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ACTUALITATEA

Angajamentele în întrecerea 

socialistă pe anul 1967

REPERE 
PREȚIOASE
In muncă

• COMBINATUL
CHIMICO 

METALURGIC 
„GHEORGHE 

GHEORGHIU DEJ“
DIN BAIA MARE
Animați de dorința fierbinte de a a- 

duce o cotribuție de seamă la înfăptu
irea indicațiilor recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R., muncitorii, inginerii și teh
nicienii Combinatului chimico-meta- 
lurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Baia Mare, analizînd posibilitățile de a 
realiza și depăși sarcinile de plan, s-au 
angajat să dea în acest an peste pre
vederile planului:
• 8 000 000 lei la valoarea producției 

globale și marfă;
(Continuare In pag. d V-aJ

• G.A.S. LEORDA, 
REGIUNEA 
SUCEAVA

Agricultura poate aduce o contribu
ție mai mare la creșterea venitului na
țional. Această cerință, subliniată de 
Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966, a stat în centrul dezbaterii sarcini
lor de plan pe acest an de către colecti
vul gospodăriei agricole de stat Leorda.

Bizuindu-se pe experiența dobindită, 
salariații gospodăriei au analizat te
meinic posibilitățile de a depăși sarci
nile ce le revin în acest an și s-au an
gajat să realizeze peste prevederile 
planului:
• 3 000 000
• 2 500 000
• 2 000 000 

cost;
• 1 500 000 ..._____  .
• 3 la sută la productivitatea muncii; 
Se vor realiza 4 000 kg porumb boabe

Ia hectar față de 3 575 kg plani
ficat ;

Vor fi livrate peste plan:
• 100 tone de soia;
• 250 hi. lapte de vacă;
• 200 tone carne de porc.
Pentru realizarea acestui angajament, 

colectivul G.A.S. Leorda va aplica o 
agrotehnică avansată, va asigura ani
malelor o furajare rațională și eficientă, 
o îngrijire atentă. Totodată, va acorda 
o atenție sporită întăririi disciplinei 
în muncă, ridicării nivelului pregătirii 
profesionale.

Conștient că prin activitatea sa con
tribuie la mai buna aprovizionare a 
populației cu produse alimentare, co
lectivul gospodăriei este hotărît să rea
lizeze în mod exemplar angajamentul 
luat.

lei 
lei 
lei

Iei

la producția globali; 
la producția marii: 
economii la prețul de

beneficii ;
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POVESTEA CU BARZA

PĂMÎNTUL POATE FI

MAI BINE GOSPODĂRIT

AVEȚI

LA INDEMÎNA
V țar

CHIMIA ȘI APA
poate produce mai mult. Este o cerință și în 
timp o posibilitate dovedită, de-a lungul anilor, 

de rezultatele obținute de unitățile agricole fruntașe. 
Creșterea recoltei la hectar este principala cale de realizare 
a sarcinilor sporite prevăzute în planul de stat pe acest an și 
in perspectiva celorlalți ani ai cincinalului.

In acest scop, la îndemîna celor ce muncesc pe ogoare stau 
nenumărate posibilități: cunoașterea și aplicarea măsurilor 
agrotehnice, folosirea semințelor din soiuri productive, iriga
țiile. ingrășămintele chimice, mijloacele de mecanizare a lu
crărilor.

Cum sint folosite toate acestea ? Ce demonstrează experien
ța înaintată ? Ce impulsuri sint necesare pentru îmbunătăți
rea activității economice și organizatorice in acest important 
domeniu ?

Prin dezbaterile pe care le vom organiza în cadrul rubricii 
noastre „Pămintul poate fi mai bine gospodărit", vom da 
p unsuri la aceste întrebări.
în anul 1966 unitățile agri

cole din raionul Ploiești au în
registrat o seamă de succese 
privind creșterea producției 
ae cereale și plante tehnice,

răs-

UN RĂSPUNS COPILĂRESC

prin folosirea rațională 
mîntuluL In acest sens 
fi citată ca exemplu coopera
tiva agricolă Buda-Palanca. 
Țăranii cooperatori de aici au 
amenajat cu posibilități locale 
și au irigat porumbul pe 150 
de hectare de pămînt consi
derat mai înainte slab 
productiv, iar cultura a asi
gurat mai bine de 7 600 kilo
grame boabe la hectar — fapt 
ce a contribuit la ridicarea 
producției medii pe coope
rativă la 5140 kg boabe la 
hectar. Un alt exemplu. Ță
ranii cooperatori din Tinosu 
dețineau o suprafață impor
tantă de teren mlăștinos, un
de. singura vegetație care se 
simțea bine aici era țipirigul 
și papura. Printr-o acțiune 
colectivă a tuturor brigăzilor, 

scos, prin desecări, din

a pă- 
poate

AZI DIN NOU

foto: VIOREL RABA

Dacă cineva ar spune unui 
copil aflat in pragul adoles
cenței povestea eu barza care 
aduce copii și-i lasă pe hor
nul casei, i s-ar ride in față, 
cu superioritate. Anecdota și-a 
avut poate farmecul ei cu 
mulți ani in urmă, etnd co
piii nu auziseră de rachete 
cosmice, cind nu știau cum a- 
rată un transatlantic, cind 
curiozitatea lor se reducea la 
lumea casnică, la poveștile pă
rinților, la cărțile cu poze.

— Povestea cu barza, scrie 
o elevă din Brașov, e atît de 
copilăroasă, Incit dacă cineva 
în jurul meu glumește în a- 
cest sens, bineînțeles adre- 
sîndu-mi-se, mă simt jig
nită—

Este, intr-adevăr, o vîrstă 
cind adolescenților li se expli
ci, mai detaliat sau mai su
perficial, procesele fiziologice 
pe care ,’e. suferă organismul 
lor, transformările psihice 
generate de ele. Și e adevărat 
că în școli, chiar și în familii 
s-au făcut progrese vizibile în 
inițierea adolescenților cu no
țiunile necesare unei educații 
sanitare și sexuale impusă de 
cerințele dezvoltării fiziolo
gice. In mare măsură acest 
domeniu a încettâ să fie tabu, 
să stîrnească, prin tăcere, cu
riozitatea nelimitată. Și totuși... 
sint suficiente cunoștințele pe 
care le <tâ elevii de la 
părinți, p'asta numai atunci

cind este strict necesar, 
cele pe care le află în 
de anatomie ?

— Cu vremea, vor afla de 
toate, mi-a răspuns un pro
fesor din orașul Brașov.

— Nici eu nu știam mai 
multe la vîrsta lor, argumen
tează diriginta unei clase a 
X-a.

— Cred că nu e bine să se 
discute cu elevii probleme de 
această natură. Este suficient 
ceea ce află din manualul de 
anatomie, ei sint destul de 
mari ca să facă legăturile ne
cesare cu propria lor viață, cu 
propria lor experiență... (un 
profesor de anatomie).

Este un principiu des întîl- 
nit, la părinți sau la profesori, 
o încredere nefirească în dis
cernământul adolescenților, în 
posibilitatea lor de a reține 
numai legăturile „necesare", 
de a le ignora pe cele nenece
sare, periculoase.-- E, -credem, 
un principiu greșit. Adoles
cenții sint îndrumați cum să-și 
organizeze timpul, cum să ci
tească, cum să se împriete
nească, află, în procesul edu
cativ, atîtea lucruri de mai 
mare sau mai mică impor
tanță.

Ca un contraargument 
considerațiile care 
drept inutilă

GALINA BĂDULESCU | 

(Continuare

Filatura română de bumb'aa 
din Capitală, cea mai mare fila
tură din (ară. tn ultimii ani în
treprinderea a iost modernizată 
și dotată cu noi mașini și ulii 

laje de mare randament

CADRAN

Oameni și
caractere

Ce știm șl cit știm des
pre noi și despre ceilalți e 
o întrebare la care deseori 
medităm căuttnd un răspuns 
care să ne mulțumească. 
Un lucru făcut de doi oa
meni, spuneau anticii, nu 
iese făcut Ia fel și morala 
maximei invocate țintește 
mult mal departe, Ia micul 
univers individual, lrepeta- 
bil și de necontundat, mă
sura și explicația tuturor 
faptelor omenești. Spunem 
ce faci și mai ales cum fad 
și să-fi spun cine ești — ar 
trebui modilicat la zi un 
dicton ai cunoașterii ome
nești. S-ar crede astfel că 
n-ar exista o tipologie din 
moment ce sint atttea uni
versuri Individuale cit șl 
oameni. Așa ar sta lucru
rile dacă oamenii nu s-ar 
detini in relațiile funda
mentale ale existente! lor, 
tn relațiile sociale cu cei
lalți. Deci prima operație

ION TEOHARIDE (Continuare tn pag. aV-a)

V. ARACHELIAN

(Continuare tn pag. a V-a)

la 
apreciază 

educația sexuală

tn pag, a V-aJ

I 
I 
I
I 
I
I 
I

— Intitulată „Specialistul 
producției moderne", rubrica 
pentru care vă solicităm cu- 
vintul încearcă să circumscrie 
un schimb de opinii larg asu
pra căilor pe care, in concor
danță cu exigențele actuale și 
de perspectivă ale economiei 
românești, pregătirea viitoru
lui specialist cu calificare su
perioară ar putea fi perfecțio
nată. O intervenție bra- 
șoveană — in legătură cu 
pregătirea inginerilor pentru 
construcția de mașini — sub
linia utilitatea unor asemenea 
acțiuni, arătînd că instruirea 
inginerilor în raport cu ce
rințele producției moderne 
trebuie analizată in contextul 
unei colaborări complexe, al 
unui schimb multilateral de 
păreri între cadre didactice, 
specialiști din uzine, institute 
de cercetări și ministere.

— Subscriu în întregime

Interviul nostru cu 
prof. dr. ing.

Aurel Nanu, 
prorector al Institutului 
politehnic din Timișoara

alături de aceia care susțin 
astfel de deziderate. Intr-ade
văr, socotesc și eu că o con
sultare largă, o dezbatere pro
fund analitică a tuturor posi
bilităților, trebuie să fie sur
sa de idei și soluții în stabili
rea profilului și conținutului 
învățămîntului pentru forma
rea specialiștilor solicitați de 
economia noastră socialistă.

— Ce măsuri considerați că 
ar fi de natură să contribuie 
la perfecționarea pregătirii 
viitorilor ingineri ?

•— Cel mai important as-.

pect care ar trebui discutat 
este, după părerea mea, ne
cesitatea unor cadre medii cu 
pregătire superioară, să le zi
cem „subingineri". în indus
trie se simte nevoia unor ca
dre tehnice cu pregătire supe
rioară maistrului, ca interme
diari între acesta și inginer.

— Care ar trebui să fie lo
cul și rolul acestor specialiști 
in producție ?

— Subinginerul să organi
zeze partea de exploatare a 
procesului de producție, să 
coordoneze efectiv fabricația 
— urmînd ca inginerilor, din
tre care multi se ocupă în 
prezent de astfel de proble
me, să le fie încredințate nu
mai partea de concepție. A- 
ceasta consider că este meni-

ION TRONAC

(Continuare ia pag. a Ii-a)



TEATRULUI

Fabrica de medicamente

tn fotografie: secvență de

DE MAXIMla instalația de iniialaie.

r
IZVOR NEVALORIFICAT ÎNDEAJUNS

CARNET CINEmi^RAEl^

Viața concertistică a țării 
înregistrat în ultimele zile

„Biofarm" din Capitală.

în 
ni-l do- 
avut o 
la sfîrși- 
cunoștea

O PltlMĂ AIB1IB

ACTUALITATEA

FOLCLORIC
Tn a doua jumătate a seco

lului al XIX-lea minerii din 
Băiuț și Catmic, localități din 
Valea Lăpușului erau pose
sorii unui bogat repertoriu 
dramatic, in parte unic în fol
clorul românesc. Dintre pie
sele mai interesante o men
ționăm pe cea intitulată „Ctn- 
tare și vers la Constantin" în 
care este relatat pe scurt unul 
din numeroasele evenimente 
tragice ale istoriei românilor: 
mazilirea și uciderea lui Con
stantin Brîncoveanu. Succesul 
de care se bucura piesa și in
teresul pe care-l stirnea 
rîndul ascultătorilor 
vedește faptul că a 
viață atît de lungă : 
tul secolului trecut 
epoca ei de mare înflorire, iar 
ultima reprezentație a avut 
loc în 1948.

Cercetările folcloriștilor și 
specialiștilor în istoria teatru
lui au stabilit că, în folclorul 
românesc, teatrul popular în
trunește o serie de jocuri cu 
caracter de pantomimi precum 
și piese de teatru cu 
profane și religioase.

Cu 
ar iste 
ționale au 
fiind cauzele principale și a- 
nume: persecuția lor de către 
autoritățile regimurilor trecu
te și evoluția societății care 
a atras după sine eliminarea 
unor forme de spectacol ce 
nu mal corespundeau concep
țiilor și gustului maselor 
populare. Pentru primul caz 
un exemplu concludent ni-l 
oferă ordonanțele de interzi
cere a ..păpușarilor' care sa
tirizau diferite vicii ale socie
tății capitaliste, sub 
‘extul că reprezentațiile pă- 
ousarilor ar fi imorale.

Evoluția mentalității colec
tivităților consumatoare de 
folclor, creșterea nivelului 
cultural și material, formarea 
unei conștiințe noi. a determi
nat dispariția unor specii ale 
teatrului popular. Dar o bună 
parte dintre creațiile folclori
ce tradiționale au fost reluate 
si adaptate noului gust al ma
selor populare de către crea
torii anonimi înșiși. Astfel, o 
serie întreagă de piese folclo
rice și-au pierdut sensurile 
lor străvechi, care nu mai e- 
rau înțelese devenind 
testări spirituale în 
reflecte năzuințele și 
omului de astăzi.

Așa s-a întîmplat 
lușarii, devenit un 
folcloric de virtuozitate, 
cu acele forme 
ale teatrului popular cum 
sînt: Jocul caprei (care circu
lă aproape pe întreg teritoriul 
patriei), Jocul ursului și cel 
al căluțului (Moldova), Turca 
(Bihor, Munții Apuseni, țara 
Oltului), Cerbul (Hunedoara). 
Brezaîa (Muntenia subcarpati
că) etc. Mai elocvente sînt 
exemplele teatrului cu tema
tică haiducească (Jienii, Bu- 
jorenii, Codrenii) și a celui cu 
temă de război (Predarea lui 
Osman Pașa ș.a.) care circulă 
cu o deosebită intensitate șl 
în zilele noastre in Moldova.

în anii regimului nostru, 
colectivitățile consumatoare 
de folclor au devenit tn în
tregime cunoscătoare de car
te, au televizoare și aparate 
de radio în casă, la care prin
tre altele ascultă și piese de 
teatru. La căminul cultural 
sînt organizate conferințe și 
cursuri agrozootehnice, iar 
teatrele din Capitală șl orașe
le reședință de regiune pre
zintă spectacole avînd un re
pertoriu tot mai variat. Iată 
deci că Intervin o serie de 
factori noi care schimbă în 
ceea ce are ea mai esențial 
configurația mediului folc
loric tradițional. Formațiile 
artistice de amatori, cuprin- 
zînd ceea ce are țara noas
tră mai talentat și înzestrat 
cu calități deosebite, au că
pătat un rol hotărîtor în va
lorificarea folclorului local, 
în transmiterea lui. Dar dacă 
cîntecul și jocul popular s-au 
bucurat de o atenție deosebi
tă, teatrul popular a fost mai 
puțin valorificat și de aceea 
e și mai puțin cunoscut. Con
semnăm cu satisfacție festi
valul de teatru popular care 
a avut loc recent la Bacău. 
Credem că forurile competente 
și în primul rînd Casa cen
trală a creației populare ar 
trebui să dea dovadă de mai 
multă preocupare pentru va
lorificarea teatrului folcloric 
și popularizarea lui și. în ace
lași timp, să îndrume pe cre
atorii populari, prin cercurile 
literare șl celelalte forme de 
activitate culturală către re
alizarea unor spectacole oopu-
lare la baza cărora să stea
valorificarea tradițiilor tea
trale folclorice locale, speci
ficul mediului folcloric res
pectiv.

tlmpul unele 
manifestări 

dipărut,

teme

dintre 
tradi- 
două

pre-

mani- 
care să 
gusturile

cu Că- 
spectacol 

sau 
elementare 

popular

AL, DOBRE

„DIN BIRSA 
PÎNĂ-N CIBIN
BRAȘOV (de la co

respondentul nostru)
Astfel se intitulea

ză o recentă culege
re de piese folclorice 
muzicale editată sub 
îngrijirea Casei re
gionale a creației 
populare-Brașov. A- 
ceastă culegere e 
destinată formațiilor 
de fanfară care, după 
cum se știe există in 
număr mare în mai 
multe localități ale 
regiunii. Compozito
rii Norbert Petri, 
Gheorghe Horșa. Ton 
Totan și Dumitru E- 
remia care au prelu
crat piesele exist zn- 
te in culegerea muzi
cală — au pi.s îh pa
loare bogăția spiri
tuali a crfs'nriirjr 
populari sroțiwi în 
evidență pcrtmlan- 
tățile. < :«esj «ut jo!- 
cioenini d« -w aceiti 
meleaguri. Cu'egerea 
On fl de o reală uti
litate tertrymentq- 
tilor ți dmtonloe

eoalribsd la rti- 
laru aaisititis 

ațulor de fan-

MONUMENTELE SPIRITUALE
ALE REGIUNII

trecut a fost pentru 
pentru cițiva colegi

„Anul 
mine și 
de ai mei, bogat in excursii. 
Cu toate acestea mi-am în
deplinit numai in parte do 
rința permanentă de a călă
tori. Nu pot să am pretenția 
că îmi cunoso bine țara.

