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CIND CALITATEA
E REȚINUTA LA
BARIERA...
întrebați orice șofer ce-1 ne

căjește mai tare și vă va răspun
de „barierele". „Stai și aștepți 
pînă trece trenul, așteaptă călă
torii și..“ Există un alt gen de 
bariere pe care le-am cunoscut 
la Combinatul de fibre artifici
ale din Brăila, în spatele cărora 
așteaptă numeroase întreprinderi 
(„Dacia", „7 Noiembrie" — din 
București.. „Bucegi“ — Pucioasa 
etci. Ele cer cu insistență să se 
dea „cale liberă" celofibrei tip- 
bumbac de calitate superioară. 
Sîntem tentati să căutăm sino
nimul barierelor consultînd re
gistrul de reclamații pe acest 
an : 60 de coloane completate 
cu adrese, cantități și motive — 
în mare parte aceleași : fibre în- 
cîlcite. multiple, împîsliri. lipi
turi depășite etc., etc. Adăugăm 
că în luna mai planul la sorti
mentul celofibră-bumbac a fost 
realizat în proporție de 92,3 la 
sută, că în primele cinci luni 
s-au produs peste 2 700 tone cu 
derogare de la norma internă, 
că au fost depășite consumurile 
specifice. Un bilanț care implică 
o întrebare legitimă : Care sînt 
cauzele ?

...Ca s-ajungi la laboratorul 
textil-celofibră ești nevoit sa 
faci echilibristică printre balotu
rile aruncate claie peste grăma
dă. Din unele, agățate de stivui- 
toare se vede celofibra. E cam 
mult de cînd zac aici peste 800 
tone a căror calitate este ne
corespunzătoare. Discutăm cu 
ing. Ghevirț Bene — șefa labo
ratorului. Reținem că, deși există 
unele greutăți, punctul nevral
gic îl constituie ÎNCĂLCAREA 
DISCIPLINEI TEHNOLOGICE. 
Deficientele de la băile de spă
lare ’’nerespectarea temperaturi
lor? duc la apariția petelor gal
bene ; neînlocuirea la timp a fi
lierelor, întreținerea lor necores
punzătoare, înlesnesc producerea 
fibrelor lipite, a lipiturilor, de
fecte reclamate de majoritatea

întreprinderilor beneficiare. Mo- 
difieîndu-se nerațional viteza la 
mașinile de filat, trei zile s-a 
realizat producție de calitate ne
corespunzătoare. La creșterea 
stocului de produse declasate 
contribuie variația parametrilor 
și neîntrerupta schimbare (de 
cele mai multe ori nefondată) a 
rețetelor.

Am consultat mai mulți spe
cialiști, care au afirmat cu cer
titudine : „Nu există cauze în 
afara combinatului". Situația din 
acest an (în 1966 secția mergea 
bine) se datorește ..SLABEI OR
GANIZĂRI A PROCESULUI 
DE PRODUCȚIE ȘI ASISTEN
ȚEI TEHNICE NECORESPUN
ZĂTOARE".

Conducerea combinatului a 
luat unele măsuri : filatura este 
încadrată cu 9 ingineri și 17 
maiștri. Dar cîți din aceștia își 
fac pe deplin datoria ? Să re
curgem la un exemplu foarte 
recent, petrecut în noaptea de 
13 iunie. Din neatenția tînărului 
Gheorghe Iov s-au produs 7 ba- 
loți cu fibră multiplă (aproape o 
tonă și jumătate de celofibră 
declasată). Ing. Petre Gherghi- 
șan, șeful secției, etichetează a- 
cest lucru „neglijență personală". 
Bine, lăcătușul se face vinovat, 
și va trebui să suporte consecin
țele neglijentei, dar ce-au făcut 
timp de două ore maistrul, ingi
nerul de schimb ? De ce n-au 
observat neajunsul pentru a pre
veni la timp paguba ? Despre 
lipsa de responsabilitate mani
festată de unii ingineri și mai
ștri, șeful secției — din păcate — 
nu spune nimic. Și încurajați de 
o grijă excesivă, aceștia la rîn
dul lor închid ochii în fața ac
telor de indisciplină săvîrșite de 
unii tineri, (Dobre Oprea, a- 
sile Ivan, Gheorghiță Bejan) își

PADUREA

CIUCUROVA

Ciucurova, ti
de organizații 
diferite coope- 
învecinate, au

CONSTANȚA (de la co
respondentul nostru).

Ziua de duminică, 18 iunie, 
a fost în raionul Istria, o zi 
a muncii patriotice. La punc
tul Iulia, situat în perimetrul 
Ocolului silvic 
nerii din 20 
ale U.T.C. din 
rative agricole
prășit puieții pe o suprafață 
de 20 hectare.

Peste 1 000 de tineri din 
raionul Istria, și-au petrecut, 
de asemenea, dimineața fie 
la curățitul izlazurilor, fie 
executînd diverse lucrări de 
înfrumusețare a comunelor : 
văruitul pomilor, amenajarea 
de spații verzi în jurul sedii
lor cooperativelor agricole de 
producție șiș ale căminelor 
culturale etc. Unele din aces
te acțiuni s-au încheiat cu 
drumeții și serbări cîmpenești.

in cer, heal-de Iar- 
pe-

Bărăganul — răscrucea ciutu
rilor. Așa numeau sciții fluviul 
ierbos care curge cu cerul, pe
reche Dunării; pămintul întins 
sub galopul cailor și al soarelui.

Noaptea, cînd se potolește ar
șița macilor, sc-aud greierii. C.îm- 
pia respiră adine, țărănește, după 
muncile zilei. Si sc-aud stelele și 
semințele răsăi ind...

în mai, in iunie, grînele cresc, 
unduie-n cer — orizont marin, 
înspicat, mutat tot mai departe 
de mirajiile luxuriante...

Aici S'a născut Jocul Călușari
lor — viscol și arșiță, sete și se- 
meție, dans bărbătesc, aprinzînd 
pămintul sub călcîi.

Cine-a scornit „Călușul“, s-a 
născut în cîmpie : s-a aplecat să 
asculte cu inima, cum vine 
ploaia și cum crește iarba ; a 
purtat coasa. înotînd între spice ; 
s-a aplecat să bea apă din ulcio
rul de lut ars și s-a ridicat în 
salt, să cuprindă cu ochiul, pă- 
mînttil; a cunoscut bucuriile cu
lesurilor — duhul vinului și al 
soarelui, tescuiți împreună în 
cramele lui octombrie. Joc — ri
tual de muncă, celebrare solem
nă. dansul bărbaților acestui pă
mînt — joc de unul, de doi, joc 
de mulțimi prinse-n vîrtej par
iind pe tot cuprinsul lumii fire 
din firea noastră, soarele, pîinea 
și sărbătorile noastre ; joc al ti
nereții fără bătrînețe, uicînd din 
rădăcinile și optimismul neistovit 
al neamului nostru.

Și sus, sus 
guri, cîiitecul ciocîrliei, 
reche ibcului.

I-a învățat cîntecul aprins, ful
gerat vioara moștenită de George 
Enescu, vioara acestui pămînt 
care trece mereu, îmbogățită de 
cinlec, din mină în mină.

■k
La Tulcea, Delta își deschide 

poarta (le faină spre lumea păsă
rilor, a .sălbăticiunilor, a peștilor; 
spre farmecul genezelor conti
nue.

Fluviul își desface brațele in 
îmbrățișare pătimașă cu marca, 
cu soarele.

Împărăția stufului. Poteci al- 
bastre, mirifice, taie apele, între 
plaurii pă mint urilor tinere și nu
feri astrali.

Aici, la festivalurile mondiale 
de primăvară poposesc păsările 
din nord și din sud: cocorii 
aurii, slîrcii și gîștele sălbatece, 
lebedele, și egretele: pelicanii 
greoi, investiți cu privilegiul de 
monument al naturii, stăpînesc 
majestuo.și, netulburați. imensita
tea apelor rezervate lor. Bălțile, 
canalele, lacurile sînt săgetate de 
pești — somni, știuci, crapi, bi
bani. Trec pe Dunăre, în exodul 
de dragoste al primăverii, scrum
biile albastre . vin pești de de
parte, călătoresc spre mare, cu 
păsările și navele, stoluri-stoluri, 
în această lume de ape și cer
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Mit de absolvenți ai școlii 
generale sînt în aceste zile în 
„febra“ examenelor de admi
tere la liceele de specialitate. 
Foto-reporterul nostru a sur
prins un aspect de la Liceul 
industrial de chimie — Bucu

rești

Foto : I. BODEA

(Continuare tn pag. a lll-a)

Tulcea. — Imagini noi din 
bătrînul port dunărean

LIDIA POPESCU

de I. Bucheru
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Niciodată n-a fost mal 
mare ca 
solicitarea capacității 
asimilare 
Niciodată în 
Mașterii,

în zilele noastre 
de 

a individului, 
istoria cu- 

__ nu și-au cerut 
locul în procesul formativ 
al tinerelor generații ati- 
tea noi științe, ramuri, do
menii de cercetare.

Cum să le „împaci” pe 
toate ? 
prezintă 
cesitate, 
singura 
legarea 
a atîtor

Specializarea re- 
realmente o ne- 
fiind, se pare, 

cale către dez- 
prin cunoaștere 

„ ____ și atîtor enigme
care îyi refuză încă solu
țiile ; științele și ramurile 
noi asigură lărgirea frontu
lui pe care omul dă bătă
lia cu ceea ce încă n-a 
cunoscut ; cultura gene
rală, orizontul larg, sensibi-

litatea la frumos sînt trăsă
turi fără de care nu ne i- 
maginăm un intelectual al 
orînduirii noastre socialiste, 
după cum sănătatea, vi
goarea fizică asigură ran
damentul oricărei activi
tăți omenești. Toate ace
ste adevăruri sînt cunos
cute și recunoscute, după 
cum discutată și răsdiscu- 
tată este împăcarea lor în 
alcătuirea programelor șco
lare și universitare.

De aci mi se pare că 
începe însă greșeala. E

bine, desigur, că forurile 
responsabile se străduiesc 
să asigure proporții cit 
mai juste între discipline 
și capitole, între părțile de 
istorie a științelor și cele 
de noutate în ramurile 
respective; e salutar că 
opinia publică sau specia
liștii dau sugestii în cadrul 
unor largi dezbateri care 
să fie locul — să zicem 
al culturii cinematogra
fice în munca de fiecare 
zi a elevului sau studen
tului. Se pare însă că a-

Am în față — hai să le spun așa, trei piese de dosar : stu
diul sociologului parizian Edgar Morin (cînd am primit bro
șura de la domnia sa în cadrul simpozionului de la Festivalul 
internațional al filmului de la Gottwaldov nu mă gîndeam 
că o voi folosi atît de curînd) despre proiecția și identifica
rea spectatorului de film, stenograma unei consfătuiri cu ci
titorii din Galați și propriile mele însemnări, după o discuție 
cu tovarășii de la Miliția Capitalei.

Ceea ce unește toate aceste documente se poate rezuma la 
o idee din studiul venerabilului profesor francez care afirmă 
că filmul poate determina un mimetism mai mult sau mai 
puțin profund în rîndurile tinerilor spectatori. Identificarea 
acestora cu eroii filmelor și proiecția propriilor aspirații ima
ginare în lumea, de asemenea imaginară a ecranului, sînt ceea 
ce noi numim în termeni comuni participare afectivă. 
„Identificarea cu un personaj de pe ecran — scrie Morin — 
se face in funcție de asemănările ce se stabilesc între spec
tator și ecran... Foarte mulți autori cred, in funcție de această

Pornind de la aceste idei am 
întreprins zilele trecute o anchetă 
în rîndul a o sută de tineri mun
citori, elevi, studenți, funcționari. 
Le-am pus următoarea întrebare: 
„Cu ce personagii din filmele 
„Diligența'', „Omul care l-a ucis 
pe Liberty Valance", „Maigret și 
afacerea Saint Fiacre" v-ați iden
tificat la vizionare ? Iată răspun
surile: „Maigret și afacerea Saint 
Fiacre" — eroul pozitiv fiind în 
vîrstă, nici un interlocutor tînăr 
nu s-a gîndit la o asemenea 
identificare imaginară ; „Diligen
ța" — 9 la sută s-au identificat 
cu șeriful generos, 34 la sută cu 
Ringo Kid (eroul pozitiv) iar 43 
la sută nu s-au identificat cu ni
meni : „Omul care l-a ucis pe Li
berty Valance" — 7 la sută s-au i- 
dentificat cu avocatul care aduce 
legea în orașul bîntuit de ne
dreptate, 19 la sută cu personajul 
Tom, interpretat da Jolin Wayne, 
iar 64 la sută cu nimeni. Con
cluzia : identificarea spectatorilor 
tineri se face într-o proporție re
dusă, de preferință cu eroii ti
neri și numai cu personajele ge
neroase.

