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In prima lună a anului ani publicat articolul „Justificările 
de nitip nu '•cuză calitatea necorespunzătoare a produselor 
refractare" in care se analizau unele aspecte ale activității 
economice de la Fabrica de produse refractare din Alba 
lulia. Pe marginea celor semnalate, la redacție am primit răs
puns atit din partea conducerii fabricii cit și de la Direcția 
generală a materialelor refractare — forul tutelar din M.I.M. 
In ambele răspunsuri, se recunoaște că „cele semnalate in 
articol sint deficiente reale, ele fiind însușite cu obiectivitate 
și simț de răspundere".

lată-ne, în ultima lună a semestrului, din 
lulia. Vrem să aflăm cum au evoluat lucrurile 
primei jumătăți a anului.

nou la .Alba 
pe parcursul
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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■ — Daca urmărim di
namica îndeplinirii pla
nului pe perioada a- 
cestor șase luni — 
no spune tovarășul ing. 
Victor Bertalan, direc
torul fabricii — se 
poate spune că lucru
rile merg spre bine. In 
luna mai. de exemplu, 
a fost produsă o can
titate de 6 069 tone de

cărămizi cu o medie 
zilnică de 221 tone pe 
zi. Este un salt, daca 
ne amintim că în ia
nuarie producția reali
zată era de numai 170 
tone pe zi.

N. UDROIU
AL. BÂLGRĂDEAN

t Continuare 
în pag. a Il-a)

Conf. univ. ION ȘICLOVAN
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VĂ INVITĂM
SĂ VĂ SPUNEȚI PĂREREA

ESIE Sil-

SISTEMUL
OE /VOTARE 

/I ELEVILOR?
Invităm cadrele didactice să-și expri

me opiniile in legătură cu problemele 
ridicate de prof. ȘT. FÂTULESCU

s

a

Analiza atentă a locului real 
ce-1 ocupă practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și sportu
lui în viața tinerelului nostru 
călăuzește spre concluzia că re
zultatele obținute în acest dome
niu sînt nesatisfăcătoare. Ele se 
situează sub nivelul cerințelor 
actuale.

După părerea mea cele mai 
importante cauze ale acestei stări 
de lucruri sînt următoarele :

a) Unii factori direct responsa
bili de instruirea și educarea ti
nerelului nostru (organizațiile 
U.T.C., învățători, directori dv 
școli, diriginți. profesori) nu nu
mai că minimalizează practicarea 
exercițiilor fizice, dar ignorează 
chiar realizarea unor prevederi 
cuprinse în documente școlare 
fundamentale, in cazul de fala, 
programele de educație fizică. 
Așa. de exemplu, de ani de zile, 
se încalcă prevederile programei 
referitor la practicarea gimnasti
cii dinaintea începerii primei

lecții a zilei școlare, organizarea 
recreațiilor, a minutului de edu
cație fizică, a organizării fazei pe 
clasă și pe școală a campionatu
lui republican școlar. La multe 
din clasele I—IV educația fizică 
nu se predă, iar cele două ore 
săptămînale sînt folosite în alto 
direcții decit cea peniru care 
sînt prevăzute.

b) Insuficienta studiere și tot
odată. diferențiere a folosirii for
melor de practicare a exercițiilor 
fizice. în concordanță cu particu
laritățile de virslă ale tineretului, 
cu cerințele diferitelor locuri de 
muncă, cu condițiile geografice 
și tradițiile specifice regiunilor și 
localităților. Ca urmare a acestei 
stări de lucruri, în activitatea 
sportivă de masă a pătruns un 
spirit șablonard și birocratic, con
cretizat în diferite competiții și 
concursuri de masă organizate pe 
baza unor regulamente stricte, 
cu arbitri oficiali, cu legitimări,
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semestrial

î N D E P
(De la

Trei întreprinderi 
din regiunea Suceava 
respectiv Fabrica 
..Molidul" din X’ ama. 
Combinatul de celu
loză și hîrtie Sucea
va și Depoul C.F.R. 
Cîmpulung-Est au a- 
nunțat îndeplinirea 
planului semestrial

extraordinară 
a Adunării 

Generale
a O.N.U

INFOR

MÂȚII

corespondenții noștri regionali), 
cu citava zile înainte 
de termen.

Piuă la 22 iunie în 
regiunea Ploiești și-au 
îndeplinit planul se
mestrial șapte unități 
industriale. ” 
acestea se 
Fabrica de 
Comarnic, „Vulturul"

Printre 
numără 
ciment

=T1

I n interes susținut suscită expoziția. „Italia pro
duce“, deschisă în Capitală

Foto: ACERPRES

Comarnic, întreprin
derea de prefabricate 
din beton celular au- 
toclavizat, Fabrica de 
mase plastice Buzău, 
întreprinderea de fa
bricații auxiliare Plo
iești, întreprinderea 
minieră Ploiești și 
Fabrica de produse 
refractare Pleașa.

AȘEZARE DACICĂ

Pe dealul Sindrioara de 
lingă localitatea Berindia 
din regiunea Crișana a fost 
scoasă la lumină o așezare 
dacică a cărei origină se pla
sează in secolele I—II — era 
noastră. Intre numeroasele 
materiale ceramice de certă 
factură dacică (fragmente 
din vase de mare capacitate, 
fructiere, cești etc.) s-au gă
sit și multe piese de prove
niență romană, in special 
piese de podoabă intre care : 
fibule, un cap de 
din bronz, ceramică 
cială romană.

Așezarea dacică
descoperită era protejată de 
pantele abrupte ale dealului, 
mijloc de apărare specific 
dacilor din nord-vestul 
Transilvaniei.

sceptru 
provin-

recent

In ultima vreme se discută multe și interesante 
aspecte în ce privește necesitatea modernizării 
invățâmîntului, pentru a asiguia o mai temeinică 
pregătire a elevilor și mai corespunzătoare cu ac
tualul nivel de dezvoltare al științei și tehnicii. 
O atenție mult prt-a mică se acordă însă găsirii 
unor forme noi. eficiente, de determinare a ele
vilor să învețe. Lucru fără de care și cele mai 
perfecte programe și manuale școlare nu vor a- 
\ra prea mare efect. Profesorii sint aproape una
nimi în părerea că insuccesele în pregătirea unor 
elevi rezultă din faptul că ei ..nu învață", dar 
măsurile luate pînă acum pentru a remedia, lu
crurile au prea puține urmări. Aceasta, după a- 
precierea unora, se datorează .și faptului că ac
tualul sistem de verificare curentă a cunoștințelor 
și de apreciere zilnică prin notă, nu are o bază 
cu adevărat științifică.

In condițiile cerinței ca elevii să răspundă 
„perfect“ la cinci-șase materii de încățămînt zil
nic, doar un număr restrins de elevi cu suficiente 
aptitudini $i forțe de muncă vor reuși să satis
facă exigențele tuturor profesorilor, obținînd note 
mari la toate obiectele. Aceștia sînt așa-zișii 
.deci buni“. In dorința de a fi pe plac profeso
rilor. acești elevi n-au posibilitatea de a se preo
cupa mai mult în direcțiile spre care se simt 
atrași, nedescoperindu-și ori nedezvollîndu-și în 
suficienta măsură aptitudinile deosebite, neafir- 
mindu-se în mod special în nici o direcție. Dar 
acela la care nu s-a afirmat în mod special o 
pasiune într-un anumit sens pini la terminarea 
liceului, are puține șanse de a face acest lucru 
tot atit de bine și după aceea, după cum arată 
numeroasele exemple practice.

Restul elevilor, în marea majoritate, avind in 
vedere mulțimea de factori obiectivi și subiectivi 
ce intervin zilnic și de care profesorul nu poate 
ține seama, sint apreciați cu note care fie că nu 
reflectă reala lor pregătire, fie că în loc de a fi 
stimulent pentru o muncă susținută, constituie un 
factor de descurajare care uneori îi determină 
dc a renunța la eforturi, lăsînd mai mult pe sea
ma întâmplării să rezolve șansa de a luat o nota 
bună sau rea. Chiar si acei ce îndrăgesc unele 
materii sau preocupări. asaltați de reproșurile 
celorlalți profesori ti ale părinților, sfirșesc in 
genere prin a renunța la pasiunea lor și încer-

(Cuntinuare in pag. a Il-a)
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Nu-i știm nu
mele. Nici pro
fesia. Fotore
porterul a sur
prins acest chip 
in goana mași
nii, pe un tra
seu ce străbate 
frumoasele me
leaguri ale Tării 
Bîrsei. Priviți-i 
însă ochii, ur- 
măriți-i privi
rea scrutătoare 
de zări — și veți 
recunoaște în a- 
cest chip. ală
turi de gingășie 
și lumină, 
crederea, 
ranța și 
mismul 
al anilor 
tineri, 
turi 5 
pe fața 
tinere.

Nu-i știm nu
mele ; nici pro
fesia. Dar pri
viți-! ochii, ur- 
măriți-i privi
rea...

1

în- 
sigu- 
opti- 

robust 
noștri 
trăsă- 

zugrăvite 
i acestei

(Continuare in nas. a 111-a) (Agerpres)

martor
„DOMNIȘOARA“ ?...

O PUNGAȘA!
Cazul de care ne vom ocupa astăzi la cronica noastră judi

ciară va deschide, după aprecierile pe care le facem pînă 
acum, seria unor intimplări care apar in fața justiției și care 
pun o întrebare de mare gravitate : de ce unii tineri iau 
calea judecăților, a închisorii ? Intr-adevăr o constatare pri
mordială pe care o faci asistind zi de zi la procese este 
aceea că, procentual, apar in fața instanței mulți tineri, adică 
oameni dintre aceia care, știe toată lumea, se bucură de 
condiții deosebite la noi și care, totuși, încalcă legile de 
ordine socială. A doua constatare, de loc mai puțin serioasă 
decit prima, este că o bună parte din acești tineri infractori 
nu sesizează gravitatea actelor pe care le săvîrșesc.

Orele 17,30 astăzi, pe Stadionul „23 August“

„TRICOLORII

„A ZZURII“

u

Nu rareori se intîmplă să-i 
vezi stind în boxă ca la o adu
nare de plăcere. Numai ieri am 
văzut ureînd scările Văcăreștilor 
un grup de vreo șase băieți, în
tre 19—25 de ani, cu un aer de 
flăcăi care merg la cofetărie, iar 
cînd — după o clasică metodă 
— au fost puși „cu fața la pe
rete" s-au simțit chiar onorați: 
a trebuit să le ceară milițianul 
să fie serioși I Cînd am întrebat 
ce-au făcut s-a răspuns scurt: 
au furat I Erau aduși pentru pri
ma dată, dar nu le era de loc 
rușine. Amănuntul acesta ni s-a

părut mult mai grav chiar decit 
faptul că furaseră I

Cum se explică această situa
ție ?

★

O tînără prezentabilă, frumoa
să chiar. Dacă printr-o intimpla- 
re i-ai amesteca fotografia in
tre alte zeci de fotografii de 
tineri, de orice profesie, sîntem 
siguri că ar fi greu să se gîn- 
dească ceva neplăcut despre ea. 

sST totuși „domnișoara“ (are 22 
de ani I) este... hoață de buzu
nare. La vîrsta la care alții ter
mină facultatea, dumneaei, Ioni
ca Roșianu, din str. Elev Ștefă- 
nescu Ștefan nr. 41, raionul 23 
August, a reușit să adune acasă 
o colecție de... portofele (ale al
tora, bineînțeles), o adeverință de 
eliberare din școala de corecție, 
alta de eliberare din închisoare, 
iar acum se află închisă din nou : 
ieri i s-a dat sentința în alt pro
ces.

Eram în sală cînd a fost adusă 
cu haina vărgată. Părea așa de 
nevinovată, incit ziceai că intrase 
în sala de bal. Văzînd-o, judecă-

toarea, o femeie cu chip expre- 
incruntat, și-a 
chemat-o mai 
la arestată cu

n e
Cu ci leva ore înainte de lovi

tura de începere a meciului Ro
mânia—Italia, contând pentru 
campionatul european de fotbal, 
cînd deja se .știu atitea lucruri 
despre ambele „tabere“ e greu 
să mai faci previziuni și conside
rații asupra partidei. Cert este 
că meciul prezintă, nu numai în 
rindurile iubitorilor fotbalului, 
dar și ale specialiștilor — prezența 
celor peste 40 de ziariști străini 
italieni și din alte țâri atestă acest 
lucru — un interes deosebit și ex
plicabil într-un fel. Toți aceștia 
vor să vadă dacă înfrîngerea de la 
Ziirich a fotbaliștilor noștri este 
un accident, o întâmplare — așa

N

cum cred și oaspeții noștri — to 
așa după cum sînt curioși să vad 
dacă echipa Italiei, complet rem; 
nială, fără Herrera la conduce 
și fără celebrii Corso și Mazzol 
'a putea face față ..unsprezece!, 
tricolor" al României, atit de du 
nic să recîștige dragostea trib» 
nelor ! Italienii, jucători și sp< 
cialiști. așa cum s-a văzut, afî 
șează o atitudine rezervată, acor 
dînd credit ambelor echipe. îr 
tabăra noastră. în rindurile spec
tatorilor de la care așteptăm cu 
toții să fie alături de echipă 
trup și suflet... 120 de minute, 
speranța și-a desfăcut, mari, ari
pile. Ca și cei „unsprezece" do-

rim și noi, din tot sufletul, vic
toria tricolorilor și ne ținem trea
ză nădejdea că vom asista la o 
partidă de fotbal adevărat.

Iată acum formațiile : ROMÂ
NIA : Raducanu—Lupescu, Nun- 
weiller III, Barbu, Mocanu—Năf- 
lănăilâ, Ghergheli—Lucescu, Du
ini triu II. Ion Ionescu, Nunxveil- 
ler VI.

ITALIA : Albertosi—Picchi,
Fachetti, Berlini. Guameri, Gori, 
Juliano. Bulgarelli. Riviera—Pas- 
cutti, Zigoni.

Meciul începe la orele 17,30 
și va fi transmis de posturile 
noastre de radio și televiziune.

V. CABULEA

___ J

*5ft
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siv de mamă, s-a 
pus ochelarii și a 
aproape, s-a uitat 
atenție.

— Măi, fată, eu 
zut...

— Eu nu vă cunosc, doamnă, 
a răspuns hoața.

— N-ai fost judecată și la tri
bunalul 23 August ?

— Ba da, cînd am fost trimi
să la corecție.

— Nu-mi mai amintesc, pen
tru ce ?...

