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ien s-a deschis Consfătuirea pe tară 
a lucrătorilor din industria chimică

în sala Ateneului Român 
au început luni dimineața 
lucrările Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din in
dustria chimică, organiza
tă din inițiativa C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri.

La consfătuire iau parte 
delegați ai colectivelor din 
unitățile industriei chimice, 
precum și reprezentanți ai 
altor ramuri ale economiei 
naționale, numeroși invi
tați.

Participă, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Miniștri, 
conducători de instituții 
centrale, oameni de știință, 
activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, 
cadre din învățămîntul su
perior.

Asistența a întâmpinat 
cu vii și puternice a- 
plauze pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Ale

xandru Drtghid. Ele Ver- 
deț, Maxim Berghiar... 
Leonte Răutu, Iosif Bane- 
Petre Blajovici, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Gaston 
Marin, Roman Moldovan, 
care iau parte la lucrările 
consfătuirii.

Rostind cuvîntul de des
chidere a lucrărilor consti
tuirii, tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a spus

Prima Consfătuire pe 
țară a lucrătorilor din in
dustria chimică are sarcira 
de a dezbate problemele tct 
mai mari șl complexe care 
stau în fața aceste; ramur. 
precum și a altor sectoare 
ale economiei naționale 
chemate să sprijine dezvol
tarea chimiei în Roetănia-

Ca si celelalte consfătuiri 
care s-au ținut pină fes pre
zent, și aceasta se fesseexe
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O nouă fabrică
de acid azotic

Pe șantierul de ex
tindere a Combinatu
lui de îngrășăminte 
azotoase din Tîrgu 
Mureș a început mon
tajul utilajelor la oel 
de-al doilea mare o- 
biectiv industrial : Fa
brica de acid azotic. 
In hala de producție 
au fost montate prin
cipalele elemente ale 
unui pod rulant eu o 
deschidere de 19 m. 
El va fi folosit în zi
lele următoare la in
stalarea pe fundații a 
unui număr de 20 de 
compresoare și cale 
de absorbție. înzes
trată cu mașini și uti
laje de înaltă tehnici
tate, noua fabrică va 
produce 150 000 de 
tone de acid azotic pe 
an.

ION RÎUBEANU 
corespondent voluntar
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MIDIA!)
700
Al 22-lea turn al o- 

rașului e construit din 
beton armat și poartă in 
el nu scări și creneluri 
de apărare ci conducte 
metalice și instalații mo
derne. Este replica con
temporană dată istoriei. 
Turnul de amestec al 
„Vitrometanului", con
strucție care va fi dată 
în folosință curînd, este 
în acest oraș care păs
trează patina istoriei se
colelor — un simbol al 
îndreptărilor noi, al ela
nului constructiv al oa
menilor muncii, al dez
voltării industriale și 
culturale a Mediașului. 
Această nouă construcție 
— una dintre cele pen
tru a căror ridicare in 
anii noului cincinal se 
investesc 400 milioane 
lei — vorbește despre 
tinerețea orașului care 
împlinește vîrsta de 700 
ani.
V. CONSTANTINESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Convorbire cu acec

GRIGORE MOiS L

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE,

Pentru a putea profita de 
falsul pe care-1 face, imposto
rul caută un loc unde poate fi 
angajat pe încredere pe care-1 
abandonează repede fără însă a 
uita să-și ia o adeverință că a 
funcționat pe postul X la între
prinderea Y. Cel de care ne 
vom ocupa astăzi se numește 
Hrib Mircea născut la 21 iunie 
1929, absolvent a 8 (opt) clase 
elementare care din anul 1952 
a ocupat funcția de „inginer", 
inginer șef, director și ultima 
dată — consilier la Metalim- 
port. Nu vă îngrijorați, acestea 
au fost funcțiile pe care 
avut Hrib Mircea. Cum a 
posibil ?

Și-a pregătit terenul cu 
mai mare atenție deoarece se 
știe că prima oară este mai 
greu să fii angajat fără să ai 
acte în regulă, dar avînd în ve
dere că foarte mulți oameni 
cred în cuvîntul pe care-1 dai 
este totuși posibil să nu fii des
coperit. La început își face rost 
de o adeverință din care reie
șea că a absolvit... Școala Teh
nică de construcții civile și în-

le-a 
fost

cea

-------------------------------------------- . 
dustriale (adev. nr. 166 22 nL
1952 eliberată de S.M.T.-C.C1 
Bacău) pentru ca pină la 1 fe
bruarie 1953 să ocupe funcția 
de... profesor de cultură tehni
că specială la Școala medie 
tehnică de drumuri și poduri 
din Bacău (adev. nr. 331 din 24 
III. 1952). Cum a fost oare po
sibil ca serviciile de personal să 
lucreze atît de superficial căci, 
neprins asupra faptului, proas
pătul... inginer nu se sfiește să 
plece de la Școala medie teh
nică în căutarea unui post mai 
sigur. De adeverință îsi făcuse 
rost și se îndreaptă către Minis
terul Căilor Ferate unde va fi 
angajat ca... inginer principal 
foraje — șeful eșalonului de 
studii propogeotehnice între 1 
februarie 1953 — noiembrie 1953 
(adev. nr. 116—2 011 din 15.IX. 
1958 eliberată de I.P.CJ*.). Timp 
de cinci ani de zile și-a înșe
lat tovarășii de muncă si nu nu
mai atit, rezultatele muncii sale

ȘT. L GÂNESCV

(Continuare în pag. a II-a)
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unei generații
O VÎRSTA MODERNA
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PRIN TINEREȚEA EI
așa s-a întimplat cînd generația
A- era generația tînără iar ge
nerata bătrină era cea a 
cobii. Alte informații mai 
nu am.

Rep. : Ce găsiți în viața 
rației tinere de azi care

de pe 'Temea dv7? ..........—
G. M. : Ceea ce foarte puțini 

’-a noi, dintre cei tineri, își dau 
seama a fi: că azi orice tînăr știe 
că la «firșitul normal al studiilor 
sa> va gări o întrebuințare adică 
•=a poet salariat în care să aplice 
ceea ce a învățat Deci că are 
viata asigurată. Pe vremea mea, 
ca și in în țările capitaliste, o- 
=*£ șba că sfîrșitul studiilor în- 
•esana începutul unor lungi cau- 
tăr. de slujbă. Precizez: nu a

buni- 
vechl

gene- 
diferă 

de viața generației tinere

DIN TABERE

ȘCOLARE

Șl STUDENȚEȘTI

UN REPORTAJ

Iată un fragment — cel 
mai atractiv — al peisa
jului taberei: corturile
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cărui comitet U.T.C., 
aproape fiecărei or
ganizații de bază. 
Rămînea să se acțio
neze, și trebuie să 
spunem că cea mai 
mare parte a organi
zațiilor U.T.C. din ra
ion au și acționat. In
vitați în cele mai 
multe cazuri, alteori 
autoinvitîndu-se, se
cretarii organizații
lor U.T.C. au partici
pat la ședințele con
siliilor de conducere 
ale cooperativelor în 
care se făcea plani
ficarea muncii și a 
forțelor de muncă, 
intervenind 
gestii și 
concrete, 
du-se să-i

plouă... Altă- 
in anii dnd 
se dovedeau

Iar 
\ dată, 

ploile 
zgîrcite și soarele ne
îndurător, cuvintele 
acestea erau rostite 
cu un fel de molip
sitoare bucurie și 
primii stropi de apă 
care pecetluiau col
bul drumurilor te 
îndemnau aproape la 
un dans ritual. Anul 
acesta insă. cînd 
ploile s-au ținut lanț 
și buruienile au nă
vălit dezlănțuite din 
adincul pămîntului, 
această constatare s-a 
făcut în unele locuri 
cu amărăciune, cu

în grija-

asemenea 
mobilizat 

raional 
for-

un fior de 
rare.

Pe un 
temei și-a
și Comitetul 
Huși al U.T.C. 
țele, conștient că ute- 
ciștii care participă 
la pregătirea drumu
lui viitoarelor recol
te spre 
buie să 
că a fi 
harnici 
podari.

Situațiile 
care veneau la Con
siliul agricol raional 
din comunele raio
nului, ascunzind sub 
cifre lipsuri și difi-

hambare tre
se 
ca 
Și

dovedeas- 
niciodată 

buni gos-

operative

cultăți suficiente, ce
reau să se intervină 
cu promptitudine, să 
se profite de orice zi 
cu soare, să se cau
te locurile mai nisi
poase și ridicăturile 
de ogor înflorite 
care munca s-ar 
tea desfășura 
printre picături, 
recțiile pe care
mau să se desfășoare 
acțiunile organizații
lor U.T.C., susținînd 
eforturile celorlalți 
cooperatori, au fost 
stabilite, prin urma
re, in deplină cunoș
tință de cauză, s-au 
făcut cunoscute fie-

în 
pu
și... 
Di- 
ur-

cu su- 
propuneri 

angajîn- 
antreneze 

pe toți tinerii țărani 
cooperatori la înfăp
tuirea măsurilor sta
bilite. Rezultatele ob
ținute pină în pre
zent, smulgerea raio
nului din rîndul ce
lorlalte raioane co
dașe la prașila a II-a 
a porumbului și tre
cerea lui în rîndul ce
lor care au realizat-o 
în
75 
și

proporție de peste 
la sută, o dovedesc 
sînt și un rezultat

ION CHIRIAC 
corespondentul „Scîn- 
teii tineretului" pen

tru regiunea Iași

(Continuare 
în pa^. a V-a)
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La trei pași 
de monument,

j

dar nu-1 cunosc
Monumentele sînt întilnirile noastre cu trecutul. De aceea, 

respectul pe care îl datorăm unor asemenea prilejuri de adu
cere aminte nu poate fi numai unul exterior, de admirație pa
sivă, ci în pi imul rînd unul de cunoaștere adtncă, intimă a îm
prejurărilor pe care le evocă momentul istoric respectiv. Este 
concluzia care s-a desprins în urma discuției purtate cu nu
meroși tineri din Mărășești. Îndemnul care ne-a îndreptat pașii 
spre ținuturile pitorești ale raionului Panciu a fost dorința de a 
reconstitui evenimentele petrecute în urmă cu 50 de ani pe 
„Cîmpia de singe a Mărășeștiloi".

— Cînd ai mers pentru prima oară la Mausoleu ?
— E foarte puțin de atunci ne răspunde o elevă a liceului 

din localitate. Cred că nu trece lună fără să revin încă o dată și 
încă o dată...

— Ce vă atrage în mod deosebit spre acest monument ? — 
m-am adresat unui grup de elevi din clasa a zecea. Răspunsul 
poate fi și el reprodus in mod sintetic :

— Vizitele ne fac să ne gîn- 
dim de fiecare dată la trecutul 
neamului nostru, la eroii săi. In 
clipele acestea m-i apropiem 
parcă mai mult. Mausoleul este 
cel mai potrivit cadru pentru în
țelegerea unei pagini glorioase 
din istoria patriei. Ne manifestăm 
sentimentul de respect prin găr
zile pe care le organizăm m zi
lele festive, iar în restul timpu
lui îngrijim florile din jurul său.

Preocuparea aceasta față de 
propria noăstră istorie se conti
nuă însă firesc dincolo de obiș
nuitele vizite la Mausoleu. Mo
numentele din jurul Mărășeștilor 
și evenimentele care le-au dat 
naștere au format deseori subieo- 
tul unor discuții fructuoase în 
cadrul organizației U.T.C. Re-

zultatul a fost acela că, la în
demnul organizației U.T.C., mulți 
elevi s-au pregătit .și s-au oferit 
sa devină ghizi voluntari, p „ocu
pație" care devine tot mai mult 
solicitată de turiștii ce trec.prin 
oraș. Un număr de elevi, înche
gat într-un activ cere de cores
pondență, oferă și prin poștă al
tor colegi ’ din țară amănunte 
despre semnificațiile istorice ale 
locurilor în care trăiesc. In sfîr- 
șit, alții au pornit încă de la în
ceputul anului o amplă acțiune 
de discuții cu veteranii războiu
lui pentru a afla cît mai multe 
întfrnplări necesare realizării 
unor creații literare originale 
care, alături de tneteriale’e exis
tente deja, vor contribui la săr
bătorirea corespunzătoare a eye-

nea, întrebîndu-i pe elevii clasei 
a unsprezecea (absolvenți acum 1) 
ce alte monumente și locuri is
torice din țară au mai vizitat sau 
cunosc» marea majoritate n-au 
reușit să adauge la răspuns niici 
măcar încă unul. Explicații pen
tru aceste stări de lucruri s-ar 
putea găsi multe, motivele ade
vărate însă, cauzele, constau în 
lipsa de preocupare a școlii și a 
organizației U.T.C. pentru folo
sirea acestui prețios mijloc de e- 
ducație patriotică. Anul trecut, 
de exemplu, școala a organizat 
o excursie ..pe‘ ruta Oituz-Rrașov- 
Ploiești-Focfâni. Obiectivele vi
zitate : Biserica Neagrî$i Muzeul 
Doftana. Atîtd. într-un traseu așa 
de bogat în oferte. Anul acesta 
itinerariul urmează să fie reedi
tat Și obiectivele însă I Nu s-a 
gîndit nimeni să mai adauge ceva 
nou la cunoștințele știute și nici 
să consolideze în vreun fel. prin 
alte acțiuni, cunoștințele ce vor 
fi căpătate în această excursie. 
Dacă, prin urmare, interesul ele
vilor se află la un nivel atît de 
scăzut. ace-««e daterește în 
primut-itod faptului că nici n-a 
fost cultivat cu consecvență.

A«ernerțea situații neplăcute nu 
lipsesc însă nici la Mărășești. .Un

nfmentulni care se apropie : îm
plinirea a 50 de ani de la jertfele 
din cîmpia Mărășeștilor pentru 
libertatea neamului.

Panciu este Ia putini kilometri 
de Mărășești. Cu toate acestea, 
investigațiile efectuate tn rtndul 
elevilor din dasa a opta de la 
liceul din localitate arată rr sur
prinzător — că 50 la sută din 
elevi nu cunosc importantul mo
nument istorie al raionului. Cei
lalți 70 la sută îl văzuseră. Dar_ g™.---- «eg___— -__
îl văzuseră pe vremea cînd eras sondaj făcut la tntfmplare.; fii 
în clasa a patra. Tn clasa a Vfl-s,'” 
atunci cînd s-a studiat Istoria 
Patriei (11) l-au văzut din ce tn 
ce mai putini elevi. De aseme-

riadul a 100 de t+neri muncitori 
și funcționari a dezvăluit urmă
toarele amănunte : 15 la sută din 
ei n-au văzut încă Mausoleul, 
doar 25 la sută au făcut vizite

99DRAGOSTEA
MEA"

organizate, în grup, iar 60 la 
sută l-au vizitat în plimbări in
dividuale sau chiar s-au mulțu
mit să-l vadă de la distanță. Așa
dar, raționamentul ne conduce 
la o concluzie paradoxală : în 
timp ce din întreaga țară vin 
permanent oameni nunrai și. nu
mai pentru a vedea Mausoleul, 
unii din cei de aici, aflați doar 
la cîteva sute de metri, îl con
templă de dincolo de gară. Este 
o situație care vizează direct Co
mitetul orășenesc U.T.C. și Co
mitetul raional Panciu al U.T.C.

