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LA C. C. AL P. C. R.

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL

PE 9 LUNI

• Minerii din ba
zinul carbonifer al 
Munteniei au extras 
și livrat de la înce
putul anului, peste 
prevederile planului 
la zi, 30 000 tone de 
cărbune energetic, 
reprezentând anga
jamentul anual la 
ptix» tiBcția de cărbu
ne. Fruntașe sînt ex
ploatările miniere 
Filipești de Pădure 
și Ceptura, care au 
îndeplinit planul pe 
0 luni.

• Colectivul fabri
cii de aglomerare nr. 
1 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoa
ra, care asigură mi
nereu de fier auto- 
fondant pentru în
cărcătura furnale
lor, a îndeplinit pla
nul de producție pe 
9 luni la toți indi
catorii.

In cartierul Țiglina din Galați

Marți dimineața, la sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a avut 
loc o consfătuire de lucru la 
care au luat parte cadre cu 
munci de răspundere din Mi
nisterul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, șefi ai secțiuni
lor regionale de sănătate și 
prevederi sociale, academicie
ni, profesori din institutele 
medico-farmaceutice, medici 
specialiști din unitățile sani
tare, cercetători în domeniul 
demografiei, reprezentanți ai 
unor organizații obștești.

La consfătuire au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R. 
A luat parte, de asemenea, 
acad. Aurel Moga, ministrul 
sănătății și prevederilor so
ciale.

Consfătuirea a fost consa
crată dezbaterii problemelor 
privind creșterea natalității 
și îmbunătățirea continuă a 
măsurilor de ocrotire a mamei 
și copilului.

Au luat cuvîntul numeroase 
. cadre medicale de speciali
tate care au relevat însemnă
tatea măsurilor adoptate de 
partid și guvern pentru creș
terea continuă a nivelului de 
trai al populației și dezvol
tarea bazei tehnico-materiale 
a asistenței medicale. In ace
lași timp vorbitorii au eviden

țiat caracterul nesatisfăcător 
al actualei legislații privind 
întreruperea cursului sarcinii, 
care aduce daune stării de să
nătate a femeilor și influen
țează negativ asupra sporului 
natural al populației. Ei s-au 
pronunțat pentru limitarea 
strictă, prin lege, a cazurilor 
de întrerupere a sarcinii și 
s-au referit la necesitatea dez
voltării educației sanitare în 
rîndurile populației.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
a subliniat importanța deose
bită acordată de partid și 
guvern problemelor sănătății 
publice.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. s-a referit la îndatori
rile importante ce revin Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale, altor instituții 
centrale de stat și organizații 
obștești în legătură cu înfăp
tuirea unei politici de pers
pectivă privind creșterea popu
lației țării, precum și în do
meniul îmbunătățirii ocrotirii 
mamei și copilului, întăririi 
familiei, intensificării educa
ției sanitare a cetățenilor. Vor
bitorul a relevat îndatorirea 
patriotică ce revine cadrelor 
medicale de a munci neobosit, 
cu toată priceperea, pentru 
apărarea sănătății mamei și 
copilului, pentru continua îm
bunătățire a asistenței medi
cale acordate populației.

Primirea la C. C. al P. C. R. a delegației

PE
(Agerpres)

TRASEUL PROTOTIP-
BENEFICIAR

guvernamentale economice a R. D. Vietnam
Miercuri dimineața, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. ai 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, au primit 
la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, dele

gația guvernamentală econo
mică a R. D. Vietnam, condu
să de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului po
litic al C.C, al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire a participat 
Andrei Păcuraru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., precum și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam în Republica Socia
listă România.

Cu acest prilej a avut loc 
o discuție caldă, tovărășească.

mi
L/l CATEDRELE

SATULUI
Am parcurs sute și sute 

de kilometri pe șosele as
faltate, pe drumuri de țară, 
pe un traseu puțin obișnuit 
curselor de autobuze și tre
nurilor. In fiecare sat, în 
fiecare comună, am cunos
cut tineri agronomi, me
dici, profesori, cu „vechi
me** in muncă deși, cum se 
spune, statele lor de ser
viciu numără cel mult trei- 
patru ani. Ne-au vorbit 
despre munca lor, despre 
eforturile lor, intr-un cu- 
vint, despre viața lor. „Noi

nu facem apostolat. Ne în
deplinim o misiune plină 
de omenie care se con
fundă în mod fericit cu ap
titudinile și pregătirea 
noastră" — ne-a declarat 
învățătoarea Paula Diaco- 
nescu. Și am plecat la 
drum cu intenția de a ilus
tra această afirmație sobră 
cu materialul viu al fapte
lor de viață...

Citiți reportajul 
(pagina a IV-a)

Printre factorii care contri
buie la asigurarea și ridi
carea calității produselor, un 
rol important revine contro
lului tehnic de calitate care e- 
ste executat în întreprinderi 
de serviciile C.T.C., unități ca
re trebuie să se consacre în 
întregime menținerii calității 
produselor în strictă confor
mitate cu standardele, nor
mele interne, desenele, docu
mentația tehnologică, etalonul 
etc.

Cîmpul de acțiune al con
trolului de calitate începe încă 
din faza de asimilare a pro
duselor noi, continuă în pro
cesul de producție atît în fa
zele intermediare ale acestuia 
cît și în faza finală (de Ia re
cepția materiilor prime pînă 
la controlul minuțios al pro
dusului finit) și se încheie 
prin verificarea comportării 
produselor în exploatare la 
beneficiar.

Este, de asemenea, deosebit 
de important ca, la însușirea 
noilor produse, serviciul de 
control tehnic să acorde cea 
mai mare atenție verificării 
multilaterale în faza de omo
logare a prototipurilor, iar în 
faza de serie „zero" să parti
cipe activ la verificarea mo
dului în care documentația de 
fabricație, utilajele și SDV- 
urile prevăzute asigură preci- 

_ zia de execuție conform do- 
* cumentației tehnice și obți

nerea la fabricația de serie a 
performanțelor stabilite. Dar 
eficacitatea muncii de control 
tehnic este determinată și de 
modul în care serviciilor C.T.C. 
le este asigurată baza mate
rială respectivă : amplasarea

corespunzătoare în fluxurile 
de fabricație a posturilor de 
control cu inventarul lor, 
existența și conținutul docu
mentației tehnice, dotarea cu 
instrumente de măsură și 
control, înzestrarea cu stan
duri de probă ș.a.

In cadrul perfecționării con
tinue a proceselor tehnolo
gice de fabricație, pregătirea 
cît mai minuțioasă a proce
selor de control tehnic con
stituie un factor foarte impor
tant. Constatările din unele 
întreprinderi ca : Uzina de 
piese auto Colibași, Uzina 
„Electroprecizia" Săcele, Uzina 
„Progresul“-Brăila au dovedit 
că, acolo unde pregătirea teh
nologică a controlului nu este 
tratată ca o parte integrantă 
a procesului tehnologic de fa
bricație, activitatea de con
trol tehnic — volumul verifi
cărilor, metodele folosite și 
mijloacele de verificare exis
tente în dotare — nu poate

Ing. A. GRIGORESCU 
șeful Oficiului de control 

al calității producției 
din M.I.C.M.

(Continuare tn pag. a V-a)
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CU ANDREI ȘERBAN DESPRE: 

„Marele premiu 
pentru cel mai bun 

spectac#l“
obținut de grupul de drama 
al centrului universitar 

București
Clipe emoționante în Gara de 

Nord. Ieri dimineață, acceleratul de 
Belgrad, cu care s-a întors în țară 
grupul de dramă al Centrului Uni

versitar București (după cum am 
mai anun(at, la Festivalul interna
țional al formațiilor teatrale stu
dențești de la Zagreb, reprezentan
ții țări noastre au cucerit patru 
premii — printre care și ,,Marele 
premiu pentru cel mai bun spec
tacol") era așteptat de reprezen
tanți ai Ministerului Învățămîn- 
tului, Comitetului Central al 
U.T.C. și Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., cadre didactice univer
sitare, studenți. Printre flori, îm
brățișări și felicitări îl descoperim 
pe Andrei Șerban — regizorul 
spectacolului premiat...

ADRIAN VASILESCU

(Continuare In pag. a V-a)

(stingă) ia sosirea in Gara de Nord; (dreapta) Regizorul Andrei Șerban, cu unul din trofee. 
Foto : TRIFU DUMITRESCU

TELEGRAME
Tovarășului HADJI LLESHI 

Președintele Prezidiului Adunării Populare
Tovarășului MEHMET SHEHU 

Președintele Consiliului de Miniștri

PUNCTE 

DE

VEDERE

Educația estetică 
începe cu abecedarul

E comodă, însă falsă, con
siderarea precocității ab
solut în afara caracte

relor comune ale copilăriei. 
Pildele de precocitate muzica
lă (Mozart, Saint-Saens, Enes- 
cu), de precocitate în plasti
că (autoportretul lui Diirer, 
desenat la 13 ani), performan
țele infantile de calcul ale lui

Gauss etc., trebuie luate șl ca 
simptomele unei arii mai în
tinse de fenomene similare, 
deși nu pe deplin conturate ; 
trebuie puse în legătură cu 
ochii foarte deschiși ai majo
rității copiilor, cu imensa lor 
disponibilitate senzorială, in
telectuală și afectivă, cu ten
dința investigatorie, cu între

bările lor adesea fundamen
tale (provenite dintr-o rudi
mentară, dar autentică mirare 
filozofică), cu frecventa lor 
reușită artistică, din păcate 
nu întotdeauna înțeleasă con
form unei fuziuni obligatorii 
între criteriul estetic și cel al 
psihologiei vîrstelor. Un gîndi- 
tor romantic german exagera

nu fără anumită dreptate spu- 
nînd că toți copiii sînt ge
niali, numai că în scurt timp 
se pierd. Nu trebuie luată 
doar partea ridicolă a orbirii 
paterne și mai ales materne 
în privința genialității co
piilor proprii. Să nu uităm că 
dintre cei „neprecoci" au a- 
părut mai tîrziu un Câsar

Franck sau un Anton Bruck
ner, un Cervantes sau un 
Creangă ; nici că tuturor crea-

TUDOR ȚOPA 
cercetător științific principal 

la Institutul de științe 
pedagogice

(Continuare tn pag. a rV-a)

a Republicii Populare Albania

Tirana

Cu prilejul realegerii dv. tn funcția de 
înaltă răspundere de președinte al Prezidiu
lui Adunării Populare a Republicii Populare 
Albania, vă rog să primiți, din partea Con
siliului de Stat și a mea personal, cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și succes în activitatea pe care o desfășurați.

Urez poporului albanez să obțină, sub con
ducerea Partidului Muncii din Albania, noi 
realizări în opera de construire a socialis
mului.

Sînt convins că relațiile de prietenie și co
laborare dintre popoarele român și albanez 
se vor dezvolta necontenit, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

al Republicii Populare Albania

Tirana

în numele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, 
vă transmit calde felicitări cu prilejul re
alegerii dv. în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Albania și vă urez sănătate și succes în în
deplinirea înaltei dv. misiuni.

Folosesc acest prilej pentru a ura poporu
lui albanez să obțină, sub conducerea Parti- 

. dului Muncii din Albania, noi succese în 
construcția socialistă a țării, în lupta pentru 
apărarea păcii.

îmi exprim convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Albania se 
vor dezvolta continuu, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, spre binele cauzei socialismului și 
păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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DE ORGANIZAȚIE

și raționali- 
comitetului 

de vorbă cu 
cum se pre-

bun“. La rîndul său, 
nostru din comitetul 
într-o anumită îm- 

discutînd despre

se 
ori 
no- 
8 U1L

- sint întrebări cărora le-am 
căutat răspuns în organizația 

orășenească a U.T.C. — 
Giurgiu

1. 
la
2
ii

Ce calități apreciați 
viitorii activiști ?
Cind, unde și cum 

cunoaștem ?

Mai întîi ne răspunde tova
rășul DUMITRU CRISTEA, 
prim-seeretar al Comitetului 
orășenesc Giurgiu al U.T.C.

— Biroul Comitetului oră
șenesc Giurgiu ai U.T.C. acor
dă o însemnătate deosebită 
problemei selecționării cadre
lor. Ce înțelegem noi prin se
lecționare ? Cunoașterea tine
rilor care prin activitatea des
fășurată, prin calitățile lor 
morale și politice, prin presti
giul pe care-1 au în masa ti
nerilor dovedesc că merită să 
fie promovați în aparatul 
U.T.C. In permanență avem 
în atenția noastră un număr de 
tineri cu frumoase calități și 
care dovedesc că știu să des
fășoare o muncă interesantă 
printre tineri.

Creșterea, educarea perma
nentă a unor astfel de tineri, 
pe baza cunoașterii temeinice, 
multilaterale a lor constituie 
o preocupare de seamă a noa
stră. Ca să exemplific, în pre
zent noi avem în vedere 14 
asemenea tineri cărora le cu
noaștem calitățile, posibilită
țile, sarcinile pe care le înde
plinesc in momentul de față. 
Majoritatea sînt tineri în 
jurul a 20 de ani, dintre 
care zece sînt muncitori, iar 
restul tehnicieni și ingineri ; 
toți au sarcini de răspundere 
în organizațiile de bază.

Din nou ne-am întrebat :
— Ce calități au determinat 

ca atenția biroului comitetului 
orășenesc să 
pra lor ?

— Cum a 
se convingă 
dintre tinerii 
organizațiile orașului ?

— In ce constă particulari
tatea activității desfășurate în 
prezent de comitetul orășenesc 
cu acești tineri ?

portare exemplară. Unul după 
altul atributele strînse în 
dreptul numelui ei au impus-o 
nu numai colectivului de 
muncă în care a fost aleasă 
secretară a organizației de 
baz^ U.T.C. din secție, iar apoi 
locțiitor al secretarului comi
tetului U.T:C. pe întreprindere 

;ci și biroului comitetului oră
șenesc. Incredințîndu-i-se mai 
multe sarcini, pe toate le-a 
îndeplinit în mod exemplar. 
Relatăm și o întîmplare pentru 
semnificațiile ei :

Cum a mai făcut-o și altă 
dată, Anca Budurescu a venit 
într-o zi la comitetul orășe-

ei niște trăsături 
ce am primit-o în 
răbufnit. Era lim- 
ne aparținea în în- 

atunci cînd 
și 
o 

am

vă Ei descifraseră de mult în 
caracterul 
care, după 
muncă, au 
pede, vina
tregime, fiindcă 
ne-am orientat asupra ei 
am selecționat-o pentru 
muncă de răspundere, nu
procedat la consultarea tine
rilor, n-am cerut părerea în
tregului colectiv.

— O lecție așadar...
— Da, din care am desprins 

învățăminte prețioase. De a- 
tunci ori de cite ori atenția 
noastră se oprește asupra u- 
nui tînăr pe care-1 conside
răm bun pentru munca de ac
tivist șl pe care vrem să-l 
promovăm, ori cite lueruri am 
ști despre el, ne adresăm des
chis și adunării generale a 
organizației din care fjice par-

DUMITRU POPAZU, de la 
Direcția navală fluvială, de 
pildă, a fost evidențiat într-o 
adunare generală U.T.C. din 
luna iunie pentru realizări 
dobîndite în producție. La a- 
dunare participa și un secre
tar al comitetului orășenesc. 
Acestuia i-a plăcut cuvîntul pe 
care l-a luat Popazu în aduna
rea generală. Numele aceluiași 
Popazu a fost întîlnit și pe pa
noul de inovații 
zări. Secretarul 
orășenesc a stat 
el, s-a interesat 
gătește în continuare, ce stu
diază. Si-a notat în carnețel 
numele acestui tînăr. în iulie 
cînd a venit în aceeași orga
nizație de bază s-a interesat 
șl de Popazu. A aflat numai 
lucruri ce-i făceau cinste ute- 
cistului. în adunarea gene-

DEA
i

OMUL POTRIVIT...

se oprească asu

izbutit biroul să 
că aceștia sînt 

cei mai buni din

Diamant cu mii 
de

Unul dintre oamenii aflați 
în atenția biroului comitetu
lui orășenesc U.T.C. este și 
IGNAT GALUS. Inginer la 
secția mecanică, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Fa
brica de zahăr. Un tînăr cu 
Vădite înclinații spre cerceta
re, potolit, meditativ, care 
gîndește mult înainte de a 
face sau a spune ceva, de unde 
și părerea în rîndurile tova
rășilor de muncă, că de la el 
trebuie să scoți vorbele cu 
cleștele. Ce calități, ce fapte 
l-au recomandat în mod 
deosebit atenției comitetului 
orășenesc U.T.C. ?

■ — O perioadă destul de lun
gă l-am 
muncește 
cum 
tatea 
ției.
nare 
brie 
despre situația unor tineri — 
în mare parte sezonieri — care 
aveau atitudini necorespun
zătoare față de muncă. 
Ignat era atent la cele ce 
se discutau. A luat cuvîntul 
printre ultimii și dintr-un în
ceput toate privirile s-au în
dreptat spre el.

— Dar noi ce-am făcut! 
Sînt numai tinerii care absen
tează vinovați ?

Cu argumente bine alese, cu 
fapte concrete, a arătat cu de
osebită forță de convingere că 
abaterile acelor tineri pun în 
evidență și lipsuri din activi
tatea organizației, a colectivu
lui. S-a gîndit și la unele mă
suri pe care le-a sugerat cu 
modestie ; „ar fi bine să fa
cem..."