— Am furat, doamnă.
— Acum pentru ce ai venit ?
— Tot pentru furt, doamnă. 
...Fără pic de rușine!
— N-aveai servici ? n-aveai ce 

minca ? De ce te-ai apucat să 
bagi miinile in buzunarele oame
nilor ? — a continuat judecătoa- 
rea întrebările cu aceeași blîn- 
dețe.

— Aveam servici la Întreprin
derea tehnica confecției, dar 
mi-am dat demisia.

— De ce?
— Nu-mi place să muncesc... 
Clar 1
Și chiar din clipa înaintării 

demisiei, ducindu-sc cu cererea 
într-un birou. a viril mina in 
poșeta unei salariate, i-a luat 550 
lei; pe urmă a devenit clienta 
autobuzelor 31 și 3-1, cu predi
lecție „operind“ între stațiile 
Piața 1848 și Piața Victoriei. Au

te-am mai vă-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a) Ì

Pe una din magistralele ora

șului Cheorghe Gheorghiu- 
Dej
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CITITORII NE-AU SOLICITAT SA SCRIEM DESPRE
ACUARELĂ

Anul acesta, vara se teme 
să apară poate dc frica ploi
lor care se revar^I asupra el 
și asupra noastră, udind-o 
din belșug de parcă In Ftucu- 
rcștl s-ar afla ogoare iar 
blocurile ar trebui stropite 
zilnic. Din cind in clnd soa
rele apare în mijlocul unul 
pic de senin dind o scurtă 
iluzie de căldură. Vn aseme
nea anotimp imi amintește 
de o mică - anecdotă engle
zească : Se spune că un vi
zitator a întrebat un cngles 
dac.ă In Anglia nu r nici
odată vară — ...Ba da, slr, 
a răspnn* acesta, numai că 
apare greu și e și mal greu 
să știi cînd a apărut, dc 
exemplu anul acesta vara a 
căzut intr-o simbătă...

Deci soarele apărind din 
cînd in cind șl creînd o 
scurtă iluzie de vară, ne face 
semn cn perfidie să dezbră
căm hainele dc oloaie. Sau. 
cum ar zice Shakcspeare. 
..soarele Asta o mal perfid 
decît luna !*'

Ploaia, ca o eludată oglin
dă deformantă răstoarnă 
lumea Din cenușiul ei ies 
toate culorile începînd de la

cnrcubenl rttn nori ?l sflnșlnd 
cu Ierburile de pe pAmlnl. 
O picătură de ploaie... Tn ea 
un întreg univers, 
nr putea încăpea 
amnebe. Marginea
HI ar nlcAfui pentrn ele ce
rul. un cer tot albastru, de 
culoarea apel Șl cine știe 
dacă printre pădurile de 
alge Invizibile cu ochiul, li
ber nu ar putea viețui fiare 
la fel de cumplite ca acelea 
din trecutul foarte îndepăr
ta’ al pAmintului.

Dar, în sfîrșlt, a-a înseni
nat. soarele se străduiește să 
usnee asfaltul șl poate, me
lancolia din Inimi, mai bine 
decît o sugativă. Orice s-ar 
spune, soarele răsărit după 
ploaie r cel mal bun tonic 
din lume ! îți vine să rfel 
cînd îl vcr.l mic sl galben, a- 
șexat pe un fond albastru 
pătat din loc în loc de albul 
norilor.

F, atît dr mic Incit nn poți 
să crezi că c de 1 200 000 de 
ori mai mare decît Pămîntul 
și. hm !... stăpînul Ini.

ADRIAN GOREA 
elev

In care 
mil de 
plcàtu- istoria dansului

I I

primul ..par de dans" ? prezintă THEODOR VASILESCU

La o margine de țara
...Ofițerul. un bărbat înalt, cu 

fata prelungă. încercată de cute 
able perceptibile, în care se o- 
dihneșc vîntaii învinse si ploi si 
nenumărate jpopți nedormite, a 
instruit numai, aici, pe graniță, 
flîcăi din multe contingente. Era 
într-o clipă a muncii lui, momen
tul grăniceresc al încredințării 
misiunii de pază. Frazele locote
nentului maior Vasile Dumitrescu 
sînt scurte și sofcre :

— Soldat Larion Ștefan — 
post fix la...

— Soldat Țimbalaru Petre — 
patrulă de pază "între reperele...

— Am înțeles 1
Răspunsul acesta sintetizează 

de fapt în doua cuvinte efortu
rile grănicerilor de-a lungul mul
tor luni de instrucție. Absolut 
toți, de la comandant la soldatul 
din flancul sting, cunosc raionul 
de pază al subunității așa cum 
se cunosc pe ei înșiși. Este unul 
din atributele esențiale ale pre
gătirii grănicerești. Și rezultatele 
unei astfel de pregătiri se finali
zează în numeroase „acțiuni do 
frontieră" reușite, la capătul că
rora comandantul evidențiază nu
meroși militari.

La întoarcerea lor din pază, 
încerc o discuție cu soldații P. 
Țimbalaru și E. Ghinea — doi 
dintre „eroii" unor astfel de is
prăvi grănicerești.

— Cum a fost atunci, în a- 
plicația aceea în care...

— Cum să fie ? L-am desco
perit și l-am reținut...

Impresionează această simpli
tate a frazei, această telegrafică 
„expunere" a faptului. Dar să re
constituim acțiunea.

Posibila apariție a „infractoru
lui' în raionul de pază al sub
unității fusese semnalata încă în 
cursul după-amiezii. Firește, ști
rea a ajuns cu iuțeală pînă la ul
timul om al subunității. Alarmă, 
deci, și încordarea așteptării a

pus sțăpînire pe toți. Dai „infrac
torul" s-a arătat abia spre miezul 
nopții. Se strecurase abil, prote
jat de umbra unei coline prelungi 
și de foșnetul griului care-i aco
perea tremurai pașilor, pînă la 
podul de piatră de peste cana
lul de lingă fîșie. Se crezuse ne
observat. Nu bănuia că ochiul 
ager al soldatului Țimbalaru îl 
descoperise de mult și-i urmă
rise cu precauție fantomatica 
mișcare. Somat, s-a repezit îna
poi, încercînd să dispară în adîn- 
cimea raionului de pază. Dar 
soldatul E. Ghinea îi micșora me
reu șansele de scăpare. A fost o

Grănicerilor

alergare istovitoare, la capătul 
căreia cei doi grăniceri au ieșit 
biruitori.

La sfîrșitul aplicației, coman
dantul i-a felicitat pentru iscusin
ța și dîrzenia cu care au acțio- 
naț.......L-am descoperit și l-am
reținut... 1", „Doar nu era să-l lă
săm...

Deslușesc în aceste cuvinte mo
destia unor băieți care consideră 
că n-au făcut nimic deosebit, 
și-au îndeplinit doar misiunea.

...Am poposit, într-o sesțră, la 
clubul unei alte subunități de 
frontieră.

I-am întîlnit acolo pe fruntașii 
A. Stambule, G. Oroș și I. Terek, 
pe soldații I. Carp, C. Balotă, Gh. 
Ispas și nu știu cîți vor mai fi 
fost acolo, fiecare cu treburile

lui. cu preocupările lui. Cîțiva 
dintre ei sub îndrumarea căpita
nului FI. Luncașu, pregăteau un 
program artistic închinat tradiții
lor de luptă grănicerești. Pentru 
câ ei sînt urmașii bravilor ostași 
din Regimentul 4 grăniceri, câre, 
în toamna anului 1944, s-au aco
perit de glorie în luptele de la 
Arad. Sînnicolau Mare sau 
Nădlac, înscriind în cartea de aur 
a istoriei, numele soldatului Gri- 
gor? Ciucă, al fruntașului Mihai 
Lîță, al caporalului Vasile Ioan...

Prin neobosita lor sîrguințâ os
tașii de azi ai subunității țin sus 
drapelul glorioaselor tradiții Și 
faptele lor grănicerești, sînt în
scrise în cele două diplome de 
„Subunitate de frunte" cucerite 
doi ani la rînd. Aici la club, gră
nicerii își văd liniștiți de preocu
pările lor Și mi-i închipui cum 
se ridică grăbiți, atunci cînd 
sergentul le amintește simplu și 
sobru

— E vremea să vă pregătiți 
pentru plecarea în misiune, to
varăși I

Și mi-i închipui cum pleacă de 
fiecare dată în raioanele lor de 
pază, stînd acolo, numai ochi și 
urechi — topindu-și respirația 
în răsuflarea caldă a pămîntului 
țării...

Maior C. AVRAIMESCU

IAȘ1 (de la corespon
dentul nostru)

Datorită grijii deose
bite pe care o are condu
cerea arhivelor statului din 
Iași pentru valorificarea te
zaurului de documente de 
care dispune, poarta tur
nului Goliei 
loc prin care

a devenit un 
se poate păși,

Am văzut

de naștere
al lui

Eminescu
într-adevăr, din contem
poraneitate în istorie.

Expoziția cu titlul ..Emi
nescu și Creangă", des
chisă curînd, mai ales în 
calea turiștilor dovedește 
acest lucru cu prisosință

Printre cele mai Impor
tante exponate rețin aten
ția actul de naștere al lui 
Eminescu și cel al lui 
Creangă.

Probabil că cea dinții 
manifestare coregrafică a 
omului a fost redarea prin 
bătăi a ritmului, deoarece 
activitatea sa legată de 
procurarea hranei, con
fecționarea instrumentelor 
de vînătoare, a armelor șl 
uneltelor, amenajarea lo
cuințelor primitive și în 
general tot procesul mun
cii. caracteristic acestei 
prime perioade de evolu
ție, l-a făcut să se 
nească mereu cu o 
varietate de ritmuri.

Pentru a dansa și 
tru a bate "... 
dans, omul nu are nevoie 
de ceva deosebit. Manife
stările coregrafice primi
tive au fost făcute redîn- 
du-se prin mișcări simple, 
naturole. obsedant repe
tate, succesiunea monoto
nă a unor ritmuri uniforme, 
sacadate, fără nici o melo
die. Nu întîmplător și pri
mele instrumente muzicale, 
au fost cele de percuție 
Astfel dansul a precedat a- 
pariția muzicii, comunicînd 
ritmul său acesteia șl nu 
inoer.s. Printre primele ma
nifestări coregrafice rudi
mentare se numără dansu
rile legate de ocupațiile 
pe care le aveau oamenii 
în vedereo procurării ce
lor necesare traiului. în 
această fază îndepărtată 
a istoriei societății ome
nești mișcările, prefigurînd 
vînătonrea sau exercițiile 
războinice, care nu sînt 
propriu-zis dansuri (în 
înțelesul noțiunii de artă) 
deoarece se încadrau în 
procesul activității practice, 
s-au transformat cu timpul 
în mișcări și pași de dans 
Dansul, ca și arta în ge
neral. își are obtrșia, deci 
în muncă

Una din formele cele 
mai vechi de manifestare 
ale artei coregrafice au 
fost dansurile sacre Ace
stea. exprimînd acțiunile

artist emerit

măsura
pen- 
unui

gesturile zeităților, erau 
inspirate din religiile res
pective. Magia șt cultul 
pentru așa-zise forțe și 
personaje supranaturale 
și-au găsit in elementele 
coregrafice de dans și ge
stică mijloace rafinate de 
exprimare.

Preoții egipteni, de e- 
xemplu, traduceau prin 
lausurj caracteristice miste
rele religiei lor Astfel, 
preoții din Memphis și 
din Teba dansau in turul 
boului Apis la sărhătoareo 
patrupedului zeificat. Dan
surile reprezentau

stora. Dacă la început dan
sul a exprimat teama și 
respectul față de zeități 
el nu a intirziat să devină 
o formă de manifestare și 
a altor sentimente pur o- 
meneștt, cum sînt bucu
ria, tristețea, ura sau iu
birea. Romanii au răspin- 
dit pe întreg teritoriul do 
minat de ei manifestările 
lor coregrafice cu prilejul 
serbărilor populare. Din 
interferența cu elementele 
coregrafice existente la 
diferite popoare dominate 
sau colonizate au apărut 
caracteristici coregrafice 
noi, deosebite pentru fie
care popor în parte.

II. Majoritatea dansurilor

vechi an fost cindva

„dansuri modeme**

ROADHE REFLEXIILOR ADÌHICL.
(Urmare din pag. I)

Colecti\-u] întreprinderii tra
versează intr-adevăr o perioadă 
de reviriment. Există acum aici 
o atmosferă de optimism, stimu
latoare pentru activitatea de vii
tor. Efectul pozitiv a fost deter
minat și de schimbările interve
nite în conducerea fabricii. Sînt 
acum „toate pînzele sus“ pentru 
a ieși definitiv din impasul în 
care, încă se află cea mai mare 
întreprindere de produse refrac
tare din țară ?

Pornim din nou de la calitatea 
produselor.

— Stăm bine cu calitatea, 
moli mai bine ca pînă acum — 
ne informează șeful serviciului 
C.T C.. ing. Emil Ciobotă

O afirmație pe care sîntem ten
tați s-o acceptăm. Ni se dau 
chiar detalii :

— în luna mai. rebutul admis 
prin proiect era de 7 la sută. 
Noi am realizat numai 8.4 la «;ută.

Am cerut situația statistică. 
Coeficientul de rebut pe cele 
5 luni se păstrează între 5,3 (ia
nuarie) — 7,5 (mai) I Ce rezultă ? 
O creștere însemnată a cantită
ților de produse rebutate de la 
o lună la alta. Tn plus, care este 
acoperirea acelui „stăm mult 
mai bine“? Că s-au făcut salturi 
de-a lungul perioadei de cînd a 
intrat fabrica în funcțiune, e a- 
devărat. Dar a lua ca termen de 
comparație o cifră cu justifica
re ..pe hîrtie" este dovada unei 
optici conformiste. Cu atît mai 
mult cu cît contravaloarea re
buturilor pe primele 4 luni nu 
este de neglijat (aproape două 
milioane)...

Ni s-a afirmat chiar că ..fără 
rebuturi nu este posibil“. Ce re
prezintă o asemenea convingere 
decît replica—nedorită —a efor
turilor făcute pînă acum ? Că nu 
s-au epuizat posibilitățile interne 
de prevenire a produselor rebut 
este o realitate O dovedește și 
următorul fapt. în articolul pre
cedent aminteam la capitolul 
cauze ■ fisuri și crăpături, muchii 
și colțuri rupte, deformări, aba
teri etc. Am studiat registrul de 
la serviciul C.T C pentru ultima 
perioadă la aceeași rubrică. Ni
mic schimbat Unele măsuri s-au 
luat. Tată însă că efectul lor nu 
este cd așteptat.