Scuzele nu lipsesc, fără în
doială, nici de data aceasta. 
Unele din ele însă fac apel la 
cauze obiective, care țin și de o 
popularizare insuficientă a locu
rilor din jurul Mărășeștilor a 
împrejurărilor, a semnificațiilor 
lor istorice. Și sugestiile s-au 
născut în chip firesc. Tînărul 
loan Constantin, de pildă, vor
bea despre lipsa în ultima pe

rioadă a cărților poștale ilustrate 
cu imaginea Mausoleului (și asta 
în vreme ’ 
sesc 1). El sugera Editurii „Meri
diane* și i

ce la Galați se gă-

realizarea într-un tiraj 
numai a imaginii despoât-nu

ansamblu, ci $i a unui pliant care 
să cuprindă detalii ale mausoleu
lui,' monumentele din preajmă 
precum «I fotografii ale celorlalte 
două mausolee din raion, de la 
Mărăști și Soveja.

ȘT. ANDRONACHE

GUSTURILE ÎNTRE DA SI NU-.

Ucenicia sub patronajul Casei 
cultură din Reșița

de
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O posibilă dramă 
njugală (o legătu- 
trecătoare a soțu- 

i) cițiva buni in- 
■preți, o semnătură 
țizorală necunos- 
tă publicului nos-
i (Raffaello Mata- 
zzo), pe genericul 
ui film (Dragostea 
ta) care în ciuda 
or eforturi, ce-i 
?,pt foarte puține,

se poate sustrage 
dvdramaticului de 
3 mai comună 
Sță.
Realizatorii unor 
tfel de filme por- 
sc întotdeauna de 
fapte pe care via- 
de toate zilele le

ii oferă dar au 
\jă să scoată în re- 
f doar aparențele 
\erioare ale reali- 
ii, să le îngroașe 
i să le dilueze (de
caz la caz) foarte 

zlt mizînd pe inte
nd pe 
ște 
idem
etică.

Cum
\e vizibilă In toate 
?menea cazuri, a- 
riția unei a treia 
rsoane, care trece 
i rămîne, nu avem 
ă posibilitate decît 
observăm măsura 
care o dramă fa- 

liară poate intra 
sfera artisticului, 
aminti cel puțin 

•uă filme care au 
lat la noi și care 

reușit aceasta. U- 
1 la mod corect, 
artă-mă" și altul 
un mod superior, 

celenta producție 
vietică, „Ziua feri- 
ii*. Ambele semni- 
‘■au nu numai o ți- 
■tă etică ci și o 
?e artistică fără de

care-l tre- 
spectatorului 

dezbaterile

o schemă

care un film, cum e 
și „Dragostea mea" 
rămîne cel mult de 
un didactic naiv și 
banal.

In plus, fundalul 
pe care se desfășoară 
filmul este cel al in
terioarelor bogate în 
care personajele in
tră cu o suplețe care 
ține de decorul mo
dem stilizat pentru 
a-și debita replicile. 
Nu este uitat nimic 
din ceea ce creează 
impresia autenticului; 
scene care se petrec 
într-o stațiune mari
timă, în marile ma
gazine ori intr-o ul
tramodernă și ultra- 
tehnicizată popicărie- 
bar. Eroul principal 
are o profesiune bă
noasă, agent comer
cial sau așa ceva, 
care plasează bărci 
cu motor. (Alt motiv 
de interior: un ma
gazin mare și aranjat 
ca un muzeu de artă, 
de altfel ca și maga
zinul de confecții pe 
care-l conduce soția). 
Punctul tare al fil
mului, cheia lui, a 
fost încredințată însă 
unui copU, o fetiță 
de zece ani eare-și 
recuperează In final 
tatăl cu ajutorul u- 
nei compuneri școla
re pe tema „De ce 
îmi iubesc tatăl". 
Compunere pentru 
care a primit la școa
lă o nesperată notă 
10. Și asta rezolvă 
totul. „Intrusa" plea
că în străinătate pen
tru a se angaja ca 
interpretă iar eroul 
se întoarce acasă ni- 
țeluș trist și cu nos
talgia aeroportului la 
care și-a condus par
tenera vremelnică.

AfecHv personajele 
sînt sărace, adeseori 
par doar manechine 
care nu cunosc știri 
intermediare ci nu
mai alunecări ori în
toarceri brusce, me
canice. Unele se de- 
zie in ceea ce fac de 
ceea ce spun ți asta 
numai pentru a crea 
un aparent drama
tism celor citeca si
tuații In furul cărora 
filmul decurge mo
noton. Totul era de 
la bun început previ
zibil. N'u-i nevoie de 
fler ca să-ți dai sea
ma cum vor evolua 
eroii, cel mult doar 
să-ți verifici răbda
rea ți exactitatea pro
nosticului.

dragostea mea" 
nu este dectt un film 
de serie. Dacă există 
încetățenit termenul 
de superproducție, a- 
tunci am putea spu
ne, la polul opus, că 
scest film este o 
mini-producție care 
te vrea purtătoarea 
unui mesaj educativ. 
Din păcate, intenția 
e una ți realizarea e 
sita. Răspunderea 
față de familie nu 
este totuna cu o „in
digestie sentimenta
lă" cum este pină la 
urmă melodramatica 
producție italiană.

Singurul merit al 
vizionării îl constituie 
reintilnirea cu două 
mari actrițe Eleonora 
Brown ți Antonella 
Lualdi. Ne-am cam 
obișnuit cu aceste 
„merite" Incit in 
ciuda oricăror insis
tențe actoricețti nu 
mai putem fi nici fla
tați, nici păcăliți.

ța de toate zi- 
, fie că e vorba 

de politețe sau îm
brăcăminte, decorația 
interioară a locuinței 
sau ceremoniile tradi
ționale ale vieții sociale, 
înt.îlnim adesea expresii 
normative de genul: „nu 
se cade", „nu se potri
vește*4, „nu-i obiceiul" 
sau exclamația de indig
nare: „gusturi, gusturi 
dar nici chiar așa!".

în artă, deși evident 
avem de-a face cu uni
cate, se constituie totuși 
un fel de atmosferă ge
nerală comună în care 
nerespectarea canoane
lor, noutatea iese cu ușu
rință din comun și une
ori provoacă chiar un 
șoc atît de puternic în
eît duce la respingerea 
violentă a celui care a 
încălcat convenția, obiș
nuitul. Sînt oare aseme
nea atitudini justificate?

După unii, gusturile 
fiind individuale și a- 
parținînd unor persona
lități a căror struchiră 
psihică o dorim dt mai 
bine conturată, a încerca 
să le supunem conven
ției înseamnă să le ră
pim libertatea și autono
mia, să le facem să în
ceteze de a fi ele însele. 
Gusturile presupun nu 
numai neatimarea fată 
de orice reguli, dar chiar 
eer cu necesitate încăl
carea celor existente, 
construirea unor uni
versuri esteriee complet 
inedite.

Trebuie spus că — e- 
liminînd exagerările — 
în această părere există 
un însemnat grăunte de 
adevăr: personalitățile
posedă Intr-adevăr 
sistem de selecție

T. STANESCU

CONVENȚIA
priu, criteriile generale 
trebuie să treacă prin 
filtrul propriei gîndiri 
și astfel să se individua
lizeze iar creația, dacă 
vrea să fie autentică, tre
buie intr-adevăr să as
pire către realizarea u- 
nui obiect estetic origi
nal, să spună lucruri 
care încă nu s-au spus. 
In acest sens sarcinile e- 
ducației estetice presu
pun tocmai o asemenea 
diferențiere și adecvare 
la obiect îneît să dez
volte gusturi individua
lizate, bazate nu numai 
pe o fermitate ideologi- 
co-estetică dar și pe una 
psihică, am spune, adi- I 
că să confere acestora o 
anumită stabiHUia și 
mîndrie a conștiinței de 
sine care să. le ferească, 
de valurile.mcdffi și de 
mimetism iar. să nu le- 
răpească receptivitatea. - 

înseamnă oare aceas
ta înlăturarea definitivă 
a convențiilor din viața 
cotidiană și din artă ? 
Putem presupune că fie
care individ se va dez
volta în completă ne- 
atimare de ceilalți, ase- 
mănîndu-se cum spunea 
ironic Giordano Bruno 
cu bobul de strugure 
care își închipuie că soa
rele există numai pen
tru a-1 coace pe el?

Evident un asemenea 
lucru este eu neputință: 
oamenii sînt legați între 
ei. valorile existente eir-

Ion Pascadi
cadru axiologic consti
tuit, este obligată să fo
losească un limbaj exis
tent, să se raporteze la 
ceea ce a precedat-o, deci 
să țină seama de con
venție. In al doilea rînd 
încercările de a fugi de 
orice asemănare cu ceea 
ce există sînt sortite eșe
cului: oamenii nu-și pot 
reprezenta niciodată con
strucții ideale lipsite de 
orice legătură cu expe
riența lor imaginativă.

Departe de noi gîndul 
de a pleda pentru o artă 
care să nu facă altceva 
dedt să urmeze cu eu* 

i mințenie modelele pre- 
; existente, cu grija de a 

nu ieși cumva din ca
drele prestabilite. In în
cercările de a realiza 
ceea ce nu s-a mai spus, 
nu s-a mai auzit sau nu 
s-a mai văzut niciodată, 
unii dintre artiști ajung 
însă în situația ca să se 
îndepărteze atît de mult 
de cei cărora li se adre
sează încîf să înceteze cu 
totul de. a mai fi înțe
leși. Fenomenele de er
metism, prezente în poe
zia noastră, pînzele ab- 
sconse și insondabile ale 
unor pictori, muzica care 
devine complet inteli- 
-gibîlă și incapabilă de 
a trezi orice vibrație 
emoțională sînt departe

eulă, trecutul prin forța 
tradiției și a instituțiilor 
în care se materializea
ză acționează asupra 
prezentului în așa fel în- 
cît o independență de 
genul celei amintite mai 
sus este imposibilă.

Bine, veți spune că lu
crul acesta se poate în- 
tîmpla în viața de toate 
zilele unde necesitățile 
umane sînt relativ omo
gene, unde gama varia
țiilor posibile este mai 
redusă și unde noutatea 
își face și mai greu loe, 
mai ales datorită îm
prejurărilor modeme de.

;_ trai Dar arta? Nu ră-
; inîr.e ea refugiul indi

vidualității, -intr-o lume 
-eare tinde spre unifor- 

—mizare, nu are ea meni- 
• '-rea să exprime —u mai 
t—mult decît orice alt pro

dus al spiritualității u- 
mane — ceea ce este ini
mitabil și irepetabil? Ba 
da.

Intr-adevăr, in bună 
măsură prin-însăși na
tura ei, arta rămîne 
bastionul inatacabil al 
personalitățile. creatoru? 
lui ei, purtirglu-i am~... 
prenta, sigilbal cel mai 
sigur al autenticității ei. 
Am greși insă dacă ne
am închipui eă arta poa
te și trebuie să se elibe
reze de orice fel de 
venție In primul rînd, de adevărata originali- 
în momentul venirii pe. 
lume, opera găsește

da- 
gus-

au dreptul și chiar 
toria să devanseze 
tul comun, să depășeas
că ceea ce s-a realizat 
pină la dinșii, dar în
tr-un asemenea mod in
cit rezultatul strădaniei 
lor să nu piardă orice 
contact cu solul de la 
care a pornit. Am auzit 
despre un tînăr poet 
care se lăuda că nu a 
citit nici un fel de poe
zii pentru a nu se lăsa 
influențat de premer
gători, despre pictori 
care ocolesc creațiile 
colegilor lor și se feresc 
de cunoașterea acelora 
ce aparțin tradiției pen
tru a-și păstra neștirbi
tă personalitatea, indi
vidualitatea. Adevărata 
creație nu se naște însă 
din incultură iar origi
nalitatea este departe de 
a putea fi asimilată cu 
izolarea de trecut și pre
zent în speranța vagă 
și nefondată că ea va 
vorbi viitorului. O ase
menea atitudine nu duce 
decît la repetarea a ceea 
ce s-a mai spus însoțită 
nu odată de convinge
rea naivă după care „ce 
nu știu nici nu există*, 
în clipa însă în care 
produsele unor astfel de 

se 
confrunte cu lumea va- 

ele

.creatori* ajung să

tate.
Fără îndoială, artiștH

întUnite oriunde în halele. Combinatului siderurgic Galați

lorilor existente și 
sînt supuse focului opi
niei publice este evident 
că autenticul se despar
te de fals iar probei 
timpului îi vor rezista 
numai operele care mar
chează un univers spi
ritual propriu.

Pledoaria de mai sus a 
încercat să nu facă ab
stracție o clipă de spe
cificitatea artei, de drep
tul la spontaneitate și 
libertate al creatorilor. 
Am dori însă totodată 
să repunem in drepturi
le ei convenția, adică sis
temul de criterii exis
tent și acceptat la un mo
ment dat de o '
grupare, clasă sau epocă 
socială subliniind nu nu
mai rolul de frină pe 
care-l poate juca înțe
legerea ei ca un sistem 
închis și imuabil ci și 
funcția ei pozitivă.

Cît ti privește pe 
care 1 
artă t— — - 
aici o exagerare a ceea 
ce a fost t 
și o rezistență 
orice încercări de lăr
gire a orizonturilor este 
nedorită. In același timp, 
cunoașterea istoriei ar
tei ca și a tendințelor ei 
contemporane va sluji 
într-un anumit sens de 
pavăză împotriva ten
tației și presiunilor exer
citate de „falsele" ino
vații. O doză de îndo
ială înainte de a accep
ta ceva ca nou este ab
solut necesară. Scutește 
de surprize ulterioare.