1986 a fost, în același 
timp al doilea an de cind mă 
străduiesc să cunosc și mai 
bine regiunea mea — Galați".

‘Scrisori asărrtănătoare am 
primit, pe adresa ziarului, 
de la nenumărați alți tineri 
din regiunea' Galați, care, ca 
și' autorul scrisorii pe care. In 
parte, am reprodus-o, — strun 
garul IANCU VASILIU — au 
făcut cunoștință cu numeroase 
lacuri istorice și monumente 
de artă de pe cuprinsul regi
unii. Multe din ele cuprindeau 
și satisfacția prilejuită de a- 
titudinea corespunzătoare a 
organelor raionale și orășe
nești ale U.T.C. care în anul 
ce a trecut s-au aplecat cu mai 
multă atenție asupra acestui 
capitol al activității lor.

Teritoriu] regiunii Galați 
este bogat presărat cu im
portante locuri istorice, mo
numente, case memoriale, 
mărturii vii ale luptei și iz- 
binzilor oamenilor de pe me-

leagurile Moldovei de jos. Ji- 
liștea și Roșcanii amintesc de 
luptele lui loan Vodă cel 
Cumplit; cetățile de pămînt 
de la Berheci (raionul Tecuci) 
și Crăciuna datează de pe vre
mea domnitorului Ștefan ; 
mausoleele de la Mărășeștj;. 
Mărăști, Soveja și- Focșani, 
păstrează memoria șutelor de 
mii de ostași și ofițeri care și-au 
jertfit viața opărind patria 
națiunea rnmână in timpul 
primului război mondial ; mu
zeele de istorie și etnografie, 
de artă Și științele naturii die 
Galați. Brăila, Tecuci și Foc
șani, prezintă vizitatorilor tre
cutul de luptă și muncă, arta 
și cultura caracteristice locu 
lui, aspecte ale faunei și flo
rei existente In această parte 
a țării. Simpla înșiruire de 
mai sus nu realizează decît 
o sumară trecere în revistă, 
departe de a fi cuprinzătoare. 
In realitate, fiecare din locu
rile acestea solicită In egală 
măsură cunoștințele de istorie 
și generale ale tinerilor vizi
tatori pentru a-și dezvălui 
bogăția de sensuri și semnifi
cații.

Să ne reîntoarcem Insă la 
scrisorile de care am mai a- 
mintit. O parte din corespon-

denții noștri își exprimau pă
rerea de rău că unele monu
mente către care ei au pornit 
cu aceeași curiozitate, i-au 
dezamăgit. Unele continuă să 
se ruineze chiar In ciuda fap
tului că prezintă un interes 
deosebit.

Intr-adevăr, se face simțită 
tot mai mult, pe măsură ce 
timpul Iși spune cuvintuL, ne
cesitatea restaurării unor mo
numente de reală utilitate r.j 
numai ca puncte de atracție 
ci și ca documente pentru 
cercetări științifice. Sa înce
pem. spre exemplu, cu bise- 
rica-monument de la Barde»;!, 
raionul Focșani. înălțată In 
jurul anului 1700. Arhitectu
ra în stil brincovenesc. sculp
tura și alte elemente de con
strucție specifice epocii res
pective acordă monumentului 
de aici frumusețe și originali
tate, fiind de altfel pe terito
riul regiunii și unicul exem
plar de acest gen. Dar starea 
in care se găsește în prezent 
îi apropie cu pași repezi sfîr- 
șitul. Același „viitor" se a-

nunță și pentru Am! 
Tîiumf al iui Cosiache 
nachi, la Țigănești — raionul 
TetucL

In orașul Galați, tn apro
pierea falezei, este eusoacută 
existența bisericii „Prectsta ■ 
despre care crcntoral MjTOB 
Costin arată in 
țăru Moluuvei" că.datează din 
1711 Aici., Alttaeul de istorie 
din Ga.aț^ țr SreaBî să puztă 
la dispoziția.publieakn 0 bună 

a maf laiului aer» «e- 
utarla ș; arta Iuda * 
de far-utul aces'.

de
Co-

Continuind pe 
alt plan acțiunea 
din „Lupeni ’29“, 
ultimul film al re
gizorului Mircea 
Drăgan, „Golgota" 
e un elogiu adus 
demnității umane. 
Scenariul, pierind 
de la o întîmplare 
reală a amplificat 
evenimentul, mal a- 
les în datele sale 
morale. Obligate, 
prin toate mijloace
le, să renunțe la un 
ultim drept, acela 
de a-și primi pen
siile, sase văduve 
ale minerilor din 
Valea Jiului sînt 
purtate. dintr-ua 
post de jandarmi in 
altul, intr-o pate
tică peregrinare, 
vei care au autpri- 
z*t (t chiar cei care 
eu înfăptui; masa
crul de la Luneni, 
de tes-rn» unor s a. - 
tabdri ale miazei 
populare vor s» dea 
ui drastic exemplu. 
De la iățarnici.o di- 
; rv.orul ui it"- erai 
rt pini Ia brutalita
tea fi aadianul »es» 
geniului, care nu se 
dă In lături aid de 
ia crimă, roiul ca» 
respunde. Intr* 
dramatic* gradație, 
acestei „exemplifi
cări* De zări, ceea

fie o demoaatnție 
de forță care ti 
duet la iatlmldare. 
ae transforma trep
tat In teama de 
răspunderea pe car* 
o tmpUeă. pini la 
urmă. rz*cTTbo~i 
metodelor faleaite. 
Nu mal aeie verbe 
da paaatQe care 
trebuiau aau au a- 
eardate ct da a au 
a* afla de un nou 
fi premeditat asasi
na; căruia ii cad 
victime femeile

Ca tl Xupeni 
*3»*. Inspirat din 
jupta revoluttonas* 
a poporului

fere- Bcrcd.n- 
pentru ut drus*.

Interprepi, Draga 
Ol te am, și Gheor- 
ghe Dinică, incer- 
esț pină acum In 

mici, reali- 
artiatic per- 

de neuitat 
in 
de

G
c
L

it

la d‘. . 
parte 
fleeti 
li Mii 
vech‘ tlrg peodresc. Este, de 
asefr.sr.ea. nevoie de emena- 
jaree ț: restaurare^ Imobilu
lui din strada EgallUtiL un 
fost han eonstruii la încep-t- 
tul setolului XIX Ar f5 bine
venită, poate formarea urii 
colectiv de specialiști Ir. n*S- 
sură să aprecieze valcarsa 
monumentelor existente pe 
teritoriul regiunii I-dru—-ind 
competent munca de valori
ficare a lor.

VASILR MOINEAGU 
corespondenta! 

„Srinteit tineretaiitf" 
pentru regiunea Galați

O

roiuri 
sează 
sor.aje 
integrindu-se 
numărul mare 
buni actori de. film 
pe care H avem la 
ora actuală.

In ciuda rolurilor 
episodice, din dis
tribuția care în ac
țiunea filmului a 
trebui* să părăseas
că ecranul prin eli
minare, se rețin 
«eterii: Nunuța
Hodoș, Violeta An
drei, Sabin F8gă- 
rășan :. Virgil Pla- 
torțțși, mai ales. Se
bastian Papaiani. 
Toți trecînd pesta 
o. de altfel, ridica
tă medie valorică 
a echipei inclusă in 
genericul filmului.

Cele citeva goluri 
existente in desfă
șurarea acțiunii 
n-au putut fi supli
nite prin introdu
cerea unor scene 
din ..Lupeni ’20". 
scene care, deși nu 
multe, au mutat a- 
ter.ția spectatoru
lui—In fond. între 
cele două filme, le
gătura de fapt, in 

stî’.dîui dtfe- 
eare au fost 

te. nu trebu- 
expilcată prin 

optțc« unor biogra- 
hfățișate ea tri- 

iatoarceri 
Acua» e 

un climat 
de even.-

a
un eveniment unanim socotit 
de public și de specialiști cu 
totul remarcabil: prezentarea 
■n primă audiție a noii lucrări 
destinate de Doru Popouici 
teatrului liric — opera în
tr-un act „Mariana Pineda".

Izvoarele acestui deosebit 
succes rezidă fără îndoială în 
curajul cu care tînărul com
pozitor a abordat dificilul gen 
al operei, in frumusețea și 
accesibilitatea partiturii mu
zicale, (originală și atrăgătoa
re sinteză a celor mai noi 
ceriri muzicale) în profundul 
atașament față de modalis- 
mu’., față de structurile 
noastre populare.

Vechile căutări ale lui 
Popovici (la ora actuală 
compozitor cu unul din 
mai bogate cataloage de lucrări, 
în cele mai diferite genuri, 
perseverent și rodnic cercetă
tor tn domeniul muzicologiei) 
spre o muzică de maximă sirri- 
pl.rnte fi sttpeativipite gisest* 
in noua lucrare deplină împli
nire.

artei

Doru 
tînăr 
cele

T
A

r

mittri și 
In timp, 
vorba de 
generat 
mente’.e cuprinse Ir 
.Tripen! W. nu de 
un epilog al aces- 
ton.

51 aceste pauze 
impuse de scenariu 
nu «u putut fi oco
lite de imagine (un 
foarte bun alb—ne
gru semnat de 
George Comesl. 
pentru că această 
vasalitate nu par- 
ticipă. na intră tot- 
d< una in substanțe 
fi.mn ui. pe care, 
de cele mai multe 
ori o explică doar. 
Cind se integrează 
arasteia, cum e că
zui î.n scenele : au
diența la director, 
galopul cravașat pe 
care-l impun jan
darmii convoiului 
ori !n excelentul fi
nal al peliculei, 
obțin secvențe 
antologie care 
din „Golgota" 
film de distincție in 
această perioadă de 
maturizare a cine- 

.matografiei româ
nești.

Tt DOR STĂNESCC

se 
de 

fac 
un

Alb-negru

Invăfămînf tehnic

dârmerie, deri pro-

D« partea .-ea’.al- 
tă, cn-e-er-ul And 
’•'s-ga. fe-r.domaîu-

ța 5e viață ’-a for
mat o conștiință. Nu 
hu.MBlăkr copilul 
ei. aere urmează pe 
așuna convoiul, re
prezintă, aplicat la 
film, o Ilustrare a 
acelui tulburător a- 
devăr care trebuie 
transmis vîitorBiui, 
fiind unnerwtivdar 
viz.bii nu uiți 
Durie*.

de subingineri
(Urmare din pag. I)

rea inginerului : să cerceteze 
și să rezolve problemele com
plexe ale introducerii noiloT 
tehnologii și utilaje, ale utili
zării în producție a celor mai 
recente cuceriri ale științei și 
tehnicii, într-un cuvînt, tot 
cea ce ține de munca de crea
ție inginerească.

— în organizarea unui ase
menea invâțămint tehnic de 
exploatare, care ar fi. după 
părerea dumneavoastră cîte- 
va din Jaloanele principale ?

— Pregătirea subinginerilor 
este necesară pentru majori
tatea ramurilor industriale, 
dar mai stringent lipsa lor 
este resimțită în industria 
constructoare de mașini, me
talurgică. extractivă și chimi
că Cred că specializarea sub
inginerilor se poate face în 
școli cu o durată de 3 ani, 
care să-și recruteze candidații 
dintre absolvenții liceelor in
dustriale de specialitate. P«n-

tru început asemenea școli ar 
putea fi înființate, 
condiții, în 
sitare cu 
poate chiar

— Avînd 
cadrele tehnice pentru fabri
cație, ce modificări ar trebui 
să intervină in structura în- 
vățămîntului tehnic superior, 
care va pregăti ingineri ?

— La ora actuală conținu
tul perioadei de instruire este 
următorul : șapte semestre 
pentru însușirea culturii teh
nice generale, două pentru 
pregătirea în specialitate 
unul pentru elaborarea 
iectului de 
specialiștii 
exploatare 
producție, 
pregătit temeinic pentru mun
ca de concepție. Or. în condi
țiile actuale, fată de pașii gi
gant! cu care progresează 
știința și tehnica, timpui acor
dat prin conținutul perioadei 
de instruire este Insuficient.

în bune 
centrele univer- 

institute tehnice, 
pe lingă acestea, 
astfel pregătite

și 
pro- 

diplomă. Avînd 
pentru partea de 

a procesului de
Inginerul trebuie

Durata totală a studiilor pen
tru ingineri ar trebui să fie 
de 6 ani (12 semestre). Unii 
obiectează împotriva acestei 
propuneri, susținind că nevo
ia de ingineri a producției nu 
face posibilă aplicarea ei. Dar. 
pregătind subinginerii, o mare 
parte dintre specialiștii cu 
pregătire superioară care în 
momentul de față conduc ex
ploatarea vor putea fi puși la 
dispoziția producției ca 
neti. pentru 
cepție.

Primul an 
un caracter 
face o pregătire omogenă 
studenților la matematică, fi
zică și chimie — gradul ete
rogen de pregătire cu care vin 
elevii din liceu, creează în pre
zent multe dificultăți Instrui
rii studenților din anul I la un 
nivel superior — li s-ar asi
gura și o pregătire tehnologi
că generală unitară. Tot în 
acest an să le dăm șl o parte 
din cunoștințele de matema
tică, fizică și tehnologie care

muncă da

de studii ar 
preparator.

ingi- 
con-

avea
S-ar

a

9
fac parte din programa de în- 
vățămînt a actualului an I. 
Paralel, tn laboratoare și ate
liere special construite, viito
rii ingineri să se califice în- 
tr-o meserie de specialitate 
(clectrotehnicianul ca electri
cian. cel de la tehnologia con
strucțiilor de mașini ca strun
gar sau frezor, cel de Ia uti
laje șl tehnologia prelucrări
lor la cald ca forjor sau tur
nător etc. Evident, nu se vor 
putea pregăti la nivelul unui 
meseriaș 
patru anj 
nală, dar 
cunoștințe 
să-i ceară 
cat să facă 
aprecia munca acestuia.

— Iertați-mj întreruperea, 
înființarea și dotarea atîtor 
ateliere speciale va pune pro
blema unor mari cheltuieli 
pentru utilaje, a unor imense 
investiții. Rezolvarea poate 
veni deci într-o perspectivă 
nu atît de apropiată.«.

instruit în trei- 
de școală prefesio- 
vor avea suficiente 

pentru ca să știe 
lucrătorului califi- 

ceva, vor putea

— Problema nu e chiar atît 
de complicată. Nu este nevoie 
de cheltuieli așa de mari cit 
ar părea la prima vedere. 
Poate fi folosită cu succes 
baza materială existentă în 
prezent în facultățile tehnice, 
iar acesteia i se poate adăuga, 
provizoriu, pentru utilizare 
parțială, cea din școlile teh
nice și profesionale.