Și totuși, tinerii despre care 
vom vorbi în continuare au pro
cedat altfel.

proape toate privirile sînt 
îndreptate către lecție, 
curs, seminar, lucrare de 
laborator, cu alte cuvinte 
către programa de învăță- 
mînt și orar. Pentru a fi 
asimilat, totul trebuie pre
dat, apoi seminarizat fi 
verificat prin examen. Dar 
o mulțime din aceste pre
ocupări jalonate mai sus, și

IN LOC

participare a adolescentului, că cinematograful poate deveni 
un factor patogen și periculos. Numeroși tineri delievenți de
clară la interogatoriu că au fost influențați de filme sau că 
au găsit în ele trucuri, ideea, sau chiar că filmele au influen
țat direct vocația interlopă. Anchetele științifice arată insă 
că numai 10 la sută din tinerii vizați au fost determinați de 
filme să devină delievenți, in timp ce restul afirmă că cine
matograful a jucat intr-adevăr un rol în activitatea lor, dar 
numai în ceea ce privește tehnica furtului și nu in determi
narea vocației pentru infracțiune. Cele mai multe studii so
ciologice spun că numai la tinerii predispuși prin alte deter
minante morale spre delicventă filmul polițist poate contribui 
la identificarea și proiecția acestora cu anticroul, cu perso
najele aflate la periferia vieții“.

Și mai departe: „Mimetismul cinematografic poate trans
forma încetul cu încetul personalitatea adolescentului care 
sfîrșește prin a se identifica nu numai în viața imaginară cu 
personajele cinematografice, ci și în viața reală".

Sugestiile unui film
Probabil vă amintiți filmul. A 

rulat în urmă cu cîțiva ani. Film 
polițist de atmosferă, pelicula 
pleda împotriva crimei, fuitului. 
violenței. In mintea elevului gă- 
lățean, Vasilache Ion, .însă filmul 
s-a proiectat într-o versiune in
versă. Așa se face că într-o noap
te de sfîrșit de ianuarie a invi
tat-o pe fata care- era îndră
gostit și pe cel mai bun prieten 
să facă o plimbate cu taxiul. Au 
plecat din gară și era noapte, 
ceață, ca în film. Ca să prindă 
curaj, au băut toți trei cîte două 
pahare cu vin. Șoferul, om în 
vîrstă. i-a plimbat pe străzi pînă 
cînd Vasilache i-a cerut să-i ducă 
undeva în afara orașului. Cînd 
mașina s-a oprit, Vasilache l-a 
lovit pe șofer în tîmplă cu o... 
limbă de pantof. Văzînd că șofe
rul a leșinat și că mîna i s-a um
plut cu sînge, micul delicvent a 
fugit, însoțit de complicii săi. 
„Am văzut filmul și mi-a plăcut 
foarte mult Am vrut să fac și

ATANASIE TOMA

(Continuare tn pag. a Ill-a)

DE OTEE $1 FONTA
CLUJ (de la cores

pondentul nostru). —
Masele plastice își 

găsesc tot mai mult 
locul în industrie ca 
înlocuitori ai metale
lor. La „Tehnofrig" 
din Cluj au fost înlo
cuite pe această cale, 
în ultimul timp, nu
meroase piese 
oțel și fontă.

din

La mașina de 
mat produse de . 
nificație se utilizează 
cu 11—12 kg mai pu
ține metale, iar la 
confecționarea dula
purilor de congelat 
se întrebuințează 
peste 40 de piese din 
mase plastice. In fa
bricarea liniilor de

iov- 
pa-

îmbuteliat, consumul 
de metal s-a redus 
cu 260 kg. Realizarea 
și depășirea angaja
mentului de reduce
re cu 1 la sută a con
sumului de metale, 
face posibilă econo
misirea. pînă la 
sfîrșitul anului, a 
unei cantități de pes
te 83 000 kg metale.

în fotografia de sus : Popescu 
Ion, (mascatul din dreapta) 
„vedetă“, cu Grosoiu llie, (cel 

cu cuțitul)
Și jos : Grosoiu llie se dez

lănțuie...
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domiciliu I

Din prima zi cind w născuse, făcuse tre
buri cu duiumul și-n toate ARĂTASE ISCU
SINȚĂ. Oamenii țineau la Mercur ; el cunoș
tea vorba iscusită (FĂRK DF FA NEGOȚUL 
NU SE POATE) și născocise cîte .și mai cîte 

din
NU SE POATE) ți n*«coci«e c... v; 
(Despre Mercur — zeul comerțului 
LEGENDELE OLIMPULUI).

— Alo. bună-ziua. la 
telefon Casa de comenzi 
„Mercur". Comanda dv. 
nr .. o veți primi peste 15 
minute. Da, exact la ora 
fixată de dv. — 17 ; o a- 
duce motoreta nr... Vă 
mulțumim și așteptăm a- 
pelul pentru sâptămîna 
viitoare. Sugerați-ne și ce 
alte articole v-ar interesa. 
Bunâ-ziua.

-Alo. 14 09 75. Casa 
de comenzi „Mercur" ? 
Bună-ziua, aș dori sâ pri
mesc peste o oră următoa
rea comandă... la adresa . 
punct de reper... S-au a- 
nunțat mai mulți oaspeți 
decît așteptam așa că vă 
rog peste o oră ; sigur, 
cu taxa de urgență cuve
nită. \ ă aștept, mulțumesc 
bunâ-ziua.

...Două apeluri telefoni
ce. La capătul firului oa
meni care nu se cunosc, 
dar care sînt prieteni, au 
încredere unul in celă
lalt. se respectă, se ajută 
reciproc, respectîndu-și 
timpul.

Convorbiri autentice ? 
De ce nu ? Olimpienii ca 
și pamîntenii îndrăgeau 
pe acest zeu isteț Mercur, 
plin de solicitudine. $i 
legenda e actuală. Numai 
că... Dar mai bine să lă
săm faptele să vorbească.

7 iunie, orele 11. Din 
fața blocului turn de lingă 
Operetă microbuzul 32 B 
49-37 al Casei de comenzi 
..Mercur- pleacă în cursă, 
îl însoțim. După 7 minute 
— prima oprire, str. Gh. 
Moroiu 2. Notăm convor
birea între solicitant și 
șoferul-distribuitor :

— Doar am specificat : 
..dacă nu aveți rasol, anu
lați comanda" ,Ș.i săptă- 
mlna trecută xi-am rugat...

— Doriți s-o anulați ?
— Nu-mi stă în carac

ter. mă jenez de dumneata 
care-ai urcat cu greuta- 
tea-n brațe două etaîe. 
Dar spuneți-mi. în ce zi din 
săptămînă știți că aveți 
rasol ?

Nici un răspuns.
Pornim — Principatele 

Unite 23. Șerban Vodă 
113. Paleologul 15. Tones- 
cu Gion 4. Intrarea Argea- 
nă 1. Mihai Bravii 120, 
X'ăstase Pamfil 27 A. Barbat 
Voiex’od 61, Intrarea Va- 
laori 1. Domnița Ruxan- 
dra 19. Intrarea Popa Nan 
nr. 9 — următoare adre
se. Intr-un loc deschide o 
vecină — achită nota so
licitantului aflat la lucru ; 
într-altele solicitanții în
șiși. Cuvenitele mulțumiri, 
dar și alte, la fel de... cu
venite, nemulțumiri.

— Știți, rindul trecut 
brînza de vaci nu a fost 
tocmai proaspătă... (un so
licitant).

— Noroc că sînt în tura 
de noapte ; v-am așteptat 
mai de dimineață (alt so
licitant).

— .Am vrut să merg cu 
nepoțeii în parc, e o ade
vărată zi de vară; de-a- 
cum trebuie să-i culc; 
știți la 4 și 5 ani trebuie 
să doarmă după-amiază... 
(altul).

Mai noi sau mai vechi 
solicitanți ai serviciului 
Casei de comenzi au for
mulat cu aceleași cuvinte, 
aceeași întrebare :

— Nu s-ar putea ști 
măcar cu aproximație ora 
la care puteți face deser- 
x-irea ? Să stăm toată ziua 
în casă să vă așteptăm ? 
Vrei să câștigi timp și te 
trezești 
datorită 
instituției dv., îl pierdem 
și mai mult..

O încercare de răspuns, 
timidă, care s-ar traduce : 
„știți, eu n-am nici o vină, 
fac cursa după străzi, car
tiere...“. li dăm dreptate : 
30—40 km au fost stră
bătuți cu știință, după o 
rută întocmită economic 
pe zeci de străzi — în 3 
— 4 raioane din Capitala. 
Și mai are încă adrese...

După 240 de minute — 
toate cele 16 comenzi au 
fost onorate. Ținînd sea
ma de distanță, s-ar părea 
c-ă toate sînt în ordine și 
toată lumea e mulțumită. 
Operația de predare a ba
nilor se desfășoară sim
plu. repede, corect. în 
treacăt, șoferul comunică 
șefului de unitate (tov. 
Vasile Necșulescu) unele 
„nemulțumiri“ : „știți cum 
sînt. vor numai rasol alb 
...parcă la măcelărie...' Nu 
pomenește nimic de în- 
dreptățitele întrebări asu
pra orei, nici de observa
țiile (îndreptățite sau 
nu, dar, oricum, verifica
bile și de înlăturat, după 
părerea noastră) asupra 
calității în care ajung u-

nele mărfuri. N-o face 
pentru că nu i-o cere ni
meni.

$i cit ar fi de necesar, 
mai ales pentru toți lucră
torii casei de comenzi, in
clusiv pentru șeful de uni
tate ! De ce ? Numărul 
de comenzi este departe

băm, tovarăși de la casa 
de comenzi, de ce nu știți 
tsau știți și nu vTeți) să 
vj fncrți o bună reclamă? 
Dr cc ignmiți timpul so‘ 
Uc'tflntuiul isnfecificînd pe 
comandă 8- 18. pe afișul 
— reclamă 8-“-20. și in 
realitate începeți expedie
rea la 111) cind stă în 
putința dv (șim.ii ales a 
ceasta este ....._
de a fi) : să veni ți în spri
jinul economiei de timp a 
clientului dv I

Am aflat de la Direcția 
Comercială a Capitalei 
(tov. director Toma Albu- 
leț) că lucrurile sini cu
noscute, că se studiază și 
«o propun măsuri mai 
complexe de îmbunătățire 
a acestui sistem de deser
vire.

în orice menaj este bine 
vrnît ajutorul la lîrgiiirca 
alimentelor Să fie de vină 
lipsa de receptivitate la 
nou a cetățenilor ? Un 
sondaj al opiniilor unui 
mare număr de muncitoa
re. tehniciene — și în ace-

a-
rațiunea dv.

• Ometizile la doiniri- I 
lin <A 
fiecare 
nitățilr mari de 
vlre. < \lslmlr în 
respectiv e.

•Distribuirea 
lor să se facă t> 
țc o oră. maximum două 
de la efectuarea comenzii.

• La unele mărfuri de 
coloniale sft se poată face 
abonamente (săptăminale, 
lunare).

• SA se lărgească gafna 
de sortimente a produse
lor alimentare gen semi
preparate de carne

Folosirea eficientă a o- 
relor de muncă implică și 
o gospodărire judicioasă a 
timpului liber. Comerțul 
este primul chemat sft fio 
un sprijinitor 
condițional. La 
organizării comerțului din 
Ministerul Comerțului In
terior — aflăm că măsu
rile au fost elaborate. Ca
sele de comenzi vor fi

>A fie rfochMtr in 
cartier de către u- 

auloser- 
uart iote Ic

mftrfun- 
la urgpn-

prompt.
Direcția

șeful de unitate al fiecă- 
itd mare sau mic magazin 
alimentar trebuie sa tie 
un Imn gospodar. De el 
depinde eficiența, renta
bilitatea O formă utilă și 
deosebii de operativă o 
constituie deservirea — 
după comandă — la ora 
fixă. Practicarea ei este 
încă extrem de limitată 
in Capitală — deși la 
Brăila, Galați, Rrașov, 
Cluj se practică de mai 
mult firrtp cu bune rezul
tate. La Brașov — tn 
cartierul Tractorul — sis
temul deservirii pe bază 
de abonament s-a încetă
țenii. Din partea direcției 
din minister s-au dat uni
tăților comerciale 
dezlegările (și 
remizierilor, și 
lucrătorilor cu 
de normă etc).

Se pare că e necesar 
ca direcțiile organizațiilor 
comerciale din Capitală 
să manifeste mai multă o- 
perativitrtte. mai multă 
inițiativă, să lupte ele în-

SESIUNE

DE COMUN.CARI

ȘTIINȚIFICE

că, dimpotrivă, 
impreciziunilor

IçRONICAj

toate 
folosirea 

nngajarra 
jumătăți

SUCEAVA țde la cores
pondentul nostru)

Institutul de cercetări 
forestiere din București 
a organizat in zilele de 
16 și 17 iunie a.c. la Su
ceava, o sesiune de re
ferate și comunicări ști
ințifice pe teme de sil
vicultură.

