze în 
Republica Socialistă România 
este de scurtă durată, ea va 
contribui la întărirea priete
niei dintre cele două popoare. 
Ziarele au relatat, de aseme
nea, despre spectacolul de gală 
prezentat la Teatrul de Operă 
și Balet din București în onoa
rea tovarășului Ciu En-lai.

în relatările despre vizita 
delegației în orașul Craiova, 
ziarele „Jeminjibao“, „Dagun- 
bao“, „Guanminjibao“, sub
liniază primirea călduroasă 
făcută oaspeților de locuitorii 
orașului. Ziarele informează 
pe cititori despre vizita la 
Combinatul chimic și la Uzina 
„Electroputere“. Aceleași ziare 
publică textul cuvîntărilor

rostite la mitingul de la 
această uzină.

Intr-o amplă corespondență 
cu privire la mitingul de la 
uzina „Electroputere“, Agenția 
China Nouă scoate în evidență 
pasajele din cuvîntări referi
toare la prietenia dintre po- 

, poarele român și chinez, la re
lațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Chinez.

Presa relatează, de aseme
nea, despre vizita oaspeților 
chinezi la Combinatul de alu
miniu din Slatina, la Combi
natul de industrializare a lem
nului din Pitești, scoțînd în 
evidență înaltul nivel tehnic 
al utilajelor cu care sînt în
zestrate aceste combinate, pre
cum și măiestria muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor care 
lucrează în aceste întreprin
deri.

scurt
Atacuri ale patrioților

sud-vietnamezi generalului

In ultimele zile, aviația americană a continuat să bombar
deze centrele economice și culturale din diferite provincii 
ale R. D. Vietnam. în fotografie : spitalul din Thanh Hoa 

după bombardamentele aviației americane

Tratativele

sovieto-franceze
MOSCOVA 22. — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: La 22 iunie, la 
Moscova au continuat tratati
vele oficiale dintre conducăto
rii U.R.S.S. și președintele 
Franței, Charles de Gaulle. 
Leonid Zamiatin, directorul 
direcției de presă a M.A.E. al 
U.R.S.S., a declarat ziariștilor 
că „tratativele s-au referit la 
un cerc larg de probleme in
ternaționale importante, pre
cum și la relațiile bilaterale 
dintre Uniunea Sovietică și 
Franța. Tratativele se desfă
șoară favorabil și lasă o im
presie foarte bună“.

El a arătat în continuare că 
s-a hotărît de comun acord ca 
în viitor între Uniunea Sovie
tică și Franța să se desfășoare 
cu regularitate consultări.

„Dintre problemele discutate, 
o deosebită atenție a fost 
acordată problemelor securită
ții europene“, a declarat L. 
Zamiatin.

Alături de problemele poli
tice, o mare atenție a fost 
acordată în cursul tratative
lor problemelor dezvoltării 
relațiilor economice, culturale

și colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

Tot miercuri, președintele 
Republicii Franța, a fost oaspe
tele Universității din Moscova 
de pe Colinele lui Lenin. în 
cursul . vizitei el a rostit o 
scurtă cuvîntare în fața stu
denților, și a avut o convor
bire cu Ivan Petrovski, recto
rul Universității.

în aceeași zi, Charles de 
Gaulle a primit la reședința 
sa de la Kremlin pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Moscova.

După cum menționează a- 
genția TASS, președintele Re
publicii Franța, împreună cu ■ 
soția, au oferit la ambasada 
Franței, un dejun în cinstea 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernului so
vietic. Au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni- 
kolai Podgornîi și alți condu
cători sovietici. Au rostit 
toasturi Charles de Gaulle și 
Nikolai Podgornîi.

® Ambasadorul Republi
cii Socialiste România în 
Statele Unite ale Americii, 
Petre Bălăceanu, a oferit 
un cocteil, în saloanele Mi
siunii permanente a Repu
blicii Socialiste România 
Ia New-York, în cinstea 
delegației de scriitori ro
mâni, condusă de acad. Za- 
haria Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, care a 
participat la cel de-al 
34-lea Congres al Pen-Clu- 
bului Internațional.