...Vorbeam deci de anul pre
parator. Ar urma apoi șapte 
semestre de pregătire tehnică 
generală, însă foarte profundă, 
in care cursurile descriptive 
să fie limitate la minim. In
struirea In această perioadă 
să urmărească pe lingă expu
nerea detailată a fenomene
lor și o solidă interpretare 
matematică și fizică a lor. Am 
creat în acest fel studenților, 
cu baza din anul I, un orizont 
tehnic științific foarte larg, 
dar solid. Specializarea inten
să propriu-zisă ar urma să se 
facă în următoarele două se
mestre. la care se adaugă cel 
rezervat pregătirii proiectului 
de diplomă.

— în cadrul unul astfel de 
program de studii, vlzînd pro
funzimea pregătirii ingineri
lor pentru activitate de con
cepție, care ar fi 
metodica elaborării 
lor?

— Trebuie gîndite 
mele care se dau tn 
primul rînd sub aspectul tim
pului efectiv necesar elabora»

ponderea, 
proiecte-

atent te- 
lucru, tn

rii lor de către student. Să fie 
alese astfel îneît să poată fi 
executate tn timpul afectat 
prih planul de învățămlnt, să 
nu-i răpim studentului din 
timpul liber, cum se Intîmplă 
incă deseori Pe de altă parte 
sînt împotriva acelor „îndru
mătoare pentru proiect", ela
borate de unele Institute. Se 
multiplică modele de proiect. 
Iar studenții fac calculul cu 
rigla, pe baza unor formule 
(date și acestea, nu căutate de 
student). Or, în munca Ia 
proiect consider că trebuie 
formală personalitatea tehni
că a viitorului inginer. Pro
iectul trebuie să-1 solicite să 
gîndească. să caute în litera
tura de specialitate, să alea
gă, să conceapă independent. 
Pentru proiectul de an din 
ultimul semestru aș propune 
să se meargă pină la elabora
rea unor teme cerute din in
dustrie, care, după rezolvare, 
să fie folosite In uzine. în 
propria mea activitate am ex
perimentat și o altă metodă — 
care se arată a fi de mare 
eficacitate — tn legătură cu 
proiectele de diplomă. Anu
me, am îndrumat studenții să 
dezvolte proiectele de an sau 
lucrările științifice de cerc în 
proiect de diplomă. Altceva 
este să gîndești un proiect de 
diplomă în doi ani. și altceva 
să-1 gîndești tn cele 3 luni 
consacrate special elaborării 
lull

Prin „Mariană Pineda", 
Doru Popovici a creat cea de 
a doua piesă a trilogiei in
ch: i at e unora dintre marii 
uptători pentru libertate 

(prima operă a fost „Prometeu"'', 
n.ontată de Teatrul da Operă și 
Balet, iar ultim va fi inspi
rată din.tr-un moment con
temporan).

In construcția noii opere, 
D. Popovici s-a inspirat din 
cunoscuta tragedie in care 
r ederico Garda Lorca închină 
un imn Marianei Pineda, lup» 
:■ :oareț care a căzut in lupta 
împotriva monarhiei- spaniole 
refuz, nd *ă-și desconspire 
prietenii.

Concepută ca o succesiune 
de 7 tablouri, (deși lipsite de 
spectaculozitatea unor mo
mente de confruntare între 
personagii, probabil mai vizi
bile într-o montare scenică) 
opera „Mariana Pineda" cîș- 
tlgă interesul publicului prin 
plasticitatea imaginilor, echi
librul construcției, și înainte 
de toate prin înalta valoare 
muzicală a fiecărei scene.

Pornind de la experiența 
„Wozzek"-ului lui Alban Berg, 
D. Popovici ți-a. făurit lu
crarea într-o suită de forme 
simfonice bine definite : un 
Preludiu, o Passacaglie, un 
Recitativ, un Rondo (cu totul 
remarcabil prin culorile instru
mentale folosite) un Motet, o 
Fugă (inspirată de unul din 
„Capriciile" lui Goga, inedită 
încercare de folosire a tehnicii 
fugii pentru conturarea unei 
scene menită a prilejui o evo
luție coregrafică în montarea 
scenică) ți o Arie-Final.

Experiența compozitorului 
de muzică corală e vizibilă în 
țesătura corului de femei, ad
mirabil sudat In ansamblul 
lucrării.

în programul de sală s-a 
vorbit despre influența lui 
Berg, a preclasicilor, a veriș- 

conceptul serial- 
lucrărîi, despre 

pur oratorial al

tilor de 
modal al 
caracterul 
unor momente. O analiză mai 
detailată probabil că ar pu
tea decanta asemenea influ
ențe

Esențial este însă faptul că 
„Mariana Pineda" este o lu
crare originală, de mare in
teres public căreia o aștept llă 
montare scenică i-ar valorifica 
și mai bine valențele artistice.

IOSIF SAVA
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CUM MUNCESC

COMISIILE
Prezență vie, 

dinamică în viața 

economică a țării

TINERET MUNCITORESC
Congresul al VIII-lea al U.T.C. — ținut în primăvara analei irecet — a 

stabilit numeroase măsuri care să ofere organizațiilor U.T.C. ■altiple pui- 
bilități pentru a-și spori contribuția la mobilizarea tinerilor dia fabrici ți »- 
zinc, din exploatările miniere și forestiere, de pe șantierele de caautraețu la 
îndeplinirea sarcinilor de producție a obiectivelor stabilite de partid peat re 
dezvoltarea economiei noastre naționale. Pentru rezolvarea acestor proble
me, comisiile „Tineret muncitoresc" existente pe lingă comitetele regionale, 
orășenești și raionale ale U.T.C., care au industrie în raza Iar de activitate 
sînt chemate să analizeze și să îndrume activitatea organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi, să se ocupe de problemele profesionale și sociale ale tineretahri 
muncitoresc. Ele sînt — prin obiectivele pe care le pun în fața tinerilor, prm 
modalitățile și formele specifice pe care le adoptă pentru creșterea contri
buției acestora la îndeplinirea sarcinilor de producție, a angajamentelor lnate 
în întrecerea socialistă, prin sesizarea organizațiilor de partid ți conducerilor 
administrative asupra unor probleme de muncă și viață ale tinerilor — • 
prezență activă in viața economică a țării.

CUM SE ACHITĂ COMISIILE „TINERET MUNCITORESC" DE ACESTE 
SARCINI? CE PROBLEME ALE TINERILOR MUNCITORI AU SESIZAT 
ELE DUPĂ CONGRES ȘI CUM AU ACȚIONAT PENTRU REZOLVAREA 
LOR9 CE CARENȚE FAC CA ACTIVITATEA UNORA DINTRE ELE SĂ 
NU FIE SUPLĂ ȘI DINAMICA PE MĂSURA CERINȚELOR? Iată eitevg 
întrebări care se pun în mod firesc, în legătură cu activitatea acestor comisu. 
și cărora vom încerca să le dăm răspuns în această anchetă.

Sarcinile complexe
U.T.C din Bucu- 

terito- 
există 

întreprinderi 
institute

— pe 
cărora 

de 
șantiere.

cer competența
• Programele 
de instruire 
oferă: infor
mări globale 
din care nu se

sporita

■M

*1^*4

HU a

CJCKEC ‘

-

Foto: ION CUCU

Dacă 
Bad

UaLee cu 
Krfi.

4» rUU 
a al* ti*

pot trage con
cluzii utile. 
Nu oferă: 
schimbul de 
experiență 
atît de nece-
sar în munca 
organizațiilor 
U.T.C. • Sfe
ra, de investi
gație trebuie 
extinsă și in 
rindul tineri
lor ingineri, 
proiectant^ 
cercetători. și 
economiști. 
• Pista de lan
sare de pe
care se cer 
studiate și 
aprofundate 
problemele
economice și 
câile de rezol
vare a lor.

— In regiunea Oltenia i
— ne spune tovarășul 
ILIE MANDACHE, șe
ful comisiei „Tineret 
muncitoresc" a comite
tului regional al U.T.C.
— lucrează în induztrie 
zeci de mii de tineri 
Ei muncesc în între
prinderi din ramuri dife
rite ale economiei — 
construcții de mașini, 
energetică, chimie, pre
lucrarea lemnului, ma
teriale de construcții, 
exploatări forestiere și 
miniere, șantiere etc. In 
fața fiecărei întreprin
deri din aceste ramuri 
se pun sarcini diferite, 
la fel și în fața organi
zațiilor U.T.C., a tineri
lor, care lucrează aici. 
Ca să îndrumi în mod 
diferențiat munca aces
tor organizații, ca să Ie 
poți ajuta concret în a- 
doptarea celor mai bune 
metode de muncă, tre
buie să cunoști bine ac
tivitatea fiecărei între
prinderi.

— De acord. Cum se 
realizează în practică a- 
cest deziderat ?

— Comitetul regional 
Oltenia al U.T.C. a cu
prins în comisia „Tineret 
muncitoresc" un număr 
de 20 de tineri — 12 in
gineri, 5 tehnicieni și 3 
muncitori. Ei au fost re
crutați din rindul celor 
mai buni tineri specia
liști și muncitori din 
principalele întreprin
deri industriale. De la 
„Electroputere", I. C. H. 
Porțile de Fier, Combi
natul chimic Craiova — 
uzine cu ponderea cea 
mai mare în economia 
regiunii — am cooptat 
în comisie 2 și chiar 3 
membri. Activul acesta 
de specialiști — cuprin
zător și din domenii di
ferite de activitate — a- 
sigură comisiei compe
tența necesară pentru 
rezolvarea sarcinilor 
complexe ce-i stau în 
față.

Am constatat cu pri
lejul anchetei că o struc
tură asemănătoare au și 
celelalte comisii ale co
mitetelor regionale Ar- 

I geș, Suceava și oraș 
I București ale U.T.C. O 
i observație avem de fă- 
1 cut Comitetului orășe- 
■ nesc Bacău al U. T. C.

i Constituirea comisiei — 
pe lingă faptul că s-a fă
cut cu întîrziere — nu 
este nici rezultatul unu: 
studiu atent pentru a 
cuprinde tineri din toa
te întreprinderile prin
cipale. Combinatul de 
industrializarea lemnu
lui și Fabrica de postav 
sînt două dintre cele mai 
mari întreprinderi din 
oraș în care lucrează 
foarte mulți tineri. Fap
tul că nici dintr-un loc. 
nici dintr-altul n-a fost 
recrutat nici un membru 
in comisia „Tineret 
muncitoresc* pare inex
plicabil chiar și pentru 
tovarășul prim secretar î 
O explicație există to
tuși : comisia a fost con
stituită in mare— grabă.

Comitetul orățeoeac 
București al U. T. C 
nici măcar nu s-a gri-

•ar

eri. memBri ai 
titles’ U T C. Co- 
aem muacito- 

resc a c-miletului oră- 
«eoesc U T.C. nu si-a 
proc-us un stud u asunra 
ortrrriă;:; oeg2r.tzatiiW 
U.T.C. șt tinerilor din a- 
ceste sectoare.

Sarcinile multiple 
pe care le au de re
zolvat tinerii ingi
neri. uruiecianți ți 
cercetători in pro
ducție. sarcini a că
ror rezolvare are 
menirea să contri
buie la ridicarea 
întregii activități e- 
ecnomiee pe ■ treap
tă tupenoară. so
licită organizațiile 
l'.T.C. să desfășoa
re o activitate mul
tilaterală. cu for
me și metode pro
prii. și in rindul a- 
eestei categorii de 
tineri.

i

Sugestii

pentru viitoarele 
planuri de muncă

Suplețe Ce probleme

și operativitate se afla in studiu ?
in munca

I

Comisiile „Tineret 
muncitoresc" își bazea
ză activitatea pe un larg 
activ obștesc — munci
tori, maiștri, ingineri, 
cercetători din produc
ție.

De aici și necesi
tatea firească pen
tru comitetele re
gionale, raionale și 
orășenești ale U.T.C. 
să păstreze o legătu
ră continuă cu acest 
activ, să-l orienteze 
operativ 
sarcinilor 
vin, să-l 
permanent 
varea lor. 
realizează 
legătură ?

asupra 
ce-i re- 

solieite 
la rezol- 
Cum se 
această

— Legătura aceasta — 
răspunde GH. ANDRE- 
ESCU, țelul comisiei 
„Tineret muncitoresc*

I

I

<1 Corariendai -ep.oaai 
zi U.TJC. A-per , — ce 
reai’.zeczd ia doud feluri. 
Ta p-rmal riad, cu oefl- 
cm iurnuru triaiectn- 
zie. Ia <* doilea riad cu 
ocazia deplasărilor meie, 
in calitate de șef a! co- 
osiriei. pe terra. Priac-.- 
ps’.a formă de legături, 
de lucru cam o numim 
soi, rdmine instruirea 
tr.mestrxală.

— Cine conduce aces
te instruiri ji cum se 
rec.-zeazn practic carac
terul de lucru?

— Instruirile sint con
duse de șeful comisiei. 
Ele se desfășoară pe 
baza unui program care 
cuprinde, in linii gene
rale. următoarele pro
bleme : informar* dtn 
partea membrilor comi
siei asupra felului <*um 
au realizat sarcinile din 
planei anterior, prezen-

Congresul al VUI-lea 
al U. T. C. a fixat ca 
princip ale direcții de 
activitate ale organiza
țiilor U.T.C. din indus
trie :

i

.mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea 
«arcurilor de plan 
si a angajamentelor 
luate in întrecerea 
«ocialistă. întărirea 
disciplinei in mun
că, grija pentru 
buna organizare a 
locului de muncă, 
îngrijirea și folosi
rea rațională a ma
șinilor și a timpu
lui de lucru, 
fecționarea 
tirii
răspîndirea 
tinerilor a 
velur bune

per- 
pregă- 

profesionale, 
în masa 
inițiati- 
etc".

Comisiile 
muncitoresc" 
mate să studieze, pe ba
za unui contact perma-

..Tineret 
sînt che-

nent cu activitatea tine
rilor !□ întreprinderi, 
formele educative și 
modalitățile practice ce
le mai eficiente prin ca
re organizațiile U. T. C. 
pot acționa pentru reali
zarea acestor sarcini.

Ce probleme au stu
diat și studiază comisii
le „Tineret muncitoresc* 
din organizațiile regio
nale ale U.T.C. amintite?

O primă remarcă care 
se impune este aceea că 
multe probleme legate 
de creșterea contribuției 
tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
de posibilitățile și mij
loacele pe care le pot u- 
tiliza în acest scop or
ganizațiile U. T. C. sînt 
studiate in ultimul timp 
cu multă atenție. Aceste 
studi s-au concretizat în 
măsuri politico-organi- 
zatorice care au sporit 
contribuția organizațiilor 
U.T.C, Ia îndeplinirea 
sarcinilor de producție,

Anul 1967 poate fi so
cotit — pe baza sarcini
le- puse de Plenara C.C. 
al P.CJt din 21—23 de
cembrie 1966 — anul
perfecționării întregii 
activități economice. Ti
neri din industrie, ală
turi de ceilalți oameni ai 
m iorii sînt chemați să-și 
aducă întregul aport la 
realizarea acestui obiec
tiv de mare importanță. 
Comisiile „Tineret mun
citoresc" prin acțiunile 
pe care le vor iniția cu 
tinerii din industrie, pot 
fi o prezență vie, dina
mică, în viața 
că a țării.

Ce obiective 
să cuprindă 
de muncă ale acesto
ra ? Cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la închiderea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 21—23

economi-

ar trebui 
planurile

decembrie 1966 este o 
inepuizabilă s' rsă de in
spirație.

Diversificarea produc
ției și ridicarea nivelu
lui calitativ al produse
lor solicită din partea 
tuturor tinerilor — mun
citori, tehnicieni și in
gineri

o preocupare conti
nuă pentru perfec
ționarea pregătirii 
profesionale. Comi
siile „Tineret mun
citoresc" sînt datoa
re să analizeze pe 
orașe, raioane și re
giuni, pe ramuri de 
producție, cum par
ticipă tinerii la for
mele de ridicarea 
calificării, cum își 
însușesc cunoștințe
le predate, cum își 
îmbogățesc cunoș
tințele practice,

sesizeze conduceri
lor administrative 
deficiențele care 
apar, să impulsione
ze generalizarea 
formelor proprii de 
perfecționare a cali
ficării : concursul 
pe meserii, olimpia
dele, demonstrațiile 
practice etc...