Cît privește educația 
gusturilor tineretului mi 
se pare că primejdia cea 
mai mare n-o reprezin
tă confotmismu) față de 
convenție ci, dimpotrivă, 
negarea ei înverșunată, 
fuga după originalitate 
cu orice preț, excentri- 
eitatea. Vîrsta adoles
cenței îndeosebi, se ca
racterizează tocmai prin- 
tr-o asemenea tendință 
teribilistă de răsturnare 
a tuturor modelelor și 
de preluare lipsită de 
discernămînt a tot ce 
poartă eticheta „moder
nității”. Pentru aseme
nea cazuri filtrul * con
venției va fi nu o dată 
un util instrument pro
tector. Acceptarea ei nu 
presupune în mod obli
gatoriu încremenire și 
îmbătrlnire spirituală, I 
după cum respectarea | 
trecutului și prezentului 
n-a împiedicat nicioda
tă scurgerea timpului. 
Gusturile viitorului sînt 
desigur greu de prevă
zut, dar actul lor de naș
tere se află întotdeauna 
în ceea ce le-a prece
dat.

receptează opera de I 
fără îndoială că și |

deja acceptat I 
;nță obtuză la |
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Tovarășul director adjunct a fost un impostor
(Urmare din pag. 1)

>t fi puse la îndoială căci nu 
rea pregătirea corespunzătoa- 
■ mai ales că munca pe care o 
cea era cea de prospectare, 
irajul Bucureștiului l-a făcut 
. renunțe la postul pe care l-a 
:upat și între 3 noiembrie 1958

15 noiembrie 1959 este anga- 
t ca Șef secție transporturi la 
niunea Cooperativelor Metalo- 
himice (adev.16211 din 13.XI. 
'59 eliberată de Uniunea Meta- 
i-chimică) pentru că între 16 
îiembrie 1959 — 20 mai 1960 
i fie... economist principal 
etceolog — șeful secției tranș
aturi la Uniunea Cooperative- 
•r Meșteșugărești din oraș șl 
îgiunea București — (probabil 
i pe aici s-o fi declarat absol- 
snt al I.S.E.-ului !) conform 
ieverinței nr. 20116 din 12.VIII 
)61. Funcțiile pe care le ocupă 
se par din ce în ce mai mici 
iță de nivelul său de pregăti- 
»... profesională și abandonea- 
i și aceste posturi ocupînd ce-î 
rept altul mai bun, acela de... 
irector adjunct al Institutului 
e fizică al Academiei R.S.R. 
itre 21 mai 1960 — 31 mai 1961 
ideverință nr 2264 din 29. V. 
962). Cît a ocupat postul de di- 
ector adjunct la Institutul de

Fizică al Academiei șl-g însușit 
diploma lui Rittenberg Vladi
mir Ivar pe care și-a rescris-o 
cu propriul său nume. Din toată 
diploma n-au mai rămas auten
tice decît semnăturile celor 
care au eliberat-o. Apoi a fă
cut o fotocopie pe care a de
pus-o la serviciul personal care 
de data aceasta îi cerea un act 
care să dovedească pregătirea 
sa profesională. Probabil că 
cercul de cunoscuțî se mărise și 
bărbatului simpatic care era di-, 
rector adjunct îi trebuia un; 
post mai bun care să-1 trimită 
să cunoască și țările străine. Și 
iată că I.S.C.E. — Metalimport 
— serviciul personal și învăță- 
mînt face un referat asupra ac
tivității inginerului Hrib Mircea 
în vederga ocupării de către a- 
cesta a postului de consilier ce 
rămăsese vacant. Dar să lăsăm 
să vedem ce spun semnatarii 
acestui referat — șef serviciu 
personal Tararașcu Mârieta și 
director V. 
perioada cît a 
este apreciat ca 
din elevii cei mal 
clasei, întotdeauna reușea 
vină cu lecțiile bine învă
țate și în afară de aceasta 
dădea ajutor șl celorlalți elevi, 
care se pregăteau mai- slab Ia 
învățătură, era disciplinat și a- 
propiat de colegi și profesori.,.

Negreșcu :. 
urmat 

fiind
„Dm 

liceul 
unul

buni ai
să

în timpul cît a fost militar a 
urmat șl Institutul de Măsură
tori Terestre din cadrul M.F.A. 
obținînd diploma de inginer 
geodez. Din această perioadă 
este apreciat pozitiv, atît din 
timpul cît a satisfăcut stagiul 
militar cît și din timpul cît a 
fost student (? ?).

Din ce sursă au aflat cei doi 
semnatari cele spuse mai sus ? 
Este oare admisibil ca un con
ducător de întreprindere să 
semneze astfel de referate 
asupra unor - oameni pe care 
nu-i cunoaște și să mai tra
gă și concluzii ca următoa
rele : „Tov. inginer Hrib Mir
cea este bine pregătit pro
fesional, toate sarcinile ce i-au 
fost încredințate pe această li
nie, au fost duse la îndeplinire 
în bune condiții. Este inteligent 
și un bun organizator... Față de 
pregătirea sa, profesională și 
politică și ținînd cont că în ca-
druî întreprinderii noastre sînt 
vacante două locuri de consi-
lieri tehnici, propunem ca tov. 
inginer Hrib Mircea să fie nu
mit într-una din aceste funcții". 
Referatul este întocmit la data 
de 18 mai 1962). Este angajat la 
Metalimport cu un salariu de 
3150 lei șl în toamna anului

trecut este propus să fie avan
sat ca... director general ad
junct (da, ați citit bine !). Dar 
de data aceasta adevărata 
„față" profesională este demasri 
cată și se dovedește, că Ingi
nerul consilier Hrib Mircea are 
doar 3 clase (4 elementare și 4 
de gimnaziu).

Bineînțeles că dovedindu-se 
neîntemeiate cele spuse de că
tre Hrib Mircea și totodată gă- 
sindu-se și proprietarul diplomei. 
Hrib Mircea este . trimis în 
judecată urmînd să plătească 
despăgubire Metalimportului 
suma de 86 947 lei ca diferență 
de salariu însușită prin fals. 
Dar pentru funcția de consilier 
se cereau îndeplinite următoa
rele condiții de pregătire și 
stagiu : studii superioare eco
nomice sau tehnice și 7 ani sta
giu în funcții economice sau 
tehnice. Cert este că imposto
rul a fost prins, dar după cîți 
ani... !
Pentru falsificarea diplomei 

și pentru cei 86 947 lei — daune 
aduse Metalimportului ex-ingi- 
nerul Hrib Mircea a fost con
damnat la 12 ani închisoare. Ce 
au însă de zis toate serviciile 
personal care i-au întocmit do
sarul ?

P.S. Conform propriei 
. noastre afirmații după 

care „gusturile se dis
cută*4 nu vedem de ce 
nu s-ar discuta și păre
rile expuse în cadrul a- 
cestei rubrici. Un dia
log cu cititorii în legă
tură cu una din opiniile 
exprimate pînă acum sau 
chiar pe baza unor opi
nii și experiențe pro
prii ni s-ar părea nu mi
mai util dar măgulitor 
pentru semnatarul aces
tor rînduri. Scrieți-ne 
deci pe adresa redacției 
cu mențiunea „Pen
tru rubrica GUSTURILE 
ÎNTRE DA ȘI NU". 
Vom propune publica
rea unora dintre scrisori 
sau vom intra cu plă
cere în discuție cu unii 
dintre corespondenții 
noștri.
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Serial discografică „Disco
teca pentru toți" își propune 
să fie replica sonoră a unei 
reputate colecții bibliografice 
încetățenită în viața literară 
a țării.

Cele 34 de imprimări apă
rute pînă în piezent vădesc 
dorința organizatorilor de a 
pune la îndemîna tinerilor (în 
limita a 14 minute de mu
zică capabilă a fi înregistra
tă pe un microdisc) piese de 
largă accesibilitate interpreta
te de multe ori de cele mai 
prestigioase formații, dirijori 
și soliști români și străini.

Valențele artistice, pedago
gice, ale unei colecții cu sco
puri prioritar educative nu 
pot fi însă apreciate în ra
port de una sau alta dintre 
imprimări ci de totalitatea a- 
cestor discuri, de semnifica
țiile ansamblului colecției.

Acum, după un apreciabil 
număr de apariții este limpe
de faptul că valorile educa
tive ale colecției (care și-a 
propus să ofere tînărului un 
prim-contact cu arta sunete
lor) sînt reduse datorită lip
sei de unitate conceptuală, în 
elaborarea ei.

Simpla trecere în revistă a 
suitei de titluri apărute pînă 
în prezent ne-ar demonstra 
astfel lipsa oricărei rigori lo
gice în „înlănțuirea" acestor 
imprimări : uverturii la „Flau
tul fermecat" îi urmează val
sul „Imperial" de Strauss. 
„Ciaconei" de Bach îi urmea
ză „Espana" lui Chabrier, u- 
nor piese pentru flaut de Mo
zart un recital de tubă, uver
turii „Carnavalul roman" a lui 
Berlioz, „Ciobănașul" lui 
Paul Constantinescu ș.a.m.d

Necoordonată de imperati
ve pedagogice (și lista aces
tor „înlănțuiri" ar putea fi 
foarte mult continuată), co
lecția „Discoteca pentru toți" 
a devenit nînă la urmă un 
simplu subterfugiu (determi
nat de motive pur adminis
trative) pentru găsirea unor 
modalități convenabile de di
fuzare a unor înregistrări de 
mică întindere.

Alături de inexistența unor 
criterii științifice de legătură 
tematică (factor esențial pen
tru o colecție cu repere edu
cative), concură de asemenea 
la diminuarea rezonanțelor 
pedagogice ale „Discotecii 
pentru toți’ lipsa de farmec 
publicistic a unor prezentări, 
neatractivitatea graficii ma
pelor, interpretările necon
vingătoare care, așa cum s-a 
mai afirmat, nu pot fi nici
decum obiectul unui disc de 
ținută adresat începătorilor.

Colecția „Discoteca pentru 
toți- este înainte de toate o 
colecție de inițiere. Or, din 
acest punct de vedere, orice 
proces de inițiere muzicala 
este fundamental legat de a- 
siguarea unor minime relații 
pedagogice, precum și de o 
serie de interpretări care nu 
fac nici un fel de rabat ca
lității.

Colecția ar trebui, după pă
rerea noastră, restructurată, 
sub raport tematic, completa
tă (într-un ritm mai viu, res- 
pectînd o anumită periodici
tate), cu o suită de lucrări 
(cărora li se poate chiar acor
da mai mult de un singui 
disc) care să permită asimila
rea de către tineri (într-o or
dine determinată poate de un 
criteriu de ordin istoric) a u- 

. nora dintre cele mai repre
zentative lucrări, din cele 
mai diferite genuri.

IOSIF SAVA

PORTRETUL UNEI GENERAȚII
(Wmare din pag. tj

unei slujbe „mai bune" ci 
a unei slujbe cu care să 
trăiești,, și Ja care îți dădea 
dreptul diploma pe care 
oiaveai. Eu mi-am luat 
doctoratul în 1929 și nu 
am găsit nici o slujbă (ca 
conferențiar universitar, de 
pildă, slujbă care era cea 
mai mica dintre cele care 
•erau obținute cu diplomă 
de doctor) pînă în 1931, 
adică mai exact 29 de 
luni. Ei știu că azi repar
tizările dau loc la nemul
țumiri fiindcă fiecare vrea 
un loc mai bun decît cel 
la care s-a încadrat, dar 
nu trebuie uiiat că faptul 
de a avea un loc față de 
cel de a nu avea nici un 
loc constituie o diferență 
esențială.

Rep. : Fiind o bază de 
pornire în profesie egală 
pentru toți — existența 
asigurată a unui post în 
care poți aplica ceea ce 
ai învățat — care credeți 
că este condiția următoare 
a succesului profesional ?

G.M. : Eu cred că nu 
poți avea succes profesio

nal decît dacă ești un om 
modest si cu idei îndrăz
nețe. Nu trebuie să ne 
înșelăm atunci cînd vedem 
că „oamenii care se bagă" 
au succes. Acest aparent 
succes este ceea ce le va 
aduce după un timp scurt 
insuccese.

Dar bineînțeles că este 
nevoie să ai în ideile tale 
o îndrăzneală mare și o 
perseverență pentru reali
zarea țintelor către care 
tinzi să ajungi prin 
muncă.

Rep. : Care este opinia 
dv. despre specializarea 
timpurie a tinerilor ?

G.M. : Nu este exact că 
este caracteristic pentru 
epoca noastră specializa
rea excesivă. Pentru epoca 
noastră este caracteristic 
îmbinarea dialectică între 
specializare și interdisci- 
plinar. încă de mai multă 
vreme au apărut ramuri 
științifice cu două nume : 
fizico-matematică, chimia- 
fizică, chimia-biologie etc. 
Caracteristice pentru epoca 
noastră sînt îmbinări mai 
stranii cum ar fi lingvis- 
tica-matematică, biologie-

matematică, economi a-
matemâtică etc. în sinul 
fiecărei discipline — 
ceea ce reprezintă un in
teres de viitor — sînt 
cercetările de frontieră, 
problemele care leagă o 
disciplină de cealaltă.

Rep. : In dinamica ac
tuală a profesiilor — poa
te observa și un neavizat 
— ceea ce ai acumulat 
prin școală și facultate se 
consumă repede. Tinerii 
știu — în mare parte — 
că au datoria, pentru a 
infringe plafonarea profe
sională, să învețe ne
contenit. Prezența lor 
masivă la liceul seral, Ia 
cursurile de ridicare a 
calificării profesionale este 
elocventă pentru înțelege
rea necesității obiective 
de a munci și a învăța.

G.M. : Intr-adevăr nu 
trebuie să uităm că evolu
ția tehnicii este atît de 
rapida îneît cineva care 
cunoaște bine starea teh
nicii la un moment dat ca 
specialist devine inutiliza
bil în 10 ani fiindcă teh
nica va căpăta atunci un 
aspect nou. De aceea, în

tr-un viitor foarte apro
piat, va trebui introdusă 
școala perpetuă.

Rep. . Cum vă imaginați 
această școală perpetuă ?

G.M. ; în prețul de cost 
așa cum este calculat azi 
se cuprinde și amortismen
tul mașinilor, adică costul 
mașinilor ce vor fi cumpă
rate peste 10 ani care să 
înlocuiască mașinile actu
ale cînd nu vor mai fi 
modeme. Trebuie să ajun
gem la a înțelege că în 
prețul de cost al oricărui 
produs trebuie făcut să 
figureze costul învățămîn- 
tului pe care actualii in
gineri, medici, profesori 
de liceu etc. trebuie să-1 
facă pentru a rămîne mo
derni. Nu știu dacă va fi 
nevoie ca acest învățămînt 
să fie dat prin scoaterea 
din producție pe un an 
întreg la fiecare 6—7 ani 
sau pe o zi întreagă în 
fiecare săptămînă sau în- 
tr-un alt. mod — care de 
altfel nu e nevoie să fie 
uniform în toate întreprin
derile. Trebuie odată cu 
orice comandă a unei 
întreprinderi din străină

tate să afectăm 5—10 
la sută din costul ei 
pentru învățămînt, adi
că pentru cumpărarea 
de cărți, trimiteri la 
specializare, trimiteri la 
cursuri de vară și con
grese etc. Cînd vorbesc 
despre școala perpetuă nu 
mă gîndeso numai la ingi
neri și la profesori de uni
versitate. Mă gîndesc tot 
atît de mult și la munci
tori, tehnicieni, maiștri 
etc. ci, în primul rînd, la 
tineri.

★
Aici interviul s-a înche

iat brusc. Avionul cu 
oaspetele așteptat trebuia 
să sosească din clipă-n 
clipă. Datoria de bună 
gazdă îl solicita pe aca
demicianul Grigore Moisil 
la aeroport. Ne-am des
părțit, nlulțumindu-i nu 
înainte de a obține pro
misiunea continuării aces
tei discuții care vizează 
sarcinile moderne ale u- 
nei generații moderne prin 
însăși condiția ei — gene
rația tînară.



