
Un munte 
cu picioare 

de lut
Localnicii spun că Lotrul 

este un rîu tare viclean, are 
în el o forță pe care și-o 
arată din cînd în cînd, și 
dacă în calmul Iul spală cu 
clipociri jucăușe și transpa
rente picioarele fetelor, 
cînd se umflă mută casele 
pe munți, asprește obrazele 
oamenilor și hohotește mu
țind la vale tot ce-i stă îm
potrivă. Chiar și neclinti
rea. Poate un șir de astfel 
de explozii acvatice acumu
late a hotărît pe cei în 
drept s-o facă, spun poate, 
dar în mod sigur experien
ța Bicazului și a Argeșului, 
alături de scopul nobil — 
plasarea unei energii uria
șe în mîna oamenilor — a 
declanșat ofensiva punerii 
în Dagină în marea carte în 
continuă înnoire a țării a 
uneia dintre cele mai pu
ternice hidrocentrale. Si au 
venit de la Bicaz și Argeș 
oameni tot unul și unul, ti
neri si vîrstnici. ingineri, 
tehnicieni si muncitori, si 
nehtru că despre fantele lor 
s-a scris si se va mai scrie, 
în reportajul de față vă 
^-ezentăm ne unul dintre 
•’■nerii ingineri despre care 
veți auzi cu figurantă. Nu
mele • CHm Lorin.

— Vîrsta ? 28 de ani.
— Funcția ? șef lot baraj.
— Cum. atît de tînăr si

cu o răspundere atît de
mare ?

— Adevărat, trebuie să
recunosc. Dar nu uitați că 
tinerețea mea se întemeia
ză pe experiență. 4 ani în
care am lucrat ca șef de
schimb la centrala subtera
nă de la Argeș.

— Și totuși, barajul de 
pe Lotru va fi construit în- 
tr-o manieră absolut nouă 
la noi în țară.

— Mă simt mai în largul 
meu dacă mă exprim cu a- 
jutorul cifrelor și formelor 
geometrice. Notez : barajul 
va avea forma unui trapez 
cu o lățime la bază de 450 
metri, cu o înălțime de 122 
m. Foamea reporterului de 
cifre nu se poate abține : 
volumul barajului va însu
ma 3 800 000 m3 de argilă cu 
arocamente.

întreb : Un baraj de ar
gilă ? Am fost pe loc aju
tat.

— Un munte întreg care 
se află în apropiere va fi 
mutat în încleștarea altor 
doi.

Am tăcut. Apoi, dintr-o- 
dată am exclamat : un mun
te cu picioare de lut. II pri
vesc din nou mai de aproa
pe, zîmbește. înțelege că 
sînt puțin uimit și mă ajută :

— în prezent începe con
struirea unei piste experi
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Cu planul semestrial îndeplinit
ORADEA (de la 

corespondentul nos
tru).

Două exploatări 
miniere din regiunea 
Crișana — Voivozi și 
Bratca — și-au rea
lizat planul semes
trial. La exploatarea 
Voivozi beneficiile 
obținute peste plan

ating cifra de 
4 200 000 Ici. în timp 
ce planul productivi
tății muncii s-a rea
lizat în proporție de 
110 la sută. 5 818 tone 
cărbune. 6 438 tone 
nisip bituminos și 
2 262 tone bitum au 
fost date peste pre
vederi.
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REPUBLICANE DE BOX

LA PRIMUL GONG...

UNDE DUCE „INIMA DE

MAMÄ“ A BENEFICIARULUI
Lucrurile Ia caro ne referim constituie, în fapt, un paradox. Se întîlnesc 

frecvent furnizori care nu-și respecta cuvîntul dat beneficiarului. In cazul de 
față este vorba însă de beneficiari care nu... se respectă pe ei înșiși. Să ne ex
plicăm. Orice lucrare de investiții, trece înainte de darea în folosință, printr-un 
moment important: recepția. Acum beneficiarul are prilejul să constate calita
tea execuției, respectarea de către toți factorii a disciplinei contractuale. Este 
în interesul beneficiarului să folosească acest prilej-. Atît pentru a primi la vre
me lucrarea cit și pentru ca obiectivul investiției să fie complet terminat, con
form exigențelor de calitate.

Curios, dar nu se întîmplă pretutindeni așa. Un control efectuat de or
ganele financiare în regiunea Banat a relevat chiar un procentaj îngrijorător al 
celor ce nu-și apără propriile interese.

La întreprinderea re
gională de electricitate 
Banat, an de an AU 
FOST DATE IN FO
LOSINȚĂ LUCRĂRI 
DE INVESTIȚII NE
TERMINATE $1 NE
RECEPȚIONATE, IN- 
SUMÎND VALORI 
IMPORTANTE. La 
sfîrșitul anului 1965 se 
aflau în această situa
ție 33 de lucrări, iar un 
an mai tîrziu 11 
lucrări, supuse în 
schimb, amortizării. Un 
caz tipic îl reprezintă 
și magistrala de termo- 
ficare din orașul Arad, 
în valoare de aproape 
8,5 milioane lei, cu

termen de predare tri
mestrul II 1962. Dar 
obiectivul „conducte 
de aburi și condensa
re" din cadrul acestei 
lucrări valorînd 3,7 mi
lioane lei nu era re
cepționat nici în tri
mestrul I al acestui an. 
Asemenea situații apar 
cu știința și bunăvoința 
beneficiarului, care ac
ceptă deliberat să folo
sească lucrări înainte 
de a le recepționa.

N. UDROIU 
I. GROSU
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mentale de argilă și în 
funcție de rezultatele obți
nute vom corecta. Inginerul 
de 28 de ani are însă o vîrstă 
mult mai cu greutate. Adău
gați la vîrsta lui pe aceea a 
celor 600—800 de oameni care 
vor înălța barajul, gîndiți-vă 
la experiența și elanul lor și 
aveți imaginea aproximativă 
a volumului energie-oameni 
a viitorului baraj.

Fotoreportaj : ION CUCU

Locuințe 
noi

In perioada 
care a trecut din 
acest an cons
tructorii mu
reșeni au înălțat 
la Tirgu Mureș.

Miercurea Ciuc, Tîrnăveni, Reghin, Bălan și 
în alte centre industriale peste 1 100 de apar
tamente, din care aproape 500 au și fost date 
în folosință ; școli cu 16 săli de clasă la Tirgu 
Mureș și Luduș, numeroase obiective indus
triale și social-culturale.

ION RÎUREANU 
corespondent voluntar

iNCEPlND 

DE AZI

PUBLICĂM 

PERIODIC 

Q NOUĂ 

RUBRIC ĂJ

; „CURSA CU
! OBSTACOLE”
I A SPORTULUI

DE LA NUNTĂ 
LA PROCES

■ In fiecare duminică, mi- 
_ lioanc de oameni umplu
I stadioanele. Pe canalele

micului ecran : fotbal. Pe I toate lungimile de undă 
ale radioului : fotbal. In 
discuțiile prietenilor care 

Ise întîlnesc în tramvai sau 
pe stradă : fotbalul. Treci 
pe o stradă oarecare în- 

Igîndurat și te trezești cu 
o pocnitură violentă în 
cap, șale sau fluierele pi- 

Bcioarelor. Nu, nu trebuie
să vă speriați : este tot
fotbal, îl joacă puștii prin-

0 tre tramvaie și automobile.

într-o asemenea atmosferă, 
cuvîntul fotbal, devenit 
obsesie, începe să-și lăr
gească sfera semantică și 
la unii semeni de-ai noștri 
fotbal începe să fie tot 
una cu sportul. Nu însă 
relația : fotbalul este un 
sport, ci sport înseamnă 
fotbal. Mai bine de jumă
tate din numărul celor 
care umplu stadioanele în 
calitate de spectatori sînt 
ferm încredințați că zbu
ciumul lor pentru echipa 
preferată tot sport se 
cheamă. Sigur, nu toți iu

bitorii de fotbal pot juca 
în categoria A, B sau C. 
De aceea, simțind nevoia 
de mișcare în aer liber, 
mulți tineri iau calea sta
dioanelor, înregimentin- 
du-se în uriașa armată 
care compune mișcarea de 
:ultură fizică de masă. 
Să-i urmărim :

ATANASIE TOMA

(Continuare 
în pag. a V-a)

Concluziile 

psihologului

SEN ALEXANDRU
la ancheta 

întreprinsă 

în rîndul a 200 

de elevi

începem astăzi o rubrică pe care cititorii o 
vor urmări, credem, cu interes : CRONICA JU
DICIARĂ. De la început anunțăm că nu ne in
teresează în mod special sentințele, cît încren
gătura de fapte omenești care concură adesea 
la conflictele care ajung în fața barei dreptății. 
Dincolo de întrebările din tribunal (de care vom 
ține seamă neapărat) vom pune întrebările noa
stre pentru a cunoaște nu numai raportul om- 
lege, dar și raportul om-om, cu toate particu
laritățile ce nu se pot înscrie în paragrafe.

De bună voie vom fi, deci, martorii care iau 
cunoștință de întîmplări ce vorbesc despre oa
meni, și vom depune în acest sens...

Procesul la care asistăm este, 
din punct de vedere al desfășu
rării juridice, unul dintre cele 
mai simple. In ziua de 6 III. 
1967, miliția l-a prins pe numi
tul Skremka Georgescu-Gheor
ghe, cunoscut de cîțiva sub nu
mele de „doctorul“, în casa unei 
femei tinere de pe strada „11 
Iunie", posedînd asupra lui in
strumentarul necesar întreruperii 
cursului sarcinii. Din declarațiile 
numitului, confirmate de cei în 
cauză Și de martori, rezultă că 
învinuitul a efectuat la sfîrșitul 
lunii februarie a.c. întreruperea 
cursului sarcinii tinerelor Popes
cu Daniela și Ioana Duca, din 
comuna Chitila, citate și ele în 
proces ca învinuite, împreună cu 
cetățenii Maria Bodnărescu din 
aceeași comună, și Dima Millo, 
de la cooperativa „Deservirea", 
complice. Toate declarațiile fiind

EUGEN FLORESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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INFORMAȚII

CU „TRANSILVANIA" IN LARG
CONSTANȚA (de 

la corespondentul 
nostru).

Duminica viitoare 
motonava Transilvania 
va ieși în largul mă
rii. Pasagerii vasului 
vor -fi oamenii mun
cii veniți la odihnă 
pe litoral. Agenția 
O.N.T. Constanța or
ganizează, prin filia
lele el, in tot timpul

verii, numeroase ex
cursii pentru oamenii 
muncii care-și petrec 
vacanța pe litoral. In 
afara tradiționalelor 
tururi ale litoralului, 
în cursul cărora sînt 
prezentate puncte de 
interes arheologic $1 
edificiile mai impor
tante ale stațiunilor și 
ale orașului Con
stanța, se organizează

vizitarea monumen
telor de la Adam
clisi, a cetății Istria și 
a Deltei Dunării.

La cererea unor 
grupuri organizate, 
Agenția inițiază ex
cursii în pădurea Ba- 
badagului și în pod
goriile de la Ostrov, 
unde pot fi degusta
te vinuri cu reputație 
bine stabilită.

Nouă premieră 
la Operă

Stagiunea primului 
teatru muzical al 
țării, stagiune atît de 
prețuită pentru încer
cările de lărgire a re
pertoriului, de investi
gare a unor noi zone 
muzicale, sc încheie la 
29 iunie cu o nouă 
premieră : baletul
„PRINȚ ȘI CERȘE
TOR" dc Laurențiu 
Profeta după cunoscu
tul roman ai lui Mark 
Twain.

Rod al unor înde
lungate strădanii crea
toare, baletul în 16 ta
blouri montat în regia 
maestrului Oleg Da- 
novschl se va bucura 
de o prestigioasă dis
tribuție I. S.

UNI SISTEM E)E IRIGAȚII

PE 2400 HA
Intre versanții dea

lurilor Radovanului 
(raionul Craiova) pe 
apa Deznățuiului, se 
amenajează cel mai 
mare lac de acumu
lare din regiunea Ol
tenia ale cărui re
zerve (circa 11 mili
oane m.c.) vor fi 
folosite la irigații 
— peste 2 400 hec
tare, în final. In pri
măvara acestui an, 
Trustul de construcții 
pentru îmbunătățiri

funciare-Oltenia a 
început lucrările de 
ridicare a barajului. 
Gradul sporit de me
canizare a lucrărilor 
(aici lucrează aproape 
o sută de utilaje grele 
pentru excavat, efec
tuat lucrări de artă) 
buna organizare a 
muncii, aportul a- 
dus de tinerii din 
satele vecine prin 
munca voluntar-patri- 
otică depusă — a-

proape zece mii dt 
ore — s-au concreti
zat în cei peste 
200 000 metri cub) 
terasamente. S-au cre
at astfel toate condi
țiile ca încă în toam
na acestui an să se 
încheie construcția 
sistemului de irigații 
Fîntînele realizat prin 
creditarea cooperati
velor agricole Rado- 
vanu, Lipovu, Ce- 
rătu, Intorsura, Vir- 
vor și alte cîteva.
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numai de termos și teleferic, de 
rapiditatea mijloacelor de trans
port (care uneori subminează 
profunzimea cunoașterii) ci și de 
un bogat material de informații, 
de itinerarii prestabilite, de o ar
mată de ghizi etc.

Am însoțit, pentru a treia oară, 
excursia tineretului organizată de 
cercurile de turism din raionul 
16 Februarie pe ruta București, 
Ploiești, Sinaia, Brașov, Bran, Ru- 
câr, Cimpulung Muscel. In afară 
de bucuria „așteptărilor" cei 400 
de tineri puși să destindă pe un 
itinerar turistic intr-o simbătă și 
duminică — timpul lor liber — 
nu au învățat aproape nimic, 
dacă trebuie să comparăm ex
cursia inițiată de O.N.T. cu o 
simplă călătorie pe C.F.R. Ale
gem din itinerariu — cel mai 
simplu și cel mai frecvent traseu: 
București — Ploiești și sâ vedem 
ce ar fi putut afla tinerii despre 
aceste locuri prin care au trecut. 
Datele istorico-economice se îm
pletesc cu cele etnografice. Cera
mica de Piscu, renumită in re
giune, pictura murală, icono
grafică de la Pticheni, a lui 
Nicolae Grigorescu, hanul din 
vremea lui Știrbei Vodă care va 
fi rezidit și dat în folosință, com
plexul de la Brazi a cărui termo
centrală dezvoltă în 24 de ore un 
debit de abur necesar cracării 
petrolului, care ar fi suficient 
unei garnituri cu 12 vagoane să 
dea ocol Pămintului pe la ecua
tor ; lingă Bănești, la marginea 
șoselei, obeliscul lui Aurel Vlai
cu, mărturie a zborului inițiat 
peste Carpafi, frînt tragic la 13 
septembrie 1913 pe această cîm- 
pie, in dreapta pădurea de sonde 
de la Băicoi. Se putea vorbi de 
primele sonde („fîntinile de pă
cură") atestate la 1729, apoi de 
cea mai mare rafinărie de petrol 
existentă la 1829 in Europa, se 
putea vorbi despre demonstrația 
din 1919 a celor 1000 de munci
tori plecați pe jos din Cimpina 
spre Ploiești, pentru revendicarea 
drepturilor ș.a.m d. pină la finele 
traseului, in special, in zonele 
dense de istorie ale Brașovului, 
ghizii n-ar fi avut timp... să tacă. 
In cazul de față aceștia n-au prea 
vorbit, fiindcă mașinile n-aveau 
microfoane (O.N.T. „închinase" 
mașini l.RT.A.) tai dintre cei 
care au vorbit, unit au pus in 
circulație o serie de date erona
te. Aflăm de la ghid că la Cim
pina se află „castelul scriitorului 
Bogdan Petricescu Hașdeu", des
pre un cărturar editor numit 
,.An!iu Iriveanu", despre „Pse- 
degheticos" a lui Odobescu , în 
privința stabilirii primei capitale 
a Țăni Românești „sînt două 
controverse". Muzeul etnografic 
în aer liber de la Bran este „un 
muzeu pastoral“ etc., etc.

Ghidul e un „profesor", nu tre
buie să comită greșeli pentru că 
nimeni, în afară de cel avizat, nu 
pune în dubiu relatările sale. 
Excursia in grup este o formă a 
culturii de masă. Or, cu informa
ții inexacte nu se poate face o 
bună instruire.

Lăsăm la o parte înșiruirea ce
lorlalte greutăți întimpinate de 
tineri pe parcurs, că nu au fost 
vizitate toate obiectivele istorice 
aflate pe traseu (Cetatea Rișnovu- 
lui — au văzut-o prin parbrizul 
mașinii), că repartizarea în hote
luri pentru popasul de noapte a 
durat mai mult decît era firesc, 
că mesele au fost servite rău, că 
locurile lipsă din mașini au fost 
completate cu scaune de birouri, 
că pentru toate acestea, tinerii au 
fost nemulțumiți... (Acest lucru 
nu-1 putem lăsa totuși la o parte, 
și nici faptul că oficiul de turism 
se prezintă în sezonul acesta cu 
unii ghizi nepregătiți). Ghidul 
este singurul reprezentant al 
O.N.T. — așa ne place să credem 
— și nu pricepem de ce itinerariu! 
este lăsat la discreția șoferilor / 
Ghidul ar trebui sâ fie inspirato
rul excursiei, ce) care instruiește, 
educă, prin datele pe care le o- 
feră. o masă de oameni. Acesta 
este scopul turismului, nu călăto
ria, transportul. Ghidul trebuie 
să fie un factor de cultură, un 
educator. Întotdeauna au succes, 
iți face plăcere să asculți acei 
ghizi care nu relatează sec. ..pe 
nevăzute" ci povestesc cu călduță 
despre oameni, locuri și eveni
mente.

Fiindcă aproape întotdeauna 
se intimplă asemenea lucruri cu 
excursiile programate de organi
zația l’T.C . (cînd aceste excursii 
sînt lăsate pe scama altor orga
nizatori). nu ar fi bine ca U.T.C. 
să folosească forme și modalități 
de organizare proprii, care să 
'ară din turism ceea ce ar tre
bui să fie — modalitate de ins
truire. de cunoaștere și educație 
patriotică ?

ION MARCOVICI

Monumentul patrioților dc la Moisciu — Baia Mare, operă a sculptorului Vida Geza
Foto : AGERPRES

IN PRIM-PLAN

ÎNCREDEREA

— Tovarășe Băieșu, am 
vrea să știm ce gîndiți 
despre proza tînărft — a- 
dică aceea a generației din 
care faceți parte.

— Nu știu pe ce căi ar 
fi apucat proza noastră 
„clasică in viață" — care 
avea cal puțin trei scrii
tori de prima mină, ceea 
ce nu este nici prea mult 
dar nici prea puțin ; s-a 
ivit această generație tl- 
ndră care cu o anumită 
inconștiență și cu o fru
moasă obrăznicie și-a re
negat — literar vorbind — 
colegii vîrstnici și a por
nit pe un drum propriu. 
Ea și-a luat o misiune din
tre cele mai dificultuoase 
și sînt convins că nu toți 
vor reuși oa soriitori de 
valoare. Vor fi pe drum și 
jertfe pentru că nu se 
poate altfel, dar aceste 
jertfe sînt, istoricește, ne
cesare. N-aș vrea să reiau 
o polemică obosită care 
avea ca obiect o așa-zlsă 
luptă între generații...