— Așezam rîndul trecut între 
factorii care facilitează apariția 
rebutului, o serie de utilaje. Intre 
timp, s-au luat măsuri pe linia 
reorganizării activității de între
ținere. Dar separatorii magnetici 
tot nu s-au instalat. Uzina „In
dependența" Sibiu tărăgănează 
în continuare omologarea utilaju
lui prototip (M.I.C.M. nu poate 
oferi această mină de ajutor fa
bricii din Alba lulia ?). Balanțele 
BAR au rămas neînlocuite deși în 
răspunsul primit la redacție ope
rația aceasta era fixată ca un 
prim obiectiv Dozatoarele și a- 
mestecătoarele creează și acum 
necazuri.

Prin urmare, aproape ca la 
început. Și parcă pentru a fi în 
concordanță cu cele spuse, nici 
rezolvarea celeilalte probleme — 
materia primă — n-a evoluat cu 
nimic. Exploatarea minieră Șun- 
cuînș continuă să alimenteze cu 
greutăți pe beneficiarul său. Și 
nu dintre cele mai ușor de su
portat

„Considerăm de un real ajutor 
articolul aparul, iar răspunsul de 
față indică numai o parte din 
măsurile pe care sîntem hotarîți 
să le luăm pentru continua îm
bunătățire a produselor noastre" 
Așa se încheie răspunsul trimis 
redacției de către fabrică. La în
demnul lui, ne-am și oprit din 
nou la întreprindere Și. a$a cum 
arătam, inerția prezentă la în
ceputul anului a fost învingă O 
dovadă că tînărul colectiv de 
conducere al întreprinderii este 
în stare să țină lucrurile în mină. 
Nu se poate să nu amintim însă 
încetineala cu care încă se mai 
rezolvă unele obiective.

Credem că nici forul tutelar 
n-a sprijinit îndeajuns colectivul 
de aici, aflat în faza inițială de 
maturizare Răspunsul trimis zia
rului de către Direcția generală 
a materialelor refractare se în
cheie asigurîndu-ne că „s-a în
tocmit un olan de măsuri care 
va conduce la soluționarea tutu
ror deficiențelor menționate". 
Nu am înțeles prin aceasta că a 
doua zi lucrurile vor fi puse la 
punct. Unele măsuri se realizează 
într-un timp mai îndelungat Dar 
viteza cu care se parcurge dru
mul în direcția promisă ni se 
pare încă redusă.

Stările afective
pot fi teleghidate ?

dr Ionel Pollici
cercetător la Institutul de neurologie al Acade

miei, ne răspunde la întrebarea :

In presa de specialitate, ca șl tn zia
rele de mare tiraj a fost publicată nu 
de mult o intimplare neobișnuită intr-o 
„corridă" Un taur a intrat in arenă, 
a fost întărîtat și fără să-l pese că-l va 
ataca, „toreadorul“ l-a înfruntat înde
lung O asemenea „corrtdă" a fost pre
zentată. de proj. Jose M R. Delgado 
care coborind într-o arenă, 
rea spectatorilor, a supus un 
ordinelor sale Gum 
ceasta performanță ?

S-a datorat — ne 
Poilici. cercetător la 
rologie al Academiei, unor procedee teh
nice extrem de precise.

Mai Intii, prin migăloase studii de 
neurofiziologie s-au detectat în creierul 
animalelor centrii foamei și setei, fu
riei, spaimei șl plăcerii. în acești centrii 
se produc, in diferite stări afective, mo
dificări de potențial electric. Trlmițînd, 
deci spre ei anumite semnale electrice 
pot fi influențate emoțiile și comporta
rea ființelor

privește taurul, la acesta s-au 
unde se află centrii de agre- 
care sînt punctele care o excită 
o inhibă Apoi, sub anestezie, 
implantate în aceste zone elec-

a fost

spre uimi- 
taur fioros, 
posibil a-

dr Tone)spune
Institutul de neu-

și mal agresiv, e un despot care își per
mite să aibă mai multe neveste (din
tre care citeva preferate) și prioritate 
la mincare. Dar imediat ce intră radio- 
emițătorul in acțiune, maimuța - șef 
devine o „păpușă” in mina celor mal 
mici și mai fricoși masculi din familie.

Tehnici electronice ingenioase au fost 
aplicate cu un deosebit succes în dresa
rea animalelor Electrozii fixați de 
zgarda dinilor permiteau stăpînului să 
transmită comenzi prin 
acesta îl ținea în mină, 
excitații cu impulsuri 
apăsarea butoanelor de 
tulul, dinele asculta

In ce 
precizat 
sivltate, 
și care 
au fost 
trozi aflați în contact cu un minuscul 
aparat de radloemlsie-recepție fixat lin
gă coarne.

—în clipa 
în arenă a 
exemplare, 
mat cu un 
cărui antenă, subțire și lucioasă amin
tea tradiționala muletă Ero suficient 
să apese pe un buton, pentru ca să se 
declanșeze semnale spre centrul de in
hibiție al taurului, care calmat începea 
să se plimbe liniștit prin arenă.

Această primă experiență de teleghi
dare electronică a psihicului a fost re
luată in diverse variante și de neuro- 
fiziolr>gii P R Anoheri și N P Beh- 
terevo fV R.S.S.). Van Leuven (Olanda) 
Walter (Anqlia) Au putut fi astfel ..pa
cificate" cele mai agresive pisid. care 
au trăit în cea mai perfectă armonie cu 
șoaredi. iar cocoșii au fost făcuți să 
asculte de dini. La maimuțe 
ținut rezultate uimitoare. In 
de macaci, masculul cel mai

clnd poarta s-a deschis și 
dat buzna unul din aceste 
profesorul îl aștepta înar- 

radioemițător electronic a

s-au oh- 
familiile 
puternic

lanțul pe care 
Declanșindu-se 
variabile prin 
la capătul lan- 
docil ordinele 

„electronice" ale stăpînului, executin- 
du-le mai prompt decît pe cele verbale.

La maimuțe s-a putut dirija pe ace
eași cale, de la distanțe, cele mai diferi
te mișcări; maimuța a fost determinată 
să se plimbe, să se întoarcă, să se culce 
sau să se trezească, să mănînce banane 
sau dimpotrivă să nu se atingă de ele.

Dar care este importanța unor ase
menea experiențe pentru om ? Tehnica 
microelectrozilor a făcut de pe acum 
posibilă explorarea unor funcții cere
brale esențiale. De asemenea, datorită 
unor asemenea metode foarte fine de 
tehnică operatorie, neurochirurgia este 
capabilă să amelioreze unele funcții 
nervoase perturbate.

O posibilitate interesantă o oferă 
noua metodă pentru rezolvarea unor 
cazuri de amnezie. Cunoseîndu-se ariile 
cerebrale unde se „depozitează" amin
tirile, este posibil ca prin stimularea 
electrică e aaestor zone să se amelio
reze memoria.

Cercetări cu perspective mart în ne- 
uro-psihiatrle au fost făcute în cursul 
unor intervenții chirurgicale pe creier 
S-a constatat că stimularea electrică o 
unor zone cerebrale antrenează emoții 
și mișcări musculare specifice. Răspun
surile psihice pot fi suscitate sau Inhi
bate, constituind după părerea savan
tului american Joost 'A. M Mecrloo. 
profesor de psihiatrie la New-York. f> 
nouă metodă de tratament posibilă în 
afecțiunile neuro-psihice.

în sfirșit, un amănunt Interesant. Sti
mularea afectivă modifică starea afec
tivă, dar nu și personalitatea, ceea ce 
pledează pentru oportunitatea metodei. J

rea misterioasa a animalu
lui și momentele deosebite 
ale închipuitei sale vieți 
sacre. La moartea sa, 
preoții îl plîngeau dispa
riția, manifestîndu-se core
grafic prin dansuri fune
bre. O altă categorie de 
dansuri sacre imita mișca
rea aștrilor Dansul astro
nomic îl găsim în Egipt 
încă din secolele cele mai 
îndepărtate.

Grecii antici au urmat 
exemplul egiptenilor, îm- 
prumutînd din cultura lor 
unele elemente, printre 
care șl elementul coregra
fie. La rîndul lor. romanii, 
Imitîndu-i pe greci, au in
trodus dansurile la cele
brarea sărbătorilor mistice. 
La Roma, preoții lui Mor
te. zeul războiului, în 
timpul lunii cu același 
nume, executau în cinstea 
sa dansul numit „tripu- 
diurn" care era totodată și 
dansul religios și războinic.

Cu timpul dansul a fă
cut pași mari înainte, fi
ind inspirat din activita
tea și sentimentele oame
nilor și fratînd subiecte 
din viața cotidiană a ace-

în lungul proces de for
mare a noilor caracteri
stici etnografice au apărut 
trăsături diferite și în ma
nifestările folclorului core
grafic, în funcție de con
dițiile specifice fiecărui 
popor Au apărut, de fapt, 
dansurile populare, care, în 
parte, s-au transmis pînă 
azi Multe dintre acestea 
au devenit cu timpul dan
suri de curte sau de hal 
Printr-o evoluție ulteri
oară, dansurile populare 
au dat naștere dansului 
de scenă și baletului. Dan
surile de curte sau de bal 
au fost, la rîndul lor, dan
suri „moderne" în perioa
dele respective. Multe 
mărturii scrise din seco
lele mai îndepărtate, care 
să descrie cu exactitate a- 
ceste manifestări coregra
fice nu avem, dar folosind 
referirile unor cronicari, 
pictura și seulptura carac
teristică fiecărei epoci ca și 
unele date ale literaturii 
putem să reconstituim at
mosfera și imaginea dansu
rilor de "
trecute.

Totuși, ... _____
XVI-lea, după apariția 
„Codului de la Bruxelles" 
a „Poemei" lui Antonius 
al Margaretei de Austria, 
a poemei lui Antonius

de Arena șl a „Dansato
rului" aparținind lui Fa- 
britio Caruso de Sermo- 
neta, francezul Jean Ta- 
bouret descrie literar dan
surile timpului său. Dato
rită acestor scrieri avem 
date precise asupra reper
toriului de bal, incepînd 
din secolul amintit.

Deși profesia sa de ca
nonic la Lan greș nu avea 
multe lucruri comune cu 
dansul, totuși Tahouret, 
bun cunoscător al artei 
dansului publică sub pseu
donimul Thoinot Arbeau 
volumul său „Orchăsogra- 
phie” cu subtitlul „Descri
ere asupra temelor prin 
care orice persoană va pu
tea ușor să învețe nobila 
artă a dansului".

Aflăm astfel că giga, 
braule, parana, dansuri de 
origină populară devin 
dansuri favorite de curte 
în secolul XV. Catherine 
de Medicis, a introdus ga- 
vota printre dansurile fa
vorite ale curții, tar seco
lele XVI și XVII înregi
strează popularitatea deo
sebită de care s-au bucu
rat acestea ca și menuetul, 
care începe să pătrundă 
la sfîrșitul secolului XVI în 
saloanele de dans.

Menuetul are la origi
ne dansul preferat al lo
cuitorilor din Poitou, ia* 
gavota provine dintr-un

alt

bal din secolele

în secolul al

dans popular francez, 
vilanela, originar din Dau
phine.

în secolul XVIII alături 
de gavotă și menuet își 
creează popularitatea dato
rită formei sale atractive 
— contre-danse-ul, inspirat 
din folclorul englez și al 
cărui nume a provenit din

traducerea greșită a titlu
lui sub care era cunoscut 
de insulari „Country-dan- 
ce", ceea ca înseamnă 
„dans sătesc”.

O dată cu secolul al 
XlX-lea, dansul de bal în
cepe să piardă din carac
terul ceremonios, din fa
stul exagerat care-l carac
terizau înainte, și aceasta 
nu In dauna sa, deoarece 
acum apar dansuri mai 
sprintene, mai vesele ca 
ritmică, mai pregnante și 
cu un tempou vioi.

Contre-aance-ul se ma
nifestă în forme noi : ca
drilul, écossais-ul, lancie- 
r-ul. Apar acum dansuri 
populare care sînt trans
puse aproape în forma lor 
autentică tn saloanele de 
dans : polca, mazurca.

Cadrilul francez s-a 
bucurat de o mare popu
laritate El se executa In 
grupe de cîte patru sau 
opt perechi, amplasate în 
careu și era compus din 
mai multe figuri care cu
prindeau schimbări succe
sive ale partenerilor, alter- 
nînd cu figuri de dans în 
cupluri.

Foarte apreciată în seco
lul trecut, mazurca, pro
vine din folclorul core
grafic polonez. Trecînd ho
tarele patriei sale devine 
dans de hal fără a-și pier
de însă prea mult din ca
racterul său popular. Dan
satorii se grupau într-un 
lung șir, formînd un cerc. 
Cite o pereche se desprin
dea și dansau în mijlocul 
cercului în acompaniamen
tul celorlalți, apoi se re
lua dansul tuturor. Mișcă
rile bărbaților erau ener
gice, elegante, presărate 
cu lovituri de pinteni. Par
tenerele lor executau pași 
vioi, cu eleganță și cu mul
tă grație.

La mijlocul secolului 
trecut a apărut polca, 
edipsînd cu succesul ei 
celelalte dansuri la mo
dă pe atunci Ea pro
vine din dansul popu
lar ceh cu același nu
me, care era dansat și de 
slovaci și de sîrbi. Prin 
forma sa simplă și prin 
vioiciunea sa. polca a fost 
unul din cele mal iubite 
dansuri de hal ale secolu
lui al XlX-lea. Succesul 
dansului a fost atît de 
mare îneît a determini t 
apariția unei mode vest' 
mentare care purta numei 
de „Polca".

(Urmare într-un număr 
viitor)

(Urmare din pag. I)

cînd să „facă față" la toate, nu 
fac prea mari progiese nid a- 
colo unde nu se simțeau prea a- 
trași, mergînd în schimb îd pro
nunțat regres și la materiile unde 
avuseseră succese, pierzind de 
fapt pasiunea pentru orice fel de 
studiu. Doar elevii cu indivi
dualitate foarte conturată voi re
zista furtunii de reproșuri și vor 
continua a acorda principalele lor 
capacități productive formei de 
activitate ce-i pasionează, trecînd 
adesea în mod nefiresc de indis- 
ciplinați. recalcitranți- Dar din 
cei mai mulți dintre ei se Iveso 
specialiști de înaltă calificare, spre 
„surprinderea" unora din foștii lor 
profesori care tși aminteso că 
„nu erau grozavi" la școală.