I-am urmărit activitatea în 
continuare. Angajamentul ce 
și-l luase, contribuția adusă 
la îndeplinirea măsurilor pe 
care le sugerase ne-au rele
vat nu numai priceperea, cu
noștințele și seriozitatea lui, 
ci și o altă calitate : perseve
rența. Știam că la facultate a 
plecat din producție, că o bună 
bucată de vreme își împărțise 
activitatea între strung și băn
cile liceului și că acest lucru 
presupune de la sine perse
verență, dar acum descope
ream această calitate pusă în 
slujba muncii de organizație.

Urmarea : treptat, treptat, 
din observațiile pe care acti
viștii comitetului orășenesc 
U.T.C., secretari și membri ai 
biroului, le strîngeau cu fie
care deplasare în organizația 
în care muncea Ignat Galus, 
s-a conturat convingerea că 
tînărul inginer 
un btln activist 
noastre.

Un nume pe 
comitetului orășenesc l-au re
ținut la fiecare contact cu ac
tivitatea organizației U.T.C. de 
la „Steagul roșu" : „Anca Bu
durescu — cea mai pricepută 
țesătoare de covoare orienta
le", „Anca Budurescu — o 
fată cu personalitate în între
prindere". Apoi : perseveren
ță, hărnicie, pregătire temei
nică, dragoste de muncă, com-

observat și cum 
în producție și 

desfășoară activi- 
cadrul organiza-

îți 
în

Mi amintesc de o adu- 
generală de prin septem- 
anul trecut. Se discuta

poate deveni 
al organizației

care activiștii

nesc al U.T.C. cu o propunere : 
să se organizeze seara distrac
tivă de către organizațiile 
U. T. C. din două întreprin- 

la „Steagul 
activa ea, 
fabrica de 

săptă-

te, în care se discută sincer, 
combativ.

deri, < 
roșu", 
și cea 
zahăr.
mîni s-a prezentat cu progra
mul gata întocmit. Un pro
gram interesant alcătuit din 
cîntece, dansuri, recitări, so
liști de muzică populară și 
ușoară. O singură nedumerire. 
Un număr din program era 
notat pur și simplu: SURPRI
ZA. In seara programu
lui, toți cei prezenți au făcut 
cunoștință cu brigada artistică 
de agitație a organizației 
U.T.C. nr. 1 de la „Steagul 
roșu" care a prezentat un 
adevărat spectacol de estradă. 
Aceasta era plăcuta surpriză, 
inițiativa Ancăi Budurescu că
reia i s-au și adresat cîteva 
întrebări :

— Cum ai reușit să mobi
lizezi atîtea fete ?

— Simplu. Am intrat și eu 
în brigadă.

— Dar copilul ? 
vreme Anca este

— Cînd vin la 
repetiții, îl las în 
tarului U.T.C. de la școala 
profesională de construcții._  ? !

— Este soțul meu.

cea
în 

t de
Peste

de 
oare

la
cîteva

(De cltăva 
mamă), 
brigadă, la 
grija secre-

Un sfătuitor prețios 
opinia colectivului
Continuăm convorbirea des

pre „drumul cunoașterii". In
terlocutorii, membri ai birou
lui comitetului orășenesc 
al U.T.C., ne fac cunoscut că, 
în practica muncii lor, luarea 
hotărîrii definitive cu privire 
Ia un tinăr, este precedată de 
încă o etapă. De una foarte 
importantă : consultarea des
chisă a întregului colectiv în 
care lucrează tînărul.

— Procedînd la o consulta
re largă, deschisă a întregului 
colectiv este aproape exclusă 
posibilitatea de a greși in a- 
precierea unui om. Uneori și 
un singur fapt poate răsturna 
o impresie foarte bună, dez
văluind trăsături, de caracter 
mai ales, greu de descifrat 
pînă cînd nu se traduc prin 
consecințe în activitate.

Cercetînd procesele verbale 
de la ședințele de birou și de 
la plenarele comitetului oră
șenesc al U.T.C. ne-am notat 
un nume: OLIMPIA C. Am re
ținut că s-a hotărît scoaterea 
ei din muncă, din cauza unor 
serioase lipsuri pe care le are. 
Nu s-a procedat oare și în 
cazul ei ca în al celorlalți ? Nu 
a fost consultat oare colecti
vul de uteciști din care face 
parte ?

— Din păcate, nu. Pe Olim
pia C.. locțiitoare pe atunci a 
secretarului comitetului U.T.C. 
de la I.O.I.L. „Steagul roșu" 
am cunoscut-o și am apre
ciat-o doar pe baza faptului 
că era prezentă la toate in
struirile. că uneori avea o a- 
titudine combativă în cadrul 
organizației. După cîteva luni 
de la încredințarea unei sar
cini de răspundere, am consta
tat că O.C. nu era omul pe 
care-1 credeam noi. Eforturile 
ei, pe care noi le-am crezut 
sincere, s-au dovedit a fi de 
suprafață ; multe din realiză
rile colectivului le trecea drept 
merite personale, pretinzînd 
pentru ele recompense, func
ții, treptat ajungînd să nu 
mai facă nimic, să manifeste 
dezinteres în îndeplinirea sar
cinilor, fapt care s-a reper
cutat asupra activității orga
nizațiilor U.T.C. pe care le 
îndruma. Am încercat s-o 
jutăm, dar lucrurile nu s-au 
schimbat. Atunci ne-am pus 
întrebarea : cine e de vină 
Tăria de a da răspunsul am 
căpătat-o petrecînd mai multe 
zile printre tovarășii de mun
că ai Olimpiei. Părerea lor 
despre ea nu era prea groza-

Nu poate fi vorba 
de diletantism

Odată ce s-a ajuns la con
cluzia că un tînăr are calități 
ce-1 desemnează a fi capabil 
să devină activist — înseam
nă oare că el și trebuie pro
movat ?

Experiența în muncă a bi
roului Comitetului orășenesc 
Giurgiu al U.T.C. ne dove
dește că nu.

— De ce ? — l-am întrebat 
pe tovarășul NEDELCU CON
STANTIN, secretar cu proble
mele economice al comitetu
lui orășenesc

— Pentrul 
constatare a 
tînăr nu este 
de important
timp mai îndelungat, utecistul 
de care ne ocupăm să dove
dească în fapte calitățile sale; 
el să se afle, prin intermediul 
organizației de bază din care 
face parte, în atenția perma
nentă a comitetului orășenesc.

U.T.C.
faptul că simpla 
calităților unui 
suficientă. La fel 
este ca intr-un

rală, cînd acesta s-a ridicat și 
și-a expus punctul de vedere 
asupra chestiunilor discutate, 
s-a făcut o liniște impresio
nantă. Secretarul comitetului 
orășenesc i-a rugat pe mem
brii comitetului 
dea sarcini mai 
pe linie de organizație. Popa
zu s-a achitat cu cinste de toa
te sarcinile ce i-au fost încre
dințate. în momentul de 
fată își desfășoară cu succes 
activitatea ca instructor extra
bugetar al comitetului oră
șenesc.

O remarcă : a te ocupa de 
dezvoltarea unui ttnăr pe ca
re-1 consideri apt pentru a 
deveni activist nu înseamnă 
numai descoperirea acestuia 
ci, la fel de importantă este 
și munca sistematică pentru 
evidențierea tuturor calităților 
sale.

U.T.C. să-i 
importante

Proba hîrtiei 
nu spune totul.■ ea

un membru 
orășenesc

Se întîmplă ca 
al comitetului 
al U.T.C., stînd de vorbă cu se-

cretari ori membri ai comite
telor U.T.C. să afle că tînărul 
X de la întreprinderea Y este 
„un băiat 
tovarășul 
orășenesc, 
prej urare, 
întreprinderea Y evidențiază 
printre alții și pe X pentru că 
ar fi., băiat bun. Si așa 
face că in hîrtiile unuia 
altuia dintre activiști este 
tată însemnarea de mai 
Și cum nu întotdeauna „băiat 
bun" — din hîrtii — este si
nonim cu un tînăr cu reale 
calități dovedite în activitate, 
într-un timp mai îndelungat, 
atunci cînd se pune problema 
selecționării cadrelor apare 
superficialitatea, subiectivis
mul...

înșiși membrii biroului co
mitetului orășenesc al U.T.C. 
ne-au istorisit un caz asemă
nător. TUDOR Ș. de la coope
rativa „Deservirea" era cunos
cut la comitetul orășenesc ca 
„un băiat bun". Precis se știa 
doar că „uneori ridică proble
me în adunările generale". 
Cartea de evidentă îl prezenta 
a fi un băiat cu studii medii 
terminate. Dintr-o hîrtie, un
de era notat, Tudor Ș. a 
trecut pe altă hîrtie — cea a 
tinerilor cu calități deosebite, 
ce merită să devină activiști 
ai comitetului orășenesc.

Numai că în acest moment 
s-a petrecut un fapt datorat 
unei laturi pozitive a stilului 
de muncă : munca colectivă. 
Discutîndu-se în birou, tova
rășul Jianu Pavel, șeful sec
torului evidență, a remarcat 
că Tudor Ș. nu are nici o în
sărcinare în organizația de 
bază în care activează.

— îl cunoaște cineva înde
aproape pe Tudor Ș. — s-a 
pus întrebarea ? Nimeni nu a 
putut da vreo relație mai con
cretă.

— Dar hîrtiile nu sînt sufi
ciente... a conchis primul se
cretar. Să ne interesăm mai 
îndeaproape...

Ceea ce s-a și făcut. Și ast
fel s-a aflat că Tudor Ș. e 
„băiat bun. ...dar cu lipsuri", 
că în atitudinea sa morală 
sînt destule fapte discutabile, 
că uneori se creează nemulțu
miri și în legătură cu munca 
sa profesională...

Următoarea ședință a bi
roului comitetului orășenesc a 
tras concluziile pe marginea 
acestei întîmplări și a hotărît. 
ca niciodată să nu mai fie pus 
în discuția sa vreun tînăr pen
tru a fi promovat pe linie de 
organizație, .tjacă nu este înde
plinit un deziderat fundamen
tal : cunoașterea directă a tî- 
nărului, aprecierea nemijlocită 
a calităților după realități și 
nu

„Sfinxul" din Bucegi
4

Expoziția 
viitorilor 

agronomi
DESPRE

după bîrtii.
NICOLAE ARSENTE 

CAROL ROMAN

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

De cîteva zile, Liceul nr. 6 
din Iași găzduiește o expoziție 
agricolă cuprinzînd produse 
de pe lotul experimental al 
școlilor din raza orașului Iași. 
Graficele de producție, plan
șele, fotomontajele și albumele 
alăturate exponatelor alcătu
iesc o imagine de ansamblu 
foarte grăitoare pentru inte
resul și pasiunea cu care cei 
aflați încă pe băncile școlii 
visează să devină agronomi.

Cadrul plin de certitudine 
și promisiuni al expoziției a 
constituit un îndemn și, tot
odată, un teren favorabil pen
tru desfășurarea lucrărilor 
consfătuirii cadrelor didactice 
care predau biologia și agri
cultura. Visul de agronom al 
multora dintre elevii școlilor 
ieșene făurit sub atracția lotu
rilor experimentale bine orga
nizate a fost remarcat și apre
ciat, de numeroși profesori, 
învățători și elevi care au vi
zitat expoziția.

„ISCUSITA

ZABAVA“
de Lascâr Sebastian

ajuns curată banalitate

I************* **********************+**

Intre instalațiile de ioraj produse la Uzina „1 Mai" din Ploiești, care sapă la adincimi variind între 2 000—7 000 m, se numără 
și cea din fotografia de față — T 50 B Foto : AGERPRES

Tinerețea unui artist

a-

e

La rugămintea de a vorbi 
despre tablourile sale, picto
rul băimărean Andrei Mikola 
răspunde de obicei vizitatoru
lui :

— N-aș vrea să dau nici o 
explicație la ceea ce vedeți 
aici. M-ar bucura dacă jiîn- 
zele mele ar vorbi singure...

Și astfel, însoțit de această 
originală urare de „bun ve
nit", treci pragul casei sale 
cu timiditatea cu care intri 
într-un lăcaș de cultură. De 
la înălțimea celor optzeci de 
ani ai săi, Andrei Mikola, 
decanul de vîrstă al pictorilor 
din Baia Mare, te însoțește 
numai cu privirea, lăsîndu-te 
să treci nestingherit de-a lun
gul coridoarelor și prin încă
peri, ca prrntr-un muzeu. Și 
casa artistului este cu adevă
rat un muzeu : aceeași atmos
feră binecunoscută îți impune 
să vorbești în șoaptă și să 
mergi în vîrful picioarelor. 
Pe pereți, agățate peste tot 
unde există loc 
rile așteaptă cu 
Virea și părerea

liber, tablou- 
răbdare pri- 
vizitatorului.

Multe din lucrări prilejuiesc 
noi întîlniri cu nume mari -ale 
picturii românești. Ele în
seamnă tot atîția prieteni sau 
maeștri de la care artistul, 
octogenar astăzi, a învățat 
meșteșugul în propria sa tine
rețe. Celelalte lucrări, sem
nate simplu — A. Mikola, dau 
naștere, de fiecare dată, unor 
impresii la fel de neașteptate 
care dezvăluie, de fiecare dată, 
o altă latură a unui talent 
complex. Peisajele, de pildă, 
par la prima vedere dominate 
de un colorit calm, reținut; 
regăsești însă mereu un ele
ment îndrăzneț, care ame
nință monotonia echilibrului 
și care atestă căutările pro
prii tinereții. Un deosebit simț 
al perspectivei dă profunzime 
celor mai multe lucrări. O 
nouă dovadă că dorința de 
cunoaștere și continua cău
tare nu l-au părăsit pe artist 
nici mai tîrziu, în decursul 
anilor. In sfîrșit, pînzele care 
înfățișează periferiile sau cen
trul Băii Mari de altă dată, 
capătă, odată cu trecerea ani-

lor, și o valoare de document: 
ele recompun o întreagă isto
rie trecută a orașului, ceea ce 
pune mai mult în valoare 
zentul, cu atributele sale.

Dar toate acestea le 
prin simpla trecere prin 
unor tablouri care, într-adevăr 
„vorbesc singure". Lucrul des
pre care artistul amintește el 
însuși este expoziția sa orga
nizată în urmă cu doi ani, la 
București.

— Era în preajma celei de a 
20-a aniversări a eliberării 
patriei, precizează dînsul, ceea 
ce pentru mine constituia o 
semnificație în plus.

Căldura cu care a fost pri
mită expoziția nu mai poate 
fi acum reconstituită decît în 
mică parte din răsfoirea cărții 
de impresii. Deși impresiile 
erau scrise sub semnul unei 
autentice emoții: „In sfîrșit, 
am văzut o expoziție de ade
vărată pictură!“ — glăsuia
una. Și dedesubt, cu un scris 
larg, semnătura : George Geor
gescu. Un alt vizitator excla
ma : „Maestrul a adus în 
Capitală aerul proaspăt al

pre-

afli 
fața

peisajului ardelean". Iar un 
muncitor, care nu știa cum să 
exprime mai bine ceea ce sim
țea, a încercat să-i sărute 
mîna: „Mîna aceasta merită 
să fie sărutată" — a spus el. 
Și toate aceste gesturi și im
presii de neuitat se adună 
într-o cifră care seamănă cu 
un record sportiv : 40 000 de 
vizitatori.

Momentele de atunci au de
venit amintiri și, în același 
timp, sînt tot atîtea îndem
nuri. Locuința artistului do
vedește din plin acest lucru : 
atmosfera din interior nu este 
numai aceea de muzeu, ci și 
a unui atelier de lucru. In 
scurt timp, pictorul Andrei 
Mikola dorește să expună din 
nou, mai întîi în sălile muzeu
lui Baia Mare și apoi la Bucu
rești. Momentul acestei noi 
expoziții este nu numai pregă
tit, ci și așteptat de pe acum 
cu emoția firească ce-l stăpî- 
nește pe orice artist în preaj
ma unei noi confruntări cu 
exigența publicului.

D. MATALĂ

A
să constați că, astăzi, în țara 
noastră — altădată „emina- . 
mente agricolă", adică in cea 
mai mare parte analfabetă — 
cartea „se vinde ca pîinea 
caldă". Cîți cititori pasionați 
nu rămîn, astăzi, mofluzi, cu 
fețele alungite, fiindcă n-au 
mai apucat să capete cartea 
așteptată, dorită, dar epuizată 
în cîteva ore de la apariție ! 
Banală a ajuns și explicația 
fenomenului: pricina se gă
sește în transformările revo
luționare petrecute la 
de douăzeci de ani 
coace. Evident lucru: 
ră regim socialist, cultura, 
întinsă și lărgită, cuprinzînd 
întreaga națiune — nu e po
sibilă. Mai mult: regimul so
cialist, nu numai că a înlesnit 
ajungerea la cultură a straturi
lor „celor mai joase" ale na
țiunii, dar a stîrnit setea cu
noașterii și în cotloanele altă
dată cele mai întunecate, ți
nute înadins în întuneric. Cu 
toate acestea, un fapt trebuie 
recunoscut: că poporul nostru 

a 
de 

,Ai carte, ai 
el 

Vi- 
cel

noi 
în- 
fă-

n-a fost lipsit de dorul de 
citi. Poporul e acela care 
mult a spus-o: 
parte". Numai că pînă la 
n-ajungea decît broșura : 
sul Maicii Domnului și 
mult Floarea darurilor...

Văzînd această navală 
nimă asupra cărții, te poți în
treba despre ce fel de magnet 
este lectura și de unde îi vine 
puterea ?