Un alt domeniu în 
care comisiile „Tineret 
muncitoresc" pot acționa 
cu rezultate bune este — 

dezv oltarea răspun
derii tinerilor pen
tru prelucrarea și 
gospodărirea mate
riilor prime cu care 
lucrează, și in spe
cial, a metalului. 

Studierea experienței u- 
nor tineri care folosesc 
diferite metode și iniția
tive de prelucrare și 
gospodărire a materiilor 
prime, analiza:ea dife
rențiată a posibilități
lor pe care le au tinerii 
din diferite sectoare, se 
vor concretiza în adop
tarea unor metode și i- 
nițiative specifice posi
bilităților de acționare 
ale organizațiilor U.T.C.

Documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. 
din 21—23 
prie 1966, 
levat că 
nomen negativ în e- 
conomia noastră il 
constituie ponderea 
mare a rebuturilor.

Inițiativa tinerilor 
Ia uzina „1 Mai* Ploiești 
care au declarat „proces 
rebuturilor" poate fi pre
luată și generalizată, 
prin comisiile „Tineret 
muncitoresc" în toate 
ramurile economiei.

Productivitatea mun
cii este obiectivul cen
tral al întregii economii 
Avem multiple posibili
tăți — s-a arătat în ple
nară — să realizăm o 
productivitate care să si
tueze România la nive

lărilor avansate.

decern
au re

țin fe-

sea- 
di- 

folo- 
mi- 

a 
lucru,

Tinerii pot aduce o 
contribuție de 
mă în această 
recțic printr-o 
sire rațională,
nut cu minut, 
timpului de 
printr-o, utilizare la 
întreaga capacitate 
a mașinilor la care 
lucrează, printr-o 
bună organizare a 
locului de muncă 
etc. Comisiile „Tine
ret muncitoresc" au 
un cimp vast de ac
tivitate în acest do
meniu. De la cerce
tarea atentă a cau
zelor pentru care 
unii tineri nu folo
sesc rațional timpul 
de muncă și capa
citatea mașinilor, 
pînă la populariza
rea celor mai bune 
metode și inițiative 
care apar în munca 
tinerilor.

★

Am conturat pe scurt, 
numai cîteva din obiec
tivele de cea mai mare 
actualitate care pot și 
trebuie să-și găsească re
flectarea în planurile 
de muncă ale comisiilor 
„Tineret muncitoresc". 
Din documentele Plena
rei C.C. al P.C.R. pot fi 
desprinse multe altele. 
De operativitatea cu care 
se va acționa în abor
darea concretă de către 
comisiile „Tineret mun
citoresc" a acestor pro
bleme, în studierea as
pectelor concrete pe 
care le ridică într-o în
treprindere sau alta 
munca tinerilor, în sta
bilirea pe această bază 
a căilor și mijloacelor 
practice de antrenare a 
acestora în rezolvarea 
lor, depinde aportul pe 
care tinerii din industrie 
îl vor aduce, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, 
în perfecționarea între
gii activități economice.

„ ,■ uScînteia tineretului" va publica, în continuare, articole despre
activitatea comisiilor „Tineret muncitoresc", despre problemele și sarcinile 
ce stau in atenția acestora, despre metodele folosite pentru rezolvarea lor

Pornind de la ideea ca activitatea comisiilor „Tineret muncitoresc" are 
cre?*®rea contribuției tinerilor la îndeplinirea sarcinilor 

ale UT?(^membri?” aC/1Vlșth ,Cimi*etel.?r «S^nale, raionale și orășenești 
ale U.T.C., membru acestor comisii, tinerii muncitori, să se adreseze ziarului 
cu propuneri și sugestii pentru perfecționarea continuă a activității și meto
delor de lucru ale acestor comisii a legăturilor care există între comisiile re
gionale și celor orășenești și raionale, a planificării muncii, repartizării sarci
nilor, a legaturilor pe care le are comisia regională cu activul obștesc

C. PRIESCU 
I. BELDEANU

-
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Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canoiaj, Baschet,

Oină,
Popice,

Ciclism, Polo, Tenis, 
Natație, Box, Tir, Șah,

Execu/ie temerară
Fotografiile paginii: 

VIOREL RABA

„Recital" Albu
Așteptată cu un legitim in

teres, partida de baschet pro
gramată duminică seara în 
sala Floreasca intre Dinamo și 
Royal IV Bruxelles, in cadrul 
competiției continentale „Cupa 
Cupelor", a satisfăcut din plin 
exigențele : s-a practicat up 
baschet de inalt nivel tehnic 
și spectacular, spectatorii a- 
vînd prilejul de a aplauda o 
valoroasă victorie a culorilor 
românești. Succesul apare cu 
atit mai prestigios, cu cit a 
fost obținut in fața unui ad
versar de clasă europeană, au
reolat cu victorie asupra une
ia din actualele finaliste ale 
„Cupei Intercontinentale".

Dacă mai bine de 30 minu
te de joc, nu am avut certitu
dinea victoriei, in final insă, 
datorită unei superioare orga
nizări a jocului (ințelegînd prin 
aceasta pătrunderile pivoților, 
contraatacurile și presingul 
din ultima parte) dinamosiștii 
s-au desprins in ciștigăiori. 
Deosebit de bine a evoluat in 
acest meci Mihai Albu (35 de 
puncte marcate!) ca și Spiri
don. De Ia oaspeți, a impresio
nat jucătorul Page printr-o in- 
deminare și viteză de execu
ție care i-au atras simpatia 
publicului.

„Zestrea" de opt coșuri cu 
care ne prezentăm la returul 
intîlnirii, nu este chiar atit de 
substanțială. Șanse de califi
care există însă și credem că 
sportivii noștri — bine con
duși de pe margine de către 
antrenorul Dan Niculescu — 
ne vor îndreptăți speranțele. 
Le urăm succes !

VIOREL RABA

Unde sînt 
seniorii ?

Duminică dimineața, sala 
Floreasca II a găzduit con
cursul atletic de deschidere a 
sezonului de sală. Organizarea 
bună a competiției nu a putut 
totuși contribui și la rezul
tate peste nivelul mediu ; a- 
cestea insă au scuza începutu
lui (50 m. j. I. Emil Milotiu 
6,3 secunde iar la 50 m. j II 
fete Elena Mirza 7,0 secunde; 
Ia lungime Mihai Pantor 
6,49).

Ceea ce insă îngrijorează 
este numărul mic de seniori 
participanți la concurs. Din 
cele 4 probe rezervate senio
rilor, la două probe (50 m băr
bați și lungime) nu s-a prezen
tat nici un concurent iar la 
celelalte două probe s-au pre
zentat două și respectiv trei 
concurente. Chiar la probele 
rezervate juniorilor mari, con- 
curenții au fost mult prea pu
ține in comparație cu juniorii 
mici. Este un aspect care tre
buie să dea de gîndit foruri
lor de specialitate, mai ales 
că acesta nu este un exemplu 
izolat și nici intimplător. Nu
mărul mult prea mare de juni
ori care se pierd an de an pe 
drum reprezintă multă ener
gie și bunuri materiale iro
site. Cauzele care duc la acea
stă situație trebuie bine anali
zate și luate măsurile necesare 
de îndreptare. Nu ne este ier
tat să fim martori pasivi Ia 
ptitea „speranțe" neîmplinite.

SILVIU DUMITRESCU

Primele răspunsuri la ancheta noastră organizată 
cu prilejul Anului Nou au fost publicate în ziarul 
nostru nr. 5 480. între timp am mai primit și alte 
răspunsuri pe care le publicăm în pagina de față.

LA TRIBUNEDE GENEVE
(ELVEȚIA)

P. MAURICE PA- 
RATTE — șeful rubricii 
de sport:

I 1. Tom Smith — a- 
tletism (S.U.A.) ; 2. Jim 
Ryun — atletism 
(S.U.A.) ; 3. Frank Wieg
and — natație (R. D. 
Germană); 4. Vera Ceas- 
lavska — gimnastică 
(Cehoslovacia) ; 5. Cas
sius Clay — box (S.U.A.).

II Campionatele euro
pene de atletism de la 
Budapesta, datorită noi
lor recorduri, a valorii 
participanților șl a re
zultatelor surpriză înre
gistrate de tinerii concu- 
renți. Un alt eveniment 
sportiv important, îl 
consider întrecerile eu
ropene de natație de la 
Utrecht, care au evi
dențiat pe înotătorii 
din R. D. Germa
nă, un lot închegat de 
sportivi valoroși. Meciul 
anului la atletism din
tre S.U.A. și U.R.S.S. 
care a avut ioc la Los 
Angeles, pentru rezulta
tele înregistrate.

III La atletism vor fi 
bătute recordurile la 400 
m de Tom Smith, la

1 500 m de Jim Ryun, 
la 1 000 m de Keino, la 
3 000 m obstacole de 
Kudzinski, la săritura In 
înălțime de Ni Tcih-cin 
vor suferi modificări și 
recordurile feminine. Un 
exemplu : la 100 m plat 
Eva Klobukovska. La 
natație vom înregistra 
noi recorduri la toate 
probele. Aș aminti aici 
pe înotătorii Schollan- 
der, Mosconi, Claude, 
Mandonnaud, Wiegand 
și pe Kiki Caron, Marta 
Randal și Karin Muyr.

IV Cunosc numai echi
pa națională de fotbal a 
României, care prestea
ză un joc colectiv foar
te frumos, dar există o 
discrepanță intre acest 
joc de ansamblu și pre
gătirea tehnică indivi
duală a fotbaliștilor. E, 
de fapt, aceasta, o ca
racteristică a mal mul
tor echipe. Dintre spor
tivii români o cunosc pe 
Mihaela Peneș și o apre
ciez pentru particulari
tățile ei, iar pe Viorica 
Viscopoleanu pentru di
namismul ei.

(FRANȚA)
MARCEL BRACIERE

— șeful rubricii de fot
bal :

I 1. Tom Smith — a- 
tletism (S.U.A.); 2. Jim 
Ryun — atletism 
(S.U.A.) ; 3. Ron Clarke
— atletism (Australia;;
4. Marielie Geitsehell — 
schi (Franța) ; 5. Ni
Tcih-cin — atletism 
(China).

II Bineînțeles, turneul 
final al C. M. de fot
bal și de aici partida 
dintre Ungaria șl Brazi

lia. Aș aminti europene
le de atletism de la B i- 
dapesta, europenele de 
natație de la Utrecht și 
campionatul mondial de 
schi din Cb-il»

III Numai pe Ryun fi 
văd doberind reecrdul 
său 4a 1 SCO m.

IV Această întrebare 
presupune o documen
tare mai atentă, o cu
noaștere mai bj~â a e- 
chipeior și sportivilor 
români. Aș* că. cu altă 
ocazie.

Uolkssfimme
(R.F.G.)

RICHARD METTEL
— șeful rubricii de sport 

I 1. Irene Kirszenstein
— atletism (Polonia) ; 2. 
Frank Wiegand — nata
ție (R. D. Germană) ; 3. 
Emmerich Danzer — pa
tinaj (Austria): 4. Euse
bio — fotbal (Portuga
lia) ; 5. Cassius Clay — 
box (S.U.A.).

II Campionatul mon
dial de hochei de la 
Ljubliana, întrecerile de 
patinaj din Elveția, Cam
pionatele europene de 
atletism de la Budapesta.

euro»'enele de înot de 
la Utrecht — Olanda și 
Compionatul de penta
tlon modem de la Mel
bourne.

III Nu sînt profet
IV Le-am văzut și mi 

s-au părut minunate 
Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu la tems 
de masă. Pot să afirm că, 
în general, sportul ro
mânesc ocupă un loc de 
frunte pe scară euro
peană. Remarc faptul că 
fotbalul românesc este In 
progres.

H AATH
!***■»* WW

(ATENA — GRECIA)
TACHIS MIHAILIDIS 

— redactor la rubrica de 
sport:
I 1. Gaston Roelants — 

atletism (Belgia) ; 2. Ron 
Clarke — atletism (Aus
tralia) ; 3. Tom Smith — 
atletism (S.U.A.) ; 4.
Ludwig Danek — atle
tism (Cehoslovacia) : 5.
Eusebio — fotbal (Por
tugalia).

II Europenele de atle
tism — Budapesta, eu
ropenele de natație —

Utrecht. Acestea sînt 
două din competițiile 
care s-au bucurat de 
mare popularitate, unde 
s-au obținut rezultate 
valoroase și unde s-au 
tranșat rivalități spor
tive de ridicat nivel teh
nic

ul La 800 m, Jim 
Ryun, la prăjină Nor- 
wik, la 10 000 Haase 
(R.D.G.) și Keino și 
Clarke la 1 500 ; 10 000 
m (duel deosebit de

ZIARE EUROPENE ANCHETA

INTERNAȚIONALĂ 
A „SCÎNTEII

RĂSPUND LA ÎNTREBĂRILE W
ICare este după 

părerea dv„ cel 
mai bun spor

tiv din lume al anului 
1966 ? Alcătuiți un cla
sament al primilor 5 
sportivi ai anului 1966.

Pe lingă tur
neul final al 

campionatului
mondial de fotbal, des
fășurat in Anglia, care 
alte competiții sau con
cursuri considerați că se 
înscriu printre marile e- 
venimente sperthre ale 
anului 1966?

TINERETULUI

C recorduri 
actuale credeți 
că vor fi depă

și .e în 1967 și de către
cine ?

4
niile in

Vă rugăm să vă 
exprimați im
presiile și opi- 
legătură cu e-

voluția sportivilor ro
mâni pe care i-ați 
urmărit in diferite con
fruntări oficiale sau a-
micale.

aștepte* în anul 1967). 
De asemgnea, văd un 
nou record Ia "'♦not 
400 m liber realiza*, de 
Alain Mosconi și la 100 I 
m liber prin Alain Goi- 
tvales (în revenire de , 
formă'.

IV Cunosc și sînt plă- [ 
cut impresionat de pișto- j 
larii români V. Atanasiu 
și I. Tripșa, care au e- 
voluat la Atena. Ei s-au | 
bucurat de aprecierile

■ elogioase ala presei și 
. publicului^ grec. îmi a- 
‘ «■’înțese cu plăcere de

Titus Ozon pe care-1 
consider că a fost un 
vjrtuos al balonului ro
tund. Cu trei ani în ur
mă am văzut, intr-un 
meci amical, echipa d« 
juniori de fotbal a Ro
mâniei O socotesc cea 
mai bună echipă de ju
niori pe care am văzut-o 
vreodată.

(MtNCHEN — R.F. 
GERMANA)

WOLF STROHMEYER
— redactor șef :

1. Tem Ssdtte — «tte- 
tttm (S U-A-»; 1
Clay — bo* (&UJQ;

automobilism — Austra
lia) ; 4 Vers Ceaalawka
— gimnastic* tCebo- 
alovacia); S. Jtm Ryan
— attetteni (S.UJE)

II Caoptoaatete eu- 
rvpene de arirdn le la

Budapesta și campio
natul mondial de hochei 
de la Ljubliana.

III Tom Smith la 200 m 
plat iși va depăși In 

I mod sigur recordul și 
cred că atletul chinez 
Ni Tcih-cin la inălțime.

IV Regret că Iolanda 
Balaș n-a participat 1a 
campionatele europene 
de la Budapesta ceea ce 
a făcut ca proba fetni- 

I ninâ să fie nespectacu- 
• loasâ. Am văzut echipa 

de handbal a României, 
mi-a plăcut și consider 
câ este cea mai bur-l din 
lume

(R. S. CEHOSLOVAC A)

I. POPPU — redactor: 
I 1. Vera Ceaslavska — 

gimnastică (Cehoslova
cia) ; 2. Jim Ryun — at
letism (S.U.A.; ; 3. Eu
sebio — fotbal (Portu
galia) ; 4. Bobby Charl
ton — fotbal (Anglia); 
5. Leonid Jabotinski — 
haltere (U-R-S.S.).

II în afară de C M. 
de fotbal au mai fost un 
număr apreciabil de in- 
tilniri Importante pe 
plan european și mei- 
dial. Am vrea să sub
liniem trei evenimente. 
1. Campionatele europe
ne de atletism de la Bu
dapesta, pentru ina’tul 
lor nivel, pentru numă
rul mart de surprize și 
calitatea, deosebită a

„prezențelor olimpice" 
la această întrecere; 2. 
Olimpiada de șah de la 
Havana, cu o participa
re masivă și un interes 
record.-al șpecia’un* r: 
peste 6 500 la simulta
nul de închidere. 3. Săp
tămâna preolimpică din 
Mexic.