— Nu cred că vreun 
scriitor serios se poate an
gaja într-o polemică de 
acest fel — în acest scop, 
mai ales în zilele noastre. 
Cuvîntul „polemică" are 
și el — în literatură — 
noblețea și ținuta lui. Deci, 
cred că exagerați numin
d-o o polemică „a luptei 
între generații". Ar fi din 
cale afară de trist

— Mă refeream la fap
tul că unii dintre prețuiții 
noștri scriitori de prestigiu 
nu se împacă încă cu ideea 
că prozatorii care vin după 
ei pot scrie la fel de bine 
— sau poate mai bine — 
decît ei. In sfîrșit. Sînt 
convins că apariția în lite
ratură a lui Ștefan Bănu- 
lescu, Fănuș Neagu, Ni-
colae Breban, D. R. Po
pescu și Nicolae Velea a 
însemnat ieșirea dintr-un 
impas și că această apari
ție marchează un moment 
în istoria literaturii noastre 
contemporane. Toți aceștia 
n-au făcut deocamdată de
cît să-și încerce mîna 
convingerea mea este 
în următorii cinci ani
apare cîteva cărți mari ale 
literaturii noastre. Marele 
cîștig este că s-au creat — 
artisticește — condițiile 
pentru scrierea și înțelege
rea unor asemenea cărți 
care să însemne un pas 
înainte în literatura con
temporană, deși nu pot să 
nu observ faptul că litera
tura unora dintre tinerii 
prozatori se află încă la 
nivel de exercițiu și expe
riment formal. Normal, un 
scriitor tînăr, avînd ceva 
de spus, nu o poate face 
perfect, se mai caută încă. 
Ne mai simțim stînjenite 
anumite gesturi, obsesiile 
își mai aruncă umbra pes
te hîrtia albă, dar aacă 
scriitorii se simt uneori 
singuri — este și pentru 
că critica literară a rămas 
și acum la nivelul la ca-

?» 
că 

vor

prilejul Zilei Aviației, stu- 
nostru a apelat Ia arhiva

Cu 
dioul 
sa, reluînd o emisiune excelentă — 
„X Y Z cum a căzut avionul lui 
AureL Vlaicu" care a slujit in
spirat evenimentul. In urmă 
cu cîteva luni prezentată într-o 
zi a săptămînii, emisiunea acea
sta (realizator Ștefan’ Iacob) a 
trecut neobservată, acum ridi
cată Ia rangul de „emisiune du
minicală" nu mă îndoiesc că ma
rele public, publicul de dumi
nică, a urmărit-o interesat la cul
me. In ce constă forța ei ? Firește 
e la mijloc o enigmă, o enigmă a 
realului, o enigmă neinventată — 
și orice enigmă cu atît mai mult 
una obiectivă, fascinează : de ce 
a căzut Vlaicu ? Unii presupun 
o criză de inimă, alții se gîndesc 
la motorul uzat, după cum sînt 
specialiști care înclină spre ma
rea ezitare în fața munților — 
ezitare din frică chiar în cazul 
unui temerar ca Vlaicu. Acest 
joc al ipotezelor asigură tensiunea 
continuă a emisiei, fiecare om a- 
dus în fața microfonului devine 
repede un personaj, un martor la 
o moarte, depășind realul și sti- 
mulîndu-ne imaginația. Asta e 
bine. Dar mai e ceva : realiza
torul și monteurul (M. Batescov) 
au avut încredere în om. încrede
rea în om e un sentiment prea 
popular, ea să nu mai pară și 
simplu și clar, dar la televizor, 
unde atîtea se simplifică și nu pu
ține se complică, încrederea în 
om nu e o problemă simplă și în 
nici un caz rezolvată. Avem regi
zori care cred în aparat mai mult 
decît în om, alții — în montaj, 
cîțiva în comentariu; pentru ace- 

e 
idee
rea-

RADU COSAȘU

re-și caută rosturile, o cri
tică de multe ori parcă in
timidată, rămasă mult in 
urma prozatorilor și poeți
lor. Este o mare pierdere 
și tristețe pentru mine să 
constat că nu găsesc In 
peisajul nostru literar acea 
autoritate critică, incontes
tabilă, capabilă să nască, 
să determine sau să ajute 
realmente o orientare es
tetică.

— Cu toate că, această 
fază în care „critica îșl 
caută rosturile" mi se pare 
de salutat, un pas înainte

mărturislte în multe din 
discuțiile avute în 
acestei rubrici. Spun 
mă bucur pentru că 
sîntem deloc sufocați 
mulțimea scriitorilor buni 
de teatru.

— Da, și eu iubesc tea
trul. Dar... am încercat cu 
șapte ani în urmă o co
medie care s-a jucat grav 
trunchiată fi care m-a în- 
tărlfaf. Adică am continuat. 
Timp de doi ani de zile 
m-am gîndit fi am scris 
o piesă de teatru pornind 
de la nuvela mea „Acce-

cadrul 
că 
nu 
de

vieții noastre teatrale au 
obosit ridieîndu-se fără ră
gaz împotriva a tot ce în
seamnă depășire a vechi
lor scheme. M-a întristat 
profund violența unor a- 
numife personaje ale ace
leiași vieți teatrale — îm
potriva acelui excelent 
spectacol al lui Lucian 
Pintilie — „D'ale Carnava
lului" — care va rămîne 
fără îndoială un moment 
în istoria interpretării lui' 
Caraglale. Cineva se 
întreba în „Viața Româ
nească" ce-ar zice „Nenea

ION
BAIEȘU

— Am lăsat în mod 
deosebit la urină discuția 
despre rosturile revistei 
„Amfiteatru" pe care o 
conduceți, rosturi care ml 
se par de o deosebită im
portanță. Este revista ce
lor mal tinere talente.

— In ziua tind am ve
nit să lucrez în redacția 
revistei „Amfiteatru", mă 
îndoiam pe undeva că in
teresul stîrnit de avariție 
ei va depăși granițele uni
versităților. Mă temeam pe 
atunci de riscurile unei 
publicații cu profil de uz 
infern ale cărei pagini sâ 
servească unor încercări 
de cenaclu. Spre marea 
mea surprindere, pe ușa 
redacției au intrat de la 
început numele cele mai 
frumoase ale poeziei fi 
prozei noastre tinere, inte
resați profund să se adune 
in jurul unei publicații a 
lor. In jurul revistei „Am
fiteatru" s-au adunat scrii
torii, studenți acum, Ga- 
hriela Mellnescu, Ion A- 
lexandru, Adrian Păunes- 
cu, Ana Blandiana, Con
stanța Buzea, Gheorghe 
Pituț. pentru ca Imediat sâ 
se afirme nume noi: Flo- 
rlca Mitroi, Petru Popescu, 
George Alhoi, Dumitru M. 
Ion, Măritiș Robescu, cri
ticii Mircea Martin, Ioana 
Popescu, Florica lehim. 
Florin Manolescu și lista 
ar putea continua. Chiar 
dacă meritele revistei s-ar 
reduce numai la afirmarea 
Continuă și ritmică a a- 
cestor nume și tot ar fi 
justificată apariția ei. Ne 
emoționează simpatia, so
licitudinea de care se 
bucură revista din partea 
majorității personalităților 
culturii noastre. Succesul 
de care s-a bucurat revis
ta a fost confirmat de pre
zența duminicală a trei 
sute de studenți la ședin
țele cenaclului „Junimea", 
inițiat 
Tînăra 
este permanent preocuf -ită 
de îmbunătățirea revistei, 
în paginile căreia nu și-au 
văzut deocamdată tipărit 
numele toate talentele au
tentice care se găsesc în 
rîndurile studențimii noas
tre. Rămîne ca o datorie 
de onoare a noastră, de 
a-i descoperi pe toți, de a-i 
primi cu dragoste alături 
de celelalte nume înfiate 
de revista „Amfiteatru".

— Așteptăm ca revista 
„Amfiteatru" sâ fie o per
manentă și delicată pepi
nieră a literaturii româ
nești, ca și în viitor dezba
terile pc care le va găzdui, 
calitatea literaturii promo
vate, să răspundă exigen
țelor celor mai riguroase. 
Generozitatea publicării ti
nerelor talente presupune, 
totodată, și o atentă o- 
rientare a lor spre o lite
ratură cu un conținut ma
jor.

și socotesc foarte utile toa
te aceste discuții în jurul 
criticii.

Tovarășe Băieșu, vorbi- 
ți-ne despre propriile dum
neavoastră gînduri, despre 
proza pe care o scrieți și 
cum vor arăta viitoarele 
dumneavoastră cărți.

— Începuturile mele e- 
fective sînt în volumul 
„Sufereau împreună" în 
care n-am făcut altceva 
decît să exersez cîteva e- 
ventuale posibilități de 
scriitură și de maniere. 
Foarte sincer să fiu, în 
clipa de față nu știu cum 
am să scriu în viitor. Am 
un roman început pe care 
cu cît îl amin mai mult, 
cu atît sînt convins că 
n-am să-l mai scriu... îl 
voi termina totuși anul a- 
cesta din disperarea că îmi 
găsesc prea multe justifi
cări scriind ba un scena
riu de film, ba o piesă de 
teatru, ha un text pentru 
televiziune. Din păcate 
vîrsta ne presează îngrozi
tor, anii trec mai repede 
între treizeci și patruzeci 
de ani, vîrsta care — se 
zice — este cea mai pro
pice afirmării în proză. 
Singurul lucru de care sînt 
convins la ora actuală este 
că nu voi mai scrie nuvelă, 
ci roman și piese de tea
tru.

— Teatrul, mă bucură 
să constat, este una dintre 
preocupările — cel puțin ca 
proiect — care mi-au fost

leratorul care se cheamă 
„Iertarea". Este singurul 
lucru în care am o încre
dere totală, dar pe care 
trei directori de teatru din 
București mi-au înapoiat-o 
cu un zîmbet compătimitor. 
Lucrez în momentul de 
față la alte două piese — 
o tragedie și o comedie, 
tragicul și comicul atră- 
gîndu-mă în egală măsură. 
Din nefericire, pe cît de 
greu este să scrii teatru, pe 
atît de greu este să fii ju
cat. Directorii de teatru 
ne copleșesc în ședințe cu 
declarații de dragoste față 
de dramaturgia originală, 
dar atunci cînd își fac re
pertoriile sînt neputincioși 
în fața administratorilor și 
a planului de încasări. Cele 
mai prestigioase teatre, 
din București și provincie, 
se comportă cam la fel.

— Ce credeți că ar tre
bui și ar putea fi totuși 
făcut ?

— Să fie jucate piesele 
bune, recunoscute ca fiind 
bune, care se află în ser
tarele teatrelor, deschizîn- 
du-se cale liberă experi
mentelor cu cheltuieli res
trinse și public restrîns ; 
mai exact, multe se vor 
schimba cînd consiliul 
teatrelor și directorii înșiși 
de teatru, nu vor mai trăi 
cu spaima că nu au voie 
să greșească. Am citit cu 
perplexitate o discuție pu
blicată în „Gazeta litera
ră" în care cîteva voci ale

Iancu" dacă ar vedea 
tacolul lui Pintilie. 
fer să mă întreb ce-ar zice 
dacă l-ar citi pe el I

— Recent a avut loc 
premiera 
iorul și 
o nuvelă ____ _
tră, după un scenariu care 
vă aparține. Mă simt în
dreptățită să vă întreb — 
cu speranța că, voi auzi un 
răspuns mai împăcat — ce 
credeți despre scenariu, 
regie și despre acest ra
port în cinematografia ro
mânească.

— Mi-este greu sa spun 
ceva nou despre situația 
scenariului și a filmului 
românesc. Am obosit. Am 
participat la cel puțin 
cincizeci de mese rotunde 
la care s-a declarat solemn 
că salvarea cinematografiei 
noastre se află in cernea
la scenariștilor. Eu am zis 
și continui să cred că un 
film hun îl poate face nu
mai un regizor bun : Ciu
lei, Pintilie au dovedit-o. 
Un regizor bun se vădește 
în clipa in care tși alege 
scenariul. Regizorul este 
cel sub mina căruia se 
naște filmul, de la idee 
pînă la mixaj. In ceea ce 
mă privește, nu m-aș sim
ți niciodată jignit dacă un 
regizor mi-ar acorda a- 
ceeași importanță și pre
țuire pe care le acordă e- 
lectricianului sau costumie- 
rei, cu condiția să iasă un 
film bun.

filmului „Ma- 
moartea" după 
a dumneavoas-

de „Amfiteatru", 
noastră redacție

suna memorabil : două, trei detalii 
sgîrcite apoi descoperirea avia
torului în spatele unei case, 
„Vlaicule, Vlaicule 1 — i-am spus, 
iuindu-1 în brațe", mai avea re
flexe, pe urmă „a murit în bra
țele mele" Banda se desfășura 
încet, pe magnetofon se încrusta 
sobru chipul lui Vlaicu și din a- 
ceastă idee de montaj elemen
tar fără „găselniți", fără „imagi
nație" — imaginația noastră că
reia i se dădea însă tot ce-i tre
buie, adică un glas de om, cu
vinte exacte și un chir 
siv învia morții, 1---- 1*.. - ------
pasărea frîntă.

piu, fără „specific“, paralizant 
pentru personalitatea legizorului 
și totuși de aici — de la prim- 
plan, de la omul care vorbește cu 
ochii, cu sprîncenele, cu ridurile 
de pe frunte — de aici începe 
prima vrajă a televizorului, uma
nismul său direct, iar curajul re
gizorului cu personalitate tot de 
aici pornește, din a detecta omul 
pe care să lase, ca o binecuvîn- 
tare, aparatul. Sigur că există oa
meni pe care aparatul cade zadar
nic, dintr-o eroare evidentă. 
Nu e cazul emisiunii lui Iacob, 
unde alegerea a fost făcută de 
un bijutier ; acești martori 
țelepți ai performanțelor 
Vlaicu, oameni care au trecut 
cu toții pe versantul celălalt al 
vieții — aveau o calitate rar în- 
tîlnită pe micul ecran, la nive
lul omului simplu : puterea de 
evocare. Toți știau să pove
stească, să transmită faptul — 
fără înflorituri, fără adjective, 
încrezători în substantiv și verb, 
în propozițiunea simplă și lim
pede. ca buni reporteri orali, 
disprețuind lirismul ineficace, ex
clamația facilă. Aparatul i-a ascul
tat fără cricnire: fratele lui 
Vlaicu, un ardelean cu mari sa
vori secrete, a sugerat o epocă 
spirituală, numindu-i pc- ..scriito
rii ăia : St. O. Iosif. Ilarie 
Chendi, Goga, Carajiale", care 
l-au susținut pe Aurel și în trei 
cuvinte a descris funeraliile e- 
roului cînd „s-au țîpat flori" din 
avioanele care-i aduceau omagiul 
națiunii ; drumul celor care ur
măreau zborul lui Vlaicu, din ma
șină, pe șoseaua București-Cîm- 
pina, a fost însoțit sonor de banda 
pe care s-au imprimat în urmă cu 
patru ani amintirile lui Silișteanu; 
tovarăș apropiat al maestrului. Si- 
lișteanu înfrunta calm descrierea 
morții lui Vlaicu — și momentul

în- 
lui

in chip expre- 
locurile pustii,

Cinematograf în cartierul Ți- 
glina-Galați SMARANDA JELESCU

știa, încrederea în 
o aspirație idilică, 
morală frumoasă, nu

PE ADRESA EDILILOR
DIN COSTEȘTI

om 
o 
o 

litate palpabilă, o mișcare sce
nică cum ar spune Brecht. Și a- 
tunci apar artificiile, trucurile, 
stilizările excesive, fotografia de 
salon artistic — dintr-o teamă 
mortală de prim-plan. Prim-pla- 
nul e primul semn al încrederii 
în om. Unora li se pare prea sim-
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îndîrjindu-se parcă împotriva 
liniștii distinse a cartierului. 
Casa de cultură a raionului 30 
Decembrie se transformă uneori 
intr-un fel de stație de amplifi
care a animației tinerești. De la 
subsol pină sub acoperiș, holul, 
scările, curtea, camerele sînt toate 
populate de tineri. Am asistat, de 
pildă, într-una din zilele trecute la 
o asemenea aglomerare de ener
gii : mai multe formații de ama
tori umpleau sala de festivități ; 
în bibliotecă tatăl poetului La- 
biș răspundea curiozității amato
rilor de literatură ; la mansardă, 
doi elevi — parcă autoexilați în
tr-un turn al strădaniei — cio
pleau în lemn figuri încruntate ; 
la polul opus — in subsol — în 
atelierul de grafică, aceeași con
centrare. Pasionații de plastică,

grupați la casa de cultură, erau 
în ajunul unui eveniment *. in
structoare» cercului, sculpto- 
rița Silvia Belmeea, pregătea ex
punerea mai multor lucrări a- 
parținînd celor mai tineri dintre 
tinerii plasticieni, care-și făceau 
astfel intrarea oficială în cercul 
de arte plastice al casei de cul- 

, tură.
Efervescența surprinsă în acea 

zi la casa de cultură ne-a tentat 
ă ne exprimăm fără reticențe 
qujt amînata satisfacție. Simul- 
aneitatea unor manifestări cul

turale cît mai variate ni s-a pă
rut o soluție a plictiselii și inau- 
tenticităfii — viciile cele mai 
frecvente ale unei activități ru
dimentar concepute. Posibilita
tea tinerilor de a opta pentru ge
nul preferat de destindere este

premiza noimală a unei partici
pări efective, sincere, iar gama 
acestor manifestări — incluzînd 
deopotrivă muzica ușoară, sculp
tura în lemn, poezia sau consu 
marea de cafea sau „fru-cola" la 
bar s-a dovedit concesivă și pre
tențioasă totodată.

Am observat aceeași tendință 
de a multiplica și de a subtiliza 
mijloacele educative, de a înlo
cui „instructajul“ cu forme mai 
evoluate și la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Grivița 
roșie.

Aceeași concepție despre rolul 
și posibilitățile clubului poate fi 
constatată la Casa de cultură a 
raionului Tudor Vladimirescu. 
Aici, în plus, clubul constituie o 
ambianță nu numai agreabilă, ci 
de-a dreptul cochetă. Ordinea și

bunul gust sînt permanente. Aici 
au avut loc audiții muzicale și 
poetice, s-a discutat despre jazz, 
astronomie, fotbal, film, despre 
Brâncuși sau Bacovia, despre bu- 
năcuviință, prietenie, adolescență 
— deci — despre „cîte în lună și 
in stele". Și aceasta — ca și în 
laionul Grivița roșie — paralel 
cu acțiunile de proporții mari și 
cu activitatea artistică culturală 
propriu-zisă (desfășurată de for
mații și cercuri).

Fructificarea inteligentă a po
sibilităților oferite de club este, 
credem, un progres. Clubul ex
tinde modalitatea discuției și o 
idee disputată implică mai mul
tă „cultură" decît una dictată 
„ex catedra". Autoritatea de 
conveniență a conferențiarilor e 
astfel obligată să devină o auto-

ritate efectivă, intelectuală, pen
tru că tăria argumentelor și vo
lumul de cunoștințe protejează 
prestigiul și nu o masă de la care 
se perorează, fortificată cu inti- 
midanta cană cu apă — adevăra
te insigne ale inviolabilității. In 
al doilea rind pentru că partici
parea tinerilor nu mai e supusă 
exclusiv 
credem 
rii sînt 
casa de 
prindă în raza sa o cît mai mare 
parte din tineri; această preocu
pare nu poate fi abandonată. Dar 
a face din număr o superstiție, a 
tolera de dragul lui prinderea cu 
fel de fel de „arcane" a tinerilor 
este incompatibil cu ideea de ac
țiune culturală. Cifra nu poate 
avea valoare dacă nu există ga
ranția unei prezențe efective. 
Amploarea obținută prin bunăvo
ința celor ce acceptă să facă act 
de prezență, urmată uneori și de 
„rotunjiri" — la fel de binevoitoa
re — în aprecierea numerică e- 
fectuată de organizatori, nu mai 
poate fi luată în considerație.

criteriului numeric. Nu 
că proporțiile participă- 
indiferente ; într-adevăr 
cultură trebuie să cu-

ILINA GRIGOROVICI

Prlvițl alăturata 
secvență fotografică. 
Locuitorii Costeștiu- 
lui cunosc — îndea
proape — și „origi
nalul". II simt efec
tul pe propria lor 
piele. II simt 
mult, șl-1 vor 
simți probabil...

Precum se p 
vedea, e vorba 
un șanț ; un șanț ba
nal, de-a lungul că
ruia — peste 200 de 
metri lungime — 
apa refuză cu în- 
căpăținare să se 
scurgă. Și nescurgîn- 
du-se la vreme, for
mula pură H2O su
feră inerente trans
formări, metamorfo- 
zîndu-se în final în
tr-un crîmpei de 
băltoacă. O băltoa
că rău mirositoare, 
de-ntorc oamenii 
capul, strîmbînd 
nas. Șl de-ar fi 
mai atît...