La cocteil au luat parte 
numeroși scriitori ameri
cani și din alte țări, oameni 
de artă și cultură.

Patrioții sud-vietna
mezi au continuat să 
atace punctele întărite 
și bazele militare ale in- 
tervenționiștilor ameri
cani, producîndu-le noi 
pierderi.

suferit pierderi în oameni și 
materiale.

în timp ce Frontul Național 
de Eliberare își continuă ofen
siva militară împotriva arma
telor intervenționiste și trupe
lor saigoneze, la Saigon situa
ția se menține încordată.

la Praga

• Miercuri au luat sfîrșit 
la Geneva lucrările celei 
de-a 50-a sesiuni a Confe
rinței generale a Organiza
ției Internaționale a Mun
cii. La dezbateri au luat 
parte peste 1000 de dele
gați din 110 țări. Din dele
gația Republicii Socialiste 
România au făcut parte 
Dumitru Petrescu, președin
tele Comitetului de stat 
pentru protecția muncii, 
dr. Nicolae Ecobescu, re
prezentant permanent ad- 
interim al României la ofi
ciul Națiunilor Unite și in
stituțiile specializate — Ge
neva, Ion Tănăsoiu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al Uniunii gene
rale a sindicatelor din 
România, Bujor Olteanu, 
directorul general al rafi
năriei Brazi.

Astfel, în atacul asupra co
mandamentului militar dis
trictual din împrejurimile ora
șului Hue, unitățile Frontului 
Național de Eliberare au ucis 
11 militari americani și au 
capturat arme și echipament 
militar. Un alt obiectiv ame
rican atacat a fost postul de 
artilerie din provincia Quang 
Nam, situat la aproximativ 
16 km de baza americană de 
la Chu Lai, care a fost supus 
unui puternic tir de artilerie 
și arme automate.

Tot în cursul ultimei nopți, 
patrioții au atacat cu un pu
ternic foc de mortiere și mi
traliere două companii ale di
viziei a treia de pușcași ma
rini americani, aflate în re
giunea situată la sud-est de 
Da Nang. Ambele companii au

Miercuri dimineața, după 
cum relatează agenția Reuter, 
patrioții au bombardat baza 
americană de elicoptere de la 
Soc-Tong (în delta fluviului 
Me Kong, la 155 kilometri de 
Saigon). Au fost înregistrate 
însemnate pierderi în oameni 
și materiale.

La 100 kilometri depărtare, 
în apropierea localității Can- 
tho, un bombardier american 
de vînătoare a fost doborît de 
patrioți. De asemenea, în pro
vincia Quang Nam, a fost 
atacată și nimicită o companie 
de pușcași americani.

In provincia Phu Yen, într-o 
regiune abruptă și acoperită 
de pădurile junglei, au loc de 
trei zile lupte violente între 
'unități ale forțelor patriotice 
și trupele americane.

PRAG A 22 — Corespondentul 
Agerpres, Al. L.iță, transmite : 
Miercuri, la Praga, au Început con
vorbirile dintre A. Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și ge
neralul Ne Win, președintele Con
siliului revoluționar și președinte
le Consiliului de Miniștri a! Uniu
nii Birmane, care se atlă în aceas
tă tară într-o vizită oficială, la in
vitația președintelui R, S. Ceho
slovace. In cursul convorbirilor, au 
fost abordate o serie de probleme 
privind colaborarea dintre cele 
două tari și perspectivele dezvol
tării acesteia în viitor, și s-a făcui 
un schimb de vederi asupra celor 
mai importante probleme ale situa
ției internationale actuale.

Convorbirile, anunfă agenția 
C.T.K., s-au desfășurat în spiritul 
unei depline înțelegeri reciproce.

Cu zece zile înainte de ale
gerile prezidențiale din Bo
livia, lipsa de entuziasm a 
populației este deosebit de 
pronunțată. După aprecierea 
președintelui Tribunalului na
țional electoral, Mario Rolon 
Anaya „climatul politic pree
lectoral din țară este discre
ditat“.