Așadar, după părerea noastră, 
cerința pregătirii zilnice exem
plare a elevilor la toate materiile 
face fără prea multă valoare prac
tică unele însemnate cuceriri ale 
științei pedagogice cum ar fi : ne
cesitatea respectării particularită
ților individuale ale elevului, per
sonalitatea lui, complexul de con
diții zilnice de viață, starea sănă
tății. posibilitățile diferite de re- 
cepționare în perioade diferite 
în funcție de anumite situații 
concrete, necesitatea de a de
prinde pe elevi să studieze din 
convingere și pasiune și nu de 
frica notei, să studieze temeinic 
yi nu superficial, necesitatea de a 
asigura în cel mai înalt grad dez
voltarea aptitudinilor și înclinații
lor elevului.

Această cerință formulată ri
gid, fără nuanțările necesare 
împiedică o cît mal favorabilă 
dezvoltare a personalității copilu
lui, fringînau-i tn anele cazuri 
voința și modelîndu-1 prea mult 
după dorința profesorului.

Datorită specificului fiecărei 
discipline de învățămînt, precum 
și particularităților diferite ale 
profesorilor există riscul de a for
mula uneori cerințe contradictorii 
tn fața cărora elevul este descum
pănit, iar indicațiile profesorilor, 
menite în principiu să-l formeze 
voința, caracterul, pot practic 
dimpotrivă, să-l facă nehotărît 
imprecis, ezitant și, bineînțeles, 
să obțină slabe rezultate la învăță
tură.

Cerința de a răspunde zilnic 
perfect, necondiționat la toate o- 
biectele poate avea ca armare, a- 
neori, crearea unor raporturi a- 
normale torte profesor șl elev, 
profesorul apărind ca an vî-

nător de greșeli. In măsura 
în care se exagerează, punîn- 
du-se la baza controlului ve
rificarea obstinată și îngustă 
a memorării unor cunoștințe cînd 
rațiunea reala a verificării nu este 
în ea însăși a tn forța ei de a 
stimula gîndirea, judecata logică, 
puterea de rezolvare proprie, de
sigur că pot exista raporturi ne
firești între profesor și elev.

S-ar putea adăuga că aplica
rea mecanică a cerinței sus-amin- 
tite are în genere ca urmare o 
pregătire formală a elevilor, pre
gătirea acestora referindu-se cu 
precădere la lecțiile zilei respec
tive, fără o suficientă preocupare 
a elevilor pentru a închega în- 
tr-un tot cunoștințele primite tn-

Sistemul
de notare
a elevilor

tr-o perioadă mal îndelungată sau 
pentru învățarea unor lecții la care 
nu se pregătiseră to ziua respec
tivă dar la care „au scăpat" fără 
a fi examinați.

Din cele expuse rezultă că sis
temul de verificare curentă a cu
noștințelor elevilor nu este întot
deauna aplicat avîndu-se în vede
re spiritul său real, rațiunea sa 
ultimă (formarea gîndirii proprii, 
a logicii și fudecăril originale) și, 
din cauza acestei aplicări înguste, 
uneori „vînătorești", rezultatele 
obținute se întorc împotriva a- 
cestei mîouiri inabile a sistemu
lui de verificare. Intre altele, aș 
propune, ca, experimental, să se 
introducă în unele școli și clase 
un sistem oarecum diferit, care 
să poată degaja pe elev de ne
cesitatea răspunsului „perfect* 
la toate obiectele Aceasta, evi
dent, nu tn dauna învățăturii tu
turor celor predate dar în folo
sul raționalizării lor, al adîncirii 
sistematice, succesive și nu simul
tane (acest din urmă fel de în-

vățare și adîncire a cunoștințelor 
— la toate deodată — nu mi se 
pare eficace sau, dacă dă rezul
tate, ele sînt în chip fatal for
male). Experimentul pe care-l 
propunem ar putea ilustra prin
tre altele, și ae Ia ce vîrstă un 
astfel de sistem ar fi oportun pre
cum și formele concrete cele 
mai corespunzătoare în care ar 
trebui să se desfășoare verifica
rea cunoștințelor elevilor.

Efectul previzibil ar fi, cred, 
acela că elevul și-ar forma mai 
trainice deprinderi de studiu, ar 
deveni mai perseverent; munca 
individuală, dedicată, alternativ, 
însușirii unor discipline ar căpăta 
o pondere mai mare în Conținu
tul vieții școlare a elevului. Po
sibilitatea organizării activității 
fiecărui elev într-o măsură mult 
mai mare îo funcție de condicile 
sale concrete, sporește eficiența 
muncii lui, ti dezvoltă interesul 
pentru studiu, evitînd în bună mă
sură fenomenul învățării cu teme
rea că a doua zi va fi ascultat, 
lucru greu de realizat în prezent, 
elevul neputîndu-se dedica la un 
moment dat cu precădere acelor 
activități ce i se par mai intere
sante. Părerea noastră este că s-ar 
crea astfel condiții incomparabil 
mai favorabile pentru conturarea 
personali tatii elevului, ferindu-1 
de superficialitate. Un asemenea 
sistem înlesnește posibilitatea a- 
firmării și dezvoltării aptitudini
lor, pasiunilor lor reale, elevul 
putîndu-se pregăti din vreme și 
temeinic pentru profesiunea vii
toare, pe care va fi tn măsură 
să și-o aleagă din timp, prevenin- 
du-se astfel indiferența cu care 
unii absolvenți priveso profesia 
către care se îndreaptă.

Ca într-un nod gordian, difi
cultățile actualului sistem de veri
ficare și notare, se strîng tn tri
mestrul trei, numit și trimestrul 
socotelilor. Uitîndu-ne tn acea
stă etapă în catalog vom 
vedea, mai ales, tn dreptul elevi
lor cu note foarte mari, pe pri
mele două trimestre note mai 
slabe, chiar 2 și 3, ceea ce re
flectă următoarea socoteală i ori
ce notă, aș primi, media tot îmi 
iese I Pe lîngă faptul că tn acest 
fel suferă pregătirea intelectuală, 
tocmai a acelor elemente de la 
care am aștepta cele mai bune re
zultate. ulterior în producție a- 
ceastă situație are șl un sens mo
ral. care privește deformarea com
portamentului, a conștiinței, cu 
consecințe nu mai puțin nega
tive asupra calității și cantității 
muncii viitoare.
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Meandrele neprevăzute ale discuției 
ne-au antrenat lntr-o escapadă peste mări 
Și țări, învălmășind cronologia, confun- 
dind meridianele $i paralele, purtlndu-ne 
de la Pbo de Acucar - Căpățina de za
hăr. din golful Rio. la turlele aurite ale 
Moscovei si dc la podurile încețoșate de 
peste Viltava. la albăstrimea rece a Fin
landei. țara celor o mie de lacuri Ră
măsesem. însă, undeva, pe marginea Du
nării, cu foarte mulți ani in urmă, pe 
vremea cind Voinescu făcea primele sale 
deplasări, ca fotbalist, cu echipa pielari- 
lor de pe Dîmbovița

— In vara lui 1945 eram încă la Aspim 
— dar. cu aprobarea conducerii clubului, 
am apărat în vacanță poarta echipei din 
Reghin cel dinții popas mai îndelungat 
pe meleagurile Trasilvaniei.

— Unde aveai să revii în curînd. dacă 
nu mă înșel ?

— Da. și spre folosul meu. după cum 
vom vedea .' Spre toamnă, reîntors Ia 
București, mi-am mai îmbogățit „palma
resul* cu o performantă : Cupa Capitalei 
inter-licee, intr-o formație în care figu
rau Nicușor. Ozon. Titi Popescu și alți 
băieți de viitor... Bineînțeles am ciștigat 
fără probleme. Cam tot pe atunci, m-a 
remarcat Bazil Marian, interul giulește- 
nilor și al „naționalei*4 socotit, într-o vre
me. cel mai bun înaintaș al nostru. Din 
păcate o ruptură de menise l-a îndepăr
tat prematur de activitatea competițio- 
nală... Marian era din Vioara — astăzi 
Ocna Mureș — și mi-a propus să intru 
în rindurile echipei locale „Solvav44 o for
mație bine cotată în categoria secundă. 
Cum vara petrecută la Reghin îmi lăsase 
amintiri frumoase, și. în plus, aveam 
nevoie să respir aer de munte, căci nu 
străluceam prin capacitate toracică — am 
îmbrăcat tricoul echipei de la poalele 
Făgărașilor. debutînd astfel în B. la 17 
ani. A fost un sezon greu, cu meciuri tari, 
cU adversari de valoare — jucători teh
nici. rapizi, buni șuteuri, care luptau cu 
aceeași dîrzcnie pînâ-n ultimul minut. 
Un an mai tîrziu, în 1947 Baratki m-a a- 
dus la Tîrgu Mureș, unde conducea „Der- 
magantul*'. formație de primă categorie. 
Aici, un timp, am stat în rezervă, dar nu 
pot să spun că am șomat . Titular era 
Săbăslău. un nume destul de cunoscut pe 
atunci.

— O să-i iei locul — mi-a spus Ba
ratki — în ziua în care o să poți prinde 
jos. la colt, tot așa de sigur cum prinde 
el sus, la păianjen !

Gussv-baci. a muncit mult cu mine, a- 
iutindu-mă să mă descopăr, treptat, 
să-mi apreciez cît mai obiectiv cu pu
tință și calitățile și defectele. De la el am 
învățat, de pildă, că o minge respinsă 
nu-i tot una cu o minge blocată, că pla-

samcntul corect reprezintă baza succesu
lui unui portar, dar că plasamentul fără 
reflexe nu-i drcît meșteșug fără artă, că 
teritoriul porții începe dc la granița celor 
16 metri...

— Era, după cum se spune, un origi
nal : avea niște metode de antrenament 
puțin obișnuite...

— Apropo, dc meciurile pe ploaie : mă 
scotea pe teren, după cîte-o ploaie zdra
vănă și mă punea să plonjez dc sute de 
ori prin băltoace, la șuturi tari, din toate 
pozițiile, pînă-mi înțepeneau buricele de
getelor... Si n-aveam voie să boxez balo
nul : totul trebuie blocat, cîț mai simplu,

JAIN POÂRTÀ.

de Dan Dețllu

cît mai corect cu putință... Aspră uceni
cie. la Tîrgu Mureș — dar ce bine mi-a 
prins !

— Așadar, ți-ai început „studiile supe
rioare“ în provincie, exact invers de cum 
se intimplă in genere. De obicei, tinerii a- 
leargă spre Capitală, ca spre țara făgă
duinței...

— După mine, provincia a fost întot
deauna cea mai prielnică „rampă de lan
sare“ pentru talentele autentice. Mie, cel 
puțin mi-a ajutat enorm. Și nu numai 
mie : majoritatea oamenilor de bază ai 
echipei reprezentative, in ultimii două
zeci de ani. și-au făcut ucenicia in pro
vincie. Aș putea înșira multe nume — dar 
cred că se știu...

— M-am întors în cele din urmă la 
București, pentru că este orașul meu. de 
care mă leagă totul : casa părintească, 
familia, atmosfera, nenumărate prietenii... 
din 1948 am activat la „Metalochimic“, pe 
atunci echipă de categoria B. cu care am 
..avansat“, in același sezon. în rindurile 
categoriei superioare, după un dramatic 
turneu de baraj, pe terenul din Giulești.

Am învins la mare luptă, fntrecind pc Po
litehnica Timișoara, Dermaia Cluj, F. C. 
Ploiești. E drept că nu ne-am puiuț men
ține decît un an: adversarii erau prea lari, 
pentru noi. în schimb, la Metalo-Chimic 
am avut norocul să lucrez cb cel de-al 
doilea marc antrenor, care a contribuit 
din plin la formarea mea și căruia ii voi 
fi recunoscător țoală viața : este vorba dc 
Augustin Botcscu. Și el, ca și Baraiki, 
puneau un accent deosebit pc acomodarea 
jucătorilor cu condițiile dc maximă di
ficultate. „Noroiul ăsta — obișnuia să zică 
de citc ori ne auzea văitindu-ne, la antre
namente, dc starea terenului — o sfi vă 
scoată cu fața curată din multe clipe gre
le !*'. De-a lungul anilor, in nenumărate 
ocazii mi-am amintit de el șl i-am dat 
dreptate...

— Ce evenimente remarcabile ți s-au 
întipării în memorie, din acea perioadă ?

— în primul rînd, debutul in reprezen
tativa B a țării noastre, la Varșovia, in 
1949. A fost un meci dc mare luptă. în 
care polonezii au dominat mult, mai ales 
după pauză. La scorul de 1—1, unui din
tre apărători — parcă Androvici — co
mite un henț in careu și arbitrul dictează 
11 m! Tribunele jubilau, considcrind go
lul ca și înscris... Eu am fost, insă, de 
altă părere...

Am reușit să apăr. în tribune se făcuse 
liniște ; în cele din urmă victoria ne-a 
revenit, cu 2—1. întîmplarea a fă
cut să pot vedea, în seara aceleiași 
zile, pe un ecran în aer liber, în 
centrul Varșoviei, cîteva faze din meci, 
între care și episodul penaltiului. Abia a- 
tunci mi-am dat seama că lovitura fusese 
destul de bine executată, chiar în colțul 
din dreapta, jos, dar ceva mai lent decît 
trebuia. Totuși, m-am mirat eu singur, 
cum de am izbutit s-o rețin ! Curînd după 
aceea, ziarele mi-au adus vestea că mă 
număr printre ..posibili“, în vederea jo
cului de la București, cu Albania. Vă în
chipuiți ce emoție m-a cuprins : cea din
ții selecție în naționala A, într-o vreme 
în care „Metalochimic“ se reîntorsese în 
B ! A fost, dacă nu mă înșel, unica îm
prejurare in care un portar din categoria 
secundă a îmbrăcat tricoul primei repre
zentative a țării... Despre meciul în sine 
— nu-mi amintesc mare lucru : n-am 
strălucit, dar s-a spus că mi-am făcut da
toria, deși am primit un gol în finală, la 
o „înghesuială“. Jocul s-a încheiat la ega
litate 1—1.

La etapa din 25 iunie pronos
ticurile sînt acordate de macs. 
Irul emerit al sportului, 
Volncscu.

I. România — Italia 
II. Mrtalnl Rfidiuț» 

Forcsta Fălticeni 
III. Prtrotnl Moincști — 

Ceahlăul P. Neamț 
Textila Buhuși — 
Victoria Roman

V. Metalul Bacău — 
Poiana Ciripina 

VI. Metalul Tlrgovlșle — 
Flacăra Moron!

VIL Gloria C.F.R. Galați — 
Progresul Brăila 

VIII. Ancora Galați — 
Oțelul Galați

IX. Stuful Tulcca — 
Electrica Constanța 
I.M.U. Medgidia — 
Portul Constanța

XI. .Flacăra Roșie Buc. — 
Metalurgistul Buc. 

XII. Rapid C. F. Buc. — 
Dinamo Victoria Buc, 

XIII. Victoria Tg. Jiu — 
„Electroputere" 
Craiova

IV.