O întîmplare 
fericită — un cui al 
soartei, poate, înfipt 
în „coasta“ neglijen
ței edililor locali — 
a alăturat băltoaca 
de cîteva unități co
merciale de larg 
consum. Pentru că 
împart aceeași „gu
ră" de aer cu băl
toaca un magazin a- 
llmentar, altul de 
carne, „Aprozarul" 
șl o prăvălie cu pli
ne. Am v.ăzut cum 
în fiecare dimineață 
sînt trecute peste
șanț tărgi cu pîine 
neacoperite. „Opera
ția" durează minute 
în șir. Ba, mai mult, 
gropii îi ține „tovă
rășie" și piața loca
lă. pe tarabele că
reia se lăfăie — sub 
„Influența" directă a 
acestui focar de mi-

crobl și Infecție 
zarzavaturi, fructe, 
brînzeturl.

Din discuția 
tată 
Ion 
ședințele 
popular 
am reținut 
nu sînt de 
vinovat 
T.R.C.L. și 
momentul 
nu se mai poate în
treprinde nimic. „Nu 
ne mai rămîne decît 
să ne adresăm arbi
trajului de stat !“ 
— spunea, plin de 
seninătate, tovarășul 
președinte.

pur- 
cu tovarășul 

Grigore, pre
statului 

comunal, 
că dînșii 
vină, că 

se face 
că. în 

de față,

probabil, 
unii cititori câ aceas
tă comună a mal fă
cut obiectul unui 
..blitz" ; și tot cu 
T.R.C.L.-ul, și tot cu 
arbitrajul de stat... Și 
pină la urmă — 
drept consecință 
„blitz“-uiui de 
tunci după 
ne-au răspuns 
pectivii 
s-a găsit 
care să 
situația.

Ce vor răspunde 
edilii din Costești la 
„blitz“-ul de astă2i ?

a- 
cum 
res-

factori — 
o măsură 
remedieze

I. ANDREIȚA



cu privire la
O anchetă printre eleviSK
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ALEGEREA PROFESIUNII

In luna mol a anului 1967 redacția „Scìnteli tineretului" a trimis 
mal multor licee din țarâ un chestionar cu un conținut vast privind alegerea 
profesiei. La chestionar ne-au răspuns 200 de elevi constituind un „lot de 
subiecți".

Faptul că a fost extras la întîmplare din colectivitatea generală a 
elevilor, precum ți variabilitatea caracteristicilor sale ne îndreptățesc să 
considerăm ocest lot de subiecți ca „eșantion statistic", sprijinindu-ne ob
servațiile pe datele cuprinse în răspunsurile sale.

SEN
ALEXANDRU

VIAȚA BATE
LA UȘĂ

ÎNTREBĂRI ADRESATE
CELOR 200 DE ELEVI __ .

Autoritatea părinților își mal spune șl 
aici cuvîntul. La cei 12 elevi care au indi
cat drept criteriu motivațional hotărîrca 
părinților, se adaugă cei 7 doritori să con
tinue profesia înaintașilor lor. In schimb, 
intenția de a alege o profesie care să per
mită mai ușor accesul la funcții dc condu
cere n-a găsit decît 4 „subiecți“ care au 
acceptat s-o aleagă ca motivație, tinerii 
noștri socotind, desigur, că toate profesiu
nile au exact importanța socială pc care 
lc-o conferă cel ce le practică și că în țara 
noastră nu o anumită profesiune ci capaci
tatea personală a profesioniștilor este fac
torul determinant al ierarhiei sociale.

Probleme deosebite ne par a pune cei 
nouă elevi care și-au ales profesiunea nu
mai din necesitatea «le a avea una, fără 
a-i interesa în mod deosebit vreo îndelet
nicire. Lipsiți do una din cele mai esen
țiale experiențe interioare, neizbutind să se 
definească, alegerea lor, deși făcută, nu 
semnifică o împlinire. Ei sînt puțini la nu
măr (2,6 la sută) dar sînt totuși și n-ar 
trebui să scape perspicacității educatoru
lui, influenței organizate a școlii. Or, din 
cele 336 răspunsuri numai unul singur, adi
că 0,29 la sută, a indicat acest factor ca 
fiind prezent în motivarea alegerii lor.

© ——
Este profesiunea dorită 144
Nu este profesiunea dorită 
dar am alcs-o datorită
unor împrejurări speciale 41
Nici un răspuns 6

dorită este împiedicată de unele conside
rente de strategie ; șanse de admitere in
vers proporționale cu numărul candidați- 
lor (7 răspunsuri) iar alții se resemnează 
să-și înscrie vocația în rindul „viselor neîm
plinite" din cauza condițiilor mai dificile 
dc viață pc care această profesiune le-ar 
implica (7 răspunsuri). Mai sînt și din cei 
caro nu îndrăznesc să-și apere „dragostea" 
în fața părinților (6 răspunsuri).

Din cele 65 de răspunsuri, numai 6 răs
punsuri se referă la neajunsuri în viața 
personală, numai 7 răspunsuri la slaba con
diție fizică, celelalte prezenlînd simptomrle 
clasice ale nestatorniciei în sentimente. Ti
nerii carc-și afirmă „dragostea" neîmplinită 
pentru o anumită profesiune nu par dispuși 
să facă nici un fel de „jertfe" pentru ea. 
Oare toți acești „ingineri" care ar fi vrut 
de fapt să fie „medici" șl „medici" care 
sînt împiedicați de „împrejurări speciale’ 
să devină „ingineri" știu că o vocație au
tentică se confundă cu însăși viața și per
sonalitatea celui ce șl-a descoperit-o, că ca 
se apără, se impune, implică eforturi deo
sebite, curaj uneori chiar jertfe ?

Intre profesiunea „aleasă" și profesiunea 
„dorită" nu par a se fi interpus, în cazu
rile amintite, „aspirații neîntîmplate" ci mai 
cutând lipsa unor aspirații limpezi, bine 
conturate, ajunse la stadiul înalt la care 
produsul gîndirii este apt a se transforma 
în faptă.

© -------

Ați luat vreo 

hotărire in pri

vința alegerii 

profesiunii ?

Cine a jucat 

rolul hotâritor 

in alegerea 

profesiunii ?

Profesiunea 

aleasă este pro

fesiunea 

dorită ?

Mi-aș fi ales 

altă profesiune 

dacă...

O-------
Au răspuns afirmativ 95,5o/0
Au răspuns negativ 4.50/0

Alegerea profesiunii și a tovarășului de 
viață — observa psihologul H. Munsterberg 
— sînt hotăririle cele mai importante din 
viața omului. Un psiholog român (E. Krau) 
adaugă că profesiunea aleasă influen
țează în oarecare măsură și asupra celei
lalte alegeri avînd în vedere că în multe 
familii soții lucrează in domenii înrudite.

.Am in fața mea 200 de răspunsuri la acea
stă întrebare fundamentală : Ați luat vreo 
hotărire în privința alegerii profesiunii ? 
Cea mai Însemnată dar și cea mai grea 
din cîte s-au pus pînă atunci tânărului 
aflat în pragul vieții. De alegerea adecvată 
a xiitoarei îndeletniciri depinde, în ultima 
esență, însăși plenitudinea împlinirii ființei 
umane, realizarea personalității sub aspec
tul creației. De aceea, n-ar fi poate exage
rat să socotim precizarea unei poziții pro
prii în această problemă ca pe un prim 
examen de maturitate, ca pe un argument 
al capacității de a convorbi cu sine însuși, 
de a-și manifesta existența într-un chip ori
ginal, definitoriu pentru propria persona
litate.

Ascunsă în chip misterios în spatele unor 
pseudonime deosebit de misterioase care 
ele înșile ar merita poate un studiu aparte 
(Ege. Demira. Algoritm, Ren, Ciro, Ga- 
garin, Cade Udar, Hisa-Huso, Jack Lon- 
don senior și junior, Sinoid, trei stele și de 
mai multe ori... Sfîntul), marea majoritate 
a corespondenților noștri a ținut să dove
dească prin răspunsul ei că este pregătită 
să ricacă pragul dintre adolescență și tine
rețe. Au răspuns afirmativ 95.5 la sută din 
grupul chestionat, iar analiza detaliată a 
răspunsurilor lor ne înfățișează o dinamică 
interesantă a „cererii" tineretului nostru in 
domeniul profesional și mai ales a capaci
tății lui de a-și potrivi „cererea“ la „ofer
ta“ impusă de necesitățile construirii so
cialismului.

Intr-adevăr, optzeci de băieți și fete (res
pectiv cincizeci și patru și douăzeci și șase 
din cei două sute) în limbajul procentelor 
40 la sută au ales ingineria cu diferitele 
ei specialități, oot dorind să devină inc’* 
neri mecanici, doisprezece, ingineri chi- 
miști. șapte, ingineri constructori, șase, in
gineri electrotehnici, cîte trei, ingineri agro
nomi. silvici și electroniști, iar cite unul, 
textilist, fizician, automatician. energetician, 
instalator, electromecanic, metalurgist. Dar, 
cea mai mare parte a lotului de viitori 
„ofițeri" ai armatei tehnicienilor (21 băieți. 
10 fete, adică 31 elevi sau 38 la sută din 
grupul „inginerilor" și 15,5 la sută față de 
întregul eșantion) doresc să devină pur și 
simplu „inginer" fără a indica speciali-

Același fenomen se observă și la grupul 
viitorilor profesori (7 băieți și 13 fete adi
că 20 elevi sau 10 la sută din tot lotul). 
Cea” mai mare parte din această categorie 
(50 la sută) aleg profesia de „profesor în 
general numai cîte unul (adica 0,5 Ia sută) 
specificând specialitățile matematici, româ

nă, muzică, biologie, chimie, istorie, doi 
elevi alegind geografia și trei, chimia. Și 
dacă adăugăm la aceasta numeroasele răs
punsuri singulare ce fărîmițează eșantio
nul studiat în tot atîtea insulițe cu cîte un 
singur locuitor (psiholog, defectolog, farma
cist, reporter cinema etc., etc) sau cu cite 
doi (cercetător, reporter, regizor de teatru 
etc.) ne întrebăm dacă popularizarea dife
ritelor specialități se face cu adevărat în 
mod satisfăcător. A alege în epoca noastră, 
prin definiție a specializării, profesiunea de 
„inginer" sau de „profesor" în general în
seamnă de fapt a face mai puțin de jumă
tate de alegere iar cei care s-au oprit aci 
în precizarea vocației lor n-au avut, desigur, 
în suficientă măsură informațiile ce le-ar 
fi îngăduit o viziune mai limpede a dru
mului în viață.

Un număr relativ mai mare de elevi 
(10 la sută) vor să devină medici (umani), 
iar 4 la sută asistenți medicali. Viitorii e- 
conomiști sînt în proporție de 6,5 la sută, 
arhitecții, 4 la sută, ca și tehnicienii. Dar, 
la aceștia din urmă ne întâlnim cu același 
aspect ca și la ingineri : jumătate din răs
punsuri indică meseria de „tehnician" fără 
specificarea unei specialități.

Ținînd seama de locul important pe care 
îl ocupă agricultura în economia țării noas
tre, ni s-au părut foarte mici procentele 
obținute de profesiunile legate implicit de 
acest domeniu de activitate. Din cei 200 
elevi numai 5 (2,5 la sută) și-au ales profe
siunea de medic veterinar, numai cîte 3 
(1,5 la sută) au dorit să devină ingineri a- 
gronomi și ingineri silvici. Tot astfel, numai 
2 la sută doresc să devină geologi, dar nici 
unul nu și-a manifestat dorința de a deveni 
inginer de mine sau petrolist. Poate că toc
mai în această direcție ar trebui desfășu
rată o susținută activitate de informare.

0
Răspunsuri primite : 336 din care : •/.
Eu însumi, propria vocație 150 44
liotărîrea părinților 12 3,50
Influența unui profesor 10 2,90
Influența organizată a școlii 
Exemplul unor mari perso-

1 0.29

nalități
Bunele condiții materiale

9 2,60

(salarizare etc) 
Descoperirea neașteptată a

22 6,54

vocației
Corespondența cu posibili-

9 2,6

tățile psihio-fizice
Ambiția de a-și dovedi câ 
poate iace față dificultăți-

44 13

lor de concurs 2 0.59
Imitația, influența colegilor 
Necesitățile economiei na-

1 0.2»

(ionale In regiunea natală 
Importanța socială a pro
fesiunii, faptul că permite 
accesul la funcții de condu-

19 5,64

cere
Utilitatea profesiunii pen
tru un număr cît mai

4 1,19

mare de oameni 
Continuarea profesiei pă-

37 11

rinților
Necesitatea de a avea 0 
profesie fără un Interes

7 2,08

deosebit pentru ea 9 2,6

Da I au răspuns marea majoritate a ele
vilor, este profesiunea dorită. Alegerea este 
rezultatul unei perfecte consonanțe între 
logic și afectiv. Aceasta înseamnă că aș
teptăm cu emoție momentul cînd o vom 
exercita și sîntem siguri că ea ne va prile
jui nespus de interesante experiențe sufle
tești.

Nu I au răspuns 41 de elevi. Alta ar fi 
fost profesiunea dorită dar am ales-o pe 
cea indicată datorită unor împrejurări spe
ciale. Și care au fost acele împrejurări 
speciale ? întrebăm noi. Iată un ziarist care 
ar fi vrut să devină chimist (E.K.), un regi
zor care de fapt se vedea medic (C.N.M.), 
un inginer care ar fi vrut să fie regizor 
(M.C.S.) și un medic ce s-ar fi dorit ingi
ner electronist (P.W.). Pe lista noastră fi
gurează un profesor de muzică, ce ar fi

305 răspunsuri
Poți deveni mal repede ce
lebru prin intermediul cl 5 1.65
Marea el utilitate socială 70 24.9
înalta cl tehnicitate 32 10,49
Romantismul cl deosebit 9 2.95
Salarizarea mai bună 10 3.05
Sentimentul de siguranță 
ce-I oferă 14 4,59
Oferă în cel mal înalt grad 
conștiința datoriei împlini
te față de oameni 44 11.11
Oferă 0 viață liniștită 12 3,93
Sporește cunoștințele ome
nirii 29 9,50
Oferă 0 viață Intensă, pa
sionantă 51 16,72
Lasă timp șl pentru alte 
ocupații 11 3.60
Nu-1 atrage nimic, șl-a ales 
meseria de nevoie 13 4,26

Să reluăm dialogul cu acei elevi la caro 
definiția drumului în viață nu comportă 
neclarități. Distribuția celor 305 răspun
suri ilustrează în mod sugestiv nivelul înalt

mal mulți și-au înfățișat alegerea ca pe 
rodul unor îndelungi și profunde frămin- 
tări Iar alții, e drept, cel mai puțini la nu
măr și-au păstrat mai departe îndoielile.

Pentru a putea dezlega nodul gordian al 
întrebărilor foarte complexe ce i se pun 
din ce în ce mai stringent, adolescentul nu 
are la îndemînă nici o sabie deoarece în 
asemenea cazuri a tăia nu înseamnă a dez
lega ci pur și simplu a tăia niște fire care 
oricum trebuie să rămînă întregi. în trecut 
fiul urma, de obicei, meseria tatălui, ceea 
ce-1 închidea de foarte multe ori pe viață 
într-o îndeletnicire cu care nu-și găsea nici 
o afinitate, dar cel puțin nu era sllit*ă se 
frămînte cu alegerea. Și chiar dacă avea 
privilegiul alegerii, acest act- se exercita 
prin forța împrejurărilor asupra unui număr 
destul de mic de meserii pe care selecția 
forțată, de clasă, îl făcea și mai mic.

In lumea contemporană fiecare profesiu
ne zămislește, cu o iuțeală de necrezut alte 
zece, o suta de meserii, fiecare tehnică poa
te da naștere unei științe și fiecare proce
deu unei tehnici. Măiestria întemeiată pe 
destoinicia mîinilor în mișcare nu mai este 
îndestulătoare și dacă nu se clădește pe 
cunoștințe riscă să ofere spectacolul desuet 
al unor mișcări în gol. Tranzlația de la pre
gătirea de cultură generală teoretică pe care 
o dă liceul la o opțiune bine delimitată, 
concretă, pe care o implică specializarea 
nu este cîtușl dc puțin ușor de realizat, iar 
marea varietate de posibilități pe care so
cialismul le deschide tinerilor face această 
alegere și mai grea.

Iată-i, de pildă, pe cei nouă elevi care 
n-au fost implicați pînă acum în expunerea 
noastră deoarece au arătat că nu și-au ales 
încă nici o profesiune. Trei dintre ei 
(Sz. M., Doris F., X. M.) sînt elevi în clasa 
a X-a, așa că mai au timp. Ceilalți, însă (H. 
D, R. S., P. N., C. P. Nelu), absolvenți 
la ora cînd notăm aceste reflecții, nu mai 
pot amîna luarea unei hotărîri. Ce i-a îm
piedicat să-și aleagă un drum în viață ?

Doi dintre acești elevi nu dau nici o 
motivație, trei elevi se declară interesați de 
prea multe domenii de activitate ceea ce 
le face dificilă alegerea unei profesiuni, doi 
elevi nu se consideră înzestrați pentru pro
fesiunea care i-ar interesa, iar alta nu-i in
teresează, doi elevi au avut nevoie de aju
tor pentru a-și alege o profesiune dar nu 
l-au primit într-un mod care să-i ajute să 
facă o alegere. Firește că, priviți sub aspect 
cantitativ, cei nouă elevi (4,5 la sută) re
prezintă un proces neglijabil. Dar, consi
derați individual, ei constituie tot atîtea 
probleme de orientare profesională.

Firește că, ajunși în acest moment al 
comentariilor noastre se impunea să le ce
rem elevilor chestionați răspuns la o ulti
mă întrebare :

O ---------
Ce vă atrage in- 

deosebi in pro
fesiunea pe care 

v-afi ales-o ?

Alegerea profe

siunii a fost 

ușoară 

sau grea ?

Cine v-a ajutat 

in alegerea 

profesiunii ?

N. B. De-oarece unii elevi au indicat mai 
multe motive ale alegerii lor, numărul răs
punsurilor întrece numărul subiecților.

Motivația hotăririi luate a prezentat de 
cele mai multe ori un aspect deosebit de 
complex. Indicînd cauzele care le-au deter
minat alegerea „subiecții" noștri au ținut 
parcă să-și afirme seriozitatea și maturita
tea. Astfel dacă 96 elevi au indicat un sin
gur motiv al alegerii, 54 elevi au ales două, 
32 elevi și-au motivat alegerea din trei 
puncte de vedere, 5 elevi au avut nevoie 
de patru motive, 2 elevi de cinci motive și 
2 elevi de șase motive, construind astfel 
motivații deosebit de complexe.

Cel mai frecvent, propria vocație, con
știința că astfel își vor realiza cel mai bine 
aspirațiile joacă rolul hotăritor în alegerea 
profesiunii. Personalitatea adolescentului își 
manifestă în acest fel particularitățile pro
prii, originalitatea. Procesul subtil de acor
dare la o anumită lungime de undă în sca
ra îndeletnicirilor umane, început adeseori 
pe nesimțite încă la prima vîrstă a jocuri
lor, îmbogățit și conturat pe măsură ce 
școala și activitatea intelectuală proprie lăr
gea orizontul cunoașterii, își manifestă a- 
cum plenitudinea. Un număr de 150 răs
punsuri din 336 primite afirmă prioritatea 
motivației prin vocația proprie în comple
xul celorlalte motive. Educatorii ar trebui 
să descopere din timp aceste opțiuni, să le 
îndrume și să le ajute să se contureze pe 
ele însele.

Convingerea că profesiunea aleasă cores
punde cel mai bine posibilităților proprii, 
fizice și intelectuale ocupă locul al doilea 
în ordinea frecvențelor motivaționale. Un 
grup de 44 elevi au motivat astfel alegerea 
lor. Aspirațiile, spre a se putea realiza tre
buie să se întemeieze pe o bună cunoa
ștere a posibilităților proprii. Și, dacă este 
adevărat ca adeseori o vocație autentică 
poate acționa ca un imbold puternic pen
tru creșterea și perfecționarea capacităților 
fizice și intelectuale, se întîlnesc și cazuri 
în care tinerii își aleg profesiuni pentru 
care datele ecuației personale nu sînt în
destulătoare. Al treilea motiv în ordinea 
frecvenței răspunsurilor este conștiința uti
lității profesiunii pentru un număr cît mai 
mare de oameni. Un grup de 37 de elevi 
l-au indicat pentru a-și justifica hotărîrea. 
In aceeași categorie se situează și motiva
ția prin necesitățile economiei naționale în 
regiunea natală : 19 răspunsuri. Comparați 
cu acest lot destul de important (37 + 19 = 
= 56 elevi în total), cei 22 care și-au ghi
dat alegerea exclusiv în raport cu avanta
jele materiale ne apar a fi reprezentativi 
numai pentru ei înșiși.