III în stad u! actual al 
dezvoltării sportului 
mondial este imposibil 
să putem ști toate dis
ciplinele Ia care recor
durile vor fi depășite in 
1967. Recordurile sint 
Întotdeauna îmbunătăți
te.

IV Cea mai bună im
presie făcută de sporti
vii români a fost aceea 
lăsată de echipa de 
handbal, campioană 
mondială, care s-a intîl- 
nit toamna aceasta cu 
reprezentativa Cehos
lovaciei aici, la noi la 
Prag». Consider că 
haitdbeliștii români au 
tehnica cea mai Inaltâ 
din lume.

(VARȘOVIA — 
R. P. POLONĂ)

OLȘANSKI TADEUS
— șeful rubricii de 
sport:

I 1. Eusebio — fotbal 
(Portugalia) ; 2. Beleaev
— haltere (U.R.S.S.) ; 3.
Kirszenstein — atletism 
(Polonia) ; 4. Smith — 
atletism (S.U.A.) ; 5.
Boby Moore — fotbal 
(Anglia).

II. Campionatele eu
ropene de atletism de la 
Budapesta. La acest 
concurs sprinterii polo
nezi s-au comportat 
foarte bine, A doua 
săptămînă internațională 
preolimpică din Mexic.

III. Anul 1967 va fl 
toarte bogat In recordurL 
Nu este de mirare de
oarece înainte de olim
piadă pe terenurile de 
sport se dă o devărată 
luptă psihologică. Pre
văd apariția unul mare 
număr de „fenomene" 
In atletism. Sînt po

sibile recorduri pe 
distanțele de 209— 
800 m (în afară 
de 100 m plat bărbați). 
Dintre viitorii record- 
meni îi văd pe : Tom 
Smith, Keino, Clarke. în 
probele feminine : Kirs- 
zentein, Klobukovska la 
100 și 200 m. La înot 
toate recordurile vor fi 
îmbunătățite atît la 
masculin cit și la femi
nin de către înotători 
din S.U.A., Australia și 
Europa (Wiegand, Mos
coni, Belitz-Goiman). La 
haltere sportivii sovietici 
și polonezi.

IV. Apreciez foarte 
mult boxerii români. 
Am vorbit cu campionul 
polonez Kulej despre el. 
Acesta mi-a spus că în 
Mexic cel mai dificil 
adversar al său a fost 
Vasile Ar.toniu. La 
O’impiadă ei se vor 
întîlni din nou. Kulej 
se întreabă de pe acum 
dacă îl va mai putea 
Învinge Boxul este sus
ceptibil de mari pro
grese. Mi-a plăcut e- 
chipa de fotbal a Româ
niei căre:a, chiar în eta
pa actuală, îi prevăd 
mari șanse în campio
natul Europei. Cristina 
Balaban pe care am ur- 
mărjt-o la Utrecht 
mi-a lăsat o deosebită 
impresie.

llu GIOPNC
(MOSCOVA — U JLS.S.)

(ROMA — ITALIA)

(MILANO
GIULIO SIGNORL 

șeful redacției Martire.

Vă mulțumim pentru 
că ne-ați cerut si răs
pundem Ij ancheta dv. 
interesantă : pentru un 
moment nu avem ele- | 
mente ca să răspundem i 
series și documentat la , 
chestiunea a patra. Sue- i 
răm ca să avem sufici- I 
ente informații tn anul ! 
viitor. Iată răspunsurile 
noastre.

I Cei mai buni spor
tivi ai lumii In 1966 : li 
Tammy Smith, atletism 
— S.U.A. ; 2) Frank
Wiegand, natație.

— ITALIA)
R. D. German:. ; B *. ■
IjTU ah-r —
S. U-A ; 4> Dm ScW- 
laader : 5| Eddy Ouat

II Mari
sportive ; CatapiMate- 
•s europens de ?tie- 
ti*m de Bțxiar^ț» 
Campionate:» eurooene 
de înot di la U'.nseht. 
Tun. ciclist al Franței 
și Tutu, ciclist al Ita
liei.

III Vor fi datorite a- 
ceste recorduri : la 1 5C0 
m. de Ryun. 460 ra. de 
Tom Smith. 3 006 m de 
Keino si la sărKura in 
înălțime de Ni Tcih-cin.

sportecho

KVKVȘCHIN VSE
VOLOD — redactor 
■partiv :
I 1. Natalia KnetBskaia 

— gimnastică (UJLS.S.); 
2. Echip de lacteal a An
gliei ; Jl Belousova — 
Pro's popor — patinaj 
artistic fUJLS.S.); 4. Ti
gran PelraaiiB — șah 
(UJIAS.); 5. Aurel Ver- 
■eaeu — canotaj iRomâ- 
nii.

II Campionatele mon
diale de hochei de la 
Ljubliana.

III La natație, viitoa
rele recorduri vor apar
ține Galinel Prozumen- 
șcikova și Babanina. La 
masculin Procopenco, 
Belitz Goiman, Schollan- 
der. Cel puțin 50 Ia sută 
dintre recorduri vor 
fi doborite tn anul

preolimpic 1967. Lu
cru explicabil dacă 
ne gindim la pregătirile 
sportivilor lumii pentru 
viitoarea olimpiadă.

IV Dintre sportivii ro
mâni am fost impresio
nat de canotori care la 
C. M. de la Grunau au 
afirmat din plin posibi
litățile școlii românești 
de canotaj. Dintre ei se 
detașează Aurel Ver- 
nescu cu un record de 
titluri și medalii pe care 
nu l-a atins încă nimeni. 
Canotajul românesc este 
de clasă mondială. 
Handbalul românesc este 
la ora actuală bine pre
gătit pentru marea con
fruntare din Suedia unde 
îi doresc succes în apă
rarea titlului.

LORIS LOLLI — le- 
cretar de redacție

I l. Jim Ryun atletism 
— S.UA este cel mai 
bun sportiv al anului 
1966. al lumii 2 Tammy 
Smith, attetlim — S.U.A.; 
3 Easetelo, fotbal — Por
tugalia. 4. Ron Clarke, 
atletism — Australia, 5 
K. Keino atletism — 
Kenla.

II. Campionatele eu
ropene de atletism de la 
Budapesta, mondialele 
de schi și, în sfirșit, Tu
rul ciclist al Franței.

III. O îmbunătățire a 
recordurilor la atletism 
o va aduce . Jim Ryun 
iar la sprint Smith.

IV. Evoluția sportivi
lor români hotărîtor po
zitivă. în mod particu
lar remarc pe lingă re
cordul stabilit de 
Mihaela Peneș ca atleți 
de o valoare internațio
nală certă absolută pe 
Dan HidloșeanudelallO 
m. g., Costache, la a- 
runcarea ciocanului.

(BELGRAD — R.F.S, IUGOSLAVIA)

(R. D. GERMANĂ)

WERNER SCHREIER
— redactor șef :

11. Galina Prozumens- 
cicova — natație 
(U.R.S.S.) ; 2. Tunney
— atletism (S.U.A.) ; 3.
Wiegand — natație (R. 
D. Germană) ; 4. Vera 
Ceaslavska — gimnasti
că (Cehoslovacia) ; 5.
Tom Smith — atletism 
S.U.A.).

II Evident, nici o altă 
competiție nu poate 
concura ca importanță 
turneului final al C.M. 
de fotbal din Anglia. 
Dar după acest eveni
ment putem înscrie și

| europenele de atletism 
■ de ia Budapesta

IU Numai Ron Clark 
la 5 000 m are șanse 
mari să-și depășească 
performanța.

IV Mai întîi o consta
tare de ordin general: 
sportul românesc obți
ne mari succese atit pe 
scară continentală cit și 
mondială la toate dis
ciplinele. Românii prac
tică un sport de mare 
clasă și cred că perfor
manțele lor vor crește 
ca valoare în anii ur
mători Cunosc mal bine 
echipa de handbal mas
culin a României și e- 
chipa de volei Dinamo 
București și cred că și 
una și alta slnt cele 
mai bune din lume la 
aceste - disciplina.
i

Fazele de gol Justiiică din plin spectaculozitatea hocheiului

TO BHMA
(ATENA — GRECIA)

VANDOROS IANIS, 
redactor Ia suplimentul 
săptămînal de sport „O- 
mada".

I 1. Tom Smith — a- 
tletism (S.U.A.) ; 2. Jim 
Ryun — atletism 
(S.U.A.) ; 3 Bobby Mo
ore — fotbal (Anglia); 
4. Irena Kirszenstein — 
atletism (Polonia) ; 5.
Ron Clarke — atletism 
(Australia).

II Campionatele euro
pene de atletism de la 
Budapesta.

III La 400 m plat de 
Tom Smith, 1 milă de 
Jim Ryun, 10 000 m prin 
R. Clarke, 3 000 m. obst. 
Gaston Roelants, pră
jină un atlet american 
(cinci ar fi capabili), 
greutate Randy Matson 
și ciocan Gyula Zsivot- 
sky.

TV Nu cunosc.

•. BULGARIA)
ECSERO.V MITY — 

redactor sportiv :
I 1. Tom Smith — a-

tletism (S.U.A.) ; 2. Jim 
Ryun — atletism 
(S.U.A.) ; 3. Ron Clarke 
— atletism (Australia) ; 
4. Irena Kirzenstein — 
atletism (Polonia); 5.
Vera Ceaslavska — gim
nastică (Cehoslovacia).

II Campionatele euro
pene de natație de Ia U- 
trecht. Ele au relevat 
posibilitățile înotătorilor 
din țările socialiste. Aici 
s-au obținut performan
țe de valoare mondială, 
care au asigurat succe
sul și popularitatea com
petiției. Eveniment spor
tiv important sînt cam
pionatele europene de 
atletism de la Budapes
ta. Ele au consfințit suc
cesul echipei R.D.G.

III Nu vreau să-mi 
asum riscul enunțînd un 
pronostic pe care îl con
sider foarte dificil. Cred, 
totuși, că în 1967 vor fi

ameliorate toate recor
durile mondiale la atle
tism, natație, haltere, 
mai puțin unul : recor
dul Iolandei Balaș pe 
care consider că nu îl va 
depăși cu ușurință ci
neva.

IV Sînt îneîntat de jo
cul poloiștilor de la Di
namo București — pe 
care l-am urmărit în
tr-un recent turneu. 
După părerea mea a- 
ceastă echipă poate 
cîștiga titlul european. 
Mi-a plăcut, de a- 
semenea, maniera spor
tivă în care a știut să 
piardă Mihaela Peneș 
medalia de aur la Buda
pesta. Cristina Balaban 
este o înotătoare cu mari 
posibilități care poate fi 
oricînd comparată cu ve
deta franceză Kiki Ca
ron. Urez mult succes 
sportivilor români și zia
riștilor sportivi, în anul 
1967,

PAVLE MIHAILOVICI 
—’ comentator «portiv

I. E destul de dificil 
ca să te hotărăști asu
pra primului sportiv al 
lumii In 1966 deoarece 
nici unul n-a fost în- 
tr-o formă bună, con
stantă. Alții au realizat 
rezultate fenomenale: 
Tommy Smith — atle
tism. Ceilalți au elști- 
gat dar fără să reali
zeze vreun rezultat re
marcabil. în aceste con
diții în care nu există 
vreun sportiv atît de 
deosebit, așa cum a fost 
Valeri Brumei o dată, 
mi-aș da votul unui nu
me care „a surprins lu
mea" și în care oricine 
„și-ar pune încrederea 
Iul". Este o tînără gim
nastă sovietică Natașa 
Kucinskaia.

II Deși îmi sugerați 
că turneu] final al Cam
pionatului mondial de 
fotbal din Anglia a fost 
cel mai mare eveniment 
sportiv eu nu sînt de a- 
ceeași părere. Aș nu
mi mai degrabă acest 
turneu cea mai mare 
comedie sportivă din 
1966. Campionatele de 
atletism de la Budapes
ta și campionatele mon
diale de baschet au fost 
mult mai importante,

III. Este, de aseme
nea, difieil ca să răs
punzi la această În
trebare. Nu pentru că 
doborîrea unui re
cord nu poate fi pre
văzută, dar pentru că 
nu este posibil să Dre

vezi la ce discipline se 
va tntîmpla aceasta. Cit 
privește atletismul sînt 
sigur că nimeni nu va 
dobori recordul la 100 
m bărbați, la săritura în 
înălțime femei și a- 
runcarea greutății fe
mei. Toate celelalte re
corduri de atletism, sînt 
amenințate. La înot, cel 
puțin 80 la sută din re
corduri ver fi doborîte. 
Care ? Pur și simplu 
nu pot să prevăd.

IV. M-am întîlnit cu 
multi sportivi români 
și-i apreciez foarte mult. 
Este, mai ales, impor
tantă și valoroasă o ca
litate ; structura lor psi
hologică care le dă po
sibilitatea să realizeze 
— la competiții impor
tante — tocmai rezulta
tele pentru care ei s-au 
pregătit tehnic și fizic. 
Foarte rar dau greș. 
Care dintre sportivii 
dv. îmi plac mai mult ? 
Vă așteptați, pe semne, 
ca să menționez în pri
mul rînd pe campionii 
mondiali la handbal. în- 
tr-adevăr, ei sînt spor
tivi excelenți dar i-aș 
..critica" mai degrabă 
decît să-i laud. Jocul pe 
care-1 practică ei este 
distructiv. își fac par
tenerii să se enerveze și 
apoi cîștigă.

Am încercat să răs
pund cît de sincer am 
putut. Aș dori ca an
cheta să se bucure de 
succes, ca și toate cele
lalte acțiuni pe care le 
Întreprinde ziarul dv. 
frățesc.

(BUDAPESTA - R. P. UNGARA)
ALAdar ARDAI, re

dactor șef adjunct
I 1. Andraș Balczo 

pentatlon modern — 
R. P. Ungară ; 2. Frank 
Wiegand, natație — 
R. D. Germană; 3.
Tommy Smith, atletism 
— S.U.A., 4. Eusebio,
fotbal — Portugalia; 5. 
Galina Prozumenscico- 
va. natație — U.R.S.S,

II. Campionatele eu
ropene de atletism de 
la Budapesta.

III. în atletism și na- 
tatie progresul va con
tinua.

IV. Cel mai buni 
sportivi români ai anu
lui nu fost. în opinia 
noastră. Aurel Vernes- 
cu șl Viorica Viscopo-r 
leanu.

S.UA


ACTUALITATEA
In prezent, se află în 

Capitală o delegație a 
Uniunii Generale a 
studenților din Tuni
sia, care la invitația 
Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Româ
nia face o vizită în 
țara noastră,

nitatea este cea mai 
modernă din regiunea 
Oltenia.

Grupul de fizicieni 
din Cluj specializați 
în ultrasunete, condus 
de conf. univ, Dezide- 
riu Auslănder, care 
acum cîțiva ani a rea
lizat primul generator 
românesc de ultrasu
nete, a terminat un 
nou generator, „Vibra- 
tor-2“. Acest aparat 
produce 4 milioane de 
vibrații pe secundă.

Paralel cu „Vibra- 
tor-2', a fost construit 
un generator de unde 
ultrasonore care va 
funcționa ca prima sta- 
ție-pilot pentru aplica
rea ultrasunetelor in 
agricultură.

CLUJ (de la cores
pondentul nostru)

In orațul Bistrița 
s-au încheiat lucrările 
unui nou sistem de a- 
limentare cu apă- S-a 
construit un dren de 
aproape 500 de metri 
cu ajutorul căruia apa 
din rîul ce străbată 
orașul este adusă In
tr-un puț colector, iar 
de aici este împinsă 
în castelul de apă. Ac
ționarea întregului sis
tem este automatizată. 
Noua rețea de alimen
tare cu api va funcțio
na alături de vechiul 
sistem construit in 
1912.

