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In ziua de 26 iunie a.e. au început lucră
rile Planarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

La ordinea de zi a plenarei se află urmă
toarele probleme :

1. Directivele cu privire la elaborarea 
planului cincinal 1971—1975 și a direcțiilor 
principale nle dezvoltării economici națio
nale în perioada

— raportor
GHIANU

1976—1980.
tovarășul MAXIM BER-

2. Hotărîrea
Partidului Comunist Român și a Consiliu
lui do Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia cu privire la majorarea salariilor 
mici.
— raportor tovarășul MANEA MANESCU

Comitetului Central al

• ISTORIA

DANSULUI

CRONICA 
\ 

FILMULUI

• In sacul cu scuze 

se ascund 

șl neajunsurile

Proletari din toate țările, unlțl-v8 !

podărlrca mal economicoasă a parcului de 
autoturisme al ministerelor, instituțiilor 
centrale șl locale, întreprinderilor, orga
nelor de partid, sindicale, cooperatiste și 
obștești.

— raportor tovarășul PETRE BLA.TO- 
VICI

4. Unele probleme privind activitatea 
Ministerului Afacerilor Interne.

— raportor tovarășul VASILE PATI- 
LINEȚ

La lucrările plenarei participă, ca invi
tați. șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., primii 
secretari ai comitetelor regionale de partid, 
miniștri, președinți ai sfaturilor populare 
regionale, cadre cu munci de răspundere 
din instituții centrale, redactori șefi ai zia
relor centrale.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
1967

OTELURI

SUPERIOARE

3. Măsuri privind raționalizarea $1 gos-

I

chid sîiit convocati

(Continuare în pag. a V-a)
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IFoto : AGERPRES

• TRĂIASCĂ TABELELE Șl CREIOANELE

Siderurgiștii vin 
în sprijinul con
structorilor de 
mașini, realizînd 
noi oțeluri supe
rioare pentru di
ferite utilaje și 
instalații. Oțelu
rile realizate re
cent de siderur- 
giștii hunedoreni, 
de exemplu, au 
un conținut ridi
cat de crom și 
molibden, ceea 
ce le conferă o 
rezistență spori
tă. Aceste oțeluri 
se folosesc la fa
bricarea țevilor 
destinate insta
lațiilor de foraj 
la mare adînci- 
me. Tot la Hu
nedoara au fost 
asimilate oțeluri 
inoxidabile de 
mare rezistență 
destinate îndeo
sebi construcții
lor industriale.

La rîndul lor, 
siderurgiștii de 
Ia combinatul re- 
rițean au în stu
diu elaborarea u- 
nor oțeluri rezis
tente la tempera
turi înalte, nece
sare construcției 
unor utilaje pen
tru industria chi-

PE ORDINEA 
DE ZI ii 
UN SINGUR

pentru prelucrarea 
maselor plastice din Iași rea
lizează o gamă variată de 
produse printre care : țevi din 
PVC, folii din polietilenă, 
granule electrotehnice, plăci 
presate din PVC etc. Produ
sele uzinei ieșene își găsesc 
o largă desfacere pe piața 

externă.

Ridicat de mina omului — pavăză împotriva apelor - în a- 
propierea cunoscutei zone carbonifere îșl înalță construcția ba
rajul de pe Jiu de la Rovinarl.

Tinerii din fotografie — ing. Dumitru Costan, tehnicienii Vâ
slii? Racz și Vasile Fonoage — se află la primul lor an în pro
ducție. Și au prilejul să-și manifeste priceperea tocmai pe acest 
șantier, originală lucrare hidrotehnică prin construcția ei, pri
ma de acest fel de la noi din țară. Fototext: O. PLECAN ABSOL

VENTH
IUBII

CAMERA
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UN JUDECĂTOR 
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CU 245 DE FAMILII
CARE CEREAU 
DESPĂRȚIREA

CE GINDESC TINERII
la adunarea generală ?

de acad. N. Teodoreicu

Pașil în viață ne îndeamnă 
din frageda copilărie spre înăl
țări pe platforme de izbînzi, 
modeste sau strălucitoare pe 
care, o dată cu satisfacția reu
șitei, ni se oferă perspectiva 
unei noi etape mai îmbietoare 
sau mai plină de încercări, la 
capătul căreia stăruie viziunea 
unei noi platforme. Școala, 
care reprezintă sarcina de sea
mă a copilului, a adolescentu
lui și apoi a tînărului, înalță 
astfel de platforme în calea o- 
mului zilelor noastre. De pe 
cea mai înaltă pe care se urcă, 
îl primește viața însăși pe 
care și-o făurește. încheierea 
studiilor universitare este plat
forma de pe care absolvenții 
învățămîntului superior pri
mesc răspunderea și bucuria 
intrării în viață, în produc-

Imagine din Cheile 
Bicazului

La Comitetul orășenesc Tr. Se- 
verin al U.T.C., tovarășul secre
tar NICOLAE BALU ne preci
zează unele neajunsuri privind 
organizarea și desfășurarea adu
nărilor generale ale organizațiilor 
de bază U.T.C. Sesizînd o anu
me scădere a interesului tineri
lor față de adunările generale, 
discuțiile relevă drept cauze 
principale fantezia organizatorică 
deficitară, apelul rar la părerile 
și sugestiile tinerilor.

— Se dau, de pildă, deseort 
indicații, ne declară tov. ION 
POPESCU, instructorul Comite
tului regional Oltenia al U.T.C., 
ca în adunările generale să se 
prelucreze materiale care apar 
în presă. De la o lună la alta a- 
ceste materiale se adună și, a- 
dăugîndu-se la ordinea de zi pe 
care adunarea trebuie să o aibă 
în mod necesar, vâ închipuiți cît

de mult o aglomerează și o fac, 
în ultimă instanță, neinteresantă. 

Pe de altă parte, mulți tineri 
cunosc materialul din ziua apari
ției, l-au citit în ziar. Așa că in 
adunare sînt puși în situația de 
a asculta lucruri care le sînt deja 

. știute. Cred că pentru a informa 
pe tineri ar fi mai nimerite alte 
forme decît adunarea generală 
care potrivit caracterului ei are 
caracter de obligativitate pentru 
toți uteciștii.

Discuția de la comitetul orășe
nesc o continuăm la Uzina me
canică. De data aceasta, înșiși ti
nerii încearcă să-și explice de ce 
adunările generale nu reușesc 
deseori să le trezească interesul.

— Se spune că adunarea ge
nerală trebuie să fie cadrul unor 
dezbateri vii și atrăgătoare. Ei 
bine, mărturisește lăcătușul 
GHEORGHE BĂRBULESCU

de la sectorul II, nu se prea în- 
tîmplă așa. Cel puțin în ceea ce 
ne privește, adunările sînt mono
tone ; tinerii vorbesc firește în 
primul rînd despre mine, nu 
prea iau cuvîntul. O facem une
ori că ni se cere, că trebuie să 
fie și „discuții“; mai ales cînd 
avem și tovarăși de la comitetul 
orășenesc, ca să nu se zică că 
n-a fost adunarea bună. Fiindcă 
după asta se apreciază, din pă
cate, calitatea adunărilor. Eu 
cred ca altfel ar sta lucrurile 
dacă adunările ar aborda mai 
puțin teme generale, valabile în 
orice organizație, și s-ar orienta 
spre problemele concrete care ne 
frămîntă. Altfel, te simți îndem
nat să iei cuvîntul atunci cînd 
știi că de părerea ta poate de
pinde rezolvarea unui lucru, pre
cizarea unei atitudini, luarea u- 
nor hotărîri.

DUMITRU CIOCA, tovarășul 
de alături, exprimînd opinii ase
mănătoare, consideră că a intuit 
și unul din „punctele nevralgi
ce" ale atractivității scăzute a a- 
cestei activități de organizație.

— De cînd particip eu la a- 
dunările generale ale organizației 
noastre, nu îmi amintesc să fi 
văzut măcar una în care să nu 
se prezinte un referat. Un refe
rat, o dare de seamă, sau o ex
punere tot una e. Și această mo
dalitate repetată invariabil duce 
la monotonie, la plictiseală. Cu 
atît mai mult cu cît s-a încetă
țenit ideea că aceste materiale 
n-ar avea valoare educativă dacă 
n-au neapărat o introducere

DUMITRU MATALA

REPORTER

• S-O LUAM

DE LA CAP AT

• STEAUA Șl 
SPERANȚA

ție înzestrați cu o pregătire 
superioară.

Această platformă, care, 
altă dată, era înnegurată de in
certitudine, fiindcă fiecare 
trebuia să-și găsească singur 
rostul, astăzi este iluminată 
de solemnitate, fiindcă de pe 
ea patria însăși își seamănă fiii 
și fiicele în locurile în care le 
cer integrale imediate și de 
perspectivă ale producției so- 
cial-economice, științifice sau 
culturale.

In anul acesta aproape 20 000 
de absolvenți vor păși astfel în 
viața economică și culturală a 
țării, investiți cu solia de a se 
alătura și de a întări rîndu- 
rile altor mii și mii de con
structori pricepuți ai socialis
mului în desăvîrșire. Clipele 
primirii învestiturii sînt hotă- 
rîtoare și încărcate de solem
nitate atît pentru cei ce o pri
mesc cît și pentru cei ce o dau. 
Criteriul valorii este judecă
torul alegerii locurilor și dis
tribuitorul priorităților. Nu 
vom încerca să analizăm aici 
dacă media ridicată înseam
nă totdeauna și valoare ridi
cată în perspectiva carierei pe 
care o hotărăște. In general, 
în lipsa unui alt criteriu mai 
sensibil, mai exigent, experien
ța arată că criteriul mediei este 
superior altora mai puțin nu-

(Continuare în pag. a Il-a)

O nouă linie 
tehnologică

La Complexul pentru mate
riale de construcții de la Bîr- 
sești a intrat în probe o nouă 
linie tehnologică cu o capaci
tate anuală de 320 000 tone 
ciment și 800 tone clincher. 
Fabrica de ciment va ajunge 
astfel la o producție anuală de 
1 280 000 tone. Probele tehno
logice efectuate pînă în pre
zent atestă buna funcționare a 
utilajelor, care au și produs 
primele tone de ciment cores
punzător caracteristicilor teh
nologice cerute.

(Agerpres)

„CARNAVALUL
SOARELUI“

ÎN DOCUMENTARE

O lege neabătută .

la Mamaia
de I. Grinevici

Așadar, Soarele și Marea au răsturnat prealabilele socoteli ale 
O.N.T. și au inaugurat, mal devreme, carnavalul beatitudinei mari
time, al veseliei și al rcpaosului activ, pe țărmul Mamaiei.

Citeva păsări de argint au coborît din tării, aidoma unor 
pescăruși, sosite din depărtări, aducînd oaspeți...

Tăind, grăbite, apele eterne ale mării, două majestuoase 
— la multe mile una de alta — au intrat în portul tomitan...

Trenuri, cu sirene aducătoare de nostalgii, au lunecat, în 
viteză, pe șinele lor muzicale...

Autocare somptuoase au coborît destule serpentine montane, lă- 
sînd în trecerea lor vijelioasă brazii înalți în legănare de catarge...

Miile de ochi — ferestre ai Mamaiei au privit de la înălțimea 
amicală a etajelor, a teraselor, a tuturor promontoriilor, bătute de 
albastrele brize ale mării, șirurile primilor oaspeți, veniți la car
navalul Soarelui, ce s-a vernisat în clipa în care un tînăr „botj" 
O.N.T., voinic și blond, a depus în holul hotelului „PARC“ prima 
valiză. Aici, valizele poartă, ca niște mari și multicolore timbre, 
etichetele diferitelor puncte cardinale: Viena, Londra, Oslo, Paris, 
Melbourne, Berlin, Chicago, Amsterdam, Varșovia...

Conioitul !
Confortul integral e o lege caic 

guvernează peste continentul Ma
maiei I

Referindu-se la aceasta, Con
stantin Cazacu, director al 
I. H. R. - Mamaia, a decla
rat cu nuanțe metaforice: 
„A devenit o tradiție pentru noi, 
ca, odată cu încheierea unui se
zon de vară, să declarăm deschis 
un alt sezon : al pregătirilor l Mai 
mult ca oricînd, ne-am preocupat, 
din toamna anului trecut, de pre
gătirea stațiunii Mamaia...“

Trei uriașe clădiri moderne, 
îmbrăcate încă în gratiile metalice

ale schelăriilor, par trei nave în 
docuri care, finisate, vor porni în 
curind — ca hoteluri — în ma
rea croazieră a sezonului mari
tim.

Am vizitat — apropo de hote
luri — un apartament de la „In
ternațional“. Cele trei încăperi, 
cu splendide covoare persane, cu 
mobilă stil, cu radio și televizor, 
sînt, într-adevăr, tot ceea ce poa
te oferi un mare și luxos hotel, ri- 
valizînd cu cele mai selecte în
treprinderi similare din Occident.

Clădirea în stil modern a fostu
lui „Turist“ s-a transformat anul 
acesta, într-un bar de zi, o vastă 
sală de jocuri și un somptuos bar 
de noapte, totul sub firmamentul 
„Melody"...

(Continuare în pag. a V-a)
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CITITORII NE-AU SOLICITAT SĂ SCRIEM DESPRE ;
prezintă 

THEODOR VASILESCU 
artist emerit

sul era socotit..

indecent ?

In secolul al XIX-lea a 
apărut unul din dansurile 
de bal care a înregistrat 
cea mai lungă viața, fiind 
dansat cu plăcere și azi 
Numele valsului, pentru 
cd despre acesta este vor
ba. provine dc la verbul 
german ..waizen", ceea ce 
înseamnă a intirli, a ră
suci. Astfel s-ar putea face 
o apropiere între dansurile 
populare germane și vals. 
După cum arată, insa, G. 
Damf in „Dicționaire de 
la Danse“, strămoșul val
sului pare a 
dans popular 
tr-un
Iul al XH-lea aflăm că in 
acea perioada era cunos
cut la Paris un dans popu
lar originar din Provence, 
numit Ia volte. Acesta, 
după cum arată și numele^ 
sc caracteriza prin răsuciri 
in jurul propriului ax. a- 
vînd în această privință a- 
cclași caracter ca și valsul. 
Dansul acesta. care se 
bucură dc succes în timpul 
dinastici dc Valois nu c pe

• \!li- 
lea. care îl interzice. El tre
ce insă în Germania unde 
devine l’Allemande tour- 
nee. El suferă cu timpul 
unele modificări, ajunge

o sută de ani vol-

III. Știaf i că acum

Mncc
manuscris din

miteți-mi să vă fac cu
noscut ceea ce dv. inii in-

Și fata schiță cu preotul 
cîțiva pași de vals. Para
cliserul care tocmai intrase 
fn biserică, văzînd scena, 
ieși în goană strigînd din 
răsputeri : ..Părintele și-a 
pierdut mințile ! Săriți 1"

...Ce-ar fi zis oare, dacă 
l-ar fi văzut dansînd 
shake ?

IV. Secolul
accelereazâ

XX
rit-

mul. Denumirea

teazci din... 1928!

XX 
do 
se-

istoria
dansului

sincopat și fn sonori-

tn mare vogă și apoi, după 
1790, revine in Franța sub 
forma valsului. Adoptat ca 
dans de bal, valsul se face 
prezent și în opera unor re
marcabili muzicieni ai 
timpului. In 1819 Weber 
scria binecunoscuta „Invi
tație la vals“. Totuși, ma
rele succes al valsului se 
datorește cienezului Jo
hann Strauss și france
zului Oliver Métra, au
tori ai unui impresionant 
număr de valsuri, care s-au 
bucurat și se bucură de 
cea mai mare popularitate.

Dacă in scurt timp a de
venit unul din cele mai în
drăgite dansuri, nelipsit in 
repertoriile tuturor baluri
lor, valsul, ca orice dans 
cuprinzând elemente noi, 
deosebite de cele ce făceau 
caracteristica dansurilor 
dinaintea sa, a întimpinat 
la început rezistența u- 
nor cercuri care, fără 
să-l cunoască, îl conside
rau complet lipsit de 
decență și intolerabil în 
saloanele de dans. Despre 
aceasta se povestește chiar 
anecdota foarte cunoscuta 
în Provence, a preotului 
din Digue, care n-a vrut 
să dea binecuvîntarea unei 
tinere fete ce venise să i se 
spovedească, dacă aceasta 
nu promitea solemn că nu 
va mai dansa vals.

Dar, părinte, ce știți 
dumneavoastră despre 
vals ?

— Este un lucru îngro
zitor ; asta e tot ce știu.

— Bine, dar atunci per-

Începutul secolului 
păstrează dansurile 
mare popularitate ale 
colului al XlX-lea, valsul, 
polca, mazurca, bostonul, 
dar aceasta nu pentru 
multă vreme, deoarece în 
primul deceniu al secolu
lui nostru, în jurul anului 
1910 se răspîndesc dansuri 
noi, care-și cuceresc popu
laritate rapidă Și se asimi
lează fără greutate. Unele 
din acestea ou ca origina 
dansul pitoresc, tempera
mental, specific Americii 
Latine, altele provin din 
bogatul folclor al negrilor.

Dintre toate dansurile 
nou apărute, tangoul se 
distinge prin muzica sa 
de un farmec deosebit, 
prin stilul și forma sa co
regrafică, nouă. El își 
creează o popularitate deo
sebită, iar cuvîntul succes 
este suficient în a descrie 
simpatia cu care a fost 
primit pretutindeni. Faptul 
că și azi el se dansează, 
iar melodiile sale sînt as
cultate cu plăcere, demons
trează acest lucru. Tan
goul începe să cucerească 
sălile de dans încă din 
1910, iar originea sa o gă
sim în suprapunerea mu
zicii și elementului core
grafic spaniol și portughez 
peste ritmurile autohtone 
existente în America de 
Sud.

In forma populară, dan
sat de „gauchos", tangoul 
se prezintă destul de dife
rit față de dansul de sa
lon cunoscut. Ca dans de 
bal, tangoul popular a 
fost prelucrat, astfel pier- 
zînd întrucîtva din farme
cul său autentic. în cei 
peste 50 de ani de exis
tență ca dans de parchet, 
tangoul a pierdut cea mai 
mare parte din mulțimea 
figurilor care i-au dat co
loritul propriu și farmecul 
deosebit, rămînînd repre
zentat în forma de azi nu
mai prin cîțiva pași care 
nu pot reda in întregime 
frumusețea acestui dans.

încep însă să apară și 
dansuri cu o ritmică bine 
marcată și cu un acompa
niament muzical in care 
jazul în plină dezvoltare 
își pune amprenta în lit-

mul 
tatca specifică.

După 1920. pătrunde și 
se răspîndește cu repezi
ciune foxtrotul (ceea ce în 
traducere înseamnă „mers 
de vulpe"). Dar după anii 
1922 se face cunoscut 
shimmy-ul, dans ce amin
tește întrucîtva foxtrotul și 
face o puternică impresie. 
Aceasta pînă în 1925, căci 
acesta este amțl care mar
chează cucerirea sălilor de 
dans de către charleston. 
Denumirea acestui dans 
vina de la orașul cu ace
lași nume din Carolina de 
Sud (Statele Unite). Ini
țial el a fost prezentat în 
1922 la New Amsterdam 
Theatre din New York 
într-o revistă muzical-co- 
regrafică unde apărea dan
sat de negri fiind inspirat 
din folclorul acestora. în 
anii 1925—1928 el a cu
prins toate sălile de dans.