Imitarea altora, ambiția de a-și dovedi 
superioritatea pur și simplu fără o motiva
ție mai înaltă ocupă exact locul pe care-1 
merită. Numai 1 și respectiv 2 elevi au 
ales aceste motive, rămășițe ale sugestibili- 
tății și competiționismului infantil. Dimpo
trivă, exemplul unor personalități remarca
bile, atît cunoscute din viața de zi cu zi 
cum sînt profesorii sau cu ajutorul mijloa
celor de informație (savanți, scriitori, oa
meni deosebiți) exercită încă la această 
vîrstă o binefăcătoare influență. Exemplul 
unor mari personalități și respectiv dorința 
de a semăna unui anumit profesor al lor, 
au determinat 9 și respectiv 10 dintre 
„subiecții“ noștri să-și precizeze alegerea.

dorit să fie tot profesor dar de germană 
(Mary), o fiziciană care visa de fapt la far
mecele scenei (Cora B), un chimist care ar 
fi vrut să devină arheolog (S.D.). Lavinia P. 
de la Timișoara care va da admiterea la 
medicină ar fi vrut, de fapt, să dea la chi
mie industrială. Elis C. tot din Timișoara 
care se va prezenta la facultatea spre care 
aspiră Lavinia ar fi dorit medicina care 
i-a fost impusă Laviniei „de împrejurări 
speciale". La o mai atentă cercetare a re
ieșit că 65 dintre subiecții — adică și 24 
din cei care răspunseseră da, sau 32,5 la 
sută din tot lotul studiat — ar fi dorit o 
altă profesiune decît cele indicate anterior 
iar aceste profesiuni dorite sînt cele mai 
multe ori la fel de exigente ca și cele alese.

Așadar, ce i-a împiedicat pe cei mai 
sus-citați să-și aleagă profesiunea dorită ?

O
Răspunzînd da !
Elevi — 35 — eleve — 30 - total 65
Și-ar fi ales altă profesiune dacă .. •/.
S-ar fi simțit mai bine în
zestrați din punct de vede
re fizic 7 10.76
S-ar socoti mai bine înzes
trați d.p.d.v. intelectual 5 7,69
Ar fi mai bine pregătiți la 
materiile necesare profesiei 
dorite 26 40
Ar fi fost 0 profesiune mai 
puțin solicitată dc candi
dați și deci cu mal multe 
șanse dc admitere 7 10,76
Ăr fi avut curajul s-o ape
re în fața părinților 6 9,23
Le-ar fi fost limpede că 0 
iubesc într-adevăr 13 20
Ar fi avut curajul să ac
cepte condițiile de viață 
mai grele 7 10,76
Ar fi putut trece peste 0- 
pinia că profesiunea nu se 
potrivește sexului căruia îl 
aparține 4 6,17
Neîncrederea celor din jur 
in posibilitățile de reușită 5 7,69
Neajunsuri din viața per
sonală 6 9,23

în lumina răspunsurilor primite la a IV-a 
întrebare a chestionarului nostru, motivația 
așa-ziselor „împrejurări speciale’ ne apare 
destul de limpede. Ea se compune din 
neîncredere în posibilitățile proprii, din a- 
numite Inhibiții, unele prejudecăți, puțină 
comoditate și o doză destul de importantă 
de ignorare a propriilor dorințe (26 răspun
suri). Firește că cei mai mul ți s-au gîndit 
la rigorile examenului de admitere și n-au 
găsit în ei înșiși puterea de a le învinge. 
Ei sînt urmați de cei la care această „dra
goste inaccesibilă" este încă incertă, nefiin- 
du-le limpede că profesiunea iubită este 
într-adevăr „unica" marea vocație (13 răs
punsuri). La unii întâlnirea cu profesiunea

de aspirație ce caracterizează tînăra gene
rație a țării noastre.

Reflectând asupra profesiunii alese, nu
meroși elevi găsesc în marea ei utilitate 
socială, în viața intensă, pasionată pe care 
o făgăduiește, în conștiința datoriei împli
nite față de oameni pe care, în cel mai 
înalt grad, o satisface în mintea și inima 
lor, profesiunea indicată, rațiuni îndestulă
toare de a o fi ales dintre atîtea altele și 
a o fi făcut proprie. Și dacă întregim cele 
de mai sus cu celelalte două răspunsuri 
cu o frecvență relativ mare : înalta ei teh
nicitate și perspectivă pe care o deschide 
celui ce o practică de a contribui la spo
rirea cunoștințelor omenirii, se pare că a- 
vem însăși definiția profesiunii ideale așa 
cum o văd tinerii acestor vremuri și acestor 
locuri. Cei 12 obosiți înainte de vreme care 
și-au ales meseria pentru că le oferă o via
ță liniștită, puși față în față cu cei 51 atrași 
de viitoarea profesiune tocmai prin cloco
tul de viață ce ți-1 făgăduiește sînt definiți 
de logica necruțătoare a cifrelor ca niște 
cazuri particulare.

Dar, și aici apar, tot doisprezece la nu
măr, acei spectatori placizi, care mărturi
sesc și de data aceasta, cu sinceritate, că 
și-au ales meseria de nevoie și ca în toți 
anii de școală n-au izbutit să se interese
ze de nimic în mod deosebit. Aceștia sînt 
„pîinea pedagogică’ a educatorilor cu ex
periență, cei care au în cea mai mare mă
sură nevoie de ajutor, ei, cei care trec prin 
lumea noastră plină de minuni cu mimica 
indiferentă a călătorului prins într-un pei
saj plat și cenușiu unde ochiul nu poate 
distinge nici un punct de reper. Descoperiți 
cu perspicacitate, formați cu răbdare și 
atenție, ajutați să se deprindă a înțelege 
infinita varietate de aspecte a realității, dar 
mai ales să se cunoască pe ei înșiși, ase
menea elevi care astăzi nu pot face un act 
de alegere elementar și fundamental în 
același timp, ar fi izbutit să-și descopeie 
locul în viață.
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Și totuși, alegerea profesiunii rămîne o 
treabă grea. Puțini dintre cei întrebați de 
noi „au venit, au văzut și au învins“. Cei

A fost ușoară, nu mi-a pus
nici 0 problemă
A fost grea, m-am frămîn-

56 20

tat foarte mult înainte de 
a 0 alege 101 51
Nu sînt sigur că alegerea 
mea este bună, s-ar putea 
să-mi schimb hotărîrea 33 16,66
N-au răspuns 7 3,70
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Răspunsuri primite : 226 •/o
— îndrumarea familiei, 
exemplul profesional al 
părinților 38 16,81
— Acțiunile organizate de 
școală pentru orientarea 
profesională 20 8,84
— Acțiunile organizației 
U.T.C. 1 0,43

— Informații prin presă, 
radio, televiziune, lecturi 47—20,79
— Informații întâmplătoa
re din viața de zi cu zi, 
fără a participa la acțiuni 
organizate în acest sens 62—27
— N-a simțit nevoia unui 
ajutor, drumul fiindu-i 
limpede 38—16,80
— N-a fost ajutat deși 
avea nevoie de ajutor 14 6,11
— N-au răspuns 6— 2,87

Ni se pare că, datele prezentate în che
narul alăturat pot da o explicație în legă
tură cu cei 9 amintiți mai sus, ca și cu cei 
12 care și-au ales profesiunea pentru că 
oricum, omul trebuie să aibă una, cu cei 33 
care, deși au ales, ar putea să-și schimbe 
liotărîrea, și cu cei 65 cărora li se pare că 
profesiunea dorită este alta decît cea alea
să și cu cei 40 care, la întrebarea : „Este 
profesiunea aleasă cea dorită" ? — răspund 
nu I

O privire cît de cît atentă arată că, la 
eșantionul studiat în rindurile de mai sus, 
întîmplarea, factorul aleator, este cel mai 
frecvent izvor de orientare profesională, ui- 
mat de presă, radioteleviziune, lecturi extra- 
școlare și de îndrumarea familiei. Școala, 
acțiunile organizate, reprezintă un procent 
foarte modest venind cu mult în urma ce
lorlalți factori amintiți iar organizația de 
tineret este amintită de un singur elev din 
cei 200 chestionați, ca factor de îndruma
re și orientare profesională.

Firește, într-un asemenea caz, ne intere
sează în mai mică măsură cei 38 de elevi 
care și-au putut alege drumul fără ajutor 
și mai mult cei 14 elevi care au căutat a- 
jutorul și nu l-au găsit.

Sprijiniți pe datele acestei cercetări soco
tim că se impune o organizare profundă și 
multilaterală a acțiunii de orientare profe
sională atît sub aspectul propagandei, 
popularizării în rindul viitorilor absolvenți 
a diferitelor profesiuni cît și din punctul de 
vedere al cunoașterii științifice a înclina
țiilor, aptitudinilor și cunoștințelor elevilor. 
Educatorii, familia, organizația1 de tineret, 
institutele de cercetări, ar trebui antrenate 
într-o vastă acțiune cu obiective precise 
care să îmbine cercetarea fundamentală cu 
aplicațiile practice utilizate cît mai grab
nic. Firește, pentru următoarea și pentru 
următoarele promoții de absolvenți ai li
ceelor.

Viața bate la ușă, iar tînărul ce se pre
gătește s-o întîmpine în prag trebuie cît 
mai temeinic înarmat pentru ca această în
tâlnire să fie cît mai rodnică.

•) 1. Psihologia generală — sub red. 
prof. univ. AL Roșea, E.D.P. 1966 pag. 
494.
2. Psihologia muncii industriale — 
sub red. prof. Al Roșea Ed. Acad. 
R.S.R. 1967 pag. 250.
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AL CAMPIONATELOR
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LA PRIMUL EONS...
Mărfi, seara. la lu

mina reflectoarelor pe 
„Republicii" a debu
tat. cu o gală reușită, 
turneul final al cam
pionatelor republica
ne de boi. Patru ~de 
—- deci aproape o 
.tdn'(jjpîn3 dc box — 
iubitorii sportului cu 
mânuși ror urmări. în 
rinr 57 de boxeri din 
București și din pro
vincie. printre care și 
8 campioni de anul 
trecut angajați intr-o 
luptă ardentă și tena
ce. speram și sportivă, 
pentru cucerirea cen
turii de campioni re
publicani. Temerara 
„bătălie" din careul 
magic se v-a încheia 
sîmbătă seara cu reu
niunea finală.

Organizatorii s-au 
dovedit mai inspirați, 
aranfind ringul în fa
ța tribunei oficiale, 
mărind astfel conside
rabil spațiul pentru 
spectatori. Din păcate 
au uitat în«â un lucru. 
Era prima apariție în 
ring. în fața iubitori
lor boxului, a campio

nului european Nico- 
lac Qîju. a vicecompi- 
onului C. Ciucă și a 
celor 4 medaliați cu 
„bronz'4 la recentele 
campionate europene 
ce au avut loc la Ro
ma Nici un cuvînt, 
nici o felicitare, nici 
un buchet de flori.. Și 
primul gong consem
na prezența in ring 
chiar a campionului 
european...

Ce ne-a oferit pri
ma gală, la ce ne pu
tem aștepta de la vii
toarele reuniuni — în 
speță de la turneul fi
nal — iată două între
bări pe care le-am a- 
dresat unor specialiști 
aflați lingă ring :

LUCIAN POPES
CU, fost triplu cam
pion european, actual
mente antrenor la 
Clubul „Progresul" : 
Mi-a plăcut. A fost 
frumoasă gala. Meciul 
cel mai hun al serii 
mi s-a părut că l-a fur
nizat Chivăr cu parte
nerul său Cojocarii. 
Reuniunea, In ansam-

hlu. mi-a lăsat impre
sia că în acest turneu, 
favoriții au șanse să 
meargă la titlu. Se 
așteaptă, în orice caz, 
meciuri tari, intere
sante. Dacă ar fi să 
spun ce nu mi-a plă
cut, m-aș referi desi
gur la ceea ce n-a plă
cut nici publicului: 
boxul-băfaie cu orice 
mijloace, numai cu ce
le tehnice ale boxului 
— nu. în acest sens 
evoluția lui Covaci. 
Ncgoescu, Dobre și a 
altora a decepționat.

Arbitrul internațio
nal PETRE EPU
RE ANV, delegatul 
general al galei: In 
general, prima gală a 
oferit meciuri de un 
nivel tehnic satisfăcă
tor. Din păcate, unii 
boxeri, fiind miza prea 
mare, au pus accentul 
prea mult pe forță ne- 
glijind latura tehnică. 
Dobre a boxat obs
tructionist, Vlad, Co
vaci. Negoescu. Cel 
mai disputat și echi
librat meci l-au fuml-

zat Antonio și Dumi- 
trcscu. Oricare era 
declarat învingător, e- 
ra bine. Dumitrescu a 
cișt.igat datorită ace
lui „plus" de tehnici
tate. O frumoasă im
presie a lăsat Stanef.

Previziuni ? Cred 
că finaliștii cei mai 
mulți îi vor avea, ca 
de obicei, Dinamo și 
Steaua. Totuși e greu 
să anticipăm campio
nii.

înainte de a încheia 
trebuie să remarc ca 
«n fapt îmbucurător 
prezența unor boxeri 
tineri: Nedelcea, a 
făcut o partidă mare 
cu campionul euro
pean Cî fu, apoi 
greul Prohor a în
ceput curajos me
ciul cu Mariuțan 
în viitoarele reuniuni 
vom vedea și alte ele
mente tinere de real, 
talent și perspectivă 
în care ne punem spe
ranțe : Nicolau (lași) 
Alexe (Dinamo Bucu
rești), Clrcioran (Ba
nat),

C. VASILE

„Mijlociul" Gh. Chivăr îl pune din nou în dificultate pe C&- 
jocaru

Foto : VIOREL RABA

„FOGLIA SECCA" 
DA SUGESTII m

(Urmare din pag. I)

în cea mai mare parte identice, 
se stabilise vina ae a se fi în
călcat prevederile Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
nr. 886 din 16 noiembrie 1966 
și urma ca, în ziua de 17 iunie, 
potrivit legilor în vigoare, tribu
nalul raional „Grivița roșie" să 
pronunțe hotărirea sa și să se 
treacă la aplicarea pedepselor.

Și totuși, pentru noi, nu toate 
lucrurile erau clare, rămînînd 
încă unele întrebări de pus, în
trebări care, din punct de vede
re al judecății propriu zise, pu
teau fi suplimentare, dar care, 
omenește vorbind, ni se păreau 
aproape esențiale. De pildă :

• Rezulta din dosar că ».doc
torul" nu era doctor, era un ex- 
croc; operațiile efectuate de el 
s-au săvârșit în condiții scanda
loase de neigienă (pe o masă 
dintr-o bucătărie, fără nici o ste
rilizare, cu ligheane și găleți fo
losite în curte etc etc., „Pacien
tele“ erau, totuși, femei cu oare
care cultură (absolvente de li
ceu) — de ce au admis riscul 
unei grave infecții. în ultimă in
stanță riscul morții ?

• Tot din dosar rezulta că 
Popescu Daniela și Ioana Duca 
nu erau căsătorite, dar hotărirea 
întreruperii cursului sarcinii au 
luat-o împreună cu prietenii lor, 
Ionescu Ion și Ionescu Nicolae, 
rrați. „Prietenii", autorii de drept 
ii situațiilor în care se aflau cele 
două tinere, fiind și cei care au 
nlătit cu 3 000 lei aranjamentul 
cu „doctorul“, nu apăreau în 
nroces decît ca niște martori oa- 
recari, neavînd de suferit nici 
măcar o mustrare de cuget, așa

:m rămăseseră lucrurile înainte 
de pronunțarea hotărârii. Cu toa
te acestea, unul dintre ei (Iones
cu Nicolae) se căsătorește cu una 
dintre învinuite (Ioana Duca) în 
'impui procesului. De ce ? Dacă 
n iubea cu adevărat de ce n-a 
făcut-o înainte de a o trimite 
să-și riște viața ?

făcut o tăietură, să curgă sînge, 
să mă înșele... A recunoscut...

— Vorbești despre „doctor" 
ca despre un doctor real. Era, în 
realitate. un... galvanizator I 
Dacă vă omora ?

A închis ochii, ca în fața unui 
grav pericol, care s-a dus.

— Ce să mai zic ? Eram, poa
te, azi în pămînt...

Ne-am uitat atent la ea : este 
o tînără chiar frumușică, delica
tă, vorbește frumos. Vîrsta : 20 
de ani.

Ce învață fetele acestea în li
ceu. despre ele, ca viitoare fe
mei ?

nu știa nimic despre această că
sătorie deși locuiau în aceeași 
casă. Ba vorbea foarte urît des
pre aceea care urma să-i fie vii
toarea cumnată. Apoi : ce-1 de
termina pe Ionescu Ion să se că
sătorească cu o femeie de care, 
din probele dosarului, și el și fa
milia sa (mama, fratele) voiau 
să scape ? Juridic el nu apărea 
cu nici o vină, iar pedepsirea ei 
era prilej nimerit de a scăpa de 
ea... Aveam de a face cu o că
sătorie reală sau cu un fals ?

Singurul răspuns îl știau cei 
doi. Ne-am dus, deci, a doua zi 
la nuntă.

„Dacă vă omora ?“

Am plecat cu o mașină pe ur
mele acestor întrebări, în seara 
zilei de 15 iunie, deci cu două 
zile înainte de data sentinței. La 
orele 20,30 pe strada unde locu
iesc cei doi frați Ionescu, am 
fost întîmpinați cu... tăcere. Niș
te umbre se mișcau speriate pe 
sticla mată ce acoperea ușile de 
la intrarea casei, bine mascată 
de un gard înalt. Oricît am bă
tut însă n-a răspuns nimeni, deși, 
clar, cineva era înăuntru. Faptul 
ne-a mirat. Teamă ? De ce ?

La locuința inculpatei Ioana 
Duca, ne-a răspuns mama aces
teia, o femeie în vîrstă și, se ve
dea pe față, suferindă. Credeam 
că știe totul (peste două zile 
fiica ei urma să primească pe
deapsa) dar. abia încercând să în
trebăm ceva, dintr-o cameră ve
cină au apărut doi tineri — 
proaspeții soți Ionescu — care, 
pe la spatele bâtrinei ne-au fă
cut semne disperate din care se 
înțelegea că mama este grav 
bolnavă de inimă. Am „întors^ 
repede lucrurile și am ieșit sa 
discutăm cu cei doi, afara.

— V-ați căsătorit recent, sîn- 
teti în luna de miere, vă felici
tăm... le-am spus.

— Vă mulțumim, a răspuns 
tînăra soție, dar vă dați seama 
ce miere e asta... Ce căsătorie 
im visat eu, și ce a ieșit !... 
Mama dacă află, nu Știu ce se 
întîmplâ- Am fost o proastă, 
nici măcar nu eram însărcinată... 
avusesem o întîrziere de cîteva 
zile și m-am speriat..., doctorul 
m-a mințit și ca să ia banii mi-a

Autobiografia 
escrocului

Ce nu aflase tribunalul

de ani ?... Iată unde m-a adus a- 
ceastă atmosferă... A trebuit să 
le demonstrez că nu pentru „a- 
capararea" bărbatului doream co
pilul... M-au împins să-mi risc 
viața prin neîncrederile Iar...

— Sînt vinovat, n-am avut 
încredere în ea, deși împotriva 
părerilor mamei și ale fratelui, 
o iubesc. M-am hotărît greu să 
mă căsătoresc, mai ales în a- 
ceastă situație, dar trebuia să n-o 
las să primească sentința fără 
ca măcar să-i fac dovada că sînt 
om... a declarat el.