„Hai ai noftrt..’ Antrenament pentru excursie

GENEROZITATEA
VACANTEI

9
| n fiecare an, din 
| inițiativa C.C. al 
■ U.T.C., vara, în

vacanță, se organizează o 
tabără de odihnă și in
struire pentru membri ai 
activelor U.T.C. din li
cee, școli profesionale și 
școli tehnice. Și anul a- 
cesta tabăra și-a stabilit 
sediul la Breaza, într-un 
decor pitoresc, în corturi 
și pavilioane. Programul 
taberei, alcătuit în urma 
unor consultări cu cadre 
de organizație din școli, 
are, anul acesta, un pro
nunțat caracter practic; 
el urmează mai fidel 
specificul activității 
U.T.C. din școli propu- 
nîndu-și să-i inițieze pe 
elevii veniți aici în prac
tica muncii de organiza
ție, să le facă mai bine 
cunoscute cerințele care 
vor sta la baza activită
ții de organizație în vii
torul an școlar.

Operația <re instalare 
s-a terminat, cunoștința 
cu împrejurimile s-a 
desfășurat și ea operativ 
sub impulsul curiozității 
și pînă la prima masă 
servită în tabără au mai 
rămas totuși două cea
suri bune. Nimeni însă 
nu se plictisește. Pe pa
jiștile din jurul taberei 
elevii s-au așezat pe iar
bă pilcuri, pilcuri, ini
țiind primele colocvii a- 
micale cu relatări despre 
anul de școală care s-a 
încheiat, despre localita
tea din care vin, despre 
vacanța care a început 
sub auspiciile fanteziei.

Iar cîntecul, acest prie
ten nedespărțit al tine
rilor, își ia zborul trimi- 
țîndu-și ecoul pînă de
parte.

Steagul 
a fost urcat 
pe catarg

1 iulie, după-amiază : 
Invitația transmisă prin

stația de radio „între o- 
rele 15 și 17 — odihnă" 
face liniște în tabără. 
Dar e o liniște aparentă, 
căci cele două ore sînt 
folosite pentru treburi 
organizatorice: se aleg 
comandanții pentru fie
care grupă și locțiitorii 
lor pentru activități cul
turale și sportive, se al
cătuiește colectivul gaze
tei satirice, se desemnea
ză primul colectiv însăr
cinat cu serviciul de or
dine pe tabără. Tabăra, 
deși reunește elevi din 
întreaga țară, va alcă
tui, într-un fel pen
tru 12 zile, o orga

nizație U. T. C. care 
va acționa cu mijloa
cele cele mai interesante, 
atractive și eficiente.

Ora 18 îi găsește pe 
elevi echipați cu hainele 
lor cele mai elegante, 
gata să participe la des
chiderea oficială a tabe
rei. Fanfara dă tonul 
unui marș și coloanele 
de elevi se îndreaptă 
spre locul careului, stră
juit de catarg. într-o or
dine exemplară, fiecare 
grupă se aliniază în ca
reu avînd în față coman
dantul. Știu că colegul 
nostru, fotoreporterul, 
entuziasmat și el de dis

ciplina și perfecțiunea 
careului, de momentul 
plin de solemnitate al 
înălțării drapelului pa
triei, a imortalizat totul 
pe peliculă. Dar teamă 
ne este că fotografia în 
sine nu va putea oglindi 
întregul ceremonial. 
Așadar:

în latura rămasă libe
ră a careului îi recu
noaștem pe oaspeții ve- 
niți să ureze elevilor bun 
sosit în tabără și odihnă 
plăcută. Ion Morea, șef 
adjunct de secție la C.C. 
al P.C.R., Floarea Ispas, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Costin Nădejde, adjunct

„Trei culori cunosc pe 
lume..."

Scurtă 
introducere 
în program

. în fața careului, elevii 
iau cunoștință de pro
gramul zilelor de odih
nă care îi așteaptă ; un

Scrisori
din tabără

Activitatea unei ase
menea tabere care cu
prinde — în prima serie 
— peste 600 de elevi, 
dintre cei mai buni, 
membri ai activelor 
U.T.C. din școli profesio
nale, licee de specialita
te și școli tehnice susci
tă interesul prin însăși 
organizarea ei intere
santă, prin profilul ac
țiunilor preconizate, prin 
experiența pe care o va 
transmite. Un redactor 
al ziarului nostru va fi 
martor și participant la 
întreaga activitate a ta
berei și va transmite zil
nic însemnări din jurna
lul acesteia.

1 iulie, dimineață. Tre
nurile i-au adus pe elevi 
din toate colțurile țării.

...în stînga stau alinia
te 50 de corturi albastre 
cu fermoare în loc de 
uși, cu un romb mititel 
și transparent cu pre
tenții de fereastră, 
înăuntru — saltelele, sa
cii de dormit.

în partea dreaptă sînt 
corturile mari, adevăra
te dormitoare cu paturi, 
saltele, cearșafuri, pă
turi — confort care cere 
locatarilor spirit gospo
dăresc și mai „temeini
ca" însușire a deprinde
rilor de ordine.

ÎN TABĂRA DE
$1 INSTRUIRE

ODIHNĂ
DE LA

BREAZA

Elevii Iți incearci agerimea jf curajul fi rezistenta.

al ministrului învățâmîn- 
tului, Oanâ Constantin, 
membru al Biroului C.C. 
ai U.T.C., prim secretar 
a! Comitetului regional 
Ploiești al U.T.G, Gheor- 
ghe Rusan, prim secre- 
tar ai Comitetului raio
nal Cîmpina ai P.CJL

O comandă scurtă si

program minim, care va 
fi îmbogățit prin fante
zia și priceperea fiecă
rui participant.

Lectura programului
Iasă sâ se întreva
dă scopurile aces

tei tabere. La primul 
pune: e consemnata, e- 
vident odihna și recrea
rea. Și, totuși, membrii 
taberei discută mai mult 
despre programul in

tabiriL.
FomrXa e repeta'.ă 

1“ cri. ce 17 tioer_ □ 
o«i enzoucnau. au 

ac. tiSe w.

La : să

Fvro. ad.-sa ce teî
ia CC al U.TjC, 

zâ x.arije- 
Isoas. seme -u- a.

Lr

poc

Se vor :a
4.

*1 a

artis- 
rccta

cînte, sâ danseze, să 
organizeze și să partici
pe la concursurile atît 
de solicitate de elevi. 
„Lecțiile vii“ din tabără 
sînt inițieri utile și do
rite de elevi.

Reprezentanții regiuni
lor Brașov, Banat, Bucu
rești, Ploiești și Bacău 
pregătesc, în taină — 
știută de toată lumea — 
o seară de dans, iar re
prezentanții regiunilor 
Cluj, Oltenia, Hunedoa
ra, Crișana și-au propus 
ca șezătoarea literară ce 
se va desfășura în jurul 
focului de tabără, cu in
vitați de seamă din rîn- 
dul scriitorilor, să fie cea 
mai frumoasă acțiune 
din program. Ce ne fa
cem însă cu concurenții 
acestora — reprezentanți 
ai regiunilor Argeș, Ma
ramureș, Mureș Autono- 
mă-Maghiară, Ploiești, 
Dobrogea și Suceava — 
care și-au propus și ei 
să transforme focul de 
tabără și carnavalul din 
ultima zi în cea mai fru
moasă acțiune de vacan
ță ? Rămîne să vedem.

Ponderea acțiunilor 
culturale, în program 
este explicabilă : orga
nizațiile U.T.C. sînt 
principalii inițiatori și 
organizatori ai activității 
extrașcolare, iar cei care 
sînt aici, în tabără, vor 
trebui să stăpîneascâ 
bine ^arta“ de a organ:- 

I za. Și or învăța organi- 
zind.

în locul unei expuneri 
despre revistele școlare 
obiecte realizate în 
cercuri, fotografii, dese- 

I ne ale elevilor — toate 
I construind material do- 

cumentar pentru o origi- . 
I nală expoziție care va fi 

vizitată și comentară de I 
I elevi in folosul pregăiî- 
| rii lor metodice. Pro- 
i babii că la expoziția de 
’ anul viitor, din tabără, 
j exponatele vor fi mult 
i na? numeroase; actualii 
I cit vi vor duce cu ei am- 
I biți* de a realiza și in
• școlile lor — acolo unde 
| există — o bogată acti- 
I v.:a:e pentru elaborarea

revistelor școlare, pentru 
I înviorarea vieții cercu

rilor.
Sin: așteptate discuți-

• Qe metodice : despre for
mele și metodele de

I muncă folosite de orga- 
! nizatiile U.T.C. pentru 
, organizarea activităț i lor 
’ culîural-artistice și cea 

despre organizarea in- 
’ formărilor politice, a ci-
• durilor de activități te

matice, și a altor activi- | 
tăți educative, adevărate 
schimburi de experiență. 
Adăugăm la acestea, ex
puneri cu caracter teo
retic, o întîlnire cu vechi 
membri de partid, care 
le vor povesti emoțio
nante fapte din istoria 
de luptă a partidului, 
discuții cu realizatorii 
filmului Dacii, precum 
—dar nu în ultimul rînd 
— și cele două excursii: 
la Cîmpina și Sinaia (cu 
vizitarea muzeelor Dof- 
tana, Peleș și a caselor 
memoriale Grigorescu și 
Hașdeu) și în Capitală 
pentru cunoașterea ora
șului — inimă a țării. 
Avem astfel un tablou 
cît de cît cuprinzător al 
programului care stă la 
baza activității taberei.

Bine conceput, alter- 
nînd odihna cu acțiu
nile instructive, care au, 
prin conținutul practic, 
ele înșile rol recreativ, 
programul a dat satis
facție, a suscitat discu
ții, a stimulat și alte 
propuneri : organizarea 
demonstrațiilor pentru 
montarea și demontarea 
corturilor, inițierea u- 
nui joc de orientare tu
ristică, un schimb de 
păreri, cu exemplificări, 
despre modă și dans, o 
paradă a costumelor na
ționale, o întrecere în
tre regiuni pentru ame
najarea ingenioasă a 
pavilioanelor, precum și 
asigurarea serviciului 
de ordine de către elevi.

Plictiseala 
a fost 

alungată

2 iulie. Goarna a su
nat deșteptarea la ora 
7 fix. A repetat-o de 
două ori. Băieții din 
corturi au fost operativi, 
în mai puțin de două 
minute au fost pe teren, 
la programul de învio
rare. Cu fetele a fost 
mai complicat. Lipsite 
de antrenament, puține 
au reușit să se echipe
ze corect. Dar punctuale 
a'u fost toate. Asta s-a 
întîmplat în prima zi. 
Am primit încredințări 
că situația nu se va mai 
repeta ; fetele nu se vor 
lăsa mai prejos.

Pînă seara, tabăra a 
cunoscut animația unor 
activități încadrate în 
program sub denumirea 
„la alegere", hunedore
nii și-au adus din pă
dure elemente decora
tive și și-au amenajat 
în fața cortului un mic 
părculeț. De dimineață 
s-au alcătuit echipe de 
volei, handbal, fotbal și 
pînă la prînz terenurile 
de sport au fost foarte 
solicitate. Au fost cele 
dinții întreceri din ca
drul spartachiadei ta
berei : cu' suporteri și 
performanțe. Dar des
pre victorii n-o să vor
bim acum, întrucît spar- 
tachiada se încheie pes
te 12 zile, iar pînă la fi
nală se mai pot întîm- 
pla multe. Cei care 
n-au jucat și nici nu 
și-au susținut echipele, 
au pornit-o într-o dru
meție de recunoaștere 

Din această a doua 
zi de tabără, există do
vezi că elevii trimiși aici 
știu să-și folosească 
timpul, sînt dornici să 
acționeze, își utilizează 
spiritul organizatoric. 
Or, tocmai lucrul aces
ta îl urmărește coman
damentul taberei, lăsînd 
ca desfășurarea unor 
zile din program să le 
fie încredințate elevilor 
din toate punctele de 
vedere.

Prima 
anchetă

S- A DESCHIS TABĂRA
STUDENȚEASCĂ

„Marea e ca o femeie fru
moasă, care te ademenește ușor, 
dar tot atît de ușor te poate tra
ge pe ■ sfoară"... De cinci ani — 
la deschiderea taberei studen
țești — medicul din Costinești își 
începe seria de „sfaturi practice" 
cu această butadă. După opinia 
sa, trei sferturi din zi plaja ar 
trebui să rămînă pustie. Dar aici, 
la Costinești, nici avertismentul 
medicului, nici eforturile organi
zatorilor — clubul și cele două 
scene în aer liber s-ar vrea gazde 
permanente ale unor programe 
care să atragă sute de studențî 
—- nu rezistă la concurența cu 
soarele și cu marea. între orele

7 și 19 — exceptînd „pauzele" 
de masă — plaja se dovedește a 
fi unicul punct de atracție pentru 
cei peste 1 000 de studenți veniți 
la odihnă. O anchetă fulger pe 
plajă. Ciudat 1 Ne așteptam — 
interogîndu-i — să oferim „pe 
tavă" comandamentului taberei 
un proiect de program pe cît de 
variat pe atît de atractiv. Dar 
studenții — cei care în centrele 
universitare au întotdeauna cite 
ceva de reproșat organizatorilor 
timpului liber, nu atît din exces 
de exigență cît din dorința de 
a se simți foarte bine la petrece
rile lor studențești — păstrează 
» bagajele turistice o singură

dorință. Fiecare o exprimă la
conic : „să fie timp frumos". Ge
neroasă, vacanța le satisface pe 
deplin această dorință.

Seara, are loc deschiderea ta
berei. La festivitatea de deschi
dere au participat Mircea Ange- 
lescu. președintele consiliului 
U.A.S.R., Simion Florea, direc
tor general în Ministerul învă- 
țămîntului și Iuliu Fejeș, vice
președinte al Consiliului UA.S.R. 
Programul de tabără al primei 
seri: dans pe terasă. Seară de 
poezie la club, Valsuri vieneze 
— o reușită audiție muzicală. în
registrăm un foarte mare număr

de participant la aceasti pruni 
seară cultural-artistică ia ta
băra de la Costinești. Toți stu
denții care dimineața, pe nlajâ, 
ne-au declarat că nu-fi doresc 
nimic altceva în afară de 
soare care sâ ardă puternic și o 
mare ca oglinda'* sînt prezeep 
aici. Directorul, Gheorgbe Uogo- 
reanu. ne vorbește despre ceea 
ce x-a urma în celelalte zile: un 
foc de tabără, un carnaval, con
cursuri artistice și întreceri spor
tive, o excursie prin stațiunile de 
pe litoral.

ADRIAN VASILESCU Hunedorenii ți-au pus „însemnele** in fața corturilor

Șase clujeni — Viorel 
Dobra (Școala profesio
nală Beclean), Otilia 
Puian (Liceul agricol 
Bistrița), Anica Roșea, 1 
Vasjlica Cojocaru, Ana 
Versan (Școala tehnică 
de metrologie), loan 
Grebenișan (Școala pro
fesională de chimie — 
Dej) fac galerie echipei 
lor reprezentative de 
volei, care trebuie nea
părat să-i învingă pe 
hunedoreni. Ii solici
tăm cu o întrebare: 
„cum vă simțiți în ta
bără". Răspuns colec
tiv : „foarte bine; par
că ne-am fi întâlnit aici 
de cînd lumea".