Se știe că tot citind romane 
medievale de aventuri cavale
rești, Don Quijote de la Man
cha, eroul lui Cervantes, s-a 
scrîntit. Că scrînteala aceasta, 
evocind una din acele „eroici 
furori" proslăvite de Giorda
no Bruno, l-au dus la acte 
mari de vitejie împotriva 
strîmbătăților vremii sale — 
e altă socoteală. Fapt este că 
lecturile l-au scos din minți. 
Dar nu-i mai puțin adevărat 
că, dimpotrivă, cititul cărților 
l-a ferit de nebunie pe David 
Creangă din Pipirig ; căci, prin 
gura nepotului, în Amintiri 
din copilărie, zice bunicul 
povestitorului nostru: „Eu să 
nu fi știut a ceti, de mult aș 
fi înebunit".

învățatul nostru cronicar, 
Miron Costin, cel care s-a dus 
să-și desăvîrșească învățătura 
pînă în Polonia, la vestitele-i 
universități, nu numai că nu 
s-a scîrbit de atîta carte, dar 
își îndeamnă cititorul „...pre 
lingă alte trebi, să aibi vreme 
și cu cetitul cărților a face is
cusită zăbavă ; că nu este alta 
și mai frumoasă și mai de fo
los în toată viața omului ză
bavă, decît cetitul cărților". 
Folosul lecturii, așa cum îl 
înțelege bătrînul cronicar, nu 
stă doar în deslușirea sensu
rilor lucrurilor imediate, ci 
mai mult : „scriptura depăr
tate lucruri de ochii noștri ne 
face de le putem vedea cu cu
getul nostru".

La vreme de restriște, lec-

una-

tura e întărire sufletească, 
sprijin și mîngîiere. In eternă 
neînțelegere cu oamenii pu
terii de pe vremea lui, revo
luționarul Alecu Russo e az- 
vîrlit în temniță la Soveja. In 
„jurnalul" scris aici, el nu as
cunde că e abătut de această 
năpraznică și silnică singură
tate. Dar, iată, ti vin de la 
Iași, trimise de prieteni, niște 
cărți. Și deodată, in abulia in 
care căzuse, simte o înviorare. 
Citește, se înflăcărează, co
mentează, se pune pe critică. 
I se adusese un roman de 
'Theophile Gautier și mai ales 
Magazinul istoric pentru Da
cia, scos la București de prie
tenul său Nicu Bălcescu.

Lectura mai poate prilejui 
și o caldă înfrățire spirituală, 
peste vîrste și condiții soțiale. 
Iată, în casa tatălui lui Ic, 
Ghica, de față fiind bătrînuS 
boier și poef Iancu Văcărescu/ 
un flăcău slab, cu obrajii sco- 
fîlciți și de o boală neiertă
toare și de mari arderi lăun
trice, cu plete lungi acoperin- 
du-i urechile, citește cu glas 
sonor și armonios L’art poeti- 
que a lui Boileau. Băiatul do
vedea inefabilă pasiune, dar 
nimeni nu bănuia într-înșul 
pe marele poet de mai tîrziu 
Grigore Alexandrescu. Să fi 
fost de vină versul limpede al 
franțuzului clasic ? Ori poate 
patima pe care o cheltuia, ci
tind, tînărul nostru ? Ion Ghi
ca, povestind aceasta, nu ne 
precizează. Dar ne spune că, 
la mîntuirea lecturii, bătrînul 
Iancu Văcărescu, încălzit, și-a 
îmbrățișat și sărutat fratele 
mai tînăr întru iubiri literare. 
Și i-a zis : „Băiete, tu o să fii 
un poet mare" Și așa a și fost.

Lectura e și un act de vigi
lență. Pentru a ilustra aceas
ta, trec de la întîmplări din 
viață la un basm popular. Se 
știe că doi din fiii unui împă
rat, cel mare și cel mijlociu, 
n-au izbutit să pună mîna pe 
hoții merelor de aur din gră
dina zicerilor lui Ispirescu; 
că o toropeală cumplită i-a 
învăluit și i-a adîncit în somn. 
Dar băiatul cel mic, poreclit 
mai la urmă Prîslea cel voi
nic, s-a dus și el să pîndeas- 
că pe tîlhari și plecînd — ține 
să ne spună sfătosul Ispirescu 
— „își luă cărți de citit, două 
țepușe, arcul și 
gețile". Vedeți: 
tolbă — nimic de 
întîi și-ntîi cărți
cine a urmărit basmul pînă la 
sfîrșit, a aflat că Prîslea stătu 
treaz și izbîndi.

Iată, așadar, prețul și tîlcu- 
rile lecturii. Adică numai 
teva 
toate 
meni 
Insă,
te miri cum și la întîmplare ? 
Parcă nu. Bătrînul cronicar 
zice că cetitul cărților este o 
iscusită zăbavă. La o viitoare 
a noastră întîlnire, să încer
căm a desluși în ce constă a- 
ceastă iscusință.

tolba cu să- 
țepușe, arc. 
zis. Dar mai 
de citit! Și

cî-
pe 

ni-
din tîlcurile ei. Că 
dintr-o dată nu e 
în stare să le înșiruie. 
lectura se poate, ea, face
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„.„De bună voie și nesilit de nimeni lei In căsătorie 
pe... întreabă delegatul stării civile pe cei doi prezen
tați in fața lui. Răspunsurile se dau fără ezitări, cu glas 
limpede și încrezător. Momentul a fost pregătit de luni 
sau ani de prietenie, de cunoaștere. Nimic n-ar putea 
schimba acum, în atmosfera sărbătorească, emoționantă a 
căsătoriei, botărîrea lor de a se uni pe viață.

Am urmărit, în frumoasa sală de căsătorii a orașului 
Cluj, zeci de perechi, zeci de zîmbete și de clipiri strălu
citoare ale pleoapelor, am văzut zeci de fete cu brațele 
încărcate de flori privindu-și fericite alesul și zeci de 
tineri încercînd să-și stăvilească bătăile furtunoase ale 
inimii printr-o glumă sau prin gestul nerăbdător cu care-și 
aranjează de cîteva ori pe minut, cravata. Zeci de pe
rechi care au plecat de la sfat purtînd același nume, ea 
spunîndu-și încă timid „soție" iar el, cu demnitate și se
riozitate „soț". Felicitările i-au copleșit, urările de feri
cire și viață lungă împreună i-au îmbogățit cu zestrea 
bucuriei părinților, rudelor, prietenilor.

PRIMUL
înainte de a începe an

cheta noastră, ziarul urează 
celor 26 de familii nou
întemeiate în orașul Cluj 
în zilele de 8, 9 și 10 
septembrie, multe succese 
în familie și în muncă, rea
lizarea tuturor dorințelor 
și împlinirea idealurilor

ZI

de familie

PAS
Foto: GH. CUCU

IN D O I
Le-am dorit tuturor, 

aceeași fericire de pînă 
acum.

"I

să 
fac

un

ci stabilește în mod just 
proporția dintre efortu
rile pe care le pot face 
femeile și bărbații. Con- 
tinuîndu-și șirul mărtu
risirilor, 
spus :

își amintesc precis, el 
și ea, momentul 
e-au văzut prima 
El, M. Ștefan, este 
ner și lucrează pe 
tierul de la Poieni, acolo 
unde ea, Ioana M. este 
farmacistă.

— Poate dacă nu mă 
îmbolnăveam acum doi 
ani și n-aveam nevoie 
de medicamente... Ce 
să-i faci ? Ceasul rău... 
comentează glumind 
^Ștefan, privindu-și cu 
’dragoste soția.

— Nu vă deranjează 
că a venit fără cravată ? 
o întreb pe tînăra far
macistă.

— Deloc. Știu că așa 
se simte mai bine...

— înțeleg că momen
tul e festiv și ar trebui 
să mă conformez unor 
reguli... Tocmai de a- 
ceea, explică el. Vreau 
să fiu eu însumi, să nu 
fiu ipocrit cu mine a- 
cum, să nu pozez în ceea 
ce nu sînt... Nu port, 
de obicei, cravată...

Conversația se în
cheagă repede. Gînduri 
de viitor, planuri. Ște
fan, după mărturisirile 
ei, este un om hotărît, 
cu multă voință, 
încredere în el. 
își iubește 
venit cu 
pe șantier în 
munților, 
prieteni, 
Inginerul 
va căsători peste trei 
zile. A venit să ia... no
tițe. Nu concepe că o 
căsătorie s-ar putea 
întemeia altfel decît 
din dragoste.

— Apoi, conchide 
Emil, dacă dragostea 
este într-adevăr puter
nică, urmează înțele
gerea, prietenia care 
durează...

Cu Liviu D. și Aure
lia F. avem o discuție 
mai lungă. Sînt parcă 
bucuroși să-și desco
pere și acum, cînd mai 
sînt cîteva minute pînă 
vor înainta spre dele
gatul stării civile, cali
tățile, pasiunile și idea
lurile comune, senti
mentele.

— Am admirat de la 
început, 
relia, integritatea 
sufletească, 
mul... 11 place 
tura, cu toate că 
ria lui este de 
cian...

— Sînt hotărît 
ajut în căsnicie, 
punde el. M-am

cînd 
oară, 
ingi- 
șan-

are 
Ioana 

meseria, a 
dragă inimă 

creierul 
îi însoțesc 

tineri și ei. 
Emil T. se

ne spune Au- 
lui 

optimis- 
litera- 
mese- 
tehni-

să o 
răs- 
con- 

vins că are multă vo- 1

ință, că știe să înfrîngă 
greutățile, că este bună 
gospodină... Dar mă voi 
ocupa, desigur și eu de 
treburile casei, pot 
scutur covoare, să 
cumpărături.

S-ar părea că e
aspect puțin important 
la începutul unei căsni
cii. Dar după cum amin
team în pagina „Proces 
proceselor de divorț" 
multe căsnicii se desfac, 
unele din indiferența 
soților față de munca în 
gospodărie a soțiilor, al
tele din rea voința so
țiilor de a-și respecta 
elementare atribuții în 
familie. Multe din tine
rele soții, întrebate, au 
răspuns că lor nu le-ar 
face plăcere să-și vadă 
soții făcînd mîncare, 
spălînd rufe, că s-ar 
simți jignite ca ei să se 
ocupe de niște treburi

Aurelia ne-a 
f
1

—Mă gindesc că una 
din datoriile mele cele 
mai importante este a- 
ceea de a-1 face mereu 
să mă iubească, de a fi, 
mai ales după căsătorie, 
cochetă, îngrijită...

Poeții au cîntat în ki
lometri de poezie acel 
„etern feminin" care în
soțește, ca un parfum, 
femeia. Mi-amintesc de 
o declarație făcută în 
presă de un beatnik din 
Franța, Antoine, care, 
dincolo de aderența la o 
înfățișare, modă și com
portare non-conformistă,

Prietenia lor durează 
de multă vreme, din li
ceu încă. Totuși, nu știu 
să spună prea multe 
unul despre celălalt. 
Ovidiu P. a fost student, 
apoi exmatriculat pen
tru absențe. Ea, Elisa- 
beta E. nu cunoaște nici 
acum motivul pentru 
care el lipsea de la 
cursuri... Exmatricularea 
lui a fost un moment 
fără ecou în prietenia 
lor. Ea nu s-a întrebat 
dacă nu cumva absen
tele lui probează lipsa 
de seriozitate, de cinste

Prima semnătură cu același nume

care, de drept și de fapt, 
le revin lor, femeilor.

Aurelia ne-a mărtu
risit în continuare un 
lucru pe care am ținut 
neapărat să-l împărtă
șim cititoarelor noastre.

— Consider că e bine 
să avem fiecare, dincolo 
de comuniunea noastră 
de sentimente și idea
luri, independență. N-am 
să-mi tiranizez soțul 
pentru că-i plac meciu
rile de fotbal și mie 
nu-mi prea plac, pentru 
că va întîrzia uneori cu 
prietenii la o bere...

Oare nu este aici în
ceputul dependenței so
ției de ocupațiile și pa
siunile bărbatului ? s-ar 
putea întreba multe ti
nere. Dar, judecind cu 
mai mult discernămînt, 
orice femeie va recu
noaște nu numai forța 
fizică superioară a băr
batului dar și puterea 
lui de pătrundere, capa
citatea de a rezolva cu 
mai multă pricepere 
probleme pe care munca 
și viața de toate zilele le 
ridică. Recunoașterea a- 
cestel superiorități nu 
constituie o prejudecată,

care recomanda fetelor 
tunsoarea „garson", pan
talonii și cămășile mas
culine, avea, pentru el 
personal (nostalgie sem
nificativă !>, preferințe 
ciudate: adora fetele 
romantice, cu păr lung, 
cu rochii vaporoase, cu 
gesturi și priviri deli
cate. Mi-am amintit de 
el privind îmbrăcămin
tea albă a tinerelor că
sătorite din Cluj, florile, 
fardul discret și tine
resc, ținuta elegantă și 
plină de feminitate și 
chiar și timiditatea lor 
de-o gingășie emoțio
nantă. Nevoia fiecărei 
femei de a fi frumoasă 
face parte din ființa ei 
și, intr-adevăr, în căsni
cie, grija pentru înfăți
șarea ei, pentru prospe
țime nu poate decît să 
consolideze familia, să 
facă să crească senti
mentul de respect și de 
dragoste al soțului.

față de sentimentele ei.
— Dacă nu ne vom 

înțelege, dacă nu ne vom 
potrivi, declară indife
rentă Ecaterina, vom di
vorța. Amîndoi am sta
bilit de Ia început acest 
lucru...

Iată o căsnicie neve
rosimil de... prevăzătoa
re pentru cei 20 de ani 
ai celor doi. S-au înțeles 
să-și redea libertatea în 
momentul în care căs
nicia lor nu va mai 
merge. Nu știu precis de 
ce se căsătoresc totuși. 
La sfatul popular sînt 
singuri, fără părinți, 
fără prieteni. In aceeași 
zi, el a dat examen la 
facultate. Ea nu are ser- 
vici, își va căuta... Se 
bizuie pe sprijinul pă
rinților la începutul căs
niciei... Dar dacă aceștia 
n-au considerat de dato
ria lor să-i însoțească 
în ziua căsătoriei, pre
viziunile sînt ușor de 
făcut...

Pe mulți dintre tine
rii căsătoriți întrebarea 
noastră : ce calități a- 
preciați la soț sau so
ție? i-a pus în încurcă
tură.

— Mie-mi place totul, 
spune Elena V. despre 
Cornel V. Nu cred că 
are defecte...

— Nu știu ce-mi pla
ce... Are ceva deosebit 
care mi-a atras atenția 
din prima clipă, mărtu
risește Traian B.

Au fost tineri care nu 
și-au pus niciodată ase
menea întrebare și care, 
la sugestia noastră, 
încercat, totuși, 
caracterizeze 
sau tovarășa de viață... 
Răspunsurile 
greu, imprecis, dovedind 
că nu se cunosc 
cient, că nu știu 
leagă, dincolo de 
goste, că n-au o 
gine clară a viitoarei lor 
căsnicii... Și, ciudată 
coincidență, acești încă 
nedescoperiți soți 
soții, veniseră singuri 
căsătorie, stingheri, 
haine de lucru, ca 
orice formalitate biro
cratică... Pe fața lor nu 
se citea nici bucuria de 
a se căsători, nici emo
ția de a fi împreună...

— Fac ce vreau, mi-a 
răspuns un 
rinții, dacă 
acord, să-și 
treabă...

— Trebuia 
pe asta, mărturisește ea, 
cît să mai fi așteptat ? 
Dacă nu ne-om înțelege, 
se găsesc și alții...

Ea are 19 ani. Culoa
rea certificatului de că
sătorie menită, proba
bil, să înscrie, într-un 
moment al vieții, fru
moase visuri, frumoase 
iluzii, desigur realiza
bile, devine cenușie, 
searbădă pentru unii 
tineri. O grabă inexpli
cabilă îi determină să 
închege o familie fără a 
se întreba dacă ea poate 
dura toată viața, dacă 
omul ales este acela 
unic, care se potrivește 
lor. Pornind în căsnicie 
cu gîndul, mărturisit 
sau ascuns, de a te des
părți la prima incerti
tudine, la prima nepo
trivire, nu este nici pe 
departe o dovadă de lu
ciditate, de maturitate, 
ci denotă o lipsă de cu
noaștere, de concepții 
stabile și serioase des
pre familie. Luciditate 
înseamnă verificarea și 
autoverificarea într-un 
timp îndelungat de prie
tenie și renunțarea la a- 
ceasta, atunci cînd coor
donatele ființei unuia 
nu se întîlnesc cu ale 
celuilalt.

au 
să-și 

tovarășul

veneau

sufi- 
ce-i 
dra- 
ima-

Și 
la 
în 
la

tînăr. Pă- 
nu sînt de 

vadă de

s-o fac ți

I

!.
al doisprezecelea
In biroul în care se 

depun actele pentru că-

sătorie, asist la o discu
ție :

— Vreau să-mi retrag 
actele... M-am răzgîndit, 
nu mai vreau să mă mă
rit...

Ana T. are 19 ani. îmi 
povestește cum l-a cu
noscut pe Domițian M., 
cum s-au împrietenit. 
De un an de zile, s-au 
certat, s-au despărțit și 
s-au împăcat de cîteva 
ori.