După 1930 începe o pe
rioadă în care atenția se 
îndreaptă îndeosebi asupra 
folclorului negru și celui 
latino-american în pro
movarea noilor dansuri 
moderne. Elementele ca
racteristice în folclor 
transmit dansurilor 
care apar, concretizîndu-se 
înfr-un stil nou de miș
care. Acest element nou 
se manifestă în caracterul 
mișcării care devine mai 
amplă, mai completă. Teh
nica dansurilor moderne 
te bazează pe o mișcare 
ritmică precisă a întregu
lui corp. Pașii sînt mai 
complicați, mai interesanți, 
cu variații ritmice dife
rite, iar mișcarea de bază 
a picioarelor e însoțită de 
mișcări ale corpului și bra
țelor.

Continuînd tradiția de a 
fi adoptate ca dansuri mo
derne, începută încă din 
1910, cînd tangoul argen
tinian și maxixe-ul brazi
lian dominau repertoriul 
tălilor de dans, producțiile 
folclorului coregrafic lati
no-american au plăcut și au 
atras prin ritmurile antre
nante și mișcările origi
nale. Astfel, după 1930 a- 
par în repertoriul modern 
rumba, pariooa, conga. 
Multe din dansurile mo
derne actuale iji au origi
nea în dansurile populare

dans specific, deosebit. 
Samba ia ființă din conto
pirea formelor de expresie 
ale Africii cu ritmurile de 
origină indo-americană și 
europeană.

Alți reprezentanți ai fol
clorului latino-american în 
dansul de societate sînt 
mambo fi cha-cha-cha 
inspirate clin folclorul cu
banez.

Popularizarea 
cba-ului s-a datorat 
noscutului conducător de 
orchestră cubanez, Enrique 
lorrina, care. împreună cu

cha-cha-
cu-

(Urmare din pag. I)

merice. De aceea, alegerea 
locurilor în ordinea mediilor 
corespunde cu așteptările le
gitime ale studenților care au 
trudit cu hărnicie și cu min
tea deschisă pentru a se for
ma cit mai eficient în vederea 
viitoarei cariere.

Ce oferă in prezent imensul 
șantier al muncii intelectuale 
întins pe tot cuprinsul țării? 
Construcția planificată a so
cialismului, în etapa actuală, 
care se înscrie în desăvîrșirea 
acestei construcții, cere con
tribuția luminată și entuzias
tă a unui număr impresionant 
de specialiști cu calificare su
perioară, înaltă și foarte înal
tă, intr-o multitudine de sec
toare tehnice, economice, cul
turale, științifice, care se îm
bină intre ele 
mai puternice 
altul.’

A considera 
ceste sectoare 
decit altele implică 
deri pe care numai 
ciunea unei îndelungate 
periențe și le poate lua. De 
aceea, pentru un tînăr ado
lescent, care s-a pregătit pen
tru grupul de cariere pe care i 
le poate oferi absolvirea fa
cultății urmate, faptul că nu 
a putut alege pe cea care i se

punînd accente 
pe unul sau pe

unul 
mai

dintre a- 
important 

răspun- 
înțelep- 

ex-

se 
noi

POPULARĂ

IERBURI AMARE
Lectură...

Foto : E. HÖFER

EXPOZIȚIE DE ARTĂ

f cu-

im sprijinul mon

corespondentul
nostru).

IM
DE LA SECTOR

o mai bună informare 
să-ș

TOVARAȘA

DEVA (de la corespon
dentul nostru).

In sala mică n Căsoi de 
cultură din Hunedoara 
s-n deschis expoziția re
gională de artă populară 
organizată de către casa 
regională a creației popu
lare. Exponatele, în nu
măr de peste 300, sint o- 
rlentate pe zono etnogra
fice (Pădurenl, Mărgi
neni, Sienl, Mureșeni 
etc.) șl cuprinde țesături, 
cusături, obiecte de cera
mică (renumita ceramică 
de Obîrșia-Brad), crestă
turi în lemn, lucrări în 
piele, executate de către 
coi mal renumlți meșteri 
din regiune.

IO problematică de gravitate 
extremă generează un film se
rios sub toate aspectele. Sce- 

Inariul (Frida Filipovlc) — in
strumentul principal de comu
nicare a intențiilor realizatori- 

Ilor — se nutrește din surse 
multiple de dramatism. Deru
larea epică are coerența logică 

Iși ritmul nervos al anchetei. 
Există un progres continuu al
informației, o reducere trep
tată a unor enigme. Cunoaș
terea avansează pe traiectorii 
strategice, obiectivele ei sint 
precise, atingerea lor înseamnă 
superioritatea justiției asupra 
crimei. Un jurist german se 
străduiește să dovedească cul
pabilitatea unui fost nazist 
notoriu. Dovedirea și sancțio
narea crimelor sint însă împie
dicate de absența mărturiilor. 
Unica șansă este obținerea de
poziției Leei Weiss. Dar Lea 
Weiss refuză. Eforturile dispe
rate de a o convinge să depună 
au un dublu rezultat : ele des
coperă nu numai orori trecute 
dar și prelungirea latențelor 
lor în prezent. Nazismul e încă 
viu șl agresiv, are încă o rețea 
puternică de pioni. Acuzarea 
și pedepsirea criminalilor nu 
e împiedicată atît de precari
tatea mărturiilor, cît mai ales 
de o contraofensivă subterană 
care controlează utilizarea lor. 
Lea Weiss continuă să fie o 
victimă, persecuția ei nu e de 
domeniul trecutului. Descope
rirea treptată a biografiei ei 

g tragice și a împrejurărilor ac- 
g tuale care o obligă la tăcere 

constituie etape ale anchetei. 
Această anchetă nu repre
zintă un proces de simplă 
informare ci unul de 
noaștere. Adversarii nu sînt

creație a profesorului de 
dans, Camille de Rhynal.

Totuși twist-ul din 1928 
și cel de azi au numai nu
mele comun și o mișcare 
de răsucire a genunchilor, 
care a adus după sine nu
mele dansului (twist, în
seamnă în engleză răsu
cire). în ultimul timp 
samba a căpătat un stil 
nou de interpretare, denu
mit, in iraducere din por
tugheză, hossa-nova, (bos
se = stil, nova = nou) în 
urma unui curent de în
noire în cultura braziliană 
inițiat de un grup de ti
neri poeți, compozitori, in- 
terpreți, printre care s-ou 
distins poetul Vincius de 
Morari și pianistul Anto
nio Carlos Jobim. Compo
zițiile din filmul ~ ' 
Negro" i 
bossa-nova.

Amintim printre dansu
rile moderne recente liniș
titul și ordonatul madison. 
populara yenka și scutura
tul, dar nu mai puțin in
teresantul shake în care 
partenerii dansează fără a 
se deplasa, ritmul fiind re
dat din complicate dar ar
monioase mișcări de brațe 
și din flexiunea și extensia 
genunchilor. O formă mai 
dezinvoltă de shake este 
corespondentul coregrafic 
al stilului „beat-buzic” o- 
tît de sugestiv redat de 
formația de ghitare elec
trice „Sincron".

Totuși, poate pentru a 
da o replică dansului sta
tic, twist, shake etc. gus
tul pentru mișcarea armo
nioasă, largă, dansată în a- 
devărâtul sens, s-a mani
festat prin includerea în 
repertoriul modern a dan
sului popular grec „Sir- 
taki“, originar din insula 
Sirtos. Desigur, un rol de 
seamă l-a avut filmul 
„Zorba Grecul", dar fru
musețea acestui dans a cu
cerit imediat o mare sim
patie.

De la Sirtaki la sîrha sau 
brîul nostru nu-i decît un 
pas. Cine știe, poate le 
vom aplauda și ca dansuri 
moderne de societate, ten
dința promovării folcloru
lui în riadul acestora fiind 
evidentă și nu e de fapt 
decît o tradiție care, de la 
pavană pînă la twist, 
s-a dezmințit niciodată.

„Orfeo
au consacrat

î?
3

renumita sa orchestră „El 
cha-cha-cha", au dat mu
zicii de dans cele mai cu
noscute piese ale acestui 
dans.

în repertoriul modem 
au mai apărut reluări în 
formă nouă a unor dansuri 
mai vechi cum sînt 
Rock-and-roll-ul, bazat pe 
aceeași pași de bază ca și 
ai foxtrot-ului interpretați 
într-un stil cu totul deose
bit și veselul charleston.

Repetînd modul de lan
sare al charlestonului a 
îpărut twistul, inspirat din 
folclorul negru.

Totuși numele acestuia 
este deparțe de a fi o nou
tate în repertoriul dansu
rilor moderne, deși a apă
rut în 1961.

Twisț-ul a fost publicat 
ca noutate în numărul din 
octombrie 1928 al revistei 
de specialitate „Organe 
officiel du Syndicat națio
nal des proffesseurs de 
danse et danseurs pro- 
fessionels“, care apărea în 
Franța în perioada respec
tivă. Mai mult, în alt nu
măr al aceleeași reviste se 
redă chiar descrierea amă
nunțită a dansului twist,

LE IȘI CONSTRl'IESC

LOCUINȚE PROPRIETATE

PERSONALA

FOILETON

Pentru 
a cetățenilor care doresc 
construiască locuințe proprietate 
personală, comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Hu
nedoara a luat o serie de mă
suri de popularizare a avantaje
lor pe care le oferă în acest 6ens 
statul. S-a creat posibilitatea vi
zitării de către cei interesați a 
apartamentelor cu 2 și trei ca
mere finisate și mobilate în blo
cul C 3 din microraionul 4. De a- 
somenea, pentru cunoașterea da
telor privitoare la finisajul, dis
tribuirea încăperilor, costul lu
crărilor etc. serviciul de sistema
tizare și arhitectură a organizat 
o expoziție grafică

mm răspîndit, in 
este

repartiția pri-

din Cuba, Son Domingo, 
Brazilia, Mexic și Argen
tina.

Cel mai cunoscut, fiind 
si cel "
forma sa folclorică, 
samba. El a fost adus în 
Europa din țara sa de 
baștină, Brazilia, încă din 
1 L1?

Samba, dansul carnava
lurilor populare de la Rio 
de Janeirp, are ca bază un 
dans negru angolo-congo- 
lez, batucu. Negrii duși în 
sclavaj in Brazilia au trans
portat cu ei obiceiurile și 
tradițiile lor, care, in con
dițiile noului mediu, in- 
fluențînd puternic folclo
rul muzical-coregrafic au
tohton, dau naștere unui

De curînd, 
comuna Mînăsti- 
rea, raionul Olte
nița, s-a deschis 
Muzeul memorial 
„Al. Sahia". In mu
zeu sînt expuse o- 
biecte și mobilier 
aparținind scriito
rului, precum și 
acte, documente, 
manuscrise, foto
grafii din activita
tea sa. în imagine : 
vedere exterioară a 
Muzeului memorial

„Al. Sahia‘\

Foto : AGERPRES

părea cea mai tentantă, ci pe 
cea la care i-a dat dreptul po
ziția sa în șirul de solicitanți, 
nu trebuie să însemne resem
nare. ci îndemnul de a-și va- 
loi ifira in această carieră ap
titudinile și cunoștințele că
pătate prin studiile între
prinse.

La capătul de sus al gamei 
carierelor intelectuale in anii 
noștri,se găsește cariera știin
țifică. Aceasta cere aptitudini 
speciale, ca și carierele artis-

pregătesc, in speță, de cadre 
didactice. Ar fi o ingratitudine 
inadmisibilă și dăunătoare să 
se diminueze rolul esențial al 
cadrelor didactice de toate ni
velurile în formaț-ea tuturor 
oamenilor muncii, oricare ar 
fi categoria, calificarea și ren
tabilitatea carierelor acestora. 
De aceea, în particular, carie
ra de profesor de invățămînt 
mediu, trebuie privită atit de 
tinerii absolvenți, cit și de Mi
nisterul învățămîntului ca o

ce le este posibil pentru 
face iluzorie repartiția lor 
învățămint, imediat sau 
mai de grabă. Desigur că 
celeași rînduri nu-i vor pu
tea împiedica întru nimic, to
tuși faptul că ele subliniază o 
racilă bine cunoscută, dar greu 
de remediat pînă în prezent, 
sub aspectul ei dăunător for-

ABSOLVENȚII
tice creatoare sau de înaltă 
măiestrie, de asemenea, deose
bit de apreciate.

Cercetarea științifică, sub 
formele ei esențiale: funda
mentală, aplicativă și de dez
voltare, implică trei factori: 
tematică, bază materială și 
cadre. Dintre acești factori, ul
timul se alimentează direct 
prin producția de absolvenți ai 
învățămîntului superior. Or, 
pentru asigurarea acestei „pro
ducții“ este nevoie de alte ca
dre și anume, de cele care le

specialitate la fel de impor
tantă ca și cele de cercetător, 
sau specialist atașat produc
ției, culturii.

Rîndurile de față sînt de
parte de a avea caracterul bu
colic al unui eseu de circum
stanță asupra absolvenților u- 
niversitari. Se știe perfect că 
o bună parte dintre cei des
tinați să devină profesori în 
învățămîntul liceeal sau gene
ral nu manifestă entuziasm 
pentru această carieră. Unii și 
unele caută să întreprindă tot

mării de cadre pentru viitorul 
atît apropiat cît și de perspec
tivă, nu poate fi chiar inutil.

Absolvenții învățămîntului 
superior constituie treapta su
perioară a acestor cadre și în 
ei poporul sădește cu mîndrie 
și încredere cele mai sigure 
speranțe. Acestea le conferă 
numeroase și substanțiale 
drepturi în viața pentru rare 
s-au pregătit, dar totodată și 
anumite obligații tot atît de 
neîndoielnice. Una dintre a- 
cestea este de a privi misiu-

nea înscrise in . .
mită ca pe o sarcină de în
credere pe care le-o dă po
porul care le-a asigurat stu
diile în condiții superioare, 
fără nici o grijă materială.

Nu locul unde este menit 
să înceapă a-și valorifica stu
diile este important pentru 
cel investit cu o astfel de 
misiune, ci mesajul însuși în
scris în ea. Astăzi, orașele șj 
multe din satele patriei oferă 
condiții suficient de bune, 
uneori excelente, de viață unui 
tînăr care jsi începe cariera, 
A pune pretențiile de con
fort în fața aspirațiilor, în
seamnă egoism mărginit și tră
dează o sărăcie sufletească ne
potrivită cu elanurile tinerești. 
Pe de altă parte, mersul îna
inte, victorios, dezvoltarea mul
tilaterală atît de strălucită a 
construcției socialiste în țara 
noastră, oferă oricui posibili
tăți nemăsurabile de afirmare 
în orice domeniu, ascensiuni 
de carieră care satisfac cele 
mai ambițioase aspirații, cu 
singura condiție ca acestea să 
fie conforme cu această dez
voltare impetuoasă, marcată 
permanent și pretutindeni cu 
semnul tinereții entuziaste și 
creatoare.

In luna Iunie a anului 1957 
(ziua nu o mai știu precis) 
tovarășa Lina, șefa sectoru
lui în care se aplică sigiliu 
cu ceară roșie pe plicurile cu 
două deschizături, a adormit. 
Cqm s-a petrecut nenoroci
rea nu știu. Unii presupun 
că din cauza unei astenii 
survenite în ziua de 18 iunie 
1957, cînd tovarășa Lina a 
fost rasă de pe tabelul de 
prime și ar fi înghițit seara 
mai multe luminaluri. Cert 
e un singur lucru, tovarășa 
Lina, șefa sectorului aplica
rea sigiliului pe ceară roșie, 
a mîncat bine în aceea seară, 
s-a culcat și nu s-a mai tre
zit 10 ani bătuți pe muche. 
Orice încercare a medicilor 
de a o readuce la realitate 
a fost imposibilă.

Și iată că după zece ani, 
tot în luna iunie, tovarășa 
noastră Lina a făcut ochii 
cît două ridichi de lună bine 
dezvoltate, a sărit din pat, 
și-a luat geanta și fugi la 
șecțpr.

— Bună ziua tovărășeilor 
— a zis, și, cum prin nu știu 
ce împrejurare, postul i se 
păstrase, se. așeză la biroul 
cu telefon direct și din acea 
clipă a devenit din nou șeful 
de sector (numai că în acest 
loc de muncă nu se mai pu
nea sigiliu cu ceară roșie).

Tocmai atunci intră pe ușă 
Valy de la registratură. Cum 
o văzu, tovarășa Lina sări în 
sus, 1,70 (mai avea nițel pînă 
la recordul mondial).

— Cpm tovărășico, umbli 
cu jupon ? Dar ce sîntem noi 
aici, unde ne aflăm ? Pe 
mine m-ai consultat ?

Valy i-a explicat cum că 
juponul o mai îngrașă și pe 
ea pe ici pe colo și că moda 
de aoum e cu Mipi-Joup.

— Ce mai e și asta ?
— Adică... minim jumătate 

din fusta dv.
Ce a urmat ? Tovarășa 

Lina a dat dispoziție scrisă 
la mașină în 18 exemplare, 
că nimeni nu mai are voie 
să poarte jupon : care jupon, 
ocupă prea mult spațiu, care 
spațiu trebuie folosit mai ra
țional.

Apoi a convocat o ședință 
de sector. Cineva i-a spus că 
ședințele se organizează după 
program și trebuie să fie 
scurte și la obiect.

Tovarășa Lina a mal sărit 
odată în sus (de data aceas
ta cu vreo 10 cm peste re
cordul mondial).

— Cum, fără ședință, fără 
analiza temeinică de 49 de 

X—_______

dv. 
s-a 
de

ore ce fel de muncă e asta ? 
După cîte văd, aici nu se lu
crează cu entuziasm și elan 
tineresc, am să mă adresez 
tovarășului Vulpe care a lan
sat celebrele lozinci : „Prost 
muncim, veseli sîntem" și 
„Timpul trece, leafa merge, 
noi cu drag muncim".

— Tovarășul Vulpe, doar
me — i s-a răspuns.

— Sculați-1 1
— Imposibil, odată cu 

a adormit și el, dar nu 
mai trezit nici în ziua
azi iar postul lui a fost des
ființat ca inutil.

— Se poate munci fără to
varășul Vulpe, mai 
producția înainte ?

— $i încă cum...
Dar tovarășa Lina 

dat bătută.
— Ep m-am gîndit 

care dintre noi — îi 
sarcinilor prpfesionale — să 
creștem acasă cîte un iepure 
și un pui de curcă.

E sarcină tovarășilor, sar- 
ci-nă !

La începiit cei de față au 
bufnit în rîs dar cum au vă
zut că tovarășa Lina e fermă 
pe poziție i-au explicat că 
n-o să tină iepuri în baie și 
nici curcile pe aragaz, că 
există acum ferme speciale 
care rezolvă o astfel de trea- 
hă. Enervată, tovarășa Lina 
cere un plic. Cum a pus 
mina pe el s-a îngălbenit, 
s-a albăstrit, s-a înroșit, s-a 
înegrit etc.

- Cum. nici în ziua de azi 
problema plicurilor cu două 
deschizături nu a fost rezol
vată ? De ce să obligăm noi 
oamenii să pună scrisoarea 
în plic numai pe o singură 
deschizătură și de ce să nu-i 
dăm posibilitatea s-o aleagă ? 
Ar avea ce munci încă un 
om aipi în sector.

A cerut apoi să i se dea si
giliul și ceara roșie, ștampi
lele : : „Aprobat", „Citit de 
mine", ..Studiat atent“. „Nu 
se aprobă tovarășe" etc.

— Nu mai există de mult, 
au fost aruncate — i s-a răs
puns.

Tovarășa Lina, rămasă în 
urmă, cțin aceea împrejurare 
nefericită la anul 1957. a luat 
iar pe rînd toate culorile 
curcubeului.