Viorel Dobra: îmi 
place peisajul...

Otilia Puian: Sînt 
pentru prima oară în 
tabără și mă bucur că 
sînt găzduită într-o ta
bără model.

loan Grebenișan : Aș
tept desfășurarea pro
gramului. Vreau să în
văț cît mai mult. Co
legii mei de școală își 
propun pentru anul vii
tor o activitate de orga
nizație mai bogată, mai 
interesantă. Cu siguran
ță că le voi veni în a- 
jutor cu învățămintele 
cîștigate aici.

Anica Roșea: V-aș 
ruga să transmiteți, 
dacă se poate, pe a- 
ceastă cale, părinților 
că mă simt admirabil în 
tabără printre colegi; 
să nu-mi ducă grija...

Ana Versan: Adău
gați la aceasta, mulțu
mirile noastre pentru 
că am fost trimiși să I 
ne odihnim și să învă- 1 
țăm cum să ne orga
nizăm mai bine propria 
viață de elevi. |

MARIETA VIDRASCU | 
LUCRETIA LUSTIG



Mult rtvnitul trofeu fotbalistic — Cupa României 
purtat de Constantin, căpitanul echipei,se nare- 
întoarce pentru a opta oară, în vitrina clubului 

„Steaua".

gg^ / £

Cine 
organi
zează 
activi
tatea

sportivă școlară
Echipele asociației sportive a 
eului ,,Mihai Eminescu* — 
eu care-și va sărbători în cu
lci semicentenarul — au confi
at să se numere, și în acest 
, printre protagonistele forma
tor școlare care și-au disputat 
[urile de campioni ai orașului 
izău. La baschet, de pildă, cu
le de campioni la băieți și fete 
află în vitrina noastră de tro- 

5 iar unul dintre jucători, Doru 
inică, a fost chiar promovat în 
ul republican de juniori. Ca 
nu mai amintim de numeroși 

vi care activează în cadrul Șco- 
sportive de elevi din orașul 
zău promovați din rîndurile 
îțiilor noastre de atletism, bas- 
st, fotbal, gimnastică, handbal, 
volei, despre campionatul aso- 
ției, devenit tradițional sau 
spre excursiile organizate care 
au fost de loc puține. Sînt doar 
5te 1 100 de membri în asocia- 
noastră.

Raportînd însă aceste realizări 
cerințele și condițiile create 
ultima vreme dezvoltării aces- 
aotivități, calificativul „satis- 

ător“ nu ne poate nici pe de- 
•te mulțumi. Aceasta pentru 
îplul motiv că se poate face 
ilt mai mult. Cauzele sînt 
iltiple și dacă s-a vorbit ade- 

despre deficiențe în ceea ce 
vește organizarea activității a- 
iațiilor sportive școlare, cola- 
•area între asociația sportivă 
organizația U.T.C. cred că 
ipra acestor aspecte merită 
zăbovim și să încercăm să lă- 
rim lucrurile ou mai multă in- 
ență. Nu cumva avem oare 
a face cu un paralelism de 
ibuțfi între cele două organi- 
ii chemate să se ocupe de bu

rners al acestei activități ? în 
ui asociațiilor sportive școlare 
nu numai în aceste cazuri, jo- 

acesta al transferării de res- 
îsabilități are repercusiuni di- 
te și nu dintre cele fericite, 
pra a ceea ce denumim acti- 
ite sportivă de masă în școli. 
)ouă lucruri mi se par eviden- 

toți membrii unei asociații 
•rtive școlare sau aproape toți 
t și membri ai organizației 
r.C.: de ce atunci, organiza- 
U.T.C. ocupîndu-se de edu- 

ea multilaterală, comunistă a 
oiștilor, să nu se ocupe ea în 
d nemijlocit de activitatea 
irtivă de masă ? N-ar fi nor- 
1 să-și ia, în întregime, asu- 

sa această sarcină, această

îndatorire socială ? Să argumen
tez prezentînd situația asociației 
noastre sportive : membrii aso
ciației — uteciști în marea ma
joritate ; baza sportivă (în afara 
sălii de sport, una dintre cele 
mai bune din oraș, complet do
tată pentru gimnastică și jocuri 
există și amenajări sportive în 
curtea școlii: pistă, groapă de 
sărituri, terenuri cu zgură îm
prejmuitei este tot în grija ute- 
ciștilor. Dar dacă ne gîndim 
bine, situația se prezintă astfel 
de cînd a luat ființă asociația. 
Dacă de activitatea sportivilor 
fruntași ai școlii se ocupă aso
ciația sportivă, cînd e vorba de 
competițiile sportive de masă, 
mobilizarea elevilor și chiar orga
nizarea întrecerilor e lăsată pe 
seama organizației U.T.C. Nu 
este mai normal oare ea în ideea 
îmbunătățirii activității sportive 
a elevilor, această responsabili
tate să revină în întregime orga
nizației de tineret ?

Justificarea unei astfel de pro
puneri o putem vedea chiar în 
practica activității sportive de 
pînă acum a elevilor. Pentru 
vară, de exemplu. Comitetul oră
șenesc Buzău al U.T.C. a preco
nizat organizarea unei susținute 
activități sportive în cadrul clu
bului elevilor, intuind just că o 
astfel de responsabilitate revine 
mai puțin asociațiilor sportive și 
în primul rînd organelor și orga
nizațiilor U.T.C. Este recunoscu
tă doar capacitatea organizatori
că a organizației de tineret. S-ar 
evita astfel acele „planuri co
mune de măsuri" care de cele 
mai multe ori, din cauză că răs
pund prea mulți de organizarea 
activității sportive, rămîn doar 
pe hîrtie.

Iată de ce consider că este 
bine ca organizarea activității 
sportive din școli să fie încredin
țată în exclusivitate organizației 
U.T.C. care, pe lîngă funcția de 
organizator și inițiator al diferi
telor concursuri și competiții 
pentru elevi, să preia în grija sa 
bazele, materialele și echipamen
tul sportiv, să le îngrijească și 
gospodărească cu chibzuință și 
pricepere, în folosul întregii 
mase de elevi.

TRAIAN SAVULESCU 
profesor de educație fizică 

Liceul „Mihai Eminescu" 
Buzău

totdeauna marile 
npetiții sportive 
fost folosite. în 

udent, ca bussi- 
j-uri. Să ne adu- 
n aminte despre 
a ce a însemnat, 
punct de vedere 

anciar, campiona- 
mondial de fot- 
din Anglia. Nici 

1 trecut Mexicul 
iată că MUnche-

ACT FINAL LA FOTBAL JUNIORII ~ O PROMISIUNE !
MECIUL VEDETĂ... IN NOCTURNĂ

Dacă finala „Cupei Româ
niei" la fotbal — disputată între 
două echipe, la doi poli ca va
loare, Steaua și Foresta-Fălti- 
ceni — nu era precedată de me
ciul juniorilor (o finală reedita
tă între Rapid — Universitatea 
Cluj) cei 20 000 de spectatori 
puteau să regrete c-au făcut 
drumul pînă la Republicii Pen
tru că meciul din nocturnă n-a 
fost altceva decît o partidă de 
antrenament, de „joacă" pentru 
steliști, Foresta nu-i mai mult 
decît o echipă de divizia C și, 
acolo, în seria ei, clasată pe la 
mijloc. Demn și generos este să 
apreciem performanța obținută 
de „forestieri", aceea de a ajun
ge pînă în finală. Dar cînd ne 
gîndim mai bine și vedem că a- 1

cest fapt reflectă stări de lucruri 
grave în fotbalul nostru nu se 
mai cade prea ușor s-o facem. 
Ardoarea și ambiția cu care 
și-au disputat întîietatea. în 
compania unor echipe din toate 
cele trei divizii, pe care le-a 
învins la rînd, ne obligă să-i 
remarcăm performanța ca atare, 
în orice caz, echipa din Fălticeni 
și-a înscris în palmares una 
dintre cele mai mari victorii : 
aceea asupra campionilor țării. 
Ei se pot mîndri că sînt autorii 
unui fapt ce va rămîne în isto
ria fotbalului românesc, spre 
bucuria lor și decepția altora.

Despre meci, ca atare, nu se 
pot scrie prea multe lucruri. 
Ne-a plăcut că steliștii au luat 
jocul în serios. făcind abstrac

ție că au în față un adversar 
mai puțin periculos. Ei s-au 
văzut cîștigătorii „Cupei" de-a- 
bia după cele 90 de minute și 
nu înainte ; au manifestat poftă 
de joc și, neîntîlnind la parte
neri o rezistență decît modestă, 
au putut încerca diverse sche
me tactice, au inițiat acțiuni 
de-a latul și de-a lungul tere
nului pe care le-au purtat cu 
elan și finalizări, oricum, spec
taculoase.

In schimb, „finala" juniorilor 
a întrunit, plenar, calitățile u- 
nei... finale. Juniorii — tinere
tul și speranțele noastre — au 
îneîntat publicul cu numeroase 
faze de fotbal autentic. Profe
sorul Silviu Avram, antrenorul 
juniorilor de la „Universitatea"-

Cluj a adus, de la poalele Fe- 
leacului, un mănunchi de „ste
le" de primă mărime, raportînd 
totul la vîrstă și la, experiență. 
Ce nu vedem decît destul de 
rar la echipele de seniori, am 
văzut la „speranțe" : joc tehnic 
(mulți dintre combatanți s-au 
dovedit a fi posesorii unei mă
iestrii' la acest capitol: Crișan, 
înaintașul clujean ou numărul 
9, colegii lui, Tegean. Coman, 
Lică) joc combinativ, subtile și 
rapide treceri de mingi, deose
bit de inspirate și imprevizibile 
și — surprinzător, o concepție 
tactică, un stil șl o orientare pe 
teren. Clujenii au obținut vic
toria cu scorul de 2—0. după 
un joc spectaculos aplaudat în 
numeroase rînduri. Nu rareori

Fază din jocul jumo~ Rcv-d. 'în medalion : echipa campioană de juniori a țării, pozează cu emoție 71 
t, m fața reporterilor îndată după primirea „Cupei")

k

| Internaționalele de lupte

! Cinci titluri

I din șapteI
1 
I 
I
I 
I
1 
l
1

Cînd campionul 
mondial la categoria 
57 kg. vest-germanul 
Stange, a părăsit 
salteaua învins de 
către reprezentantul 
nostru, Ion Baciu, 
am avut cu toții 
convingerea că lup
tătorii români sînt 
puși pe fapte mari. 
Și într-adevăr, la 
capătul a trei reu
niuni desfășurate pe 
parcursul a două 
zile, pe podiumul a- 
menajat la patinoa
rul artificial „23 Au- 
?ust", cinci dintre ei 
au cucerit laurii lă- 
sînd doar două me
dalii de aur sovieti
cului Telarov la cate-

Igoria 78 și suedezu
lui Svensson la cate
goria 97 kg. Cei cinci

I performeri, în ordi
nea categoriilor, sînt

Gh. Berceanu. I Ba
ciu. S. Popescu. L 
Gabor și Gh. Po- 
povici. Surprinzător 
de bună a fost evo
luția tînărului lup
tător Gheorghe Ber
ceanu în vîrstă de 
numai 17 ani. care 
învingînd adversari 
redutabili a obținut 
victoria prin tuș (la 
C. Turturea) s-a 
impus atenției ca o 
veritabilă speranță. 
El posedă calități fi
zice specifice deose
bite dublate de un 
remarcabil spirit 
combativ, lucruri pe 
care nu ne îndoim 
că antrenorii lotului. 
Corneanu și Cernea, 
vor ști să le cultive 
în continuare.

Neconcludentă a 
fost din nou, replica 
oferită de N. Marti-

neteu care nu a reu
șit încă să revină la 
valoarea sa reală. Ce 
se petrece cu acest 
talentat luptător ? 
In schimb proaspă
tul campion al con
tinentului. Simioo 
Popescu, într-o com
panie selectă, n-a 
lăsat nici o speranță 
adversarilor săi cu
cerind, sigur, primul 
loc. Prin valoarea și 
numărul participan- 
ților la această a 
șasea ediție a Cam
pionatelor interna
ționale ale României 
de lupte greco-ro- 
mane, concursul s-a 
dovedit a fi deosebit 
de util în vederea 
importantei confrun
tări pe care Bucu- 
reștiul o va găzdui 
în septembrie : Cam
pionatul lumii.

VIOREL RABA

CANOTORII ROMANI AU
DOMIN AT întrecerile

TOMMIE SMITH ÎNVINS
Rti- 14—n il anota1 h 220 

\~trzz. Taeone Sarth. a fast in- 
\ms in proba sa favorită cu o- 
cazia ccocaisafai de la Hono
lulu. Smith s-a căasat pe iocul 
doi cu timpul de 10, îs 
urma tinărohu atlet Lee Evam, 
care a rearzat 30S10.

...Baza sportivă a asociației 
..Portul” Constanța a fost desfiin
țată cel mai reoent. De abia se 
isprăviseră ultimele lucrări de 
amenajare la acest complex și 
sportivii nici n-au apucat bine 
să-i încerce calitățile, că o hotă
rire i-« scanat decesul prematur.
1

ir

ă

OLIMPIADA DIN 1972
ÎN ACTUALITATE

nul este „en vogue*.
Pentru a demon

stra că organizarea 
Jocurilor Olimpice 
din 1972. de la Mun- 
chen, „este o aface
re națională" — se 
scrie în cotidianul 
francez de sport 
„L’âquipe" — Comi
tetul de organizare 
a ales, în componen
ta diverselor comi

sii, personalități din 
piața politică sau 
culturală printre 
care cancelarul Kie- 
singer, Willy Brandt, 
cardinalul Doepfner, 
celebrul dirijor Her
bert von Karajan, 
scriitorul Cari Zuck- 
mayer etc. Așa. spre 
exemplu, vicecance
larul Brandt, minis
trul de finanțe

Frantz Josef Strauss 
și Erich Mende, au 
fost aleși în cadrul 
unui birou consulta
tiv, unde sînt, de a- 
semenea, și repre
zentanții a trei mari 
partide politice.

Marele muzician 
Karajan. Cari Zuck- 
mayer. precum și 
Gunther Grass, E- 
rick Kaestner și 
compozitorul Cari

Orff fac parte din 
comisia artistică, or
ganizatorii prevăzînd 
numeroase manifes
tații culturale în 
timpul Jocurilor.

Finanțarea organi
zării jocurilor nu 
pune în mod practic 
nici o problemă de 
fapt vechiului acord 
al societății de pa
riuri pentru fotbal 
și loteriei naționale.

SARAJEVO — CAMPIOANA 

IUGOSLAVIEI-

Ediția din acest aa a campio
natului iugoslav de fotbal a fast 
cîștigată de formația Sara evo, 
care a totalizat 42 de puncte. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Dynamo Zagreb cu 40 
puncte, Partizan Belgrad 38 
puncte și Vojvodina Nori Sad 
„Cupei" Spaniei

*
Echipa Valencia este câștigă

toarea ediției din acest an a 
„Cupei Spaniei" la fotbal In 
finală, Valencia a învins cu sco
rul de 2—1 (1—1) formația A- 
tletico Bilbao.