— Eu îl iubesc, îmi 
spune Ana, cu toate că 
este cu 11 ani mai în 
vîrstă ca mine, dar n-aș 
vrea să-mi pară rău 
după aceea... El se poar
tă cam dur cu mine, e 
brutal, mă repede... 
Mama nu-1 simpatizea
ză. Mereu îmi spune că 
dragostea e un foc de 
paie, că nu tot ce zboară 
se mănîncă. S-ar putea 
să confund dragostea a- 
devărată cu o trecătoare 
simpatie, mai ales că 
simt că nu ne potrivim... 
Ce să fac ? Spuneți-mi, 
cum ar fi bine să pro
cedez ?

Aștepta, nu numai din 
partea mea, ci a oricui 
ar fi dispus să-i dea un 
sfat, un sprijin. Părinții 
și-au manifestat 
probarea 
menteze, 
vor să se 
acum, la 
drum, cînd 
sentimentele ar trebui 
să fie limpezi, sigure, 
Ana plutește în nesigu
ranță...

Emil G. își retrăsese 
actele cu cîteva zile îna
inte. Nu-i pare rău. 
Despre Elisabeta B., fata 
cu care ar fi trebuit să 
se căsătoarească, știa 
foarte puține lucruri, și 
acelea nesigure. N-avea 
servici, plecase de acasă 
și nimeni nu știa unde 
locuiește...

— Doream să înceapă 
o viață nouă, eu îi asi
guram un cămin. îmi 
spunea că părinții s-au 
purtat foarte rău cu ea, 
că au alungat-o...

Chîar în preziua căsă
toriei, Emil a descoperit 
că toată povestea ei la
crimogenă era o min
ciună și că ea, în timpul 
prieteniei lor, întreținea 
relații și cu alți băieți.

— Bine că s-a trezit la 
timp, se bucură Virgil C. 
prieten bun cu Emil. 
Mereu l-am sfătuit să se 
gîndească bine, să nu 
cumva să se înșele...

Am ascultat cîteva 
dialoguri între cei care 
s-au răzgîndit de a se 
căsători și funcționarii 
de la serviciul de stare 
civilă. Invariabil, sfatul 
de a mai aștepta, de a 
mai discuta cu celălalt 
îi întîmpină pe tineri. 
Uneori, curiozitatea ii

curiozitate

în 
se 
în 
se

deza- 
fără să argu- 
prietenii nu 
amestece... Și 

început de 
gindurile,

îndeamnă să afle moti
vele, dar și atunci este 
vorba de o
pur anecdotică, fără nici 
o intenție de a-i ajuta 
într-adevăr, de a-i spri
jini uman și sincer să-și 
revizuiască gîndurile, să 
se întrebe asupra incer
titudinilor. Există prea 
multă indiferență biro
cratică, concretizată 
frazele-tip cu care 
oficiază căsătoria, 
frazele-tip cu care li
înmînează cererile celor 
care vin să depună ac
tele, celor care vin să le 
retragă chiar. Mi se po
vestea, ca o simplă cu
riozitate, căsătoria unei 
tinere de 23 de ani cu un 
bărbat de... 70 de ani, și 
deznodămîntul căsniciei 
de acum cîteva luni cînd 
tînăra rămăsese vădu
vă. De ce s-a încheiat a- 
ceastă căsătorie? Exista 
măcar un singur om 
care să-și imagineze că 
ea se bazează pe senti
mente, pe aspirații co
mune, pe visuri de-o 
viață ? Și totuși, certi
ficatul a fost înmînat cu 
sufletul împăcat, dintr-o 
datorie formal înțelea
să și executată de ci
neva pe care nu-1 inte
resează nimic decît au
tenticitatea actelor, 
ștampilele, semnăturile...

o 
a 

Și

Căsătoria este 
chestiune personală 
fiecăruia, se spune, 
nu o dată întoarcem 
spatele dorinței, mărtu
risite sau nu, a tineri
lor, de a fi sfătuiți cum 
să se cunoască și cît să 
mediteze... Nu, nimeni 
nu cere ca un străin să 
se amestece în sentimen
tele, idealurile personale 
ale tinerilor și nimeni 
n-ar spune : nu-1 iubi pe 
cutare pentru că mie 
nu-mi place. Gusturile 
sînt ale fiecăruia, dar 
îndemnul de a judeca 
mai serios, mai profund 
nu înseamnă o profa
nare a intimității, o în
călcare a dreptului de a 
alege pe cine-ți place.

îi

Am răsfoit dosarul cu 
căsătoriile încheiate în 
septembrie 1965. Din 30 
de căsătorii se desfăcu- 
seră 5. Dosarele de di
vorț, bogate ca totdea
una în cereri, argumen
tări, denotă aceeași su
perficialitate de care 
dăduseră dovadă cei doi, 
întemeind o familie. 
Motivele despărțirii, așa 
cum reies din dosar sînt 
atît de 
doar și 
șurile 
vate și

facile încît fără 
poate că neajun- 
puteau fi obser- 
inainte de căsă-

mire a unei familii. Le
galizarea socială a unor 
legături sufletești, a 
unor sentimente, are 
însă, în forma actuală, 
aspectul banal al înche
ierii oricărui contract de 
vînzare-cumpărare, de 
închiriere sau de schim
barea numelui, adresei. 
Continuăm să procedăm 
astfel, probabil, în vir
tutea unei vechi și peri
mate idei că o căsătorie 
se încheie din liberul 
consimțămînt al fiecă
ruia, că pe nimeni nu 
interesează cu cine, 
pentru cît timp și din ce 
motive se întemeiază o 
familie. In schimb, un 
dosar de divorț consti
tuie, pentru atîți oa
meni, reclamanți și pî- 
rîți, judecători, martori, 
prilej de serioase reflec
ții și preocupări, de 
pierdere de timp în tri
bunale și ședințe. La în
cheierea unei căsătorii 
nimeni nu întreabă ni
mic, dar la desfacerea ei 
zeci de pagini sînt afec
tate motivelor, întîmplă- 
rilor mai importante sau 
mai mărunte pentru 
care cei doi vor să se 
despartă. O scurtă căs
nicie înseamnă o expe
riență pentru ea și pen
tru el, o învățătură de 
minte care le va da în 
viitor o altă orientare în 
viață, un mai mare dis
cernămînt în alegere... 
Dar de ce să facem ex
periențe ? De ce nu se 
poate micșora numărul 
dosarelor de 
printr-o educație prea
labilă a tinerilor, prin
tr-o atenție 
considerație pentru fe
lul în care 
gindesc ei relațiile de 
familie ? Este căsătoria 
pentru colectivele în 
care muncesc și învață 
tinerii, pentru organiza
ția U.T.C. un dome
niu inviolabil ? — Și 
cum s-ar putea asigura 
o educație susținută, 
permanentă, menită să 
consolideze în conștiința 
tineretului nostru prin
cipiile unei căsătorii ba
zate pe interese și idea
luri comune, pe cunoaș
tere și autocunoaștere, 
pe sentimente de dra
goste, sincere și de du
rată ? Solicităm părerea 
în aceste probleme acti
viștilor U.T.C., pedago
gilor, juriștilor, tovară
șilor de muncă, părinți
lor, tinerelor și tinerilor 
care au făcut primul 
pas în doi, sau intențio
nează să-1 facă.

se anoaște 

de dimineațăSz. și
despart

torie. 
Maria 
după două săptămîni. 
Din primul salariu adus 
în casă el voia să bea o 
băutură 
cafea !
devine ceartă, cearta di
vorț ! Dumitru V., Vio
rica O. voiau buletin de 
Cluj, și numai după o 
lună partenerii lor, Ma
ria V. și Dan G. au pu
tut să afle că au făcut o 
căsătorie 
Marta S. 
dru S. au 
tovărășia 
ne, două săptămîni după 
căsătorie !

Multe, foarte multe 
dosare de divorț, conțin 
asemenea scuze nedem
ne, neserioase, care, de 
la început, deno'ră o lip
să de respect, de de
cență pentru viața inti
mă a unei familii abia 
alcătuite. Nu din partea 
judecătorilor, ci din 
partea celor doi, care, 
dacă i-am fi întrebat în 
septembrie 1965 de ce se 
căsătoresc, n-ar fi știut 
ce să răspundă, s-ar fi 
simțit, probabil, jigniți 
de îndrăzneala noastră 
de a pătrunde în resor
turile lor intime...

Facem o vizită altor 
cîteva familii. Maria D. 
nu poate sta prea mult 
de vorbă cu noi. Pentru 
seara invitaseră musa
firi ca să sărbătorească 
un an de la căsătorie și 
ea pregătea masa. Se 
înțeleg foarte bine, aș
teaptă în curînd primul 
copil, și-au cumpărat 
mobilă...

Margareta R. este dis
pusă să ne facă mărtu
risiri la aceeași aniver
sare. Primul lor 
căsnicie 
Aurel a 
tatea, e 
luat de 
salariu, 
anul al V-lea la faculta
tea de istorie. La fiecare 
întrebare a noastră zîm- 
bește și deseori nu ne 
poate da decît un singur 
răspuns.

— Sîntem foarte, 
foarte fericiți... Nu 
ne-am certat niciodată, 
ne înțelegem perfect.

Francisc 
C. se

alcoolică și ea 
Neconcordanța

și căsnicia

din interes ! 
și Alexan- 

fost văzuți în 
altor persoa-

an de 
a fost bogat, 
terminat facul- 
acum inginer, a 
curînd primul 

ea a trecut în

actelor

La o masă, Aurel L. 
și Maria M. completează 
cererea de căsătorie. 
Confruntă actele, își 
zîmbesc, ea, emoționată 
cînd el completează ru
brica cu numele celor 
doi după căsătorie.

— Ne-am cunoscut la 
o reuniune... Cît timp 
am fost prieteni, spune 
Aurel, am observat că o 
pasionează munca ei, că 
se străduiește să aibă 
rezultate foarte bune... 
O iubesc pentru că e co
pilăroasă, vioaie, totdea
una veselă... Eu termin 
anul acesta medicina și 
vom merge într-un sat, 
ea îmi va fi asistentă...

— Am fost împreună 
și am cumpărat o carte 
de bucate, mărturisește 
Maria. Am conspectat-o, 
trebuie să învăț să gă
tesc mîncărurile prefe
rate de Aurel...

— Sîntem convinși 
ne căsătorim pentru 
viață, ne asigură

I-am lăsat să comple
teze, în continuare, ru
bricile cererii de căsă
torie. Mulți dintre noi 
știm cum arată o astfel 
de cerere-tip, și proba
bil am rămas și noi pu
țin descumpăniți, urmă
rind rubricile tipărite, 
în care ți se cere, sec și 
inexpresiv, să-ți clasezi 
sentimentele, 
căsnicie, 
numele, 
naștere, 
nului...

că 
o 

el.

viitoarea
Numele, pre- 

seria actului de 
numărul buleti- 
Semnezi pentru 

exactitatea celor decla
rate și vii peste zece zile 
să-ți iei număr de ordi
ne pentru căsătorie... 
Departe de noi intenția 
de a infirma necesitatea 
acestor formalități, a a- 
cestui proces de întoc-

divorț

plină

concep

de

»•

Reporlaj-anchetă 
realizat de

GALINA BADL'LESCU

In curînd veți citi in ziarul nostru reportajul

Cine sînt părinții lor ?“
- o anchetă despre urmările pe 
care le au divorțurile în viața copiilor 
rămași din familii dezorganizate
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OAMENI LA CATEDRELE
SATULUI

Cu puțin înainte de a 
ne urca în mașină și a 
ne îndrepta spre Galați, 
i-am văzut pe soții Sera
fim, medici ai dispensarului 
din comuna Tudor Vladlmi- 
rescu. Doi tineri amabili a că
ror cunoștință am făcut-o a- 
proape înainte de a-i vedea. 
Este un fel de a spune ; mai 
întîi ne întîlnisem cu secre
tarul sfatului popular, care, a- 
flînd unde dorim să mergem, 
a început să ne vorbească des
pre cei doi soți :

— De cum i-am văzut ve
nind, acum cîțiva ani, mi-am 
zis : aici o să rămînă, sînt oa
meni așezați. Și, intr-adevăr, 
acum au casa lor, dispensarul 
îl țin, cum se spune, ca în 
palmă, iar sătenii noștri își 
scot pălăriile cînd îi văd. Este 
o expresie a stimei tovără
șești, aș spune, intimă...

Mai apoi am văzut pe uliță 
un băiat mititel și o fetiță cu 
un lat de palmă mai înaltă. 
Ne-au dat bună-ziua, cum e 
obiceiul locului.

Copiii erau foarte sănătoși, 
dar veneau la controlul perio
dic. Era o măsură pe care me
dicul o impusese de cîțiva ani. 
Una din măsurile care au avut 
ca rezultat scăderea mortali
tății infantile. în acest an ci
fra este zero. La dispensar am 
început discuția cu acest su

biect. Soții Serafim venind în 
comună și-au propus ca, în 
afară de treburile cotidiene, 
să cerceteze și să înlăture cau
zele posibile ale mortalității 
infantile. Au debutat cu o 
muncă laborioasă asupra ca
zurilor de maladii care se re
petau și această activitate au 
împletit-o cu măsurile ime
diate de prevedere generală. 
Am văzut graficele și situa
țiile statistice, am rugat să ni 
se arate însemnările cu pri
vire la starea sanitară. Și 
ne-am imaginat umbletul lor 
în lungul și în latul comunei, ; 
neîncetat.

— Și dacă lucrezi la întîm- 
plare, mi-a precizat medicul, 
poți ajunge uneori la anumite 
rezultate, dar în același timp 
ele pot întîrzia multă vreme. 
Iar noi, acum, trebuie să creș
tem copii sănătoși și frumoși.

în ansamblul măsurilor pe 
care partidul și statul nostru 
socialist le-au luat pentru 
creșterea asistenței sociale la 
sate, prezența activă a celor 
doi medici reprezintă o mică 
rotiță în marele ansamblu 
existent. împletirea activității 
zilnice cu o muncă științifică 
de cercetare presupune o pre
zență permanentă a medicilor 
la dispensar sau în apropierea 
acestuia. Ne gîndim la trenu

rile care încă poartă dimine
țile din orașele mari, zeci de 
intelectuali — medici, profe
sori etc. — spre satele din 
imediata sau mai îndepărtata 
apropiere — și îi aduc seara 
înapoi. îi dăm dreptate medi
cului Vasile Albulescu, pe care 
l-am cunoscut la dispensarul 
său din comuna Ulmeni.

— Ca să înțelegeți ce în
seamnă să fii prezent aici în 
comună, povestea el, am să 
vă dau un exemplu : într-o 
noapte la o oră foarte tîrzie, 
am fost solicitat la un bolnav. 
Avea o hemoragie. Am făcut 
intervenția necesară, însă s-a 
făcut simțită transportarea lui 
la spitalul raional. N-am găsit 
însă nici un mijloc de trans
port. Era o vreme mizerabilă, 
pe șosea nu treceau mașini. 
Am telefonat la Miliția din 
Buzău și astfel bolnavul a pu
tut fi transportat la spital. 
Acum este sănătos, se simte 
foarte bine.

De la asemenea fapte și 

Ce spun alți Intelectuali al satelor, ce 

părere au ei despre natura șl plinătatea 

acestor satisfacții!

Să le dăm cuvîntul:

pînă la cele care se referă la 
acțiuni mai generale, privind 
starea sănătății în comună, 
prezența continuă a medicului 
este imperioasă. „Trebuie să 
te simți legat. Făcînd naveta, 
ai mereu trenul în spinare, vii 
obosit, iar acasă te întorci și 
mai obosit. îmi pare rău că 
un tînăr medic, un cunoscut 
și prieten al meu se comportă 
tocmai în acest fel. I-am ur
mărit evoluția încă pe cînd 
era un flăcău activ în grupa 
sanitară de la Buzău. Iubea 
medicina. A făcut multe efor
turi pentru a termina faculta
tea. Dar acum se află mai 
mult în tren decît în cabinet 
sau laborator. îmi spune: 
„sînt medic, mai mult decît atît 
ce pot să ajung ?“ într-adevăr, 
ești medic, dar care sînt sa
tisfacțiile adevărate ale pro
fesiei, ale muncii tale ?

Evident, bucuria unor reale 
împliniri, realizări de felul a- 
celora despre care ne-au vor
bit soții Serafim, adevărați 
medici ai satului.

Foto: GR. PREPELIȚA

Cite va opinii despre 

satisfacțiile profesiei

Un profesor de educație fi
zică, tînărul Mihai Moldovea- 
nu, din comuna Muntenii-Bu- 
zău, raionul Slobozia :

— La un moment dat și un 
simplu imaș poate deveni un 
stadion. Chiar dacă nu ai pistă 
de atletism nu înseamnă că 
nu se pot obține adevărate re
corduri. Deși materialul spor
tiv al școlii a fost minim am 
reușit ca la un concurs desfă
șurat la Căzănești să putem 
lua locul I cu elevii mei la 
multe probe. Satisfacția mun
cii noastre este aceea să ve
dem copiii nu zbenguindu-se 
pur și simplu pe lîngă o min
ge, ci practicînd jocuri spor
tive moderne, la un nivel co
respunzător. Ar fi bine ca 
antrenorii de atletism, de fot
bal, de volei să-și îndrepte 
atenția spre strădania noas
tră, spre micii noștri cam
pioni".