Participanții la sesiune, 
cercetători și specialiști 
aparținind unor direcții 
regionale forestiere <tn 
țară, au avut un util 
schimb de opinii asupra 
unora dintre cele mai 
interesante probleme de 
specialitate.

IMPLICHI A EXCESULUI
UE SENI IMENIALISM

„NAUFRAGIAȚII" de Șt. Bercia

pe scena Teatrului

„Ion Creanga"

De la stìnga : Alexandrina Holic, Niculescu Cadet 
și Marcel Angelescu în „Naufragiații"

Desen de NEAGU RADULESCU

de cel dorit la o aseme
nea unitate de profil mo
dem. de maximă utilitate, 
încercăm să aflam cauze
le. ..Poate n-a intrat în 
conștiința maselor... noi 
facem totul, dar e greu 
să schimbi obișnuințe... 
Vara e un sezön mai slab... 
poete n-am făcut nici prea 
multă reclamă... — sînt 
justificările șefului de uni
tate.

La direcția O.C.L. Ali
mentara din raionul N. 
Bălcescu — care are în 
subordine Casa de co
menzi „Mercur“ — aflăm 
explicații mai concrete : 
directorul — tov. C. Vlad 
— doar de 4 luni în a- 
ceastă funcție (dar cu ex
periență îndelungată în 
comerț) a sesizat unele ca
rențe. Mai întîi vînzătorii 
care primeau comenzile 
telefonice nu stăteau în a- 
ceeași încăpere cu mărfu
rile, cu ceilalți lucrători 
pentru a ști în orice clipă 
ce se găsește în depozit, 
în frigidere. S-au mutat 
telefoanele ; s-a făcut un 
studiu al rentabilității (în 
anul trecut au fost pier
deri de 130 000 lei); s-au 
făcut propuneri pentru 
revizuirea tarifului de 
prestări, a nomenclatoru
lui de mărfuri ; s-au în
locuit vînzătorii necores
punzători, s-au luat mă
suri pentru respectarea o- 
relor de comandă. în ul
timele luni — situația e 
mai bună dar, desigur, 
departe de cea mulțumi
toare.

Intr-adevăr, departe de 
cea mulțumitoare. De a- 
cord și cu măsurile propu
se, subscriem și la un stu
diu științific asupra 
tabilizării. Dar vă

lași timp gospodine — de 
la Fabrica de Confecții 
București a infirmat între
barea. Oricare gospodină, 
pentru cîțiva lei. dorește 
să fie scutită de alergătu
ra prin magazinele ali
mentare, de căratul saco
șelor. Dar cînd au de în
deplinit cotidian obliga
țiile profesiei lor — prac
tic n-au cum — și nici 
nu-și doresc — să stea o 
zi în casă să aștepte co
manda ! Pretenția la 
promptitudinea deservirii 
la domiciliu nu mai sufe
ră comentarii. S-au con
turat și sugestii. Notăm 
cîteva :

extinse, vor fi dotate cu 
mijloace de transport co
respunzătoare ; prototipu
rile urmează să fie asimi
late de Industria construc
toare de mașini, de C.S.P., 
s-au elaborat măsuri și 
vor intra in curînd în cir
cuit mijloace moderne de 
deservire la domiciliu cu 
articole de uz îndelungat, 
(la fel ca la mobilă — 
pentru televizoare, frigi
dere, mașini de spălat 
etc). Dar pînă atunci — 
după cum pe drept cu- 
vînt sublinia în discuția 
noastră tov. Gheorghe 
Teodorașcu. directorul ge
neral al acestei direcții —

sele pentru introducerea 
formelor moderne, cerute 
de timpul nostru. Acestea, 
unite cu grija pentru ope
rativitatea livrărilor, pen
tru calitatea si diversitatea 
mărfurilor (elemente esen
țiale ale unei reclame co
respunzătoare) ar face ca 
nu numai cele două case 
de comenzi — „Mercur“ și 
„Unic“ — dar toate unită
țile alimentare să devină 
cu adevărat rentabile și 
în folosul timpului cetă
țeanului.

...Pentru că „Mercur“ în 
toate arătase iscusință.

FLORICA POPA

«

Studenti pe ogoare
Răspunzînd chemă

rii celei de a Vl-a 
Conferințe a U.A.S.R. 
privind reînvierea fru 
moașei tradiții a mun
cii voluntar-patriotice 
studențești pe ogoare
le patriei, mii de ti
neri care studiază în 
facultățile din centre
le universitare Cluj,

Timișoara, Baia Mare, 
Oradea s-au oferit să 
participe in perioada 
1—20 iulie a.c. la re
coltatul cerealelor, a- 
lături de muncitorii 
din gospodăriile agri
cole de stat. In aceste 
zile conducerile 
G.AS.-urilor din regi
unile Banat. Cluj.Cri-

șana, Hunedoara, Ma
ramureș fac pregătiri 
în vederea 
studenților, 
le vor fi 
condiții bune de caza
re și masă. Ei vor fi 
remunerați conform 
normelor în vigoare.

primirii 
Acestora 
asigurate

A. VASILESCU

Naufragiații de Ștefan Berclu, 
ultima premieri a Teatrului „Ton 
Creangă“ poate fi adăugată la 
numărul pieseloi catalogate sub 
rubrica „dramaturgie originală". 
Puține lucruri sînt însă originale 
în piesa lui Ștefan Berci u și 
spectacolul Teatrului ..ion Crean
gă" c unul dintre acelea care in
terzice cronicarului să se ocupe 
de transpunerea spectaculară a 
textului pînă cind nu lace ope
rația preliminară a stabilirii mo
tivelor pentru care piesa a fost 
promovată scenei. Cronica dra
matică c obligată in cazul aces
tor piese să-și părăsească oficiul 
caracteristic și să întreprindă o 
cit de succintă analiză a merite
lor literare ale proaspătului text. 
Aprecierea actorilor, regizorilor 
etc depinde de validitatea artis
tică a textului.

Cine sînt „naufragiații’ ? Nu 
niște sinistrați de pe vreo cora
bie ci niște sinistrați — și aici 
autorul recurge la prima banali
tate care fundamentează piesa — 
ai vieții. Imaginea societății ne
îndurătoare ca marea și a decla
sării membrilor din cauza inevi
tabilelor furtuni e un vechi cli
șeu al literaturii melodramatice. 
Sentimentalism ieftin minează în
treaga „piesă“.

Primul naufragiat e Nicușor, 
orfan de tată, părăsit de mamă, 
întreținut de un bătrîn care — 
suflet mărinimos — o face deși 
chiar el se află într-un azil de 
bătrîni. Pe deasupra. Nicușor e 
și infirm și expus deci tuturor 
vitregiilor sorții. Al doilea naufra
giat e Ion sudorul, om cu sufle
tul sfărîmat de o dramă trecută, 
cu biografia încărcată de un pro
ces sub acuza de ucigaș, trăind 
lîngă al treilea naufragiat, sora 
lui. Maria. femeie care și-a pă
răsit profesia, de învățătoare, și 
stă închisă în casa îmbrobodită 
pentru că e desfigurată de o 
hîdă cicatrice. Al patrulea nau
fragiat, mai puțin dramatic, e un 
doctor singuratec care aduce în 
fiecare zi o floare Măriei. Al 
cincilea naufragiat e prietenul 

. lui Ion, Bădica, care din motive 
obscure nu și-a terminat facul
tatea de drept și a căzut în pa
tima beției, deci dublu naufra
giat. Al șaselea naufragiat e o 
femeie. Elena, mama lui Nicușor 
care acceptă sa-și părăsească co
pilul, sedusă, nefericita, și indusă 
în eroare de un monstru care se 
numește Râul și care nu trăiește 
decît din jocul de cărți, vînzînd 
bijuteriile Elenei, tocind clandes
tin pensia lui Nicușor și țesînd | 
intrigi infernale pentru ca ta- I 
blourile, cîteva dar 
țioase din colecția 
revină lui.

Deci, de o parte 
rinzi grav, dar plini de sentiment 
unul față de altul, de cealaltă 
parte un personaj satanic, născut 
să inducă în eroare o femeie și 
să readucă în starea de naufr? țiu 
pe toți cei cărora adoptarea lui 
Nicușor le dăruie fericirea. Dar 
e un meșter. Bogdan, tovarăș de 
munca al lui Ion, care salvează 
totul și monstruoasa apariție a 
lui Râul este îndepărtată.

Individul e redus în piesa lui 
$t. Berciu la sistemul lacrimar 
și pe deasupra e robul unui a- 
fect necbntrolat, o imagine des
tul de precară a • ideii pe care

ne-o facem in mod curent des
pre om. Ca orice exagerați?. 
„Naufragiații" e alcătuită dintr-o 
cascadă a nenorocirii irezistibile 
care se revarsă intr-un singu" 
loc: pe scena Teatrului „Ion 
Creangă". E drept că totul se în
dreaptă pînă la urmă...

Ce puteau face regizorul și ac
torii cu o astfel de piesă ? ..Nau
fragiații* e dintre acele lucrări 
care au nevoie de suplinirea slă
biciunilor prin efortul regizoral 
și actoricesc și trebuie să recu
noaștem că ceea ce sr pr’ea face 
s-a făcut. Desigur, dm distribu
ție se remarca detașat Marcel 
Anghelescu in rolul lui Ion, ur
mat de Niculescu-Cadet in ro
lul avocatului bețiv, interpretat 
cu o vervă egală celei a inter
pretului prim. Nicolae Simion a 
fost antipatic așa cum i-o cerea 
ipostaza Râul. Luchian Botez a 
fost un meșter bătrîn și cu 
scaun la cap. Sofia Albu agita
tă și copleșită, patologic și ne 
verosimil, așa cum i-o cerea ro
lul Elenei, Mihai Constantinescu. 
un doctor demn de încredere 
interpreta Măriei timorată de 
propria cicatrice, iar Alexandri
na Halic, în rolul Nicușor, cu
ceritoare. Promovată, desigur, fără 
exigența criteriilor artistice. 
„Naufragiații“ nu este o piesă 
care să recomande un repertoriu.

M. UNCHEAXU

Gînditorul
(Urmare din pag. I)

proteguitoare, deschisă, ospitalie
ră — rai tulburat numai de lot
cile pescărești, în lunecare vră
jită.

Undeva e Letea și-n alt capăt, 
Caraormanul — păduri de ste
jari crescuți între dunele de ni
sip marin, pădurile de "cine știe 
cind, cu morile de vînt și ruinele 
cetății 
lumea de „ . ,
a lui Odyseu. Monumente ale 
naturii, integrate păcii și frumu
seții de început a acestor pămîn- 
turi...

Uitînd, din vreme-n vreme, is
toria lasă să-i scape din șirul ri
guros, ceea ce rînduise, datase și 
însemnase. Se naște, astfel, legen
da — istoria scrisă și nescrisă a 
acestor păminturi.

Dobrogea veche, este o stratifi
care de legende, de mituri a- 
mcstecaie cu rădăcinile și amfo
rele. Dar e și o Dobroge înnoită, 
contemporană, o „Dobroge — 
părnint cu flori' cum o cîntă 
folclorul, azi.

Tomis — Constanța — marea 
— Litoralul!

Aici, pe acest țărm la Pontul 
Euxin și-a cînlat „Tristele", 
„Ponticele" și „Elegiile", poetul 
Ovidiu. Săpăturile, au scos la lu
mină capiteluri, temple, necro
pole, zeități, civilizații. O statue
tă de lut ars, din neoliiic, „Gin 
ditorul" — bărbatul cu tim piele 
în palme, adîncit în sine, o ca
podoperă simbolizînd efortul de 
totdeauna al omului în acest cu
prins al lumii. Așezi „Gînditorul" 
la țărm, între ruinele milenarului 
Tomis, apropiindu-l imaginii o- 
mului contemporan — construc
torul, „gînditorul" acestor ansam
bluri armonioase, construcțiile 
Litoralului românesc.

Heracleea — intrată în 
mit a argonauților și

foarte pre- 
Elenei, să-i

niște sufe-

Așadar, după valurile mărit 
valurile cenușii ale toamne 
și iernii, litoralul primește a 
cum alte valuri — omeneșt 
— zecile de mii de oaspeți 

din (ară și de peste hotare

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

multe altele, pot deveni o- 
biectul preocupării tinere
tului — și nu numai a ti
neretului — în orele, zi
lele și săptămînile libere ; 
pentru că există asemenea 
ore, zile și sâptămîni — 
ne aflăm doar la începutul 
vacanței, așa că aci, cel 
puțin, nu mă va contra
zice nimeni.