X.

Foto: VIOREL RABA

lină '■à ajungă in finală Slanef 
(stinga) a avut destul de mult 

„de furcă"...

Incompatibilitatea
șabloanelor

(Urmare din pag. I)

„DOMNIȘOARA" ?

O PUNGAȘA !

(Urmare din pag. 1)

prins-o doi milițieni experți------ — --------- ,.i *n 
depistarea celor ce bat cu privi
rile la buzunarele altora.

iar undeva se află copilul lor, 
neajutorat de nimeni I

UN COPIL VINOVAT 
CA ARE PĂRINȚI

ÎN FINAL. O ÎNTREBARE 
PENTRU LEGIUITOR : 

NU ESTE PREA MULTA 
BLÎNDEȚE 

LA ÎNCHISOARE?

ani

Dar culmea iresponsabilității 
am văzut-o abia în clipele care 
au urmat.

Jud. : — Nu-ți pare rău de ce 
ai făcut ?

R. I. : — Ba da. Nu știu cu ci
ne va rămîne copilul.

Ai și un copil ? / 
Am o fetiță de 2

ți opt luni.
Jud. : — Unde se află ?
N-a știut precis. A spus 

tîi o adresă, pe urmă alta („la 
o familie"). Am plecat noi să 
dăm de urmele copilului. Ne-a 
fost, deocamdată. imposibil. 
Mama arestatei ne-a informat 
doar că fetița se numește Ma
riana și ne-a dat o fotografie (la 
Obor, călare pe un căluț). Sora 
arestatei ne-a povestit că fetița 
fusese, la vîrsta de un an, pără
sită total, o vreme a ținut-o ea ; 
apoi a stat pe la alții, fusese 
chiar aruncată într-o pivniță de 
către altă rudă tot în Pantelimon, 
dar a salvat-o cineva.

— Ai fost căsătorită ?
— Nu...

Jud. : — Unde e tatăl copilu
lui ? Cum se numește ?

R. I. : — Trușcă Nicolae, lo
cuiește în Str. Șercaia nr. >3. dar 
acum e arestat. Pentru viol... A 
primit 4 ani...

Poți rămîne liniștit ? Poți să 
nu-i admonestezi drastic nu 
numai cu vorba ?

Au adus pe lume un copil, iar 
ei își permit să se joace cu liber
tatea lor, libertate care este — 
mai ales în situația de părinte ! 
— o adevărată datorie. Ei se 
complac In situația de pușcăriaș,

în-

Rămînem, repetăm, cu totul 
surprinși de „seninătatea" ires
ponsabilă cu care unii certați cu 
legea privesc condamnările pe 
care le primesc. O explicație care 
se dă susține existența și a unor 
„maturi care preferă suprave
gherea. libertății". (Ni se dădea 
exemplul unui oarecare Ciungii, 
care — cu cîteva zile în urmă — 
venea la Văcărești pentru a 11-a 
oară, în urma unor fapte săvîrși- 
te special, cu intenția de a a- 
junge aici, unde-și are costumul 
și locul lui). Știm noi ? Poate fi 
și asta. Explicația cea mai serioa
să a acestei nepăsări in fața pe
depsei o deducem însă din re
gimul celor condamnați și care, 
se pare, nu-i sperie de fel.

..Aici am totul, au fost cuvin
tele de revenire ale aceluiași 
Ciungu. Mincarea—mîncare, pa- 
tul-pat... Afară trebuie să te în
grijești de una, de alta...". Lo-

ANUNȚ
Institutul agronomic „Ni- 

colae Bălcescu" din Bucu
rești, face cunoscut celor 
interesați că înscrierile la 
CONCURSUL DE ADMI
TERE pentru :

— Facultatea de agricul
tură

— Facultatea de horti- 
cultură.

— Facultatea de medici
nă veterinară
se fac zilnic între orele 7— 
15 pină la data de 30 iunie 
1967 inclusiv, la secretaria
tele fiecărei facultăți in 
parte.

SCURTE
meci din ca- 

turneului pe 
îl întreprinde in 
echipa de fot- 
Dinamo Bucu-

Dinanioviștii victo
rioși în Iran

• în cel de-al trei
lea 
drul 
care 
Iran, 
bal
rești, a jucat la Tehe
ran cu formația Da
rai. Victoria a reve
nit fotbaliștilor 
mâni cu scorul 
3—0 (0—0).

Rugbi
• Campionatul 

publican de rugbi 
programează astăzi 
în Capitală următoa
rele jocuri : stadionul 
Steaua : (de la ora

Steaua Bucu- 
— Agronomia 

Grivița roșie 
București — Precizia 
Săcele; stadionul Glo- 

ora 9 : Gloria

ro
de

re-

ȘTIRI
București 
Constanța.
Polo la „Tineretu

lui"
© Ștrandul Tinere

tului din Capitală 
găzduiește astăzi di
mineață două me
ciuri din cadrul cam
pionatului republican 
de polo. La ora 11 
vor juca echipele Ra
pid București și Mu
reșul Tg. Mureș, iar 
în continuare se va 
disputa partida din
tre formațiile bucu-

Farul

reștene I.C.F. 
Steaua.

ÎVIotocros
© Pe traseul 

Pantelimon se 
desfășura astăzi 
niineață cu începere 
de la ora 10. întrece
rile concursului in
ternațional de moto-

cros dotat cu „Cupa 
orașului București", 
în program figurea
ză dispute la clasele 
250 și 500 cmc (cite 
două manșe a 15 
ture).
Două noi recorduri

• Ziua a doua a 
campionatelor de a- 
tletism ale S.U.A., 
care se desfășoară la 
Bakersfield (Califor
nia), a fost marcată 
de două noi recor
duri mondiale. Paul 
Wilson a stabilit un 
nou record al lumii 
în proba de săritură 
cu prăjina . trecînd 
peste ștacheta înălța
tă la 5,38 m.

în cursa de o milă 
Jim Ryun și-a îmbu
nătățit propriul re
cord mondial cu două 
zecimi de secundă.

din 
vor 
di-în numărul viitor capitolul : 

Mercea, Cupa României și o gură de 
șampanie

INFORMAȚIE

gică de parazit1 In aceeași zi, 
Ionica Roșianu, hoața de buzu
nare, plivea într-o grădină : „su
porta" adică, o muncă absolut e- 
gală cu aceea pe care o fac stu
denții aflați în vacanță, voluntar 
și de plăcere. Așa, mersi de pe
deapsă !

Munca în timpul detențiunii a 
devenit pentru unii un fel de 
scăpare, dar constituie ea și un 
prilej de reală reeducare morală 
diri moment ce, la ieșire, se a- 
pucă din nou de aceleași fapte ?

Nu cumva, ne întrebăm, u- 
șurința cu care se săvîrșesc unele 
infracțiuni se datorește tocmai 
acestei prea mari omenii jojă 
de pungaș P Huliganul, infracto
rul în genere, trebuie să se tea
mă de asprimea legii.

E normal să fie așa /
Umanismul este cu adevărat 

eficient cînd acționează drastic 
față de tot ce-i sfidează rațiu
nea de-a fi. Cu hoții și pungașii 
care, deși au unde lucra, deși 
ar putea trăi cinstit, din muncă, 
dar preferă să jefuiască de ici. 
de colo, munca altora trebuie să 
fii foarte drastic pentru a fi cu 
adevărat uman. Cu atît mai mult 
cu cît „fauna" lor destul de ne- 
numeroasă se împuținează pe zi 
ce trece.

Sesiunea de examene se apropie de sfîrșit. Studenta Aurelia 
Diculescu din anul IV, Facultatea de hortic'ultură diii Craiova, 

primește nota meritată: 10
Foto : AGERPRES

Vineri seara, a sosit în Capi
tală o delegație a Ligii Tinere
tului de stingă din Suedia, con
dusă de Lennart Ingberg, vice
președinte al Ligii, care la in
vitația C.C. al U.T.C. face o vi
zită de prietenie în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroport, dele
gația a fost întîmpinată de to
varășul Ion Popescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C

Sîmbătă dimineața delegația 
Ligii Tineretului de stînga din 
Suedia a fost primită la Comi
telui Central al Uniunii Tine
retului Comunist, de tovarășul 
Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., cu care prilej a avut 
loc o discuție cordială, priete
nească. La întîlnire au fost pre- 
zenți membri ai Biroului și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

ACTUALITATEA
Simpozionul „Efectul Coandă și unele aplicații speciale

Sîmbată s-au încheiat lucră
rile simpozionului j.Efectul 
Coandă și unele aplicații spe
ciale ale aerohidrodinamicii“. 
organizat de Institutul de me
canica fluidelor.

La simpozion au luat parte 
renumitul savant român H. 
Coandă, numeroși academicieni 
și alți oameni de știință, cerce
tători, ingineri, aviatori, repre-

zentanți de seamă ai tehnicii 
aerospațiale din Franța, R. F. a 
Germaniei. S.U.A., Uniunea So
vietică și Berlinul occidental.

Timp de trei zile oamenii de 
știință români și oaspeții au 
prezentat și dezbătut aproape 
30 de comunicări științifice axa
te pe probleme teoretice și a- 
plicative privind efectul Coan
dă, precum și alte aspecte ale 
aerohidrodinamicil moderne.

ale aerohidrodinamicii"

Din lucrările simpozionului. __ r_______  a
rezultat că efectul aerodinami
cii, descoperit acum mai bine 
de 3 decenii de Henri Coandă, 
are în prezent multiple aplica
ții în cele mai variate domenii 
ale tehnicii, aviație, 
zare, construcția 
sisteme de aerație 
vizare a lichidelor

automati
se turbine, 
și de pulve- 
etc.

(Agerpres)

cifre de plan, etape. puncte, pro
cese verbale de concurs fete., ele. 
Desigur, nu se poate contesta 
faptul că spartachiada, insigna 
de polisportiv, campionatul aso
ciației (denumire cu totul ana
cronică sensului pentru care a 
(ost creat) și altele, nu au un rol 
important în atragerea maselor 
la practicarea sportului : dar, în 
același timp, se poate afirma că 
ele au polarizat întreaga atenție 
a organelor și organizațiilor 
U.C.F.S., aceasta cu alil mai mult 
cu cît, ani de-a rîndul, conținu
tul și eficiența muncii erau apre
ciate aproape exclusiv prin pris
ma cifrelor dc plan „realizate" 
cu ocazia desfășurării lor.

Relativa absolutizare a formei 
competiționalc a practicării exer
cițiilor fizice și generalizarea a- 
cesleia pe întreg cuprinsul țârii, 
a determinat nu numai îngusta
rea ariei preocupărilor organelor 
și organizațiilor U.C.F.S. ci și în
depărtarea acestora de la studie
rea și găsirea unor forme de ac
tivitate mai simple, mult mai 
accesibile maselor de tineri și, în 
același timp, eficiente. Așa, spre 
exemplu, era necesar să se acțio
neze mult mai hotărît în direcția 
întăririi activității sportive de 
masă în secțiile asociațiilor și 
cluburilor sportive, care, aproape 
fără excepție, își limitează preo
cupările la una. două echipe ce 
participă în diferite competiții.

c) Participarea cu totul spora
dică, mai ales in ultimii ani, a 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
la organizarea activității sportive 
de masă. Pornind de la premiza 
că în accepțiunea contemporană 
noțiunea de tînăr este indisolubil 
legată de practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și dacă la a- 
ccasta adăugăm faptul că cele 
mai mari concursuri sportive do 
masă din țara noastră (Cupa u- 
nității tineretului, Cupa tînărului 
muncitor) au fost inițiale de 
U.T.C.. ajungem lesne la conclu
zia că rolul U.T.C. în activitatea 
sportivă de masă nu poate fi 
numai de factor mobilizator, ci 
și de organizator nemijlocit. Or
ganizată și sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor U.T.C., ac
tivitatea sportivă de masă ar pu
tea fi și mai strîns legată de spi
ritul tînăr, inovator, de numeroa
se acțiuni instructiv-educative.

Cîte acțiuni frumoase, cu ceva 
mai mult specific local : alergări, 
întreceri de trîntă, de biciclete, 
jocuri distractive : trasul la funie, 
cine ajunge mai iute în vîrful 
dealului, tragerea cu arcul pentru 
copii, dar mai puțin strict com
petițional s-ar putea organiza în 
regiunile Brașov, Dobrogea, Ba
nat, Maramureș, însă pentru a- 
ceasta este necesar să se renunțe 
la soluțiile șablonarde, iar în lo
cul acestora să fie organizate ac
tivități cu un caracter mai spon
tan în care utilul să se îmbine 
cu plăcutul, recreația cu activita
tea creatoare. Și cine dacă nu 
organizațiile de tineret să fie 
inițiatoarele și organizatoarele a- 
cestora ?

d) Existența unui număr insu
ficient dc baze sportive simple și 
în același timp necorespunzătoa- 
rea folosire a celor existente. Re- 
ferindu-ne, în primul rînd. la 
bazele existente, putem arăta că 
multe dintre acestea nu sînt fo
losite rațional. Organizațiile pro
prietare de terenuri. în aștepta
rea unor beneficiari capabili să 
plătească „chirii pipărate" Iasă 
dc multe ori terenurile goale. în 
schimb tineretul, copiii, se joacă 
pe străzi, expunîndu-se la acci
dente sau perturbînd odihna ce
tățenilor. La Cluj, copiilor li s-a 
rezervat un spațiu „la tribună" 
pentru a asista ca spectatori la 
meciurile de fotbal : pe cînd vom 
putea consemna și o inițiativă 
care să permită tinerilor, măcar o

dată pe săptămînă, să beneficie
ze gratuit de gazonul terenului 
de fotbal, de terenuri de tenis, 
să alerge pe tiirnânta stadionului 
și apoi să intre în linie dreaptă 
spre sosire ?

în privința amenajării de noi 
baze sportive s-ar impune ca sfa
turile populare să fie mai ge
neroase cu noile cartiere de lo
cuințe și să construiască microte- 
renuri (gazon, zgură sau cu be
ton) care să pontă fi folosite pen
tru practicarea mai multor genuri 
de exerciții fizice și terenuri de 
sport,

în șiragul cauzelor care duc la 
frînarea activității sportive de 
masă s-ar putea adăuga și altele, 
dar în continuare dorim să facem 
și uncie sugestii, menite să con
tribuie la îmbunătățirea muncii 
din acest domeniu. în acest scop 
considerăm că ar fi necesar să se 
acționeze mai ales în următoa
rele direcții :

1. Aplicarea conținutului* pro
gramelor de educație fizică să fie 
realizată întocmai, în toate veri
gile învățămîntului, iar organele 
de îndrumare și control să-și 
mărească substanțial exigența 
față do factorii chemați să le în
deplinească.