Dacă mergeți pe malul stîng 
al rîului, unde nu sînt pereți 
înalți de stîncă ci de lut, să 
știți că pe aceste întinderi cu 
aspect arid își desfășoară 
munca inginerul agronom Ni- 
colae Mocioiu. Dintr-o curio
zitate reportericească, l-am 
„pîndit" la cîmp. De la grîu 
(aproape 3.200 kg la hectar) 
pînă la porumbul care a și 
devenit auriu (planificat 4.000 
kg la hectar) și pînă spre co
linele unde se pîrguiește în 
soarele generos al acestei 
toamne vița de vie — agro
nomul este prezent pretutin
deni. Din cînd în cînd se uită 
peste cîmpii, aude foșnetul ne
liniștit al porumbului. Ingine
rul are tot felul de proiecte. 
Unele dintre ele le-a și rea
lizat. De pildă, sus, unde nu 
creștea nimic în afară de po
rumbele și scaieți, agronomul 
Mocioiu, cu ajutorul tineretu
lui din Cooperativa agricolă 
de producție 6 Martie din co
muna Cernătești, a plantat mai 
bine de 60 de hectare cu viță 
de vie nobilă, dintre care a 
început să producă rasa Regina 
viilor, un soi de strugure de 
masă cu bobul perlat, precum 
și rasa Cardinal, un strugure 
cu boabe mari, mirosind a 
prună de Bistrița. Cine este 
acest agronom ? A venit în 
comună acum cinci ani. Dacă 
țăranii cooperatori obțin can
tități mari de grîu și porumb,

de floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr, de struguri pentru 
masă și vin, rezultatele aces
tea bogate se datoresc și agro
nomului. Comuna Tîrnătești se 
află lîngă șosea, la egală dis
tanță cu satul Sapoca. Un a- 
mănunt care s-ar părea că nu 
interesează. Dar Silvia Mo
cioiu, soția agronomului, ea 
însăși agronom, lucrează în sa
tul Sapoca. Soții se întîlnesc în 
fiecare seară la răscrucea din
tre cele două sate și restul 
drumului îl fac împreună... In
ginerul agronom Mocioiu este 
un băiat foarte tînăr. în ca
drul facultății de agronomie 
a fost unul dintre cei care, 
odată lucrarea de stat susți
nută, a insistat să fie repar
tizat într-un sat „cu greutăți" 
voind, să participe la ridica
rea lui pe toate planurile.

— De ce ați dorit acest lu
cru ?

— Foarte simplu : pe asfalt 
nu crește nici porumb și nici 
grîu. Este cel mai sănătos 
principiu pentru un agronom.

Dar nu toți gîndesc așa. Iată 
un exemplu :

Poate n-ar fi mare lucru ca 
o profesoară să nu se prezinte 
la locul de muncă unde a fost 
repartizată. Curios este însă 
faptul că „ea" s-a prezentat 
totuși. A făcut o scurtă plim
bare de-a lungul satului și în 
urma acestei investigații a de
clarat : „Păi cum să stau eu 
aici ? Nici tu lumină fluores
centă, nici tu baie cu două 
dușuri". Și, fie-ne iertată ex
presia, dusă a fost ! Dînsa este 
bucureșteancă. Cum poți să 
lași plimbarea pe bulevard 
pentru un „rond" montan în 
comuna Rîu, mai precis în sa
tul Fișici! ? Aici a fost repar
tizată Niculina Tănase, și ale 
ei sînt observațiile amintite 
mai sus. Cazul ni se pare cel 
puțin ciudat pentru că numai 
la cîțiva kilometri depărtare, 
în satul Odăile, activează, pe 
lîngă profesori, învățători, și 
un medic foarte valoros. Me
dicul Degăroiu Ion și-a găsit 
aici adevăratul său loc de viață.

Pentru doctorul din Odăile, 
„trenul în spate", cum bine a 
numit naveta Vasile Albulescu, 
doctor în comuna Ulmeni — 
reprezintă o noțiune de nei
maginat.

Am văzut la Roșiorii de Vede, 
într-o sală de la Palatul pio

nierilor, o expoziție de scul
ptură. Lucrările expuse, mai 
puțin originale prin tematică 
(busturi de țărani și intelectuali 
de la sat) și cîteva compoziții 
alegorice, vădeau în schimb o 
sensibilitate deosebită în mo
dul de tratare, o gingășie și o 
naivitate dublate de un spirit 
optimist. Dar cel mai deose
bit lucru este faptul că expo
ziția reprezintă munca artis
tică a unei profesoare de desen 
din comuna Bălăci : Elina E- 
nache. A venit anul trecut, în 
toamnă, să ocupe în acestă co
mună postul ce i-a fost repar
tizat. Munca la școală i-a a- 
dus satisfacții încă din primele 
zile.

— Am avut de-a face cu 
copii inteligenți, sensibili. 
Multora le plăcea desenul. 
Fiind prima profesoară de 
specialitate la școala din co
mună, m-am gîndit că n-ar 
strica să le dau și no
țiuni de sculptură. S-a redeș
teptat în mine o veche pasiu
ne. Și oamenii din jur m-au 
ajutat. Mi-am amenajat un a-

ma vedere sarcina lui Ștefan 
Enescu — profesor în comuna 
Jilavele, raionul Urziceni — 
este foarte simplă. De pildă, 
ia de pe cîmp o varză, o dă 
ca model elevilor și ei, firește, 
trebuie s-o execute pe hîrtie 
cît mai corect. Cam aceasta 
ar fi munca unui rutinat pro
fesor de desen. „în școala în 
care predau, am încercat și 
mai încerc să afișez reprodu
ceri de calitate după mari

maeștri. Am în clasele V—VIII 
copii cu reale aptitudini. Am
biția mea este nu să fac din 
ei artiști plastici, neapărat, ci 
niște absolvenți ai școlii care 
pe lîngă cunoștințele acumu
late să aibă și gust artistic". 
Evident, în cuvintele profeso
rului își făcuseră loc satisfacții 
majore, în virtutea propunerii 
unor deziderate importante, pe 
care, cu siguranță Ie va realiza. 
Să mergem mai departe.

Emoțiile debutului

La secția1 sănătate a raionului 
Cislău șeful secției ne-a măr
turisit de la bun început : „Din 
cele 18 circumscripții sanitare 
patru sînt vacante. Vacante 
cronic. Așteptăm cu multă ne

besc de la sine, iar ochii în
cep să caute în jur cu înfri
gurare.

Așa i s-a întîmplat și Gabri- 
elei Grigoraș. Bucureșteancă 
get-beget, satul a atras-o mai

Intimpinare in pragul 

satului

Peste tot tinerii profesori, 
intelectuali din promoția absol
venților acestui an, care au 
sosit primii la sat, au fost 
așteptați de colegii lor, de re
prezentanții organelor locale, 
cu multă înțelegere și priete
nie. Au făcut cunoștință cu 
noile locuri de muncă, au le
gat primele prietenii. Cît des
pre condițiile materiale, ele au 
fost asigurate cu' o deosebită
grijă. Iată ce ne-a spus to
varășul Constantin Georgescu, 
adjunct al secției raionale de 
învățămînt din Roșiorii de 
Vede :

— Anul acesta am primit în 
raionul nostru 86 de absol
venți, profesori de toate spe-

zată de sfatul popular raional 
cu toate cadrele didactice. Ti
nerii profesori care au cîțiva 
ani în învățămînt le-au poves
tit din experiența lor. Ecate- 
rina Sora, de la școala din 
Măldăeni, a vorbit despre ac
țiunea de culegerea folcloru
lui... și nu este singura acțiu
ne. în sfîrșit, le-am urat tutu
ror succese cît mai multe.

Grija cu care sînt întimpi-

Aceste trei portrete (ale in
ginerilor agronomi Aurel Bu- 
nea și Ștefan Chelu și al doc
torului Viorel Al. Dumitru) au 
fost făcute „instantaneu" în 
București. Ne-am fi bucurat 
să putem publica mai multe, 
dar absolvenții plecaseră să-și 
ia posturile în primire.

telier, mi-am procurat argilă 
și lemn. Nimănui din sat nu 
i-a părut curios faptul că tî- 
năra profesoară cioplește „chi
puri". Și dacă copiii rămîneau 
seara în atelierul meu mai 
tîrziu nu-i certa nimeni. Am 
reușit, cu sprijinul sfatului 
popular raional, să prezint și 
o expoziție. O satisfacție pe 
plan spiritual și una pe cel 
profesional : am apropiat co
piii spre înțelegerea artei 
plastice !

Un fapt este cert: e 
destul s-o asculți pe a- 
ceastă profesoară tînără vor
bind despre școala ei, despre 
oamenii reprezentați în sculp
turile sale — și-ți dai seama 
că ea se simte bine acolo 
unde este și e mîndră de ceea 
ce face. Dar să vorbim și des
pre un coleg al ei. încă nu 
are o figură caracteristică ce
lor care mînuiesc paleta, 
pensula. „Nu, eu nu sînt pic
tor, sînt deocamdată profesor 
de desen", spunea el. La pri-

răbdare să ni se trimită oa
meni noi. Nu mă îndoiesc, a 
mai declarat dr. Sandu Con
stantin, că din promoția absol
venților acestui an se va afla 
unul care va veni aici nu nu
mai cu gîndul să muncească, 
„pe rupte" cum spunem noi, 
dar și cu plăcere. De obicei, 
tinerii se sperie cînd plouă, 
cînd pe ulița satului noroiul 
ajunge uneori pînă la carîmb. 
Trebuie să spunem că, de fapt, 
nu locul este acela care sfin
țește omul, ci tocmai invers. 
Pentru că nimic nu poate vor
bi mai bine despre tine însuți 
decît roadele munci tale".

Debuturile produc emoții de 
cînd lumea. Dacă ai în buzu
nar, să spunem, diploma de 
profesor, cînd te apropii pri
ma oară de școala unde vei 
lucra, simți cum pașii se gră

întîi cu farmecul aflat în pa
ginile de literatură. Cînd a 
terminat facultatea, soțul i-a 
găsit un post mai comod în 
Capitală, traducătoare la un 
institut. Tînăra profesoară era 
însă hotărîtă să-și practice 
meseria. Și lat-o, într-una 
din zilele acestei luni, cobo- 
rînd din autobuz în comuna 
Didești. Purta una dintre ro
chiile care-i ședeau mai bine, 
și pantofi cu tocuri înalte. 
Cîțiva țărani care au văzut-o 
au zîmbit ușor Ironic — poate 
din pricina pantofilor — dar 
au condus-o cu amabilitate la 
școală. Ii era puțină teamă de 
necunoscut. Insă era așteptată. 
...Directorul școlii, președinte
le sfatului, noii ei colegi, au 
primit-o cu un pui fript și 
vin roșu. Un gest simplu, prie
tenesc, care a făcut să dispară 
sfiala începutului.

cialitățile și învățători. In fe
lul acesta familia dascălilor 
numără acum 850 cadre di
dactice care în 70 de școli 
generale și două licee vor 
învăța 18 500 copii. Sînt ci
fre în creștere față de 
anii trecuți. Pentru toți noii 
veniți preocuparea sfatului 
popular se manifestă în pri
mul rînd în sensul asigurării 
condițiilor optime de cazare și 
masă. Bineînțeles, primirea lor 
s-a făcut într-un cadru săr
bătoresc, începînd de aici, de 
la raion, și pînă la școala res
pectivă.

La acestea, Florica Savu, 
secretara comitetului raional 
U.T.C., a adăugat :

— Noii profesori și învăță
tori, agronomi și medici, sînt 
tineri. I-am primit cu bucurie 
în familia uteciștilor din raio
nul nostru ; unora dintre ei 
le-am încredințat sarcina de a 
conduce detașamente de pio
nieri. Am avut și o discuție 
în cadrul consfătuirii organi-

nați noii intelectuali ai sate
lor este prezentă pe întreg cu
prinsul patriei. în călătoria 
noastră am întîlnit multe ex
emple asemănătoare celor din 
raionul Roșiorii de Vede. Răs
pund oare acești tineri încre
derii și solicitudinii cu care 
au fost primiți ? Există un 
singur răspuns firesc : da ! în
trebată cum se simte „la post", 
Gheorghița Filimon, profesoară 
de științe naturale, ne-a spus : 
„Comuna Troianu mi-a plăcut. 
Are un centru frumos, are că
min cultural, școala este nouă. 
Mi-am găsit și gazdă. Voi sta 
împreună cu o colegă. Abia 
aștept să încep lecțiile !“

Alt profesor, Aurel Letcan, 
numit la școala Casei de copiii 
din comuna Sfințești, ne de
clară cu emoție : „Copiii aceș
tia care n-au părinți, au ne
voie de la noi și de un plus 
de afecțiune. Trebuie să știm 
să le arătăm dragoste și în
credere". Iar Elena Rosmănet, 
noua profesoară de biologie de 
la școala din Rădoiești, se și 
gîndește cum să înceapă pri
mele lecții. „Laboratorul, ca și 
școala, este nou. Pentru în
ceput materialul de experien
țe este suficient. Mai tîrziu 
însă, poate în primăvară, voi 
căuta la București noi aparate 
care îmi vor fi necesare. Tre
buie să avem un laborator de 
mîna întîi, unde elevii să în
vețe cît mai ușor și cît mai 
bine".

Răspunsuri succinte caracte
rizează, portretizează și indi
vidualizează pe acești tineri 
intelectuali ai satului. în a- 
celași timp trăsături comune 
ni-i înfățișează uniți. Toți pro
fesorii, medicii, inginerii agro
nomi, debutează sub imperiul 
acelorași preocupări. De pildă, 
tînărul Dimitriu Alexandru 
Viorel (repartizat în reg. Ar
geș), am spune cel mai tînăr 
medic pediatru din țară, este 
de părere că odată luată în 
primire circumscripția sanita
ră nu mai trebuie părăsită.

„Mai ales, spune el, cînd este 
vorba despre sănătatea, despre 
viața copiilor. Locul unde îmi 
voi desfășura munca constituie 
o arie largă pentru investiga
ție, pentru cercetare. Nu pot 
fi decît foarte fericit !“ Am a- 
flat că dr. Dimitriu Al. Viorel 
este șeful promoției de absol
venți pe orașul București. La 
fel de emoționați au fosț și 
cei mai „noi" agronomi, Chelu 
Ștefan și Bunea Aurel de ex
emplu. înarmați cu multă în-J 
drăzneală, tinerii agronomi a- 
mlntiți — și desigur, nu numai 
ei — vor munci cu entuziasm 
pentru a realiza o producție 
medie agricolă globală cu 20 
la sută mai mare decit în pe
rioada 1961—1965.
Au venit la posturile lor, cum 

spuneam, noii profesori, învă
țători. Brănicu loan, din co
muna Malul Roșu, raionul Ur
ziceni, declară cu multă sin
ceritate : „Deși am făcut prac
tică pedagogică, am niște e- 
moții cumplite. Oare n-o să 
greșesc, predînd matematica 
la clasele mari, enunțul unei 
probleme ?“ Emoția o împăr
tășește și Niculina Șințescu. 
cea mai tînără învățătoare din 
raion : „Deși am primit clasa 
I, nu sînt speriată. Am de 
gînd să-i învăț pe copii bine 
alfabetul și cu acest prilej să 
învăț și eu alfabetul meseriei!". 
Dorința ei este să-i „ducă" pe 
elevii clasei I pînă la termina
rea ciclului.

★

Iată cîteva profiluri de In
telectuali tineri și mai puțin 
tineri care au schimbat și vor 
schimba în continuare viața 
spirituală a satelor noastre. 
Școala, principalul izvor de 
cultură și factor de civilizație 
— cum se subliniază în docu
mentele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. — va cuprinde în 
țara noastră în următorii cinci 
ani aproape un sfert din popu
lație. Lîngă profesori, învăță
tori, sînt medicii, agronomii, 
care prin pregătirea lor temei
nică, înalță satul românesc la 
nivelul de trai al orașului. Ne
numărate fire sudează legă
tura dintre sat și oraș, radioul, 
presa, televiziunea fiind unele 
dintre cele mai cunoscute. 
„Toate meseriile sînt frumoase, 
spunea învățătoarea Jipa Van- 
ghele — în măsura în care le 
iubești. Totuși cred că nici una 
din ele nu este mai minu
nată decît aceea a omului de 
la catedră".

Oamenii de la catedră, de 
Ia circumscripția sanitară, de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție, într-un cuvînt, tinerii 
intelectuali ai satului nostru, 
își fac din meseria lor, din 
felul cum o profesează un titlu 
de mîndrie și cinste.

PAVEL AIOANEI 
V. CONSTANTINESCU

k



CENTENARUL ACADEMIEI
- Sesiune generală științifică -

în cadrul manifestărilor 
consacrate centenarului Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, miercuri dimineața 
a început în aula Universi
tății București, Sesiunea ge
nerală științifică.

La lucrări participă mem
brii Comitetului de organizare 
a centenarului, președinții 
secțiilor și filialelor Academi
ei, academicieni, profesori uni
versitari, cercetători din insti
tutele Academiej, din univer
sități și institute de învăță- 
mint superior, institute și 
unități de cercetare departa
mentale și uzinale.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Roman Mol

dovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării științifice, condu
cători de ministere și institu
ții centrale.

Acad. Miron Nicol eseu, pre
ședintele Academiei, a rostit 
cuvîntul de deschidere.

în continuare au prezentat 
referate academicienii Șerban 
Țițeica, Remus Răduleț, Ște
fan Milcu și Athanase Joja, 
vicepreședinți ai Academiei, 
despre realizările și perspec
tivele în diferite domenii ale 
cercetării științifice.

Lucrările Sesiunii generale 
științifice continuă în 13 secții 
în cadrul cărora vor fi pre
zentate circa 400 de comuni
cări științifice.