Ați încercat să ca
racterizați un om prin ceea 
ce face cind n-are nimic 
de făcut ?

lată-ne în fața vacanței 
după un an de muncă; 
iată-ne tn fața concediu
lui de odihnă, după luni 
și luni de efort. Aștepți cu 
voluptate prima zi cînd 
nu ai nimic de făcut cînd 
nu țt se impune, adică, nici 
o treabă anume. Ziua a 
trecut, a mai zburat încă 
una, te-ai saturat de somn, 
te-ai plimbat, te-ai relaxat. 
Dar dacă nu începi să te 
plictisești stînd. ai toate 
motivele să fii îngri
jorat, după cum ar tre
bui să fie îngrijorați cei 
ce s-au ocupat de instru
irea și educarea ta.

Desigur, chiar și atunci 
cînd media cunoștințelor 
omului se va dubla, con
cediul va rămîne concediu,

vacanța va rămîne vacanță, 
timpul liber și-l va orga
niza fiecare cum va crede 
de cuviință, nevoia de o- 
dihnă a organismului 
continua să existe.
cum ne odihnim ? Oa
meni al căror drum stră
lucit in viață și ale căror 
realizări excepționale ne 
îndeamnă să le dam cre
zare, mărturisesc că se o- 
dihneau după o activitate 
încredințîndu-se alteia, de 
altă natură, solicitînd alt 
gen de efort, apelînd la 
alte deprinderi. Monogra
fiile din colecția „Oa
meni de seamă“ nu 
abundă in perioadg 
care personalitățile 
cate să nu le poată 
cia cu o preocupare 
tru ceva anume, fie conti- 
nuind firul unor ocupații 
începute în cadrul progra
melor impuse de școală, 
fie mareînd domenii cu 
totul noi. Din totdeauna 
școala a dat aceeași can
titate de cunoștințe tutu
ror învățăceilor aflați pe 
băncile ei. a intervenit, 
evident, inteligența, ca
pacitatea de analiză și 
sinteză diferite, care i-au 
stratificat valoric după 
cum. în vechile orindu- 
iri, hotărîtoare au fost — 
în foarte multe cazuri

va
Dar

prea 
pe 

evo- 
aso- 

pen-

barierele materiale 
pe drumul spre calificare 
înaltă și spre cultură în 
general. Dar la calități na
tive și condiții aproxima
tiv egale, a avut un cu- 
vînt greu de spus puterea 
de a cîștiga bătălia cu 
timpul, arta de a ști să 
te odihnești muncind, 
fermitatea necesară trans-

relaxante, atunci 
probabil- că n-am mai fi 
martorii partidelor inter
minabile de remi din sălile 
cluburilor Predealului des
fășurate in atmosfera
îmbîcsită de tutun, în
timp 
te 
dori 
Dar

în 
de tutun,

ce împrejurimile 
așteaptă cu splen- 
mirifice și tonifiante, 
nu pentru a dis.cuta

un an ale cărui roade de
pind în cea mai mare par
te de tine. Tot ce ai văzut 
in librării sau la bibliotecă 
și obligațiile curente te-au 
împiedicat să 
poți citi acum, 
canță nu 
creionul în 
grija memorării 

ci relaxat, ca

parcurgi, 
în va- 

neapărat cu 
mină și cu 

lecturii, 
activi-

TIMP „UBER" ?
formării timpului liber in
tr-o școală cu program ne
scris, în care — în locul 
pătrățelelor din orarul 
școlar sau universitar — 
preocuparea de moment 
o dictează criteriul ierar
hic al importanței preocu
părilor. acea capacitate de 
a discerne esențialul de 
neesențial și puterea de a 
acorda fiecăruia timpul pe 
care-l merită.

Bunul gospodar al 
timpului său ierarhizează 
chiar distracțiile. Dacă 
toți ar ști să folosească 
zilele pe care și le rezervă 
— tn mod greșit — ex
clusiv relaxării, asigurin- 
du-și măcar activități întra-

caracterul de divertisment, 
de decontare, al timpului 
liber — 
dentă și 
semnăm 
ci spre 
folosirea 
zuită și

să :
un elev are vacanță apro
ximativ 3 luni din an, iar 
un student cam tot atit. 
Asta înseamnă că un sfert 
din timpul studiilor școlare 
și universitare este utilizat 
de fiecare așa cum se pri
cepe, nu cum îi dictează 
programa. La 8 ani de 
școală — 2 ani ai tăi, pe 
care îi poți pierde sau cîș- 
tiga; la 4 ani de facultate,

caracteristică evi- 
necesară — con- 
rîndurile de față, 
a pleda pentru 

lui încă mai chib- 
. folositoare, 
facem o socoteală :

tate plăcută, 
sântă. Toate 
țele care ți-au lipsit pen
tru a parcurge în original 
un text într-o limbă stră
ină, le poți completa a- 
cum, în forme care fri
zează uneori amuzamen
tul (vezi discurile cu lec
ții de franceză, engleză 
sau rusă etc.). Preferința, 
înclinația, pasiunea căreia 
nu i-ai putut acorda atîta 
timp cit ar fi cerut, pen
tru că obligațiile progra
mei îți impuneau pregăti
rea tuturor materiilor, 
poate căpăta acum cale 
liberă, pe deplin liberă. 
In timpul tău, numai al 
tău, ți se poate defini la-

intere- 
cunoștin-

tura esențială a persona
lității, ți se poate jalona 
și hotărî definitiv drumul 
în viață, cariera, speciali
tatea. Și, o dată pornit pe 
acest drum, care te ab
soarbe mai bine de 11 
luni pe an, în săptămînile 
tale de odihnă te poți a- 
bandona activităților ce 
ți-au fost odată dragi și 
pe care le-ai sacrificat 
specializării ridicate la ran
gul de pasiune ; regăsin- 
du-le, găsești odihna, respi
rația, răgazul și puterea de 
a te detașa de cotidian, 
căpătînd prin aceasta for
ța necesară viitoarei acti
vități cotidiene.

Folosirea timpului este 
oare o problemă personală? 
Da și nu. Da, pentru că 
tăria de a respecta un pro
gram, o ordine de preocu
pări pe care ți-ai impus-o 
singur, nu ți-o poate da ni
meni. Nu, pentru că tî- 
nărul trebuie educat în 
spiritul prețuirii timpului, 
învățat să și-l drămuiască 
gospodărește, obișnuit nu 
numai să se bucure la bi
lanțurile pozitive făcute 
de alții asupra activității 
lui, ci să-și facă singur 
bilanțul preocupărilor pro
prii. Din păcate, nici școa
la și nici familia nu fac a- 
cest lucru in suficientă mă-

Se depun strădanii 
meritorii pentru ctl mai 
buna organizare a vacanței, 
pentru funcționarea clu
burilor de vară, pentru 
includerea în planurile de 
acțiuni a unor activități 
organizate. Foarte bine I 
Dar. după un an de pro
gram, lunile de vacanță o- 
feră alt program, ceva mai 
lejer, mai recreativ, e 
drept, însă pustrînd carac
teristicile activității diri
jate in cel mai strict înțe
les al cuvîntulut (oare nu 
trebuie căutată aci sursa 
dezinteresului unor elevi 
sau studenți față de ceea 
ce planifică cluburile sau 
casele de cultură pentru 
ei, în lunile de vară ?).

Fără îndoială, prezența 
elevului în incinta școlii 
pe timpul vacanței și par
ticiparea la acțiunile co
lective își au rostul lor ; 
discutind cinstit, să recu
noaștem însă că în multe 
cazuri, ele sînt menite să 
înlocuiască — spre liniștea 
sufletească a colectivelor 
de educatori — o muncă 
de mare finețe cu elevii, 
să suplinească sărăcia mij
loacelor de a sugera ne
ostentativ, dar in perfectă 
cunoștință de cauză, acele 
domenii și direcții spre 
care să se îndrepte sin-

gur fiecare elev în timpul 
său liber. Această muncă 
migăloasă exclude meto
dele ex-catedra, presupu
nând măiestrie pedago
gică, sondare discretă a 
preferințelor și înclinații
lor, cunoașterea lacunelor 
și carențelor fiecărui ti- 
năr, dar mai ales capacita
tea de a oferi pildă prin 
știința de a transforma 
răstimpurile de răgaz 
în perioade active, spre 
folosul propriu și al 
muncii, în general. Dacă 
la măiestria profesorului 
s-ar adăuga grija familiei, 
prin refuzul hotărît de a 
admite transformarea va
canțelor în luni de hiber
nare șl descalificare inte
lectuală, prin stimularea 
multilaterală — sau, a- 
tunci, cnnd e caziil, prin 
încurajarea orientării spre 
o categorie anume- de pre
ocupări — clștigul ar fi 
imens. Cu atit mai mult 
cu cit elevuL sau studen 
tul de azi va uita, poate, 
cutare sau cutare mate- . 
rie pregătită pentru cutare 
sau cutare examen, da> 
deprinderea de a fi zgîrcit 
cu timpul său, de a-și 
„mobila interiorul"" cu 
orice prilej, chiar și atunci 
cînd se odihnește, nu-l va 
părăsi niciodată.
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O remarcabilă reuniune ști
ințifică națională menită a 
dezbate citera probleme le
gate de fenomenul înregistrat 
in știința contemporană sub 
numele de ..Efectul Coandă" 
se va bucura de prezența sa
vantului Henri Coandă. — 
inginerul unanim apreciat pe 
toate meridianele globului 
drept unul din cei mai mari 
oameni de știință ai veacului 
nostru.

Savantul care declara tn 
J.QA6 I intr-un interviu acordat 
cu prilejul aniversării a 8E) de 
ani de viață), ..Ce noroc ai 
avea omenirea dacă ar exista 
multe națiuni care să-i fi dus
— față de numărul de locui
tori — atît cît i-a adus nația 
română în ultimii 120 de ani"
— revine în țară după o în
delungată absență pentru a fi 
carpetele oamenilor noștri de 
știință, pentru a cunoaște cî
teva dintre realizările științei 
și tehnicii românești.

Biografia lui Coandă punc
tează, de decenii, momentele 
unui excepțional de înzestrat 
tehnician.

Născut la București la 7 iu
nie 1386. in familia unui re
marcabil profesor, ____
Coandă demonstrează de co
pil un deosebit spirit tehnic. 
La 14 ani a născocii o sece- 
rătoare-tăietoare pusă în miș
care de aripile unei mori de 
vînt. în 1905 absolvi excep
țional Școala militară de ar
tilerie. geniu și marină. în 
acel timp, ajutat de directo
rul pirotehnici armatei, con
struiește o serie de rachete 
pirotehnice în scopul experi
mentării ..propulsiei prin re
acție“ la aparatele de zbor 
mai grele ca aerul.

Rezultatele încercărilor au 
fost concludente din punct de 
vedere științifico-tehnic, con- 
țirmind posibilitatea aplicării 
forței de reacție la aparatele 
de zburat.

Animat de dorința unei 
înalte calificări tehnice, plea
că în străinătate unde urmea
ză cursurile celebrei Politeh
nici din Berlin, ale Universi
tății din Liège, ale Școlii su
perioare de electricitate din 
Torino ți. în sfîrșit, ale Școlii 
superioare de aeronautică din 
Paris.

Stabilit, în 1909. la Paris, 
H. Coandă prezintă în 1910 
la cel de al doilea Salon In
ternațional aeronautic un a- 
vion cu reacție, „avionul fără 
elice“ premergătorul turbore
actoarele din zilele noastre.

Entuziasmat, Gusta v Eiffel, 
celebrul constructor al turnu
lui parizian, îi adresează tite- 
ca cuvinte profetice : „Păcat, 
băiete, că te-ai născut cu 30 
de ani dacă nu cu 50 de ani 
prea devreme“.

Atrăgîndu-și prețuirea ma
rilor tehnicieni ai epocii, 
Coandă dăruiește an de an 
științei universale noi și noi 
idei și aparate : construiește 
tipuri noi de avioane (numite 
Bristol-Coandă). făurește u- 
nul din primele avioane hi- 
motoare. inventează un dis
pozitiv de lansare a torpilelor 
aeriene, un aparat cronofoto- 
grafic pentru înregistrarea de
plasărilor de aer în jurul cor-

Henri
A apărut

nr. 6/1967

Franța la 8 octombrie 
sub nr. 374 943) cu 
aplicații intr-o vastă 
de discipline științifee. 
3 aprilie 1960, Henri
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pilor fuzelați, imaginează ori
ginale caroserii de automobile 
aerodinamice, elaborează pri
mul tun fără recul destinat a 
fi folosit de avion, case 
prefabricate din elemente tip. 
un nou procedeu de prospec
tare a petrolului, o sanie- 
automobil echipată cu 
motor ni reacție ș.a.m.d.