— Si eu ce să fac ? Fără 
sigiliu, fără ceară roșie, fără 
plicuri cu două capace, fără 
ștampile, fără tovarășul Vul
pe, fără... Eu, ce să fac ?

merge

nu s-a

GH. NEAGU

Indivizi sau grupări ei două 
ideologii; de aceea angajarea 
e obligatorie și totală. Suspen- 
se-ul nu se localizează aici în 
zona raționalității superficiale 
ci antrenează profunzimile 

! conștiinței. Tensiunea nu în
seamnă curozitate, ci încor
dare intelectuală și afectivă, 

_ risc ideologic,
[y Filmul nu este o dramă 

de idei, nu are factura „Pro- 
Icesului de la Nürnberg" de 

pildă. Centrul său de greutate 
dramatică nu este disputa idea
tică, ci biografia Leei Weiss, 
descoperită pe alocuri cu pa
siunea pentru real și emotivi- 

■ tatea reporterului. Un spirit 
■ documentarist transpare ade- 
Îsea — in fragmentele ce re

constituie viața de lagăr (pa
siunea faptului autentic, vio-

I

I

lent, zguduitor, mai șocant de
cit orice ficțiune), sau în mo
dalitatea de urmărire și abor- 

n dare a celor implicați în situa- 
B fia vizată. De aici o vigoare 

de adevăr brut, o capacitate de 
n a interesa nemijlocit, de a cap- 
| tipa, de a provoca 
8 imediate și tranșante 
Ițile unei operații

de reală calitate.

Dar „Ierburi amare" nu este 
Iun film-repnrtdi, după cum nu 

este nici film-proceș, nici film.-

atitudini 
— virtu- 
ziaristice

anchetă, nici film-biografie. 
S-ar părea că realizatorii (sce
nariul : Frida Filipavic, regia : 

• Zijca Mițrovic) nu au vizat în 
| primul rînd „opera^ cinema

tografică ei au căuțat mijloa
cele adecvate de comunicare 
ideologică. De aceea modalita
tea filmului nu este „intere
santă", „banală" sau „desuetă" 
ci simplu convenabilă. Expre
sia nu este studiată in sine, nu 
constituie nici valoare nici 

| viciu, e numai qptă pentru 
comunicare,

Dar, tn acest film, cape nu 
pare să ambiționeze prea se
rios să fie „artistic", ne intîl- 
nim cu marea artă: Irene 
Papas — in ralul Leei IVeiss 
—• confirmă prestigiul pe care 
preațiile anterior cunoscute i 
l-au stabilit. Expresivitatea 
crincenă a actriței s-a conjugat 
și aici cu forța de autodomi- 
fiare, cu austeritatea gestului 
actoricesc (deși scenariul i-a 
întins „curse" de excesivitate 
dramatică} care conferă atîta 
vigoare sublimată rolurilor 
sale.

TLINA GRIGOROVIC1
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UN JUDECĂTOR
MIHAIL ROMAN

președintele Tribunalului raional Grifi fa Roșie

FAȚĂ IN FAȚĂ CU 245 DE FAMILII1 

CARE CEREAU DESPĂRȚIREA

Traducere» în vințS a prevederilor menite să promoveze întărire» familiei șl 
respectul datorat acesteia, necesitatea explicării (inutei de înaltă răspundere 
Istorică față de destinele neamului nostru, a prevederilor ce urmăresc relansa
rea potențialului energetic uman național, oferă în mod cu totul deosebit mun
cii do judecată, largi posibilități de investigare psihologică și sociologică.

Intilnirea zilnică cu omul, frămîntat de nereușita rezolvării problemelor sale 
vitale, transformă munca judecătorului intr-un izvor nesecat de informare so
cială, de cunoaștere psihologică și oferă cercetătorului pasionat un tezaur de 
preț.

Valorificarea lui în timp, în profunzime șl In perspectivă este deosebit de 
dificilă, omul fiind îndeobște refractar la ancheta pe viu. Dar care este munca 
de ccrcetaro care nu întîmpină piedici?

Evident, îndemnul la investigație sociologică privește șl pe cel chema)! să 
încerce refacerea raporturilor sociale înfrîntc.

OBIECTUL 
ANCHETEI

O asemenea investigație a prins pe nesimțite viață și in 
camera de consiliu a Tribunalului popular al raionului Gri- 
vița Roșie cu concursul a 245 perechi de tineri, maturi și 
oameni in xirstă aflați la o cumpănă a drumului lor in viață. 
Noua reglementare a procedurii rezolvării cererilor de des
facere a căsătoriei, un act de înaltă justiție socială, oferea 
prilejul trecerii în revistă a unor greșeli și omenești și de 
legiferare.

Cele 245 perechi chemate in camera dc consiliu în vederea 
unei noi încercări de împăcare aveau următoarea medie 
de vîrstă :

Media de vîrstă Cifra Procentaj
a soților absolută °/o
Fină la 30 de ani 115 47
31—40 ani 82 33
4l—50 ani 31 13
Peste 51 ani 17 7

Cifrele arată limpede că pericolul destrămării căsătoriei
este mult mai mare la tineri soți, dar nu ocolește nici pe
maturi și nici pe cei in vîrstă împrejurare care învederează 
insuficiența — pînă la apariția noilor legi — a factorilor 
care asigurau în mod obișnuit climatul necesar consolidării 
familiei și în același timp lipsa unor elemente de sudură 
naturală a familiei, lipsă care a menținut pericolul desfa
cerii căsătoriei chiar și la vîrstă care nu ar trebui să mai 
ridice asemenea probleme.

DIVORȚUL ESTE CEL CARE REZOLVĂ 
NEREUȘITA ÎN CĂSNICIE?

Intrlnirea cu aceste perechi 
a mai învederat că un număr 
important de căsătorii nereu
șite (107 perechi reprezentând 
44 la sută) îl procură soții care 
au mai încheiat și desfăcut 
anterior căsătorii. Iată, deci, că 
nici a doua alegere nu se do

Desigur, sint mai mulți fac
tori care determină această 
stare de lucruri. Unul dintre 
ei, cunoașterea reciprocă, se

Cit timp s-au cunoscut 
cei 245 de anchetați

(Cifră absolută) Procentaj 
•/.

Mai puțin de 3 luni 118 48
3—6 luni 29 12
6—12 luni — —
Mai mult de un an 98 40

In cazul anchetei noastre, 
deci, fiecare a doua pereche 
ajunsă în pragul divorțului se 
bucurase de o perioadă de 
cunoaștere mult prea scurtă.

Nu este lipsit de interes fap
tul relevat de anchetă, că din 
cele 118 perechi care s-au 
cunoscut mai puțin de 3 luni, 
mai mult de trei sferturi s-au 
mulțumii cu relații de cu
noaștere de 3—4 săptămim 
înainte de a se prezenta in 
fața ofițerului de stare civilă. 
Unii dintre ei au afirmat că 
„totul a mers fulgerător“, al
ții ajunși in fața președintelui 
instanței au declarat că ,.nu 
și-au inchipuit atit de com
plicată căsătoria“, iar majori
tatea au constatat că „nu ne 
potrivim“ sau „nu ne înțele
gem“, ceea ce, evident. se 
putea prevedea.

Este interesant, de aseme
nea, că perechile care au a- 
cordat cunoașterii reciproce 
un răgaz mai mare de șase 
luni pînă la un an. au evitat 
ancheta noastră.

Cu toate acestea o bună 
parte dintre cei anchetați (40 
la sută) se cunoscuseră, sau 
conviețuiseră timp de un an 
sau chiar mai mult. Cum se 
explică faptul că și dintre a- 
ceștia și-au manifestat hotă- 
rirea de a divorța ? Desigur,

Atracția fizică joacă un rol 
necontestat in unirea soților. 
Pornindu-se de la această rea
litate s-a dezvoltat în trecut 
și se susține încă de către so
ciologi din diferite țări, sub o 
argumentare mai mult sau 
mai puțin psihologică, mai 
serios sau mai superficial tra
tată. teza libertății sexuale. 
Este foarte ușor însă de recu
noscut din lectura acestor tex
te că ele neglijează de cele 
mai multe ori implicațiile mo
rale si sociale ale problemei.

Ancheta noastră învederează 
că 76 (31 la sută) dintre pe

vedește a fi întotdeauna mai 
bună decît prima și mai cum
pănită, iar soțul care încheie 
cu aceeași ușurință a doua sau 
a treia căsătorie devine foar- 
te adesea un element dizol
vant.

DE CE DIVORȚEAZĂ, ÎN SPECIAL 
TINERII ?

relevă a fi deosebit de im
portant în reușita sau nereu
șita căsătoriei. Iată ce expri
mă cifrele anchetei: 

nu trebuie căutată o singură 
explicație.

O căsătorie întemeiată pe o 
insuficientă cunoaștere nu este 
neapărat sortită eșecului. Ea 
se poate împlini in timp, iar 
faptul acesta îi derutează une
ori pe tineri. în familia X, ra
ționează ei, soții s-au căsăto
rit după o lună de la cunoș
tință și o duc bine. întâmpla
rea o transformă astfel in 
lege. In aceeași măsură o că
sătorie aparent solidă poate 
fi destrămată prin intervenția 
unor factori neprevăzuți, că
rora sentimentele sau caracte
rele celor doi soți nu le pot 
face față.

Uneori însăși amînarea ho- 
tărîrii de a încheia căsătoria, 
peste limitele unei suficien
te cunoașteri, este o dovadă a 
nesiguranței sentimentelor cu
plului in perspectivă de a se 
căsători. In asemenea cazuri, 
solicitarea divorțului la nu
mai 1—2 ani de la încheierea 
căsătoriei precedată de 6—7 
sau chiar mai mulți ani de 
conviețuire aparent liniștită, 
nu trebuie să mire.

Principalul element de su
dură al căsniciei nu este, deci, 
timpul, ci seriozitatea senti
mentelor soților Timpul nu 
este decît un mijloc de verifi
care a sentimentelor.

LIBERTATEA SEXUALA SINGURĂ 
DUCE LA REUȘITĂ?

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII VA
LORILOR TRADIȚIONALE PRIN INTER

MEDIUL FAMILIEI

rechile anchetate au convie
țuit sau au întreținut legături 
intime înainte de a se căsă
tori. Deși mai puțini decît a- 
ceia care an pus de la în
ceput bazele legale ale unei fa
milii, ei nu au dovedit că au 
înțeles complexitatea legătu
rii psihico-fizice care asiqură 
trăinicia unei căsnicii și a- 
tracția fizică nu t-a scutit de 
neînțelegerile care pindesc 
orice afecțiune superficială, 
neajutorată de spiritul conce
siei, al sprijinului permanent 
și reciproc și chiar al renun
țării la dezideratele pur per
sonale în folosul cuplului.

Desigur, ancheta de față nu 
poate servi drept ghid general 
și permanent. Datele diferă de 
la regiune la regiune, de la 
raion la raion, în raport de 
structura social-economică a 
teritoriului administrativ care 
oferă cuplurile anchetate și 
fără doar și poate se schim-

Motivele declarate de divorț Cifră 
absolută

Procentaj 
°/o

Lipsă de afecțiune și infidelitate 77 32
Injurii și atitudini violente 66 27
Părăsirea domiciliului conjugal 50 19,4
Alcool si urmările lui 15 6
Influenta nedorită a familiei
unuia dintre soți 15 6
Nerespcctaroa obligațiilor materiale
și morale de sot si tată 18 7
Risipirea veniturilor 2 0,8
Condamnări pentru
comportări incorecte 2 0,8

Afecțiunile superficiale ur
mate sau neurmate de infide
litate conjugală procură deci 
majoritatea relativă a cazuri
lor ajunse in pragul divorțu
lui. Putem considera că tot 
lipsa de afecțiune stă și la 
baza atitudinilor violente sau 
injurioase. In fond violența 
și lipsa de respect nu au ni
mic comun cu afecțiunea și 
climatul de ințelegere fami
lială. Tot lipsită de legătură 
sufletească se dovedește și că
sătoria ce se clatină în urma 
îmbolnăvirii grave a unuia 
dintre soți. Atitudinea celui 
care își părăsește tovarășul 
de viață la mare necaz (și ce 
necaz mai mare poate fi de- 
cit pierderea sănătății) poate 
fi, de altfel, calificată si ca 
neomenie. în sfirșit părăsirea 
domiciliului conjugal, desfa
cere in fapt, dar nu irepara
bilă a căsătoriei, care urmea
ză uneia dintre situațiile deja 
analizate, traduce în fapt rup
tura legăturii de intimitate în
tre soți, manifestarea pripită 
sau nepăsătoare a hotăririi de 
a rupe uniunea familială.

Toate aceste situații, prăbu
șiri ale edificiului familiei 
construită pe nisipul unei a- 
tracții de moment, a unui in
teres oarecare, sau a unei ho- 
tărîri pripite, intr-o proble
mă care reclamă dacă nu ma
turitate cel puțin sinceritate și

Arătam la începutul acestei 
anchete că nu numai factorii 
de destrămare pun în pericol 
integritatea familiei ci și lip
sa elementelor de sudură sau 
neverificarea propriilor opinii 
in alegerea tovarășului de 
viață.

A. Girard („Population" nr. 
4/964; „Le choix du conjoint" 
— anchetă în cadrul I.N.E.D.- 
Paris) consideră pe bună drep
tate că întemeierea unei fami
lii rămîne un fenomen social, 
deși preferințele individuale 
își fac loc din ce in ce mai 
mult. Totul se petrece, spune 
A. Girard pe baza studiului 
anchetă făcut în Franța în 
cursul anului 1959, ca șl cum 
fiecare s-ar strădui în con
duita și alegerea sa să se a- 
propie de o normă socială.

Se simte ca atare necesitatea 
continuării unor valori tradi
ționale în alegerea tovarășului 
de viață, care să limiteze într-o 
măsură oarecare și să influen
țeze în bine libertatea indivi- 
dului.

Intrucît omul este chemat să 
hotărască în problemele sale 
de viață cele mai importante la 
o vîrstă cînd nu i se poate pre
tinde o maturitate bazată pe 
experiență, rolul familiei 
în sfătulrea și îndrumarea tî- 
nărului poate fi determinat în 
buna sa orientare, mal cu sea
mă că familia este prin natura 
fl rostul său păstrătoarea cea

CUM SE REPARTIZEAZĂ MOTIVELE 
DECLARATE DE DIVORȚ

bă de la an la an. Hetero- 
genitatea social-economică a 
unui raion cu pondere indus
trială din mediul urban, cum 
este cazul raionului Grivița 
Roșie, poate exprima, cu toa
te acestea, în linii mari, o si
tuație generală, care se pre
zintă in felul următor: 

seriozitate, sint expresia ne
înțelegerii răspunderii care 
antrenează întemeierea unei 
familii, expresia unei concep
ții frivole despre viață.

Nu e cazul să stăruim asu
pra efectelor cunoscute ale 
viciului consumului exagerat 
al băuturilor, ale nerespectării 
obligațiilor materiale și mora
le de soț și tată, ale influen
ței exagerate și nedorite a fa
miliilor de proveniență a so
ților, ale comportării necin
stite și incorecte sau risipitoa
re. Ele sint urmarea nedesăvâr
șirii educației în familie, școa
lă și colectivele de muncă sau 
microgrupurile social-cultura
le. Permanenta preocupare a 
organizațiilor de partid, a orga
nizațiilor obștești, a instituții
lor de cultură și artă, a or
ganelor de presă, entuziastele 
acțiuni de prevenire a încăl
cărilor de lege și de popu
larizare a disciplinei legilor 
întreprinse de organele de 
justiție și amploarea dezvol
tării șt întăririi opiniei publi
ce ridicată la rang de lege, nu 
vor permite supraviețuirea a- 
cestor manifestări într-o so
cietate în care dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
omului și respectarea demni
tății umane s-a constituit lege 
de bază a rostului progresu
lui și năzuințelor unei na
țiuni.

HEGEMONIA
NORMELOR TRADIȚIONALE

Concluziile lui A. Girard se 
pot verifica șl in rezultatele 
anchetei noastre și probabil în 
orice parte a lumii unde struc
tura societății este la un ni
vel apropiat de dezvoltare. In
dividul se supune vrînd ne- 
vrind normelor, gusturilor și 
tendințelor colectivității, care 
s-au fixat șl și-au verificat 
trăinicia de-a lungul secole
lor. Aceste norme nescrise con
tribuie în mod fericit la men
ținerea unor structuri și tra
diții sociale care și-au de
monstrat vitalitatea, ajutând 
in mod substanțial societatea 
să întâmpine fără prea mari 
prejudicii consecințele schim
bării valorilor sociale deter
minate de rapidele schimbări 
impuse de dezvoltarea econo
mică, socială și politică. 

mai de preț a celor mal bune- 
valori sociale.

Dacă deci familia nu mai 
poate revendica azi decizia în 
materie de căsătorie — șl nu 
era bine nici în trecut cînd o 
făcea de o manieră autoritară- • 
ea nu trebuie totuși să 
renunțe la menirea ei de 
a constituit personalitatea tine
relor sale vlăstare, conducin- 
du-le și dirijîndu-le alegerea 
pînă la nivelul răspunderii per
sonale șl a problemelor de 
strictă intimitate. Gînd acest 
sprijin de valoare nu a fost 
asigurat, sau cînd el a fost ne
glijat sau refuzat, pericolul e- 
rorii In alegere este mult

mărit, deoarece nu este vorba 
în esență de păstrarea cu orice 
preț a unor valori tradiționale, 
ci de continuarea acelora care 
și-au demonstrat valoarea, de 
consultarea unei opinii colec
tive — întotdeauna mai bună 
decît aceea individuală — și 
de verificarea solidității pro
priilor impresii.

Astăzi, cînd colectivele de 
muncă sau microgrupurile so
cial-culturale cu valorile și 
idealurile lor proprii au deve
nit o a doua familie, ele pot 
împrumuta rolul și pot dobîn- 
di puterea acesteia, mijlocind 
„întâlniri" de cupluri stabile.

înlăturarea barierelor fami
liale și regionale ca medii 
de întâlnire, care asigurau pînă 
la efervescența industrializă
rii și experiența socială a ur
banizării oarecari afinități cu
plurilor întemeiate in acele 
medii, reclamă în prezent — 
așa cum o dovedesc realitățile 
— asigurarea unor noi medii 
de influentă care să le com
pleteze sau să le înlocuiască 
pe cele părăsite.

Noile dispoziții ale legii 
pensiilor care încurajează con
tinuarea activității profesio
nale la același loc de muncă 
nu își vor produce efecte în
semnate numai în domeniul 
oraanizării activității econo
mice sau social-culturale și nu

Desigur, nu se poate pleda 
cu temei numai pentru uniuni 
in cadrul acelorași profesiuni, 
deși asemenea uniuni s-au do
vedit în cea mai mare propor
ție durabile : numai 34 aseme
nea cazuri sau 13 la sută au a- 
juns la divorț.

Uneori, tocmai varietatea 
preocupărilor profesional-cul- 
turale unește pe viitorii soți 
și sînt tot cel puțin atîția care 
se pronunță pentru diversitatea 
profesională in căsnicie, spri- 
jinindu-se pe atracția ce o re
prezintă pentru un soț profe
siunea celuilalt, pe efectul se
dativ al conținutului preocupă
rilor acestuia, deosebite de ale 
sale, lucind rolul unei odihne 
active.