(Agerpres)

ACTUALITAT
Miercuri dimineața, Petre 

Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit delegația guvernamentală 
economică a R. D. Vietnam, 
condusă 
membru 
C.C. al 
muncesc
președinte al Consiliului 
Miniștri al R. D. Vietnam.

Au fost de față Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și Ho Tu Truc, 
secretar al Ambasadei.

rășului Abdyl Kellezi, pre
ședintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, 
o telegramă de felicitări cu 
prilejul alegerii sale în această 
funcție.

de Le Thanh Nghi, 
al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 
din Vietnam, vice- 

de

Plecarea tovarășului Corneliu 

Mănescu la sesiunea 

Adunării generale a O.N.U.
Tovarășul Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, a trimis tova-

7

Ieri seara a sosit în Capita
lă, delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist DImitrovist din 
R. P. Bulgaria, condusă de to
varășa Pavlina Enceva, mem
bru al 
U.T.C.D., 
pagandă și agitație a C.C. al 
U.T.C.D., care la invitația C.C. 
al U.T.C. va face o vizită în 
tara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășul -Iosif Walter, secre
tar al C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Biroului C. C. al 
șeful secției de pro-

La 21 septembrie a plecat 
spre New York, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației Repu
blicii Socialiste România la 
sesiunea a XXI-a a Adunării 
Generale a O.N.U.

Din delegație mai fac parte 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
locțiitor al șefului delegației, 
Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Diaconescu, amba
sador, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., Costln 
Murgescu. ambasador, direc
torul Institutului de Cercetări 
Economice al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Ion Georgescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Alger, Constantin Flitan și

Mircea Predescu, directori în 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ion Moraru, consilier la 
Misiunea Permanentă a Repu
blicii Socialiste România la 
O.N.U.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Roman 
Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigo- 
re Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Ștefan Bălan 
și Adrian Dimitriu, miniștri, 
George Macovescu, Vasile 
Gliga, Mihai Marin, adjuncți 
ai ministrului afacerilor ex
terne, Petre Burlacu. secretar 
general al Ministerului Afa
cerilor Externe, directori și 
funcționari superiori din acest 
minister. Au fost de față șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București. (Ager
pres).

CENTENARUL GEORGE COSBUC->

Festivitatea de la Teatrul de Operă și Balet

La Teatrul de Opări *1 Balet a 
avut loc marți seara, sub auspi
ciile Comitetului național pentru 
sărbătorirea centenarului George 
CoșbuCi o festivitate consacrată 
Împliniri a 100 de ani de la naște
rea poetului. Festivitatea, la care 
au participat oameni de cultură și 
artă, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, ziariști, alături de membrii 
corpului diplomatic și de nume
roși oaspeți de peste hotare, a 
fost deschisă de Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Vorbitorul a subliniat patriotis
mul poetului, forța lirismului său, 
exemplu viguroș al activității sale 
are ,,s-a desfășurat pe coordona

tele majore ale timpului, poetul 
luînd parte la marile evenimente 
sociale, le-a oglindit în versuri".

Acad, ^aharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România a relevat

faptul că poetul, „alături de cei
lalți icriitori ardeleni, și-a consa
crat munca și talentul cauzei pa
triotice, naționale, a momentului. 
El a slujit frământarea politico-so- 
cială !n care se găsea cuprins po
porul român la acea epocă ; a îm
bogățit, prin înfăptuiri de artă și 
cultură, conștiința națională, pe 
pragul uneia dintre marile și pa- 
teticile sale lupte istorice".

Au mai luat cuvîntul, în conti
nuare, acad. Victor Eftimiu și cri
ticul I. D. Bălan. Cuvinte oma
giale în memoria poetului au ros
tit B. Kerbabev, președinte al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.S. 
Turkmenă, secretar al Uniunii 
Scriitorilor Sovietici și poetul aus
triac Wilhem Szabo.

în încheierea festivității, cu 
concursul unor formații artistice și 
ai unor actori ai teatrelor din 
București, a fost prezentat un spec
tacol literar, muzical-coregrafic.

A apărut:
Lupta de clasa

organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

Nr. 9 — septembrie 1966
SUMAR:

Mihai Marinescu : Preo
cupări actuale în domeniul 
progresului tehnic ; Nicolae 
Giosan : Agricultura în cin
cinal ; Remus Răduleț : 
Centenarul Academiei Ro
mâne ; Mihai Beniuc: 
George Coșbuc, poet al po
porului ; Vincențiu Dumi- 
triu : Cibernetica în slujba 
economiei ; Simion Ghiță : 
Continuitatea în dezvolta
rea științei; Ion Fîntînaru : 
Securitatea europeană — 
o cerință imperioasă a vie
ții internaționale.

PUNCTE DE VEDERE
George Marica : Tradiție 

și evoluție în sociologia ță
rănistă.
DIN PRESA PARTIDELOR 

COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI

Să apărăm independența 
(Articol din ziarul „Nodon 
Sinmun", organ al C.C. al 
Partidului Muncii din Co
reea).

CRITICA
ȘI BIBLIOGRAFIE

în cadrul lucrărilor de moderni
zare și extindere a Institutului pe
dagogic din Oradea au fost ataca
te încă două obiective : un cămin 
studențesc cu 328 de locuri și o 
cantină studențească cu o capaci
tate de 800 de locuri. De aseme
nea, se fac- ultimele lucrări de fi
nisaj la o modernă sală de gim
nastică și un pavilion cu două 
amfiteatre și două laboratoare. (C. 
Bejan).

Pe șantierul institutului politehnic din Capitală, lucrările ca
pătă o amploare din ce în ce mai mare. S-au turnat fundațiile 
la corpul clădirii pentru invățămintul general pe o însemnată 
suprafață, se extind lucrările pentru 
bătut

profilul III, unde s-au 
piloți și se atacă profilul clădirii Facultății de mecanică

Foto : AGERPRES

dovedit din plin căPremiera „Feerie pe ghea
ță" prezentată marți publicu
lui bucureștean la patinoarul 
artificial, a fost intr-adevăr 
ceea ce se cheamă un specta
col de ținută. Oaspeții s-au 
străduit — și au izbutit — să 
etaleze frumoase calități de 
ansamblu și valori individu
ale.

Ne gîndim de pildă la pri
ma jumătate a spectacolului, 
o izbutită creație de balet pe 
gheață realizată după cunos
cuta „Noapte de ajun" a lui 
Gogol. Tinerii soliști și baletul

stăpî-

Succesul 
studenților 

români
(Urmare din pag. I)

au 
nesc perfect tehnica patinaju
lui, prin variate schimbări de 
ritm și execuție de mare vir
tuozitate.

Spicuind cîteva titluri de 
realizări din partea a doua a 
programului ne oprim îndeo
sebi asupra „Dansului spa
niol", în care grupul de ba
lerini și soliști au reușit să 
redea cu dezinvoltură tempe
ramentul, culoarea și căldura 
specifice catalanilor. „Cuba", 
„Cosmonauții" sau „Dansul 
ritmic" au fost în egală mă
sură realizări gustate de pu
blic. Se cuvine a menționa aci 
și aportul deosebit al orches
trei care întregește fericit 
mișcarea pe gheață.

Finalul, marcat de aplauzele 
ritmice ale spectatorilor, aduce 
plăcuta surpriză a „Periniței".

Spectacolul satisface cele 
mai exigente cerințe, situîn- 
du-se pe linia bunului renume 
de care se bucură ansamblul 
sovietic.

li dorim succes și in specta
colele următoare.

• în vederea întîlnirii in
ternaționale de atletism Ro
mânia—Italia, care se va des
fășura la București, Federația 
de specialitate din Italia a 
alcătuit echipele ce vor face 
deplasarea în România. Prin
tre atleți se numără Berutti, 
Simoncelli, Ottolina, Ambu, 
Ottoz, iar printre atlete Moli
nari, Govoni, Ballotta.

• Echipa iugoslavă Voivo- 
dina Novi Sad s-a calificat 
pentru turul următor al Cupei 
campionilor europeni la fotbal, 
reușind meci nul (0—0) cu 
Admira Viena, după ce cîști- 
gase prima partidă cu 1—0.

• în meci pentru Cupa ora
șelor Tîrguri la fotbal, echipa 
V.F.B., din Stuttgart a făcut 
meci nul: 1—1 cu formația 
engleză Burnley.

Text și fotografie:
VIOREL RABA

• Marti seara la Londra, în 
prezenta a 7 000 de spectatori, 
fostul campion mondial de box 
la categoria grea, americanul 
Floyd Patterson, l-a învins pe 
englezul Henry Cooper prin 
KO în cel de-al IV-lea rund 
al unui meci prevăzut pentru 
10 reprize.

(Agerpres)

— După curti știți, colectivul 
nostru a prezentat o piesă din re
pertoriul românesc : „Nu sînt Tur
nul Eiffel" de Ecaterina Oproiu. 
La festival am avut satisfacția să 
constatăm ca alegerea noastră a 
fost bine apreciată atît de specia
liști cit și de public. Piesa a plă
cut.

— Vorbește-ne, te rog, despre 
seara spectacolului.

— A fost încărcată de emoții. 
Aveam de confirmat prestigiul pe 
care teatrul studențesc din Româ
nia l a cîștigat la ediția de anul 
trecut a Festivalului. Mai ales că 
numai cu două ore înainte de 
spectacol am aflat că în afară de 
„Marele premiu pentru cel mai 
bun spectacol0, despre care știam 
că l-am cucerit anul trecut, ni s-a 
mai decernat și „Premiul pentru 
cel mai apreciat spectacol de că
tre public". în sfîrșit, s-a ridicat 
cortina. Priveam în sală. Se așter
nuse o tăcere desăvîrșită. In 
timpul reprezentației nu s-a aplau
dat nici măcar o singură dată. 
După ce s-a consumat și ultimul 
tablou, aceeași tăcere... 4 secunde, 
5 secunde, 6 secunde. Să nu fi 
plăcut spectacolul nostru ? O ex
plozie de aplauze a spart liniștea. 
Apoi, ovații. Interpreții au fost 
chemați de 12 ori la rampă. Publi
cul, in picioare, 
lui Florian Pitiș, 
au venit să ne 
torii celorlalte
radio-ul și televiziunea au comen
tat pe larg spectacolul nostru.

— Dar cea mai mare bucurie 
v-a oferit-o, desigur, decernarea 
celor patru premii.

— Intr-adevăr, sîntem cu toții 
fericiți > premiile ce ne-au fost 
acordate, dovedesc că teatrul stu
dențesc din țara noastră se bucură 
de prestigiu internațional. Marele 
premiu pentru cel mai bun spec
tacol („Marghita"), Premiul „Za
greb* (pentru cel mai mare succes 
al festivalului), acordate de un 
juriu internațional, Premiul pen
tru Interpretare masculină, acordat 
Iui Florian Pitiș, atestă aprecierea 
de care s-a bucurat spectacolul 
nostru în cercurile festivalului. 
Dar în cea mai mare măsură ne-a 
mulțumit „Premiul pentru cel mai 
apreciat spectacol de către pu
blic", Pentru acest premiu am pri
mit 61 de voturi, față de numai 25 
voturi primite de formația teatrală 
care s-a clasat după noi.

...Ne amintim că înainte de ple
carea Ia Zagreb, după spectacolul 
prezentat de studenții bucureșteni 
în sala Teatrului de Comedie, Li- 
viu Ciulei ne-a declarat : „Pentru 
mine, spectacolul din această seară 
a fost o lecție ; eu am fost elev, 
iar studenții de pe scenă profe
sori". Avem certitudinea că pen
tru „profesori* succesul interna
țional dobîndit la Zagreb va fi un 
imbold pentru 
cese ; pentru 
rentă, depusă 
înalte exigențe.
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ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOB ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10, 
12.45, 15.45, 18,30, 21,15).

ZORBA GRECUL
rulează la Republica (orele 8, 
10,30; 13,15; 16, 18,45; 21,30).

I
1

scanda numele 
In cabina noastră 
felicite conducă- 
delegații. Presa,

alte viitoare suc- 
o muncă perseve- 
sub semnul unei

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

YOYO
rulează la Grivi(a (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează Ia Luceafărul (orele 
8,30; 11, 13,30; 16, 18,30; 21), 
București (orele 8,30, 111 13,30, 
16; 18,30; 21), Melodia (orela 9i 
12, 15; 18; 21), Modern (orele 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Feroviar (orele 10,30; 13.30, la 
orele 16; 18,30| 21 CASA
NOASTRĂ.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează Ia Capitol (orele 8,30; 
Ui 13,30; 16, 18,30; 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE 
rulează la Festival (orele 9| 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Ex- 
celsior (orele 8,30; 11, 13,30, 
16, 18,30; 21), Aurora (orele 9i 
11.15, 13,30, 16, 18,30, 21).

CASA NELINIȘTITA
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15, 15,45; 18,15; 20,45), 
Colentina (orele 15,30; 18).

ÎN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează la Victoria (orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

PE DONUL LINIȘTIT — seria a 
If-a

rulează Ia Central (orele 8,45; 
11; 13,15, 15,45, 18,15; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45)

URME ÎN OCEAN
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE —< 
cinemascop —

rulează la Pacea (orele 15,45, 
18; 20,15).

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Bucegi (orele 9,30i 
11,45; 14; 16| 18,15, la orele 
20,30 RĂSCOALA.

CLEOPATRA — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Gloria (orele 9, 
12.45; 16.30; 20.15).

MONEDA ANTICĂ
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop —

rulează la Tomia (orele 9i 
11.15, 13,30, 16,15; 18,30;
20,45), Miorița (orele 9, 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

MÎINE, MEXICUL I 
rulează la Flacăra (orala 15,30, 
18,15; 20,45).

FANFAN LA TULIPB
rulează la Vitan (orele 15,30, 
18,15), Progresul (orela 15,30; 
18; 20,45).

COPIII MĂRII
rulează la Munca (orela 16| 
18,15: 20.30).

ȚARA FERICIRII
rulează la Arta (orele 9; 11,45, 
15,45; 18; 20,45).

COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL
rulează la Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30),

FAR A PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18: 20,30).

I

Pe traseul prototip— 
beneficiar

asigura cu eficiența necesară 
depistarea defectelor în cali
tatea produselor în toate fa
zele importante ale procesu
lui de producție, prevenirea 
producerii lor și verificarea cu 
precizia necesară a calității 
produselor finite. Din analiza 
pregătirii tehnologice a con
trolului se constată că de 
multe ori documentația teh
nologică cuprinde numai e- 
nunțarea operațiilor de con
trol, fără indicarea tehnologiei 
de control, nefiind prevăzute 
mijloacele de măsurare ne
cesare, iar proporția produse
lor supuse controlului și me
toda de control sînt lăsate la 
aprecierea controlorilor. în 
asemenea cazuri dotarea cu 
mijloace de control nu este 
asigurată în măsura necesară 
încă din fazele de asimilare 
ale produselor noi, fapt pen
tru care o serie de mărimi nu 
se pot verifica. La Uzina me
canică Sadu-Gorj, de pildă, cu 
toate că producția de frigi
dere „Fram" se apropie de 
seria 500 000, nu au fost create 
încă mijloace de măsurare a 
razelor de curbură, a coturi- 
lor și pantelor, controlorii 
fiind nevoițl să aprecieze 
„după ochi", ceea ce nu-i ad
misibil.

Față de cele arătate consi
der că este necesar să existe 
documentații tehnologice co
respunzătoare pentru contro
lul tehnic al producției, per
fecționarea metodelor și mij
loacelor de control să asigu
re economicitatea lor, eficien
ța muncii de control tehnic 
paralel cu cheltuielile mini
me datorită defectelor de ca
litate.

Documentația tehnologică pe 
baza căreia se desfășoară 
procesul de fabricație trebuie 
să conțină toate datele ne
cesare pentru executarea șl 
verificarea procedeelor teh
nologice prevăzute, adică
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operațiile și mijloacele de 
producție și control. Dezvol
tarea automatizării complexe 
a proceselor tehnologice im
pune ca, în paralel, să se per
fecționeze în mod corespunză
tor și procesele tehnologice de 
control care să poată asigura 
cu productivitatea și precizia 
necesară verificarea calității 
produselor. Trebuie prevenite 
situații de felul celor consta
tate în cazul introducerii li
niilor agregat pentru prelu
crarea blocurilor și chiulase- 
lor de motoare termice Ia 
Uzinele „Steagul roșu" Bra
șov unde, datorită lipsei unei 
aparaturi adecvate pentru 
control și verificare, timpul 
necesar operațiilor de control 
depășea cu mult timpul de 
execuție, conducînd la frî- 
narea procesului de producție.

O dată cu perfecționarea 
proceselor tehnologice de con
trol trebuie avută în vedere 
necesitatea introducerii pe o 
scară cît mai largă a metode
lor moderne de control ne- 
destructiv în scopul detectării 
în fază inițială a defectelor 
ascunse. La o serie de între
prinderi ca Uzinele „23 
August", „Progresul“-Brăila, 
„Electroputere“-Craiova ș a. se 
aplică metode moderne pentru 
controlul defectoscopic al pie
selor prelucrate la cald și al 
îmbinărilor prin sudură, fo- 
losindu-se în acest scop ultra
sunete, raze X, raza Gama, 
ș.a., iar la unele întreprin
deri electrotehnice au fost in
troduse metode de impuls pen
tru încercarea preventivă a 
izolației înfășurărilor.