Adine pasionat de proble
mele zborului. Henri Coandă 
studiază și determină în anii 
celui tic al 4-lea deceniu fe
nomenul numit curînd de en
ciclopediile științifice ale lu
mii „Efectul Coandă" (breve
tat in ~
1938 
largi 
gamă

La r __ ___ r
(oandă, (despre care preșe
dintele ,.\\ ingscluhului" spu
nea la adunarea festivă de la 
New-lork pentru sărbătorirea 
primului zbor din lume a ți
nui avion propulsat- prin re
acție, că „simbolizează prin 
el însuși trecutul, prezentul, 
și viitorul progresului aerian") 
a primit din partea 
U.N.E.S.C.O. o înaltă dis-

tincțic științifică — ..Merit 
pentru cercetări științifice“ în 
gradul de comandor.

„Sînt foarte mulțumit 
rin în țară după o atît de 
lungă absență, declara zilele 
acestea savantul Henri Coan
dă. care deși trăiește in Fran
ța din 1909 și-a păstrat pînă 
astăzi cetățenia română. Sînt 
mișcat de interesul pc care 
atît oficialitatea cît și oame
nii de știință îl manifestă față 
de mine. Cu alît mai mult 
cu cît consider că simpozio
nul „Efectul Coandă" la care 
voi participa are acum o sem
nificație de înaltă etică româ
nească : se desfășoară chiar 
sub cerul patriei mele, ceea 
ce. vă rog să. credeți, spune 
mult, foarte mult, nu numai 
pentru mine...

...Și apoi confruntările știin
țifice. de-o remarcabilă va
loare. prin participarea și prin 
organizarea prestigioasă pe 
care i-o asigură cupola aca
demică și strădania acad. 
Carafoli, mă fac să aștept 
simpozionul cu mult interes".

Marți dimincRțR r sosit tn Ca
pitală o delegație de specialiști 
din R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Joje Ingolici. deputat în 
Vecea Federală a Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, care 
la invitația Consiliului Superior 
al Agriculturii va face o vizită 
în tara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, 
oaspeții au fost salutați de Ni
cola« Barbu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul
turii. si de alte persoane oficiale, 
precum și dp Însărcinatul 
afaceri ad-interim al R. : 
Iugoslavia la București, 
Komatlna.

în zilele de 22. 23 și 
a.c., se vor desfășura ........... ..
Academiei Republicii Socialiste 
România, lucrările unui Simpo
zion organizat de Institutul de 
Mecanica Fluidelor al Acade
miei române, cu tema „EFEC
TUL COANDA SI UNELE A- 
PLICATII SPECIALE ALE 
AF.ROHIDRODIN AMICII".

La lucrările Simpozionului vor 
participa Henri Coandă. repre
zentant de seamă și pionier al 
aeronauticii mondiale, descope
ritorul efectului aerodinamic 
care face obiectul acestei reu
niuni științifice, și alte persona
lități științifice din țară și stră
inătate.

Programul Simpozionului cu
prinde un mare număr de comu
nicări. prezentate de cercetători 
români și străini, pe teme ca : 
hipersustentația aripilor de a- 
vion. antrenarea și amplifica
rea scurgerii la un ajutaj de 
tip Coandă, studiul elementelor 
pneumonice pentru automatică, 
plămînul artificial fără piese 
mobile, devierea curenților su
personici prin jeturi subtiri, fe
nomenul de cavitație, lubrifica- 
ția mașinilor, pompajul sonic, 
pulverizarea pneumatică a lichi
delor etc.

Ședința de deschidere va avea 
loc joi 22 iunie ora 9,00.

Asigurarea fronturilor de lu
cru cu mijloace mecanizate 
permite creșterea productivi
tății muncii și, deci, obține
rea unui volum sporit de pro
ducție. In fotografie — vede
re parțială a exploatării de 
calcar de la cariera Bicaz 
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Din sumar :
• EDITORIAL : Omul po

trivit la locul
• MIRCEA
Condiția umană în dezvolta
rea economică ; o ION FLO
RE A : Istorie și determinism ;
• IORGU IORDAN : Exi
gența față de valoarea știin
țifică a lucrărilor de docto
rat ; • GH. STROIA : Spe
cificul național al artei și li
teraturii ; • PAVEL APOS
TOL : Dialectica și procesul 
de integrare a științei : • TU- 
DORACHE CHIRIȚĂ : Co
operativele de producție în 
agricultura României; •
MIRCEA OPRIȘAN : Ten
dințe actuale pe piața energe
tică a lumii capitaliste

potrivit ;
MALIȚA (Urmare din pag. I)

pierd vremea în timpul schimbu
lui, alții joacă popice etc. Ar 
trebui să se înțeleagă bine că 
asemenea aspecte nu pot fi des
părțite de problema calității.

Cînd ne-a fost prezentată lista 
cu absențele nemotivate, măr
turisim că am crezut că s-a stre
curat o greșeală. Am întîlnit în 
alte secții ale combinatului oa
meni care duc o luptă acerbă cu 
timpul, pe cînd aici, numărul 
zilelor pierdute pe această cale 
este tot mai mare : ianuarie — 24; 
februarie — 38 ; martie — 204 ; 
aprilie 101 ; mai

prima decadă a lunii iunie... 56. 
La acest balast se adaugă întîr- 
zierile de la program, părăsirea 
lucrului mai devreme. Nu-i de 
mirare că fondul de timp este 
folosit în proporție de 60—65 la 
sută I

(Și acest lucru se petrece în 
momentul în care în întreaga 
țară se desfășoară, cu rezultate 
evidente, ampla acțiune de îm
bunătățire a organizării muncii 
și a producției).

Iată care sînt consecințele.
Pentru a se recupera timpul 

pierdut sînt forțate mașinile, se 
obțin produse de proastă calita
te, se depășesc consumurile spe-

(Urmare din pag. I)

eu ca cei din film — a declarat 
Vasilache după ce a fost prins 
de miliție.

Mama lui Ionel, Vasilache Ma
na, ne-a declarat:

— Am șase copii. Cinci din ei 
îmi aduc numai bucurii. Ionel 
însă a fost prea răsfățat. Are 19 
ani și nu vrea să muncească. To
varășii de la procuratură i-au fă
cut rost de două ori de serviciu, 
gîndindu-se că într-un colectiv 
de muncă se va schimba. A stat 
insă cite două luni în fiecare loc 
și a plecat. Zice că vrea să se 
facă șofer dai și de la școala de 
șoferi a fugit după două luni. E 
mai înalt aecît mine și tatăl său, 
mai sănătos și mai zdravăn ca 
noi. dar trăiește pe spinarea 
noastră.

îl soli cităm pe procurorul șef 
al orașului Galați, Mocanu Du
mitru. să ne explice ce se întîm- 
plă cu tinerii care văzînd filme 
ce prezintă binele în luptă cu 
răul (pe care îl învinge întotdea
una) nu au discemămînt.

— Nu trebuie să apelăm la 
teoria învechită a criminalului 
înnăscut (Enrico Feri, Lombroso 
etc.). Imposibilitatea de a distin
ge binele de rău, confundarea 
celor două planuri atît de dis
tincte se datorează fie unor con
diții de mediu și educație, fie u- 
nor deficiențe de ordin patologic. 
Făcîndu-i-se un examen psiholo
gic lui Vasilache s-a dovedit că 
acesta, deși e normal și apt pen
tru orice activitate, nu are dez
voltat simțul de răspundere și 
puterea de a prevedea consecin
țele acteloT comise de el. Cunos-

intre semeția Ceahlăului și oglin da lacului, acest nou popas estival : camping-Bicaz.

cifice. O parte din aceste pagube 
se resimt dincolo de porțile com
binatului, la întreprinderile bene
ficiare ; ele reclamă să li se livre
ze materia primă de calitate bună 
și resping însemnate cantități pen
tru defecte.

Indisciplina — care are încă 
aici un cuib cald — și-a sporit 
antenele : unele mașini nu sînt 
întreținute în bune condiții ; 
nu se respectă graficul de 
schimbare a pieselor. Am auzit 
deseori spunîndu-se „Omul, de 
el depinde, în mare măsură, 
soarta planului" ! Tehnica îna
intează cu pași de gigant, cerin
țele cresc continuu iar oamenii 
de aici rămîn cu cunoștințele a- 
cumu’.ate cîndva. De aceea pro
punem conducerii combinatului 
să acționeze ferm și în direcția 
valorificării acestei rezerve.

Combinatul s-a bucurat în ul
tima vreme de mult sprijin din 
partea ministerului. în cîteva 
rînduri au fost trimise colective 
de specialiști care au studiat 
cauzele unor neajunsuri, au in
dicat măsuri pentru înlăturarea 
lor. E drept că s-au obținut și 
unele rezultate. Sub așteptări, 
însă. Problema nr. 1 o constituie 
azi filatura de celofibră — bum
bac. Neajunsurile nu sînt noi. 
Ele sînt cunoscute de conducerea 
combinatului, care n-a intervenit 
la vreme pentru a le curma. 
Dacă se va merge mai departe 
pe drumul escamotării cauzelor 
reale, dacă nu se vor reteza cu 
bisturiul neajunsurile interne, 
„barierele" vor continua să ra- 
mînă închise.

TAXIUL MORT»" S-A POTICNIT
însă aceste realități, familia,cînd __

școala, toți factorii educativi, pot 
corecta deficiențele, îl pot cana
liza către fapte pozitive, făcîn- 
du-1 în ultimă instanță 
un puternic simț moral, 
fond, totul se reduce la 
de etică.

să aibă 
Deci, în 
noțiunea

Un western 
asfaltul Capitalei

pe

Priviți fotografiile. Pare un joc 
nevinovat de copii După ce i-au 
admirat pe eroii westernurilor în 
cinematografele de pe bulevard, 
Grosoiu Ilie și Popazu Ion s-au 
fotografiat ,,la minut“ în Cișmi- 
giu, împrumutînd recuzita foto
grafului ambulant. Totul a în
ceput așa cum scrie prof. Edgar 
Morin în studiul său și anume cu 
„...efectul mimetic tradus prin 
aspecte superficiale: veșminte, 
pieptănătură, gesturi, maniera de 
a băga și scoate mîinile din bu
zunar, mersul legănat. Mai tîrziu, 
cartierul în care locuiesc devine 
un microcosm populat de fauna 
westernului, terenurile părăsite 
sînt confundate cu preria pie
troasă. Apoi gesturile împrumu
tate nu mai sînt pentru adoles
cent simbol al virilității și aven
turii ci însăși aventura. De acum

LA TURNANTĂ
începe limita tind proiecția-iden- 
tificare devine magie alienantă, 
tind procesul de comportament 
se dereglează“.

Și atunci Grosoiu Ilie și Po- 
pazu Ion se urcă noaptea într-un 
taxi la Gara de Nord și îi cer 
șoferului să-i ducă în comuna 
Militari. Grosoiu ascunde însă 
sub haină un pietroi cu care îl 
lovește pe șofer după care îm
preună cu complicele îl leagă și 
fug cu mașina. La Găești mașina 
se defectează și cei doi tîlhari o 
părăsesc. După o săptămînă mi
liția din Capitală i-a prins. (A 
fost o poveste întreagă, ea însăși 
meritînd poate o carte despre ta
lentul și ingeniozitatea crimina
listică a lucrătorilor din miliție 
dar nu asta ne interesează acum).

— Era un băiat cuminte și re
tras — ne vorbește mama lui Po- 
pazu — pînă l-a cunoscut pe 
Grosoiu cînd a devenit grosolan, 
a început sa bea, să vină acasă 
noaptea tîrziu, să lipsească de la 
serviciu, să mintă.

— îmi vorbea cu admirație 
despte eroii filmelor de aventuri 
— continuă tatăl, Popazu Con
stantin. în mintea lui însă totul 
era amestecat, îl atrăgeau sce
nele violente, bătăile, scenele 
sîngeroase. Nu l-am auzit nici
odată revoltîndu-se împotriva 
personajelor negative.

Căpitanul I. Popa, de la Mili
ția Capitalei, care a participat la 
descoperirea autorilor atacului a- 
supra șoferului de taxi ne justi
fică astfel actul acesta ieșit din 
comun :

— Filmele de aventuri pot a- 
vea asemenea efecte mai ales a- 
supra a două categorii de adoles
cenți : fie cei de tip melancolic, 
retrași, timizi, de genul Popazu, 
fie asupra celor cu un tempera
ment nestăpînit, violent, de ge
nul Grosoiu, 
recidivist. La 
litate există 
personalitate 
împrumutată, 
acționăm asupra

un individ asocia], 
tipul fără persona- 

o foame acută de 
care adesea este 
De modul în care 

adolescentului

depinde ce individualitate va o- 
cupa locul liber. La celălalt tip, 
personalitatea nedecisă a coleri
cului, tot de intensitatea și efica
citatea factorilor educativi de
pinde care din stările de compor
tament social vor birui. §i în
tr-un caz și în altul deci, totul 
depinde de educație. Nu există 
individ menit în mod fatal spre 
delicvență ci numai indivizi care 
în anumite condiții de fisuri e- 
ducative pot deveni delicvenți.