La Turnu Severin au 
fost produse primele 
cantități de pîine în 
noua fabrică a orașu
lui, a cărei construc
ție s-a încheiat zilele 
acestea. Intrarea în 
producție a fabricii 
respective, cu o capa
citate de 40 de tone în 
24 de ore. contribuie 
la buna aprovizionare 
a locuitorilor orașului 
ți a constructorilor de 
pe marele șantier de 
la Porțile de Fier. U-

După cum s-a
■nai anunțat, cea 
de-a IV-a ediție a 
Concursului si Fes
tivalului internațio
nal ..George Enescu* 
va avea loc la Bucu
rești. in septembrie 
1967 Experiența do- 
btnd'tâ !<■ primele trei 
ediții a permis ca la 
cea de-a IV-a sl se a- 
ducă unele modificări, 
fără a se schimba 
structura generali a 
concursului, care va 
cuprinde, ca si In tre
cut tot trei secții (vi
oară, pian si canto). 
Intre acestea remar
căm faptul ci muzica 
românească va fi pre

zentă cu un număr 
mai mare de piese ale 
compozitorilor noștri, 
iar spațiul rezervat 
muzicii contemporane 
va fi lărgit

Acompaniamentul e- 
tapei finale va fl asi
gurat de două orches
tre simfonice. Conform 
noului regulament be
neficiază de acompani
ament cu orchestră sec
țiile de vioară si pian. 
Toate cele trei etape 
ale concursului de can
to se vor desfășura cu 
acompaniament de 
pian. aceasta fiind 
spre avantajul inter- 
preților.

Cu prilejul Con
cursului si Festivalu
lui, in zilele de 12, 13 
Si 14 septembrie, va 
avea loc un Simpozion 
de muzicologie organi
zat de Uniunea Com
pozitorilor si dedicai 
vieții si activității lui 
George Enescu.

CLUJ (de Ia cores
pondentul nostru)

Deși de la Începutul 
sezonului de vinătoare 
r.-aj trecut tuci două 
luni de zile, rinăto.-.i 
din regiunea Cluj au 
împușcat 3 IM de ie
puri realfzlndu-«i pla
nul (6 000 kg de car
ne) Încă la mijlocul 
lunii decembrie. De 
data aceasta se poate 
spune că poveștile »!- 
nătoresti sint adevăra
te, cifrele confirmin- 
du-le.

OAMENI

x Șl CARACTERE
(Urmare din pag. I)

care trebuie tăcută e de a 
nu crede numai pe cuvtnt 
cl de a cerceta faptele in
dividuale. Oamenii nu tre
buie judecați după aparen
te spunea La Fontaine al 
cine se pricepea mal bine 
la oameni dectt celebrul fa
bulist ? $1 clasicității căru
ia ti aparținea fabulistul- 
moralist ti revine meritul 
— de unii si de alții prin 
Invidie contestat — al sta
bilirii unor caractere etern- 

> omenești : omul bun și 
omul credul, omul taber și 
omul palavră, omul Inteli
gent șl omul de lume, ari
vistul șl modestul ambițio
sul șl placidul. $1 la ce 
bune toate acestea f ml s-ar 
putea reproșa. Stnt doar 
oameni și oameni. Dacă în
trebarea ar atinge proble
ma doar periferic treacă- 
meargă dar ea izvorăște 
dintr-un pacifism care este 
străin eforturilor noastre 
spre perfectibilitate. Căci a

trăi mai bine nu înseamnă 
numai a avea mal mult și 
mal multe dar a crea pe 
potriva acestor nevoi. Și 
cum poți crea mai mult șl 
mai bine dacă tu tnsuțl nu 
vrei să devii mai bun și cu 
Îndărătnicie pus spre a ti 
perfect ț Șl pentru că am 
invocat înțelepciunea anti
că să-l cităm tot aici și pe 
Petrarca, poetul iubirilor 
angelice : ,,Nu toți oame
nii pot ft Ciceroni si Pla
fon!, Virgili sau Homeri ; 
dar toți oamenii pot fi oa
meni buni*. Și cum ar pntea 
deveni astfel dacă nu și-ar 
cunoaște mai bine propria 
lor imagina etică și pe a- 
ceea a celor din jur 1 Știind 
adevăruri elementare despre 
oameni și caractere n-ar 
mai trebui să mincăm un 
drop de sare piuă am cu
noaște pe celălalt iar dru
mul spre potrivirea caracte
relor noastre ar fi mult mai 
scurt, bie obligă dacă vreți, 
tot timpul atlt de zgircit cu 
noL oamenii acestei eped.

„POVESTEA 
CU BARZA - 
UN RĂSPUNS 
COPILĂRESC"

(Urmare din pag. I) 

a elevilor școlilor medii, pro
fesionale, a adolescenților în 
general am efectuat un son
daj în rîndul a 100 de eleve din 
clasele a X-a și a Xl-a din 
două licee din Brașov.

La prima întrebare: Ce în
țelegeți prin viața sexuală ? 
o clasă de 35 de eleve au în
cercat să formuleze răspun
suri de genul acestora : „un 
proces necesar omenirii în 
viața de toate zilele", „nu-mi 
este clară această noțiune", 
„nu știu" ; „raportul fizic și 
psihic dintre două persoane de 
sex opus". Toate noțiunile le
gate de o asemenea întrebare 
erau confuze, unele eleve au 
declarat că nu au cunoștințe 
în acest domeniu. Cu altă 
clasă am încercat să stabilim 
de la început o definiție, ru- 
gîndu-le să se gîndească la 
lecțiile de științe naturale, de 
anatomie. Răspunsul a fost, 
invariabil, cel sugerat: „rapor
tul fizic între două sexe".

Alte întrebări cereau cîteva 
elementare noțiuni de educa
ție sanitară. Au fost răspun
suri care, în afară de pro
cesele fiziologice firești la 
vîrsta lor nu au consemnat

nimic altceva. 60 din 100 de 
eleve au recunoscut că știu 
prea puțin sau că nu știu ni
mic din sfera acestor cunoș
tințe. Sursele de informare 
sînt: pentru 70 la sută — 
mama, pentru 15 la sută — 
cărțile, prietenele, pentru 15 
la sută — toți acești factori. 
Multe fete au mărturisit că 
mama le-a lămurit foarte suc
cint în urmă cu cîțiva ani ți 
apoi n-a mai discutat cu ele 
asemenea probleme. „Mama-mi 
spune numai dacă o întreb, și 
atunci foarte sumar, numai ca 
să nu zică că nu m-a lămu
rit...", se plînge o elevă. „Nu 
discut cu mama pentrucă-mi 
spune că am timp și mai tîr- 
ziu, iar cu prietenele mi-e 
rușine", scrie alta. „Cu mama 
discut foarte rar, cu priete
nele de asemenea, pentru că 
ele te pot considera ori „prea 
știutoare" și se gîndesc la cine 
știe ce, ori prea „proastă" și 
nu mai vor să stea de vor
bă"..... Eu discut cu prietenele
mult", recunoaște o altă elevă.
Din 100 de chestionare două 
au putut da relații complete 
în problema noțiunilor sexu
ale : semnatara unuia era ne
poată de medic, iar cealaltă 
voia să devină doctor mamoș.

w
LA IWIlNĂ

CHIMIA Șl APA
(Urmare din pag. ()

EL GRECO
rulează la Patria (orele 10> 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,45; 
16-, 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30 16; 18,30; 21). 
Excelsior (orele 9,45; 12,15;
14,45; 17,15; 20).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Festiva! (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

AMu.-L ttudenfl șl profesori, au traversat împreuna momentul sărbătoresc spre marile șan
tiere ale patriei

„GAUDEAMUS IGITUR✓ ✓

La facultatea de uti* 
laj a Institutului de 
construcții din Capi
tală 158 de studen-
ți au încheiat cu 
succes cursurile anu-

lui al V-lea

Tradiționalul imn 
studențesc a avut 
simbăti seara, la 
Institutul de cons
true iii din Capitală, 
o rezonanță aparte : 
el reunea pentru ul
tima 
peste 
denti 
V-lea 
de utilaj (absol
venți de-acum, care 
care peste putină 
vreme iți vor adău
ga inaintea numelui 
prefixul ing.) la un 
eurs simbolic. in 
care obișnuita pre
legere a devenit, 
spontan, un dialog 
intre catedră ți sală, 
iar tabla, purtătoa
rea atitor enigme de 
calcul, 
ginară

oară pe
15* de
din anul 
al Faculldții 

utilaj

cei 
stu- 

al

o hartă ima- 
a patriei, cu

O rouă recPItă de
exced ată d> m serale eo*pt* 
rzîÂ e: a-rieofe Cbs CMBM O» 
l_^eni sote otetete de desfacere

șantiere ți uzine, ri
goare ți combinate. 
Dar mai ales șantie- 
re-locuri către care 
se îndreptau în acel 
moment 158 de pri
viri, ginduri, idea
luri. Am Încercat să 
descifrez cîteva din
tre ele. l-am obser
vat cu atenție pe 
Filip Onoiu. Rodica 
Balrnez. Gheorghe 
Pasca. Mioara Cer- 
na-Răduiescu. AL 
Baciu. Dumitru Tir- 
ca... I-am observat 
pe alții, pe toți. Toți 
erau cuprinși de a- 
ceeați emoție, pe 
chipuri se citea
ceeați dorință, de-a 
arăta prin 
lor că pot 
tructori de 
demni de

vor

igi-

■-

faptele 
fi cons- 
nădejde, 

înaltul

Combinatul

titlu pe care-1 
purta.

„G&udeamus 
tur._"

Tovarășul Simion 
Soare, decanul 
cultății, in 
simple ți 
le-a vorbit 
importantele obiec
tive ale cincinalu
lui, la a căror reali
zare sini chemați să 
contribuie. Mi-am 
amintit atunci sen
surile poetului
..„ți cărămida 
pului mi-o pun 
ridicarea lumii 
muniste".

„Gaudeamui 
tur-"

Foto- text:

fa- 
cuvinte 
sincere, 
despre

tru- 
/ Ia 
co

igi-

din această zonă aproape 150 
de hectare pe care le-au cul
tivat cu porumb. Au obținut 
o producție de peste 4 000 kg 
boabe la hectar.

Șirul exemplelor l-am putea 
continua cu succesele coope
rativelor agricole din Șirna, 
Poenarii-Rali. Cocorăști-Colț, 
care în arfii din urmă, au în
treprins acțiuni asemănătoa
re pentru valorificarea supe
rioară a suprafețelor de te
ren proprietate obștească.

Această grijă pentru utili
zarea cu eficiență sporită a pă- 
mîr.tului se concretizează în 
depășirea producțiilor medii 
pe raion cu peste 1500 kg la 
porumb, cu mai mult de 360 
kg la grîu și cu aproximativ 
12 400 kg la sfecla de zahăr.

Rezultatele amintite sînt si
tuate la cote greu de atins 7 
Puteau fi mai hune 7 Iată ce 
demonstrează faptele. Coope
rativa agricolă din comuna 
Băltită a obținut anul trecut 
la cultura porumbului o pro
ducție medie de 2 200 de
kilc grame. .JE o produc
ție bună". Încearcă să ne 
convingă inginerul agronom. 
..Ba. e o producție slabă" 
— ii argumentăm noi. Și iată 
de ce. Unitatea vecină. Coco- 
răști-Co’t care are aceleași 
condiții de sol $1 de climă cu 
ceea din Bă'tița, a realizat mai 
mult cu 1830 kg de po- 
rumb-boabe la hectar. Ce au 
făcut pentru aceasta țăranii 
cooperatori din Cocorăști- 
Colț și n-au Întreprins cei din 
Băltița 7 Primii, la îndruma
rea organizației de partid și a 
consiliului de conducere al 
unității au studiat îndeaproape 
pămintul. Aveau sole cu un 
procent ridicat de umiditate 
și. In consecință, cu aciditate 
mare, si altele cu un procent 
de umiditate scăzut Pentru 
cele dinții au găsit amenda
mente cu putere activă de 
corectură : pentru cea de-a 
doua oategorie au amenajat 
fîntini in stratul de pînză 
freatică, pentru rețelele de iri
gație. Să adăugăm la toate a- 
cestea o activitate susținută, 
la toate lucrările agricole In 
timpul vegetației plantelor. 
Cei din Băltița s-au mulțumit1 ANDREIȚĂ

Cheorghi! Gheorghiu-Dej” din Baia Mare
(Urmare din pag. II

15 Ii sută la productivitatea mun
cii ;
11* tone
IM tone 
IM* kg

Coi ec tivul 
continuare toată atenția îmbunătățirii 
calității produselor, conferindu-le in 
acest fel valori superioare. El a hotă- 
rit să sporească procentul produselor de 
calitatea tatii la următoarele sorti- 
mente :

o fosoereiol ăe Ia M la iută la 7* 
la sută :

• islfara te sodiu de la M la sută 
U M la sută ;

o anhidridă erontieă de la M la 
sută la *5 la sută.

Pentru Înfăptuirea acestui angaja
ment a fost adoptat un {Han de măsuri 
tehnico-organizatorice care conține pre
vederi cu eficiență ridicată. Dintre a- 
cestea rețin In mod special atenția : 
îmbunătățirea și completarea instala
ției de preincălzire a aerului de la cup-

de cupru de eonvertizar ; 
de cupru electrolitic); 
de seleniu pur.
combinatului va acorda In

torul de topire în suspensie, pentru a- 
sigurarea funcționării continue a ace
stuia ; punerea în funcțiune a celui 
de-al doilea cuptor de prerafinare a cu
prului ; experimentarea și Introduce
rea ramelor și tablelor din cauciuc, exe
cutate in țară, la filtrele presă de la in
stalația de pămînt decolorant

Fiind convins că realizarea în 
diții optime a producției necesită 

a nivelului 
colectivul 

întreprinde studii 
cu oamenii 

a perfecționa 
i altele noi, asigurîn- 

superioare de ex-

con- 
ridi- 
teh- 

com- 
Si 

de ști- 
tehno-

carea permanentă 
nic al fabricației, 
binatului va 
va colabora 
ință pentru 
logiile, a aplica 
du-se randamente 
tracție ți ridicarea calității produselor.

Realizind metale neferoase mai multe, 
de calitate superioară, colectivul Com
binatului din Baia Mare va sprijini e- 
forturile oamenilor muncii din alte ra
muri industriale și în special din in
dustria electrotehnică să fabrice echi
pamente care să sporească valoarea to
nei de utilaj produs, cont-ibuind astfel 
la sporirea avuției naționale.

însă numai cu efectuarea lu
crărilor la vreme.

La Lipănești, Bărăitaru, 
Finta, Bilciurești și Tîrgșorul- 
Vechi, se întîlnesc alte situa
ții care dovedesc insuficientă 
grijă față de buna gospodă
rire a pămîntului. Construc
țiile zootehnice au fost 
amplasate în așa fel in
cit cuprind plusuri de supra
fețe agricole de ordinul hec
tarelor Și care, de ani de zile, 
stau nefolosite. Singura vege
tație ce populează aceste te
renuri sînt buruienile. Adu
nate laolaltă, terenurile deve
nite... neproductive prin proa
sta gospodărire a lor în uni
tățile amintite reprezintă, la 
nivelul raionului Ploiești, su
prafața de circa 40 de hectare. 
Dacă ar fi fost cultivată cu 
porumb — să zicem — această 
suprafață ar fi produs cîteva 
zeci de mu de kilograme.

în legătură cu această re
zervă nefolosită am cerut pă
rerea tovarășului Popa Valter, 
președinte al Consiliului agri
col raional Ploiești. Dînsul 
ne-a spus : „Am cîntărit a- 
cum și noi rezervele. Nu ne-a 
venit ușor să tragem conclu
zii pentru ceea ce am pierdut. 
An luat acum măsuri. O 
comisie specială, constituită 
de către consiliul agricol și U- 
niunea raională a cooperative
lor agricole s-a ocupat în 
iarna aceasta de depistarea 
terenuri’or aflate in perime
trul zootehniei raionului, sta
bilind precis cum pot fi ele 
folosite mai bine, cu ce plante 
pot fi cultivate".