...Ne-a părut rău de trista si
tuație. De ce să-și înceapă ast
fel viața de familie cînd ei tot 
voiau să se căsătorească ? Nu 
i-ar fi fost lui Ionescu Ion mai 
ușor să-și întîmpine soția la ma
ternitate decît s-o conducă la 
închisoare ?

Durerea cu care punem între
barea este determinată de în- 
crîncenarea pe care ne-o trans
misese fila din dosarul de la 
tribunal, filă pe care escrocul își 
înscrisese autobiografia și din 
care rezulta că se eliberase din 
închisoare în iunie 1966, după 
4 condamnări succesive: 2 ani

La Sfatul popular al comunei 
Chitila, la ora programată, nu 
era nici urmă din atmosfera cu
noscută a nunților tinerești, 
așa cum le știm de toate zilele. 
Funcționara ne-a spus ca oficie
rea avusese loc cu cîteva mi
nute înainte.

— Dar nunta ?
— Nici o nuntă... Au fost ei 

doi... Sînt pe aici prin grădină,

Mama vinovată

Tn dosarul de la tribunal n-a 
apărut nici măcar amintită mama 
fraților Ionescu. Și totuși dacă 
pui simpla, fireasca întrebare : 
ce se întîmplâ, ce atitudine lua

DE LA NUNTA 
LA PROCES

Văcărești 29), aldămașul băut cu 
„binevoitoarea" Maria Bodăres- 
cu, femeia care l-a oferit drept 
salvator în drama sentimentalo- 
familială ce se petrecea în casa 
fraților Ionescu...

— Aveți dreptate, aveți drep
tate, a început să bîiguiască 
falsul doctor Skremka Georges
cu-Gheorghe. Ar fi cazul să mă 
cumințesc și eu....

— Ar fi cazul ? ne-am mirat 
noi. Dar ce vîrstă ai dumneata ?

— 52 de ani...
Ce să mai răspunzi unui om 

care, la 52 de ani, face astfel de 
constatări, care preferă situația 
de deținut decît aceea de om 
cinstit ?

— Cînd tenai eliberat ultima 
dată ? l-am întrebat.

— La sfîrșitul lunii iunie anul 
trecut.

— Cît ai stat liber
— Opt luni...
— Ce ți s-a oferit la ieșirea 

din închisoare ?
— Un post de galvanizator la 

Titu. Am categoria a opta de 
calificare, cîștigată în închisoa
re.

— Ce salariu ți s-a oferit ?
— Circa 2 000 de lei pe lună 

și abonament de la Titu la Bucu
rești pe C.F.R.

— Ce căutai la București ?
— Mă căsătorisem cu o fată. 

Era prea tînără, mi-era rușine 
să-i zic nevastă, îi ziceam soră... 
Avea casă.

Acum trebuie să dea și aceea 
divorț 1

Casă, nevastă, salariu de 2 000 
de lei I Și s-a apucat din nou să 
încalce legea dorind să trăiască 
fără să muncească 1

Avîndu-i în față figura jalnică, 
ne gîndeam din nou la tinerele 
acelea frumușele, delicate pe 
care escrocul le-a tras după el 
în instituția în care nici un om 
sănătos moralicește nu vrea să 
intre. Și încă odată ne întrebam : 
cum să te dai pe mîna unui a- 
semenea ins ? E de necrezut I

Sentința

pentru avorturi provocate, 6 ani 
pentru fals în acte, 15 ani mun
că silnică pentru falsificare de 
bancnote, 5 ani pentru furturi 
de obiecte... înainte de a fi tota
lizat acești 28 de ani de pedeap
să, scria escrocul, am lucrat ca 
tehnician dentar, prin spitale 
luînd seama cum se fac întreru
perile de sarcină, dar neavînd 
nici o pregătire în acest dome
niu...

Iată pe mina cui își dăduseră 
tinerele acestea viața I

în ziua senfin{ei: 
o nuntă! Căsătorie 

reală sau fals ?

La 16 iunie, președintele tri
bunalului „Grivița roșie", tovară
șul Mihai Roman, cel care înde
plinea și rolul de președinte al 
completului de judecată în pro
ces, a fost anunțat pe neaștepta
te ca a doua tînără inculpată, 
Popescu Daniela, căreia escro
cul — cu ce știuse, cu ce nu 
știuse — îi provocase în mod 
real un avort, urma să se căsă- 
torescă, chiar în ziua sentinței, 
cu al doilea frate Ionescu (Ion), 
fostul ei prieten. Era în sîmbă- 
ta care a trecut Judecătorul era 
tulburat : să pronunțe condam
narea tinerei chiar în ziua nun
ții i se părea neomenește. A a- 
mînat-o pînă luni. Nouă însă, 
nunta aceasta ne-a pus și mai 
multe semne de întrebare. Mai 
întîi că, numai cu o seară îna
inte. fratele mirelui de a doua 
zi lăsa să se vadă din discuția 
pe care am purtat-o cu el, că

așteptă să le ștampilăm certifica
tul.

I-am găsit. O pereche frumoa
să. Și totuși ce nuntă tristă, în 
doi I Am stat de vorbă îndelung 
despre întîmplările lor și anu
mite amănunte ne-au determi
nat să facem, pe neașteptate 
pentru ei, constatarea că mirele 
din acea zi poartă una dintre 
cele mai mari răspunderi pentru 
tot ce se întîmplase și, mai ales 
pentru ceea ce avea să urmeze 
(condamnarea proaspetei sale 
soții). în clipa aceea amîndoi au 
spus : așa este I

...Daniela se îndrăgostise de 
el, iar el îi declarase că o iubeș
te și că e hotărît s-o ia de soție. 
O invitase, deja, de multă vre
me să se mute împreună în casa 
părinților ceea ce se și întîm
plase, rămînînd ca oficierea căsă
toriei să fie în cazul dragostei 
lor ultima formalitate (că e 
inacceptabil un asemenea mod 
de a anticipa căsătoria adevărată 
o vor dovedi-o faptele, deznodă- 
mîntul nu tocmai vesel). După o 
vreme fratele, dar mai ales mama 
băieților au început s-o ocăras- 
că pe Daniela și să încerce s-o 
alunge ca pe o „haimana" din 
casa lor. El, Ionescu Ion, cel ce 
o adusese acolo începuse să 
creadă și să vorbească tot ca ei, 
o suspecta pentru orice, iar cînd 
l-a anunțat că va avea un copil 
au început insinuările, teroarea 
„familiei" asupra tinerei însărci
nate. Au vrut să o alunge așa, 
i-au spus că intenționează să-l 
acapareze „tumÎDdu-i" un copil, 
că e o șantagistă etc., etc.

— Eu am vrut copilul. E 
aici, de față, soțul meu.. Am 
plîns, m-am certat... Am 25 de 
ani. știam că eram căsătorită în 
realitate, se întîmplase să aștept 
un copil.. Cînd să-și dorească o 
femeie un copil dacă nu la 25

dacă Daniela și Ioana erau fiicele 
ei ? — rezultă imediat grava ei 
vină în toată povestea. Cît timp a 
socotit că băieții ei se „distrea
ză" cu două fete a închis ochii, 
le-a tolerat pe fete în casă. Cînd 
a simțit însă, că, niște posibile 
sarcini, îi leagă pe băieți de ele 
— a luat prăjina să le alunge, 
oricum. I-a instigat. O spun chiar 
fiii ei. La un tribunal al respon
sabilității morale, mama aceasta 
ar fi poate prima vinovată.

Interviu la Văcărești

Povestindu-ne că, în timp ce 
se lupta să-i convingă pe mem
brii familiei Ionescu să n-o su
pună la tortura la care a fost 
supusă, mireasa de duminică, 
Daniela, amintea că și-a dat de 
la început seama că „domnu 
doctor" — venit în casă pe fu
riș, cu o servietă subsuoară, nu 
era doctor. După ce ? „I-am vă
zut unghiile" ne-a spus ea. Fie 
și numai amănuntul acesta ne-a 
determinat să-1 căutăm pe escroc 
acolo unde se afla pentru fap
tele sale : între zidurile Văcă- 
reștilor. A venit la vorbitor cu 
un aer de eleganță — „vă sa
lut", „am onoarea", „ordonați I" 
etc. etc. L-am sfătuit să-și țină 
„onoarea" pentru el, să-și amin
tească mai bine de „demnitatea" 
cu care se ascundea pe sub Po
dul Constanța, prin birturi și 
cîmățării, șoptindu-și pe la urechi 
necunoscute oferte de... gineco
log expert... chipurile „specialis
tul raionului Titu“..., l-ara în
demnat să-și amintească tranzac
țiile făcute cu un oarecare Dima 
Millo (Cooperativa „Deservi
rea", recent mutată în Calea

Luni dimineața, pe scările tri
bunalului puteau fi văzute cele 
două tinere. Daniela, mireasa, 
îi lăsase pe invitați la masă, să 
petreacă ; venise singură să-și ia 
sentința : 6 luni închisoare co
recțională. A fost tulburată, dar 
s-a stăpînit Cealaltă, Ioana, a 
pus capul pe o bancă și s-a to
pit în plîns : pentru intenția de 
a fi încălcat legea cu privire la 
interzicerea întreruperii sarcinii 
a primit și ea 6 luni închisoare 
corecțională. Maria Bodnarescu, 
cea care le-a făcut cunoștința cu 
„doctorul" — tot 6 luni. Dima 
Millo — cel ce a procurat in
strumentele — 8 luni închisoare 
corecțională (puțin !, am spune 
noi). „Doctorul", de fapt escro
cul, — 5 ani 1

Concluzii ?

„Cazul nostru, spuueau în 
ziua nunții lor soții Ionescu (Ion 
și Daniela), e bun de învățătură 
pentru toți". Aveau dreptate. în 
loc să sărbătorească, de Anul 
Nou, primele luni de viață ale 
copilului lor — se vor mulțumi 
cu un certificat de eliberare 
din închisoare. O concluzie tre
buie, totuși, reținută : întâlnirea 
lor cu escrocul n-ar fi avut loc 
dacă în viața lor n-ar fi fost de 
la bun început niște nereguli : 
o căsătorie care nu era căsătorie, 
neîncrederea, lipsa de dorință de 
a avea copii, purtarea neome
nească a mamei și, vom sublinia 
din nou, slăbiciunea de bărbat 
a lui Ionescu Ion, oscilările lui.

Să le fie învățătură de minte. 
Și să le urăm, măcar de aci îna
inte, fericire...

orar, de alimentație, nfe-au croat destule 
probleme, la fiecare ieșire pe teren. Dar, 
repet, ceea ce ne-a surprins pretutindeni 
a fost nivelul foarte ridicat al oamenilor 
de vizavi. De pildă, la Belo Horizonte ni 
s-a spus că vom înfrunta o formație 
tînără, fără mari pretenții, un fel de 
echipă experiment, aflată abia în rodaj. 
El bine, puștii aceia ne-au „întins" poate 
mai serios decît Palmeiras, jucînd în
tr-un ritm Infernal, de la început pină la 
sfîrșit. E drept că anul trecut, cam pe 
vremea asta, am citit în ziare că Belo 
Horizonte a surclasat pe Santos, cu Pele 
cu tot, învlngînd-o la scor, atît acasă cît 
și în deplasare. însă în 1980, vă dați sea
ma, noi nu puteam bănui viitoarea „carte 
de vizită" a tinerilor de pe rîu] VEL- 
HAS... Extrem de greu a fost Jocul de la 
Taubate (lîngă Atlantic, aproape de San
tos și Sao Paulo) unde localnicii ne-au 
dominat net și, pe la Jumătatea reprizei 
a doua, au obținut un 11 m. Mi-am a- 
mintit că s-a mai întîmplat să apăr pe- 
naltiurl, chiar bine trase, și... am plonjat 
unde trebuia. Ca de obicei, în asemenea 
situații, adversarii au slăbit alura, iar 
băieții noștri s-au înviorat, cîștlgînd cu 
1—0... Cu Palmeiras, la ora aceea dețină
toarea titlului de campioană a Amerlcil 

de Sud, am fă
cut o repriză e- 
gală, la Golă
nia, pe o ploaie 
cu bășici (me
ciul s-a între
rupt) și am pier
dut Ia limită 
1—2) revanșa, la 
Sao Paulo. în 
sfîrșit, nu voi 
uita niciodată 
întîlnlrea cu 
Vasco da Gama, 
poate cea mal 
completă for
mație din cîte 
ml-a fost dat să 
văd. Am jucat 
la Rlo, în cita

dela fotbalului brazilian. In tabăra noas
tră domnea o atmosferă de zile mari, 
o însuflețire neobișnuită. în astfel de 
împrejurări, ori faci un joc excepțional, 
ori te pierzi de la primele schimburi șl 
înregistrezi o înfrîngere la scor...

Din fericire, la Rio s-a realizat prima 
variantă, iar eu am prins o zi de aur în 
fața echipei lui DJalma Santos. Păstrez 
și acum ziarele cu supratitluri enorme 
„Voinescu — Vasco, meci nul : 1—1 !* 
Sînt clipe de satisfacție unică, amintiri 
care-ți luminează întreaga viață...

Șl totuși, marea bucurie a turneului din 
Brazilia — lucru pe care nu-1 puteam bă
nui, cînd ne făceam bagajele, acasă, sau 
cînd colindam abătuți străzile înghețate 
ale Amsterdamului, în așteptarea unui 
zbor din ce în ce mai problematic — a 
fost reîntîlnirea cu fotbalul, mai exact, 
cu plăcerea de a juca fotbal...

...Povestitorul tace, privind tăieturile 
de ziar și fotografiile resfirate pe masă. 
Din dreptunghiurile alb-negre, din poj
ghițele de celuloid multicolore, apar chi
puri încordate sau surîzătoare, fiziono
mii expresive, oameni de aramă și de 
ciocolată, disputîndu-și o minge pestriță 
ca un ou de bibilică — însă ceva mai 
mare...

IN NUMĂRUL VIITOR :
Din păcate, mănușile cu zimți au fost 

descoperite cam tîrziu... (IV).

POARTA,

Prin urmare, ați ajuna în Brazilia...
— Da, însă mei greu decît credeam I 

Ni$te complicații de organizare ne-au si
lit să ne prelungim popasul în Olanda de 
nord, aproape două săptămînl. Am susți
nut și un joc, cu o echipă locală de care 
nici nu auzisem — Ado, îi zice — șl care 
ne-a adresat o invitație prietenească. Am 
acceptat cu plăcere — aveam șl noi ne
voie de o verificare — și, spre surprin
derea noastră, am dat de o „nucă tare“ : 
abia-abia am scos-o la capăt, după mari 
eforturi, cu 2—1 I Ceea ce m-a surprins 
la olandezi, a fost viteza, o viteză de avi
oane cu reacție ; în plus, trag din orice 
poziție, niște ghiulele cumplite I Meciul 
ăsta, neprevăzut în program, a căzut cum 
nu se poate mal bine : ne-a mobilizat, 
ne-a adus aminte că n-am plecat într-un 
voiaj de plăcere. Și totuși, într-un anu
mit sens, turneul în Brazilia avea să în
semne, cel puțin pentru mine, o bucurie 
unică : bucuria de a juca fotbal, de dra
gul fotbalului...

N-am să menționez decît în treacăt — 
oricine poate s-o presupună — ce stare 
de emoție ne-a creat contactul cu o lume 
atît de neobișnuită : relieful, vegetația, 
arhitectura, coloritul străzii, cîntecele, 
într-un cuvlnt, întreaga atmosferă erau 
de natură să ne 
uluiască, la fie
care pas. Pe lin
gă toate astea, 
chiar de la pri
mul meci s-au 
ivit pentru noi, 
ca „oameni de 
meserie", nenu
mărate motive 
de uimire.

După cum 
spuneam, meciul 
inaugural a 
avut loc la 
Camplna Gran- 
de, în statul 
Paraiba. Gazde
le au atacat de de Dan
la început, 
mal ales pe aripi, folosind deschideri pu
ternice, de la o extremă la alta, și cen
trări precise în careu. Obișnuit să inter
ceptez asemenea mingi, am încercat s-o 
fac, dar spre surprinderea mea. traiecto
riile absolut stranii ale balonului mă lă
sau adesea cu mina goală... Mi-am dat 
seama că-i vorba de faimoasele lovituri 
cu exteriorul, tip „foglia secca". De alt
minteri, chiar golul — unicul gol ce mi 
s-a marcat în acest meci (N. B. — IN 
ZECE PARTIDE SUSȚINUTE ÎN BRA
ZILIA, Voinescu a primit șapte goluri, 
adică tot atîtea cît... Știți dumneavoastră!) 
golul, deci, a fost urmarea unei aseme
nea execuții : o lovitură liberă, de la 
vreo 25 m. a ocolit, pur și simplu, zidul 
apărătorilor noștri, căzînd lateral, în 
dreapta ; extrema de pe partea opusă a 
țîșnit ca o rachetă, iar eu, parcă hipno
tizat de procedeul pe care-1 vedeam pen
tru prima dată, am întîrziat cu plonjonul 
o fracțiune de secundă — suficient pen
tru ca atacantul brazilian să strecoare 
mingea pe sub mine, în plasă... A doua 
oară nu m-a mai prins — și, în cele din 
urmă, am terminat la egalitate : 1—1.

— Din punctul de vedere al portarului, 
care a fost cel mai greu dintre meciurile 
susținute în cadrul acestui turneu, me
ciul care ți-a adus cele mai mari satis
facții ?

— Toate cele zece întîlnirl au însemnat 
tot atîtea examene de dificultate maximă. 
Valoarea adversarilor, clima neobișnuită 
(o căldură umedă, asemănătoare cu at
mosfera dintr-o sală de dușuri, într-o 
după-amiază de iulie) — diferențele de

Deșllu

Ștrandul Obor. Înainte ca viitorii înotători să intre în apă, o scurtă „ședință tehnica“ cu antrenoru

SCURTE ȘTIRI
Fotbaliștii dinamoviști

învingători In Iran

• In cel de-al doi
lea meci din cadrul 
turneului pe care îl în
treprinde în Iran, echi
pa de fotbal Dinamo 
București a jucat marți 
la Teheran cu o selec
ționată a cluburilor lo
cale Tadj și Orab. Fot
baliștii români au ob
ținut victoria cu scorul 
de 2—1.

• Reprezentativa de 
fotbal a U.R.S.S. a ju
cat un meci amical la 
Helsinki cu selecționa
ta Scandinavici. Meciul 
s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 
2—2 (1—1).

© Peste 30 000 de 
spectatori au urmă
rit la Paris meciul in
ternațional de fotbal 
dintre echipele F. C. 
Angers și Benfica Li
sabona. Fotbaliștii por
tughezi au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin punctul 
marcat de Eusebio.

Din atletism

• In cadrul concur
sului internațional de 
atletism de la Saragosa, 
recordmanul României, 
Șerban Ciochină, a cîș- 
tigat proba de triplu 
salt cu un rezultat de 
16.02 m. Ciochină a 
primit o frumoasă cupă 
din partea organizatori
lor.

La concursul interna
țional atletic de la No- 
visad (Iugoslavia) pro-

gramat în zilele de 24, 
25 și 26 iunie vor e- 
volua și 4 atlete din 
țara noastră : Vintilă 
Elena, Pândele Maria, 
Schal Edith și Tănase 
Sanda. Toate vor parti
cipa la proba de pen
tatlon.

• La Viena va avea 
loc, sîmbătă și dumi
nică, Un turneu inter
național de tenis de 
masă organizat de zia
rul „Volkstime". La în
treceri vor participa 
numeroși sportivi, prin
tre care, campioana 
Europei, Maria Alexan
dru și Dorin Giurgică.

• Concursul de tenis 
de la Londra a progra
mat primele meciuri ale 
probei de dublu mas
culin. Perechea austra
liană Ncwcombc-Roche

a învins cu 6—4, 9— 
pe Țiriac, Năstase (R< 
mânia).

• In turul doi al pr 
bei de simplu mase 
lin din cadrul concu 
sulul internațional < 
tenis de la Londra, c 
ganizat de „Queei 
Club" australianul < 
wen Davidson l-a îi 

vins cu 6—0, 6—4 
campionul român, I 
Tiriac.

• Au fost slabi’ 
favoriții tradiționalii 
concurs internațional 
Ia Wimbledon. De : 
în jos tabloul se p 
zintă astfel, în prr 
de simplu masculi 
Santana, Emcrsi 
Newcombe, Roc 
Drysdale, Fleicii 
Leschly și Bowrey.