Revenind la studiul prof. Mo
rin cităm că acesta prevede pen
tru tipul de tineri descris mai 
sus posibilitatea „identificării — 
mimetism nu numai cu un sin
gur personaj, ci cu toate. în bloc“, 
fapt care subliniază de la sine 
importanța educației etice și es
tetice în rindul tinerilor.

★
Faptele de mai sus ne conduc 

inevitabil spre cîteva concluzii. 
Ce să facem pentru ca unele din 
filmele peisajului atît de variat 
al ecranului să nu aibă influență 
nocivă asupra copiilor și adoles
cenților ? Soluția să nu se mai 
aducă filme de un anumit gen 
nu poate satisface. Există nume
roase filme, dinke care unele 
piese antologice a căror vizio
nare nu are urmări dăunătoare

— Așadar, ai început...
— ...pe șoseaua Olteniței, acum vreo 

treizeci de ani.
— Desigur, ca atacant ? După cum se 

știe, aproape toți portarii celebri debu
tează pe alte posturi : Zamora — fundaș, 
Planlcka și Olivieri — atacanți centrali, 
Grosics — mijlocaș...

— Nu, în ce mă privește, această „re
gulă" nu funcționează ! Portar, din capul 
locului — dar nu la fotbal...

_  7
— Jocul favorit al copiilor din cartier, 

adică al ăstora mai mărunți, care încă 
nu ne băgăm cu „zmeii" din liceu, era un 
joc cu mingea de clrpă, sau cînd se ni
merea — de tenis. Jucam in perechi, unu 
la unu, asvîrlind mingea cu mina, dc la 
o poartă la alta. Partidele — foarte îndîr- 
jite — se disputau după sistemul elimi
natoriu : cine primea șase goluri, ieșea 
din poartă și lăsa locul altuia. Minunat 
exercițiu pentru dezvoltarea reflexelor, 
pentru ochi, pentru elasticitate. Astea, 
însă, le-am aflat mai tîrziu. Atunci, o fă
ceam așa, de plăcere...

*— Și întîlnirea cu fotbalul ?
— Cu fotbalul am făcut cunoștință, mai

îndeaproape, prin 1939. Cred că abia îm
plinisem zece ani. Fratele meu mai mare 
juca la pitici, și m-a luat cu el, la un an
trenament... Ședeam în spatele unei porți 
fără plasă 
dc portar, 
doar-doar 
servat, în 
bach. nea . „
de fotbaliști din toate ungherele Bucu- 
reștiului. ...Din ziua aceea, fotbalul a de
venit pasiunea vieții mele. Cine știe, 
poate se ia !

— Primul club ?
— „Olimpia" - nume modest, dar cu 

frumoase tradiții in materie de „pitici", 
ca si „Coltea“. ca și „Bonaparte". cluburi 
dispărute de mult... Dintre echipele mari, 
..Unirea Tricolor“ si „Rapidul“ se îngri
jeau cel mai temeinic de educația înce
pătorilor. Am jucat un timp la „Dragoș 
Vodă", tot un club de cartier...

— Prima legitimare ?
— La Aspim - asociația sportivă a 

muncitorilor pielari, ulterior „Flacăra 
Roșie". Aveam 14 ani. Am debutat într-o 
competiție de iarnă, pe A.C S.A.. lingă 
Belu... Tot cu Aspimul am făcut primele 
deplasări în orașele de De Dunăre : Giur
giu, Oltenița. Turnu Măgurele. îmi plă
cea să mă uit la vapoare, la apa liniștită 
a Dunării și să-mi imaginez călătorii pes
te mări și țări...

și pîndeam mingiilc scăpate 
făcînd plonjoanc disperate, 

m-o observa cineva ! M-a ob- 
cele din urmă, bătrinul Stein- 
Petrică. nașul atîtor generații

— Care, dealtmlntesl, aveau să te în
făptuiască nu peste multă vreme 1 Intre 
noi fie vorba, ai umblat ceva I

...Figura bronzată a Interlocutorului 
nostru se luminează de un zimbet nostal
gic. Cind zîmbește, are un aer aparte, 
parcă s-ar concentra Intens, la o lovitură 
de pedeapsă, cu soarele în față. Dacă 
n-ar fi fost un portar de clasă internațio
nală, Volnescu ar fi devenit, probabil, 
marinar de cursă lungă...

— Socotind și deplasările In țară, cred 
că am făcut de vreo zece ori ocolul pă- 
mîntulul, pe la Ecuator I Ruta cca mai 
depărtată : turneul din Brazilia, in 1961. 
Cind am ieșit pe teren, la meciul inaugu
ral, la Campina Grande, am avut senzația 
că venisem pe Jos de la București...

— Emoția ? Diferența de climă ?
— Emoția, în primul rînd I Știi, despre 

mine se spune câ sînt.un emotiv... Si nu 
numai că se spune — dar chiar așa și 
este. Totuși, cred că doar o singură dată 
am simțit ceva asemănător : în 1947. cînd 
mi-am făcut debutul în A. la Dermagant 
Tg. Mureș. Si atunci - tot în deplasare, 
dar la Oradea... Am apărat binișor - cel 
puțin așa zicea Gussy-bacl. regretatul 
luliu Baratki, antrenorul mureșenilor, 
unul dintre cei mai compleți fotbaliști ro
mâni din toate timpurile. Singura „sanc
țiune" mi-a aplicat-o Spielman, în minu
tul 82. Insă în primul sfert de oră. habar 
n-aveam ce-i cu mine : noroc că nu mi 
s-a tras prin surprindere, că luam gol și 
de la 40 de metri ! In fond, eram un puști 
oarecare, de la București, ce puteam 
spera, in fața unor vulpoi ca Spielman, 
Bodo, Turcuș și ceilalți ? După 13 ani. la 
debutul in Brazilia, am trăit aproape ace
leași emoții. Acolo. în bîrlogul campioni
lor mondiali, nu însemnam mult mai 
mult, cu toată experiența acumulată în 
sute de întilniri, decît la primul meu joc 
în A — pe terenul maeștrilor 
I.C.O....

— Totuși, dacă-mi aduc bine 
turneul cu pricina s-a soldat cu 
lanț satisfăcător... L-ați început, 
pe iarnă, după anul nou...

— Ei. a fost o poveste plină de

de la
aminte, 
un bi- 
parcă,

peripe
ții ! Poate ar merita să stăruim puțin a- 
supra ei ?

— Sînt sigur că cititorii nu vor avea 
nimic împotrivă !

— Deci, la începutul anului 1961. lotul 
de bază al tării noastre s-a îndreptat spre 
Amsterdam, capitala Olandei, de unde 
urma să ne luăm zborul către Brazilia...

(în numărul de mîine, capitolul : 
„FOGGL1A SECCA" DĂ SUGESTII)

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 ; 
16,30 ; 20.15).

• Campionul României Ion | 
Tiriac a debutat victorios în 
turneul internațional de * *
„Queen’s Club“ care se c___
șoară la Londra. în primul tur ’ 
al probei de simplu bărbați, Ți- . 
riac l-a întîlnit pe tenismanul I 
francez Montrenaud pe care l-a ’ 
învins în două seturi : 6—1, 6—4.

tenis I 
desfă- I 
iul tur *

I• Timp de două zile în bazi
nul de 50 m de pe insula Mar
gareta din Budapesta s-a desfă- I 
șurat întilnirea internațională de | 
natație dintre selecționatele o- • 
rașelor Budapesta și Moscova. . 
în final victoria a revenit spor- I 
tivilor sovietici cu 114—98 |
puncte.

• Surpriză de mari proporții | 
s-a înregistrat în „Cupa Davis" : 
echipa de tenis a Ecuadorului a * 
eliminat reprezentativa S.T’ * . 
una din favoritele competiției. . 
In cea de-a treia zi a finalei 
zonei americane, care se desfă- I 
șoară la Guyaquil, Francisco | 
Guzman l-a învins cu 0—6, 6—4 
6—2, 0—6, 6—3 pe americanul | 
Arttur Ashe și astfel scorul în- I 
tîlnirii a devenit 3—1 în favoa
rea echipei Ecuadorului care s-a 
calificat în faza următoare a 
competiției în care va întîlni pe 
cîștigătoarea zonei europene.

ilui a I
.U.A., I 
tiției. I

I
I

MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15).

VIATA LA CASTEL
rulează la Victoria (orele 9; 
12; 15; 18; 20.45). Tomis (orele 
9; 11,15: 13,30: 16: 18,30; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Luceafărul (orele 
9,45; 12; 15; 17.30; 20), Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13.30: 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gloria (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9.30; 
11.45; 14: 16.30: 19: 21.15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45).
Excelsior (orele 12; 14,15; 
16,30 : 18,45 ; 21).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festiva) (orele 8.30; 
11; 13.30: 16: 18,30: 21). Melo
dia (orele 9; 11,15;
18,45; 21). Flamura
11.45; 14; 16.31); 19:

13.45: 16.15; 
(orele 9,30; 
21,15).

BANDA DE LAȘI 
rulează la Lumina 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.45).

(orele 9,15;

FRENCH-CANCAN
rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.30; 20.45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

rulează la Unirea (orele 15,30;
18).

CLIMATE
rulează la Central (orele 9,30;
12.15; 21).

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la

18).
Central (orele 15;

ȘI REGELE
Flacăra (orele 14; 

Cotroceni
ANGELICA

rulează la 
16,15; 18,30; 20,45).
(orele 14; 16.15; 18.30; 20,45).

ZORBA GRECUL 
rulează la Vitan (orele 15,15;
18).

MONTPARNASSE 19
rulează la Miorița (orele 9,15; 
12; 15,15; 18; 20,45).

WINNETOU
— ambele 
rulează la 
17.15'; 20.30).

serii —
Munca (orele 14;

OMUL FÄRÄ 
rulează la 
15.30 : 18 : 20.30).

PAȘAPORT
Popular (orele

pentru adult și care contribuie 
la cultura sa cinematografică. 
Pentru copii sau tineri. însă ele 
sînt adeseori contraindicate. Pro- 
puneiea directorului studioului 
București, Dumitru Femoagă. ni 
se pare cea mai potrivită : să se 
instituie un sistem viabil — de 
către specialiști — pentru apre
cierea cărei categorii de vîrstă 
se adresează un film sau altul, 
stabilindu-se trei categorii ■ sub 
14 ani, între 15 și 18 ani și a- 
dulți. în majoritatea țărilor euro
pene există asemenea practică, 
ba mai mult, filmele poartă pe 
generic un cod care desemnează 
ce vîrste pot avea sau nu acces 
la vizionarea unor anumite scene.

• Comitetul de cultură și artă 
ar putea studia posibilitatea 
înființării unui centru național 
al filmului de tineret și copii, din 
care să facă parte cineaști, cri
tici, pedagogi și sociologi, după 
modelul centrelor organizate în 
numeroase țări ale lumii, afiliate 
la centru] internațional de pe lin
gă U.N.E.S.C.O. Acest centru ar 
avea atît menirea de a stimula 
creația națională cît și aceea de 
a ajuta la răspîndirea operelor 
cinematografice indispensabile e- 
ducării tinerei generații, la stabi
lirea criteriilor de vîrstă cărora 
li se adresează sau nu filmele 
programate pe ecrane etc.

• Direcția Difuzării Filmelor 
să instituie un regim sever de 
respectare a interdicțiilor de 
vîrstă la filmele în cauză, astfel 
ca afișul „interzis tinerilor sub 
16 ani" să nu mai constituie un 
pretext publicitar.

I

I

I
I
I
I
I
I
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I

CĂSĂTORIE tn stil italian 
rulează la Union (orele 15.30; 
18: 20.30).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Doina (orele 11,30;
13.45; 16: 18.30: 21).

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

DENUNȚĂTORUL
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30). Aurora 
11.15; 13.30; 15,45: 18;
Lira (orele 15.15; 17,30;

MONDO CANE 
— ambele serii 
rulează 
20.30).

DOCTOR 
rulează 
11.15:

(orele 9;
20,15),
19,45).

la Dacia (orele 7,45—

PRÄTORIUS
la Grivlța (orele 9; 

13.30: 16; 18.30; 20,45), 
(orele 9; 11,15; 13,30; 
18.15; 20,45).

ROBII
rulează la Buzești (orele 14,45; 
17: 19,15).

LENIN ÎN POLONIA
rulează la Cringașl (orele 
15,30; 18: 20,30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Moșilor (orele 15,15: 
17.45; 20). Volga (orele 8,30; 
11; 13.30; 16. 18.30: 21).

LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18: 20.30).

OLD SHATTERHAND
rulează la Viitorul (orele 15,30 
18; 20,30).

APE LIMPEZI
rulează la Colentina (orele 15 
17.30).