Trebuie totuși reținut că 
201 perechi sau 82 la sută din 
cazurile de divorț anchetate 
s-au recrutat dintre perechile 
care nu au avut nici o afinitate 
cultural-profesională. Aceasta 
subliniază importanta eforturi
lor organelor de stat îndrep-

Dificultatea ce o prezintă a- 
legerea tovarășului de viață 
determină pe unii să susțină 
că este mai bine, sau totuna, să 
ne lăsăm în voia întâmplării.

Lipsa de convingere cu care 
se susține această teză ne-ar 
scuti de orice comentarii. To
tuși, ancheta noastră ne per
mite, iar concepția noastră 
despre viață ne impune, u- 
nele aprecieri.

Libertatea negîndită de ale
gere concretizată în lăsarea în 
voia hazardului, libertatea se
xuală înainte de căsătorie con
simțită atunci cînd cel ce și-a 
permis-o n-a acceptat cîtuși de 
puțin eventualitatea căsătoriei, 
nu se încadrează în concepția 
justă despre libertate, care im
plică necesar o atitudine etică, 
conștientă. în fața căsătoriei și 
păstrarea demnității umane a- 
tît la femeie cît șl la bărbat.

Întâmplarea n-a stat decît 
la baza a prea puține uniuni, 
stabile. Ancheta noastră relevă 
că aproape jumătate (46 la 
sută) din cuplurile care au ce
rut divorțul provin din uniuni 
hazardate, iar dacă am socoti 
că și uniunile întemeiate prin 
cunoștințele din cadrul colec
tivelor de muncă s-au bazat 
într-o oarecare măsură pe în
tâmplare — întrucît încă nu 
toate colectivele de muncă re
prezintă azi grupuri sociale 
sudate, procentul divorțurilor

Nu este, deci, nici azi indi
ferent dacă cuplul tinerilor 
s-a format în mediul cunoș
tințelor sau recomandărilor 
familiilor sau rudelor, in stare 
să dea oricînd un sfat bun 
sau să atragă atenția asupra 
unor riscuri. Ancheta noastră 
a confirmat și acest adevăr.

COLECTIVELE DE MUNCĂ Șl MI
CROGRUPURILE SOCIAL-CULTURALE 
TREBUIE SĂ CONTINUE ACȚIUNEA DE 

BUNĂ INFLUENȚĂ A FAMILIEI

vor reprezenta numai un ciș- 
tig material pentru oamenii 
muncii, dar în același timp vor 
favoriza crearea unor puter
nice grupuri social-profesio- 
nale, care vor împrumuta din 
durabilitatea idealurilor acti
vității lor de fiecare zi mem
brilor lor.

Se vor atenua astfel deza
vantajele lărgirii considera
bile a posibilităților de alegere 
determinate de urbanizarea 
tuturor așezărilor sociale, de 
concentrarea populației in ma
rile centre urbanistice și in
dustriale și de dezvoltarea a- 
proape nestânjenită a mijloa
celor de circulație, toate antre- 
nind deopotrivă extrema mo
bilitate a indivizilor, care în 
condițiile societății noastre 
gata în orice moment să a- 
sigure noului angajat avans 
in numerar, casă și masă, nu 
pune omului nehotărît să 
prindă rădăcini, prea multe 
probleme de existență.

E BINE CA SOȚUL Șl SOȚIA SĂ AIBĂ 
PROFESII ÎNRUDITE, SAU NU ?

tate în direcția închegării de 
grupuri profesionale stabile și 
in direcția îmbogățirii preocu
părilor culturale ale acestora, 
ele reprezintă, în același timp, 
medii de sănătoasă conduită 
morală în care individul se su
pune tuturor normelor de disci
plină și își însușește idealurile 
și valorile grupului căruia îi 
aparține, ale cărui opinii și a- 
precieri nu îi sînt indiferente

Și dacă nu trebuie să ne 
căutăm cu tot dinadinsul ale
sul printre aceia alături de 
care muncim 8 ore din zi, prin
tre aceia care ne împărtășesc 
căutările și strădaniile profe 
sionale, se pare că nu ne este 
totuși îngăduit să neglijăm 
structura și nivelul preocupă
rilor generale cultural-profe- 
sionale ale viitorului tovarăș 
de viață, care nu ar putea fi 
mult prea diferită, fără a pu
tea deveni, la un moment dat. 
sursa unor nepotriviri impor
tante.

HAZARDUL HAZARDULUI

provocate de uniuni hazardate 
s-ar putea ridica la cel puțin 
55 la sută (135 cazuri). Acest 
procent este confirmat de altfel 
de aceeași proporție (56 la sută 
sau 138 cazuri) a uniunilor al
cătuite din soți provenind din 
regiuni diferite sau limitrofe.

Cei ce consideră că își dato
rează reușita căsniciei întâm
plării, nu se referă în fond 
decît la un hazard al hazar
dului, adică la situații în care 
soții căsătorindu-se fără a aș
tepta trecerea unui timp mal 
îndelungat pentru cunoașterea 
reciprocă au constatat în mod 
fericit că fi leagă multe ele
mente comune.

Adevărul celor pînă act ex
puse s-a verificat prin numă
rul împăcărilor reușite în ca
drul cuplurilor anchetate. Este 
revelator faptul că în cvasi
unanimitatea cazurilor în care 
s-a reușit împăcarea, soții 
și-au întemeiat căminul după 
o lungă perioadă de cunoaș- • 
tere, nu de săptămînl sau luni, 
ci chiar de ani întregi, căsă-
toria apărînd în cazul lor, așa 
cum e și normal să fie, ca un
act îndelungat cumpănit.

S-au mal reușit împăcări în
tre soți provenlțl din același 
mediu natal, cu aceeași profe
siune sau preocupări asemă
nătoare șl, bineînțeles, Intre 

soți cu vechime în căsnicie, 
avînd unul, doi sau mai mulți 
copii. Cu cit numărul copiilor 
era mai mare cu atît se ajun
gea mai ușor la împăcare. A-

Nu de puține ori, clte o cu
noștință îmi cerea să-i reco
mand o ședință de audiență 
în care ponderea să o dețină 
procesele de divorț, apreciind 
cu haz că ele trebuie să fie 
„distractive". Nu știam ce să le 
răspund acestor spectatori a- 
matori de scene penibile. Pen
tru mine au fost întotdeauna 
greu de suportat scenele din 
procesele de divorț în care so
ții pînă mai ieri uniți cu trup 
și idealuri. își aruncau acum 
in față, fără cele mai puțin 
pudice rezerve și fără nici o 
urmă de regret, invectivele 
cele mai disprețuitoare. Ce 
cale lungă, de la unirea totală 
la dispreț 1

Sînt greu de suportat pînă 
și privirile ce șl ie aruncă în 
camera de consiliu, în timp 
ce președintele tribunalului 
încearcă să discearnă motivele 
discordiei pentru a le ușura

Contribuția jertfită de fie
care dintre soți pentru înteme
ierea și dăinuirea visurilor co
mune, poate nu a fost egală. 
Și atunci ? Ți-e permis să 
cauți soluții proprii înainte de 
a fi reflectat dacă tovarășul 
tău de viată ar mai putea găsi 
una pentru sine, după ce și-a 
risipit tot tezaurul afectiv, 
ideal, volitiv și moral, așter- 
nîndu-l covor sub picioarele 
tale ? Sint jertfe închinate căs
niciei, care nu pot fl repetate. 
Ele reclamă apărarea familiei 
pentru care au fost jertfite, cu

Ei bine, cînd perechea tine
rilor căsătoriți și-a dăruit un 
copil, privirile lor otrăvite de 
sentimente nefirești se lovesc 
de ochii limpezi ai acestuia și

Profesorul VV. D. Wall (An
glia) spunea în cadrul unei 
prelegeri libere, despre valo
rile sociale și morale, ținută în 
octombrie 1966 la Centrul In
ternațional al Copilului (Pa
ris) și voind probabil să facă 
înțeleasă complexitatea și difi
cultatea procesului de educa
ție, că trebuie trei qenerații 
pentru a se ajunge la o cul
tură temeinică, parcurgîndu-se 
drumul de la generația incultă 
prin cea semicultă la cea 
cultă.

Desigur, această limită a 
eforturilor unei generații o 
întâlnim numai acolo unde in
dividul este lăsat să se zbată 
cu puterea sa economică por
nind de la zero pe scena unor 
inechități sociale care-l con
damnă de la început. Și chiar 
în asemenea situații individul 
reușește nu arareori să se ri
dice la posibilități de înțele
gere șl de scrutare a adevăru
lui aproape de culme. Marile 
personalități ale istoriei ne-o 
dovedesc.

Am avut ocazia să mă con
ving chiar înainte de 23 Au
gust 1944 în timpul anilor de 
pregătire școlară, că genera
ția imediat următoare familii
lor de țărani șl muncitori a- 
junsă în situația de a se cul
tiva avea o putere de muncă 
neobișnuită șl întrecea fără 
drept de apel pe fiii generației 
culte sau semiculte. deși și 
printre aceștia se aflau indivi
dualități remarcabile. Era în 
toată ființa lor o sete de cul
tură cu totul deosebită, dar 
care mi se pare cu totul fi
rească.

Organizarea învățămîntulul 
elementar, mediu și superior în 
țara noastră, activitatea insti
tuțiilor social-culturale, îndru
marea lor permanentă de că
tre conducerea de partid și de 

ceasta dovedește (dacă mai 
era necesar) ce puternic ele
ment de sudură a familiei este 
copilul.

DE LA „UNIREA TOTALĂ" LA... DIS
PREȚ. EDUCAȚIE Șl DEMNITATE

calea împăcării. Sînt fulgera 
de intenții și reproșuri, fluvii 
de dispreț, care te fac să te în
trebi de ce a ales-o el, de ce 
i-a primit ea dragostea, sau 
dacă a fost aceea adevărată 
dragoste ?

Cum s-a putut ajunge pînă 
aci ?! Nu 1 Orice s-ar spune, 
e vorba șl de lipsuri în edu
cație. Oricît de amară ar fi 
înșelarea pentru un soț în a- 
legerea pe care a făcut-o, ea 
nu permite asemenea înfrun
tări de dispreț. Demnitatea o- 
mului nu o permite. Coborîn- 
du-ți tovarășul de bucurii, 
plăceri și necazuri, te cobori 
prin aceasta pe tine însuți, de
oarece el a fost doar alesul 
tău ' Căutând să-ți remediezi 
presupusa alegere greșită, nu 
ți-e permis să prefaci în țăn
dări proiectele de viață ale 
celuilalt, clădite doar împre
ună I 

DAR TOVARĂȘUL TĂU DE VIAȚĂ CE 
VA FACE?

orice preț, tocmai pentru a le 
răscumpăra, prețul.

Sint inutile și neconvingă
toare deci cuvintele i „nu se 
mai poate", „am încercat to
tul", „am avut destul timp să 
mă gîndesc", pronunțate în 
camera de consiliu. Pretinsa 
bunătate ca și aparenta genero
zitate, sînt de cele mai multe 
ori fructele unei masive indife
rențe și se explică prin șubre
zenia educației umanitare. Ni
mic nu asigură că un aseme
nea om nu va greși și în a 
doua „alegere". Ancheta noas
tră a demonstrat contrariul.

COPILUL !

se tulbură. Cînd ochii sînt 
mai mulți, sînt și mai acuza
tori și pot paraliza orice por
nire.

EDUCAȚIE Șl IAR EDUCAȚIE !

stat, sprijinul material neli
mitat acordat tuturor direcții
lor eforturilor de culturalizare, 
toate acestea puse numai și 
numai în slujba asigurării 
demnității omului, dezvoltării 
sale multivalente, scurtează 
drumul către însușirea culturii 
celei mai avansate.

Astăzi în țara noastră, poten
țialul de asimilare al tuturor 
generațiilor se dezvoltă nestân
jenit. putând urca dintr-un sin
gur efort treptele de cunoaș
tere pe care este silit să înge- 
nunche și să zăbovească cel 
lipsit de sprijin material in 
lumea nedreptăților sociale.

Totuși, cauzele anchetate ne 
arată că mai avem mult de 
lucru cu inimile oamenilor 
pînă la a nu mai întâlni >n 
camerele de consiliu ale tri
bunalelor privirile de dispreț 
amintite.

înlăturarea greutăților mate
riale din calea ascensiunii spre 
cunoașterea adevărului refuză 
omului o experiență de sensi
bilizare de neînlocuit, atunci 
cînd pasiunea cunoașterii nu 
este autentică. Autenticitatea 
culturii este direct dependentă 
de umanismul lăuntric al se
tei de cunoaștere.

Cînd dorința de cunoaștere 
nu se dezvoltă pe fondul dra
gostei fată de oameni, cunoș
tințele acumulate vor fi lip
site de căldura ce asiqură pro
funzimea înțelegerii, ln căsăto
rie lucrurile nu stau altfel. 
Totul începe de la dragostea 
față de om Acesta este senti
mentul care trebuie cultivat, 
deoarece el le cuprinde și le 
dă suflu celorlalte.

Relațiile soț-soție și părinți 
— copii sînt un continuu 
schimb de valori sociale și 
morale. Divorțul sau nesoco
tirea obligațiilor de familie a- 
par ca o neînțelegere gravă a 
acestor valori.
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de șampanie

nu

timișorea- 
învinsul

felicite pe tînărul 
succesor. Cu atît 

regretabilă atitudi- 
unei părți din pu- 
— neînsemnată, ca

României și o gură

de la „Pantelimon"

de Dan Dețliu

Tn schimb. în primăvara următoare, la 
22 mai 1950. la Bratislava, am avut din 
nou o zi mare. Din nou in naționala B. ca 
și la Varșovia — de astă dată, bineînțeles, 
cu formația similară a Cehoslovaciei. 
Probabil, pentru ca simetria să fie per
fectă. am apărat și aici un penalii, tras 
foarte puternic, dar nu destul dc precis, 
de către stoperul Marko : am țîșnit exact 
pe plecarea loviturii și am prins din zbor, 
la semi-înălțime Singurul gol mi l-a în
scris... Androvici al nostru incercînd să 
degajeze ! Rezultatul partidei ? Evident, 
2—1 pentru noi !

...Și iată că „ucenicia“ mea se apropie 
de sfîrșit. In toamna lui 1950 intram în 
rîndurile armatei, pentru satisfacerea 
serviciului militar. Fac cunoștință în 
scurtă vreme cu noul meu club. sau. mai 
bine zis, cu cea de a doua familie: clubul 
C.C.A.

— Ții minte data exactă ?
— 3 noiembrie. 1950. Sînt, ca mîlne, 

șaptesprezece ani ! Printre recruții din 
contingentul meu — Vasile Zavoda, Bone, 
Bădeanțu. Printre cei mari — Apolzan, 
Androvici, Moldoveanu (Peniță), Balint, 
Rodeanu... Antrenor — RonDay, cel de-al 
treilea maestru forjor al fierului-rău, 
care vă povestește... Portar de bază — 
Traian lonescu. „cerberul“ obișnuit al e- 
chipei reprezentative. Am avut întotdea
una multă considerație pentru „nea Tra
ian“ : sobru, atent, sever cu sine și cu 
ceilalți. „Ei, băiete. — îmi ziceam — pe 
Sabaslău l-ai înlocuit tu. după două săp- 
tămînl, da- aici o să aștepți cine știe cît !“

Am așteptat exact., o lună — mai pre

cis, pînă în ziua finalei cu I.T.A., finala 
Cupei României. Nici nu visam să joc. 
Cînd m-a chemat Ronnay și mi-a spus : 
„Vezi, că aperi duminică“ am crezut că 
n-am auzit bine. Cred că l-am întrebat : 
„Unde să apăr ?“ — și bătrinul mi-a răs
puns morocănos și concis ca de obicei ! 
„In poartă, dragă !“

...Era prin decembrie : frig, umezeală, 
vînt tăios — dar stadionul Republicii, re
făcut recent, gemea de lume. Arădenii au 
atacat de la început — aveau încă echipa 
mare, cu Mercea, Reinhardt, Petschowski, 
Dumitrescu III — iar Pali, fundașul acela 
cît turnul Colței, îi anticipa cu foarte 
mulți ani pe Picchi și Fachetti : venea 
foarte des în sprijinul înaintării, trăgea 
formidabil cu stingul și cu dreptul — ba 
chiar și cu capul. în primul sfert de oră, 
abia l-am oprit, printr-un plonjon dispe
rat. la marginea careului mic !

In general, pot spune că am pășit cu 
dreptul la C.C.A. Toată înaintarea texti- 
liștilor, cu „tunarii“ sus-amintiți, m-a în
cercat din toate unghiurile posibile și 
imposibile (știți, pe atunci se mai trăgea 
și dintr-o bucată, fără compas și riglă de 
calcul...), doar-doar mi-or „ghici“ punctul 
slab... Revăd, mai ales, o scenă — văd și 
aud totul, parcă ieri s-ar fi petrecut : 
Reinhardt centrează de pe linia de cor
ner. cu efect ; Pali sprintează ca un „vi- 
tezist“, la intercepție, și plasează un cap 
ca o ghiulea, sus. la vinclu... Tribunele 
strigă „Goool !“ — dar eu mă întind
de-mi troznesc vertebrele, „agăț“ mingea, 
chiar sub bară si mă rostogolesc cu ea, 
intr-un salt de trambulină, cum nu cred 
să fi făcut încă două — în viață ! Mă ri
dic. amețit, bat mingea de pămint și. cu 
tot vuietul stadionului în urechi. îl aud 
pe Mercea exclamind : „Dă-o dracului ! 
Dacă nici acum...“ Degajez cu mina, 
„Piți“ Apolzan prelungește direct pe ex
tremă. Marki e prins pe picior greșit și 
înscriem pe contra-atac. în aceiași mi
nut 1 Am învins cu 3—1 .„Cupa“ e a noas
tră. iar seara mi se dă să sorb din ea o 
gură de șampanie adevărată — mie, cel 
dinții, mezinul echipei... Da. n-a fost rău 
deloc debutul meu la C.C.A. ! Din ziua 
aceea, m-am simțit egal printre egali șl 
toți m-au privit ca și cînd am fi fost îm
preună de cînd lumea. Acum, dacă mă 
gîndesc bine, trebuie să recunosc că am 
avut și un dram de noroc : știi, eu sînt 
portar, „de zile“ — puteam să nimeresc 
o zi proastă, să scap o minge, să încasez 
un gol din senin. în primele minute — și 
apoi cine știe cum ar fi mers lucrurile... 
Totuși, cred că tot lui Baratki si lui Bo- 
tescu trebuie să le mulțumesc, măcar 
asa, în gind. pentru ucenicia aspră la 
care m-au supus : ce n-ai apucat să în
veți la timpul potrivit, nu se mai lipește 
de tine în vecii vecilor !

— Tiindcă veni vorba : crezi că e ceva 
ce ți-ar fi fost foarte necesar de-a lungul 
carierei sportive, dar n-ai apucat să înveți 
la timp ?

Voinescu stă puțin pe gînduri, freeînau- 
și una de alta palmele cu degete zdravene 
de plugar. în care s-au oprit cîteva zeci 
de mii de suturi, în douăzeci și doi de ani 
de activitate. Stă pe gînduri. ca și cum 
ar asculta un ecou, apoi spune, încet, ca 
penti*u sine :

— Da — cred că ar fi trebuit să învăț 
să mă feresc — mai ales de minglile 
ușoare...