Desigur, nici nu era de aș
teptat să fie altfel. Căci alege
rile de la 3 iulie reprezintă 
în primul rînd o încercare 
a juntei militare aflate la con
ducerea țării de a-și oficializa 
existența prin intermediul 
unui scrutin. în acest scop, 
candidatul juntei, generalul 
René Barrientos, a manevrat 
vreme îndelungată. Mai întîi 
au fost amînările, două la nu
măr, ceea ce a însemnat ter
giversarea alegerilor un an de 
zile. Motivul ? Membrii jun
tei aveau nevoie de timp ca 
să poată să împiedice campa
nia electorală a adversarilor, 
printr-o intensă șarjă de re
presiuni, intimidare, arestări 
și expulzări. Abia după dezor
ganizarea opoziției, data alege-

rilor a fost fixată, brusc, la 
3 iulie.

Opoziția — foarte eterogenă, 
de altfel — a protestat cerînd, 
de astă dată ea, amînarea ale
gerilor. Zadarnic. Șeful juntei, 
generalul Afedo Ovando 
Candia a declarat că alegerile 
nu vor fi amînate „nici măcar 
cu o zi“. Aceasta, desigur, 
pentru că orice amînare ar fi 
fost în detrimentul fostului

propriu. în afară de Barrien- 
tos, la fotoliul prezidențial din 
Bolivia candidează : generalul 
în retragere Bernardino 
Billao Rioja, din partea parti
dului Comunitatea creștină ; 
Victor Andrade, reprezentînd 
partidul Mișcarea națională 
revoluționară, condusă de fos
tul președinte Victor Paz 
Estenssoro (înlăturat de la 
putere în 1964 de către Bar-

99Climat politic discreditat“
său coleg la conducerea jun
tei (de fapt omul forte al ei), 
Barrientos. Opoziția de 
dreapta (formată din partidele 
de dreapta „civile“ în timp 
ce Barrientos reprezintă 
dreapta militară) au amenin
țat inițial cu boicotarea ale
gerilor de la 3 iulie, dar ul
terior și-au desemnat candi
dați. Opoziția de stînga și-a 
desemnat și ea un candidat

rientos, pe atunci vicepreșe
dinte al țării) ; Aniceto Sola- 
res, reprezentînd partidul 
Alianța instituționalistă de
mocratică, de tendință libe
rală ; în sfîrșit, Filipe Iniguez, 
candidează din partea Fron
tului Național de Eliberare și 
a Partidului Comunist din 
Bolivia.

în cadrul unei recente con
ferințe de presă, Iniguez a

condamnat manevrele juntei 
militare vizînd falsificarea 
alegerilor și menținerea la 
putere a reprezentanților ac
tualului regim. Referindu-sa 
la programul frontului, Ini
guez a arătat că în 
victorii în alegeri 
nizează adoptarea 
care să permită o 
independentă, naționalizarea 
firmelor străine care acțio
nează în țară, întărirea com
paniilor de stat.

în cazul cînd alegerile se 
vor desfășura în mod normal, 
Barrientos, în ciuda manevre
lor juntei, ar putea să piardă 
la mare diferență. Dar acțiu
nile vizînd falsificarea scru
tinului, lipsa de garanții acor
date grupărilor din opoziție, 
ar putea duce, în cele din 
urmă la „alegerea“ candida
tului militar. De aceea climatul 
politic preelectoral din Bo
livia este calificat drept „dis
creditat“. Discreditat de ac
tualii conducători militari, 
bineînțeles.

cazul unei 
se preco- 
de măsuri 
dezvoltare

ION D. GÖ1A

• în capitala Republicii 
Panama și-a deschis lu
crările seminarul interna- 
ional intitulat „Subnutriția, 
piedică în calea dezvoltării 
continentului sud-ameri- 
can“, la care iau parte de
legații din mai multe țări 
latino-americane. în dis
cursul inaugural, ministrul 
economiei și muncii al Re
publicii Panama, Abraham 
Pretto, s-a referit la situa
ția de mizerie a maselor 
populare din țările latino
americane, în special a ță
rănimii.