ELEVI
LA mCĂ
PATRIOTICĂ

trlotice... în miezul timpului 
trăit, deslușești spații înverzite, 
ștranduri, complexe Rportivc. 
Dimineața, un mister a lucrat 
parcă asupra timpului, transfor- 
mlndu-1 in viață. Dimineața. îți 
pare că cerul a luat un bulgăre 
de pămînt din brazdă și l-a 
depus alături de sentimente, 
într-o luminoasă îmbinare... F o 
armonie h brațului, pasionat de 
acțiune, cu florile muncii...

Oazele educației, locurile de 
muncă și de odihnă, proaspăt 
răsărite, sugerează că ei, elevii 
țării, nu vor cunoaște niciodată 
imaginea timpului pierdut, si 
niciodată nu vor pleca în cău
tarea Iul...

timpului

sportive.

La Costinești

ÎN ANTICAMERA
ÎNTRE DOUĂ

DE VORBĂ

SPECTACOLE

VACANȚEI cu MARCEL MARCEAU

Le-am văzut în aceste zile 
venind In întîmpinarea patriei 
cu flori de viată : florile munciL 
Sînt mîinile elevilor tării, însu
flețind spațiul, statuile naturii. 
Sînt mîinile veșnice ale tine
reții.

...Au ioceput lecțiile muncii 
pentru patrie. Sute de elevi, a- 
iunui pe țărmurile albastre ale 
sfârșitului de an școlar, aînt pre- 
zenți 1« aceste lecții .. Ei pă
șesc, în mîini cu târnăcoape si 
lopețt tn traditi« muncii pa-

...600 000 lei — acestea sînt 
economiile pe care le vor reali
za numai elevii liceelor din ra
ionul „16 Februarie", din Capi
tală. Obiectivele lor de lucru : 
stadionul tineretului (Casa dc 
cultură, complexul sportiv) ; 
ștrandul tineretului — Ciurel ; 
Parcul sportiv — Crîngașl ; 
Drumul Taberei, localul Liceu
lui nr. B8.

V. NICOLAE

INFORMATI!
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Ieri după amiază a părăsit 
Capitala, îndroptindu-se spre Ti
rana, delegația Comitetului Cen
tral al U.T.C-, condusă de tova
rășul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, între 
26—29 iunie a.c., va participa la 
lucrările celui de al V-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Mun
cii din R. P. Albania.

La plecarea delegației, pe ae
roportul Băneasa, au fost de față 
tovarășul Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., membri 
ai Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Le mărturisim tuturor acelora 
oare așteaptă o veste în legătură 
cu noutățile din tabără, că noi 
înșine ne-am îndreptat spre Cos
tinești cu speranța secretă să a- 
flăm acolo un lanț do surprize. 
Lanțul a fost însă, un lănțișor 
cu puține verigi. Iată noutățile 
așa cum ne-au fost ele înfățișate 
de tovarășul Nicolae Mateescu, 
directorul I.E.B.C Mangalia, în
treprindere în administrația căre
ia se află tabăra.

— Sîntem — ne-a declarat to
varășul director — gata să pri
mim prima serie de studenți. 
Totul este pregătit, vilele au fost 
reparate, văruite proaspăt, insta
lațiile tehnice și sanitare revizui- 

Ite. Gradul de confort va fi anul 
acesta mai ridicat decît cel din

I
tgîndim să 

aoieli. Am 
va din ce

I

anul trecut, (n.n. Asupra gradu
lui do confort la care se referea 
tovarășul director Mateescu, ne 

I formulăm oareoari în- 
Am stat de vorbă cu cîți- 

• - v.... cei care și-au petrecut 
două săptămîni din vacanță în vi
lele de la Costinești. Ei ne măr
turiseau ca pernele și saltelele noi 
li s-au părut destul de incomo
de). De autenticitatea reviziilor 
și reparațiilor comunicate nu ne 
îndoim desigur. Se pare totuși,

(Urmare din pag. 1)

în schimb, unele întreprinderi 
procedează la RECEPȚIA PRO
VIZORIE A LUCRĂRILOR 
DEȘI ACESTEA NU SI NT 
TERMINATE. Să ne oprim la 
exemplul oferit de C.E.T. Reșița. 
Un cazan de abur, în cadrul ex
tinderii, era prevăzut să fie pre
dat la 31 septembrie 1965. în 
procesul verbal de recepție pro
vizorie întocmit după șase luni 
se rețin nouă lucrări neterminate 
sau neîncepute pentru executa
rea cărora se fixează data de 30 
aprilie 1966 cînd nu s-a mai în
cheiat nici un document de re
cepție. Acest aspect pune in evi
dență lipsa dc răspundere, în e- 
galâ măsură, a beneficiarului și 
constructorului, pentru executa
rea in timp, conform documenta
ției a lucrărilor.

DAR NU ÎN TOATE CAZU
RILE LUCRĂRILE AU RA- 

NETERMTNATE ELE 
DOAR RECEP- 

In dese rînduri 
-provizorie n-a 

uneori, nici recep- 
La I.L.L. Timișoa- 

obiective

CENTENAR 

..CONVORBIRI LITERARE" 

împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea revistei „Convorbiri 
literare" și a 50 de ani de la 
moartea lui Titu Maiorescu. re
marcabilă personalitate a cultu
rii românești, au prilejuit o se
siune care s-a desfășurat 
miercuri în aula Academici.

Cu același prilej, la Iași a fost 
deschisă o expoziție comemora
tivă.

I că meșterii au executat reparații- 
I le de mîntuială, fiindcă plim- 
Ibîndu-ne agale prin tabără am 

observat pereți do pe care cădea 
tencuiala. Sau poate ploile din 
urmă să fio vinovate ? Nu, de- 

I sigur, pentru că dacă ar fi plouat 
1 din belșug gazonul de pe întin- 
Isele peluze care separă vilele nu 

ar fi arătat cafenii ca după 
cine știe ce pîrjol. A fost soare, 
a fost atîta soare îneît ciulinii au 
crescut în voie, s-au făcut mari 
și se înalță astăzi legănați de bri-I
Iză. Dar peluzele nu sînt alo

I.E.B.C. Mangalia, ci ale T.C.E.H. 
t r n r ........

(Agerpres)

Spații verzi, 
peluzele, nu 
grijește.

— Pentru înfrumusețarea rin-

GRUPUL ȘCOLAR
AL TRUSTULUI I CONSTRUCȚII MONTAJ

BUCUREȘTI — Șos. Mihai Bravu 428

Organizează

în anul școlar 1967/1968 
la școala profesională în meseriile :

MAS 
TREBUIAU 
ȚIONATE. 
recepționarea 
avut loc. Și, 
ția definitivă, 
ra. din totalul de 34 
date în folosință în cursul anu
lui 1965, la 29 dintre ele, nu s-a 
mai efectuat recepția definitivă. 
Ce am putea să mai spu
nem despre „interesul" acestor 
beneficiari ?

EL. ESTE, NI SE PARE RE
FLECTAT CON\TNGĂTOR $1 
DE MODUL ORGANIZĂRII 
RECEPȚIEI în foarte multe 
locuri, această operație atît de 
importantă s-a desfășurat sub 
semnul unei depline formalități.

O dovadă că beneficiarii de 
Investiții nu se preocupă de re- 
cepționarea lucrărilor conform 
obligațiilor ce le are o constituie 
DEZINTERESUL DOVEDIT 
PENTRU URMĂRIREA EFEC
TUĂRII REMEDIERILOR. STA
BILITE LA RECEPȚIILE PRO
VIZORII SAU DEFINITIVE. 
Cîteva cifre sînt edificatoare. 
Din totalul de 340 obiective date 
în folosință și recepționate în 
curs de doi ani, la 92 obiective 
s-au constatat peste 1 000 de lu
crări cu deficiențe. Cu excepția 
a cîtorva cazuri izolate, benefi
ciarii nu au procedat în confor
mitate cu legea, în sensul retra
gerii din contul constructorului 
a valorii acestor lucrări.

„Inima de mamă" a benefi
ciarului este evidențiată pregnant 
Și DE N'EFOLOSIREA POSI
BILITĂȚILOR LEGALE CE 
LE ARE LA ÎNDEMÎNĂ ÎN 
SCOPUL SANCȚIONĂRII CON
STRUCTORULUI, ÎN CAZU
RILE DE N'ERESPECTARE 
DE CĂTRE ACESTA DIN 
URMĂ A OBLIGAȚIILOR CON
TRACTUALE. Ne referim in 
mod deosebit Ia penalizarea în- 
tîrzierilor ce apar în execuția u- 
nor obiective. Un exemplu. Din- 
tr-un număr de 16 beneficiari cu 
pondere de peste 70 la sută din 
lucrările de investiții din raza 
Direcției operative ale Băncii de 
investiții Timișoara, la 9 lucrări
le nu s-au executat în termen. 
Cu toate acestea, nici unul din
tre ei n-au pretins 
de întîrziere.

Explicațiile primite 
prezentate, sînt de 
stârnească ilaritatea, 
rii întreprinderilor 
omit un lucru. Constructorul nu-i 
face un favor executîndu-i la 
termen și de bună calitate lucra
rea de investiție. Este o obliga
ție a sa, a cărei retribuire și 
sancționare este reglementată 
prin lege. Aceeași lege îl obligă 
pe el. ca beneficiar, să dovedeas
că fermitate în exercitarea atri
buțiilor pe care le are.

Recepționarea lucrărilor de in
vestiții nu este o operație facul
tativă. Și cel care trebuie să tra
gă maximum de foloase este be
neficiarul. Evident în scopul in- ' a 

in- 
lu- 
pe 
fă-

— lăcătuș mecanic utilaje
— instalator instalații
— dulgher
— sudor
— electrician instalații
— mozaicar faianțer
— zidar
— lăcătuș montator
— instalator instalații
— ceramist ceramică brută
— lăcătuș mecanic ind. ceramică
— strungar.

încălziri centrale

electrice

tehnico-sanitare

Se primesc absolvenți a 8 (7) clase, cu vîrsta 14—18 ani 
din orașul București și regiunile București și Galați.

înscrierile se fac la Grupul Școlar al Trustului I Construcții 
București, la Fabrica de cărămizi Urziceni și la T.U.G. stația 4 
Brăila, unde se organizează și centrele de concurs.

Informații suplimentare la telefon 21.76.99.

gului de dana — ni ■-« decla
rat în continuare — a fost con
struită chiar în fața ringului o 
spirală placată cu mozaic multi
color. Bufetul-bar, care anul tre
cut mai era încă în construcție, 
va putea oferi acum studenților 
gustări, băuturi răcoritoare, pro
duse de patiserie și cofetărie, 
(n.n. Tovarășul Mateescu, direc
tor al I.E.B.C. Mangalia, ne măr
turisea, cu părere de rău, că spi
rala cu mozaic pe (Mire am vă
zut-o gi care este în adevăr fru
moasă, are numai o funcție este
tică. Dacă acolo ar fi fost pla
sată stația de radioficare, atunci 
frumosul ar fi cîștigat virtuțile 
utilității practice. /Aceste regrete 
târzii nu le-am înțeles. La urma 
urmei, în ce constă colaborarea 
I.E.B.C. Mangalia, oa instituție 
beneficiară cu constructorii ? 
Apoi, răcoritoarele bufetului-bar, 
siropurile, laptele acidulat, șpri
țurile, sticlele de bere și de 
pepsi-cola, vor forma, nu încape 
îndoială, un sortiment variat. In
să fetelor, după cîte știm, le 
plac mai puțin șprițurile și în
tre o porție de lapte și o înghe
țată, multe ar putea prefera în
ghețata. Bufetul-bar nu va avea 
înghețată. Dacă vrei să-i oferi 
prietenei dumitale o înghețată, 
trebuie să alergi la cofetăria de 
lîngă „Copertina“ și să vii îna
poi tot așa repede, altfel ți se 
topește înghețata în pumn. Vreo 
1 500 metri — dus și întors. Pre- 
gătiți-vă din timp I Dar nu se 
putea face oare și altfel ?).

— Activitatea educativă și 
sportivă nu ne aparține în mod 
direct, preciza conlocutorul nos
tru, punînd punctul pe i. Exis
tă clubul și vor fi tonete cu cărți 
în tabără. Ca în toți anii, se va 
organiza un comandament al ta
berei care va purta răspunderea 
acestor acțiuni. Din păcate, însă, 
în acest an nu vom putea oferi 
tin cadru corespunzător desfășu
rării unor acțiuni culturale de 
amploare, (n.n. Planurile inițiale 
prevedeau amenajarea unor tere
nuri de volei și de baschet, cîte 
două la număr de fiecare. Se pare 
că lipsa de zgură va reduce la ju
mătate aceste inimoase dorințe 
sportive. Vor exista în schimb 
cîteva aparate de gimnastică și 
terenul de fotbal, tot așa de pu
țin amenajat ca și în anul trecut, 
în altă ordine de idei, dacă to- 
netele cu cărți vor fi aprovizio
nate cu cine știe ce cărțulii greu 
vandabile, precum am constatat 
cercetînd lucrurile la fața locu
lui. nu ne rămîne decît să ne 
îndoim , ,
lor într-o tabără studențească).

Așadar, totul este pregătit, 
studenții pot veni în *
Toată lumea speră că ceea ce 
nu este gata acum, va fi gata 
atunci, adică duminică 2 iulie. 
Dar ultima serie de oameni ai 
muncii veniți la odihnă pleacă 
din Costinești, sîmbătă 1 iulie. 
Va fi oare posibilă preluarea din 
mers a vilelor fără aplicarea unui 
minimum de măsuri igienice ?

de utilitatea prezenței

tabără ?

MIRCEA TACCIU 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului“ 
pentru regiunea Dobrogea

O plimbare de agrement pe lacul Siutghiol (Mamaia)

penalizările

la situațiile 
natură să 
Conducăto- 

respective

tTărri la termen în funcțiune 
fiecărei poziții din planul de 
vestirii, pentru a nu admite 
crul de mîntuială în lucrările 
care le primește. Orice rabat 
cut acestei investiții de încre
dere se soldează cu consecințe 
nefavorabile pe care beneficiarul 
are posibilitatea să le prevină.

— Nu am mai fost 
In România din 1953. 
Paisprezece ani de 
dna nu m-am întîlnit 
cu publicul românesc, 
deși nu mi-aș putea 
reproșa că n-am călă
torit destul; am vizi
tat In acești ani cinci
zeci de țări.

— Ați ocolit 
proape lumea.

— Da și am 
continui pînă la 
ocol complet al lumii. 
Iată, de pildă, progra
mul meu pe cîteva 
luni: cele mai re
cente turnee sînt cele 
din Germania, Italia, 
Africa de sud, apoi 
cea de nord — Alge
ria, Tunis. Din Ro
mânia îmi continui 
drumul In Ungaria și 
Cehoslovacia, apoi 
în iulie, voi fi la Pa
ris — pentru a turna 
un film. In august 
voi fi la Edinburg, a- 
poi în Mexic, în oc
tombrie din nou la 
Paris, în Anglia — în 
noiembrie și decem
brie, la anul — Sta
tele Unite, Spania, 
Uniunea Sovietică...

— Și după ce veți 
fi văzut toată lumea?

— Intenționez să 
creez un teatru sta
bil de mimă — poate 
peste doi ani, cu o 
nouă trupă, desigur 
mai numeroasă decît 
cea de acum. Dar 
proiectul la care țin 
cel mai mult și la 
care, gîndindu-mă îmi 
pierd adeseori răbda
rea, este cel legat de 
crearea unei școli de 
mimă. Mă gindesc, 
mai sincer, visez, 
de foarte multă vre-

a-

tă
un

am călătorit 
am cunoscut 
foarte mulți

me la o școală. In 
multe colțuri ale lu
mii am întîlnit pasio
nați ai mimei, mulți 
mi-au mărturisit ad
mirația, s-au lăsat in
fluențați de arta mea. 
Ei mi-au trezit do
rința de a avea o 
școală, atașată trupei, 
în foarte strînsă le- 
gătură cu spectacolele. 
Mă gindesc la un sis
tem care să permită 
o comunicare foarte 
ușoară intre trupă și 
școală, o completare 
a trupei cu elevii cei 
mai buni. Oricum e 
puțin cam devreme 
să-mi pun asemenea 
problemă, dar nu mă

pot împiedica să an
ticipez momentul în 
care arta mea va fi 
sigură de urmași.

— Ce v-a intere
sat mai mult în Bucu
rești ?

— Șederea mea în 
București a fost prea 
scurtă ca să-mi per
mită să afirm că am 
văzut multe lucruri. 
W-au frapat totuși ma
rile schimbări surve
nite de la prima mea 
venire aici. Am re
marcat că se constru
iește în permanență, 
așa incit nu e de mi
rare că după aproape 
cincisprezece ani, re
vederea Bucureștiu- 
lui m-a surprins. îmi 
pare rău că timpul

prea 
sea-

unui
cere

mi-a fost măsurat, nu 
am putut vedea 
mult. In fiecare 
ră, spectacol...

— Pregătirea 
spectacol vă 
mult timp ?

— In mod normal 
lucrez foarte mult. 
Meseria mea e și... 
sport, pretinde exer
cițiu regulat, foarte 
minuțios. Dar acum, 
zilele acestea, n-am 
mai lucrat. Nu în
seamnă, însă că n-am 
fost foarte ocupat. 
Am pictat, am scris...

— Vă pasionează 
și literatura ?

— Mă pasionează 
scrisul. Scriu o carte 
despre mine. Am tră- 

în fond, foarte

mult : 
mult, < 
foarte, 
oameni.

— S-ar fi putut 
crede că veți 
despre arta dumnea
voastră.

— Arta mea e atît 
de legată de mine in
cit face parte din jur
nalul meu. Așa, in
cit, n-aș pufe^ să 
nu scriu 9Pre 
nașterea ei, despre 
sursele ei — tra
diția pantomimei cu 
personajele sale cla
sice Arlechinul, Co- 
lombina, despre mo
dernizarea pe care am 
realizat-o. Cum aș 
putea să scriu o carte 
care să nu vorbească 
despre Bip? Voi arăta 
cum s-a născut Bip, 
de ce s-a născut toc
mai la Paris, ooi 
vorbi despre moder
nitatea lui. Pentru că 
Bip e copilul seco
lului nostru, limbajul 
său nu seamănă cu 
al Arlechinului, de 
pildă, stilul său e a- 
parte. Nu e stilul ro
mantic, al gesturi
lor mari, cu o justifi
care literară. Bip se 
exprimă eliptic, în 
gesturi concentrate, 
strînse. El e un sen
timental, dar interio
rizat, e elocvent, dar 
nu „guraliv" (există 
„limbuție“ și în mi
mă I)

— Putem spera 
să-l revedem pe Bip?

— Nu știu decît o 
singură formulă de 
despărțire; „Pe cu-

scrie

ANUNȚ
MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

PREGĂTEȘTE ÎN ANUL ȘCOLAR 1967—1968
PRIN ȘCOLILE PROFESIONALE, MUNCITORI CALIFICAȚI 

PENTRU URMĂTOARELE MESERII

— Operator la fabricarea zahărului, uleiului, berii ;
— Preparator de conserve, produse din lapte, produse za

haroase, mezeluri și conserve de carne ;
— Vinificator și preparator de băuturi alcoolice și răco

ritoare ;
— Laborant în industria alimentară :
— Lăcătuș mecanic în industria alimentară, mașini și 

instalații frigotehnice ; aparate de măsură și automa
tizare ;

— Electrician pentru instalații electrice în construcții și 
instalații industriale :

— Strungar ;
— Sudor.

ȘCOLARIZAREA ACESTOR MESERII SE VA FACE LA 
GRUPURILE ȘCOLARE PENTRU INDUSTRIA ALIMEN
TARA DIN LOCALITĂȚILE :

— București, Armășești (raionul Urziceni), Cluj, Galați, 
Craiova, Sibiu, Roman.

Se primesc absolvenți ai școlii generale (de 7—8 clase) In 
vîrstă de pînă la 18 ani împliniți în cursul anului 1967.