HANDBALIȘTO ROMÂNI

DOAR PE LOCUL DOI—

Turneul internațional masculin 
de handbal „Trofeul Tașmaidan". 
desfășurat la Belgrad, a fost cîș
tigat la actuala ediție de selec
ționata Iugoslaviei, care a între
cut în finală echipa României 
cu scorul de 28—15 (11—4).
Pentru locul 3. reprezentativa 
R. F. a Germaniei a învins cu 
scorul de 18—12 (10—5) forma
ția Bulgariei.

...ȘI FETELE TOT PE LOCUL 
DOI...

Turneul internațional femi
nin de handbal „Trofeul Za
greb", a luat sfîrșit eu victoria 
reprezentativei Iugoslaviei. E- 
chipa României s-a clasat pe 
locul doi. în ultima zi a tur
neului, România a învins eu 
scorul de 13—7 (7—3) Polonia, 
iar Iugoslavia a dispus eu 10—7 
(7—3) de Ungaria.

ci dimpotrivă vor a- 
duce acestora o con
tribuție substanțială 
prevăzută de rețete
le lor săptămînale.

Cheltuielile pentru 
«menajări și instala
ții sînt evaluate la 
500 milioane de 
mărci. în noiembrie, 
snul curent, un ju
riu va desemna, din
tre 200 de candidați,

irhitectul căruia îi 
vor fi încredințate 
construcțiile sporti
ve. Afară de aceas
ta, organizatorii vor 
asista la Universiada 
de la Tokio și la 
ultima săptămînă 
„preolimpica" de la 
Mexico pentru a stu
dia toate problemele 
legate de marile 
reuniuni sportive in
ternaționale.

construcții noi, sistematizarea o- 
rașului, extinderea portului, 
schimbarea destinației unor baze 
și săli sportive. Interesant de ob
servat este faptul câ in acești ani 
(1959—1965) nu s-au construit 
decît patru baze sportive noi. 
Deci, după o simplă operație de 
scădere—

— în oraș — ne spunea 
CONST AȚIN ClNDEA. kicepre- 
ședinSele Consiliului orășenesc al 
U.C.F-S. — avem nu mai puțin 
de 96 de asociații sportiv» care 
cuprind peste 36 000 de membri. 
Le cerern să organizeze întreceri, 
să facă sport : dar unde ? Nu o 
dată am fost puși în situația de 
a aduna tinerii la diferitele con
cursuri și de a le spune, apoi, să 
se întoarcă acasă pentru că tere
nurile erau ocupate. Avem o sin
gură pista de atletism, la stadio
nul „1 Mai". Niciodată concurau-

BAZELE

am asistat la combinații $i dri
blinguri de o rară frumusețe 
ceea ce dovedește că atributele 
și cerințele jocului modern de 
fotbal, în adevărata lor accep
țiune sînt înțelese și însușite 
mai bine de către aceia care 
vor reprezenta mîine fotbalul 
românesc decît de cei ce-1 re
prezintă, așa cum s-a văzut si 
cum știm cu toții, astăzi. Meri
tul. normal, este și al „dascăli
lor". Totul este ca să nu se în- 
tîmple ca și pînă acum : junio
rii aceștia ,,mari“ să ajungă se
niori „mici". Talentul, dragos
tea lor pentru minge, cunoștin
țele pe care le au și le etalează 
cu dezinvoltură, îndreptățesc 
speranțele noastre. Echipele U- 
niversitatea Cluj șl Rapid, au 
pepiniere proprii veritabile și 
nu ne îndoim că vor promova 
în primele garnituri cu consec
vență și curaj, elementele de 
perspectivă care vor apăra, 
sperăm, cu mai multă dăruire 
culorile cluburilor. Trebuie însă 
veghiat. ca aceștia să păstreze 
și să dezvolte ceea ce aduc cu 
ei bun, să nu se molipsească de 
vedetism, indolență, infatuare, 
și de celelalte „afecțiuni" de 
care suferă unii senatori de 
drept. Probabil că noul antre
nor al Universității, Constantin 
Tca.șcă. revenit pe malul Some
șului cu binecunoscuta-i ambi
ție de a face lucruri mari, va 
ști să folosească „rezerva" ti
nerilor șl talentaților fotbaliști 
clujeni, mai bine decît au fă
cut-o predecesorii lui. (în 5 ar i. 
juniorii clujeni au cîștigat de 
patru ori „Cupa", de fiecare 
dată evidențiindu-se elemente 
de reală perspectivă dar care, 
datorită indiferenței antrenori
lor, n-au promovat, lipsind e- 
chîpa. fotbalul nostru în gene
ral, de elemente de valoare). In 
acest moment al fotbalului nos
tru, una dintre coordonatele re
dresării lui trebuie să fie în
toarcerea cu fața spre tineret.

P. S. Ne surprinde faptul că 
de ani de zile, n-am văzut in 
finală juniori de la unele din
tre cluburile noastre de presti
giu : Steaua. Dinamo, Petrolul. 
Steagul roșu, în vreme ee. in 
primele formații promovează 
adesea... juniori. De unde ? Ai 
cui sînt ? Cine i-a crescut ?

VASILE CABULEA

tarul necesar, nu sînt reparate si 
întreținute la timp și in mod co
respunzător, o dată din lipsa fon
durilor necesare, a doua oară din 
lipsa personalului specializat, ceea 
ce duce la degradarea lor inad
misibilă. Aceasta cu privire la 
bazele sportive existente. Grav 
este că deși ele nu satisfac nici 
pe departe cerințele actuale, me
reu in creștere, se procedează la 
desființarea far. Nu discutăm aici 
motivele. Unele sînt întemeiate. 
Se știe că prin construirea noilor 
obiective economice și social-cul
tural e, prin acțiunea de sistema
tizare a orașului se impune des
ființarea lor. Dar întrebarea este: 
de ce nu se construiesc, nu se a- 
menaiează altele în loc ? Există 
o hotărire care reglementează fo
losirea bazelor sportive și apără 
existența lor. interzicînd desfiin
țarea sub orice motiv dacă nu se 

iau măsuri de 
amenajare a al
tora noi, în loc. 
Or, se pare că 
această hotărire 
nu este cunos
cută ; așa ne ex
plicăm de ce 
este încălcată. E 
regretabil, tot
odată, că unele 
întreprinderi, in
stituții, unități 
— pe lîngă care 
sînt amplasate 
baze sportive — 
le-au destinat 
pe acestea, așa 
cum s-a văzut, 
altor scopuri, lip
sind mișcarea 
sportivă de mij
loacele sale de 
activitate. Va 
trebui găsită for
mula unui act 
normativ, a unei 
legi care să facă 
ordine în aceas
tă problemă. Ci
ne scoate baze 
sportive din cir
cuit, sa pună al

tele la dispoziția tineretului. Sfa
tul popular le oferă spațiu și te
ren. In paranteză fie spus, unele 
acțiuni, în acest sens s-au între
prins : spre exemplu la I.T.C., 
I.P.M.D., I.P.M.C. dar meritul 
este al tinerilor de acolo, al or
ganizațiilor U.T.C. Există în ora
șul nostru terenuri virane, destul 
spațiu unde se pot amenaja cel 
puțin 30 de baze sportive com
plexe ori simple. Unele chiar pe 
lîngă întreprinderi : Fabrica 
„Viitorul", întreprinderea de ce
luloză, „Energia", I.R.I.C^ I.C.H. 
și în noile cartiere Tomis III și 
IV care îmbrățișează o parte a 
lacului Siutghiol, unde de altfel 
au și început unele amemajări re
cente (Soveja) la care participă 
tinerii din oraș. Aici, se pot ame
naja 10 terenuri de fotbal. Dis
cutăm adesea despre baze și te
renuri sportive pentru tineret, 
despre spațiile verzi pentru co
pii, dar nu se iau măsuri hotărf- 
te, raționale. în proiectele noilor 
ansambluri de locuințe sînt pre
văzute spații verzi, terenuri de 
sport dar nu-s prinse și în planul 
de investiții.

însemnările noastre vizează 
mai mulți factori răspunzători, 
inclusiv sfatul popular aj orașu
lui. Așteptăm ca 
„autocritica" prin 
cît mai curînd.

SPORTIVE DIN
CONSTANTA 
AU INTRAT 

u

un teren de

de zueoRn. vestiare p tnacne 
-ocru 3 006 de spectatori. Alte 
amănunte. deloc bpnte de însem
nătate : baza aparținea unei aso
ciații sportive care numără 4 500 
de membri, avi nd 8 secții pe ra
mură de sport, o echipă de fotbal 
in categoria B. Dar de această 
bază se mai serveau încă opt a- 
socxații sportive. De reținut vă
ităm aproximativă, costul ame
najărilor : 2 500 000 lei.

Mai departe... 
Pe strada Tra

ian, exista pină 
nu de . mult, 
Grădina sportivă 
C.F.R. (teren de 
volei, baschet, 
popicăne’. A 
fost desființată, 
în locul ei s-a 
amenajat., tot o 
grădină, „Farul*-, 
nu însă de sport, 
a de... vară. 
S-au schimbat 
p „patronii": de 
la C.F.R. a tre
cut la T.A.P.L. 
Deci în loc , de 
volei, tenis, bas
chet — tinerii 
servesc mititei, 
bere, într-un cu- 
vint chef și ve
selie.

Pe B-dul Le
nin, pe un teren 
de sport s-a 
înălțat clădirea 
căminului Insti
tutului Pedago
gic ; vizavi de 
sala sporturilor, 
pe B-dul Tomis era
volei și baschet : acum nu mai 
e — s-a, construit un bloc ; peste 
două terenuri de volei, altiîl de 
tenis și o arenă de popice din 
port a trecut o derivație de linie 
ferată ; în locul unei alte baze 
sportive (teren de fotbal, volei, 
baschet, ț pistă de atletism) de 
pe B-dul Tomis, s-a construit 
maiestuoasa clădire a modemu
lui spital; unei săli de sport, tot 
de pe B-dul Tomis — aparținînd 
I.C.A.S. — unde se juca hand
bal, baschet, box și se organizau 
chiar întreceri de atletism — i 
s-a dat o altă întrebuințare prin 
apariția unui nou locatar : secția 
de rogojini a Cooperativei „Drum 
nou" ; într-o altă sală de sport, 
a clubului Dinamo, de pe strada 
Griviței, a intrat... Ansamblul 
„Brîulețul" al Sfatului popular 
regional Dobrogea ; pe aceeași 
stradă, o altă sală aparținînd a- 
sociației „Spartac", și-a schimbat 
profilul sportiv în ateliere de cis- 
mărie, iar în sala de box și scri
mă de pe strada Traian, aparți
nînd Clubului Farul — s-au in
stalat birourile direcției comer
ciale...

Și așa mai departe. în total, în 
orașul Constanța, s-au desființat, 
în ultimii ani, 15 baze sportive. 
Vă închipuiți că nu fără știrea 
cuiva, ci în urma unor discuții, 
aprobări, promisiuni... Firește, 
motivele sînt multiple, multe din 
ele întemeiate : amplasarea unor

rile atletice nu le putem susține, 
conform etapelor și programări
lor, mereu sîntem nevoiți să le 
amînăm.

Constanța are vreo 36 000 de 
elevi a căror vîrstă cere, este un 
imperativ implacabil, mișcare, 
destindere, deconectare de efor
turile depuse la învățătură. Care 
este situația bazelor sportive șco
lare ?

— Există un climat favorabil 
pentru sport, în școli — ne de
clară AUREL ISTUDOR, inspec
tor metodist la secția de învăță* 
mînt a orașului — avem 100 de 
profesori de educație fizică din
tre care 10 cu specializare în atle
tism (dar există o singură pistă) ; 
nu avem însă spațiu vital pentru 
educație fizică, pentru sport. Din
tre școlile generale doar două au 
ceva amenajări. Nu mai vorbesc 
că nu avem un bazin de înot în 
tot orașul. Aici, la mare, nu se 
practică natația. E un non-sens. 
In oraș funcționează o școală 
sportivă cu peste 600 de elevi și 
n-are nici o bază sportivă. Buge
tul total al școlii : 1961—1965 — 
3 500 000 lei. Chirii pentru tere
nuri : 1 000 000. Comentarii ?

— Majoritatea deținătorilor 
de baze sportive — încearcă să 
ne explice, la insistențele noastre, 
tovarășul MARCEL ILIESCU, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar al .orașului Constanța — nu 
se ocupă cu răspundere și în 
permanență de buna lor gospo
dărire, nu le dotează cu inven-

ei să-și facă 
fapte. Și asta

C. VASILE
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Una din porțile medievale ale orașului Turnul 
Aurarilor

Virtuțile de astăzi ale 
Mediașului nu pot fi des
părțite de cele făurite 
de-a lungul secolelor. 
Aici e-au scris pagini 
glorioase care se adaugă 
istoriei neamului româ
nesc. înfruntarea asupri
torilor vremelnici — pe 
aici la 1241 au trecut 
tătarii; mai târziu ora
șul a cunoscut invazia 
otomană, lupta breslelor 
pentru făurirea mijloa
celor de trai și apărare, 
prezența domnitorului 
Vlad Țepeș și apoi a lui 
Petru Rareș sint citeva 
din aceste pagini. La 
1848 Mediașul răspunde 
îndemnurilor revoluțio
nare care cuprinsese 
țara, iar aproape un se
col mai târziu il găsim 
angajai în viitoarea lup
telor revoluționare ale 
muncitorilor în acei ani 
ai grevelor muncitorești 
1933—35—36 orașul se 
afla sub povara sărăciei 
și a foamei, lată o filă 
de cronică, un citat din 
ziarul „Dimineața" ire
portajul semnat de Geor
ge Togăneanu : „Mizeria 
în provincie") : „Orașul 
e un fel de tirgușor po
somorit și trist, de aces
te vremuri de sărăcie și 
deznădejdi sfișietoare**.

...De toate aceste vre
muri de tristețe, de lup
tă și bucurii ale izbînzi- 
lor, medieșenii nu pot să 
nu-și amintească. Le e- 
vocă mărturiile din mu
zee, manuscrisele, obiec
tele, litografiile, le evo
că insă și locuitorii as
tăzi cînd orașul împli
nește cei 700 de ani de 
la prima atestare docu
mentară ca așezare 
harta țării.

Carnavalul, cea
importantă manifestare, 
populară a celor trei 
zile cit au durat festivi
tățile de sărbătorire, a 
cuprins momente de e- 
vocare a orașului, alături 
de episoade simbolice ale 
realității de azi. La lu
mina torțelor, pe două 
din străzile principale 
ale orașului, s-au intilnit 
alaiuri alegorice ale bres
lelor.