• De mai multe zile, locui
torii din valea Fergana (Uzbe- 
kistan) luptă împotriva inun
dațiilor pricinuite de topirea 
intensă a unor ghețari din 
munții învecinați cu Kirghizia. 
Un uriaș val de apă, de apro
ximativ 8 metri, care a pătruns 
în această vale, a smuls copa
cii din rădăcină, a culcat la pă- 
mînt stîlpii liniilor electrice 
de înaltă tensiune, a avariat 
poduri, șosele, case, conducta 
de gaze. Se semnalează vic
time.

A fost numită o comisie gu
vernamentală pentru lichidarea 
urgentă a urmărilor acestei ca
lamități.

• Guvernul birmanez a că
zut de acord să livreze Indiei 
în cursul acestui an o cantita
te de 80 000 tone de orez, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
oficial indian. Tranzacția a fost 
realizată cu prilejul convorbi
rilor pe care secretarul parti
cular al primului ministru in
dian, Indira Gandhi, le-a avut 
la Rangoon cu oficialitățile 
birmaneze.

• Buletinul de presă 
Casei Albe, a confirmat 
William Bundy, asistent 
secretarului de stat 
S.U.A., pentru problemele 
Extremului Orient, se află, 
de marți, seara, într-o 
vizită în Canada. El a avut 
deja întrevederi cu primul 
ministru al Canadei, Lester 
Pearson, și cu ministrul de 
externe, Paul Martin. Pur
tătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, Robert 
McCloskey, după ce a făcut 
anunțul privind vizita lui 
Bundy, a refuzat să preci
zeze scopul acesteia.

V

Retragerea personalului francez de la Belgrad

LA MECCA... AMERICANA

Incidentul

EM. RUCÄR P. NICOARÄ

aceste 
înca- 
direct 
aceas-
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pen- 
unui
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care-și
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Criza din N. A. T. O.

în 
de 
de 

este 
feno-

de remarcat 
că sindicatul 
a fost părăsit 

și de unele 
studențești

„José Antonio“

în orașul Amsterdam din 
Olanda au avut loc recent 
ciocniri violente între 
muncitorii din construcții 
și poliție. în cursul 
ciocnirilor două persoane 
au fost ucise și alte nu

meroase rănite

ELVEȚIA. — Tren circu- 
lînd prin trecătoarea Fur- 
ka, care are pereți de ză

padă de 9 metri

politicii suveranului 
întrucît accentuarea 
sprijin ar avea noi 
nefavorabile în multe

A. F. C. E. N. T. 
1 octombrie, cînd 
să se încheie o-
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PARIS 22 (Agerpres). — Din 
Paris se anunță că, în confor
mitate cu hotărîrea Franței de 
a se retrage din organismele 
integrate ale N.A.T.O. pînă la 
1 iulie, a început retragerea 
personalului francez din co
mandamentele N.A.T.O. din 
Franța, cifrat la peste 1 700 de 
militari. Cercurile N.A.T.O. au 
precizat miercuri că au început 
efectiv operațiunile de retra
gere din forțele aliate din 
Europa centrală (AFCENT), 
(din care face parte majo
ritatea personalului francez). 
A. F. C. E. N. T., formate de 
trupe ale Germaniei oc
cidentale, Belgiei, Olandei, 
Luxemburgului, Angliei, Ca
nadei și S. U. A., dispu
nea pînă acum de aproxi
mativ 5 000 de oameni. Po
trivit înțelegerii cu Franța, un 
număr, de aproximativ 300 de

Tîrgul
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Pe fondul nemul
țumirii și al opoziției 
crescînde a maselor 
față de regimul fran- 
chist, s-au semnalat 
în ultima vreme o 
serie de elemente 
semnificative, 
respondențele
Spania publicate în 

occidentală 
despre 

tensiunii 
(DIE TAT)

care fac parte din 
mișcarea falangistă 
(partidul franchist).