Fănuț Neagu

aleagă o formație de tineri pe 
care să-l lucreze doi sau trei ani, 
și-n timpul ăsta să avem răb
dare și să nu-i cerem neapărat 
să bată Anglia. Soluția cu cinci 
antrenori n-avea cum să stea In

Băieții noștri s-au blazat. Băie
ții noștri trăiesc numai cu ideea 
înfringerii. Fără asta nu se pot 
mișca de-acasă. Și, dacă mă gin- 
desc bine, chiar și publicul s-a 
obișnuit cu credința că noi tre
buie să pierdem fn fața oricui. 
La rîndul meu, cinstit să fiu, nu 
mă așteptam nici cu să-i batem 
măr pe italieni, să le dăm o 
ploaie de goluri, dar nu mă aș
teptam nici să văd atita silă de 
joc la Dumitriu, lonescu și Lu- 
cescu. Cei cinci antrenori (dacă 
mai adunam șase făceam o 
chestie unică in Europa și intram 
in istoria fotbalului măcar cu o 
povestioară nostimă) care-au mo
șit echipa la Snagov vreo două
zeci de zile n-au izbutit să ne 
stirnească interesul decît atunci 
cind au procedat la eliminarea 
lui Dan. Prietenul meu Constan
tin Chiriță scrie că bine i-au 
făcut. Intrebați-l pe Dan pentru 
ce l-au scos din lot și veți vedea 
că lucrurile sînt pe undeva mai 
putrede decît știe lumea. Dar, 
mă rog, e treaba federației să 
judece și să ia măsuri și să scu
ture praful din cantonamentele 
mucegăite și plicticoase unde vi- 
rîm cu lunile de zile tite două
zeci de băieți ca să-i fortificăm, 
să-i obișnuim cu mingea și dum
nezeu mai știe ce.

Viciul fotbalului nostru e 
unul de fond, și aici trebuie ope
rat întîi. Trebuie luat un antre
nor, Teașcă sau altul care-a do
vedit că știe ceva, și pus să-și

picioare. Așa cum spuneam, a- 
ceștia n-au făcut altceva decît 
să-l înlăture pe Dan, șl, doamne, 
ce mare scofală I Oricît ar fi 
vrut ei (dac-au vrut1) să evite 
includerea în formație a cît mai 
mulți „elvețieni" la Pîrcălab 
n-aveau dreptul să renunțe. Toți 
ziariștii italieni cu care am stat 
de vorbă erau uimiți că nu-l văd 
pe Pîrcălab pe extrema dreaptă. 
„Pîrcălab a fost selecționat in 
echipa Europei, mi-au zis, cum e 
posibil atunci să renunțați la 
serviciile lui în națională ?" Am 
ridicat din umeri, căci n-aveam 
la înde mină decît o explicație 
ciuntă: aceea că a plecat cu echi
pa de club în Iran. Meciul cu 
Italia a fost un soi de vals și 
un soi de cor a capella. Și ai 
noștri și italienii se mișcau nu
mai in poante. Noi am clacat, 
fiindcă din punct de vedere al 
tehnicii, sîntem cu o clasă mai 
jos. Credeam, și nici eu singur nu 
știu pe ce mi-am întemeiat cre
dința. că la capitolul rezistență 
fizică vom fi mai tari. Dar și aici 
am fost intrecuți net. Singurii 
noștri oameni care au luptat cu 
energie exemplară : Răducanu 
— în formă magistrală — Nun
weiller III, Barbu și Nunweiller 
VI. Atît și nimic mai mult. Poate 
c-ar trebui evidențiat și Gher- 
gheli, dar omul locomotivă n-a 
prea avut cu cine să conlucreze. 
S-a zbătut și s-a chinuit peniru 
ca Dumitriu, lonescu și Lucescu 
să-i dărime și să-i anihileze 
toate încercările. Lingă el, orice

om cu puțină clarviziune, l-ar fi 
aliniat pe blondul Dobrin, fotba
listul care la Na poli i-a pus în 
încurcătură pe italieni, omul care 
știe să ascundă mingea la fel 
de bine ca Zigoni, șl la urma- 
urmelor autorul golului nostru 
de la Zilrich. L-am oprit în lot 
pe Mocanu (?T) șl l-am trimis la 
plimbare pe Dobrin I Cine-a 
avut inspirația asta, să știe că 
Năftănăilă s-a jucat cu nervii 
noștri șl foarte puțin cu mingea. 
De ce n-am spus lucrurile aces
tea înainte de meci ? Pentru că 
cei cinci antrenori, prețuind tra
diția, începuseră și ei cu recla- 
mațiile: „presa (a se citi: anu- 
miți cronicari) ne descurajează, 
avem nevoie de liniște și de at
mosferă calmă". La Snagov a 
fost liniște ca-n paradis, a fost 
și saramură de burtă de crap, 

șpriț, au fost de toate, dar pe 
teren n-am văzut nimic, sau 
aproape nimic din ceea ce do
ream noi, șaizeci sau optzeci de 
mii de oameni, lonescu și Dumi
triu m-au decepționat total. N-au 
pe dracu-n vîrful bocancului.

Italienii au cîștigat exact în 
momentul tind au forțat. Cele
britățile, in special Gianni Ri- 
vera, n-au făcut figură extraor
dinară. Mi-au plăcut, in ordine : 
Guarneri, Bertini, Facchetti, Zi
goni, Pascutti și Pichi.

Domnul Arrlbas (Spania) a 
arbitrat bine, și eu consider că 
penaltiul cerut de public n-avea 
pentru ce să fie acordat. O foarte 
proastă impresie a făcut Radu 
Nunweiller, protestînd cu nemi
luita la toate deciziile. Cei în 
drept sint datori să-l dezbare 
de acest obicei penibil. Radu e 
un mare talent, dar trebuie să 
învețe să fie și om elegant.

In Vasile Conta forfotesc an
trenorii ca sarmalele în seara de 
lăsata secului. Scoateți-i din 
rouri și trimiteți-i la lucru, 
țelegeți o dată că s-a umplut 
harul și că nu se mai poate.

Mii de bucureșteni 
dornici să urmăreas
că concursul inter
național de moto- 
cros „Cupa orașului 
București" s-au pos
tat duminică 
neața de-a 1 
traseului de la 
telimon. Pe 
participanților 
startul celor 
clase. 250 și 500 cmc, 
au figurat alergători 
reputați din Suedia, 
Austria, Elveția, Da
nemarca, Irlanda, 
R.D. Germană, R. F. 
a Germaniei șl țara 
noastră.

Satisfacția noas
tră n-a fost însă 
deplină, fiindcă aler
gătorii români nu 
s-au putut apropia de 
valoarea cîștigători- 
lor. Dintre invitați, 
o excelentă impresie 
a produs evoluția 
sportivilor din R. D. 
Germană, Dieter 
Kley șl Fred Wil- 
lamowski, cîștigători 
incontestabili. Tn 
special primul a fă
cut dovada unei per
fecte stăpînlrl a mo
tocicletei, a unei re-

dimi- 
lungul 
i Pan- 

lista 
la 

două

marcabile gîndiri tac
tice și Îndeosebi a 
unui curaj deosebit. 
Ne gîndim mai ales 
la parcurgerea „du
blului S" urmat de 
o ruptură pe pantă 
pe care germanul 
l-a atacat de fiecare 
dată în plină viteză, 
zburînd realmente 
pe un CZ dezlănțuit.

Dar, dincolo de 
spectacol Be cuvine 
să apreciem evoluția 
promițătoare a doi 
tineri alergători din 
echipa noastră. Este 
vorba de Aurel Io- 
nescu și Constantin 
Goran care „rodați" 
cu atenție promit 
evoluții cu mult mal 
bune. Oricum, spor
tivii — să-i numim 
pentru frumoasa lor 
evoluție „acel oa
meni minunați șl 
mașinile lor zbură
toare“ — au meritul 
de a fi realizat un 
reușit spectacol spor
tiv pe care publicul 
l-a subliniat deseori 
cu aplauze la scenă 
deschisă.

Gheorghe Chivăr, medaliat cu bronz la recentele „europene" de la Roma, a intrat în posesia centurii de campion la categoria mijlocie 
Foto: VIOREL RABA

DEPRINSE SĂ

ROTUNJEASCĂ CIFRELE
Întrecerile Spartachiadei de 

vară ne-au prilejuit, recent, 
in orașul Roșiori, un dialog 
care a confirmat pe deplin o 
situație sesizată de cițiva ani 
in sportul de masă. Anume, 
este vorba de obiceiul încetă
țenit in practica unor activiști 
ai U.C.F.S. de-a rotunji cifre
le, rezultatele reale și de a le 
preprezenta apoi cu diferite 
prilejuri, chipurile ca fiind un 
mare succes al activității lor 
in organizarea competițiilor 
de masă.

„...In ediția precedentă au 
participat, la Spartachiadă de 
vară, peste 5 000 de tineri, la 
cea de iarnă în jur de 5 000 
de tineri iar la ediția care a 
fost inaugurată la 15 a- 
prilie, au luat startul a- 
proxim (tiv 5 000 de tineri". 
Aproximativ, in jur de atitea 
mii..., am făcut..., am dres..." a- 
nul acesta va fi mai bine decît 
anul trecut..., această etapă 
inseamnă un salt, iată argu
mente care, după cum își în
chipuie unii au darul să con
vingă / Dincolo de aceste cifre 
sau, de asemenea aprecieri 
creditate drept argumente, ele 
constituie în realitate un tam
pon, un paravan care ascunde 
o activitate debilă și superfi
cială, care nu stimulează nici 
pe departe dorința, pasiunea 
tineretului pentru practicarea 
disciplinelor sportive. Să ar
gumentăm. De ani și ani nu
mărul tinerilor care participă 
la întrecerile spartachiadei

Roșiori — după cum 
in rapoarte — de or-

Dintre cei 22 de pugi- 
liști care au evoluat în 
gala finală a campiona
tului republican de box, 
ediția 1967, doar două 
nume îndreptățesc sub
linieri speciale : Gîju și 
Alexe. O stea și o spe
ranță.

Nicolae Gîju, proas
pătul laureat al „euro
penelor“ de la Roma, a 
demonstrat încă o dată 
că sportul acesta, atît 
de hulit de către cei 
ce-1 privesc prin prisma 
unor aspecte neesenția
le, poate fi spectaculos, 
agreabil, totalmente lip
sit de aura sîngeroasă 
pe care i-au făurit-o 
pseudo-boxerii, dezor- 
donații, obstrueționiștii 
— mult mai numeroși, 
din păcate, decît maeș
trii ringului. Gîju este 
un scrimer cu mănuși ; 
paradele sale sînt du
blate de riposte ful
gerătoare, ca niște să
geți pe care nici 
le vezi cînd țîșnesc. Jo
cul său de picioare, un 
veritabil dans al agili
tății, amețește pur și 
simplu pe adversar, îl

este, la 
se arată 
dinul miilor. Și totuși nimeni, 
nici măcar președintele con
siliului raional U.C.F.S. Petre 
Rugină, n-a fost curios să afle 
pe ciți dintre aceștia i-a tiști- 
gat mișcarea sportivă pentru 
o activitate continuă in cadrul 
secțiilor pe ramură de sport. 
Ciți la sută dintre tinerii ora
șului Roșiori, fac sport ? O a- 
semenea întrebare provoacă, 
pentru activiștii U.G.F.S. și ai 
U.T.C., nu numai clipe de me
ditație, încheiate cu ridicări 
nevinovate din umeri dar 
chiar și nedumerire. Și dacă 
insistăm, aflăm, în sfîrșit, o 
cifră din nou, bineînțeles a- 
proximativă „doar 30 la sută 
dintre tinerii orașului Roșiori 
participă la competițiile de 
masă" — este de părere tova
rășul Tănase Negulescu tehni
cian la consiliul U.G.F.S. Și 
mai departe, scormonind prin 
niște dosare, mai aflăm că 10 
la sută din numărul tinerilor 
din oraș dispun de o categorie 
de clasificare (la fotbal, hand
bal, șah sau tenis de masă) șl 
numai 5 la sută sînt sportivi 
legitimați, deci sportivi care 
activează în secții pe ramură 
de sport, cu o activitate com- 
petițională orqanizată. Oricum, 
urmărind această scară a pro
centelor. cu ultimele lor trep
te, sîntem mat aproape de a- 
devăr : numărul tinerilor ro- 
șlorenl antrenați tntr-o activi
tate sportivă cu caracter orga-

nizat este departe, chiar foar
te departe, de necesități. Cum 
se explică aceasta 1 Explicația 
este de o simplitate cu totul 
îngrijorătoare : nimeni din a- 
cest oraș (și ne referim mai 
ales la activiștii consiliului 
raional U.C.F.S. care poartă și 
răspunderea activității spor
tive din orașul Roșiori și cei 
ai comitetului orășenesc al 
U.T.C.) nu socotește sportul 
ca o prezență cotidiană abso
lut necesară in viața tineri
lor. O asemenea părere chiar 
dacă nu este exprimată di
rect, ea există în practica de 
toate zilele, derivată din con
cepția după care activitatea 
sportivă de masă nu este o 
sarcină zilnică, ci de campanie 
prilejuită de una sau alta din 
marile întreceri de masă.

Ce fel de ecou a stirnit în 
rîndurile tinerilor actuala edi
ție a spartachiadei de vară, 
la ce eficacitate ne putem aș
tepta după o asemenea activi
tate, se înțelege de la sine. 
Oricum, titeva precizări sint 
necesare. La ora actuală, tind 
au trecut mai bine de două 
luni de la startul competiției, 
tind pînă la sfîrșitul primei 
etape, etapă de masă a compe
tiției nu mai sînt doar decît, 
titeva zile, unele asociații se a- 
flau încă în faza... proiectării 
unor măsuri de antrenare a 
tinerilor la întreceri: asociația 
Țesătura „Teleorman". E drept, 
în unele asociații cum este 
C.F.R. Roșiori au început în
trecerile dar cu o timiditate 
de-a dreptul infantilă. In cele 
două luni s-au desfășurat doar 
patru meciuri de fotbal și 
două de volei. Celelalte aso
ciații din oraș, trăiesc tntr-o 
dulce vacanță... Să fie oare de 
vină și comisia de organizare 
a competiției care nu se întil- 
nise nici pînă în preziua star
tului să stabilească măsurile 
de rigoare ? Cert este că, peste

titeva zile comisia se va în
tâlni pentru o ședință de bi
lanț. Și ca în celelalte dăți, 
bilanțul va fi rodnic... „Au 
luat startul ca și in ceilalți ani 
5 000 de tineri"... S-ar putea 
raporta oare o cifră mai mică? 
Nu, categoric nu I Ar fi între
bați oamenii cu ce se ocupă, 
pentru ce primesc salariu. Și 
oamenii de la consiliul raional 
U.C.F.S. își păzesc scaunul. 
Așa că dintr-o sută ajung la 
o mie, dintr-o mie, cinci.

Acest mod de a privi antre
narea tineretului la o întrece
re care realmente poate sti
mula activitatea sportivă de 
masă caracterizează, în
samblu, stilul de muncă al ce
lor răspunzători de organiza
rea vieții sportive a tineretu
lui din acest oraș. în timpul 
discuțiilor, o singură dată ac
tiviștii Consiliului raional 
U.C.F.S. Roșiori s-au aflat in
tr-un deplin acord cu realita
tea : și anume, atunci tind în- 
cercînd să explice cauzele

an-

slabei activități sportive a ti
neretului mărturiseau : „Un o- 
bicei plicticos și obositor care 
macină timpul și nervii noș
tri se mai păstrează și acum 
cu o frecvență aproape zilni
că, acela socotit ca sarcină 
principală de a întocmi to
muri de situații și evidențe. 
Uneori, stăm cu ușa închisă 
să întocmim rapoarte și infor
mări..."

Să-i credem pe cuvînt. și să 
înțelegem sincer că în aceas
tă mărturisire plină de necaz 
se află mult, chiar foarte mult 
adevăr. Și înțelegînd necazul 
să ne permitem un sfat pe 
măsura acestei opinii: deschi
deți tovarăși larg ușile și fe
restrele sediului să se aeri
sească, și teșiți, din împărăția 
hîrtiilor, mergeți la locul de 
muncă al tinerilor, deschideți 
larg porțile stadioanelor șl in- 
vitați-i la întreceri.

face să izbească în gol, 
urmărind o nălucă, o 
umbră care acum era 
aici și acum e dincolo, 
iar ceea ce dăinuie, in
clusiv pe buletinele de 
punctaj, e doar lovitu
ra : seacă, scurtă, efica
ce. Fără a fi un pun- 
cheur, în genul celebru
lui (la vremea sa) To- 
ma Aurel, — campio
nul nostru și al conti
nentului are, pe lîngă 
arsenalul tehnic apro
piat de perfecțiune, o 
inimă mare, eare-i per
mite să domine rivali 
incomparabil mai peri
culoși decît 
nul Molnar, 
său de sîmbătă, notabil, 
totuși, prin convingerea 
și rezistența de care a 
dat dovadă. Bravo, Gî- 
jule, și tot așa mai de
parte, pînă la podiumul 
de premiere de la Ciu- 
dad de Mexico I

Dacă victoria lui Gîju 
era scontată chiar de 
neofiți, nimeni n-ar fi 
acordat tînărului Ion A- 
lexe mai multe șanse, în 
meciul cu Vasile Marîu- 
țan, decît, să zicem, e- 
chipei de fotbal Flacăra 
Moreni în partida cu 
Sîderurgistul, la Gala
ți... Dar, după cum se 
vede, Valea Prahovei 
este o adevărată cutie 
cu surprize! Flăcăul din 
Cîmpina, calm, viguros 
și tenace, i-a răpit „de
canului de vîrstă" al 
finalelor, odată cu titlul 
republican, posibilitatea 
de a-și înscrie numele 
pentru a zecea oară 
consecutiv pe tabloul de 
onoare al campionilor 
țării. Alexe și-a 
struit succesul cu 
teligență, lăsîndu-1 
adversar să 
incitîndu-1 
prin 
sate, 
din

con- 
in- 
pe 

agite,
facă, 

directe bine pla- 
pe care omul 

față le acuza evi-

dent, de flecare dată. 
Mai ales în final, dife
rența de un deceniu 
(Mariuțan are 32 de ani, 
iar Alexe, coleg de club 
și, într-o oarecare mă
sură, discipol, numai 22) 
și-a spus cuvîntul și am 
asistat astfel, cu legiti
mă satisfacție, la trium
ful tinereții bine înar
mate asupra rutinei o- 
bosite. Felicitîndu-1 pe 
Ion Alexe pentru succe
sul obținut, îi urăm din 
toată inima să perseve
reze, să nu se lase nici o 
elipă amețit de laurii 
eununei, pentru a putea 
să ne ofere în fine, după 
o atît de lungă absen
ță, bucuria unei demne 
reprezentări în limitele 
maxime ale boxului a- 
mator.

Despre Mariuțan, tre
buie să spunem că a 
luptat cu ambiție, cin
stit și corect, ca întot
deauna. Ne-a impresio
nat plăcut faptul că în 
acest moment greu, în 
care a înclinat steagul 
— probabil, definitiv — 
în fața unui om mal bun 
a făcut-o în mod demn 
și sportiv, grăbindu-se 
să-l 
său 
mai 
nea 
bl io
număr — care a găsit 
de cuviință să scande
ze, la pronunțarea deci
ziei, refrenul absurd, in
fantil și ignobil: „Ai 
mîncat bătaie“ 1

Pentru cei ce confundă 
arena sportivă cu mai
danul, nu-i de mi
rare. Ce caută, însă, a- 
cești așa-ziși spectatori 
la box ?1

D. D.

Concurs internațional de pentatlon

VASILE RANGA

La Novi Sad s-a desfășurat un concurs inter
național feminin de pentatlon la care au partici
pat sportive din Franța, Italia, România și Iugo
slavia.