LEAC CONTRA 
rulează 
18).

DRAGOSTEI
la Rahova (orele 15,15

PRIMUL
rulează 
15.30; 18; 20.15).

AN DE CĂSNICIE 
la Progresul (orel<

EXCROCII LA MÎNASTIRE 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17.30; 20).

BĂTĂLIE PENTRU 5ANHA 
rulează la Ferentari (orel< 
15.30; 18 : 20,30).

SUCCES. CHARLIE!
rulează la Pacea (orele 15,30 
18; 20.30).

ii TiiEviziu»n
MIERCURI 21 IUNIE

18.00 Telecronica
18.30 Pentru copii 
„Cupa de ciocolată...
ajun de vacanță“. Emîsiune-spec- 
tacol pentru studenți. 19.30 Tele
jurnalul. 20 00 Muzică ușoară.

economică. 
Ala-Bala ; 
19.00 „In

20.20 Față-n față : Vara și... ră
coritoarele 1 20,45 Avanpremieră 
21.00 Film artistic : Thèresi 
Desqueyroux. 22,45 Telejuroalu 
de seară.
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Dineu cu participarea 

tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer. președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, a participat luni 
seara la un dineu ofent de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice. Alexei Ko- 
sighin, în cinstea conducătorilor

delegațiilor țărilor socialiste la se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U Printre invi
tați se aflau Comeliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, și 
Gboorghe Diaconescu. reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U.

• Somolia cere convocarea unei sesiuni

O.U.A. • Noi măsuri in Sudan • Noul guvern

al R. A. U. a depus jurâmintul

Guvernul Republicii Somalia a 
adresat secretarului general al 
O.U.A. o notă în care a cerut 
convocarea imediată a unei se
siuni speciale a Consiliului dr 
Miniștri ai Organizației Unității 
Africane în vederea examinării 
conflictului dintre Izrael și țănle 
arabe.

Agenția sudaneză de presă a- 
nunță că guvernul a privat com
paniile anglo-americane. de drep
tul de concesionare a lucrărilor 
geologice in partea de est a Su
danului. Această hotărire a fost 
adoptată, precizează agenția, în 
concordanță cu politica guvernu
lui sudanez de încetare a colabo
rării cu S.U.A. și Marea Britanic, 
care s-au situat pe o poziție con
trară intereselor popoarelor arabe 
în conflictul din Orientul Apro
piat.

Din Khartum se anunță, de a- 
semenca, că 11 profesori ameri
cani de la Universitatea din 
Khartum au fost anunțați să pă
răsească Sudanul

Membrii noului guvern al Re
publicii Arabe Unite au depus 
mărfi dimineața jurămîntul con
stituțional în fața președinll’ui 
Nasser, transrpite postul de radio 
Cairo.

După depunerea jurămîntului, 
la Cairo a avut loc prima întru
nire a noului cabinet egiptean.

Crucea Roșie din U.R.S.S. 
și Comitetul sovietic pentru apă
rarea păcii au trimis pe adresa 
asociației de Semilună Roșie diu 
Iordania un ajutor constînd din 
îmbrăcăminte. țesături, corturi, 
medicamente și pansamente.

După cum s-a anunțat oficial, 
la Haga prețurile la benzină șt 
alte produse de petrol vor crește 
în Olanda începînd cu data de 20 
iunie.

Potrivit unei declarații a unui 
purtător de cucînt al Ministeru
lui Economiei, majorarea prețu-

iilor la produsele petroliere a fost 
determinată de greutățile de 
transport cauzate de închiderea 
Canalului de Suez și de epuiza
rea stocului pe care îl avea O- 
landa. S.U.A. — Aspect din timpul incidentelor rasiale de la Louisville

Hebdomadarul Uruguayan 
MARCHA publică în ulti
mul său număr un docu
ment zguduitor. Un grup 
de 14 wieri bolivieni scriu 
din Vietnamul de sud : „Am 
fost orbi și n-am înțeles 
unde sîntem împinși. Trei 
săptămîni în mlaștinile din 
Mekong ne-au trezit din ră
tăciri. Nu vrem să ucidem 
oameni nevinovați pentru 
dolari. Dorim să fim lăsați 
acasă“.

Scrisoarea fusese trimisă inițial unui co
tidian din Bolivia. Ea nu a putut apare 
din cauza cenzurii din La Paz. O copie a 
acestei scrisori a ajuns însă în redacția re
vistei uruguayene. Și astfel. în pofida pie
dicilor de tot felul. în pofida discreției cu 
care operează Pentagonul, a ieși la iveală, 
pc plan public, drama tinerilor sud-ame- 
ricani recrutați ca mercenari pentru agre
siunea Statelor Unite în Vietnam.

încă în urmă cu aproape un an. în iu
lie 1966. ziarul argentinian PROPOSITOS 
scria, referindu-se la surse bine informate, 
din rindurile armatei boliviene : „Drept 
condiție prealabilă pentru a obține un sen
sibil ajutor financiar din Statele Unite au
toritățile boliviene au trebui’ să accepte ca 
Pentagonul să recruteze în armata boli
viana voluntari pentru Vietnamul de sud... 
Misiunea militară a S.U.A. în capitala Bo- 
liviei a elaborat in amănunt condițiile de 
recrutare care prevăd în mod expres obli
gația pentru cel recrutat de a ascunde re
crutarea față de părinți, prieteni și cu- 
noscuți“.

La rîndul său, NEUE ZURCHER ZEI-

TUNG relata în noiembrie trecut, citind 
„surse diplomatice bine informate“ din 
Lima, ca între autoritățile peruvienc și re
prezentanți ai forurilor militare nord-ame- 
ricanc a fost încheiat un acord care autori
zează „recrutarea în condiții de discreție 
absolută a unui contingent de voluntari 
pentru dispozitivul militar american in 
Vietnam“.

Scrisoarea celor 14 tineri bolivieni, pu
blicată acum în revista uruguayană, aduce 
amănunte revelatoare despre activitatea 
tenebroasă a recrutorilor nord-americani 
de carne de tun la sud de Rio Grande. 
Aflăm astfel că autoritățile militare boli
viene desfășoară o adevărată campanie de 
presiuni asupra tinerilor aflați în perioada 
stagiului militar pentru a-i determina să 
plece „voluntari“ în Vietnamul de sud.

Tinerii sînt momiți cu o soldă respectabilă 
(200 dolari lunar) și li se spune că vor fi 
folosiți doar la paza bazelor militare ame
ricane. Ei sînt puși să semneze un con
tract pe doi ani și apoi sînt trimiși la un 
„curs“ special de instrucție dc trei luni dc 
zile într-o tabără dc antrenament nord-a- 
mcricană. amenajată pe teritoriul panamez. 
Apoi sînt trimiși în Vietnam cu consemnul 
absolut să nu scrie nimic nimănui în tot 
timpul cît fac parte din „unitățile comba
tante“, pc toată durata „contractului“ 
semnat.

Document impresionant, „scrisoarea ce
lor 14“ dezvăluie, cu puterea unui verita
bil act de acuzare, mijloacele odioase prin 
care tineri sud-americani sînt tărîți intr-un 
război criminal pentru interese străine. Ea 
relevă, totodată, dincolo de drama unor 
asemenea tineri, și eșecul încercărilor Pen
tagonului de a face din ei un instrument 
docil pînă la capăt în agresiunea din Viet
nam. „Nu vrem să ucidem oameni nevino- 
vați pentru dolari !“ — aceste cuvinte zgu
duitoare ale tinerilor bolivieni exprimă și 
durerea lor chinuitoare în situația în care 
au fost aruncați și hotărîrea lor fermă de 
a sc desolidariza de agresiunea americană.

„Discreția“ cu care Pentagonul s-a stră
duit să înconjoare manevrele pentru re
crutarea de mercenari pentru Vietnamul 
de sud s-a vădit inoperantă. Scrisoarea-do- 
cumcnt din revista MARCHA, e o dovadă 
elocventă în acest sens. Dar chiar apelu
rile la „discreție“ și precauțiile autorită?- 
lor militare nord-americane își au semnifi
cația lor precisă. Ele ne oferă măsura va
lului de împotrivire pe care agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam îl întîlnește pe 
continentul sud-american.

EM. RUCAR

Ciocniri violente 
in Vietnamul de .sud 

în Vietnamul de sud continuă 
sa se. înregistreze ciocniri vio
lente între trupele americane și 
unitățile patriotice. Luni după 
amiază, la numai 30 de kilome
tri dc Saigon, pe malurile riului 
Rach Hui au avut loc lupte în
verșunate între forțele patriotice 
sud-vietnameze și unitățile flu
viale americane susținute dc un 
batalion al celei de a 9-a divizii 
americane de infanterie. în aju
torul unităților americane, rela
tează corespondenții de presă, 
au intervenit avioanele „Dra- 
gonship" și elicopterele care 
transportau întăriri. Potrivit a- 
genției U.P.I. patru elicoptere au 
fost doborîte de tirul patrioților. 
Luptele au continuat pînă la 
miezul nopții.

Lupte violente s-au desfășurat 
în provincia Binh Dinii (500 ki
lometri de Saigon). între unită
țile patriotice și prima divizie a- 
mericană aeropurtată. Ciocnirile 
au continuat și marți dimineața.

Prelungirea 

mandatului 

trupelor 0. I\l. U. 

in Cipru

Consiliul de Securitate s-a în
trunit luni pentru a lua în dez
batere problema prelungirii man
datului trupelor O.N.U. în Cipru. 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a prezentat un raport 
în care recomandă prelungirea 
mandatului forțelor O.N.U. din 
Cinru pînă la 26 decembrie 1967.

Secretarul general a menționat 
că guvernele Ciprului, Greciei și 
Turciei sînt de acord cu această 
propunere. Raportul prezentat 
de U Thant a fost susținut de 
un proiect de rezoluție prezentat 
de șapte membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate (Ar
gentina, Brazilia. Etiopia, India, 
Japonia, Mali și Nigeria), în 
care se cere prelungirea manda
tului trupelor O.N.U. cu încă o 
jumătate de an.

Consiliul de Securitate a adop
tat în unanimitate propunerea 
lui U Thant.

Un șantier industrial ? O clipa 
am avut senzația că mă găsesc în 
halele unei noi uzine în care se 
montează mașinile abia primite. 
Lăzi imense așteaptă să fie elibe
rate de încărcătura lor. Piesele 
sint asamblate și, în viteză, dobîn- 
desc înfățișarea unor impunătoa
re mașini-unelte. Dar ce profil arc 
întreprinderea în care am nime
rit? Mașini pentru prelucrarea și 
așchierea metalelor se învecinea
ză cu mașini textile și chiar cu o 
instalație de vinificație. în plus, 
și industria producătoare de... cio
colată este reprezentată în aceas
tă aglomerare uzinală.

Nc aflăm pe șantierul viitoarei expoziții italiene de la 
București. în decorul împrospătat al complexului de expo
ziții din Piața Scinteii vom iace cunoștință cu semnificative 
realizări ale economici Italiei. Organizatorii au atribuit ex
poziției un titlu atrăgător (care devine, implicit, o ambi
țioasă promisiune făcută vizitatorilor) : „Italia produce". Dr. 
Franco Tardioli, directorul expoziției, ne spunea că pentru 
a realiza promisiunea de a oferi publicului bucureștcan o 
imagine a ceea ce produce Italia, s-a încercat prin interme
diul diferitelor standuri o sinteză a principalelor sectoare 
economice iltaliene ținind seama și de aspectele concrete ale 
schimburilor româno-italicnc. Expoziția este astfel concepută 
incit să reflecte posibilitățile de export ale Italici, mai ales 
in ramurile care interesează partea română. Dr. Tardioli 
sublinia „mersul favorabil al schimburilor comerciale dintre 
țările noastre care creează cele mai încurajatoare perspec
tive de dezvoltare". 360 de firme (multe din ele întreprin-

1 0 IMAGINE
I A ECONOMIEI
| ITALIENE

De vorba cu dr. Franco Tardioli,
! directorul expoziției ,,Italia produce"
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LA CHEMAREA Ligii Tine
retului Comunist din Anglia. îa 
toată țara se desfășoară campa
nia pentru stringerca unui nu
măr de 100 000 de semnături pe 
o petiție in care sc cere înce
tarea bombardamentelor ame
ricane asupra Republicii Demo
crate Vietnam și retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam. A- 
ceastă petiție urmează să fie 
înminată primului ministru bri
tanic Iiarold Wflsou.