Așa cum relevă, de 
altfel, majoritatea 
observatorilor, 
fenomene se 
drează, fiind 
influențate de
ta, în lărgirea fron
tului forțelor care 
militează pentru re
înnoirea vieții 
blice spaniole, 
tru eliminarea
regim antipopular.

presa 
vorbesc 
„creșterea 
politice“ 
și „profunde frămîn- 
tări în cele mai dife
rite zone ale opiniei 
publice“ (LE MON- 
DE).

Departe de a se fi 
atenuat, conflictul 
care opune studen
țimea franchismului, 
s-a intensificat. 80 la 
sută din studenți au 
părăsit deja așa-nu- 
mitul sindicat univer
sitar dependent de 
guvern. Mulți din ei 
au aderat la „sindica
tele independente" 
și la federația demo
crată a studenților 
spanioli (F.U.D.E.), 
nerecunoscute de 
autorități. Alții s-au 
alăturat unor orga
nizații studențești 
ilegale social-demo- 
crate sau comuniste. 
Este 
faptul 
oficial 
chiar 
cercuri

Un element intere
sant semnalat 
același context 
corespondenții 
presă din Spania 
multiplicarea 
menelor de criză din 
sinul mișcării falan
giste. Au atras aten
ția incidentele care 
au marcat, pentru al 
doilea an consecutiv, 
conferința anuală 
națională a „Cercu
rilor José Antonio", 
care grupează o parte

însemnata a mișcării 
falangiste. In cadrul 
conferinței pe 1966, 
desfășurată între 2 și 
6 iunie, 
rezoluție în care se 
proclamă regimul re
publican drept cea 
mai bună soluție 
pentru Spania de 
mîine și care relevă 
„necesitatea asigură
rii libertăților funda
mentale ale individu
lui“. Documentul • 
respectiv exprimă .

făcut 
auzite“. 
opiniază 
dentul 

s-a votat o acestei
marchează o 

. care netă spre

totodată „neliniștea 
față de complicitatea 
Spaniei în jocul răz
boinic al S.U.A.“. 
Tonul la această 
conferință — scrie 
corespondentul ma
drilen al lui TRIBU
NE DES NATIONS 
— „a fost și mai as
cuțit decît cel de la 
conferința precedentă 
din iunie 1965 care 
a surprins și atunci. 
Accentele critice la 
adresa regimului s-au

mai amplu 
In orice caz, 

corespon- 
„rezoluțiile 

reuniuni 
alune- 

opo- 
ziție a unei părți a 
mișcării falangiste“. 
In această lumină e 
semnificativă și reac
ția conducătorilor 
actuali ai mișcării fa
langiste. José Solis 
Ruiz, unul din con
ducătorii falangișți, 
s-a grăbit să con
damne tendințele 
exprimate la confe
rința cercurilor José 
Antonio drept „un 
factor de dezagrega
re a regimului". 
Autoritățile au în
chis localurile cercu
rilor José Antonio și 
au anunțat „măsuri 
severe disciplinare 
împotriva acelor 
conducători ai cercu
rilor care patronează 
acțiuni contrare nor
melor stabilite de 
conducerea mișcării 
(falangiste)“.

Procesul din sînul 
mișcării falangiste 
este și el, în esență, 
o reflectare a 
unui sistem 
vădește mereu mai 
acut anacronismul.