Pe primul loc in clasamentul general indivi
dual s-a clasat Bantegmj (Franța) cu 
4 546 puncte, urmată de compatrioata sa Thetu 
cu 4 549 puncte. Locurile trei și patru au fost 
ocupate de sportivele românce Elena Vintilă (cu 
4 539 puncte) și Maria Pândele (cu 4 519 puncte).

ZIARUL NOSTRU ORGANIZEAZĂ

tehnicieni, antrenori și jucători,Sînt invitați să participe Ia discuție specialiști, ________ _ ____ t uuow
toți cei care iubesc sportul cu balonul rotund, SĂ-ȘI ADUCĂ CONTRIBUȚIA** 1*1’ 
ELUCIDAREA UNOR PROBLEME VITALE ALE FOTBALULUI NOSTRU SA PROPUNĂ 
SOLUȚIILE PE CARE LE CONSIDERA OPORTUNE ȘI EFICACE PENTRU RIDICA 
REA CALITĂȚII LUI. U1VA‘



ÎN SACUL CU SCUZE SE ASCUND
Șantierul 907 <fo la Palotm aJ 

Întreprinderii de construcții mon
taj nr. 9 Cluj, execută, în regi
unea Crișana, Complexul de 
creștere și Îngrășate de tip in
dustrial n porcilor. Valoarea pla
nului de investiții pe anul 1967 
este de 57 390 000 lei Bilanțul 
realizărilor de pînfi acum nu este 
insă îmbucurător. Pe trimestrul I 
cele mai importante obiective 
prezintă serioase rămineri !n 
u-mă față de grafice. Condițiile 
mai bune de lucru create de zi
lele călduroase nu au adus nici 
un plus de operativitate pe șan
tier

-Una din cauze — ne lămu
rește incinerul șef al șantierului. 
Cornel Suma — este lipsa de 
materiale de construcții". Intr-a- 
dcvftr. listele de comenzi întoc
mite și expediate către diferiți 
fumimri ne oferă o imagine des
pre felul cum nu ar trebui să fie 
asigurați beneficiarii cu materiale 
de construcții, o radiografie a 
unor anacronisme devenite, la 
Falota. veritabile frîne.

— Puteți să prezentați cîteva 
exemple, tovarășe inginer ?

— Foarte lesne și, d>n păcate, 
destul de multe. De pildă, nece
sarul de combustibil special al 
șantierului era de 350 to\e Am 
primit doar 50. Contractele cu 
fabricile de cărămidă din Mure- 
șem. regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Satu Mare și Oradea
— Crișana rămîn tot timpul ne- 
satisfăcule cu multe sute de mii 
de bucăți. Vin apoi întreprinde
rea de prefabricate din Craiox-a
— 200 de panouri. Trustul de 
construcție nr. 5 Brașov cu tu
buri de beton. D.R.F F. Suceava 
cu 100 mc lemn, C.S.H. cu ma
terial feros și...

...Și piatra brută necesară îndi
guirii. Deși pare paradoxal, în
treprinderea nu găsește furnizori 
pentru piatra brută. încercările 
făcute la majoritatea carierelor 
din Ardea), care produc rocă 'id
ea n ic ă. s-au soldat cu răspunsuri 
negative. Motivul ? Greutatea 
prea mare a blocurilor — 150— 
300 kg. Trimestrul al doilea de
curge sub zodia acelorași situații 
necorespunzătoare. Livrările, deși 
au început, se fac anemic, fri- 
nînd astfel ritmul de execuție, 
nici așa prea ridicat.

Aceste frîne nu sînt cauzate 
însă numai de modul defectuos 
de aprovizionare cu materii

ȘI NEAJUNSURILE
prime |i materiale Ișd apun cu
vin tul și lipsurile ce se mani
fest! în organizarea șantierului, 
in disciplina muncii. Mai mul ți 
factori au făcut ca de la înce
putul anului să se mențină un 
indice scăzut al productivității 
muncii. Un singur exemplu. Son
dajele făcute în două zile con
secutive din luna mai, au arătat 
că la cele două loturi s-au în
registrat 133 cazuri de întîrzieri, 
ce totalizează 85 de ore. împre
ună cu cele 71 absențe nemoti
vate fac nu mai puțin de 687 
ore. Productivitatea muncii pla
nificată pe șantier este de 26,8 
lei ora. Reiese, în urma unui cal
cul, că pierderea de producție 
pentru zilele amintite se ridică 
la 20 689 lei. Este vorba doar 
de două zile Absențe se semna
lează însă zilnic.

La o asemenea gospodărire 
a fondului de timp, lipsa 
unor forțe de muncă apare și 
mai evidentă în procesul de pro
ducție. Conform scriptelor, ar 
mai fi necesari 100 de zidari, 40 
dulgheri, 137 muncitori necali
ficați. Iată, deci situații pe care 
trebuia să le rezolve urgent în
treprinderea de construcții din 
Cluj și conducerea șantierului. 
Aflăm că aproape jumătate din 
cei ce lucrează pe șantier sînt 
tineri. în consecință, comitetul 
U.T.C. avea datoria să intervină, 
conform specificului activității 
sale. Cum a făcut-o ? Este sur
prinzător, dar sînt încă tineri 
care nu au aflat de existența or
ganizației U.T.C. pe șantier. Tu- 
dor Apostol, mecanic excavatorist 
este un caz. în primul rînd este 
vina lui că nu s-a interesat, dar 
și a comitetului U.T.C. a cânii 
prezență nu se face simțită în 
șantier prin nici o acțiune care 
să rețină atenția, să mobilizeze. 
Am văzut ca sînt serioase cazuri 
de abateri de la disciplina de 
producție. Și cel puțin în egală 
măsură este nevoie de intervenția 
directă a organizației U.T.C. și 
în organizarea unor activități in
teresante în timpul liber al tine
rilor muncitori. La capitolul rea
lizărilor, nu se poate consemna

însă nimio. Nici măcar o întru
nire a tuturor tinerilor de pe șan
tier. Există un club ou un tele
vizor. Cine vrea să vizioneze, 
mai vizionează. Și asta se cheamă 
activitate culturală I După cum 
ne informează chiar secretarul 
comitetului U.T.C., cel puțin 100 
de tineri locuiesc în baracamen- 
tele de pe șantier. Ce pot face 
după ce termină munca ? Sau 
la televizor, sau la barăcile ce-i 
așteaptă cu lipsa lor de ospitali
tate. Cu o asemenea carte de vi
zită este explicabil cum organi
zația U.T.C. nu a reușit să-și 
facă simțită prezența. Este expli
cabil și faptul că tinerii nu prea 
vin pe șantier, iar cei care vin 
nu stau prea mult. „Fluctuația 
este foarte mare" — ne spune 
Ion Sa va. secretând comitetului 
U.T.C. Credem și noi că e mare 
dacă nu se face nimic spre a-i 
atașa pe tineri de șantier.

Tovarășul Kovacs Karol, secre
tar al Comitetului orășenesc Ora
dea al U.T.C., care răspunde 
direct de organizația șantierului, 
ne spune că lucrurile stau, totuși, 
la ora actuală mai bine. Măcar 
se aduce cotizația la timp, pre

cizează dînsul. Nu este, oare, cu 
totul insuficient pentru certifi
catul de existență al unei orga
nizații U.T.C. în fața căreia se 
ridică probleme complexe cum 
sînt cele ale șantierului de la 
Paleta, acest sedentarism ce se 
mărginește doar 1« strîngrrea co
tizației P

S-ar putea prezenta multe 
argumente care demonstrează că 
vina o poartă nu numai materiile 
prime șl materialele ; timpul pier
dut pentru luarea mesei, defec
țiunile semnalate în organizarea 
transportului unde față de norma 
de opt curse cîte ar trebui să 
facă zilnic o mașină, se fac doar 
4—5 și altele, sînt tot atîtea 
frîne. Groutățlle existente nu pot 
fi înlăturate prin scuze. Iar a 
admite la infinit o asemenea si
tuație contrazice din capul locu
lui cel mai elementar concept de 
organizare științifică a producți
ei și a muncii.

BEJAN CRĂCIUN 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Crișana

Un peteo do umbră, o bere rece și plaja continuă. (Din plăcerii« 
vacanței la Eforie Nord),

A C

Rezistă plantele 
la zero absolut 1

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
a primit luni pe François Missoffer, ministrul Tineretului șl 
Sportului din Franța care face o vizită în țara noastră.

La intrevedero, care a decurs intr-o atmosferă cordială, au 
participat Angliei Alexe, președintele Consiliului General al 
U.C.F.S., Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, și Mircea Angelescu, președintele U.A.S.R.

Au luat parte Philippe Richer, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Franței la București.

(Agerpres)
--------------------------------------j
De aici, de la G.A.S. M ano
sta, vor porni, peste cîteva 
luni, apreciații struguri de 

masă ai Urzicenilor.

Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I) 

mare, alcătuită din fraze gene
rale, abstracte.

— In plus referatele acestea — 
intervine și ajustorul ȘTEFAN 
PĂCALĂ, vorbesc cam despre 
unul si același lucru . antrenarea 
la îndeplinirea sarcinilor de plan 
sau disciplina de producție, lu
cruri pe care eu le aud cam în 
aceeași formă cel puțin încă de 
două ori la alte adunări. Nu e de 
nici un folos o asemenea repe
tare și cred că asta se tntîmplă 
din cauză că ținerea adunării a 
devenit un scop In sine. Adică, 
nu ținem adunarea fiindcă am 
avea ceva important de discutat, 
fiindcă e necesară părerea tutu
ror membrilor organizației, ci, 
pur ți simplu, pentru că trebuie 
să ținem ședință. Or, singura 
justificare a unui asemenea con
sum de timp trebuie să fie utili
tatea discuției, eficiența.

Propunerile și sugestiile apar 
în mod fireso :

— In multe adunări generala, 
remarcă strungarul CONSTAN
TIN SAVA, se discută, nu o dată* 
și probleme de ordin individual 
care nu interesează întreaga or
ganizație. Și ceea ce e mai rău se 
discută, se fac promisiuni de re
zolvare, și nu se rezolvă nimic. 
Mai bine s-ar discuta mai puțin 
și am face niște lucruri CON
CRETE, UTILE De pildă mise 
pare nefiresc că organizația noas
tră nu s-a gîndit să organizeze 
niște excursii pe Dunăre cu va
sul Noi construim nave, dar sînt

mulți tineri care nu au făcut nici 
o excursie cu vasul pe Dunăre.

Referindu-se la faptul că în a- 
dunările generale U.T.C. sînt de
seori abordate probleme de pro
ducție, ajustorul Ștefan Păcală 
consideră că și acest lucru duce 
la sărăcirea conținutului, a atrac- 
tivității adunării. Fiindcă, spu-

„Ce gîndesc tinerii

cind sînt convocati

■ ■■■■■ •

operativitatea necesară în astfel 
de situații. Preocupările organi
zației U.T.C. pentru mobilizarea 
tinerilor în producție, la îndepli
nirea sarcinilor economice ar pu
tea îmbrățișa modalități mai spe
cifice, mai concrete.

De aceeași părere este și tînă- 
rul strungar EUGEN ERCEANU.

— In locul unor adunări puțin 
interesante și puțin eficiente ar 
trebui extinse acțiunile cu ca
racter politico-educativ, întâlni
rile cu activiști de partid, cu 
muncitori vîrstnici, cu fruntași 
în muncă, schimburi de expe
riență.

— Sau diferite cercuri tehnice, 
adaugă lăcătușul SEVASTIAN 
ARMAȘU, demonstrații, concur
suri care să stimuleze pasiunea

Luni la prînz 
a sosit in Capi
tală tovarășul 
Apro Antal, vi
cepreședinte al 
Guvernului Re
voluționar Mun
citoresc Țără
nesc Ungar, 
pentru a parti
cipa la cea de-a 
Vil-a sesiune a 
Comisiei mixte 
guvernamentale 
de colaborare 
economică ro- 
mâno-ungară.

La sosire, oas
petele a fost în- 
tîmpinat de to
varășul Gheor
ghe Radules
cu, vicepreșe
dinte al Consi
liului de Mi
niștri, și de alte 
persoane ofi
ciale.

A fost de 
față Jozsef Vin
ce, ambasadorul 
Ungariei la 
București.

O delegație de 
scriitori români 
compusă din 
Ștefan Luca șl 
Mihai Negules- 
cu, a plecat luni 
la amiază în 
R. P. Chineză, în 
cadrul acordului 
de colaborare 
culturală dintre 
cele două țări.

la adunarea

nea el, nu facem decît să repe
tăm ceea ce se spune si în șe
dințele de sindicat, în consfătui
rile de producție. Și-apoi chiar 
cind discutăm diferite cazuri de 
indisciplină, atitudinea față de 
muncă a unor tineri, adunarea 
generală e puțin eficientă fiindcă 
intervenția acesteia nu întrunește

pentru muncă, inventivitatea, 
spiritul creator și de întrecere.

N-am transcris decît cîteva 
din numeroasele sugestii și pro
puneri făcute de tinerii de la U- 
zina mecanică din Tumu Seve
rin. Ele dovedesc că activitatea 
de organizație se poate și trebuie 
să se îmbogățească mereu, că în 
acest sens se cere O REEVA
LUARE A CONȚINUTULUI A- 
DUNÄRILOR GENERALE, O 
MAI ADECVATĂ PRECIZARE 
A LOCULUI LOR IN ANSAM
BLUL ACTIVITĂȚILOR DE 
ORGANIZAȚIE, CEEA CE VA 
AVEA DREPT REZULTAT 
CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI 
LOR LA EDUCAȚIA POLITI
CO-IDEOLOGICA A TINERI
LOR.

ANUNȚ
Grupul școlar chimie București, str. Ba- 

tiștei nr. 13, telefon 12 68 61 primește în
scrieri de candidați pentru examenul de 
admitere în școala profesională pînă la 
data de 30 iunie a.c. — pentru următoarele 
meserii :

— mecanici, electricieni, operatori pen
tru fabricarea medicamentelor, anvelope
lor, maselor plastice, lacuri și vopsele.

T A T E A
„CARNAVALUL SOARELUI“
(Urmare din pag. I)

Toată admirația acelei arhitecte 
românce, al cărui nume n-am iz
butit a-1 afla la Mamaia, pentru 
deosebit de inspirata proiectare, 
cît și decorare interioară : plăci 
de teracotta, plexiglas și lambriuri 
de lemn lăcuit, în fina nuanță a 
tutunului blond de Macedonia.

Senzația sezonului, la Mamaia, 
în materie de localuri de noapte 
cu specific, se scontează a fi un 
bar „African" (în fosta popică- 
rie), unde formații de senegalezi, 
vor servi si vor prezenta un mare 
program ae music-hall, în ritmuri 
de tam-tam I

în schimb, în insula Ovidiu, 
scăldată de apele Siutghiolului, în 
noul local de seară, va domni o 
atmosferă mai calmă, cu preme
ditate implicații lirice...

Ziua, zece șalupe de mare vi
teză vor brăzda apele albastre ale 
lacului, în favoarea amatorilor de 
schi-nautic. Yolele și bicicletele de 
apă, împreună cu vaporașe și alte 
ambarcațiuni vor completa pro
gramul de canotaj și turism 
nautic.

— Celebrități și 
anonimi... celebrii —

Cei 17 000 de turiști, care în
semnează capacitatea zilnică de 
cazare a Mamaiei, vor avea posi
bilitatea să participe la ma
nifestări artistice și distractive 
zi și noapte, conform unui plan 
cultural-artistic, elaborat din vre
me și extrem de riguros, în cola
borare cu toate forurile compe
tente...

Astfel, în cursul sezonului, 
OSTA va prezenta la Mamaia și 
pe litoral, pe cîntărețul Remo 
Germani cu orchestra sa, o for
mație sud-americană „Vooi din 
Paraguay“ și o orchestră franceză 
de muzică ușoară. De altfel, nu mi 
se pare deloc încărcată agenda 
turneelor... Ar trebui și aud că va 
fi revăzută.

în restaurantele din Mamaia și 
Constanța vor cînta, succesiv or
chestrele Joe Reininger, Paul 
Ghențer, Horia Moculescu etc. 
iar printre cîntărețe vor fi : Gigi 
Marga, Roxana Matei, Ilinca Cer-

macev, Sonia Crucoru... Cam 
puțin I Prea puțin I I

O predilecție cu totul specială 
manifestă biroul muzical al 
O.N.T., în marile baruri de la Ma
maia, pentru ideea de a lansa „ce
lebri" anonimi I Astfel, la barul 
„Mplody“ va cînta cu brio — ni 
se spune — orchestra de dans a 
maestrului... Eduard Popescu (II), 
iar refrenele vocale vor fi asigu
rate de nu mai puțin cunoscuta 
vedetă... Roza Petrovici I La ba
rul „Miorița“ va cînta celebrul 
jazz... A Turdeanu, iar la barul 
Cazino, publicul va dansa în rit
murile arhicunoscutei formații 
conduse de... Vasile Constantin I 
De asemenea, o celebră formație 
de muzică de dans,,. Dar Geor- 
gescu, va face deliciile ascultăto
rilor la barul Cazino din Con
stanța. . Numai de nu s-ar mai 
repeta povestea „Cometelor“ de 
anul trecut I

E adevărat că, anul acesta, pro
gramul manifestărilor cultural-ar- 
tistice este în vădit progres față 
de anul precedent.

Aici însă, se pot face cîteva ob
servații, în privința desfășurării 
lui în timp, cît și a unor neinspi
rate proporționări.

E drept că unele teatre de es
tradă ai căror salariați sînt niște 
„nume* în muzica ușoară, solici
tați să sprijine alcătuirea cît mal 
atracțioasă a programului pentru 
litoral, au arătat destulă și inex
plicabilă indiferență, minimalizînd 
astfel problemele și aducînd pre
judicii...

De aici și acele penibile „con
cursuri“ de baletiste, balerini- 
etc. organizate de O.N.T. care, 
bineînțeles, că au ratat bunele 
intenții, fapt despre care am scris 
la vremea sa.

O revedere competentă și o 
reconsiderare a listei celor ce vor 
cînta, cu vocea sau instrumen
tele, în marile localuri este o ne
cesitate grabnică și inevitabilă. 
De asemenea, programele de bar 
trebuie alcătuite în așa fel în- 
cît nivelul artistic să nu fie defi
citar, cu atît mai vîrtos cu cît la 
capitolul acesta spectatorii străini 
sînt spectatori care-au consumat 
programe, în acest gen, de prim 
rang.

Gtnd „9 frig de crapă pietrele" plan
tele — anumite plante, firește — re
zistă. Dar ele pot rezista chiar șl la tem
peraturi mai scăzute decît ceea ce o- 
bișnuiam s<5 numim frig. în mod nor
mal, mesteacănul din zona nordică face 
față la —65QC. Dar aceasta reprezintă 
o limită peste care nu se poate trece.

Ba se poate trece I — afirmă cerce
tătorii care s-au ocupat de această pro
blemă, după lucrările începute de fran
cezul B. J. Luyet, in 1937. Se poate, 
pentru plantele care in mod natural pot 
rezista la 40°C. La Institutul de fiziolo
gie a plantelor, din Moscova, crengi de 
mesteacăn și de brad, tăiate in luna 
noiembrie au fost ținute, timp de zece 
zile la temperatură din ce in ce mai 
scăzută. După aceea au fost lăsate 48 de 
ore în azot lichid, la o temperatură de 
—195°C iar apoi în hidrogen lichid, la 
—253°C.

Un cercetător japonez, fiziologul 
A. Sakai, a folosit crengi de plop, de 
salcie și de mesteacăn, pe care le-a ți
nut în heliu lichid, la — 269°C, tempera
tură care nu se află decît cu patru 
grade deasupra lui zero absolut.