Halebardieri, trompeți, 
in 
au 
tre 
nea 
călare pe un butoi repre
zintă bogăția vinurilor 
de pe Tirnave. Un car 
alegoric cu bărbați care 
trag la foaie și bat in 
nicovală — breasla fiera
rilor ; apoi breslele au
rarilor, tăbăcarilor, pos
tăvarilor, măcelarilor,

cu gusturi dezvoltate în 
privința traiului mo- 
dern. La recenta expo
ziție industrială deschi
să cu prilejul sărbătorii 
am reținut numeroase 
produse ale industriei lo
cale — bunuri de larg 
consum: încălțăminte,
textile, articole de me
naj. Producția globală va 
înregistra pe ansamblul 
industriei în orașul Me
diaș, o creștere de 56,5 
la sută.

In ultima zi a sărbăto
rii, 14 tineri de seamă ai 
orașului au sădit 7 ste
jari. Cînd vor fi falnici, 
acești stejari își vor răs- 
frînge unduirile crengilor 
spre un oraș mai mare 
ca cel de astăzi, mai în
florit pe verticala con
strucției socialiste.

morarilor și aurarieri- 
lor. (Breslele au însem
nat un puternic imbold 
in dezvoltarea orașului. 
Faptul că in 1508 — de 
pildă — Anton Fierarul 
devenise judele orașului 
confirmă autoritatea de 
care se bucurau mește
șugarii In vechile atelie
re din Mediaș s-au făcut 
arme destinate voevozi- 
lor din Țările Române; 
la muzeul orașului se păs
trează unelte și blazoane, 
arme, lăzi ferecate din 
fier forjat in care se în
chidea tezaurul). Alături 
de halebardier și mese
riași in costume de epo
că au apărut tinere ele
ve in costume de gim
nastică. A urmat o au
tentică paradă a modei. 
Medieșenii sint oameni

costume de epocă 
deschis drumul cd- 
parcul de la margi- 
orașului. Un Bachus

mice-Turnu Măgurele, Ște
fan Stoian, cuptorar șef la 
Uzina de superfosfați și 
acid sulfuric-Năvodari, Au
gustin Korch, inginer șef 
mecano-energetic la Combi
natul chimic-Făgăraș, Nico
lae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al A- 
griculturii, Tănase Volinti- 
ru, director general al U- 
zinei de anvelope „Danu
bian a“-București, Ion Po
pescu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, Elena 
Gabor, tehnician la Combi
natul petrochimic-Ploiești, 
Spiridon Petrescu, director 
al Uzinei de medicamente- 
București, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și 
rafinării, Radu Manoliu, 
secretar al Comitetului 
regional-Bacău al P.C.R., 
Ladislau Miklos, operator 
chimist la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase-Tg 
Mureș, Ion Petcu, șe
ful secției de electroliză de 
la Uzina de aluminiu-Sla- 
tina, Teodor Crișan, șeful 
serviciului de cercetări de 
la Combinatul de cauciuo 
sintetiG și produse petro
chimice din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Con
stantin Țapu, secretarul 
Comitetului de partid al 
Uzinelor de produse sodice 
Govora, și Gheorghe Pafta- 
lă, director al Uzinei de 
prelucrare a maselor plas- 
tice-Iași.

O telegramă sosită în 
timpul lucrărilor Consfătui
rii a vestit celor prezenți că 
lucrătorii de pe șantierul 
Uzinei de aluminiu din 
Slatina au îndeplinit în 
proporție de 60,5 la sută 
planul de construcții și 
montaj prevăzut pentru 
acest an. Participanții la 
Consfătuire au salutat cu 
vii aplauze succesul hanu
rilor muncitori de pe șan- 
derul din Slatina.

După-amiază, lucrările 
consfătuirii s-au desfășurat 
pe secții de specialitate: 
organică și medicamente; 
metalurgie neferoasă ; pe
trochimie, fibre. mase 
plastice, cauciuc; celuloză 
și hîrtie; îngrășăminte și

mecano-er.er-

roase pentru îmbunătățirea 
activității în toate domeni- 

sectoarele, 
sarcinilor trasate 

de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român.

Discuțiile ce urmează să 
aibă loc timp de trei zile, 
în ședințe plenare și pe 
secții de specialitate, vor 
constitui, fără îndoială, 
încă o mărturie a hotărîrii 
ferme a lucrătorilor din in
dustria chimică de a-și în
deplini sarcinile de răspun
dere ce le revin din măre
țul program al partidului 
de ridicare pe o treaptă 
nouă, superioară, a proce
sului de desăvîrșire a 
strucției socialiste în 
noastră.

Delegații au ales 
organele de lucru ale 
sfătuirii.

In continuare, tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat 
raportul privind dezvolta
rea industriei 
sarcinile ce 
ramuri din 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

In ultima parte a ședin
ței de dimineață au în
ceput discuțiile asupra ra
portului prezentat.

Au luat cuvîntul : Aurel 
Teodoru, director 
al Combinatului 
Borzești, Teodor 
nescu, inginer șef 
binatului de fibre artificia- 
le-Brâila, Florian Saica, di
rector general al Combina
tului de îngrășăminte chi-

r
da soluții valoroase proble- I ile și în toate 
melor actuale și de per- potrivit 
spectivă ale industriei chi- ‘ 
mice.

Prezența la consfătuire a 
conducerii de partid și de 
stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, arată, încă o dată 
atenția de care se bucură 
industria chimică, ramură 
în care își desfășoară acti
vitatea aproape 120 000 de 
lucrători animați de dorin
ța de a-și spori aportul la 
întărirea și ridicarea patri
ei, la desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Actuala consfătuire a fost 
precedată, după cum știți, 
de dezbateri rodnice 
majoritatea fabricilor, 
nelor și combinatelor 
mice, în institutele de 
ceUri și proiectări, la 

participat 
a<J muncitori,

în 
uzi- 
chi- 
cer- 
care 

zeci de mii 
tehnicieni, 

ingineri, economiști. A fost 
analizată multilateral și a- 
profundat situația din uni
tăți, s-au făcut numeroase 
propuneri, care, aplicate în 
practică, vor duce la ridi
carea pe o treaptă superi
oară a întregii activități 
viitoare.

Ne exprimăm convinge
rea că delegații și invitații 
vor dezbate problemele e- 
sențiale ale muncii din in
dustria chimică, vor dez
vălui și supune criticii ne
ajunsurile ce se mai mani
festă, iar pe baza expe
rienței pozitive acumulate 
vor face propuneri valo-

ANUNȚ

1

con
tară

chimice și 
revin acestei 

documentele

general 
chimic- 

Anto- 
al Com-

O.C.L. Mixt Pașcani, regiunea Iași, are vacante 
următoarele posturi: merceolog principal, mer
ceolog textile, încălțăminte, merceolog metalo- 
chimice și frigotehnist.

Condiții de angajare pentru merceologi:
Absolvenți ai institutelor de învățămînt su

perior cu sau fără examen de stat sau studii 
medii de cultură generală cu o vechime de cel 
puțin 5 ani în funcții economice.

Condiții de angajare pentru frigotehnist:
Școala profesională sau școala tehnică de mun

citori calificați. --
Relații suplimentare se pot lua de la O.C.L. 

Mixt Pașcani, regiunea Iași, telefon 138 sau 139.

anorganici ; 
getică.

Lucrările 
continuă.

•onsfâtuirU
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De la Stațiunea experimentală a- 
gricolă Simnic, regiunea (Olte
nia, o nouă recoltă de roșii va 

lua drumul piețelor.

Foto: F ROȘOGA EA
„TÎRGUL CIREȘELOR"

IA BRÎNCOVENEȘTI
„Mureșule, apă mare 
Face-te-ai povestitoare" 
(Dintr-un vechi cintec popular 
de pe valea Mureșului).

Duminică 2 iulie a. c„ în comuna Brîncove- 
neșți de pe Vafea Mureșului, raionul Reghin, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară a avut loc 
tradiționala sărbătoare — „Tîrgul cireșelor". 
S-au intilnit feciorii și fetele, ciobanii și ciobă- 
nițele, copii, tineri și bătrîni, membri ai coope
rativelor agricole de producție^ tăietori de lemn 
la pădure din peste 50 de sate și comune de pe 
Valea Mureșului și Gurghiului.

Istoria și numele satului Brîncovenești se 
pierde, sau mai bine zis, se naște din legendă. 
Se spune că ar îi fost pe aci un anume Bripco- 
veanu, unul din cei numiți de Bălcescu „lumi
nătorii satelor" socotit element periculos de că
tre groful și proprietarul castelului din locali
tate, Kemeny. Prins și închis în „turnul cu coa
se** al castelului-, aici și-a găsit și moartea. A 
lăsat satului numele său. Defileul în care se 
află așezat satul — între Munții Căliman 
Gurghiului, — seamănă dinspre răsărit 
poartă. Pe o asemenea poartă se spune că 
pătruns, de mult, tătarii. Castelul a fost 
struit aci, la Brîncovenești în anul 1510.

La tîrgul cireșelor și-au dat întîlnire forma
țiile artistice de-amatori din raioanele Tg. Mu
reș și Reghin, ii cadrul fazei regionale a celui 
de-al VIII-lea concurs al artiștilor amatori.

învîrtitele, bătutele. Potoceanca ori Verbun- 
cul. sirbele și roatele, jocurile „De-a lungul*4, 
Invîrtita ca la IdiceL brîiele au făcut parte din 
repertoriul artiștilor amatori. Frumuseții jocu
rilor 1 s-a adăugat prospețimea cîntecului 
popular :

Frunză verde măr domnesc Asta-i joc arde
lenesc Âsta-i jocul — jocului De pe Valea

și ai 
cu o 
ar fi 
con-

Duminică dimi
neața s-a înapoiat 
în Capitală venind 
de la Tirana, dele
gația Comitetului 
Central al Uniunii 
Tineretului Comu
nist, condusă de to
varășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. care 
a participat la lu
crările celui de-al 
V-lea Congres al 
Uniunii Tineretului 
Muncii din R. P. 
Albania.

La sosire, în Gara 
de Nord, delegația a 
fost întîmpinată de 
Iosif Walter, secre
tar al C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

ZECE ANI
DE CINTEC

S-au împlinit zece ani, de 
cînd, din inițiativa profesorului 
Mircea Bădulescu, a fost înfiin
țat Ansamblul de elevi al Clu
bului sindicatelor din învăță- 
mînt...

Și acești zece ani, în care 
s-au reprezentat 150 de spec
tacole, au fost ani de succese 
(mențiuni, diplome etc).

125 de elevi ai ansamblului, 
au dat, ieri, un spectacol, în 
cinstea acestui eveniment. La 
spectacol au mai participat și 
foști elevi ai ansamblului, care 
au terminat școala, cum sînt 
Lucian Marinescu, solist al Tea
trului de operă și balet din 
București, Victor Kinsbrauner 
și Liliana Popescu, studenți la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București, ca soliști.

A fost un spectacol cu adevă
rat festiv. Și totuși, cu toate 
că spectacolul a fost minunat, 
parcă mai lipsește ceva...

în anul 1963 ansamblul numă
ra 240 elevi, iar în anul 1967 nu
mără numai 125. De ce ? Pen
tru că, deși încă din anul 1959 
ansamblul a trecut la Clubul 
sindicatelor din învățămînt, 
conducerea clubului n-a acor
dat fondurile necesare pentru 
susținerea ansamblului. Proiec
te de viitor : se prevede repre
zentarea unei operete, „O zi 
adevărată", prima operetă pen
tru elevi, datorată profesorului 
Mircea Bădulescu, iar libretul 
poetului Liviu Cernăianu. Lu
crarea se află predată de mult 
timp Teatrului „I. Creangă" 
care, din păcate, nu a dat încă 
autorului nici un fel de răs
puns. Să nădăjduim că în cu- 
rînd va veni un răspuns afir
mativ, și peste puțin o vom ve
dea pusă în scenă...

Să urăm între timp ansamblu- 
la mulți ani" !

ADRIAN GORE

Pe la 
elnd

♦
Mulțumescu-I la maica _ 

g:uca M-o făcut noaptea pe 
cu voie tună.

M-o făcut că fttu 
‘ Să fh.

ION BICÂ Toaca, raionul Reghin.

TEATRU• CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
■i • ; 11,18; 13.30 ; 16M ; 16,40; 

21) București (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16.45 ; 19 ; 31,18. Fero
viarul (orele 9,15 ; 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). “
celsior (orele 10.15 ; 12,30;
14.45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30).

Ex-

MARȚI 4 IULI1

Lohengrin : Teatrul de operM și ba
st (16 48 20), ora 19 j Sonet pentru o 
ăpușa : Teatrul „C. I .Nottara” la 
'eatrul de vară „Herăstrău* ora 20 i 
loria șl Radu tșl asumă riscul s. Tea- 
rul satiric-muzical „C. Tănase" sala 
iavoy (15 56 78), ora 19,30.

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15). Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30).

MAIORUL ȘI MOARTEA
rulează la Victoria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45).

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).
Dacia (orele 17,45 — 21 în con
tinuare).

rulează la înfrățirea (orele 10; 
16 ; 18,15 ;

MONTPARNASSE 1» 
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18). Drumul 
1730; 20).

Sării (orele 15

ÎN ORAȘ
Cringași (orele

CĂLĂREȚUL deasupra 
RASULUI

O-

G R A

rulează la Unirea (orele 16; FRANCH CANCAN 
18,15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE
rulează la Tomis (orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).
Volga (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — ci
nemascop (ambele serii) 

rulează la Flacăra (orele 
15.30 ;18).

rulează la Miorița (orele 9
11.15 ; 13.31 -----

JANDARMUL 
TROPEZ

8i
JANDARMUL
— cinemascop

rulează la Munca (orele 15.30 ; 
19.15). ~ *

18;
DIN SAINT

MARȚI 4 iulie 
PROGRAMUL I

BANDA DE 
rulează la 
18 ; 20,30).

D I N

LAȘI
Vitan (orele 15,30 ;

RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ 
rulează la Popular (orele 
15.30 ; 18 ; 20.30).

VULTURI — cine-

I
UCIGAȘILOR — cinemascop — ru-

IPARTACUS -r film pentru e- 
:ran panoramio
rulează la Patria (orele 12,45;
16,30 ; 20,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTI VALANCE

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

Cimpul infirmă 
datele

din scripte

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop 
rulează la Republica 
; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ;

’'estival (orele 8,45 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21).

(orele 
21,30). 
13,30 ;

IAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN-
iarita
rulează la Luceafărul (orele

OGLINDA CU DOUA FEȚE 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

rulează la Giulești (orele 
15.30 ; 18 ; 20,30). Bucegi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18; 20,30).

DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru
lează la Stadionul Dinamo (orele 20,30), Festival (orele 20,30). -

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

DRAGOSTEA MEA — rulează la Capitol' (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulea

ză la Bucegi (orele 20,30).
TRAGEȚI ÎN STANISLAS — rulează la Unirea (orele 

(20,30).
SOȚI ÎN ORAȘ — rulează la Expoziția (orele 20,30). 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Tomis (orele 

20,30).
BANDA DE LAȘI — rulează la Viitor (orele 20,30).
NU SÎNT DEMN DE TINE — rulează la Arta (orele 20,30). 
SECRETUL CIFRULUI — rulează la ~.....................
VIAȚA LA CASTEL — rulează la
DACII — rulează la Progresul Parc
PRINTRE VULTURI — cinemascop

(orele 20,30). Rahova (orele 20,30).
DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI — rulează Ia Lira (orele 

20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru

lează la Arenele Libertății (orele 20,30).
MONTPARNASSE 19 — rulează la Buzești (orele 20.30).