2. Din actuala interpretare a 
sferei noțiunii sport de masă ar 
trebui detașate activitățile care 
nu au caracter competițional și 
creat încă un eșalon, acut resim
țit în actualul stadiu al dezvol
tării sistemului nostru de educa
ție fizică si sport anume : fortifi
carea fizică și recrearea maselor. 
Activitățile de fortificare fizică și 
de recreere a maselor, ca ele
mente de seamă ale organizării 
timpului liber și de organizarea 
căruia ar trebui să se ocupe în 
primul rînd organizațiile U.T.C. 
ar trebui să cuprindă mai ales 
următoarele mijloace și măsuri :

— amenajarea de spații de 
joacă și de terenuri sportive sim
ple, în cartierele de locuit, la 
ștranduri, în locurile destinate 
organizării taberelor școlare și de 
pionieri, astfel ca practicarea 
exercițiilor fizice să fie cît mai la 
îndemîna maselor.

— concomitent cu extinderea 
practicării diferitelor ramuri de 
sport să se acorde o deosebită 
atenție reluării unor activități cu 
tradiție, dovedite a fi eficiente 
pentru fortificarea fizică și re
crearea tineretului, cum sini: 
marșurile în colectiv, organizate 
cu clasele și chiar cu întregul e- 
fectiv al școlii, crosurile în îm
prejurimile localităților, sărbătoa
rea sădirii pomilor, cu petrecerea 
zilei respective în aer liber, pre
cum și organizării pe scară largă 
a excursiilor și drumețiilor cu 
înnoptări în corturi, cu barca de-a 
lungul unor rîuri, în timpul va
canțelor, circuitului raionului sau 
regiunii cu bicicleta, serbărilor 
cîmpenești care să cuprindă și 
unele întreceri privind îndemîna- 
rea, forța, viteza tinerilor, dezvol
tarea fizică armonioasă realizată 
cu ajutorul ridicării de greutăți, 
a benzilor elastice, întrecerilor, 
jocurilor și diferitelor ștafete de 
înot. organizate la ștranduri, 
lacuri și rîuri, sărbătorilor cultu- 
Tal-sportive de sfîrșit de trimes
tre, de an etc;

— organizarea zilei asociației 
sportive cu prilejul căreia să fie 
inițiate excursii colective, cu par
ticiparea familiilor sportivilor și 
a salariaților întreprinderilor sau 
instituțiilor respective, ori între
ceri de genul „toată lumea pe 
stadion“, desfășurate pe grupe 
de vîrste folosind mijloace adec
vate particularităților acestora.

— desfășurarea unei activități 
propagandistice susținute, atrac
tive și convingătoare referitoare 
la influența practicării exercițiilor 
fizice, asupra sănătății tineretului, 
asupra fortificării sale fizice, a 
recreării, a asigurării echilibrului 
vieții sale psihice și fizice.
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DUMINICA 25 IUNIE
Regina de Navara : Teatrul 

Național „I. L. Caragiale“ sala 
Comedia (14 71 71) ora 20 ; Ră
pirea din Serai ora 11, Boema 
ora 19,30 : Teatrul de operă și 
balet (16 48 20) ; Secretul lui 
Marco Polo : Teatrul de operetă 
(14 80 11) la Teatrul de vară „23 
August“ ora 19,30 ; Petru Rareș: 
Teatrul „C. I. Nottara" sala Ma- 
gheru (15 93 02) ora 19,30; Ab
sența unui violoncel : Teatrul „C. 
I. Nottara“ sala Studio ora 20 ; 
Turcaret: Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" (12 94 23) ora 20 ; Horia 
și Radu își asumă riscul : Teatrul 
„C. Tănase“ la Teatrul de vară 
„N. Bălcescu“ ora 20,

SPARTACUB
rulează la Patria (orele 12,45 ; 
16.30 ; 20.15).

MAIORUL Șl MOARTEA 
rulează la Republica (orele 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ;
21,30).

VIAȚA LA CASTEL

rulează la Tomis (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18.30: 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Luceafărul (orele 
9,45. 12; 15; 17.30; 20), Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 
11,30; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15), 
Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9,30; 
11.45: 14: 16.30: 19: 21,15).

PE GHEAȚA SUBȚIRE
— cinemascop — ambele serii 
rulează la Capitol (orele 9,30 ; 
13, 16,30: 20).

MOARTEA VTNE PE PLOAIE 
rulează la Excelsior (orele 
9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festiva) (orele 8,30; 
11; 13.30; 16: 18,30; 21), Melo
dia (orele 9; 11,15; 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 Union (orele 15.30; 
18).

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 îd conrinuare).

DENUNȚĂTORUL 
rulează la Giulești 
18 : 20.30). Aurora 
11.15; 13.30; 15,45: 
Lira (orele 15.15;

MONDO CANE
— ambele serii • 
rulează la Dacia (orele 
20,30).

DOCTOR PRATORIUS
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30, 20,45),
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18,15; 20,45).

ROBII
rulează la Buzești (orele 14,45; 
17; 19.15).

RELAXEAZA-TE, draga 
rulează la Cringași (orele 
15.30; 18; 20,30).

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

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA 
RAȘULUI

rulează la Central (orele 
12,15; 15; 18; 21).

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Flacăra (orele 
16,15; 18,30; 20,45),

REÎNTOARCEREA PE PĂMINT 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.30).

APE LIMPEZI
rulează la Colentina (orele 15; 
17.30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Rahova (orele 15,15; 
18)

PRIMUL AN DE CĂSNICIE

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

EXCROCI1 LA MÎNASTIRE 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15: 17.30: 20).

SPIONUL
rulează la Ferentari (orele 
15.30. 18: 20,30).

FANTOMA DIN MORISVILLE 
rulează la 
18; 20,15).

Pacea (orele 13,45;

România — Italia. 20.30 Teatru 
scurt (premieră) O problemă de 
încredere de Ferenc Laszlo. 
21.15 Prima invitație la dans. 
22.30 Moment poetic. De dragos
te : „Logodnă“. 22.40 Nemuritoa
rea 
Ion 
23.00

canțonetă. Interpretează 
Stoian șl Luis Mar-* ano. 
Dans și bună dispoziție.

PROGRAMUL II

„Prinț și cerșetor" de Laurențiu 
Profeta (montaj muzical-literar) 
Emisiune de Ionel Hristea. 19.20 
Oameni de seamă : Paganini. 
Colaborează George Bălan și 
Ion Voicu, artist al poporului. 
21.35 Medalion Mia Braia. 22.00 
Concertul pentru 
chestră, opus 32, 
Kurz. 23.20 Suita 
de Grieg.

pian și or
de Siegfried 
„Peer Gynt"

O-
9,30;

G R A D I N
la Bucegi oreleFRENCH-CANCAN — rulează______ ______

TRATUL DIN ALTONA — rulează la Grădina

I

(orele 15,30; 
(orele 9; 

18: ------
17.30:

20.15), 
19,45).

7.45—

________________ ____ 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Cotrocenl 
(orele 14; 16.15: J8.30; 20,45).

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

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

WINNETOU
— ambele serii — 
rulează la Munca (orele 14; 
17.15: 20.30).

OMUL FARA PAȘAPORT 
rulează la Popular (orele 
15.30 : 18 : 20.30).

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

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Cosmo9 (Orele 15,30; 
18; 20,30).

20,30 ; SECHES- 
—_____ Expoziție! (Piața

Scînteii) - 20.30 ; DENUNȚĂTORUL - rulează la Aurora orele 
20,30 *. Lira orele 20.30 : VIAȚA LA CASTEL - rulează la Tomls 
orele 20,30 : MOARA CU NOROC — rulează la Buzeșt! orele 21 ; 
DOCTOR PRATORIUS — rulează la Arta orele 20.15 ; ÎNAINTE 
DE RĂZBOI — rulează la Colentina orele 20,15 : VIAȚA ÎNCEPE 
LA ORA 8 SEARA — rulează la Progresul Parc orele 20.30 : A 
DISPĂRUT UN FRAGONARD — rulează la Unirea orele 20.15 ; 
LEAC CONTRA DRAGOSTEI — rulează la Rahova orele 20.30 ; 
JANDARMUL LA NEW-YORK — rulează la Moșilor orele 20.30 ; 
PRINTRE VULTURI — rulează la Stadionul Dinamo orele 20.15: 
Arenele Libertății orele 20.15 ; Festival orele 20,15 ; CEI ȘAPTE 
DIN TEBA — rulează la Vitan orele 20,15.
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PROGRAMUL I

8.00 Teatrul radiofonic pentru 
copii : Ziua fără dată. Scenariu

științifico-fantastlc de Camil 
Șerban, după o povestire de Ar- 
thur Conan Doyle. 9.15 Trans
mitem pentru sate. 9.55 Varie
tăți muzicale. 12.00 De toate 
pentru toți. 13.10 Estrada du
minicală ; 14,15 Programul_ or
chestrei de muzică populară a 
Radiotelcviziunii. 15.10 Cîntăreți 
români pe scenele lumii : Ana 
Roja Vasiliu. 15.30 Ințîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat. 17.30 Transmisiune 
sportivă : Meciul de fotbal

6.00 Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei. 6.30 Buletin 
de știri. 6.35 Cîntă fanfara. 6.45 
Miniaturi de estradă. 7.00 „Cît 
îi țara-n lung și-n lat“ — emi
siune de cîntece și jocuri. 7.20 
Dansuri din operete. 11.00 
Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat „George Enescu“. Di
rijor Jean Marie Auberson (El
veția). Solist ” ■’ *’J‘ ’----
în program : __
concertantă de Franck Martin ; 
Variațiuni pe o temă rococo 
pentru violoncel și orchestră de 
Ceaikovski ; Suita de balet „Pe- 
trușka“ de Igor Stravinski. în 
pauză : Actualitatea cinemato
grafică. 13.18 Concert de prînz. 
14.30 Unda veselă. 15.00 Cîntece 
fără cuvinte de Mendelssohn- 
Bartholdy. 15.10 Concurs cu pu
blic..: România în circuit (ID. 
15.45 Personaje în monolog : 
Spiridon și Zița din opera „O 
noapte furtunoasă“ de Paul 
Constantinescu. 16.30 „La horă-n 
sat“ — cîntece și jocuri popu
lare. 17.15 Program interpretat 
de pianistul Geza Anda. 17.30 
Muzică populară interpretată 
de Ileana Constantinescu și Du
mitru Fărcaș. 18.00 Baletul
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Radu Aldulescu. 
Mica simfonie

9.00 Cum va fi vremea astăzi ? 
9.02 Gimnastica de înviorare. 
9.10 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar : „Cei trei muș
chetari“ de Alexandre Dumaș. 
Prezintă un colectiv de actori 
de la Teatrul „Ion Creangă". 
10.45 Emisiunea pentru sate. 
17.30 Fotbal : România — Italia. 
(In pauză : Desene animate). 
19.15 Interpretul preferat : Mu
zică populară la cererea tele
spectatorilor. 19,30 Telejurnalu. 
de seară. 19,50 „X. Y. Z“. Ce 
este auzul muzical. 20.20 Film4 
artistic : Onorabilul Stanislas. 
21.4G Microvarietăți. 22.25 Invi-j 
tata noastră . Cunoscuta cintă^ 
reață italiană de muzică ușoarf 
Orictta Berti. 22.50 Telejurnal^ 
de noapte : Telesport.



ZILNIC • Știri insem 
nări comentarii 

• Știri Înseninări corn 
entarii • Știri însemnări

Cuvintarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
la sesiunea extraordinara a Adunării Generale a 0. N. U.

Dineu in cinstea tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer

Domnule președinte.

Nu este pentru prima oară 
cind situația din Orientul 
Apropiat lace obiectul dezba
terilor internaționale. Puține 
subiecte au figurat cu aseme
nea frecvență pe ordinea de zi 
a Adunării Generale și a al
tor organisme ale Națiunilor 
Unite. Puține probleme au 
fost grevate de o moștenire is
torică atit de încărcată ca a- 
celea ale Orientului Apropiat. 
Evenimentele acestei regiuni, 
prin implicațiile lor, s-au do
vedit nu o dată susceptibile să 
antreneze consecințe grave 
pentru pacea și securitatea in
ternațională.

în fața recentei recrudes
cente e crizei, în forme acute 
care au produs o legitimă în
grijorare tuturor țărilor, ori
care ar fi depărtarea lor de 
6ediul confruntării armate 
dezlănțuite aici, întrebarea ce 
se pune în mod firesc este 
dacă fenomenul conflictelor 
din această regiune are un ca
racter peren și ireductibil, 
Sint problemele ce confruntă 
statele din Orientul Apropiat 
intratabile prin mijloacele de 
care dispune omenirea con
temporană ? Sint instrumen
tele poliîice. normele dreptu
lui internațional și procedeele 
înscrise in Carta Națiunilor 
Unite insuficiente pentru a 
contribui la soluționarea aces
tor probleme ?

Guvernul român, exprimînd 
încrederea sa în capacitatea 
popoarelor de a soluționa pro
bleme oricît de complicate și 
de a imprima evenimentelor 
un curs rațional, s-a pronun
țat și se pronunță pentru o 
abordare care, ținînd seama 
de interesele fundamentale 
ale tuturor statelor acestei re
giuni, să ducă pe căi pașnice 
la o reglementare viabilă.

Evoluția în ultimii 20 de ani 
a relațiilor dintre state în 
Orientul Apropiat arată că în 
fiecare etapă a acestor relații, 
în loc ca diferendele să fie so
luționate, ele au fost amplifi
cate și sporite, ceea ce a dus 
la o acumulare continuă de 
dificultăți. Este timpul, după 
părerea delegației române, ca 
acest proces să fie oprit. Tre
buie ca raporturile dintre sta
te să evolueze spre diminua
rea treptată a tensiunii, spre 
crearea unui climat propice 
soluțiilor echitabile și con
structive care să respecte 
drepturile lor la existența de 
sine stătătoare, la condiții 
ce securitate și să le permită 
concentrarea eforturilor către 
progresul lor economic și so
cial- Toate țările sint chemate 
să contribuie la realizarea 
acestei noi orientări, abținîn- 
du-se de la orice act suscepti
bil să agraveze situația, să 
stimuleze adversitățile sau să 
conducă din nou la ciocniri 
periculoase pentru pacea și 
securitatea internațională. 
Condiția esențială pentru a 
imprima un asemenea curs o 
constituie respectarea scrupu
loasă a încetării focului.

Noi considerăm că primul 
element care face posibilă a- 
doptarea unor soluții rațio
nale si durabile pentru pro
blemele litigioase din Orien
tul Apropiat este folosirea 
exclusivă a mijloacelor paș
nice.