Washingtonul acordă o 
portanță deosebită vizitei 
care o întreprinde în aceste 
zile în Statele Unite monar
hul absolut al Arabiei Saudite, 
Feisal. In ce-l privește pe re
gele Feisal, care s-a îndreptat 
spre Washington ca spre o 
nouă Meccă, agravarea atît a 
situației din Arabia Saudită, 
cit și relațiile încordate cu 
unele dintre țările arabe fac 
mai necesar ca oricînd spri
jinul, exprimat în bani , și 
arme, din partea Statelor 
Unite. Tocmai în acest con
text, surse arabe, citate de 
ziarul libanez „AL ANUAR“, 
subliniază că „vizita Iui Feisal 
în S.U.A. ar putea fi hotărî- 
toare pentru situația din 
Arabia . Saudită“. Situația este 
complicată de nașterea unei 
opoziții care nu-și reduce 
scopurile doar la schimbarea 
unui mbnarh, cu altul, depă
șind faza certurilor din pala
tul de la Ryad. Această miș
care activează pentru insta
urarea unui regim constitu-

BELGRAD 22 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Edvard 
Kardelj, a deschis miercuri la Bel
grad cel dc-al Xl-lea Tîrg inter
național al cărții. La ediția de 
anul acesta a tîrgului participă 88 
organizații de editura și publici
tate din R.S.F. Iugoslavia, precum 
și 58 case de editură din 16 țări 
străine.

E. Kardelj și alte personalități 
iugoslave au vizitat standul Repu
blicii Socialiste România, unde 
sînt expuse cărți de literatură be
letristică, tehnică și științifică, li
teratură pentru copii, albume de 
artă, dicționare bilingve, cărți, re
viste și publicații în limbi străine, 
discuri microsion cu înregistrări 
de muzică populară românească, 
muzică simfonică, arii din opere

militari francezi de toate ca
tegoriile vor continua să ră- 
mînă în 
pînă la 
urmează 
perațiunile de retragere. In 
afară de aceasta, la 1 iu
lie, termen la care Franța 
va fi automat retrasă din 
toate unitățile strategice și de 
instrucție ale comandamente
lor integrate ale N.A.T.O., 60 
de ofițeri și 70 de alți militari 
își vor înceta activitatea în 
cadrul SHAPE (Cartierul ge
neral suprem al forțelor aliate 
din Europa). Salariații civili 
francezi din AFCENT și 
SHAPE, precizează cercurile 
menționate își vor continua 
activitatea pînă la retragerea 
acestor comandamente din 
Franța (la termenul stabilit de 
1 aprilie 1967).

merită

adopte o po- 
independentă.

țional care să 
litică externă

Ținînd seamă de aceste ele
mente, regele Feisal caută să 
obțină un sprijin mai activ 
din partea Washingtonului. 
Statele Unite au făcut nume
roși pași pe această cale, în 
primul rînd livrînd, împreună . 
cu Anglia, echipament militar 
evaluat între 500 și 700 de 
milioane de dolari. Desigur că 
oferind acest sprijin curții 
din Ryad, Washingtonul nu 
face un gest platonic dat 
fiindcă Arabia Saudită în
seamnă foarte mult petrol. Se 
poate deci spune că la' con
vorbirile saudito-americane 
asistă și un al treilea interlo
cutor: A.R.A.M.C.O. (American 
Arabian Oii Company), care, 
chiar dacă nu este prezent, 
își face din plin simțită influ
ența.

Dar nu este vorba numai de 
petrol. Arabia Saudită re
prezintă și o importantă po
ziție strategică în Orientul 
Arab, a cărei însemnătate a 
crescut odată cu slăbirea po-

zițiilor imperialiste în aceas
tă parte a lumii. Pentru con
solidarea acestei poziții și 
pentru a încerca stabilirea 
unor capete de pod politice și 
militare și în alte țări musul
mane, regele Feisal a lansat 
ideea „pactului islamic". De 
cine este inspirat acest pact 
nu este greu de înțeles și 
acum cîteva zile, în „COM
BAT", Georges Andersen 
scria că alianța Panislamică 
a fost „aprobată, chiar spriji
nită de marile puteri anglo- 
sâxone". De altfel, 
amintit că încercări de a con
stitui o asemenea alianță a 
făcut și defunctul John Foster 
Dulles, ale cărui legături în 
lumea petrolului american 
erau bine cunoscute.

Rămâne de văzut cît de 
departe se va angaja actual
mente Washingtonul în spri
jinirea 
saudit, 
acestui 
ecouri 
țări arabe.