în raidul nostru am întîl- 
nit și alte acțiuni organizate 
ta scopul utilizării raționale a 
pămintului. Astfel, ta zona 
Dumbrava, Drăgănești, Rifov, 
Ciupelnița. în urma stabilirii 
documentației necesare, se lu
crează intens la forări de pu
țuri pentru aducerea, din 
pinza freatică, a apei, care să 
fie folosită la irigații pe su
prafața de 1 300 hectare, 
în zona Inundabilă din 
raza cooperativelor agricole 
Tinosu și Drăgănești — Ciu- 
petalta — Dumbrava, prin coo
perare. s-a deschis șantie 
rul pe cele 1 600 de hectare 
de iăcoviști în scopul trans
formării lor în terenuri 
productive. Se sapă ca
nale pentru desecare, se trans
portă îngrășăminte organice, 
în alte cooperative agricole, 
unde sînt terenuri acide, ute- 
ciștli s-au angaiat în ac
țiunea de amendare a pes»e 
550 de hectare Zilnic, trans
portă cu săniile și căruțele 
zeci de tone de amendamente 
calcaroase pe care le împrăș
tie uniform

Din discuțiile purtate cu to
varășul președinte al consi
liului agricol raional Ploiești 
și cu tovarăși ingineri agro 
nomi și președinți ai consi
liilor de conducere din coope
rativele agricole vizitate, s-a 
desprins însă ideea că pentru 
extinderea unor asemenea ac
tivități de mare eficiență eco
nomică se impune o mai bună 
organizare a muncii, folosirea 
deplină a tuturor forțelor. In
direct, acesta este un ape] ți 
către organizațiile U T C. de ’a 
sate pentru a-și orienta ac
țiunile de muncă patriotică 
spre aceste șantiere, acțiuni 
la care să fie antrenați. In 
timpul lor liber, și tinerii 
care lucrează în diferite în
treprinderi ale raionului, dar 
sînt din sate și locuiesc la 
sate.

SANJURO
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 14; 16, 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

NEVESTE PERICULOASE
rulează la București (orele 
8,45; 11,15; 13,45. 16,15; 18,45; 
21); Tomis (orele 9: 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45).

RIDEM CU STAN SI BRAN
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,30: 15,45; 18,45; 20,45), 
Miorița (orele 9, 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15). (Pină la 11 
ianuarie).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15). (Da la 12 ianuarie). 
Arta (orele 9; 12i 15; 18;
20.45) , Crtngașl (orele 15,30; 
18; 20,30). (Pină la 11 ianua
rie).

BALADA DIN HEVSURAK
rulează Îs Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Aurora 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,30;
18,15; 20,30).

ANUNȚ MATRIMONIAL
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45) . Moșilor (orele 15,30;
18; 20.30).

CALABUCH
rulează Ia Union (orele 15,30; 
18; 20,30). (Pină la 11 ianua
rie).

BANDA DE LAȘI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30) (Da la 12 ianuarie).

ZORBA GRECU
rulează Ia Doina (orele 11,30; 
16,15; 18; 20.30). Program pen
tru copii 9—10.

DRUMUL SPRE SUCCES, BELȘUG 
ȘI CALITATE. ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 8 — DOUA ORAȘE — 
CANTONAMENTUL — APELE IN 
PERICOL — FESTIVALUL

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 In continuare).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop

ruleazâ la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Colentina (orele 
15.30; 17,45. 20) Clubul Uzi
nelor Republica (orele 1.5; 
17,30; 20, rulează simbită și 
duminică).

CIMARON — cinemascop — 
rulează Ia Cringași (orele 
15,30: 18; 20,30. De Ia 12 ia
nuarie).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
ruleazâ la Înfrățirea (orele 14; 
16: 18, 20).

MOȘ GERILA 7
ruleazâ la Dacia (orele 8,45— 
21 in continuare), Munca (ora
le 16; 18,15; 20,30).

FALSTAFF
ruleazâ la Buzeștl (orele 15; 
17,45; 20,30).

CUMINTE
rulează la Grfvița (orele 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 

■CEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
— cinemascop — rulează la Bu- 

cegi (orele 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20).

GOLGOTA
rulează la Gloria (orele 11,30; 
13,45; 16, 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9; ll,15i 14; 
16,15; 18,30; 20,45)

BARBA ROȘIE (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 16;
19.30) , Popular (orele 16;
19,30), Lira (orele 16; 19,30).

FEMEILE
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 , 20,30), Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30. Pină la 11 ia
nuarie)

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30. De la 12 ia
nuarie).

PORUMBELUL DE ARGILA
rulează la Cc-.mos (orele 15,30; 
18; 20,30), (Pină la 11 ianua
rie).

WARLOCK — cinemascop —
rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30), (De la 12 ianuarie).

OMUL DIN RIO
rulează la Vitan (orele 15;
17,30; 20), Viitorului (orele
15,30;, 18; 20,30), (De la 12

Toate eîereie, firi excepție 
au considera: absolut nece
sari pregătirea, cunoașterea 
noțiunilor pricind tema in 
discuție.

Cităm citeca răspunsuri: 
„este neplăcut să te trezești in
tr-o situație penibilă cind nu 
cunoștt nimic despre aceste 
probleme" ; „trebuie să fim 
lămurite, altfel sintem in pe
ricol să denaturăm niște lu
cruri firești..." ; „toate sintem 
viitore soții și viitoare mame"; 
„mai tîrziu ne vor fi folosi
toare aceste cunoștințe*. Cinci 
eleve au consemnat, la acest 
răspuns și unele „incidente 
neplăcute" tatîmplate unor 
cunoștințe din cauza necu
noașterii sau denaturării noți
unilor de educație sexuală : o 
naștere prematură, o legătură 
care a avut ca urmare alunga
rea fetei de acasă, iar o altă 
elevă, din fntimplarea pove
stită conchide :...... băieții sint
niște ființe epoiste. răutăcioa
se, care nu se gîndesc decit 
la ei"

Multe fete au legat viața 
sexuală de sentimente de dra
goste. de respect și stimă re
ciprocă, considerînd că a- 
ceste noțiuni sînt inseparabile. 
Au notat unele că lipsa cu
noștințelor de educație sexu
ală ar putea să denatureze 
chiar și sentimentele. Momen
tul începerii vieții sexuale a 
fost legat : 90 la sută de că
sătorie, 6 la sută de indepen
denta materială și de virstă 
și 4 la sută de propria vo
ință. adăugind : „bineînțeles, 
dacă nu se teme de urmări". 
Aceasta înseamnă că, în mare.

există o pozitivă concepție 
asupra rolului și seriozității 
că sălciei în rindul elevelor, 
că o asemenea concepție tre
buia susținută prin aprofun
darea științifică a probleme
lor în discuție, ce va putea fi, 
în același timp, folositoare 
procentelor mici care atestă 
opinii eronate. Multe eleve au 
apreciat că pentru ele, ca 
fete, începerea vieții sexuale 
prin căsătorie este o garanție 
a unei căsnicii bazate pe res
pect și dragoste, a formării 
unui caracter cinstit și, mai a- 
les, o garanție a copiilor sănă
toși ți bine educați. Dar, în ce 
privește băieții, doar 15 la sută 
au considerat că ei trebuie 
să-ți înceapă viața sexuală o- 
dată cu căsătoria. Restul 85 la 
sută nu au știut să explice, 
decit confuz, de ce băieții nu 
se încadrează acelorași reguli 
ca și ele. Una dintre eleve 
scrie: „s-ar putea să fie o 
prejudecată, pentru că totdea
una ei au fost mai liberi de
cit fetele...". Alta notează: 
„el au fosț învățați așa de pă
rinți, so.u poate s-au convins 
unii pe alții că așa trebuie, 
mai ales că pentru ei — apa
rent — aceasta nu ar avea 
nici un fel de urmări". E lim
pede, că pentru clarificarea 
exactă a răspunsurilor, pentru 
cultivarea unor concepții fun
damental necesare există un 
teren ce se cere cunoscut și 
transformat.

Chestionarul a suscitat dis
cuții îndelungi, transcrise 
pe hîrtie prin nedumeriri și 
alte întrebări. Elevele voiau 
să știe foarte multe lucruri,

răspunsuri elementare pentru 
o virstă cind relațiile dintre 
băieți și fete constituie modul 
de descoperire a unor impor
tante atitudini de viață.

Ce noțiuni de educație se
xuală ați căpătat prin școa
lă? a fost ultima întrebare. 
Răspunsurile au fost invariabil 
„nici una", bineînțeles excep- 
tind cele — puține, anihilate 
și de predare la clase mixte, 
incluse în programa analitică 
la orele de anatomie). Toate 
elevele au fost de acord că 
în școală ar putea fi ajutate 
să-și lămurească nedumeririle 
în orele de dirigenție, prin 
medicul școlii. „Tovarășii pro
fesori, (mă gîndesc în special 
la tovarășele profesoare) se fe
resc de noi, uneori chiar rîd 
de noi cînd află că ne pre
ocupă asemenea probleme", 
mărturisește o elevă. O clasă 
a X-a, umanistă, în care sînt 
40 de eleve și numai 5 băieți 
are ca diriginte pe profesorul 
de tehnologie. Aflăm că în 
orele de dirigenție elevele sînt 
controlate dacă au unghiile 
tăiate, dacă știu să ia notițe, 
iar cînd li se fac vizite acasă, 
dirigintele controlează cores
pondența elevilor. Doctorița 
școlii, trece prin clase pentru 
a vedea dacă elevele au pan
glică albă, dacă au bluzele 
curate, întrebîndu-le dacă nu 
le doare gîtul, capul... Pare 
nefiresc ca la o clasă de tete 
să fie diriginte un bărbat căru
ia în mod firesc îi este mai 
greu să stabilească o punte de 
comunicare cu elevele într-o 
problemă atit de delicată. Me
dicul școlii, apropiat de data

aceasta și ca virstă de eleve, 
ignoră problemele lor speci
fice, reducindu-și artibuțiile 
la higiena... unghiilor. în sea
ma cui rămîne, așadar, edu
carea elevilor, formarea unor 
concepții sănătoase despre re
lațiile între băieți și fete, des
pre căsătorie ?

Pledînd pentru necesitatea 
informării științifice a adoles
cenților în cunoașterea unor 
probleme esențiale ale viitoa
rei vieți de familie nu trebuie 
acoperită numai funcția in
formativă, didactică, în egală 
măsură inițierea trebuie să 
devină o convingătoare pledoa
rie etică pentru un înalt spi
rit de camaraderie dintre bă
ieți și fete, pentru o atitudine 
demnă, la o vîrstă cînd fetele 
trebuie să știe că vor fi soții 
și mame, calități care le cer 
să vină în familie cu o anu
mită ținută, o vîrstă cînd bă
ieții trebuie să învețe a-și res
pecta și ocroti colegele. Școa
la, luînd asupra sa această im
portantă și delicată problemă 
educativă, trebuie să cultive 
la elevii săi prin cunoașterea 
acestor probleme, ideea unui 
comportament care să dea 
măsura demnității omului, să-i 
învețe șl să-i convingă pe ti
neri că, din toate punctele de 
vedere, saltul peste vîrste este 
periculos pentru evoluția lor 
fizică și spirituală.

Sondajul făcut în rîndul ce
lor 100 de eleve din orașul 
Brașov a ridicat cîteva proble
me deosebit de importante.

1. Pentru întregirea perso
nalității lor. a cristalizării u- 
nor concepții de viață deter
minate psihologic și social, e- 
ducația sexuală joacă un rol 
deosebit. Maturizarea spiritu
ală nu poate ignora maturi
zarea lor biologică șl interde
pendența nu trebuie neglijată.

2. Falsa pudoare în ce pri
vește educația sexuală nu pro
vine de la adolescenți, ei sînt 
la vîrsta cînd receptează sen
sibil problemele legate de via
ța lor intimă și sînt dispuși să 
le înțeleagă, să le judece în 
funcție de delicatețea, dar șt 
de spiritul științific cu care 
le-au fost prezentate. Falsa 
pudoare provine din indife
rența, uneori neștiința, părin
ților sau educatorilor care nu 
sînt încă convinși că baza 
formării unor coordonate de 
gîndire a lumii înconjurătoare 
se află în concepțiile limpezi, 
sănătoase, nedisimulate des
pre frumusețea relațiilor 
umane.

3. Școala nu este numai un 
factor de cultură, de transmi
tere a cunoștințelor variate 
din toate științele, ci șl un 
prilej, și poate cel mai eficace, 
de formare a viitorilor înte
meietori al familiilor, al vii
torilor părinți.

4. Este necesară introduce
rea unor ore de educație se
xuală. diferențiate pe vîrste 
și sexe, aplicarea, de la nive
lul și prestigiul științei. la 
sensibilitate umană, a com
plexelor probleme de sexolo
gie. Medicilor școlari le re
vine sarcina de a conduce a- 
cest proces educativ.

ianuarie).
FANTOMELE SE GRĂBESC 

rulează Ia Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30), (Pină la 11 
ianuarie).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Volga (orele 9,30; 
12,15; 15: 17,45; 20,30), Raho
va (orele 15,30; 18; 20,30).

DIPLOMATUL GOL
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ANGELICA MARCHIZA ÎNGERI
LOR șl MINUNATA ANGELICA 
— cinemascop —

rulează Ia Cotroceni (orele 
15—19).

STELUȚA (Căpitanul Ianuarie), 
(9—11 Ianuarie), HEDI, FETI
ȚA MUNȚILOR (12—14 ianua
rie) — dimineața. NIBELUN- 
GII (ambele serii) de Ia 10 
Ianuarie, PĂIANJENUL (am
bele serii) 14 ianuarie — după- 
amiază, rulează la Cinematecă.

TELEVIZIUNE
MARȚI 10 IANUARIE 1967

18,00 — Pentru copii : Po
vestiri pe degete : „Băiatul și 
păpușa" de Victor Sivetidis.
— Pentru pionieri și școlari:
1 001 de întrebări ; 18,50 —
Publicitate; 19,00 — Telejur
nalul de seară ; 19,20 — Bu
letinul meteorologic; 19,23
— Seară de poezie populară
românească ; 19,45 — Pagini
din istoria filmului în Româ
nia (III) ; 20,10 — O invitație 
pentru cei care n-au vizitat... 
Vîrful cu Dor ; 20.30 — Istoria 
teatrului universal : Prezintă 
conf. univ. dr. Ovidiu Drîmbă. 
Exemplificări din : „Giocon- 
da" de Gabriela D’Annunzio și 
„Evantaiul doamnei Winder- 
rnare" de Oscar Wilde ; 23.00
— Telejurnalul de noapte; 
23,10 — închiderea emisiunii.
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Cum remarca LE 
.,nu trece nici o zi 
presa americană, fie 
cea mai moderată, să

Prudentul TIMES afirmă cu convingere că la Washington 
se desfășoară o luptă pentru putere „al cărei egal nu a mai 
fost văzut poate dm Evul Mediu și ai cărei protagoniști sînt 
doi mari prinți politici ai Americii" — președintele Johnson 
și senatorul Kennedy.
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ÎNCHEIEREA „SEZONULUI

La Ruschlikon, lingă Zu
rich, s-au desfășurat lucră
rile întilnirii 
organizațiilor 
studențești, 
întâlnire 
7-a) au 
gații. studențești din 29 
de țări printre care ți o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților din 
mânia.

La reuniune au fost 
bătute, printre altele, 
bleme ale structurii și func
țiilor universității în con
dițiile actuale, subliniindu- 
se necesitatea adoptării u- 
nor reforme democratice în 
sistemul de invățămint su
perior din unele țări.

Al doilea punct de pe or
dinea de zi, activitatea po
litică a organizațiilor stu- 
dc ițești, a prilejuit con- 
drnnarea de către majori
tatea participanților, a ac
țiunilor Statelor Unite in 
Vietnam. Vorbitorii au ce- 
*ut să se pună capăt esca
ladării agresiunii america
ne in Vietnam, să fie regle
mentată problema vietna
meză pe baza dreptului le
gitim al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur 
soarta fără amestec străin.

Examinîndu-se situația 
din Europa, delegații s-au 
pronunțat in favoarea unor 
măsuri care să contribuie 
la întărirea păcii și securi
tății europene.

Reuniunea, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
prietenească, a hotărit ca 
următoarea întîlnire a re
prezentanților organizații
lor naționale studențești 
aibă loc la Budapesta.

AL U. T. C. DIN CUBA
La Havana au luat sfîrșit 

lucrările celei de-a treia Ple
nare a Comitetului Național 
al Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba. Plenara a discutat 
sarcinile tineretului în diver
se domenii ale vieții din țară, 
în special în activitatea de ri
dicare a nivelului cultural al 
maselor și in producție.