Avindu-se în vedere per
spectivele largi existente în 
acest domeniu în întreprin
derile noastre consider că este 
absolut necesară înființarea 
în cadrul institutelor noastre 
de cercetări și proiectări —

I.C.T.C.M. și I.C.P.E. — a unor 
subunități pentru studierea 
metodelor moderne de con
trol care să elaboreze indi
cațiile metodologice necesare 
întreprinderilor, să proiecteze 
mijloacele speciale de măsură 
și control și să acorde asisten
ța necesară pînă la introdu
cerea acestora în întreprinde
rile noastre.

Educația estetică 
începe cu abecedarul 
torilor de frumos li se cuvi
ne un public din ce în ce mai 
mare și la înălțimea opere
lor create ; și nici că fiecare 
om, lucrînd, excelînd, creînd 
în diferite domenii, are, mai 
mult sau mai puțin lucid (în 
funcție și de educația primi
tă), o profundă nevoie de 
artă. Numai un ochi superfi
cial ar putea găsi lipsit de im
portanță faptul că Heisenberg 
își alterna cercetarea de fizi
cian cu executarea la orgă a 
muzicii lui Bach, iar Einstein 
cu executarea la vioară a mu
zicii lui Mozart, sau faptul 
că antropologul nostru Fran- 
cisc Rainer avea o cultură 
artistică masivă și se expri
ma într-o proză de reală va
loare artistică, la fel cu cei 
mai mulți oameni de știință 
superiori.

Educația estetică poate și 
trebuie să înceapă cît mai 
devreme, înaintea școlii, deci 
nu strict o dată cu abeceda
rul (pentru a contrazice apa
rent titlul articolului, altmin
teri vădit simbolic); ea are 
însă mai multe șanse de efi
ciență, de completitudine și 
armonie în școală — desigur

dacă e bine programată, sen
sibil și rațional înfăptuită.

Problemele educației esteti
ce incipiente sînt multe; ne 
oprim deocamdată la una sin
gură : cultura artistică timpu
rie — mijloc de căpetenie în 
dezvoltarea sensibilității pen
tru frumos, a aptitudinilor și 
talentelor, în formarea crite
riilor de gust. Vrem să rele
văm aici un lucru adesea ne
gat (dacă nu pe șleau, măcar 
implicit de o practică nesa
tisfăcătoare), și anume că ma
terialul compatibil cu vîrsta 
mică și utilizabil în realizarea 
culturii estetice a copiilor e 
mult mai vast decît își închi
puie unii, putînd fi exclusiv 
de bună calitate : avem de 
unde alege. Adică respingem 
părerea încă destul de răs- 
pîndită (dacă nu mărturisită 
ca atare) a unei educații es
tetice prin vulgarizare, păre
rea că li se cuvin copiilor o- 
pere mai „simple", subînțele- 
gîndu-se prin aceasta opere 
supuse unor exigențe mai 
mici și cîteodată de-a dreptul 
subartistice. Copiii trebuie 
îmbăiați încă de la început 
în fluxul artei mari. Fără în
doială, e posibilă și obligato
rie o gradare. Un prim con
tact se va face prin opere 
cu o lăture nemijlocit acce
sibilă copiilor și de un farmec 
atractiv specific vîrstei mici, 
dar va fi totuși vorba de 
un folclor ales cu grijă, apoi 
de Creangă, Andersen, Per
rault, de Haydn („Simfonia 
copiilor"), Mozart (Rondo alia 
turca, „Donnerwetter"), Pro
kofiev (marșul din „Dragostea 
celor trei portocale"), de Brue
ghel cel Bătrîn („Jocurile de 
copii", „Țara leneșilor"), de 
Tonitza etc. ; în nici un caz 
n-are pentru ce fi vorba de 
autori mediocri sau subme
diocri „puerilizînd". Accesibi

litatea artei nu ține cîtuși 
de puțin de calitatea dubioa
să a unor produse quasi — ar
tistice ; dimpotrivă, asemenea 
produse obturează căile spre 
adevărata artă, gustul se stri
că din fașă.

Abordarea timpurie de către 
copii a unor registre artistice 
la prima vedere socotite de 
mulți greu accesibile e pro
pusă și în recentul număr 
dublu, 8—9, al Revistei de pe
dagogie, care conține un gru
paj intitulat Contribuții la sis
temul muncii educative in 
școala generali. Nu putem 
intra în amănunte ; subliniem 
însă iarăși că, foarte curînd, 
după un prim contact cu arta, 
devine posibilă receptarea u- 
nor opere neadresate anume 
copiilor. De ce nu Homer, de 
pildă ? Am cunoscut un tată 
care citea, alegînd, admirabilii 
hexametri traduși de Murnu, 
copiilor săi, iar aceștia, nea
vizați pedagogic asupra „sin
gurei” literaturi potrivite lor, 
ascultau vrăjiți. E adevărat că 
respectivul tată era un lector 
fără cusur și că, altfel, o ase
menea lectură, făcută chiar 
unor elevi de clasa a V-a, ba 
chiar unor adulți, poate 
eșua. Un scriitor italian mo
dern se plînge că felul cum 
i se prezentaseră în școală 
„Logodnicii" lui Manzoni l-a 
îndepărtat pentru toată viața 
de farmecul capodoperei.

In cele mai multe cazuri nu 
se opun simțirii și înțelegerii 
copilului dificultățile intrinse
ce ale unei opere, ci neîn- 
demînarea pedagogică a pre
zentatorului, ispitit atunci să 
arunce vina ori pe operă, ori 
pe copii, și să încerce deter
minarea unei programări sim
pliste a educației estetice. In
tr-un cuvînt lipsește firescul. 
Faptului artistic, cînd e au
tentic, convenția i se conver

tește în natură. Lui Eminescu 
îi era natural să scrie ce-a 
scris. A rămas legenda că pe 
Ovidiu, copil, îl batea taică- 
său pentru că nu se putea 
opri să vorbească în hexa
metri. deși i se ceruse cu tot 
dinadinsul să vorbească în 
proza curentă. Un text ar
tistic nu trebuie citit nici 
ostentativ, ca și cum ar veni 
din altă lume, nici afectat — 
„simplu", cu pseudo-natura- 
lețe, ci cu firescul său spe
cific. Același lucru despre 
toate modalitățile de înfățișa
re a artei (explicarea estetică 
și istorică a muzicii, a plasti
cii etc.). Asta presupune însă 
o anumită pregătire a educa
torului și propria lui familia
ritate — întinsă, profundă șl 
subtilă — cu sfera artei, pre
supune deci competența, con
diție esențială a artei lui 
didactice, a familiarizării ele
vilor înșiși cu această sferă, 
fie și, cum spuneam, fără în
țelegerea ei perfectă de la bun 
început. In definitiv, toată lu
mea înconjurătoare și interi
oară omul și-o înțelege trep
tat ; cu atît mai bine, mai 
repede și mai complet, cu cit 
are ocazia unor contacte mai 
diverse, inerent elementare la 
început. Mai puțin se va 
„speria" de Wagner, de Stra- 
winsky, de Țuculescu, de Brân- 
cuși un adolescent, dacă, fără 
a-i fi priceput de la primii 
pași, nu rămăsese totuși în 
întregime străin de operele 
acestora — măcar senzorial și 
cu rudimente de emoție — 
și dacă, oricum, îi pare cît 
se poate de normală existența 
lor, nedisprețuindu-le absurd 
ca vulpea strugurii pe care 
nu-i poate ajunge (suficiență 
din păcate întîlnită la unii ti
neri, avînd drept temei con
fundarea ineditului cu nefi
rescul, inutilul etc.).

Deducem și observația spe
cială că nu trebuie ocolită re
lația timpurie cu operele mo
derne. Indiferent de limpe
zirea, o dată cu mersul isto
riei și cu clarificarea crite
riilor, a valorilor artei mo
derne, e bine ca noul alfa
bet să nu rămînă cu totul 
mut pentru copii ; aceasta e 
și singura garanție că vor ști 
mai tîrziu să selecteze activ, 
că vor constitui un public 
competent și stimulativ, că 
vor contribui direct sau in
direct la nașterea artei ce
rute de timpul lor. Credem că 
și un Varese poate fi astăzi 
prezentat cu succes tineretu
lui, al cărui auz e netemător 
și generos (așteptînd să fie 
educat pe măsura ] .........
ților) și că explicarea, 
mai simplă decît își închipuie 
unii, a impresionantului plan 
de dotare a muzicii cu în
treaga lume sonoră, n-ar pu
tea decît să-1 entuziasmeze.

Rămîne ca educatorii (cei 
ce predau limba română, lite
ratura, istoria, geografia, mu
zica etc.) să folosească din ce 
în ce mai intens și mai cu 
tact artistic mijloacele mereu 
mai multe care le stau la dis
poziție în sensul educației es
tetice (producția editorială — 
beletristică, reproduceri după 
plastică — imprimările muzi
cale, filmele etc.). Munca lor 
va constitui terenul fecund al 
cercetării pedagogice, baza u- _ 
nei metodici generale folosi- I 
toare atît în pregătirea cadre
lor didactice, cît și în activi
tatea lor de după studii. De 
asemenea, va determina, la 
rîndul ei, înmulțirea și îm
bunătățirea continuă a dife
ritelor materiale didactice ho- 
tărîtoare, ca acelea exemplifi
cate mai sus. Și, în 1 
numai pe calea unei acțiuni 
educative din prima clipă su
perioară, specifică artei — pe 
care o vehiculează — va pu
tea da rezultate optime acea
stă latură a procesului educa
tiv, contribuind din plin și 
la înfăptuirea educației inte
lectuale, a educației morale I 
și a celei fizice. ■ ț-~
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MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

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

COLIBA UNCHIULUI 
cinemascop — 

rulează la Rahova 
18; 21).

ALBA CA ZĂPADA ȘI 
SALTIMBANCI

rulează la Flamura 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Buzești (orele 9; 11,15; 12,30; 
16; 18,30; 21).
INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20.30).

CÎINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

PRIMA DEZILUZIE 
rulează Ia Cotroceni (orele 
15,15; 18: 20,45).

DUPĂ MINE, CANALII I 
rulează Ia Crîngași (orele 13> 
15,30; 18; 20,45).

PROGRAM PENTRU COPII 
rulează la Doina ora 9.

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la Doina (orele 13,45; 
16; 18,30; 20.45), Volga (orele 
J; 11,30; 15,30; 18,15; 20,45).

TOM

(orele 15;

CEI ȘAPTE

(orele 9;

SE
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Iși tineretul școlai 
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18,00 : Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar „Prolog Ia 

* i vizită la 
„. __  copii „Ion

Creangă" ; 19,00 : Telejurnalul 
de seară ; 19,15 : Filmul docu
mentar : „Navigatori care dis
par" — producție a studiou
lui „Alexandru Sahia" ; 19,30 : 
Orașele muzicii : Roma. Pre- 

I zintă : George Sbîrcea ; 20,00 : 
■ Clubul tinereții ; 21,00 : Fil- 
Imul „Hocheiștii" — producție 

a studiourilor sovietice ; 
_ 22,40 : Telejurnalul de noap-

; Buletinul meteorologic; 
închiderea emisiunii.
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ZILNIC

sesiunea adunării
GENERALE A 0. N. U.

Marți după-amiază s-an deschis la Palatul 
Națiunilor Unite din New York lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Ședința inaugurală a fost 
deschisă de președintele sesiu
nii precedente a Adunării Ge
nerale, Amintore Fanfani, mi
nistrul de externe al Italiei. 
După minutul de „reculegere 
și meditație", a fost constitu
ită comisia de verificare a de
plinelor puteri. Apoi, aduna
rea generală a trecut la alege
rea președintelui celei de-a 
21-a sesiuni. Cu o majoritate 
covîrșitoare de voturi a fost 
ales în această funcție repre
zentantul permanent al Afga
nistanului la O.N.U., Abdul 
Rahman Pazhwak. Sub pre
ședinția sa, adunarea a pri
mit în rîndurile membrilor 
O.N.U. statul Guyana, fosta 
colonie britanică, care și-a cu
cerit recent independența. 
Astfel, numărul membrilor a- 
cestei organizații a crescut la 
119. (După cum se știe, Indo
nezia și-a anunțat luni intenția 
de a-și relua activitatea în
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Marți s-a încheiat la Miinchen 
cel de-al 15-lea concurs interna
tional de muzică, organizat de in
stituțiile 
publica 
concurs 
liști din 
cursului 
canto solistei 
la Teatrul de Operă 
București.

de radiodifuziune din Re- 
Federală Germană. La 

au participat 270 de so- 
35 de țări.

a decernat 
Ileana

Juriul con- 
premiul I la 
Cotrubaș de 
și Balet din

Agenția B.T.A. anunță că la 
Sofia a sosit pentru a vizita tîrgul 
de la Plovdiv Rolf Lahr, secretar 
de stat în 
Externe al 
rămîne în 
septembrie 
întrevederi 
bulgare.

Ministerul Afacerilor 
R. F. Germane. El va
Bulgaria pină Ia 27 

și va avea o serie de 
cu înalte oficialități

Administrația națională a S.U.A. 
pentru problemele aeronauticii șl 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că sonda lu
nară ,,Surveyor-2", lansată marți 
în direcția Lunii își continuă zbo
rul. Miercuri Ia ora 5,02 GMT s-a 
procedat la o manevră pentru co
rectarea orbitei inițiale. în acel 
moment ,,Surveyor-2“ se afla la o 
distanță de 163 346 km de Pămînt 
și 229 378 km depărtare de Lună.

Aspect de Ia lansarea Iui
„Surveyor-2“

Subsecretarul de stat al S.U.A’., 
George Ball, a declarat că se opu
ne proiectului prezentat Senatului 
american privind crearea unei 
,,uniuni federale a țărilor Atlanti
cului de nord", deoarece această 
propunere nu corespunde realită
ților politice din zilele noastre. 
Ball și-a exprimat părerea că ță
rile vest-europene nu caută să 
realizeze o unitate politică mai 
largă cu Statele Unite. „Aceste 
țări, a subliniat subsecretarul de 
stat, se tem ca resursele superioa
re ale industriei americane să nu 
afecteze viata lor economică și să 
le transforme în slujitori pasivi ai 
politicii americane*,

Presa bulgară publică știri care 
Se referă la acordul încheiat re
cent la1 Sofia între firma bulgară 
„Bulet* și firma franceză „Renault* 
pentru asamblarea de automobile 
în R. P. Bulgaria. Conform acor
dului, în Bulgaria sa va monta 
autoturismul „Renault-8" cu pie
se importate din Franța ți unele 
produse în Bulgaria. După, trei ani, 
în 1970, numărul autoturismelor 
montate în Bulgaria va trebui »ă 
ajungă la 10 000 bucăți* ,lfer<

cadrul O.N.U.). Altor două sta
te li se va ura bun venit în 
organizație în cursul lunii oc
tombrie (este vorba de Be- 
chuanaland care la 30 septem
brie va deveni republică — cu 
numele de Botswana — și Ba
sutoland, care își va procla
ma independența la 4 actom- 
brie și va purta numele de 
Lesotho).

Tot în ședința de marți 
după-amiază a Adunării Ge
nerale, s-a procedat la alege
rea președinților principalelor 
comitete ale acestui organism. 
Ei vor face parte din Biroul 
Adunării Generale. Ca preșe
dinte al Comitetului politic 
special a fost ales Max Ja- 
kobson (Finlanda), al Comite
tului politic,Leopoldo Benites 
(Ecuador), al Comitetului eco
nomic și financiar, M. Morai- 
wid Tell (Iordania), al Comi
tetului pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale, 
Halima Warzazi (Maroc), al 
Comitetului de tutelă, Fak- 
hreddine Mohamed (Sudan), al 
Comitetului administrativ și 
bugetar, Vahap Asiroglu (Tur
cia), al Comitetului juridic, 
Vratislav Pechota (Cehoslova
cia). Toți președinții au fost 
aleși prin aclamații.

Ieri, Adunarea Generală și-a 
reluat lucrările la orele 15,30 
G.M.T., trecîndu-se la com
pletarea Biroului Adunării 
Generale prin alegerea a 17 
vicepreședinți.

Actuala sesiune, care mar
chează și intrarea Organizați
ei Națiunilor Unite în cel 
de-al treilea deceniu de acti
vitate, are înscrise pe ordinea 
de zi numeroase probleme 
care își așteaptă rezolvarea. 
Ele ar putea fi împărțite în 
cîteva capitole mari: proble
me economice, probleme ale 
luptei împotriva colonialismu
lui și rasismului, ale dezarmă
rii. In strînsă legătură cu ne
cesitatea respectării principiu
lui universalității O.N.V., un 
grup de opt state, printre care 
și România, au înscris pe or
dinea de zi punctul privind 
„restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U “. De aseme
nea, România a fost coautoa- 
rea cererii de înscriere pe a- 
genda sesiunii a problemei 
„cu privire la retragerea tu
turor trupelor americane și a 
celorlalte trupe străine care 
ocupă, sub drapelul O.N.U., 
Coreea de sud și dizolvarea 
Comisiei O.N.U. pentru reuni- 
ficarea și reconstrucția 
reei“

semn de pro- 
represiunile 

amestecul o- 
militare în

PROTESTUL SUDIȘTILOR Parlamentarii Procesul Ben Barka

Pentru a treia oară, 
decurs de mai puțin de o 
săptămină, la Sao Paulo 
(Brazilia) s-au produs 
marți seara incidente intre 
poliție și studenți. Poliția 
a folosit bastoane de cau
ciuc și grenade lacrimoge
ne pentru a împrăștia o 
demonstrație a studenților 
organizată in 
test față de 
polițienești și 
ficialităților 
treburile universitare. Pes
te 100 de studenți au fost 
arestați.