Cum trebuie înțeleasă această rezis
tență neașteptată a plantelor la frig ? 
Ce perspective deschide observarea a- 
cestui fenomen ?

Ne răspunde cir. ing. CONSTAN
TIN AULICĂ, șeiul laboratorului de 
Fiziologia rezistenței plantelor la 
condiții nefavorabile — I.C.C.P.T. — 
Fundulea :

— Reacția organismelor vii, plante și 
animale, la condiții termice extreme, pozi
tive sau negative, constituie o problemă 
deosebit de importantă din punct de ve
dere teoretic și practic. Numeroși oameni 
de știință au căutat să explice procesele in
time care duc la moartea celulei prin acți
unea temperaturii, în afara limitelor bio
logice suportate de organism.

Rezultatele obținute în cercetările făcute 
cu plante au arătat că acțiunea nocivă a ge
tului poate fi concretizată prin vătămările 
mecanice produse direct la nivelul celulei 
vii. Prin scăderea temperaturii sub anu
mite praguri biologice, viața plantei este 
supusă la grele încercări. Capacitatea de 
supraviețuire depinde, în acest caz, de în
sușirea de rezistență a speciilor și soiurilor 
și de gradul de călire prealabilă a plan
telor. Dacă plantele au avut în toamnă 
condiții favorabile pentru o călire com
pletă, aproximativ 80 la sută din apa ce
lulelor este scoasă treptat în spațiile inter- 
celulare și se pierde parțial prin transpi
rație ; restul apei, rămase în interiorul ce
lulei este intim „legat" de coloizii hidrofili 
al citoplasmei și nu îngheață decît la tem
peraturi extrăm de scăzute. în cazul oînd 
la începutul iernii nu au fost condiții fa
vorabile pentru o călire normală a plante
lor, apa, rămasă în cantitate mare în inte
riorul celulei, îngheață, iar cristalele for
mate acționează mecanic asupra citoplas
mei și membranei, prin dezorganizarea și 
sfirșirea acestora.

Prin procedeul de vitrifioare a plante
lor, adică prin expunerea bruscă la tempe
raturi extrem de scăzute (sub — 100°C), s-a 
dovedit experimental apariția unor reac
ții distincte in funcție de natura gerului 
survenit și de perioada de moină ulteri
oară. La plantele complet călite, apariția 
unui ger brusc, chiar de — 269°C, nu o- 
omoară țesuturile, întrucît apa din spațiile 
intercelulare îngheață direct în stare amor
fă, sticloasă, și astfel nu se mai formează 
cristale ascuțite, care ar perfora proto
plasma sau membrana celulelor. în acest 
caz, fenomenul de dezghețare ulterioară, 
bine condus de experimentator, se face tot 
la temperaturi negative și astfel se evită 
zona periculoasă de trecere a gheții în stare 
cristalizată.

Procedeul de vitrificare, folosind diferite 
amestecuri congelante, azot lichid sau aer 
lichid, are o mare importanță teoretică In 
explicarea acțiunii gerului asupra organis
melor vii și a proceselor care duo la moartea 
celulei și își găsește aplicabilitatea practică 
în tehnologia conservării prin frig a pro
duselor alimentare, vegetale și animale, 
păstrînd nevătămată integritatea țesuturi
lor, chiar după decongelare.
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Regina de Navara: Teatrul 

Național „I. L. Caragiale“ sala 
Comedia <14 7171) ora 20; 
Othello : Teatrul de Operă si 
Bale: '16 48 20) ora 1S.30 ; Lo
godnicul din lună : Teatrul ue 
operetă, la Teatrul de vară 

93 August“ ora 19,30; Capul 
de rătoi: Teatrul de Comedie 
(16 64 60) ora 20; Ulise și- 
coincidentele : Teatrul Munci
tor- :sc C.F.R.-Glulesti. la Tea
trul de vară ..Herăstrău“ ora 
20 ■ Acest animal ciudat: Tea
tru) C I Nottara“ sala Ma- 
gheru (15 93 02) ora 19.30; 
Absenta unui violoncel : Tea- 
trJ: r ! Nottara“ sala Studio 
ora 20 Horia și Radu Iși a- 
sumă riscul : Teatrul „C. Tu
nase- sala Savov (15 56 78) ora 
19 30: Concert de muzica 
ușoară — Angela Zilia (Gre
cia): Sala Palatului ora 20.

SPARTACCS — film pentru 
ecran panoramic

rulează la Patria (orele S1 
i-> -.5 • 16,30 ; 20.15).

MAIORUL ȘI MOARTEA

rulează la Republica (orele 
9.15 ; 11,30 : 14 ; 17 ; 19,15 ;
21,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele
9.45 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,00).
București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 : 19 ; 21,15).

PENTRU UN PUMN DE 
DOLARI — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
Modern (orele 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15). Excelsior (o-
rele 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop — ambele serii

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
13 ; 16,30 ; 20).

PRINTRE VULTURI — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 9;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Gri-
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,45; 18; 18,15 ; 20,30), 
Tomis (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
20,45).

VIAȚA LA CASTEL
rulează la Victoria (orele 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 20,45). Melodia 
(orele 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45; 
21,15). Bucegi (orele 9,15 ; 11,45;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

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

CASA RICORDI
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MONDO-CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

JUDEX

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

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

WINNETOU — ambele serii 
rulează la Dacia (orele 7,30—
20.30 în continuare).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Buzești (orele 15,30;
18) , Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ;
21), Volga (orele 8,30; 11; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21).

APE LIMPEZI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE
rulează la Arta (orele 8,45; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ;), Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Ferentari (orele 15,30 ; 18;
20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

EL GRECO — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

JUANA GALLO
rulează la Vitan (orele 15,15 ;
18).

DOCTOR PRĂTORIUS — 
cinemascop

rulează la Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Flamura (orele 9; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

FERNAND COW BOY
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Aurora (orele 
9: 11,15; 13.15; 15,45; 18; 20,30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE
rulează la Moșilor (orele 15,30;
19) .

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

BUMERANGUL — oinemascop 
rulează la Colentina (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20).

MONTPARNASSE 19 
rulează la Floreasca (orele 
11,45 ; 15 ; 18 ; 20,45).

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Rahova (orele
15.30 ; 18).

SPIONUL — cinemascop 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

BANDA DE LAȘI

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18), Lumina (orele 9,15 ; 11 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).

CĂSĂTORIE 1N STIL ITALIAN 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20), Pacea (orele
15.45 ; 18 ; 20,15).

UN FILM CU O FATA 
FERMECĂTOARE

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

IERBURI AMARE
rulează la Central (orele 
12,15 ; 15 ; 18 ; 21). orele 9,30 : 
ZORBA GRECUL.

Marți 27 iunie
PROGRAMUL I

GRĂDINI
26 Iunie—2 iulie 1967

PRINTRE VULTURI — cinemascop — rulează la Festival (o- 
rele 20,15) Tomis (orele 20,30).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop — ambele serii rulează 
la Capitol orele 20,30.

VIAȚA LA CASTEL — rulează la Bucegi (orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop — rulează la Arta (o- 

rele 20,30)..
JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop — rulează 

la Unirea (orele 20,30).
VIAȚA DIFICILA — rulează la Expoziție (orele 20,30). 
JUANA GALLO — rulează la Vitan (orele 20,30). 
DENUNȚĂTORUL — rulează la Buzești (orele 20,30). 
ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA KRUZ — rulează la

Colentina (orele 20,30).
DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop — rulează la Moșilor 

iorele 20,30).
SOȚIE FIDELA rulează la Progresul-Parc (orele 20,30).
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Aurora (orele 21). 
BANDA DE LAȘI — rulează la Lira (orele 20,30).
NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop — rulează la Raho

va (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — rulează la Stadionul 

Republicii (orele 20,15) Stadionul Dlnamo (orele 20,15 Arenele 
Libertății (orele 20,30).

MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Doina (orele 20,30).

5.35 Actualitatea agrară. 8.00 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri). 8.20 Moment poetic — 
interpretat de Constantin Di- 
plan de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“. 8,25 La 
microfon, melodia preferată. 
9.25 Sfatul medicului: Igiena 
și regimul alimentar al femeii 
care alăptează. 9,30 „De la mun
te, la mare" — program mu
zical. 10.30 Imagini ale patriei 
în muzica simfonică : Rapsodia 
bănățeană de Zeno Vancea; 
Schiță oltenească de Constantin 
C. Nottara. 11.03 Cronică eco
nomică. 11.15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică 
ușoară. 12.15 Pe scenele clubu
rilor : Manifestările cultural-e
ducative organizate în cadrul 
cluburilor vin în sprijinul pro
ducției ? 12.35 Cîntă Minodora 
Nemeș și Ion Lipan. 13.13 Suc
cese ale muzicii ușoare. 13.30 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat. 14.00 Pot
puriuri de muzică ușoară. 15.05 
Meridiane : Dan Grigorescu : 
Prin muzeele lumii. Din țările 
socialiste : instantanee cultura
le, 15.20 Muzică de estradă : 
program interpretat de orches
tra de studio a Radlotelevlziunii 
Si de orchestra Hill Bowen. 
16.15 Recital vocal Nlcolae Flo
rei. 16.30 Cu tranzistorul la ca-

bană. 17.35 Studioul tînărului 
interpret : baritonul Aris Oha- 
nesian, La pian, Jean Lucaci. 
18.05 Tribuna radio, 18.20 Cîntă 
Pompilia Stoian. 18,30 Odă lim
bii române. 19.00 Concert de 
melodii românești. 20.30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră, 
21.05 Fonoteca de aur, 21.20 Me- 
lodli-magazin. 22,15 Muzică u- 
șoară cu formațiile vocale sex
tetul Victoria, I. Menestrelii și 
orchestrele Horia Moculescu și 
Freddy Balta. 22.45 Moment 
poetic, Primii noștri poeți, 22.50 
Baladele opus 10 nr. 3 și nr, 4 
de Brahma. La plan Julius Kat- 
chen, 23.00 „Visare" — muzică 
ușoară.

PROGRAMUL II
8.35 „Banatule, mîndră floa

re" — emisiune de folclor. 9.00 
Viața de concert a Capitalei j 
fragmente din concertul de mu
zică de cameră susținut de Ni- 
colae Iliesou — vioară șl Albert 
Guttman — plan. 9.30 Ochiul 
magic (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari). 10.03 
Impresii braziliene de Respighi. 
(orchestra simfonică din Lon
dra. Dirijor, Antal Dorati). 10.30 
Antologie de literatură univer
sală. Pagini din volumul „Ges
tul Evel" de Henry Troyat. 
12.06 Din folclorul muzical al 
popoarelor. 12.30 Melodii din o- 
pereta „Clntărețul mexican“ de 
Lopez. 15,20 „Acordeonul vesel“ 
— muzică ușoară. 15.30 Ani de 
ucenicie : Debuturi lirice. Poșta 
redacției. 15.50 Trei piese ușoa
re pentru pian la patru mîini 
de Romeo Alexandrescu (Marla 
Fotino și compozitorul). 16.30 
Actualitatea muzicală. 18.20 Re

cital de poezie : Actori-poeți
18.30 Muzică populară. 18.40 O- 
pera săptămînii : „Bărbierul dir 
Sevilla" de Rossini (Tereza Ber- 
ganza și Manuel Ausensi). 19.0J 
Cîntece cu... și fără cuvinte
19.30 „Plimbare prin București* 
— muzică ușoară. 20.00 Rapso
dia a Il-a și poemul folcloric 
„Pe Dunăre în jos“ de Pau: 
Constantinescu. 21.30 Antena ti
neretului (reluarea emisiunii 
din 20 iunie). 21,50 Melodii pre
zentate la festivalurile de mu
zică ușoară de la Mamaia, Sar 
Romeo ^i Șopot, 22.15 Premiere 
de opera de-a lungul anilor : 
„Don Giovanni" de Mozart, 
Prezintă Grigore Constantines
cu, 23.22 Seară de muzică pre
clasică.
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18,00 In direct.., Emisiune eco
nomică. îmbunătățirea con
structivă a instalațiilor de fo
raj. Transmisiune de la Uzinele 
„1 Mai“-Ploiești. 18.30 Pentru 
copii. Eoranul cu păpuși : 
„Arca lui,.. Goe" — scenetă de 
Gh. Scripcă. Filmul : „Cocoșe- 
lul, șoarecii și televizorul". 19.00 
Pentru tineretul școlar. Balade 
șl legende. 19.30 Telejurnalul de 
seară. 20.00 Aventurile lui Ro- 
bin Hood. 20.30 Istoria teatru
lui românesc Dramaturgia lui 
B. P. Hașdeu. 21.50 Recital Lu
cia Stănescu. 22.20 Panoramic. 
22.45 Telejurnalul de noapte.
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Demonstrații împotriva 
agresiunii S. U. A. 

in Vietnam
La Birmlrtgham. Man- 

chester și in alte orașe 
ale Angliei au loc în a- 
cestc zile demonstrații și 
mitinguri dc protest îm
potriva războiului dus dc 
S.U.A. în Vietnam.

La aceste acțiuni participă 
reprezentanți ai celor jnal di
ferite organizații politice și ob
ștești. de tineret și religioase. 
La mitingul care a urmat după 
demonstrația din Manchester 
au luat cuvin tul deputati la
buriști, care au subliniat nece
sitatea încetării războiului din 
Vietnam.

La Londra. în apropierea re
ședinței primului ministru și a 
clădirii parlamentului au fost 
instalate pichete formate, mai 
ales, din reprezentante ale or
ganizațiilor de femei care lup
tă împotriva războiului din 
Vietnam.

(elor Unite s-ar putea echilibra" 
a declarat Leit Olsen. vicepre
ședinte al „Flrst Național Clty 
Bank", în cursul unei conferințe 
de presă ținute la Paris. Econo
mistul american, apreciat ca 
unul dintre cel mal rcputațl 
specialiști din acest domeniu din 
S.U.A.. a făcut o trecere în re
vistă a principalelor probleme 
care rețin In prezent atenția 
cercurilor financiare de peste 
ocean. După ce s-a referit la 
deficitul grav înregistrai de 
bugetul american. Olsen a sub
liniat necesitatea creșterii impo
zitelor. In încheiere, el și-a ex
primat părerea că deficitul ba
lanței de plăti în mod sensibil 
condiționat de războiul din Viet
nam. ar putea să se agraveze în 
cursul acestui an. U.R.S.S. Sondă pentru gaze naturale în deșertul Kara-Kum

In Columbia t

Cipru - romantic

La 2 iulie va avea loc 
miting național în Hyde Park, 
după încheierea demonstrației 
de masă pe străzile centrale ale 
orașului.

..Dacă războiul din Vietnam ar 
înceta, balanța de plăti a Sta-

Arestări
la Khartum

Organele securității de stat 
din Sudan au arestat, potrivit 
agenției M.E.N., un număr 
de persoane acuzate de spio
naj. .Asupra celor arestați s-au 
găsit aparate de radio, hărți și 
o serie de documente. Sînt în 
curs cercetări pentru a desco
peri și alte persoane implica
te în această rețea de spionaj. 
Unul din arestați, proprietar 
al unui magazin din Kliar- 
tum, va fi deferit justiției și 
judecat pentru crimă de înal
tă trădare. Din capitala suda- 

i neză se anunță, 
arestarea a doi 
nezi acuzați de 
informații unor 
ne de spionaj.

de asemenea, 
tineri suda- 
a fi furnizat 
servicii străi-

atracție a 
o constituie

Marea 
Canadei 
în acest sezon „insu
la“ de la Montreal, 
gazda celebrei „Expo- 
67". Dincolo insă de 
fațada strălucitoarei 
expoziții mondiale ca
re a devenit un fel de 
..magnet" turistic se 
profilează — evident, 
doar pentru cîțiva — 
o țintă infinit mai a- 
demenitoare : în nisi
purile de la Athabas
ka, în nordul provin
ciei Alberta s-a des
coperit petrol ! „Bom
ba" a explodat la bur
sele de acțiuni și, ime
diat, a început bătălia 
între diferitele mono
poluri pentru achizi
ționarea terenurilor 
nisipoase, care pînă 
deunăzi erau cu desă
vârșire ignorate.

După ce și-a asigu
rat controlul asupra 
unor parcele de nisip 
cu bălării, dar care 
ascunde „aur negru", 
..Sun Oii Company", 
prin filiala sa locală 
..Great Canadian Oii

Raportul unei anchete întreprinse de specialiști din domeniul să
nătății din Columbia și publicat duminică in ziarul „EL TIEM- 
PO" arată că jumătate din populația țării suferă de foame, iar 30 000 
de copii mor în fiecare an ca urmare o subnutriției. Raportul atri
buie această situație proastei distribuiri a produselor, unei folosiri 
necorcspunzătoare a alimentelor și mai ales, unei politici agrare 
care nu ține cont de nevoile populației. Se arată, de asemenea, 
că exploatarea terenurilor agricole se face cu mijloace rudimen
tare. „Numai 2 la sută din aceste terenuri sini lucrate cu ajuto
rul mașinilor agricole”, subliniază raportul. Autorii raportului 
constată cu dezolare că „dacă ar muri 30 000 de capele de vite 
s-ar crea un șoc economic în țară, dar dacă mor 30 000 de copii 
nu există nici o reacție".

Condamnări la Damasc
Tribunalul militar din Damasc 

a condamnat la moarte pe ma
iorul Salim Hatoum și pe com
plicele său Badr Joumaa pentru 
crimă de înaltă trădare, relatează 
agenția France Presse. Hatoum 
și Joumaa sînt principalii organi
zatori ai tentativei de lovitură de

stat din Siria de la 8 septembrie 
1966, după eșuarea căreia ci s-au 
refugiat la Amman. La 10 iunie, 
ei au fost arestați la Damasc de 
autoritățile siriene sub acuzația 
„de a pune la calc o nouă con
spirație cu ajutorul Angliei și 
Statelor Unite". Sentința a fost 
executată luni.
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DELEGAȚIA Uniunii Tinere
tului Comunist din Republica 
Socialistă România, condusă 
Vasile Nicolcioiu, secretar 
C.C. al U.T.C., care se află 
Tirana cu prilejul celui 
V-Iea Congres al Uniunii Tinere
tului Muncii din R.P. Albania, a 
vizitat Uzina de piese de schimb 
pentru tractoare și întreprinde
rea „Migjcni" din Capitală. 
Membrii delegației s-au interesat 
de munca tinerilor și au avut 
convorbiri cu secretarii orga
nizațiilor Uniunii Tineretului 
Muncii din aceste întreprinderi.

de 
al 
la 

dc-al

pendențcl Fcd-erațici Arabiel de 
sud în condițiile menținerii ac
tualului guvern federal este 
inacceptabil pentru forțele miș
cării de eliberare națională. Sin
dicatele din Aden au cerut for
marea unui guvern care să reu
nească reprezentanți ai tuturor 
grupărilor politice din Aden. 
Declarația cere autorităților 
britanice să ridice blocada in
stituită în cartierul Crater, 
unde în urmă cu cîteva zile 
au avut loc ciocniri violente în
tre trupele britanice și unități 
militare federale răsculate.

mas decît un singur zid. Ploile 
torențiale au inundat o parte a 
orașului, iar vîntul de 100 km 
pe oră a smuls pomii din rădă
cină, blocînd numeroase șosele.