Recrutarea candidaților se va
Ministerului 
tea iși au

Concursul
iulie 1967 și

face prin întreprinderile 
Industriei Alimentare din regiunile unde aces- 
sediul.
de admitere se va desfășura în perioada 1—12 
va consta din următoarele probe :

— matematică — scris și
— limba română — scris

oral, 
și oral.

Informații suplimentare se 
de la școlile mai sus menționate.

pot lua de la întreprinderi și

„CURSA CU OBSTACOLE“ A SPORTULUI
(Urmare din pag. I)

...Sîntem la fabrica de confecții 
și tricotaje București. Aici lu
crează peste 4 000 tineri din 
care majoritatea covârșitoare o 
alcătuiesc fetele. Și totuși, de 
cum intri în întreprindere, afișele 
anunțînd desfășurarea Sparta
chiadei de vară a tinerilor îți a- 
trag atenția prin faptul că disci
plinele sportive majoritare sînt 
specifice băieților : fotbal, halte
re, orientare turistică, tir etc. 
Doar voleiul te face să gîndești 
că poate și fetele din fabrică trec 
pragul stadioanelor.

O scurtă anchetă printre tine
rii dintr-una din halele 
ne furnizează concluzii 
toare.

Pîrvu Maria : Aș face 
cere atletism, dar n-am 
Cînd lucram în cooperație 
fost campioană la săritura 
lungime la clubul Voința. De trei 
ani însă n-am mai călcat pe ga
zonul unui stadion.

Anton Elena : Făceam sport în 
școala profesională. Acum sînt 
căsătorită, am un copil, nu-mi 
mai arde de sport.

Iordan Anișoara Aș juca vo
lei. dacă aș avea timp...

Cîrpătoarea Maria : în școală 
eram gimnastă. De cînd n-am 
mai făcut sport ? Nici nu mai 
țin minte ’ N-am știut că pot să 
fac sport în continuare.

fabricii 
edifica-

cu plă- 
unde. 

am 
în

Beliban Petra : Făceam sport 
în școală și îmi plăcea. Acum, 
bineînțeles, nu mai fac sport. Am 
crescut, am 18 ani...

Stoian Mihai : N-am făcut 
sport pînă acum cîteva luni cînd 
am fost primul pe uzină la aler
gările de 100 metri, 200 m și 
400 m. Am fost selecționat la 
cîteva concursuri și am ieșit pri
mul pe raion și al treilea pe Ca
pitală. N-o să mai particip însă 
la alergări. Mie îmi place fot
balul...

Așadar, să rezumăm. Tinerele 
muncitoare, dintre care numai 
două au trecut cu puțin peste 
douăzeci de ani, celelalte avînd 
vîrsta între 18 și 19 ani, au și a- 
șezat sportul, mișcarea în aer li
ber, la 
ficări :
„m-am
„n-am

carea sportului, la exercițiile în 
aer liber, preocupare eminamen
te tinerească și indispensabilă 
sănătății, frumuseții fizice și mo
rale ?

Magnetul din balonul 
rotund

ai altă dispoziție. Te simți in
tr-adevăr un sportiv.

Din pasiune s-a 
născut „Electra"

capitolul amintiri. Justi- 
„am crescut, am 18 ani“ 
căsătorit", „am un copil", 
timp", „n-am unde",

„n-am știut că pot continua". Un 
campion raional și pe faza oră
șenească la alergări, un virtual 
talent al probelor de 100 m, 200 
și 400 m n-a debutat decît în- 
tîmplător, dar nu vrea să conti
nue căci îi place fotbalul. Ce 
denotă însă aceste răspunsuri de
cît lipsa de preocupare a orga
nizațiilor U.T.C. din secții pen
tru atragerea tinerilor la practi-

— Din probele Spartachiadei 
doar fotbalul a prins (Nichita 
Ion, secretarul comitetului U.T.C. 
Uzinele „Semănătoarea") și puțin 
voleiul. Cred că una din cauzele 
lipsei de entuziasm pentru spar- 
tachiadă a tinerilor o constituie 
lipsa terenurilor sportive. A tre
buit mereu să improvizăm cite 
ceva. Și apoi are prea multe 
moașe : și U.T.C.-ul, și U.C.F.S.- 
ul, și sindicatul. Ne ocupăm de 
spartachiadă, cum s-ar spune toți 
și nici unul...

— Soluția nu poate fi decît 
una (Rădulescu Emil, „Semănă
toarea") și anume, existența unor 
complexe sportive la care să 
aibă acces grupuri mari de uzine. 
Ce atracție poate determina pen
tru tineri un cros ca cel de 1 
Mai cînd adunăm participanții 
în fața forjei și îi punem să fugă 
pînă la poartă și înapoi ? Cînd 
faci sport pe un teren cu gazon, 
ou marcaje, instalații, aparate,

„Electra" este numele asocia
ției sportive a Uzinelor de ma
șini electrice din București și, 
totodată, numele unui excelent 
teren sportiv situat printre noile 
blocuri giuleștene de pe Bule
vardul Constructorilor. Stadionul 
s-a născut din dragostea pentru 
sport a tinerilor uzinei care au 
prestat aici zeci de mii de ore 
de muncă patriotică. Pentru ca
litățile sale, terenul este folosit 
și do U.C.F.S. oraș, aici dispu- 
tîndu-se numeroase meciuri de 
campionat pentru diviziile de a 
doua și a treia categorie. Pentru 
a fi o bază sportivă perfectă, 
„Electrei" îi mai lipsesc doar ca
binele și dușurile, dar, ne infor
mează tovarășii de la uzină, 
există deja un proiect și în cu- 
rînd stadionul va fi complet uti
lat.

Toate bune. Dar cînd am vi
zitat stadionul, n-am găsit acolo 
decit un paznic bătrîn și cîțiva 
copii care fugăreau un cățel pe 
gazon... Pe străzile învecinate 
însă, grupuri-grupuri de copii și 
adolescenți jucau fotbal, volei, 
tenis, folosind ca teren., asfal
tul liniat cu creta. Numai pe

Bulevardul constructorilor, în 
jurul blocului 16 și străduțele a- 
lăturate am numărat 11 grupuri 
de băieți sau fete „făcînd sport".

De ce nu le sînt deschise dimi
neața, cînd este liber, porțile sta
dionului, născut din pasiunea 
pentru sport ?

Sport sau fotbal?
Probabil că e oarecum exage

rată dilema din titlu. Dar, așa 
cum ne spuneau în discuții unii 
interlocutori ..este momentul 
ca organizațiile U.T.C. să desfă
șoare o muncă mai intensă pen
tru popularizarea tuturor ramu
rilor sportive și îndeosebi a atle
tismului. în urmă cu zece ani a- 
veam un excelent lot de atleți 
iar stadioanele erau pline la 
competițiile atletice. Am fost 
pur și simplu șocați cînd am 
văzut în ce anonimat de public 
s-a desfășurat recenta întîlnire 
internațională de atletism din 
Capitală. Trebuie pus capăt for
malismului și practicii care mai 
dăinuie în activitățile sportive 
de masă și care afirmă că 
U.C.F.S. trebuie să se ocupe ex
clusiv de organizare, iar U.T.C. 
de mobilizare. Organizațiile 
U.T.C. pot și trebuie să organi
zeze manifestări sportive, să-i a- 
tragâ pe tineri la practicarea tu
turor sporturilor, combătînd fe
tișizarea fotbalului ca sport unic.
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SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 ;
16,30 ; 20.15).

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

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Tomis (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

9;

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează Ia 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 
ruleazfi 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 Festival (orele 8.30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21). Melo
dia (orele 9; 11.15; 13.45; 16.15; 
18,45; 21). Flamura (orele 9,30; 
11.45; 14: 16.30; 19: 21,15).

BANDA DE LAȘI
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.45).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la (Tnion (orele 15.30: 
13) și FILME DE ANIMAȚIE 
(ora 20).

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).

DENUNTĂTORUL
rulează la Giulești (Qrele 15.30; 
18; 20,30). Aurora (orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18;
Lira (orele 15.15; 17,30;

MONDO CANE 
— ambele serii 
rulează 
20.30).

la Dacia (orele

DOCTOR
rulează
11,15; 13.30; 16; 18,30; 
Arta (orele 9;
15.45; 18,15; 20,45).

20.15),
19.45).

PRÄTORIUS
la Grivița (orele 9; 

— * 20.45),
11,15; 13,30;

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

RELAXEAZÄ-TE. DRAGĂ 
rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,30).

FRENCH-CANCAN
rulează la Bucegl (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 15f 
18; 21).

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la 
12,15).

Central (orele 9,30;

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 Vltan (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 FĂRĂ 
rulează la
15.30 ; 18 : 20.30).

PAȘAPORT
Popular (orelt

JANDARMUL LA NEW YORF
rulează la Moșilor (orele 15,15 
17,45; 20) Volga (orele 8.30 
11: 13.30: 16. 18.30: 21).

FIUL CĂPITANULUI BLOOI 
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).

DRAGOSTE
la Rahova (orele 15,15

PRIMUL
rulează
15.30; 18: 20,15).

AN DE CĂSNICIE 
la Progresul (orel<

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

SPIONUL
rulează la Ferentari (oreli
15,30; 18; 20.30).

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

kzteleviziunOI
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18.00 La ordinea zilei... Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii ; 18,20 „Mult e dulce 
și frumoasă". (Emisiune de lim
bă română contemporană) ; 
18,30 Pentru copii : Fil
mul polonez „Bunicul Fals" ; 
18,40 Pentru tineretul școlar : 
Studioul pionierilor. (Transmi
siune de la Constanța) ; 19,30
Telejurnalul de seară ; 20,00 
Gong. (Emisiune de actualitate

teatrală) ; 20.15 Teleglob. Emi
siune de călătorii geografice 
Roma : 20,40 Memoria pelicu 
lei ; 21,10 Cîntă soprana Iolandi 
Mărculescu. ; 21,30 De la Giottc 
la Brâncuși. (Prezintă Ion Frun 
zetti) ; 21,15 Dosarul nr... ; 22.01 
Din culisele muzicii ușoare. E 
misiune de Elly Roman ; 22.4! 
Interpreți celebri : Jean Pierri 
Rampal ; 22,45 Telejurnalul di 
noapte.
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entarii • Știri însemnări

ZILNIC

IXTRAORDI^ARĂ

NEW 1ORK 21. — Trimisul 
>ecial Agerpres. R. Căplescu, 
■ansmite : Marți la ora 15, ora 
»cală ^1, ora București) 
esfâșu® prima ședință de 
upă-aiffazfi a actualei sesiuni 
ctraordinare a Adunării Gene
tic a O.N.U. Luînd cuvîntul, 
odor Jivkov, președintele Con- 
iliului do Miniștri al R. F. Bul- 
aria, conducătorul delegației

>cala j_, 
esfâșu® 
upă-arma:

s-a

Lucrările 
„Comitetului 

celor 24“

bulgare, a expus poziția țării 
sale în problema aflată pe ordi
nea de zi a sesiunii : situația din 
Orientul Mijlociu. El a condam
nat agresiunea izraeliană împo
triva statelor arabe și a sprijinit 
proiectul de rezoluție sovietic.

Folosindu-se de dreptul de 
răspuns, Abba Eban, ministrul a- 
facerilor externe al Izraelului, 
s-a referit la intervenția lui 
U Thant pe marginea retragerii 
forțelor speciale ale O.N.U. din 
regiunea Sinai — Gaza precum 
și la declarația antevorbitorului.

Tot în baza dreptului de răs
puns, a luat cuvîntul Noureddin 
El Atassi, președintele Republi
cii Siria, prin a cărui intervenție 
a luat sfîrșit ședința de după-a- 
miază.

prezentate la expoziția des-

E.

- u Călător prin Scandinavia

1

în capitala Tanzaniei »-au în- 
beiat marți lucrările Comitetu- 
ii O.N.U. pentru decolonizare 
.Comitetul celor 24”). Partici- 
tmții au adoptat două rezoluții 
ire condamnă colonialismul. 
1 una din acestea se cere tutu- 
>r țărilor din lume să înceteze 
ricc colaborare cu Portugalia. 
.S.A. și Rhodcsia, pînă cînd 
sestea nu vor pune capăt poli
tii lor rasiale. Intr-o altă rezo- 
iție, în care este condamnată 
olitica Portugaliei față de teri- 
triile sale coloniale din Africa, 
s cere «a se asigure toate con- 
ițiile necesare pentru pregăti- 
?a populației din aceste teritorii 
t vederea acordării independen
ți.
înainte 

■omitetul 
ințe la 
Cambia), , _
menea. probleme legate de si- 
tația coloniilor din Africa. Din 
ipitala Tanzaniei, membrii co
lite tul ui vor pleca direct la 
ew York, întrucît au anulat 
îdințele pe care urmau să le 
tai țină la Bagdad și Damasc.

do Dar-Es-Salaam, 
celor 24 a ținut șe- 
Kinshasa și la Kitwe 
unde a studiat, de a-

Incordare

la Aden
In orașul Aden situația s-a 

menținut în continuare încor
dată în cursul nopții, după 
incidentele violente de marți 
soldate cu 20 de morți și mai 
mulți răniți, în urma revoltei 
trupelor federale din Arabia 
de sud — cantonate în două 
tabere din cartierul Sheik 
Othman. Schimburi de focuri 
au fost semnalate în cartierul 
Crater, unde poliția alături de 
soldații federali și populație 
— căreia i-au fost distribuite 
arme — au atacat trupele bri
tanice chemate în ajutor de 
guvernul federal, pentru men
ținerea ordinei.

Agenția REUTER mențio
nează că marți după-amiază 
au fost semnalate incidente și 
în capitala federală a teri
toriului, la Al Ittihad, în semn 
de protest împotriva interven
ției militarilor englezi în dis
puta armatei. Au fost atacate 
clădiri și vehicule guverna
mentale.

Miercuri dimineața, la Aden 
au continuat să se audă 
focuri de armă și apeluri a- 
dresate populației de a pomi 
la luptă armată împotriva au
torităților britanice și a gu
vernului federal.

al suedezilor — despre care 
se vorbește astăzi atit de 
mult.

...Societatea „Stora Kap- 
parberg", fondată în secolul 
13, pentru exploatarea unei 
mine de aramă în regiunea 
DaUcarlic, se mîndrește dc a 
fl cea mai veche societate co
mercială din lume. în zilele 
noastre. în complexul mari
lor întreprinderi suedeze, ac
tivitățile sale sînt în mod 
larg diversificate și ca pro
duce dc Ia hîrtie la energie 
electrică și la oțel cxploatind 
cele trei resurse naturale cla
sice ale Suediei : lemnul, apa 
și fierul. De la „Stora Kap- 
parberg" pină la întreprinde
rile moderne dc astăzi este 
un drum lung care ilustrează 
progresul constant al Indus
triei suedeze.

Astăzi cele mai mari Între
prinderi exportatoare sînt u- 
zinelc dc automobile șl șan
tierele navale din Gotcborg 
și Malmij și uzinele dc cons
trucții mecanice, do locomo
tive și echipament electric 
din Văsteras și Stockholm. 
Calitatea produselor, rod al 
competenței tehnice șl a Ini
țiativei suedezilor, păstrători 
ai unor tradiții tehnice secu
lare, au așezat Suedia între 
primele țări industriale. 
Punctul culminant a fost a- 
tins odată cu folosirea siste
melor electronice în domeniul 

automatizării |n- 
»■Um i dustriale.

voltarea 
treprinderllor, 

crearea altora 
noi, au cerut 
mereu mal mul
tă mină de lu
cru ceea ce s-a 
tradus prin a- 
bandonarea așe
zărilor rurale în 
favoarea orașe
lor. Industria 
folosește, într- 
adevăr, 40 Ia 
populația suc-

Dls-dc-diminca(ă, !ntr-una 
din zile, am urcat dintr-o 
gară din Stockholm. în tre
nul cu destinația Göteborg. 
Era un tren electric, ultra 
rapid, care traversa Suedia 
din estul mijlociu pînă în 
sudul însorit, pc o distanță 
de peste 500 km. Drumul, 
slrăbătind reghin! întinse, cu 
toate tipurile de relief, era 
îneîntător și-ți oferea, în as
pecte și sugestii condensate
— țara color 90 000 de lacuri. 
Sigur, imaginile industriale
— întreprinderi, uzine, cen
trale electrice, exploatări mi
niere și forestiere — alter
nate cu micile așezări ale 
fermierilor, în șesurile din 
preajma lacurilor și a pădu
rilor de conifere și mesteceni
— demonstrau concludent
datele asupra vieții econo
mico, potențialului industrial 
al acestei țări pe care le ci
team în cartea „La Suède", 
Tot ceca ce vedeam dincolo 
de fereastra vagonului venea 
să confirme că Suedia este o 
prezență determinată de trei 
elemente de bază : fler, pă
duri și ape, trei uriașe bo
gății, valorificate în cel mal 
înalt grad. In 1965, spre 
exemplu, au fost extrase 29,5 
milioane tone de mine
reuri, ceea ce reprezintă în 
jur de 5 la sută din produc
ția mondială (suedezii ex
portă minereuri reprezen
tînd cam 20 la _
sută din cifra 
mondială) ; pă
durile suedeze 
reprezintă 0,6 la 
sută din resur
sele întregului 
glob. dar ele 
furnizează 3 la 
sută din pro
ducția mondială 
de cherestea și 
hîrtie și 14 la 
sută din pro
ducția dc plăci 
aglomerate și 
fibro-lcmnoase, ocupînd lo
cul doi în lume ; în sfîr
șit, industria energetică cu 
o producție de 49,1 miliarde 
kWh din care 95 la sută este 
de origine hidraulică. Pc 
cap de locuitor revine anual 
un consum de energie de 
5120 kWh, cifră record în 
lume.

Stăm confortabil în foto
liile vagonului și admirăm 
peisajul ce aleargă în urmă, 
cu o viteză dc 130 km pe oră 
(distanța de 500 km dintre 
Stockholm și Göteborg am 
parcurs-o în numai 4 ore). E 
cald și plăcut și călătorii sînt 
tăcuți, preocupați de lectura 
revistelor și a ziarelor. Ca și 
în metrou, în autobuz, avion 
și tramvai, suedezul con
sumă cantități impresionante 
de jurnale și reviste-maga- 
zin : statisticile arată un con
sum 
cap 
mal puțin 
39 kg și 
mult decît __ _
în cele 4 ore de drum n-am 
auzit decît, în cîteva rînduri, 
schimbîndu-se două. trei 
vorbe. Dar nu simți monoto
nia drumului. Atenția călă
torului este captată de pito
rescul neasemuit al imagini
lor care se succed : apeducte, 
poduri aeriene, tuneluri 
meroase, lacuri străjuite 
păduri, pereți abrupți 
stîncă roșie, sau brună, 
sub care se strecoară ca o 
săgeată roșie trenul electric 
ce ne poartă, ca gîndul, spre 
sud. Incintă plăcut ochiul, 
micile așezări montane sau 
cele dintre depresiunile dea
lurilor cu căsuțele lor albe 
și roșii, ca niște vile — cu 
ferestrele vopsite în culori 
ce contrastează cu nuanța de 
fond. Adăugăm, cu fiecare 
clipă, Imaginile inedite ce- 
lora pe care Ie văzusem, că
lătorind pe alte drumuri sue
deze, prin orașele vizitate șl 
în metropolă șl încercăm — 
în ceasurile acelea de călă
torie. excelent prilej de re
flecții să adunăm într-un 
mănunchi, informațiile și as
pectele oferite de muzee, de 
străzile și cartierele orașe
lor, de contactele pc care 
le-am avut cu oamenii înșiși 
în localuri de cultură, în ma
gazine, pretutindeni. Pentru 
că este greu să înțelegi un 
popor, fără să pătrunzi, cît 
de sumar, în viața și preocu
pările lui cotidiene, în istoria 
sa, să descifrezi semnifica
țiile realizărilor sale de ieri, 
de azi și, în perspectivă, cele 
de mîinc.