Eliminarea recurgerii la 
forță pentru rezolvarea dife
rendelor dintre state este un 
principiu care, după o expe
riență îndelungată a omenirii, 
și-a făcut loc printre postula
tele fundamentale ale relații
lor internaționale. Semnînd 
Carta. Statele membre ale 
O.N.U. s-au obligat „să se ab
țină în relațiile dintre ele de 
la folosirea forței sau amenin
țarea cu forța".

Fiecare confruntare armată 
sau act de violență, departe 
de a contribui la reglementa
rea vreunei probleme în Ori
entul Apropiat, a constituit o 
îndepărtare de la obiectivul 
instaurării păcii, mărind ins
tabilitatea si insecuritatea re
giunii. încercarea de a folosi 
forța pentru impunerea unui 
drept este susceptibilă de a 
crea precedente primejdioase 
și de a atrage riposte similare.

Forța nu creează drept. Ea 
nu dă răspunsuri viabile si
tuațiilor complicate, nu poate 
justifica pretenții de anexiuni 
teritoriale. în lumina acestor 
considerente, delegația româ
nă se pronunță pentru retra
gerea neîntîrziatâ a trupelor 
izraeliene de pe teritoriile 
ocupate, precum și a tuturor 
trupelor în limitele granițelor 
dinainte de izbucnirea con
flictului. Imperativul regle

mentarii echitabile a proble
melor din Orientul Apropiat 
cere ca Izraelul să renunțe la 
orice pretenție de a obține, pe 
baza acțiunilor militare, cuce
riri teritoriale.

România a subliniat în mod 
constant, în legătură cu desfă
șurarea evenimentelor din 
Orientul Apropiat, că ciocni
rea militară este o sursă de 
prejudicii si suferințe pentru 
popoarele din această zonă, a- 
ducînd servicii numai cercu
rilor imperialiste interesate in 
menținerea unor focare de 
tensiune în lume, precum și 
reacțiunii interne. încă înainte 
de începerea ostilităților, în- 
tr-o cuvîntare rostită la 1 iu
nie 1967, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ni- 
colae Ceaușescu, exprima con
vingerea întregului popor ro
mân câ un conflict armat în
tre statele arabe și Izrael nu 
va servi nici unora nici altora, 
precum și speranța că proble
mele litigioase se vor rezolva 
pe calea înțelegerii între părți, 
că se va ajunge la acorduri 
raționale și echitabile, care 
să țină seama de drepturile 
legitime ale popoarelor intere
sate. România a subliniat în 
repetate rînduri că interesele 
popoarelor din Orientul Apro
piat, ale păcii generale cer ca 
între țările din această zonă 
să existe relații de colaborare, 
să se asigure progresul econo
mic, național și social al aces
tor țări. Punctul nostru de ve
dere cu privire la soluționarea 
diferendelor din Orientul A- 
propiat a fost exprimat, cu 
toată claritatea, în Declarația 
Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România din 10 iunie 
a. c. difuzată cu nr. 7972, ca 
document oficial al Consiliu
lui de Securitate. Desfășura
rea evenimentelor a confirmat 
aprecierile noastre, întărin- 
du-ne hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru a con
tribui la împiedicarea unei 
redeschideri a conflictului și 
la promovarea, prin toate mij
loacele de care dispunem, a 
unui curs pașnic de normali
zare a situației din Orientul 
Apropiat.

A doua cerință Ia care tre
buie să răspundă căutarea 
unei soluții raționale este, 
după părerea noastră, dom
nule președinte, eliminarea 
imixtiunii străine în treburile 
țărilor din această regiune.

Considerăm că nu trebuie 
subapreciată capacitatea țări
lor mici și mijlocii, cum sînt 
cele din Orientul Apropiat, de 
a promova regulile conviețui
rii pașnice, de a-si acomoda 
treptat interesele lor de bază 
și de a cultiva respectul reci
proc al personalității și cultu
rii fiecăreia.

In loc de a favoriza acest 
proces, puterile colonialiste 
au folosit, în cursul unei în
tregi perioade istorice, proce
deul imixtiunii în treburile 
interne cu scopul realizării di
feritelor forme de dominație 
și influență.

Aceste practici dăinuie încă, 
prejudieiind interesele popoa
relor din diferite regiuni ale 
lumii, creînd centre de încor
dare și întreținînd conflicte și 
războaie locale. Imixtiunea în 
treburile interne împiedică 
procesul dezvoltării firești a 
popoarelor și exercitarea 
dreptului lor inalienabil de 
a-și hotărî singure soarta.

Practicată într-un loc al lu
mii, imixtiunea devine o sur
să de amenințare a.păcii și de 
înveninare a relațiilor dintre 
toate statele. Situația din 
Vietnam ilustrează grăitor 
primejdia pe care intervenția 
.și agresiunea armată o gene
rează pentru pacea lumii, o 
dată cu încălcarea legalității 
Internaționale. România spri
jină cu toată fermitatea drep
tul poporului vietnamez de a 
dispune liber de soarta sa. în
cetarea agresiunii împotriva 
acestui popor ar avea urmări 
salutare pentru întreaga viață 
internațională, după cum 
menținerea și escaladarea ei 
stimulează acțiunile agresive 
și în alte părți ale lumii.

Departe de a înlătura insta
bilitatea unei regiuni și de a-i 
soluționa problemele, inter
venția externă folosește acea
stă stare pentru a asigura do
minația intereselor străine și a 
menține nesiguranța ea pre
text de continuitate. In Ori
entul Apropiat, a cărui istorie 
ilustrează o competiție acerbă 

de interese economice, politice 
si militare a puterilor colonia
liste. una din condițiile re
dresării și normalizării situa
ției este încetarea amestecului 
străin în treburile țărilor din 
această zonă.

Aș dori să enumăr, drept al 
treilea factor al determinării 
unei soluții eficiente, respec
tul intereselor fundamentale 
ale fiecărui stat din regiunea 
Orientului Apropiat, pe baza 
existenței sale independente 

suverane.
Nesocotirea acestui factor a 

făcut ca numeroase dificultăți 
să se acumuleze pînă la atin
gerea punctului exploziv. Con
siderăm că, pe baza drepturi
lor omului și a normelor in
ternaționale, problema popu
lației arabe strămutate din 
Palestina trebuie rezolvată în 
lumina hotărîrilor Adunării 
Generale, cum sînt rezoluția 
194, adoptată la sesiunea a 
IlI-a, care prevede că „refu- 
giaților li se va permite să se 
întoarcă la casele lor, daca 
doresc aceasta sau să fie des
păgubiți de guvernele răspun
zătoare pentru pierderea pro
prietăților lor", și rezoluția 
394, adoptată la a V-a sesiune, 
care accentuează necesitatea 
ocrotirii drepturilor și pro
prietăților refuglaților arabi 
din Palestina.

Populația, căreia recentele 
ostilități i-au adus din nou su
ferințe, trebuie sprijinită să-și 
lecuiască rănile, victimele con
flictului trebuie să se bucure 
de un tratament uman, potri
vit normelor internaționale. 
România, care a oferit unor 
țări arabe, pe măsura posibi
lităților sale, ajutorul ei prie
tenesc constînd în alimente, 
medicamente și elte bunuri, 
consideră că în acest mo
ment toate statele trebuie să 
acorde o asistență eficientă 
populației atît de greu încer
cată.

Respectarea independenței 
și suveranității statelor este o 
cerință fundamentală pentru 
formularea și adoptarea orică
rei soluții. Procesul istoria 
contemporan care a dus la 
formarea a zeci de state noi, 
independente, a dat un relief 
deosebit principiului dezvoltă
rii de sine stătătoare a acestor 
state, potrivit năzuințelor lor 
legitime de afirmare națio
nală și progres.

Apreciind rolul jucat de po
poarele arabe în desfășurarea 
acestui proces. România își 
reafirmă deplina solidaritate 
cu lupta lor dreaptă împotriva 
imperialismului și neocolonia- 
Jismului, pentru apărarea in
dependenței naționale și a cu
ceririlor democratice, pentru 
realizarea aspirațiilor lor de 
unitate națională. Poporul ro
mân privește cu caldă simpa
tie și sprijină eforturile națiu
nii arabe îndreptate spre va
lorificarea, DOtrivit intereselor 
sale, a resurselor naturale de 
care dispune, spre realizarea 
progresului său economic și 
social. Exercitîndu-și dreptul 
de a-și hotărî soarta în mod 
suveran, popoarele arabe vor 
putea îmbogăți contribuția lor 
valoroasă adusă la tezaurul 
civilizației și culturii univer
sale, vor satisface năzuințele 
lor îndreptățite de progres.

In sfîrșit, domnule preșe
dinte, metoda care, excluzînd 
folosirea forței, poate conduce 
la o rezolvare pașnică, rațio
nală și de lungă durată a pro
blemelor în suspensie este 
aceea a tratativelor, a înțele
gerii. Abordate în spirit rea
list, cu calm și luciditate, cu 
respect mutual, problemele 
relațiilor internaționale, oricît 
de dificile, pot fi soluționate 
pe baza respectării intereselor 
legitime ale părților.

Considerăm că nici un efort 
exterior nu se poate substitui 
procesului autentic de regle
mentare de către țările unei 
regiuni a problemelor lor co
mune, singurele soluții trai
nice fiind cele care emană din 
cunoașterea aprofundată și 
experiența îndelungată a păr
ților în cauza. în cazul în care 
împrejurările împiedică con
tactul direct între aceste 
părți, comunității internațio
nale îi revine îndatorirea de 
a crea climatul prielnia reali
zării acestui dialog în viitor. 
Condiția necesară a oricăror 
negocieri este asigurarea ega
lității depline între interlocu
tori, îndepărtarea tendințelor 
de a Impune soluții sau de a 
exploata în acest scop situații 
militare avantajoase.

Domnule președinte,

Principiile relațiilor între 
state și ideile fundamentale 
ale conviețuirii popoarelor 
formează acel bun comun, de 
unde putem extrage bazele 
unei dezvoltări lipsite de con
fruntări violente, victime și 
distrugeri. în era noastră, pro
movarea unei etici internațio
nale, recunoașterea unor nor
me — întemeiate pe respec
tarea independenței și suve
ranității — ale conduitei sta
telor și guvernelor în relațiile 
externe, precum și aplicarea 
scrupuloasă a acestor principii 
fundamentale de drept și jus
tiție, constituie nu numai una 
din căile posibile pentru în
făptuirea treburilor politice 
internaționale, ci singura al
ternativă la calea dezastrului 
și a nimicirii.

Ferm convinsă câ aceasta 
este o contribuție esențială la 
cauza păcii. România caută 
să-și îndeplinească, laolaltă cu 
alte țări, datoria de a întări, 
prin politica sa externă, prin
cipiile ce trebuie să domneas
că în relațiile dintre slate. Vo
cația unei țări de a contribui 
la elaborarea și consolidarea 
principiilor relațiilor interna
ționale nu este limitată de 
nici un considerent de mări
me sau putere economică și 
militară. Promovarea principii
lor echitabile este cu atît mai 
mult apropiată de scopurile 
statelor care și-au cîștigat re
cent independența, cu cît res
pectarea lor constituie condi
ția îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor vitale de întărire a 
independenței, a valorificării 
resurselor pe care le posedă, a 
angajării nestingherite pe ca
lea progresului material și în
floririi spirituale. Numai în 
condițiile respectării indepen
denței și suveranității, nea
mestecului în treburile altui 
stat, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, statele 
pot găsi acel climat care le 
îngăduie o totală si fructuoasă 
consacrare a energiilor ridică
rii societăților lor pe trepte 
din ce în ce mai înalte de dez
voltare.

Ca orice criză, recentele e- 
venimente din Orientul Mij
lociu conțin în același timp, 
virtual, două modalități de 
desfășurare în viitor. Este po
sibil ca criza să continue, lu- 
înd tributuri sporite de jertfe 
și distrugeri și amenințînd pa
cea lumii. Totodată, este po
sibil ca din îndelungata des
fășurare a conflictelor din 
această regiune să fie deduse 
ecele învățăminte care permit 
abordarea pe o bază nouă a 
unei soluții pașnice, de per
spectivă. Recentele evenimen
te din Orientul Apropiat pot 
fi nu unul din acele episoade 
periodice care macină poten
țialul regiunii, lăsînd în urmă 
suferințe, ci ultimul act din- 
tr-o dramă îndelungată. A- 
ceasta va depinde, în primul 
rînd, d'e capacitatea statelor 
din această regiune, precum și 
a celor întrunite în forul de 
dezbatere al Națiunilor Unite, 
de a desprinde adevăratele 
învățăminte și de a consolida 
arsenalul instrumentelor po
litice ale conviețuirii.

Considerăm că au fost și în 
această zonă, ca și în alte 
părți ale lumii, suficiente 
experiențe scump plătite pen
tru a demonstra necesitatea 
abordării într-un mod nou, 
constructiv, a treburilor in
ternaționale. Numeroasele vic
time și suferințele populației, 
imensele distrugeri de bunuri 
materiale și paralizarea resur
selor necesare pentru o dez
voltare economică accelerată 
sînt numai o parte din con
secințele generate de menți
nerea situației conflictuale 
din Orientul Mijlociu.

Ea scara istoriei nu există 
succese durabile, impuse prin 
forță, în disprețul drepturilor 
legitime ale popoarelor. Me
toda elaborării răbdătoare a 
soluțiilor, rșspectul în spirit 
de egalitate al personalității 
distincte a fiecărui stat și in
troducerea în relații a unei 
conduite întemeiate pe prin
cipiile conviețuirii pașnice 
oferă în cazul Orientului A- 
propiat, după părerea noas
tră, garanția îndreptării spre 
o soluție eficientă și trainică 
de pace și prosperitate pentru 
popoarele lui.

România nu va precupeți 
nici un efort) în a-și aduce 
contribuția la promovarea 
une! soluții bazate pe drep
tate și înțelepciune, inspirate 
de interesele superioare ale 
păcii.

NEW YORK 24. — Trimisul 
special agenpres, R. Càplescu, 
transmite : Președintele Consiliu
lui ele Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delegației 
româno In sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, a participat 
vineri la un dineu oferit in cin
stea sa de către Dean Rusk, se
cretarul Departamentului do 
Stat al S.U.A., la reședința aces
tuia de la hotelul ,,Waldorf-As
toria“. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb larg de păreri cu 
privire la stadiul actual al rela
țiilor romàno-americane, precum 
și la probleme aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a O.N.U. 
și alte probleme internaționale.