Muzee originale

AUTORITÂȚILE din provin
cia de vest din Nigeria au in
stituit măsuri severe de secu
ritate la Ibadan după descope
rirea unor însemnate cantități 
de materiale explozive în capi
tala provinciei. Guvernatorul 
militar Robert Abebayo a in
terzis tuturor vehiculelor intra
rea în oraș în cursul nopții. 
Măsuri similare au fost luate 
recent de generalul Yakubu 
Gowon șeful statului federal, 
ca urmare a descoperirii unor 
însemnate cantități de explozi
ve în apropierea instalațiilor 
portuare din Lagos.

LA BELGRAD a sosit o de
legație comercială italiană, con
dusă de ‘ ’
ministru 
nisterul 
Delegația va lua parte la cea 
de-a doua etapă a convorbiri
lor italo-iugoslave în vederea 
încheierii unui nou acord co
mercial intre cele două țări.

Maurizio de Strobel, 
împuternicit în Mi- 
Afacerilor Externe.

LA INVITAȚIA lui Hakia 
Ozderaț, membru al Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, la Belgrad au sosit John 
Okid Nounu, membru al Con
siliului Național de Eliberare 
al Ghanei și Alfred Kofi Assem 
secretar principal în Ministerul 
Agriculturii al acestei țări a- 
fricane. Ei urmează să aibă 
convorbiri cu oficialități iugo
slave în legătură cu relațiile 
economice dintre cele două țări 
mai ales în domeniul agricultu
rii.

CONGRESUL sindicatelor din 
Aden a dat publicității o decla
rație in care avertizează că pla
nul englez de acordare a inde-

FURTUNILE de duminică au 
provocat ravagii in intreașa re
giune nordică a Belgiei. In lo
calitatea Oostmalle au fost înre
gistrați 3 morți și 110 răniți. 
Biserica din localitate s-a pră
bușit scurt timp după termi
narea serviciului religios. O fa
brică de mobilă din regiune, la 
care lucrau 600 muncitori, a 
fost complet distrusă, iar din 
vechea

DUMINICA, uraganul catas
trofal dezlănțuit cu o zi înainte 
in Franța a cuprins sudul An
gliei, provocînd moartea a 15 
persoane și pierderi materiale 
care nu pot fi incă evaluate. 
Zeci de case au fost avariate in 
comitatele Hampshire și Kent, 
sute de pomi au fost smulși din 
rădăcină, șoselele au fost inun
date, aproximativ 100 de mici 
vase de agrement surprinse în 
largul mării s-au scufundat. Au 
fost întreprinse vaste operațiuni 
de salvare și ajutor.

Printre altele, ve
chiul oraș Lyon (așe
zare cunoscută încă 
în timpul antichității 
cu mult chiar îna
inte de cucerirea 
Galiei de către ro
mani), capitala mă
tăsii franceze, posedă 
două originale așe
zăminte muzeale : 
„Muzeul țesăturilor“ 
și „Muzeul francez 
al automobilului“.

„Muzeul țesături
lor“ este unic în 
felul său în întreaga 
lume. El conține co
lecții excepționale de

țesături europene și 
orientale. Printre a- 
cestea amintim colec
ția de țesături italiene 
și spaniole din seco
lele al XlV-lea — 
XVIIl-lea, colecția 
celor mai frumoase 
stofe, țesute în Fran
ța și în special la 
Lyon, din secolul al 
XVII-lea pînă în zi
lele noastre; colecția 
de covoare, tapiserii, 
țesături și broderii 
orientale (care ocupă 
12 săli noi, recent a- 
menajate) și în care 
se distinge, prin rari-

tatea pieselor pe care 
le conține, seria de 
țesături copte din se
colele I—Xll-lea.

In ce privește „Mu
zeul francez al auto
mobilului“, acesta 
este instalat într-un 
castel din apropierea 
orașului, la Roche- 
taillee-sur-Sadne, și 
prezintă o retrospec
tivă a automobilului, 
din 1890 pînă în zi
lele noastre. Muzeul 
expune 130 de tipuri 
de automobile și o 
bogată colecție de 
biciclete și motoci
clete.

catedrală gotică n-a ră-

Nisipuri 
cu
„aur negru

Sands Ltd", a investit 
235 milioane de dolari. 
Excavatoare gigant, 
conveiere și pompe de 
foraj au invadat re
giunea Athabaska. 
Tentația este cu atît 
mai mare, cu cit efor
tul de a obține petrol 
din nisip necesită un 
proces de prelucrare 
mai simplu. Au fost 
defrișați 2 000 de acri, 
iar la Fort McMurray 
s-a înălțat aproape 
peste noapte o locali
tate care se întinde 
pe 20 de mile de la 
Athabaska... Goana 
după petrolul din Al
berta este în plină vi-

U

teză sub imboldul u- 
nor rezerve de peste 
patru miliarde de ba
rile. Iar „tentația cea 
mare" o constituie 
prețul scăzut : în a- 
propiere de Rainbow 
Lake se poate obține 
un baril de petrol la 
un cent, iar în întrea
ga regiune petrolieră 
canadiană media este 
de 52 de cenți, față de 

‘ ‘ “ este
ex-

99 de cenți cît 
media la petrolul 
tras în S.U.A.

Unele companii . 
conizează construirea 
unei conducte din 
provincia canadiană 
Alberta pînă la Chi-

pre-

cago, pentru a concu
ra petrolul adus din 
Louisiana ; iar com
paniile canadiene vor 
ca această conductă — 
proiectată de „Inter- 
provincial Pipeline 
Co". — să fie extinsă 
chiar pînă la Mont
real. Companiile pe
troliere care domină 
piața părții apusene 
a teritoriului cana
dian exercită presiuni 
pentru ca petrolul să 
fie pompat spre ’’ 
cago. Pînă acum, 
toritățile S.U.A. 
exceptat Canada 
la cota de petrol ad
misă să fie exportată 
în S.U.A., deoarece se 
considera că petrolul 
canadian nu prezenta 
nici o primejdie de 
concurență ; în noile 
condiții cînd potenția
lul petrolier al Cana
dei crește nu este însă 
exclus ca în S.U.A. să 
fie adoptate măsuri 
protecționiste.

CINCI MINERI englezi care 
efectuau săpături într-o galerie 
din apropierea localității Whar- 
fcdale, au fost victimele unei 
inundații provocate de un șuvoi 
de apă subteran. în ciuda efor
turilor disperate, făcute de echi
pele de salvare, nici unul din
tre mineri nu a supraviețuit 
accidentului.

Chi- 
au- 
au 
de

Z. F.

LA TANANARIVE au avut 
loc luni festivități organizate cu 
prilejul celei de-a 7-a aniver
sări a proclamării independen
ței Republicii IVIalgașe. A avut 
loc o paradă militară la care au 
participat președintele Philibert 
Tsiranana și alte oficialități din 
Republica Malgașă.

am avut dreptate cind am sem
nalat existența unui complot îm
potriva președintelui Kennedy. 
Garrison a exprimat hotărîrea, 
de a continua cercetările în ciu
da tuturor presiunilor.

PROCURORUL districtual Jim 
Garrison a declarat în cadrul 
unei emisiuni a posturilor de te
leviziune „N.B.“ că autoritățile 
federale fac presiuni pentru a-1 
împiedica să-și continue cerce
tările privind existența unui 
complot, care a avut ca scop a- 
sasinarca președintelui Kennedy. 
Faptul că autoritățile federale 
impun anumite restricții, a spus 
Garrison, demonstrează că noi

IN ORAȘUL Saruma (sudul 
provinciei El Oro, Ecuador) au 
avut loc alegeri municipale. 
Candidații Frontului Popular, 
din care fac parte partidul co
munist și alte organizații de
mocratice au obținut majori
tatea locurilor în consiliul mu
nicipal al orașului. Potrivit pă
rerilor exprimate în presa lo
cală, aceasta constituie una din
tre cele mai importante victorii 
ale forțelor democratice din 
provincie în ultima vreme.

PAKISTAN. Vaccina
rea copiilor din mediul 
rural împotriva holerii

(H)
Larnaca, orașul stoicului Zenon

La 1 km de Larnaca — orașul cu care se încheie orice vi
zitare a insulei — se afla al doilea loc sărat al Ciprului (pri
mul fiind la 16 km de prosperul Limassol, orașul vesel ol 
carnavalurilor de primăvară care adună din toate părțile 
circa 100 000 de oameni).

Vara, la sfîrșitul lui iulie, o crustă compactă de sare de 
patru pînă la zece cm acoperă suprafața lacului, ca un scli
pitor zid alb. Acesta trebuie răzuit într-un timp minim, sub 
amenințarea începerii ploilor de toamnă, spaima antrepreno
rilor și a celor 100—150 lucrători angajați din satele înve
cinate...

Conform legendei, (de origine creștină), pe locul unde as
tăzi se adună sarea, creștea vița de vie — proprietate a unei 
bătrîno zgîrcite și mincinoase. Cerîndu-i Sfintul Lazăr un 
ciorchine, aceasta i-ar fi răspuns prostește că via n-are rod. 
Drept pentru care sfintul jignit de minciuna sfruntată dar 
mai ales de neașteptata lipsă de omenie și spirit ospitalier 
transformă via în lacul sărat de astăzi. Tot răul spre bine — 
mina de saro de la suprafață este tot atît de dulce ca și stru
gurii pe care i-a înlocuit cu bune venituri... In realitate (și 
legenda nu ne pare decît pedepsirea unui caz nemaipomenit 
do avariție și închistare sufletească tocmai pentru a întări 
regula) ospitalitatea țăranilor ciprioți este emoționantă. Nu 
departe do Larnaca, in satul Kiti, ei ne-au înconjurat cu deo
sebită simpatie, vorbindu-ne de munca și preocupările lor, 
do împărțirea scalelor (7 scale = 1 ha) din vatra satului. 
Spre seară, după obișnuitele cafele și limonada, am ieșit la 
cîmp să vedem culturile de anghinare, livezile de fraule... 

...însă toate acestea s-au petrecut abia după ce, la mijlocul 
acelei zile de martie văratic, în două locuri din Larnaca isto
ria ni se înfățișase sub chipul marmurei neclintite. Zenon, 
stoicul, este fiul înțelept al acestui oraș. Nu mai puțin cinstit 
este aici și fiul lui Miltiade, faimosul general Cimon (sau 
Kimon), ajutător viteaz al ciprioților in lupta pentru elibe
rarea de sub dominația persană. Ceea ce-i unește pe acești 
eroi ai orașului este demnitatea consecvenței exemplare în 
numele idealului pe care și l-au ales. Oare n-a împrumutat 
luptătorul nobilul stoicism al filozofului atunci cînd, murind 
sub zidurile orașului, le-a cerut soldaților să se îndepărteze 
pentru a-i ascunde moartea ? Pe placa de aramă a monu
mentului de pe malul mării inscripția mărturisește tocmai 
acest omagiu îndreptățit: „Deși mort, el a fost învingătorul“.

Salamina sau liniștea războinicilor
La 10 km de Famagusta, printre anadrige și pini de Alep, 

ne întoarceri) iarăși cu secole în urmă. Stăm pe treptele de 
piatră ale marelui teatru antic și ascultăm povestea Sala- 
minei, intîiul act dintr-un spectacol care nu se va sfîrși 
niciodată. De ce au venit aici războinicii troieni după marile 
lor lupte ? Insula scăldată de Mediterană este desigur un 
bun loc de refugiu și adăpost, clima blîndă, perspectiva li- 
niștei in dulcele ei relief sînt atrăgătoare. Pămint al ospita
lității prin înzestrările lui naturale, locul acesta a cunoscut 
totuși numeroase calamități, războaie, învrăjbiri. E, poate, 
paradoxul acelui calm marin ce bîntuie întreaga insulă. Pă- 
răsindu-și țara, fiul acelui rege al insulei Salamina, abia ie
șit din războiul Troiei (învinovățit de neintervenție față de 
sinuciderea lui Ajax al cărui frate era), clădește aici o așe
zare al cărui tutore a rămas același Zeus (Jupiter), dar trans
format în Salaminianul. Și mulți alți eroi troieni au venit pe 

n coastele Ciprului, fondind propriile lor așezări (Paphos, Soli, 
Kerynia ș.a. E semnificativă —istorie sau legendă — aceas
tă retragere a războinicilor ca într-un liman al păcii pe coas
tele insulei însorite, ospitaliere. Așa îneît, cel puțin prin în
ceputurile ei, Salamina poate însemna liniștea războinicilor.

Teatrul, gimnaziul (construit sub regența romanilor pen
tru cca. 20 000 de spectatori, unul din cele mai mari din ță
rile de pe malurile Mediteranei) cad în ruine după marele 
cutremur din sec. IV și sînt acoperite de nisip. Murmurul 
mării a așternut giulgiul păcii eterne peste sufletele — îm
păcate oare ? — ale războinicilor obosiți. Călcăm — după cum 
par a crede arheologii — pe un pămint sub care zace încă o 
parte din orașul scufundat sub nisipul mării.

Întîlniri cu Afrodita în „Insula dragostei“
La Kuklia s-a produs nașterea legendară a AfroditcL Le

gendară, deși, de fapt, aici zeița cu îngăduință excesivă față 
de poftele unor zei nestăpîniți a fugit de mînia lui Vulcan cel 
șchiop care o prinsese în pat cu Marte. („In Tracia se duse 
zeul Marte, / iar Venera cea galeșă la Chipros /, In Pafos 
unde-i fumegă altarul. / Și grațiile — acolo o spălară / Și-o 
unseră cu strălucite miruri, / Cu care zeii se-nfrumusețează, / 
Și-n straie desfătate o-gibrăcară, / Mîndrețe la privit ca o 
minune“ — Homer — Odiseea). Scăpată de teroarea urîciosu- 
lui Vulcan, fuga zeiței în Cipru, la Paphos, este o purificare, 
un botez natural dar și o sfidare a legăturilor silnice, un act 
de eliberare a iubirii ultragiate.

„Fintîna amorului“ se află tot în districtul Paphos, la 8 
km de mare. Este de fapt un izvor înconjurat de vegetație 
bogată, în mijlocul unei regiuni acoperită, primăvara, de 
flori ale căror arome te amețesc. Efectul iubirii.’ Consulul 
britanic din Alep, vizitînd izvorul prin 1750 ar fi contestat 
eficacitatea binefăcătoare a „fîntînei amorului" pentru o per
soană de vîrsta sa.

La 26 km nord-est de Nicosia un pisc înalță spre cer 
cinci degete : Pentadactilus. Legenda lui este o poveste de 
dragoste, cu un țăran îndrăgostit de regină, supus unei probe 
asemănătoare oarecum aducerii, în basmele noastre, a apei 
din izvorul unde se bat munții cap în cap. Sensul probei nu 
este cel clasic — încercarea bărbăției — ci distrugerea, deba
rasarea de pretendent. Reginei nu-i plăcu pețitorul, dar aces
ta, tenace, se înfățișă cu o ploscă din apa comandată. La re
fuzul reginei, țăranul aruncă în ea un pumn de noroi care, 
nelovind-o, rămîne imprimat pe vîrful muntelui. în afară de 
sfera tematică — dragostea — povestea pare mai curînd tic
luită pentru a servi de explicație epatantă turistului curios să 
știe totul și, mai ales, să înțeleagă tot ce vede. Oricum, 
popularitatea Afroditei în insulă — sub oblăduirea legendei 
majore — nu rămine fără repercusiuni în propaganda tu
ristică. Speculată într-un chip sau altul, legenda zeiței ne- 
cuminte, purificată de apele iertătoare ale Mediteranei și-a 
părăsit de mult sanctuarul. Adesea zeița însăși își ia în pri
mire o meserie mai eficace : ghid pentru turistul ascultător.

c. stAnescu

Bilanț 
la Brasilia

Aniversare la Bra
silia : cabinetul pre
ședintelui Artur da 
Costa e Silva are 100 
de zile de cînd a pre
luat puterea. Prilej 
de largă propagandă 
pentru partidul gu- I

vemamental „Alianța 
renovatoare naționa
lă" pentru a ciștiga 
noi aderenți. „Mișca
rea democratică bra
ziliană", cea de a 
doua forță politică le
gală, de altfel și sin-

gurul partid de opo
ziție recunoscut ofi
cial. folosește această 
ocazie pentru a face 
cunoscute hotărîrile 
recentei sale con
venții.

Observatorii apre
ciază că în perioada 
de după instalarea 
mareșalului Costa e 
Silva în scaunul pre
zidențial, în politica 
externă și cea econo
mică braziliană au a- 
părut cîteva nuanțe 
noi. In domeniul ex
tern — după cum au 
relatat corespondenții 
de presă — s-a obser
vat o oarecare modi
ficare a poziției brazi
liene privind proiec
tul creării așa-numi- 
telor „forțe Inter

americane“. O notă 
recentă a ministerului 
de externe în care se 
exprima convingerea 
„că menținerea păcii 
și a siguranței interne 
ca și intangibilitatea 
instituțiilor în orice 
parte a continentului 
constituie un atribut 
exclusiv al guverne
lor naționale" a fost 
primită drept o „mo
dificare clară" a pozi
ției Braziliei față de 
ideea forțelor inter
americane. Concomi
tent, și pe plan eco
nomic s-au putut con
stata unele intenții 
exprimate în proiec
te menite să gă
sească mijloace de 
luptă împotriva sără
ciei și mizeriei, pe

planul politic intern, 
însă, nu a fost între
prins nici un pas care 
să spargă zidul decre- 
telor-lege ce îngrădesc 
desfășurarea normală 
a vieții politice. Sînt 
adoptate măsuri re
presive împotriva ace
lora care îndrăznesc 
să ceară abolirea (cel 
puțin parțială) a uno
ra din actele institu
ționale emise de fos
tul președinte. Din 
punct de vedere al 
politicii interne, sc 
opiniază, că între ac
tualul șef al statului 
și precedentul se poa
te pune aproape un 
semn de egalitate...

Tocmai în acest do
meniu își îndreaptă a- 
proape întreaga acti

vitate partidul opozi- 
ționist „Mișcarea de
mocratică braziliană“ 
a cărei convenție a a- 
vut loc recent la Bra
silia. Participanții la 
convenție au dezbătut 
cîteva proiecte de a- 
mendamente la consti
tuție (elaborată de 
vechiul regim) care 
prevăd printre altele 
reintroducerea sufra
giului direct pentru 
alegerea președintelui 
și vicepreședintelui, 
suprimarea dreptului 
președintelui de a e- 
mite decrete-legi. Pro
gramul „Mișcării de
mocratice braziliene" 
adoptat de convenție 
afirmă „repudierea 
dictaturilor, inclusiv a 
celor institutionalizate,
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fiindcă ele violează li
bertatea". Se preco
nizează elaborarea u- 
nei largi campanii 
care să ducă la o am
nistie generală, la li
bertatea cuvîntului, 
Ia un parlament suve
ran care să asigure 
intangibilitatea puterii 
juridice. Spre deose
bire de partidul pre
ședintelui Costa e Sil
va, „Mișcarea demo
cratică braziliană" își 
propune ca principii 
de ordin economic, 
naționalizarea princi
palelor surse de ener
gie, a industriei ex
tractive și transportu
lui, ramuri considera
te primordiale pentru 
dezvoltarea țării. Par
tidul din opoziție pre_

conizează exploatarea 
marilor resurse natu
rale ale țării în inte
resul general al bra
zilienilor, împotriva 
monopolurilor străine.

Cele aproape trei 
luni și jumătate care 
au trecut de la schim
barea gărzii la Brasi
lia, au arătat că în 
ambele tabere persis
tă 6emne de incertitu
dine. In cercurilp ofi
ciale, incertitudinile 
sînt alimentate de ne
siguranța îndeplinirii 
programelor lansate, 
iar în cercurile opozi
ției de dificultățile 
închegării unei orga
nizații care să uneas
că toate forțele „răz
lețe".
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