Potrivit unor date oficia
le, pină in prezent, 827 de 
tineri americani au fost 
sancționați pentru refuzul 
de a lupta în războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. 
Mulți tineri, încercînd să 
evite chemarea sub arme, 
preferă să părăsească 
S.U.A. Astfel, potrivit re
vistei „United States News 
and World Report", în re
giunea orașului canadian 
(Toronto) se află 400 de ce
tățeni americani care nu 
doresc să plece în Vietnam. 
Un număr aproximativ 
egal de tineri se află în o- 
rașele canadiene, Montreal 
și Vancouver.

Exprimindu-și protestul 
față de rezultatul „alege
rilor" organizate de junta 
militară saigoneză, preoții 
budiști au declarat o grevă 
a foamei. In fotografie : o 
parte din cei 70 de gre
viști in timpul grevei foa
mei în pagoda An Quang 

din Saigon

MEDITARE"

români 
in Cehoslovacia
Marți dimineață, delegația 

parlamentară română, care se 
află în Cehoslovacia, a făcut o 
vizită la Bratislava, la sediul 
Consiliului național slovac. 
Deputății români au fost salu
tați de Jozef Kriz, vicepreșe
dinte al Prezidiului Consiliu
lui național slovac.

După amiază, delegația a 
sosit la Zvolen, localitate care 
amintește de luptele grele 
purtate în primăvara anului 
1945 de armata română în 
timpul războiului pentru eli
berarea Cehoslovaciei. La mo
numentul eroilor români de 
aici, unde se află mormintele 
a aproape 11 000 de ostași și 
ofițeri căzuți în aceste lupte, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a depus o coroană de 
flori.

PARIS 21 (Agerpres). — 
Procesul persoanelor impli
cate în răpirea liderului opo
ziției marocane, Mehdi Ben 
Barka, a continuat marți în 
cea de-a 14-a zi.

In cursul ședinței a fost 
audiat deputatul Lemarchand, 
fost avocat al cunoscutului 
gangster Figon, unul din prin
cipalii organizatori ai răpirii, 
care s-a sinucis în momentul 
cînd urma să fie arestat de 
poliție. Lemarchand trecea 
drept un om de încredere al 
lui Figon și tocmai lui fostul 
gangster i-a făcut ample 
confidențe asupra detaliilor 
răpirii lui Ben Barka. După 
părerea lui Lemarchand, Fi
gon nu ar fi participat Ia 
această afacere dacă nu ar fi 
avut convingerea că ea fusese 
pusă la cale de serviciile de 
informații franceze (doi func
ționari ai acestor servicii se 
află, după cum se știe. în boxa 
acuzaților). Avocatul unuia 
dintre acuzați a prezentat tri
bunalului o scrisoare anonimă

care ar proveni de la o prie
tenă a lui Figon și în care se 
afirmă că și Lemarchand ar 
fi fost implicat în răpirea lui 
Ben Barka, nu ca simplu 
participant, ci ca principalul 
organizator.

România 
la Tîrgul 
IKOFA
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sovieto-japoneze
Agenția TASS anunță 

Nikolai Baibakov, președin
tele Comitetului de stat al 
planificării, a primit pe mem
brii delagației economice ja
poneze care se află în U.R.S.S.

In cursul întîlnirii pe care 
a avut-o cu delegația japone
ză, N. Baibakov a arătat că, 
după părerea lui, între Uniu
nea Sovietică și Japonia se 
poate stabili o colaborare 
eficace în domeniul metalur
giei neferoase, industriei ga
zelor, folosirii rezervelor fo
restiere ale Siberiei. El a 
amintit că tratativele referi
toare la livrarea de gaze din 
Sahalin în Japonia, se apropie 
de sfîrșit și că este posibilă 
stabilirea unei colaborări în 
exploatarea zăcămintelor de 
cupru din Udokan (Siberia de 
est).

Aspect din timpul uneia din demonstrațiile studenților din 
Cordoba (Argentina) organizate în semn de protest împo

triva desființării autonomiei universitare

'Avionul „Cornet1* al forțelor aeriene britanice, desti
nat să-i transporte la Salisbury pe miniștrii britanici 
Bowden și Jones, stătea imobilizat de mai multe ore pe 
pista de decolare a aeroportului din Londra. Intre cele 
două capitale circuitele telefonice erau supraîncărcate.

Cancelariile londoneze în
cercau să stabilească sensul 
exact al declarației făcute de 
premierul rhodesian Ian 
Smith cu puțin timp înainte, 
care părea să fi cerut in ter
meni nu prea voalați nici mai 
mult nici mai puțin decit re
cunoașterea regimului rebel 
din Rhodesia de către guver
nul britanic ca o condiție a 
succesului misiunii celor doi 
miniștri. Nu știm care au fost 
concluziile ; știm doar că avio
nul a decolat in cele din urmă.

Și așa, misteriosul concept 
care a căpătat în presa inter
națională denumirea de „plan 
al ultimei șanse" a ajuns la 
Salisbury în servietele diplo
matice ale emisarilor minis
teriali ai Marii Britanii. Ce 
fabuloase propuneri „de com-

99

zentind majoritatea popu
lației, afară de cazul că aces
ta ar decide altfel" și 2) „dacă, 
la sfîrșitul anului rebeliunea 
nu va fi zdrobită, Anglia va 
cere prin intermediul Consi
liului de Securitate aplicarea

Ultimul număr al cunos
cutei reviste americane 
NEWSWEEK semnalează 
că comandamentele unități
lor de pușcași marini trimit 
actualmente rezerviștilor 
din nomenclatura lor o 
scrisoare circulară in care 
le propun acestora să „me
diteze la anumite pro
bleme".

Scrisoarea amintește că 
rezervistul ar putea fi che
mat in orice moment sub 
drapel și-1 sfătuiește să se 
pregătească dinainte „Obi
ectul acestei scrisori — se 
spune în documentul-tip 
reprodus de NEWSWEEK 
— este de a vă îndemna 
să puneți în ordine trebu
rile dv. civile pentru ca
zul cind veți fi chemat sub 
drapel".

Enumerind o serie de sfa
turi practice scrisoarea re
comandă in mod deosebit: 
„Mergeți la avocatul dv. și 
redactați împreună sau re- 
vedeți dacă e cazul — tes
tamentul dv. Ocupați-vă de 
contul dv. la bancă pentru 
a face eventual un cont 
comun cu cel al soției sau 
părinților... Trebuie 
știți însă că comunitatea 
bunuri nu eliberează 
taxe de succesiune și 
putea, pe lingă unele avan- 

vă aducă unele 
dezavantaje. Toc- 
aceea 
totul

să 
de 
de 
ar

e bine să 
împreună

da seama

taje, să 
riscuri și 
mai de 
chibzuiți 
cu avocatul".

Nu ne putem 
cu exactitate dacă aseme
nea sfaturi ii fac pe re
zerviștii americani mai 
competenți in materie de 
avantaje și dezavantaje la 
succesiuni și testamente. 
Un lucru este însă foarte 
probabil : date fiind desele 
aluzii oficiale la eventuali
tatea chemării de rezerviști 
pentru războiul din Viet
nam, scrisoarea citată de 
Newsweek îi poate ajuta pe 
cei cărora le este adresată, 
să înțeleagă mai bine „u- 
nele riscuri și dezavanta
je" ce ar decurge din tri
miterea lor în unitățile de 
pușcași marini din Viet
namul de sud.

E. R.

mai atrăgătoare pentru rasiștii 
rhodesieni decit multe altele 
care le-au procedat. Cu atît 
mai mult cu cit noul prim-mi- 
nistru al Africii de sud, Vor- 
ster, a declarat fără echivoc 
că intenționează să sprijine și

PLANUL ULTIMEI ȘANSE"
promis" mai au de făcut bri
tanicii regimului Smith, după 
ce atitea drumuri bătute za
darnic de diplomația londo
neză n-au dus nicăieri ?

Conferința primilor miniștri 
ai Commonwealthului nu a 
fost dintre cele mai fructuoa
se, dar a silit cel puțin gu
vernul britanic să se anga
jeze în două privințe : 1) să 
recunoască faptul că „nu tre
buie acordată independența 
Rhodesiei înainte de a se pune 
pe picioare un guvern repre-

sancțiunilor selective obliga
torii". Presa engleză a califi
cat aceste prevederi drept un 
„ultimatum" adresat Rhode
siei. Cei doi miniștri vor pre
zenta probabil „ultimatumul" 
actualilor guvernanți ai Rho
desiei, dacă nu cumva mai au 
și alte sugestii — secrete, de
sigur — de făcut lui Smith. 
Tocmai aceste eventuale su
gestii conferă un caracter de 
mister „planului ultimei șan
se". Nu este însă deloc de cre
zut că noile propuneri vor fi

de acum înainte regimul de la 
Salisbury, făcind deci inefi
ciente in continuare sancțiu
nile economice, chiar dacă ele 
ar urma să fie obligatorii.

In capitala Rhodesiei, emi
sarii britanici încearcă să ob
țină o reluare a convorbirilor 
anglo-rhodesiene. Ceea ce este 
după toate aparențele pe pla
cul Iui Smith. El a ținut, de 
altfel, să dea vizitei miniștri
lor britanici o interpretare 
proprie : „Doresc să subliniez

Iahtul australian „Just David" naviga liniștit, săptămină 
trecută, în apele Pacificului de sud, cind la orizont s-a vă
zut o diră neobișnuită de fum. Intrigat, căpitanul vasului 
a ordonat schimbarea direcției. Nu mică a fost surpriza 
echipajului atunci cind, ajungind in apropierea insulei. Ata, 
din arhipelagul Tonga, considerată ca fiind nelocuită, a 
văzut, pe țărm mai multe persoane făcind semne disperate. 
Erau șase tineri pescari, considerați de 15 luni ca fiind morți, 
care au trăit toată această perioadă in postura unor „ro- 
binsoni ai secolului al XX-lea“.

Odiseea lor a început în iunie 1965, cînd cei șase tineri 
au părăsit insula în care locuiau plecind cu o barcă la 
pescuit. Surprinși de o puternică furtună ei au fost aruncați 
de valuri pe țărmul insulei Ata. „Just David" era al cincilea 
vas pe care l-au văzut Ia orizont de la naufragiu. Celelalte 
patru nu au observat însă semnalele lor de ajutor. Naufra- 
giații au explicat că eforturile lor de a semnaliza nu au avut 

succese deoarece încercările 
lor primitive de a face un foc 
s-au dovedit ineficiente. La 
sfirșit ei au hotărit să ardă în 
permanență tufișurile existente 
pe insulă, care au fost distruse 
intr-o mare proporție.

Cind marinarii de pe iahtul 
australian au ajuns pe țărm, ei 
au văzut coliba acoperită cu 
liane pe care naufragiații au 
construit-o in craterul stins al

unui vulcan. Unul din tinerii „robinsoni" își fă
cuse chiar o chitară din lemne și nuci de cocos, 
în locul corzilor fiind folosite sîrme de la epava bărcii 
lor. La acest instrument ei au compus multe cîntece în care 
descriau peripețiile prin care au trecut. Naufragiații au lo
cuit în primele cinci luni într-o peșteră hrănindu-se cu pă
sări de mare și carne crudă. Intrucit pe insulă nu exista apă 
potabilă ei au băut sucul unor arbori și lapte de cocos. 
Cei șase tineri au făcut o încercare de a se salva, construind 
o plută dar ea s-a desfăcut după ce au parcurs numai o 
milă în larg, fiind nevoiți să se înapoieze înot la mal. Sal
vatorii naufragiaților au fost uimiți de faptul că au găsit 
un calendar primitiv ținut de naufragiați. In cele 15 luni 
care trecuseră de la naufragiu, calendarul „robinsonilor" 
era în urmă cu numai două zile.

Insula Ata, situată la 136 km sud de Nukualofa, capi
tala arhipelagului Tonga, fusese locuită pe vremuri de 200 
de persoane. Băștinașii au fost însă vinați de neguțătorii 
de sclavi, astfel incit cei care s-au putut salva, s-au mutat, 
in anul 1860, intr-o altă insulă.

P. NICOARĂ

MUNCHEN 21 (Agerpres). 
— La Miinchen s-a deschis a 
Vl-a ediție a Tîrgului alimen
tar Ikofa, la care participă cu 
pavilioane naționale 31 de țări 
printre care Algeria. Austria, 
Belgia, Brazilia, Bulgaria, 
Canada, Cehoslovacia, Fran
ța, Grecia, Iugoslavia, Japo
nia, Marea Britanie, Polonia, 
România, Ungaria. U.R.S.S., 
S.U.A. Cu ocazia inaugurării 
Tîrgului, pavilionul românesc 
a fost vizitat de Hermann 
Hocheri, ministrul alimenta
ției, agriculturii și silviculturii 
al R.F. Germane, Otto Schedl, 
ministrul economiei al landu
lui Bavaria, Heinz Mielert, 
vicepreședinte al Uniunii fede
rale a industriei alimentare, 
precum și de alte personali
tăți.

Oaspeții s-au interesat de 
unele probleme privind dez
voltarea industriei alimentare 
în țara noastră și de posibili
tățile de schimburi comerciale 
existente în acest sector. Ei au 
apreciat calitatea produselor 
expuse și concepția originală 
în care a fost realizată expo
ziția.

SIMIE E 7-51
Simonie E 7-51 a devenit marți 

primul eschimos ales în Consiliul 
teritorial al Canadei de nord-vest, 
după ce a înfrînt doi alți candidați 
în primele alegeri teritoriale ce au 
avut loc în estul Arcticei. Numă
rul care însoțește numele lui Si
monie i-a fost dat, la fel ca și al
tor eschimoși, pentru identificare 
in registrele de stare civilă. Cu 
toate că populația băștinașă din 
estul Arcticei a avut dreptul de 
vot în alegerile federale canadie
ne, abia anul acesta a primit posi
bilitatea de a-și exercita dreptu
rile electorale și în alegerile teri
toriale.

că am acceptat această vizită 
ințelegind că ea este o conti
nuare a convorbirilor la nivel 
guvernamental, adică între 
guvernul britanic și guvernul 
Rhodesiei". Sensul acestei de
clarații este absolut limpede. 
Rasiștii de la Salisbury inter
pretează tratativele la nivel 
ministerial ca o recunoaștere 
implicită a guvernului lor. 
Oricum, contactul direct, la 
nivel ministerial dintre gu
vernul britanic și Ian Smith 
e de natură să sporească te
merile țărilor africane mem
bre ale Commonwealthului in 
ce privește politica Angliei 
față de actualul regim rhode
sian. In multe din capitalele 
africane „planul ultimei șan
se" este privit ca o continuare 
a manevrelor britanice urmă
rind obținerea unei formule 
care să permită menținerea 
dominației minorității albe în 
Rhodesia de sud.

ION MANEA
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Răfuială
Poliția din Montevideo an

chetează împrejurările în care 
cetățeanul vest-german Her
bert Bittner a fost bătut pină 
și-a pierdut cunoștința de per
soane necunoscute. Bittner 
a fost găsit în stare de 
inconștiență cu mîinile și 
picioarele legate pe treptele 
unei clădiri din capitala Uru- 
guayului. De cureaua lui se afla 
legată o notă pe care scria : 
„Aceasta să servească drept 
avertisment tuturor acelora 
care se amestecă în treburi ce 
nu-i privesc. Heil Hitler!“ 
Potrivit primelor informații 
difuzate de poliție, se pare că 
Bittner a aparținut unei or
ganizații care îi urmărește pe 
criminalii de război naziști. El 
sosise la Montevideo pentru a 
obține informații asupra na
ziștilor notorii Borman și 
Mengele, care, după cum a 
afirmat el, trecuseră în urmă 
cu cîteva săptămîni prin capi
tala uruguayană.

SARBATOAREA REPUBLICII 
MAU

Poporul malian sărbăto
rește astăzi șase ani de la 
proclamarea independenței 
Republicii Mali.

După crearea noului stat, 
poporul și guvernul malian 
și-au propus ca obiectiv 
fundamental consolidarea 
independenței și lichidarea 
înapoierii economice. In ca
drul primului plan cincinal 
de desvoltare economică și 
socială a țării au fost ob
ținute o serie de importan
te realizări. S-au construit 
obiective industriale, s-au 
luat măsuri în vederea 
creșterii producției agrico
le și a șeptelului ; in sco
pul dezvoltării bazei de ma
terii prime, s-au efectuat 
prospecțiuni geologice. In 
republică au fost create un 
număr de întreprinderi de 
stat, s-au înființat coope
rative agricole, s-au luat 
măsuri pentru dezvoltarea 
învățămîntului și îmbună
tățirea asistenței medicale.

In relațiile externe, Re
publica Mali duce o politică 
de pace și colaborare in

ternațională, în spiritul 
principiilor coexistenței 
pașnice. Ea se pronunță 
pentru lichidarea definiti
vă a colonialismului, pen
tru desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriul Afri
cii și proclamarea acestui 
continent ca zonă denu- 
clearizată.

Poporul român privește 
cu simpatie, cu un senti
mentul de solidaritate efor
turile harnicului popor 
malian pentru dezvoltarea 
patriei sale. Intre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Mali s-au statorni
cit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare în 
folosul ambelor popoare, al 
păcii și colaborării interna
ționale.

Cu prilejui sărbătorii Re
publicii Mali, poporul, ti
neretul României socialiste 
urează poporului, tineretu
lui malian noi succese in 
consolidarea independenței 
naționale, dezvoltarea eco
nomiei, făurirea unei vieți 
mereu mai prospere.

Imagine din capitala Republicii Mali — Bamako