La dineu au luat parte : Cor'- 
ncliu Manesca, ministrul aface
rilor externe, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Re-
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• LA BONN a avut loc, sub 
președinția cancelarului Kurt 
Georg Kiesinger, o reuniune a 
Comitetului interministerial al 
finanțelor. In cadrul ședinței au 
fost discutate o serie de mă
suri care urinează să fie luate 
de guvern în vederea redresării 
situației economice vest-ger- 
mane. Comitetul interministe
rial a hotărît să se treacă, încă 
în actualul an bugetar, la ma
jorarea unor impozite și la su
primarea unor avantaje fiscale, 
precum și la reducerea cheltu
ielilor în domeniul social și al 
apărării. Aceste măsuri întim- 
pină insă o serioasă opoziție 
din partea unor cercuri parla
mentare în special a celor so- 
cial-democrate. Cancelarul Re
publicii Federale a Germaniei. 
Kiesinger, scrie agenția France 
Presse, a lăsat să se înțeleagă 
că în cazul cind Bundastagnl 
nu va aproba politica sa econo
mică și financiară, va demi
siona.

• ÎN ZILELE de 26—30 iu
nie se vor reuni la Palatul Na
țiunilor experți ai O.N.U. pentru 
studierea metodelor de amelio
rare a statisticilor internaționale 
asupra turismului. Participă ex
perți din Anglia, Franța, India, 
România, Statele Unite și Tuni
sia, precum și reprezentanți ai 
Uniunii internaționale a organis
melor oficiale de turism și ai Or
ganizației pentru cooperare și 
dezvoltare economică. Concluziile 
grupului vor fi înaintate Consi
liului economic și social al Na
țiunilor Unite.

încordarea persista
ÎN ADEN

• SITUAȚIA din Aden con
tinuă să rămînă încordată. Auto
ritățile au întărit paza rezervoa
relor de benzină, după ce au 
fost descoperite explozive la alte 
două rezervoare. Au fost auzite 
noi schimburi de focuri între 
arabii din cartierul Crater și 
punctele de observații britanice. 
Principala stradă ce leagă cartie
rele Adenului a fost redată cir
culației, după 18 ore de întreru
pere, ca urinare a inundației cu 
petrolul scurs din rezervorul 
perforat joi de tirul mitraliere
lor.

Naționalizări 
în Peru

După 13 ore de dezbateri, Ca
mera deputaților a Republicii Pe
ru a votat in unanimitate națio
nalizarea imediată a zăcămintelor 
petrolifere de la Brea și Parinas, 
situate în nordul țării, care erau 
exploatate de compania nord-a- 
mericană „International Petro
leum Company", filială a socie
tății „Standard Oii of New Jer
sey".

Producția celor două zăcăminte 
reprezintă o treime din întreaga 
producție a țării. Peru produce a- 
nual 24 milioane barili de petrol, 
dintre care aproape 9 milioane 
provin din zăcămintele naționali
zate.

Camera deputaților a hotărît să 
examineze și alte două proiecte de 
lege privind subsolul țării. Primul, 
prezentat de partidul Acțiunea 
populară a președintelui Fernan
do Belaunde Terry, cere expro- 
pierea rafinăriei de la Tatara (la 
1 200 km nòrd de capitala țării), 
precum și a altor instalații depin- 
zînd de zăcămintele de la Brea 
și Parinas. Cel de al doilea proiect, 
de lege cere naționalizarea tutu
ror instalațiilor societății „Inter
national Petroleum Company", 
subliniind că aceste naționalizări 
au scopul să compenseze datoriile 
contractate de compania nord- 
americană față de statul peruvian. 

publicii Socialiste România la 
O.N.U. Din partea americană au 
participat : Joseph Sisco, asistent 
al secretarului de stat pentru re
lațiile cu organizațiile internațio
nale, Ricbaid Pedersen, adjunct 
al reprezentantului permanent al 
S.U.A. în Consiliul de Securita
te și Raymond Lislc, director la 
Direcția pentru Europa de est.

în aceeași zi, conducătorul de
legației române a luat parte la 
o recepție oferită la sediul 
O.N.U. de președintele Adunării 
Generale, Abdul Rabman Paz- 
Invak, și de secretarul general 
al O.N.U., U Tbant, în cinstea 
șefilor de delegații la sesiunea 
actuală. Au mai participat Cor
nelia Mănescu, Mircea Malița și 
Gheorghe Diaconescu.

★
Corneliu Mănescu, împreună 

cu Mircea Malița au avut o în
trevedere la sediul O.N.U. cu 
Adnan Al Pachachi, ministrul a- 
facerilor externe al Irakului.

• LA PRAGA se desfășoară 
lucrările Conferinței teoretice 
internaționale pe tema „în
semnătatea istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie". La lucrări participă și o 
delegație din țara noastră, 
formată din tovarășii Barbu 
Zaharescu, membru al C.C. al 
P.C.R., membru corespondent 
al Academiei. Vlad Constantin 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. și Gheorghe Unc, 
doctor în științe istorice. Vi
neri, Gheorghe Unc a prezen
tat o comunicare intitulată 
„Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și mișcarea 
muncitorească din România".

• LANSATA la 14 iunie a. c., 
de la Cape Kennedy, sonda spa
țială americană „Mariner-5“ își 
continuă zborul spre planeta 
Venus. După cum au declarat 
specialiștii de la Laboratorul 
de propulsie cu reacție de la 
Pasadena (California). întregul 
sistem de comunicație de la 
bordul navei funcționează nor
mal. în caz că nu vor interveni 
defecțiuni, „Mariner-5“ va tre
ce, la 19 octombrie a. c., în a- 
propiere de planeta Venus la o 
distantă de aproximativ 4 000 
km. Ea va furniza stațiilor de 
pe Pămînt rezultatele științifice 
înregistrate.

Jo Baxter, unul din 
cci mai activi cores
pondenți americani in 
Vietnamul ele sud, 
scrie in INTERNA
ȚIONAL HERALD 
TRIBUNE : „Sezonul 
ploilor care a început 
se anunță sumbru. 
Dacă pierderile ame
ricane în oameni vor 
continua în ritmul ac
tual. pînă la sfîrșitul 
anului cel puțin o 
treime din efectivele 
generalului Westmo- 
reland se vor afla fie 
în mormînt. fie în 
spitale... Realitatea 
tragică este că uriașa 
mașină militară ame
ricană se învîrtește în 
gol, că cercul se strîn- 
ge și ne găsim din ce 
în ce mai mult ase- 
diați în propriile 
noastre baze". Această 
remarcă, făcută de un 
observator competent, 
la fața locului, re
flectă odată mai mult 
impasul evident al a- 
grcsorilor pe pămîn- 
tul vietnamez.

Operațiunile ameri
cane de mare anver
gură întreprinse în 
timpul „sezonului us
cat" (între octombrie 
1966—mai 1967) s-au 
terminat printr-un e- 
șeo total. Forțele pa
triotice au scos din 
luptă în această peri
oadă 70 000 militari a- 
mericani, 15 000 sud- 
coreeni, australieni, 
neozeelandezi, filipi- 
nezi și tailandezi și 
90 000 de militari ai 
armatei saîgoneze. Au 
fost doborîte sau dis
truse Ia sol peste 1 500 
avioane ; au fost de a- 
semenea distruse sau 
avariate peste 1700 
care blindate $i alle 
2 200 vehicule militare 
precum șl 100 de am
barcațiuni de război. 
Inițiind circa 2 000 de 
atacuri locale zilnic 
în cele mai diferite 
regiuni, forțele pa
triotice i-au obligat 
pe intervenționiști
să-și disperseze tru
pele. măcinîndu-le 
considerabil.

Pierderile ridicate, 
înfrîngerile grele su
ferite în cele peste 50 
de operațiuni combi
nate întreprinse în 
ultimele șase luni și 
în urma avalanșei 
atacurilor F.N.L. ne 
furnizează explicația 
retragerii febrile a a-

SUEDIA : imagine din Stoc
kholm

Toto: VASILE CÄBULEA

• ZILELE acestea a avut 
loc la Brno ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
construcțiile de mașini. La 
ședința Comisiei au luat 
parte delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovieti
că. Au participat, de aseme
nea, reprezentanții Iugosla
viei și R. P. D. Coreene.

A fost examinată proble
ma privind aplicarea în ca
drul Comisiei a recomandă
rilor pentru îmbunătățirea 
specializării și cooperării in 
producție, aprobate de Co
mitetul Executiv al C.A.E.R.

INIȚIATIVĂ A F. A. 0.

• O MISIUNE a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.) a 
părăsit vineri seara Roma, ur- 
mînd să viziteze timp de o săp- 
tămînă Siria și Iordania, pentru 
a evalua necesitățile de ajuto
rare cu alimente a populației 
din regiunile cave au avut de 
suferit în urma războiului a- 
rabo-izraelian. în urma cerce
tărilor pe care le vor întreprin
de la fața locului, ei vor în
tocmi un raport, în baza căruia 
F.A.O. va lua o hotărîre în ve
derea furnizării unui ajutor in 
alimente pentru țările amintite.

mcricanilor pe pozi
țiile inițiale de ple
care în marile orașe 
și baze întărite. Prac
tic. actualmente cea 
mai mare parte a te
ritoriului Vietnamului 
de sud, cu o populație 
de 10 milioane de lo
cuitori (din totalul de 
14 milioane), se află 
sub controlul forțelor 
patriotice. Și pretu
tindeni inițiativa se 
găsește în mina Fron
tului Național de Eli
berare. Puternicele 
acțiuni ale F.N.L. din 
ultimele două săptă- 
mîni ilustrează un fe
nomen caracteristic : 
capacitatea forțelor 
patriotice de a lua 
inițiativa și a obliga 
agresorul să accepte 
angajarea în condiții 
care-i sînt defavora-

tea diviziei 11 motori
zate. copleșită acolo (le 
forțele patriotice. Pa
radoxul este izbitor. 
Construindu-și fortifi
cații dintre cele, mai 
perfecționate, teoretic 
impenetrabile. tru
pele americane se văd 
nevoite să combată în 
teren descoperit. în 
locul ales de patrioții 
vietnamezi. Și exact 
în momentul cind 
pușcașii marini luptau 
în zonele muntuoase, 
bazele lor de pe coas
tă erau atacate de 
unitățile patriotice. 
Concomitent, patrioții 
atacau una din cele 
mai mari și. mai bine 
fortificate baze ae
riene americane la 
Bien Hoa. la numai 
25 kilometri de Sai- 
gon. întreaga bază,

Vietnam :

bile. „Practic — su
bliniază comentatorul 
militar David Lcrrie 
în NEWYORK TIMES 
— Vietcongul (forțele 
patriotice n. n.) dis
pune de posibilitatea 
tactică de a comanda 
pur și simplu forțele 
americane. într-ade- 
văr, comandamentul 
american nu poate 
dispune așa cum pla
nifică de trupele sale. 
Vietcongul e cel care 
decide, prin atacurile 
sale concomitente în 
zone diferite“. Dacă 
pușcașii marini ame
ricani din zona de 
coastă a centrului 
Victcongului de sud 
au trebuit sjî-și pără
sească săptămîna tre
cută bunkerele si dis
pozitivele de apărare 
ultra-moderne pentru 
a merge să lupte în 
regiunile muntoase 
din provinciile septen
trionale, aceasta s-a 
datorat cererii urgen
te de ajutor din par-

Inconjurată și de mai 
multe centuri de mine 
luminoase, rețele elec
trice și instalații ra
dar, s-a transformat, 
în cîteva minute, în
tr-un crater de foc și 
explozii (numărul a- 
vioanelor distruse s-a 
ridicat la 150). „Dispo
zitivul militar ameri
can — conchide David 
Lcrrie într-un comen
tariu asupra operațiu
nilor din ultimele sup- 
tămîni — este literal
mente hărțuit din toate 
părțile. Ne aflăm în
tr-un ocean de ostili
tate și împotrivire ale 
cărui valuri amenință 
să ne înece". Este o 
observație foarte ra
țională. Dar nimic nu 
arată că ca are vreo 
corespondență cu op
tica forurilor guver
namentale de la Wa
shington. Dimpotrivă.

Observatorii politici 
din capitala Statelor 
Unite apreciază că 
S.U.A. pregătesc în

interventionistilor

Dificultăți 
■> 

ale scolii 
britanice

Ziarul „TIMES“ semnalează 
acuta lipsă de învățători prin 
care trece, dar, mai ales, va 
trece în viitor, învățămintul 
britanic. Dintre absolvenții de 
anul trecut ai școlilor pedago
gice, 18 000 au intrat in învă- 
țămint. Dar, scrie ziarul, dacă 
actuala tendință se menține, 
numai aproximativ 6 000 din
tre aceștia se vor mai afla in 
învățămint în 1972. Statisticile 
arată că din 1 000 de bărbați 
care au intrat în invățămînt 
la absolvirea școlii, doar 677 se 
mai află in invățămînt după 
șase ani, iar din 1 000 de fe
mei, doar 123 rămîn în invă- 
țămint mai mult de șase ani. 
Or, în 1972. Marea Britanie va 
duce lipsă de 36 000 de învăță
tori. După părerea ziarului, 
motivul principal al retragerii 
învățătorilor îl constituie sa
lariile foarte scăzute în raport 
cu alte sectoare de activitate.

prezent o nouă esca
ladare a războiului 
din Vietnam, care se 
va concretiza prin noi 
trimiteri de trupe ce
rute de generalul 
'Westmoreland. Aceste 
aprecieri sînt în di
rectă legătură cu pro
iectata vizită a minis
trului apărării al 
S.U.A., McNamara, 

în Vietnamul de sud. 
încă în luna aprilie, 
generalul Westmore
land l-a prevenit pe 
președintele Johnson 
că nivelul global de 
470.000 de militari, 
prevăzut pentru sfir- 
șitul anului 1967, este 
insuficient. Șeful gu
vernului marionetă de 
Ja Saigon, generalul 
Ky. cere ca pînă la 
sfîrșitul anului aces
tuia corpul expedițio- 

nar american să a- 
tingă cifra dc 600 000. 
Se pare că Pentago
nul împărtășește a- 
ceastă părere, deoare
ce se prevede deja 
expedierea a trei sau 
patru divizii supli
mentare, ceea ce ar 
însemna încă 100 000 
dc militari.

„Noile cereri de tru
pe — constată revista 
Newsweek — demons
trează incapacitatea 
armatei americane de 
a-și realiza obiective
le în Vietnam... Și este 
mai mult decit evi
dent că armele ameri
cane nu vor putea re
zolva nimic in acea 
parte a lumii“. Evo
luția situației demon
strează că drumul pe 
care au pornit agreso
rii americani, faimoa
sa politică a „interven
ției masive" nu poate 
sfîrși decit în înfrîn- 
gere.
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