Plenara a ales organele con
ducătoare ale U.T.C.C. — Co
mitetul Național și Biroul Na
țional. In funcția de secretar 
general al 
Comuniști 
ales Jaime

Uniunii Tinerilor 
din Cuba a fost 

Crombet.

Start electoral

in Japonia
TOKIO 9 țAgerpres}. — La campania electorală care a 

început ieri in mod oficial în Japonia, vor lua parte urmă
toarele partide: liberal democrat (de guvernămînt), socialist, 
democrat socialist, comunist și Komeito (partid nou pe fir
mamentul politic japonez și de la care se așteaptă să aibă un 
succes important dat fiind programul său care i-a adus și 
denumirea de partidul unui guvern curat). Temele cele mai 
importante ale campaniei vor fi problema corupției — cea 
care a constituit motivul itnediat ce a dus la dizolvarea 
parlamentului japonez — sprijinul pe care îl acordă Japonia 
Statelor Unite în Vietnam, creșterea costului vieții etc.

Faptul că premierul Sato nu a reușit să evite dizolvarea 
parlamentului, remaniind de două ori în ultimul an guvernul 
său, determină pe observatorii politici să considere că 
Partidul liberal democrat, care se așteaptă să piardă o 
parte din locurile sale, va fi obligat să adopte o linie politică 
nouă, atit in problemele de ordin intern, cit și pe plan extern.

Alt episod spectaculos

După fuga misterioasă 
a directorului general, 
Youssef Beidas, afacerea 
„Intra" a înregistrat un 
nou episod spectaculos : 
dispariția neașteptată a 
trei dintre conducătorii 

Marroum, 
și Alexan-

băncii, Fritz 
Badr Fahoum 
dre Ayoub.

transmiteLuni dimineața, 
din Beirut corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE, 
judecătorul de instrucție în
sărcinat cu anchetarea înalți- 
lor funcționari ai „Intrei", pen 
tru a stabili responsabilitatea 
fiecăruia în declanșarea cra
hului, i-a convocat la un inte
rogatoriu pe cei trei directori. 
Ei au refuzat însă să se con-

? REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii", Tel, 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

Grupul soliștilor români de 
operă, care au prezentat timp 
de trei săptămini spectacole pe 
scena Operei din Cairo, și-au 
încheiat turneul in R.A.U. 
Artiștii de la teatrele de operă 
din mai multe orașe ale tării 
noastre, au prezentat pe scena 
egipteană : ,,'Ime Butterily" 
de Puccini, .,Carmen" de Bizet, 
„Trubadurul" de Verdi și au 
dat un recital cu lucrări ale 
compozitorilor clasici univer
sali și ale compozitorilor ro
mâni contemporani.

Intr-o cronică consacrată 
„sezonului liric românesc", zia
rul „PROGRES EiYPTIEN". a 
elogiat școala de operă româ
nească. Directorul Operei din 
Cairo, Saleh Abdun — reie- 
rindu-se la binemeritatul succes 
al artiștilor români — a relevat 
calitățile lor vocale excepțio
nale.

Ministrul de externe al Libanu
lui, George Hakim, va av?« prias»- 
le convorbiri cu oficialității; ••
mericane, de la instalarea In
funcție. EI va face, începind dc 
10 ianuarie, o vizită oficială d-‘ o 
săptămînă în S.U.A. Potrivit surse
lor libaneze, Hakim va disc uta 
„probleme în legătură cu O.N.U.*, 
dar nu este exclus ca ministrul de 
externe libanez să abordeze si une
le aspecte ale situației economice 
din Liban, cunoscîndu-se greutăți
le pe care le întîmpină în ultimul 
timp această țară. *

„Există în prezent prea multe 
trupe americane in Europa*, a de
clarat intr-un interviu televizat 
senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senat. 
El a anunțat că va prezenta noii 
sesiuni a Congresului, care urmea
ză să înceapă la 10 ianuarie, o 
rezoluție recomandind reducerea 
acestor forțe.

formeze, anunțind câ starea 
sănătății. nu le permite să se 
prezinte la Palatul Justiției. 
Judecătorul de instrucție a 
numit o comisie medicală, dar 
aceasta a precizat că nici unul 
dintre ei nu este bolnav. Un 
sfert de oră mai târziu, cîțiva 
polițiști, avînd asupra lor 
mandate de arestare au fost 
trimiși să-i aducă la interoga
toriu pe cei trei foști direc
tori. Dar niciunul dintre ei nu 
se mai afla acasă.

Fuga celor trei conducători 
ai „Intrei" apreciază cores
pondenții de presă, pare să 
confirme părerea tot mai 
răspîndită în capitala libane
ză. conform căreia crahul 
băncii ar fi fost provocat, 
printre altele, de grave nere
guli comise de cei mai inalțl 
funcționari ai săi.
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Primul ministru irakian, genera
lul Naji Taleb, va relua la 10 ia
nuarie .negocierile cu directorul ge
neral, al companjei ..Iraq Petro
leum', Christopher Dailey, a .anun
țat luni postul de radio Bagdad 
Guvernul Irakului întreprinde și o 
acțiune de medieie între. I.P.C. si 
Siria. Săptămîna trecută, Dalley 
s-a înapoiat la Londra unde a avut 
noi contacte cu Con 'iul de ad? 
mrnistratie al ..Iraq Petroleum Co" 
în urme respingerii de 'către- gu
vernul Siriei a ofertei făcute de 
companie pentru a se ajunge la o 
reglementare în privința proble
mei • isdeyentelor. Conducerea 
I.P.C. ar fi propus să plătească gu
vernului de la Damasc suma do 
3 700 000 lire sterline sub titlul de 
avans d 
fata de
minică guvernul' Siriei respinsese 
oficial această ofertă.
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Iui TIMES) a

Cotidianul londonez conce
pe bătălia pentru Casa Albă 
ea o dratri shakespeareană 
consumată in lumea politică a 
acestui secol. Probabil, tenta
ția pentru o asemenea compa
rație i-a fost stimulată de 
<e»wl unei 
Barbara Garson. cari 
scena universitari — 
iîzat celebru! 
ir-e piesa 
Bird', in 
Kennedy ți 
te. \eeasla 
idupă părerea 
alimentat atmosfera încărcată 
produsă de disputa în jurcl 

William Manchester 
unoi președinte", 
cenzurii familiei 

a încercat să eli- 
carte unele pasaje 
impins prea departe 
eu Johnson. Scan- 

cirții Ini 
-Moartea 
1 earfeca 
Kennedy 
mine din 
care ar fi 
conflict ol
dalai amplifl-cat in coloanele 
marilor ziare ti pe ecranele 
televiziunii n-a făcut altceva 
decit să aducă in atenția opi
niei pubiiee cn duel politic, 
familia defunctului președinte 
ineercind să se degajeze de 
răspundere printr-un gest 
calcn.Iat.

La Casa AIM ea și în sfe
rele *proț>ta:e familiei Ken
nedy se neagă existența con
fruntării dintre eele două ela
nuri politice Dar asigurările 
oferite periodic tiparului nu 
mai pot crea o aparență li
niștitoare. Robert Kennedy 
s-a angajat intr-un joc politic 
cu ample repercusiuni. Unii 
comentatori afirmă câ senato
rul „și-a dezvăluit ambiția 
prea devreme*-. Alții observă 
câ problema succesiunii la 
Casa Albă a fost deschisă in
tr-un moment de scădere ra
pidă a autorității* președinte
lui Johnson. Sondajele in opi
nia publică relevă reducerea 
vertiginoasa a popularității 
președintelui. Victoria conclu
dentă din 1964 asupra iui 
Barry Goldwater incepe să fie 
reevaluată. A fost o victorie 
personală a lui Johnson sau 
pur șl simplu a reprezentat 
respingerea unui candidat ul
tra-conservator eare inspira 
neliniște Americii î .Multe 
persoane* — după cum sem
nalează tot TIMES — atribuie 
victoria lui Johnson din 1964 
persoanei și programului be
licos al lui Goldwater. Insă 
anii au trecut și iată-ne in
tr-un moment in care politica

RELANSARE** DIFICILĂ
Cercurile politice din cele șase țări membre ale Pie

ței comune analizează perspectivele unei reuniuni la 
nivel înalt inițiată de guvernul italian (reuniune care 
ar urma să marcheze a zecea aniversare a Tratatului de 
la Roma, actul de naștere a C.E.E.).

In principiu, propunerea italiană a fost acceptată de 
toți cei vizați. Luările de poziții întregistrate în fiecare 
din cele șase capitale vădesc însă diferențieri de optică 
in ceea ce privește conținutul proiectatei reuniuni.

In concepția italiană și vest- 
germană reuniunea ar trebui 
să fie consacrată numai pro
blemelor Pieței comune și mai 
ales „grăbirii integrării eco
nomice și promovării unifică
rii politice** (cum se preciza 
intr-o declarație făcută zilele 
trecute presei la palatul Far- 
nesina). Belgia, Olanda și Lu
xemburgul insistă ca reuniu
nea să aibă ca obiect principal 
grăbirea asocierii Angliei la 
Piața comună. In opinia gu
vernului francez reuniunea ar 
trebui consacrată unui larg 
schimb de vederi asupra prin
cipalelor 
nale.

Fără 
deosebiri 
veste agenda proiectatei întîl- 

lui Johnson este contestată iar 
învingătorului de ieri i se 
adresează tot mai multe re
proșuri. 
MONDE 
fără ca 
ea chiar 
nu-1 prindă pe președinte și 
pe colaboratorii săi in flagrant 
delict de minciună : in această 
perspectivă bombardarea Ha
noiului nu este decit un ultim 
episod dintr-o lungă serie de 
contra adevăruri și de rectifi
cări stingace in care cetățea
nul se descurcă cu greu... 
Orice ar spune, orice ar face, 
oricare ar fi subiectul pe care 
il abordează. Johnson este «a 
priori> suspect". Cotidianul 
parizian situează războiul din 
Vietnam in fruntea proble
melor eare grevează asupra 
Administrației : „Președintele 
na mai poate da poporului 
său -autul și tunurile- pe care 
le promitea in urmă cu un an. 
El se dovedește incapabil să 
ciștige un război in care mor 
băieții» Americii". Ideea o 

găsim reflectată și în coloa
nele lui U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT : „Costul 
imens al purtării războiului 
din Vietnam incepe să ajungă 
la urechile cetățenilor ameri
cani. Pierderile cresc. Investi
țiile de forță umană au depă
șit cifra maximă din 
războiului din Coreea, 
său a întrecut primele

niri la nivel înalt, reflectă di
ferențieri de poziții în proble
me de fond. Diferențieri care, 
in esență, nu sînt noi.

Nu intiinplător, primele 
sondaje italiene privind even
tuala reuniune au fost făcute 
la Paris unde, in mod persis
tent s-au ridicat in ultimii ani 
obiecții fundamentale în le
gătură cu „unificarea politică** 
vest-europeană. „Sînt foarte 
mulțumit de convorbirea care 
am avut-o cu domnul Fanfani** 
declara președintele de Gaulle 
după întrevederea de sondaj 
solicitată de șeful diplomației 
italiene. Concomitent, Amin- 
tore Fanfani declara reprezen
tanților presei: „Sînt foarte 
mulțumit de convorbirea cu 
generalul de Gaulle**. Reluind 
o celebră butadă a lui Shaw 
am spune că asemenea decla
rații au o arie de interpretare 
atit de largă incit poate încă
pea în ea globul pămîntesc și 
încă ceva pe deasupra. Ofi
ciosul francez LA NATION 
ne oferă însă o precizare 
edificatoare: „Nu poate fi 
vorba de o Europă (oc
cidentală) politică fără o 
definire netă a ceea ce tre
buie să fie conduita politică a 
acesteia**. Iată, așadar, reafir
mată limpede, cu aluzii mai 
mult decit străvezii, poziția 
binecunoscută a Parisului. E- 
ste tocmai ceea ce remarca și 
Raymond Aron, analizînd în 
LE FIGARO ultimele alocu
țiuni publice ale șefului sta
tului francez : „Cheia de boltă 
a unității politice (vest) euro
pene rămîne, în accepția lui 
de Gaulle, independența față 
de Statele Unite. Unificarea 
politică a celor șase e privită 
doar ca o punere de acord a 
politicii pentru a rezista îm
preună presiunilor americane 
și hegemoniei americane**. 
Criticile vehemente ale preșe
dintelui Franței la adresa a- 
gresiunii americane în Viet
nam cuprinse în mesajul de 
Anul Nou, odată cu reafirma- 

țări'*. In 1966, conflictul viet
namez a costat S.U.A, colosala 
sumă de 15 miliarde dolari. 
In anul acesta experții șint 
de părere că „prețul** războiu
lui va crește : cel puțin 24 mi
liarde dolari. Necesități buge
tare s-ar putea să-I oblige pc 
Johnson să adopte măsuri fis
cale de natură să-i submineze 
popularitatea. Cel de al 90-iea 
Congres al S.U.A., care își 
incepe lucrările Ia 10 ianuarie, 
va fi dominat de problema 
implicațiilor financiare ale 
războiului vietnamez.

In toiul dezbaterii suscitate 
de cartea lui Manchester, 
bombele americane au căzut 
deasupra Hanoiului. Dar Ro
bert Kennedy a avut o „ati
tudine stranie", ca să folosim 
expresia ziarului LE MONDE: 
el „nu a găsit nici un cuvînt 
pentru a condamna această 
operațiune". Poziția lui Ken
nedy dă luptelor din partidul 
democrat un accentuat carac
ter de înfruntare personală, 
de rivalitate ce nu pune sub 
semnul intrebării actualele 
linii directoare ale politicii 
Washingtonului. Republicanii 
încearcă să beneficieze de pe 
urma convulsiilor prin care 
trece partidul democrat, dar 
ei n-au terminat, se pare, pe
rioada de convalescență după 
grava maladie goldwateristă.

Oricum, lupta pentru Casa 
Albă, luptă mai ales de culise 
care va mai dura multe luni, 
nu s-a apropiat de punctul 
decisiv. La ora actuală, nici- 
unuia din protagoniști nu i se 
pot atribui șansele victoriei.

rea principiului suveranității 
depline și pledoaria pentru 
lărgirea contactelor și colabo
rării intre toate statele euro
pene se înscriu in aceeași 
perspectivă.

Evident, politica Washing
tonului in Asia de sud est cu 
marile pericole ce decurg din 
ea, ca și curentul ce se mani
festă mereu mai puternic in 
Europa spre depășirea divi
zării artificiale a continentu
lui nu pot decit să scoată și 
mai mult în relief meritele o- 
poziției franceze față de orice 
manevră care ar pune pe pi
cioare o „mică Europă" inte
grată la remorca nord-ameri- 
cană.

In acest context se remarcă 
și rezerva cu care Parisul pare 
să privească noile demersuri 
britanice pentru aderarea la 
Piața comună. Tăcerea păs
trată pe această temă atit in 
ultima alocuțiune a lui de 
Gaulle cit și în declarațiile 
reprezentanților francezi la 
Consiliul ministerial al Uni
unii Europei Occidentale, cu 
greu pot fi considerate „scă
pări din vedere**. Citind 
cercuri politice influente fran
ceze, NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG nota intr-o corespon
dență din Paris că din punc
tul de vedere francez „Anglia 
nu și-a pierdut cu nimic ca
racterul de cal troian prin 
care influența americană ar fi 
întărită în Europa (occidenta
lă)**.

Oricum, in lumina pozițiilor 
care se conturează, șansele u- 
nei relansări a vechilor pro
iecte de „unificare politică a 
micii Europe** nu par deloc 
strălucite. De altfel Palazzo 
Farneslna (Ministerul de Ex
terne italian), inițiatorul noii 
reuniuni, are o tristă experi
ență în acest domeniu, 
lansarea 
cercată 
Veneția 
terne ai 
rie 1965 
eșuat și inițiativa similară cu
noscută sub numele , 
Saragat** din februarie

Astfel stind lucrurile 
putea ca reuniunea Ia ____
înalt de la Roma să rămină în 
istoria C.E.E. doar ca o intîl- 
nîre festivă a șase șefi de stat 
la aniversarea unui tratat.

„Re- 
Europei politice** in

ia Conferința de la 
a miniștrilor de ex- 
„celor șase** în ianua- 
a eșuat. Așa cum a

„ planul 
1966. 
s-ar 

nivel

EM. RUCAR