SAVANTn de la Laboratorul 
jentru propulsie cu reacție din 
Pasadena (California) au proce- 
iat luni, cu ajutorul comenzilor 
xansmise prin radio, la o ma- 
levră de schimbare a direcției 
sondei spațiale „Mariner-5“ ce 
;e îndreaptă in prezent spre 
Planeta Venus. Manevra a 
schimbat, de asemenea, viteza 
;ondei, care, dacă nu vor inter
veni accidente neprevăzute, va 
rece la data de 19 octombrie 
a o distantă de 2 009 mile de 
jlaneta Venus si va transmite 
>e Pământ datele obținute. In 
razul în care nu ar fi avut loc 
iceastă manevră, „Mariner-5U 
ir fi trecut la 42 000 mile de 
Zenus. Viteza actuală a sondei 
țste de 12 338 km pe oră.

LA BONN a fost semnat un 
acord între Republica Federală 
a Germaniei și Turcia, potrivit 
căruia guvernul vest-german 
urmează să ofere Turciei în a- 
cest an un ajutor financiar de 
184 milioane de mărci.

După cum se subliniază în- 
tr-un comunicat dat publicității 
în urma semnării acordului, el 
..constituie o expresie a dorinței 
celor două guverne de a întări 
relațiile bilaterale si de a faci

lita cooperarea economică tur
co—vest-germană“.
CETrTTr.-~ZnnB

LA SOFIA s-a întrunit. în 
prima ei sesiune. Comisia mixtă 
franco-bulgară pentru colabora
rea științifică și tehnică dintre 
cele două țări. Această comisie, 
precizează agenția B.T.A., a 
fost creată în baza acordului în
cheiat anul trecut între guver
nele francez și bulgar.

—— ii Mmmmm i'i ■■ — mi •

„Sint o fetiță de 14 ani...“
Cuplul vest-ger

man Emil și Margot 
Fiebig din localita
tea Warrenscheid, po
sesorii unei prețioase 
colecfii de timbre, 
precum și de scrisori 
scrise de mari perso
nalități ale lumii con
temporane, au fost 
luni condamnați de 
tribunalul corecțional 
local la o amendă de 
500 de mărci pentru 
escrocherie. Cei doi 
pasionați filateliști au 
adresat în cîțiva ani

de zile peste 60 000 
de scrisori unor mo
narhi, șefi de state, 
prim-miniștri, miniștri 
și altor personali
tăți marcante, primind 
răspuns la aproxima
tiv jumătate din scri
sorile lor. Acuzația 
ce li se aduce celor 
doi, este în legătură 
cu faptul că scrisorile 
lor erau formulate în 
felul următor : „Sînt 
o fetiță de 14 ani și 
vă cer să-mi faceți 
un mare serviciu. A-

dresați-mi, dacă vă 
face plăcere, o scri
soare căci eu colec
ționez timbre. Am 
pariat pe un baton 
de ciocolată cu frăți
orul meu că dv. îmi 
veți răspunde...“

Cei doi filateliști 
au declarat că în ciu
da condamnării pe 
care au suferit-o ei 
nu vor renunța la me
toda folosită, dar pe 
viitor vor semna scri
sorile cu adevăratul lor
nume

’ deri ale căror produse au intrat dc mult în circuitul mon- 
. dial) vor prezenta peste 12 000 exponate. Parterul va apar- 
I ține industriei constructoare de mașini. Cind am vizitat șan- 
' tierul expoziției se mai aflau in curs de amenajare standu- 
■ rile întreprinderilor din această ramură. Specialiștii și publi- 
I cui larg vor putea să vadă mașini pentru industria me- 
I talurgică, de prelucrare a lemnului, alimentară și a materia- 
Ilelor plastice. Dr. Tadioli sublinia că industria constructoare 

de mașini a Italiei, deși n-are tradiția altor țări europene, s-a 
impus pe piața internațională datorită performanțelor ei 

■ tehnice. Firmele expozante nu se vor limita Ia prezentarea 
| mașinilor, ci cu ajutorul unui numeros grup de tehnicieni vor 
1 organiza demonstrații practice (să adăugăm și inițierea unor 
I conferințe pe care marcante personalități științifice italiene

le vor ține in aceste zile la București, printre oaspeți fiind 
anunțat și profesorul Daniele Bovet, laureat al premiului 

INobel pentru chimie).
Directorul expoziției adăuga la atracțiile standurilor de la 

parter cele 15 automobile FIAT printre care o mașină 
IFIAT 124 care se descompune și se recompune sub ochii 

vizitatorilor. Dar să urcăm la etaj. Aici vor putea fi admi
rate mai ales țesături și confecții pentru femei și bărbați, 
încălțăminte, obiecte de sticlărie artistică, bunuri de larg con- 

I sum. Sute de exponate sint așezate în vitrine și reporterul se 
• află în dificultate atunci cind încearcă să le enumere. Să no- 
Ităm și o bogată expoziție de cărți științifice și de artă. în ex

terior sînt expuse mașini agricole, pentru construcția de lo
cuințe și de drumuri, o instalație automatizată pentru spăla- 

Itul mașinilor etc.
Desigur, n-am reușit să redăm decît fragmentar tabloul 

acestei expoziții ample. Vizitatorii vor avea nevoie de des- 
Itule ore pentru a putea să privească cu atenție toate stan

durile. „Animați de sentimentele de statornică prietenie din
tre popoarele noastre, dorim ca publicul românesc să aibă nu 

I numai o imagine a exportului titalian, ci, in măsura posi
bilităților pe care le oferă o expoziție, să obțină și o imagine 
a Italiei de astăzi" — a încheiat dr. Franco Tardioli.

I E. O.

Dezbaterile
din Camera Comunelor

Adoptarea proiectului de lege prin care Anglia 
renunță la suveranitatea asupra Adenului

R. 1’. CHINEZA. — Un 
grup de muncitori de la 

Rafinăria din Tachin

Se

un...

caută 
asociat

După cum transmite agenția 
U.PJ . Peter Adams, conducăto
rul micii insule Anguilla 
din regiunea Mării Caraibi
lor, care și-a proclamat in
dependența față de „sta
tul asociat“ St. Kitts — Anguilla 
— Nevii, dependent de Marea 
Britanic, a trimis o telegramă 
primului ministru al Canadei, 
Lester Pcarson cerind „o asociere 
directă" cu acest stat. Adams a 
cerut premierului canadian să 
trimită un reprezentant in insula 
Anguilla pentru discutarea pro
blemei.

Vinerea trecută, conducătorul 
Anguillei trimisese o telegramă 
președintelui S.V.A., Lyndon 
Johnson, in care cerea o asociere 
similară dar nu a primit nici un 
răspuns. Aceste mesaje au fost 
expediate din San Juan (Porto 
Rico) deoarece insula, cu o popu
lație de 6 000 de locuitori, nu 
dispune in prezent de nici un 
fel de mijloace de comunicații 
cu străinătatea. 

La puțină vreme 
după crearea Organi
zației Națiunilor Uni
te. la New York a în
ceput construirea se
diului acestei institu
ții. în acea parte a o- 
rașului, unde pînă în 
anii deceniului al cin
cilea sc afla unul din
tre cartierele sărace 
ale metropolei, într-o 
hună zi au apărut 
buldozerele care au 
curățat terenul iar a- 
poi au venit construc
torii. Aceștia, meșteri 
foarte pricepuți, au 
înălțat într-un timp 
scurt zgîric-norul cu 
38 de etaje, faimoasa 
cutie dc chibrituri în 
care O.N.U. și-a insta
lat birourile. Repro
dusă dc sute dc ori in 
presa din întreaga 
lume, imaginea clădi
rii zvelte de pe East 
River a devenit ex
presia concentrată, e- 
figia organizației în
seși.

Dar, după cum este 
știut, nu toate activi
tățile O.N.U. se desfă
șoară la New York ; 
o bună parte din ele 
au loc la Geneva, o- 
rașul care adăpostește 
anual zeci și zeci dc 
intîlniri internaționa
le. Clădirea O.N.U. 
din Geneva este însă, 
cu siguranță, mal pu
țin cunoscută dccit 
cea din New York. 
Fotografia acestui e- 
dificiu a fost mult 
mai puțin populari-

iar numele lui 
destul de mo- 

Biroul euro- 
al Națiunilor 

Și totuși, e vor
nici mai mult 

puțin — de 
Ligii Națiuni- 

tsmelie a 
in 1929. A- 

cu

zată
suna 
deșt : 
pean 
Unite, 
ba —
nici mai 
Palatul L „ 
lor, a cărui 
fost pusă 
ceasta construcție, 
cele 25 săli de ședințe 
și 900 de birouri, con
tinuă să rămînă și as
tăzi unul din cele mai 
mari complexe de clă
diri din lume.

brllor O.N.U. depășeș
te această cifră. Iată 
doar cîteva din difi
cultățile pe care le 
întîmpină O.N.U. în 
folosirea vechii clă
diri a Ligii Națiunilor. 
Pentru înlăturarea lor 
s-au preconizat încă 
dc multă vreme modi
ficări în construcție. 
Abia anul acesta însă 
proiectul a fost — ca 
urmare a unei rezolu
ții adoptate Ia ultima 
sesiune a Adunării 
Generale — definiti-

RENDEZ-VOUS
LA GENEVA

în ceea ce privește 
însă instalațiile tehni
ce și concepția arhi
tectonică. acestea sint 
astăzi depășite. Pen
tru a ajunge de la o 
aripă la cealaltă sint 
necesare adevărate 
marșuri pe jos. prin 
coridoare nesfîrșite și 
schimbarea 
lifturi. Dintre 
săli existente 
una posedă 
necesară unui 
de 120 de 
iar astăzi, după ___
se știe, numărul mem-

cîtorva 
cele 25 
numai 
mobila 
număr 

delegații, 
cum

vat. EI prevede mări
rea Palatului de la 
Geneva astfel ca pe la 
mijlocul anului 1970 
el să nu fie cu nimic 
mal prejos decît se
diul principal de la 
New York și să poată 
găzdui cele mai mari 
conferințe internațio
nale.

După părerea a nu
meroși observatori, 
peste trei ani O.N.U. 
va dispune de două 
sedii echivalente. A- 
tunci vor putea avea 
loc aici activități de

bază ale O.N.U., even
tual chiar sesiuni ale 
Adunării ___ ___
sau ședințe ale Consi
liului de l~ 
După unii, ________
Adunării Generale din 
1972 ar putea să se 
tină Ia Geneva. întru- 
cît in acel an, in 
S.U.A. vor avea loc a- 
legeri prezidențiale 
(bătălia lui Bob. zic 
unii) iar atmosfera a- 
gitată a campaniei c- 
lectorale nu este priel
nică lucrărilor O.N.U.

Potrivit părerii zia
rului FRANKFURTER 
RVNDSCHAU 
meroase tari ar dori 
ca toate organele po
litice ale O.N.U. să se 
mute de la New York 
pe un teren neutru". 
Iar Geneva oferă a- 
ceastă posibilitate in- 
trucît aici „nu există 
prejudecăți de rasă 
iar costul vieții este 
mal mic decit la New 
York“. în același timp, 
cheltuielile dc călăto
rie pentru majoritatea 
delegațiilor ar fi mult 
mai reduse, iar depla
sările s-ar putea face 
cu mai multă ușurin
ță. Ziariștii apreciază 
că terminarea amena
jării Palatului Națiu
nilor din orașul de pe 
malul lacului 
va însemna, 
diplomații O.N.U., 
veritabil start 
rendez-vous-urilor 
Geneva.

Generale

Securitate, 
sesiunea

..nu-

Leman 
pentru 

un 
al 
la

ION D. GOIA
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Camera Comunelor a adoptat 
luni, in a doua lectură, proiectul 
de lege prin care Marea Brita- 
nie renunță la suveranitatea asu
pra Adenului și insulelor Perim 
și Muria, in vederea proclamării 
independenței Federației Arabiei 
de sud.

După cum s-a mai anunțat, 
ministrul de externe Brown a 
precizat că acordarea indepen
denței teritoriilor din cadrul fe
derației va avea loc la 9 ianua
rie anul viitor. în zilele urmă
toare proiectul de lege amintit i 
urmează ,să fie supus în a treia 
și ultima lectură în Camera Co
munelor și apoi în Camera Lor
zilor.

Comentînd cuvîntarea lui 
Brown, rostită luni în Camera 
Comunelor, ziarul „Times" rele
vă că ea nu denotă „progrese 
reale pe calea constituirii unui 
guvern pe o bază largă, premiză 
esențială pentru ca noul stat să . 
se nască în condiții de pace“. 
Ziarul consideră că, fiind cunos
cută data proclamării indepen
denței, este necesar să se stabi
lească un termen precis pentru 
organizarea unor alegeri generale 
premergătoare independenței.

POLIȚIȘTII britanici care 
prin tradiție nu sint înarmați, 
ar putea pînă la urmă să fie în
zestrați cu un gen de Duști cu 
gaze lacrimogene. Scotland 
Yard-ul a anuntat că sin-t în 
curs experimentări ale acestui 
gen de puști. Dacă rezultatele 
vor fi satisfăcătoare, noile puști 
vor intra in echipamentul poli
țiștilor.