...Intr-o epocă foarte înde-

părtală o carapace de gheață, 
groasă dc peste un km a aco
perit în întregime Suedia. Au 
trebuit multe milenii ca 
acest bloc dc gheață să se 
retragă cîte puțin. cite 
puțin. Cînd pămîntul șl-a 
arătat soarelui fața au a- 
părut primii locuitori — 
vînători și pescari. Am vă
zut in muzee, pe vechi
le clădiri și monumente, 
cum urmele acestor oameni 
preistorici sc păstrează și as
tăzi sub forma unor enigma
tice gravuri. Suedezii au in
trat în istoric însă prin lup
tele lor împotriva goților 
preamărite, de altfel, în poe
mul epic anglo-saxon al Iul 
Boewuef. Mai tîrziu, prin 
anii 800—1000, Europa în
treagă cunoscu „duritatea 
oamenilor nordului" odată cu 
dezlănțuirea vikingilor, un 
popor războinic renumit prin 
pasiunea Iui pentru aventură, 
descoperiri și piraterie. Ei 
pornesc în expediții mariti
me împotriva țărilor dc pe 
cealaltă coastă a Balticei, a- 
jungind să domine căile flu
viale, prcluînd controlul a- 
supra schimburilor comer
ciale între Orient și Europa. 
Fiind cit de cît înțelepți, 
fără dc a înceta complet să 
se războiască între ci. scan
dinavii se transformă, în 
evul mediu, în constructori 
de frumoase biserici și în

PANORAMIC
SUEDEZ

ION D. GOIA
ex-

anual 
de

nn- 
de 
de 
pe

de 
locuitor, 
decît 

de 6 
vin

asocieri*

29 kg pe 
Ceva 

bere — 
ori mai 
- 5 kg.

Vizitatori în fața exponatelor de artă populară românească 
chisâ recent la Veneția

FRAUEN üMt KINDER

K. F. G. — Muncitori din regiunea Ruhr-uluî la o demonstrație de protest împotriva în
chiderii unor mine în acest bazin

GENEVA 21. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : In cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului directorului 
general prezentat la cea de a 
51-a Conferință Internațională a 
Muncii, delegatul român Nico- 
lae Țilivea, reprezentantul con
ducătorilor de întreprinderi din 
România, s-a ocupat do proble
ma cooperării tehnice. Vorbito
rul a arătat că România partici
pă activ la variate forme de co
operare bilaterală cu țările indus
trializate, ca și cu țările în curs 
de dezvoltare. In același timp, ea 
se pronunță pentru cooperarea 
multilaterală prin intermediul 
organizațiilor internaționale, în 
vederea formării și perfecționării 
de cadre, îndeosebi în țările în 
curs de dezvoltare. Delegatul ro
mân a propus extinderea schim
burilor de experiență și informa
ții între conducătorii de între
prinderi, prin mijlocirea O.I.M.

Pe măsură ce data întîlnirii de Gaullc- 
Wilson se apropia, tensiunea, febra aștep
tării, alît în Anglia cît și în țările C.E.E. 
în loc să crească scădea continuu. Așa se 
face că în momentul cînd premierul britanic 
descindea Ia Paris, cam toată lumea știa 
ce ar putea și ce n-ar putea să obțină. 
Orice rezultat spectaculos era exclus, iar 
întîlnirea era taxată, apriori ca protocolară, 
de rutină, de reafirmare a pozițiilor cu
noscute.

Potrivit informațiilor (destul de sumare) 
parvenite presei cu privire la convorbirile 
dintre cei doi oameni de stat, se pare că 
premierul Wilson și-a concentrat eforturile 
în două direcții principale : 1) Să nu se 
pună problema aderării Angliei ca membru 
asociat, ci ca membru cu drepturi depline 
și 2) Discutarea cererii Angliei să aibă loc 
cît mai repede, de preferință luna viitoare, 
și nu după așa-zisa „examinare aprofun
dată“, care ar putea dura luni sau chiar 
ani de zile.

Ideea că Anglia ar putea fi acceptată ca 
membru asociat a fost emisă pentru prima 
dată de președintele de Gaulle în cadrul 
conferinței sale de presă din mai. Londra 
a respins imediat sugestia dar în anumito 
cercuri ea a fost primită favorabil. Astfel, 
fostul ambasador al Angliei la Paris, lor
dul Gladwyn. într-un articol publicat în 
DAILY TELEGRAPH, acceptă posibilitatea 
unei „perioade de tranziție“, adică a aso
cierii, și propune chiar și un plan în acest 
sens. Guvernul a fost însă total nemulțumit 
de planul lui Gladwyn iar Foreign Office- 
ul a ținut, cu cîteva zile înainte de începe
rea convorbirilor de la Trianon. să se de
solidarizeze public de ideile lordului. „Gu
vernul Majestății Sale — se spune în decla
rația publicată de Ministerul de Externe cu 
acest prilej — a precizat în repetate rîn-

duri că nu este interesat într-o asociere ; 
el a făcut o cerere de adeziune cu drepturi 
depline la Comunitate. Aceasta este politica 
sa dintotdeauna. Articolul lordului Gladwyn, 
nu trebuie interpretat sub nici un chip ca 
reprezentînd punctul de vedere al guver
nului“.

în ceea ce privește „examinarea aprofun
dată“ de către cei șase a problemelor po 
care Ie implică aderarea Angliei la C.E.E.

Spectrul
nedoritei

Londra a arătat de mai multe ori că nu 
este de acord cu formula, datorită „pier
derii de timp“ pe care o implică. Intr-a
devăr, examinarea propusă presupune mai 
întîi noi studii efectuate de o comisie n 
C.E.E. Apoi, ar urma elaborarea raportului 
acestei comisii (vreo cîteva luni), în conti
nuare dezbaterea raportului de către mi
niștrii de externe ai celor șase, apoi nego-

ciori etc., etc. Mulți observatori din Lon
dra au văzut în această propunere a Fran
ței „o formă politicoasă de refuz“ întrucît 
există bune șanse ca problema în ansam
blu să fie amînată pină la calendele gre
cești.

Acum, după încheierea convorbirilor, în 
cercurile politice vest-europene se face ob
servația că pozițiile celor două guverne în 
problema aderării Marii Britanii Ia C.E.E. 
au rămas aceleași : de Gaulle n-a spus un 
„nu“ categoric iar Wilson a rămas decis 
să-și continue eforturile pentru a aduce 
țara sa în Comunitate. Cu alte cuvinte, în 
urina întrevederii de la Paris, singurul lucru 
pe care I-a obținut premierul britanic a 
fost ca să nu se schimbe nimic.

Dar, în aceste condiții, ce șanse poate 
avea Anglia în viitor ? Unii spun că Wil
son ar putea încerca să obțină sprijinul 
celor cinci parteneri ai Franței care, la rîn- 
dul lor, să exercite presiuni asupra Pari
sului. Dar o asemenea posibilitate este pri
vită cu mult scepticism la Londra, unde 
există deja convingerea că cheia pentru a- 
derarea la C.E.E. se află exclusiv în mîi- 
nile lui de Gaulle. De aceea presa britanică 
a manifestat bucurie cînd Wilson și-a în
ceput convorbirile, afirmîndu-se că premie
rul se află, în sfîrșit, „acolo unde trebuie 
să fie“.

întrucît, însă, convorbirile de la Paris 
n-au dus decît la menținerea statu-quo-ului, 
majoritatea comentatorilor consideră că, în 
prezent, în ciuda opoziției hotărîte a gu
vernului englez față de „perioada de tran
ziție“, față de o eventuală asociere, dru
mul Angliei spre C.E.E. va cam trebui să 
treacă pe aici. Cel puțin așa stau lucrurile 
la ora actuală.

fondatori de puternice centre 
comerciale cum ar fi acela 
de la Visby din insula Got
land. O epocă înfloritoare cu
noaște țara în timpul domni
ei regelui Gustav Vasa 
(1523—1560) care a pus ba
zele Suediei moderne și 
a introdus protestantismul. 
Sculpturile în lemn de pe 
„Vesa“ — unul dintre mu
scele Stockholmului de o 
rară, și unică originalitate și 
atractivitate — traduc mai 
bine decît cuvintele, aspira
țiile marțiale ale acestei e- 
poci. Cel de-al 17-lea secol a 
fost pentru Suedia o eră de 
grandoare, de preamărire. 
Artele cunosc o perioadă de 
înflorire sub monarhia rege
lui Gustav al III-lea, protec
tor al poeților și al artiștilor 
și fondator al Academiei 
suedeze construite după mo
delul Academiei franceze. 
Secolul al 18-lea este consi
derat veacul marilor lucrări 
literare și artistice. Sc spune 
că fiecare suedez știa să facă 
un sonet. însuși regele scria 
librete de operă. Tot atunci 
s-au construit marile edificii 
arhitecturale, palatul de la 
Drottningliolm și numeroase 
alte castele care astăzi fao 
din Suedia o țară a unor bo
gate vestigii. La începutul se
colului al 19-lea, Suedia are 
o nouă dinastie fondată de 
Jcan Baptiste Bernadotte, 
unul dintre mareșalii Iui Na
poleon I. Sub domnia aces
tuia, Suedia a luat parte în 
1814 pentru ultima oară în 
istoria sa la un război. Către 
mijlocul aceluiași secol, îna
intea industrializării. Suedia 
a cunoscut o puternică criză 
agricolă care a determinat o 
mare parte a populației să e- 
migreze. în același timp însă 
cei care au rămas au contri
buit prin ingeniozitatea lor. 
prin hărnicia, tenacitatea și 
spiritul lor inventiv la
ploatarea bogățiilor naturale 
ale țării. Dacă ar fi să-1 a- 
mintim aici numai pe chi
mistul Alfred Nobel, crea
torul dinamitei, și n-ar fi 
prea puțin ; dar Suedia a dat 
numeroși inventatori care au 
adus omenirii rulmenții pe 
bile, telefonul automatic, ins
trumentele de măsurat de 
precizie, indispensabile in
dustriei moderne, balizele lu
minoase automatice pentru 
navigație și atîtca altele. Pro
cesul dc industrializare a 
fost însă acompaniat dc con
flicte sociale.

Am schițat cîteva crîmpeîe 
din istoria țării și a poporu
lui suedez care ne arată eloc
vent prețul nivelului de viață

VÌNÀTOARE

DE OAMENI
Presa americană a- 

unță o noutate sen- 
ațională în materie 
e tehnică. Labora- 
larele armatei S.U.A. 
in Aberdeen (Mary- 
and) au cerut un 
parat capabil — du- 
ă cum afirmă exta- 
iat TIME — „să ter
ține cu războiul de 
artizani din Vietna
mul de sud", 
parat-minune 
detectorul de _ 
oane portativ E 63“ 
are permite „dctec- 
area oricărei ființe 
n infernul verde al 
unglci pe o distanță 
»ină la 4 kilometri", 
lidicind un adevărat 
mn de slavă „mira- 
ulosului nas chimi- 
o-electronic" decretat 
tentru circumstanță 
armă-minune“, TI
JE are o singu- 
ă umbră de re- 
jret: „E 63 întru
nește toate calită- 
ile dar are un defect 
- nu e util decit pen- 
ru descoperirea oa- 
nenilor in mișcare și 
► inoperant atunci

■ ‘ stă
a- 

în- 
un

Acest 
este 
per-

alt defect al nou
lui aparat-minune 
antiguerilâ : el este 
incapabil să facă dis
tincția între un luptă
tor înarmat, un copil, 
un bătrîn sau o fe
meie. Amănuntul a- 
cesta, însă, nu-i in
teresează pe cei care 
echipează soldații a- 
mericani cu cele mai 
complete mijloace de 
genocid : „Aparatul 
— ține să precizeze 
TIME — va fi adap
tat pentru declanșa
rea automată a tiru
lui la arma ca mi
tralieră, bazuka și a- 
runcătoare de mine 
în jungla sud-vietna- 
meză“.

Avem, așadar, de-a 
face cu cea mai per
fecționată tehnică 
pentru o veritabilă 
vinătoare de oameni. 
In jargonul soldățesc, 
militarii americani 
din Vietnam 
dat de altfel,
mai proprie denumire 
detectorului E-63 : 
„copoi automat pen
tru vînarea oame
nilor". Alături de 
bombardierele „B-52", 
gazele toxice și na- 
palm, aparatul de

au 
cea

După 22 de ani
La spitalul din Hiroșima al victimelor bombardamentului ato

mic din 1945, s-a anunțat încetarea din viață a încă unei victime 
care a supraviețuit bombardamentului. Victima a murit din cauza 
îmbolnăvirii vaselor de sînge în urma iradierilor suferite acum 22 
de ani. Boala a apărut în 1958.

După cum anunță ziarul „TOKIO TIMES“, în celo 43 de spi
tale ale prefecturii, în prezent se află în tratament 1 900 de per
soane, care au supraviețuit bombardamentului atomic. Pe do altă 
parte, se menționează că numai în anul acesta, în spitalele din 
Hiroșima, au murit 30 de persoane din cauza unor boli apărute 
în urma iradierii atomice.

sută din _ _
deză în timp ce agricultura 
și silvicultura nu ocupă decit 
11 la sută. Totuși suprafața 
totala cultivată n-a fost prac- > 
tic diminuată și grație intro
ducerii metodelor raționale 
și a unei mecanizări creseîn- 
dc cele două ramuri ale eco
nomiei suedeze au putut să-și 
păstreze locul ocupat ante
rior reprezentînd 8 Ia sută 
din produsul național. Vas
tele cimpii fertile din sudul 
țării sînt cultivate cu griu, 
secară, ovăz, cartofi și sfe
clă de zahăr. Fermele agri
cole sc bucură de o înaltă 
mecanizare — în 1960 s-au 
folosit 160 000 de tractoare și 
23 000 de combine — iar me
dia productivității la hectar 
a principalelor culturi este 
printre cele mai ridicate din 
lume. Tabloul ocupațiilor oa
menilor de la țară, în con
trastul culorilor naturii, se 
completează cu turmele de 
vite, cu pescarii care spin
tecă cu ambarcațiunile lor 
mulțimea lacurilor albastre, 
cu vînătorii care se afundă 
in labirinturile pădurilor.

Nu trebuie să uităm, vor
bind despre Suedia, între
prinderile care utilizează cea 
dc-a patra resursă naturală 
a țării — talentul artistic și 
tehnic al locuitorilor. Totul 
a început — sînt 40 de ani 
de atunci — printr-o „revo
luție" în industria sticlei. 
După aceea a fost rîndul ce
ramicei, a mobilei-stil, a tex
tilelor și a confecțiilor din 
oțel inoxidabil. Stilul mo
dern, de clasă internațională, 
a impus aceste produse cc în
frumusețează viața pe toate 
meridianele.

Și sensul adevăratei 
museți al acestor lucruri 
artă nu-1 poți pătrunde pipă 
nu vizitezi o sticlărie sau un 
atelier de artizanat unde ar
tiștii, completînd efortul lor 
de creație, exprimă in alcă
tuiri de sticlă, metal, lemn, 
ceramică propria lor istorie 
și viață. în marele și elegan
tul magazin Alens din Stoc- 
kholm am admirat îndelung, 
într-o zi, un meșter bătrîn 
care la o masă, cioplea în
tr-un lemn de esență moale 
chipul omului contemporan 
și a creațiilor sale ; sub vă
zul mulțimii el dădea mate
riei brute forma dorită apoi 
fructele ceasurilor sale de 
trudă le aranja în raft pen
tru vînzare. Firește, cumpă
rătorii nu mai trebuiau 
teptați.

VASILE CÄBULEA

:înd inamicul 
ie loc". Revista 
neri cană trece 

vederea

oameni poate 
servi ca o ilustrație e- 
locventă la perorați
ile Casei Albe și ale 
departamentului de 
Stat despre „scopu
rile nobile și umani
tare urmărite de Sta
tele Unite în Viet
nam". Avem, dacă 
mai era nevoie, încă 
o mărturie concretă, 
pregnantă, a ceea ce 
este, în fond, politica 
americană in Viet
nam. Politică pe care 
faptele o definesc 
foarte precis : ame
stec brutal în viața 
unui popor, genocid 
calificat.

Ziarele americane 
semnalau deunăzi in
stituirea unui concurs 
pentru un afiș public

menit să imortalizeze 
„sacrificiul militarilor 
americani în Viet
nam". După ce a de
venit cunoscută in
troducerea detectoru
lui E 63 in arsenalul 
militar american un 
asemenea concurs 
pare inutil. Un afiș 
care ar reproduce 
pur și simplu foto
grafia reprezentind 
soldatul american e- 
chipat cu „copoiul au
tomat pentru vînarea 
oamenilor“ ar oferi 
cea mai simbolică, 
cea mai sugestivă i- 
magine a „activită
ții“ agresorilor ame
ricani pe 
chinuit al 
lui.

• CU PRILEJUL zilei Repu
blicii Socialiste România la Tîr- 
gul internațional de la Poznan, 
Ambasada Română în R. P. Po
lonă și Direcția pavilionului ro
mânesc au oferit marți seara la 
Poznan o recepție la care au 
participat personalități ale vieții 
politice și economice poloneze, 
directori ai pavilioanelor țări
lor participante, oameni de afa
ceri, ziariști.

libertate pe o cauțiune de 5 000 
de dolari, așteptînd hotărîrea 
definitivă.

pămîntul 
Vietnamu-

E. R.

• TRIBUNALUL din 
(Texas) l-a recunoscut 
pe campionul mondial 
la toate categoriile, ___
Clay, de a fi refuzat să satisfacă 
serviciul militar. Cassius Clay 
a fost condamnat la cinci ani 
închisoare și o amendă de 
10 000 dolari. Avocații cam
pionului mondial de box au de
clarat că vor face apel. Boxerul 
american se află pînă atunci în

Houston 
vinovat 
de box 
Cassius

• CAMERA Reprezentanților 
a S.U.A. a adoptat marți cu 337 
voturi pentru și 89 contra un 
proiect dc lege prin care sc mo
difică sistemul de încorporare a 
tinerilor americani în armată, 
în baza noii legi, prioritatea la 
încorporare o vor avea tinerii 
de 19 ani. In funcție de necesi
tăți, efectivele armate vor pu
tea fi completate prin încorpo
rarea tinerilor de 20 de ani și în 
cele din urmă a tinerilor de 26 
de ani. In virtutea legii care ex
piră la 30 iunie, încorporarea se 
făcea în ordine inversă. Tinerii 
care doresc să-și continuie stu
diile pot obține amînări în baza 
unei cereri înaintate Biroului 
de recrutare.

• INTRE forțele de securita
te rhodesiene și un grup de pa
trioti africani a avut loc marți 
un schimb de focuri în regiunea 
situată la frontiera dintre Rho
desia și Zambia, anunță agen
ția France Presse citind un co
municat al Ministerului Infor
mațiilor al Rhodesiei. Comuni
catul nu furnizează alte amănun
te privind ciocnirile care au 
avut loc.

• IN URMA tratativelor din
tre delegațiile Bulgariei și 
Turciei, la Sofia a fost semnat 
acordul de frontieră dintre cele 
două țări.

Agenția B.T.A. menționează 
că acest acord va contribui la 
dezvoltarea continuă a relații
lor de bună vecinătate dintre 
Bulgaria și Turcia.

• LA VARȘOVIA a sosit Ro_ 
land Nungesser, secretar de 
stat pe lingă ministerul econo
miei și finanțelor al Franței, 
care face o vizită în Polonia la 
invitația ministrului comerțu
lui exterior. Intr-o convorbire 
avută cu Witold Trampczynski, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, au fost abordate 
probleme privind schimbul de 
mărfuri dintre Polonia și Fran
ța și colaborarea economică din
tre cele două țări. După cum a- 
nunță agenția P.A.P., au fost, de 
asemenea, discutate unele pro
bleme privind dezvoltarea aces
tor relații pe viitor.

• LA BRIONI au avut loc 
convorbiri între președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
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N. V. Podgornîi, care a făcut o 
escală în Iugoslavia în drum 
spre Cairo.

• în ZILELE de 26 și 27 iu
nie urmează să se întrunească 
la Bruxelles Consiliul Ministe
rial al Pieței comune. Pe ordi
nea de zi figurează examinarea 
cererii Angliei de a adera la 
C.E.E., problemă rămasă în sus
pensie de la precedentul Consi
liu Ministerial. Pe lingă aceas
tă problemă, miniștrii de exter
ne vor lua în dezbatere și unele 
aspecte privind activitatea Co
misiei unice, formată după re
centa fuzionare a executivelor 
Pieței comune, C.E.C.O. șl 
E.U.R.A.T.O.M.