PRINTRE
mascop 

rulează la Aurora (orele 8.30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

. 16; 18,30 ; 21). Rahova (orele 
15,30 ; 18).

TIMIDUL
rulează la Arta (orele
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 1
20.45).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Moșilor 

' 15,15 ; 18).
(orele

10.10 Curs de limba engleză 
(reluarea emisiunii din 3 iulie) ;
10.30 „Muntele Retezat" — mu
zică de film de Ion Dumitres
cu ; 15.05 Meridiane : • Eveni
mentul cultural al săptămînii 
(corespondențe speciale din 
Roma, Varșovia, Paris) • Peisaj 
cultural iugoslav ; 17.10 înșir-te 
mărgărite (emisiune pentru co
pii) : „Nătîngul și domnița în
tristată" — basm popular româ
nesc ; 17.40 Soliști vocali oaspeți 
ai emisiunii „Studioul tînărului 
interpret" în stagiunea 1966— 
1967 : soprana Maria Moraru 
Hurduc, basul Visarion Huțu 
și soprana Georgeta Oriovschi ;
18.30 Odă limbii române ; 21.05 
Teatru radiofonic serial : Două
sprezece scaune de Ilf și Petrov

Giurgiuca ;16.30 Actualitatea 
muzicală ; 17.10 Concertul nr. 2 
în re minor pentru pian și or
chestră de Mendelssohn Bartol- 
dy ; 18.30 Cîntă Leontyne Price 
și Nicolae Herlea ; 19,10 Curs 
de limba franceză. Autori : Ion 
Brăilescu și Micaela Slăvescu 
(lecția a 4-a) ; 21.30 Antena ti
neretului (reluarea emisiunii din 
3 iulie) ; 21.50 Cîntă Gigliola 
Cinquetti și Constantin Dră- 
ghici ; 22.15 Opera-cronică a is
toriei : „Andrea Chenier** de 
Giordano și „Dialogul Carmeli- 
telor“ de Poulenc. Prezintă Gri- 
gore Constantinescu.

l 11
MARȚI 4 iulie

(Seria 
două

a Il-a). Un arhivar 
consultații.

Colentina (orele 20,30) 
Moșilor (orele 20,30). 
(orele 20.30).
— rulează la Aurora

TUDOR — cinemascop 
serii)

rulează la Cosmos
15,30 ; 19,15).

(ambele

(orele

OMUL FARA pașaport — 
cinemascop

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

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PROGRAMUL II

9.30 ____
de știință și tehnică 
școlari) : „Extemporal radiofonic 
de vacanță" , 10.03 Variațiuni și 
fugă de Benjamin Britten pe o 
temă de Purcell ; 10.30 Antolo
gie de literatură universală. Pa
gini din nuvelistica lui Guy de 
Maupassant. 13.30 Știință, tehni
că, fantezie. 15.30 Ani de uce
nicie. Debuturi. Prezintă Emil

Ochiul Magic (emisiune 
pentru

18.00 în direct... Emisiune eco
nomică ; 18.30 Pentru copii • A 
fost odată... „Leul îngîmfat" • 
Filmul „Urîtul" ; 19.00 Pentru 
tineretul școlar 1001 de între
bări ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră. 20.00 Aventurile lui Robin 
Hood : 20.30 Cabinet medical 
TV ; 20.50 Orașe și... orașe ; 
21.00 Teatru în studio : „Don 
Juan“ de Moliâre ; 22.00 Pe ari
pile valsului ; 22.40 Panoramic ; 
22.55 Telejurnalul de noapte.

al participării însuflețit? a or
ganizațiilor U.T.C. la munca 
timpului. Am avut ocazia să-i 
întâlnim în citeva rinduri pe 
tineri glumind, cintind, in timp 
ce declanșau întreceri incor* 
date, spontane, l-am întâlnit in 
primele rinduri ale celor pre
zenți la lucru, pe secretarii or
ganizațiilor U.T.C. și ne-am 
convins că întrebării puse pe 
alocuri: „Ce treabă poate avea 
U.T.C-ul cu prășitul păpușoiu
lui ?“ i se poate răspunde 
scurt, răspicat: are /

Lucrurile nu au mers însă 
așa peste tot. La Stănilești, de 
pildă, unde inundațiile din pri
măvară au întârziat insămin- 
țatul porumbului, unde aproa
pe toate forțele cooperativei 
agricole trebuiau folosite cu 
maximum de eficiență pentru 
a evita „inundarea" aces
tor culturi de buruieni, pra- 
șila întâi se afla încă ne
terminată, acum cîteva 
zile, pe o suprafață de apro
ximativ 200 hectare. O pro
blemă la ordinea zilei, desi
gur, în prim plan, dar, din pă
cate, nu și în primul plan al 
atenției consiliului de condu
cere. Discuțiile pe care le-am 
avut cu tovarășii Ion Oajdea, 
președintele cooperativei și Ion 
Demetriu, inginerul agronom 
și secretarul comitetului U.T.C. 
care ni s-a părut că se simte 
prea mult musafir intre tova
rășii din conducerea coopera
tivei agricole, ne-au demonstrat 
că se mizează prea mult 
scuza terenurilor inundate și, 
prin urmare, întârzierea 
poate justifica. Cit despre or
ganizația U.T.C., care avea 
partea ei de contribuție la re
zolvarea unei asemenea situa
ții, nu putem să spunem decît 
că s-a mulțumit cu faptul că 
tinerii sint în genere conștiin
cioși și participă la muncă. 
Totuși, timpul ne-a oferit alte 
imagini și în legătură cu pre
zența tinerilor la lucru, și, mai 
ales, în legătură cu modul în 
care conducerea cooperativei 
a organizat munca. Mergînd 
pe fiecare tarla unde se execu
tau lucrări de întreținere a 
culturilor, ne-am convins că 
distribuirea forțelor nu era, 
cel puțin in ziua respectivă, 
făcută în fwncție de cerințele 
terenului. Astfel, în timp ce pe 
solele 
nului 
meni 
răsad 
mint, 
care lucrau puteau fi numă
rați pe degete. Sîntem de a- 
cord că plantarea tutunului e 
și ea o lucrare de urgență. A- 
ceasta nu înseamnă însă că 
trebuiau mobilizate aici atâtea 
brațe de muncă incit să se 
permită ca unul să dea găuri 
cu chitonogul, altul să pună 
firul, un altul să tragă țărîna 
și, în sfirșit, un al patrulea să 
țină ulcica cu apă, în vreme ce 
pe terenurile unde trebuia 
prășit porumbul, păpurișul ju
bilează înalt de un stat de om.

in altă ordine de idei, cali
tatea lucrărilor lasă mult de 
dorit. Pe foarte multe locuri 
singurul lucru care indică fap
tul că s-a prășit e pămîntul 
ușor răscolit, de parcă l-ar fi 
scormonit găinile, și nicide
cum în scopul combaterii bu
ruienilor. Pe cele 580 hectare 
care sint considerate aici pră
șite, lucrările trebuie începute 
din nou. Statisticile de la se
diu sint false; o dovedește 
timpul.

pe

se

rezervate culturii tutu- 
trei și chiar patru oa- 
țineau de cite un fir de 
pentru a-l planta in pă- 
pe cele cu porumb cei
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Lupte violente I Ciocniri

in Vietnamul de sud £

- > izraeliene
După o duminică relativ liniștita, în care s-au semnalat doar 

cîteva angajamente sporadice între forțele patriotice sud-viet- 
nameze și unitățile americane, ziua de luni a început cu o pu
ternică bătălie corp la corp, declanșată la sud de zona demi
litarizată, în apropiere de Con-Thien.

i-
i și egiptene

Lupta, relatează agențiile de 
presă, a început cu atacurile lan
sate în zori de patrioți asupra 
pozițiilor americane, supuse unui 
puternic tir de mortiere. Potrivit 
primelor rapoarte, pierderile su
ferite de trupele S.U.A. se ridică 
Ia peste 150 militari, uciși sau 
răniți.

In același timp un alt atac a 
fost lansat asupra taberei ameri
cane de la Dong Ha, situată tot 
Ia sud de zona demilitarizată, Ia 
15 km de Con Thien. Pierderile 
suferite de americani n-au fost 
indicate.

Corespondenții de presă sem
nalează că drumul național Sai
gon—paralela 17 a fost din nou 
tăiat, fiind controlat, pe porțiuni 
însemnate de unități ale forțe
lor patriotice. Un grup de mili
tari sud-coreeni care se îndrep
tau pe acest drum spre Saigon 
au fost surprinși într-o ambus
cadă de forțele patriotice în re
giunea Nha Trang, Ia 350 km de 
Saigon.

în cursul zilei de duminică,, ca 
și luni dimineața aviația america
nă și-a continuat raidurile dea-

supra teritoriilor sud-vietnameze, 
bombardind masiv zonele consi
derate ca puncte de întărire ale 
forțelor patriotice. Desemnarea 
acestor zone este făcută însă cu 
mare aproximație, astfel încît, în 
afara unor localități pașnice, a- 
viația americană își bombardea
ză chiar propriile poziții. Două 
asemenea „erori" s-ău produs 
duminică seara la Khe Sanhs și 
în provincia Gia Dinh, în urma 
cărora cinci soldați americani au 
fost grav răniți.

-

1

CAIRO (Agerpres). — Un 
comunicat dat publicității ia 
Cairo anunță că opt tancuri 
izraeliene au deschis focul sîm
bătă seara asupra localității 
Ras el Ayesh. la sud de Port 
Fua± Un a.: comunicat a a- 
_____ că lupte intre forțele 
egiptene rare apără Port Fuad 
St trupe tzraejer.e au avut loe 
și dummică.

sa:

Participant!! la negocierile Kennedy, oare ajunseseră Intr-un 
fel sau altul, de poveste și riscau să nu mal fie luați in serios, 
s-au străduit să arate că. totuși, cei patru ani de parlamentăn 
au dus Ia ceva. N-o fi el vorba de 50 la sută, or fi lipsind de pe 
listă unele produse de bază (cereale, carne, produse lactate ș.a.) 
dar iată că. acordul s-a realizat iar vineri s-a consumat și ulti
mul! act al piesei : semnarea oficială a documentului final.

Se afirmă că înțelegerea de ultimă oră, realizată în momen
tul cind toată lumea nu se mal aștepta la așa ceva, s-ar datora 
unui nesperat front comun la care au ajuns în cele din urmă 
vest-europenii și care a obligat pe americani să facă uncie con- , 
cesll. Alții susțin că aceste concesii sînt minore, eă eie erau pla
nificate dinainte și că, în schimbul lor, Statele Unite vor obți
ne substanțiale avantaje, în orice caz mai mari dccît ale par
tenerilor lor din Europa apuseană.

Termenii acordului sînt cunoscuti. Se prevede o reducere ta
rifară medie de 36 la sută care se va realiza în decurs de cinci 
ani, începînd de la 1 ianuarie 1068. Reducerile tarifare se vor 
aplica unui volum de schimburi evaluat la aproximativ 40 mi
liarde de dolari. O chestiune dificilă o reprezintă așa-numitele 
bariere netarifare și în primul rînd faimosul „American 
Selling Price". Ea Geneva reprezentanții S.U.A. au promis abo
lire» acestei legi dar s-ar putea ca in Congres propunerea să 
fie respinsă. In acest caz se crede că partenerii vest-europeni 
iși vor extinde și el barierele netarifare la numeroase produse 
iar bătălia de pînă acum pentru reducerea obstacolelor tarifare 
va fi luată de la capăt dar intr-o nouă ipostază, aceea de război 
netarifar.

Cu prilejul semnării acordului s-a auzit iarăși formula „reci
proc avantajoasă" aplicată reducerilor și rostită de pe ambele

Din noul peisaj industrial al R. P. Chineze : •

• NIKOLAI PODGORNÎI, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care 
a făcut o vizită de prietenie în 
Siria la invitația președintelui 
Noureddin el Atassi și a guver
nului Republicii Arabe Siriene, 
a părăsit luni Damascul, în- 
dreptîndu-se spre capitala Ira
kului, Bagdad.

Carmen 
l-a muș- 
incident. 
la inchi- 
poliție a

un agent al poliției. 
Smith l-a insultat și 
cat. în urma acestui 
tînăra a fost condusă 
soare, iar agentul de _ 
căpătat patru zile concediu me
dical.

13 zile în asupra unei

Aproape 10 000 de studenți 
sud-coreeni au demonstrat 
luni pe străzile Seulului, la 
plecarea vicepreședintelui 
S.U.A,, Hubert Humphrey, 
care a participat la ceremo
nia reinstalării lui Pak Cijan 
Hi în funcția de președinte 
al Coreei de sud.

Intre demonstranți și poli
ție au avut loc ciocniri vio
lente. Studenții au scandat 
lozinci de protest împotriva 
falsificării alegerilor parla
mentare de la 8 iunie. Ei au 
cerut organizarea de noi ale
geri și au condamnat măsuri
le luate de guvern privind 
închiderea universităților și 
școlilor, cu aproximativ trei 
săptămîni în urmă.

Agențiile americane de pre
să menționează că pe străzi
le din apropierea Palatului 
prezidențial, în timp ce vice
președintele S.U.A. făcea o 
ultimă vizită de curtoazie 
președintelui sud-coreean, au 
avut loc adevărate lupte de 
stradă. Poliția a intervenit cu 
gaze lacrimogene.

După nouă luni de arest 
preventiv, grupul de tineri, 
devenit cunoscut pentru actul 
de curaj de care au dat do
vadă în vara anului trecut 
cînd au răpit un avion de pa
sageri și au ocupat în mod 
simbolic insulele Falkland, s-a 
întors sîmbătă la Buenos 
Aires. Sosirea a prilejuit o a- 
devărată manifestație. Locui
tori ai orașului, între care ma
joritatea tineri, le-au făcut o 
primire triumfală intonînd 
cîntece patriotice și purtind 
pancarte prin care se cerea 
restabilirea suveranității ar- 
gentiniene asupra insulelor 
Falkland, aflate sub adminis
trație britanică.

Grupul de tineri a fost ju
decat de un tribunal militar 
din Ushuaia — localitate si
tuată la 2 800 kilometri de ca
pitală — tocmai pentru a se 
evita manifestațiile de soli
daritate și eventualele tulbu
rări la Buenos Aires. Din a- 
cest grup lipseau însă trei ti
neri, reținuți de autorități și 
condamnați la închisoare între 
trei ani și trei ani și jumătate 
fiecare.

Alegerile

La căderea
cortinei

Consultări
la Mogadiscio mm.

„infernul

siei ar".

ION D. GOIA

la Buenos Air^C
Argentina nu mai
sprijină proiectul
forjelor permanen-

imagine din centrul Varșoviei

Ia
*•

în
i

rundei, este cert, 
poate vorbi de un 
să se retragă din 
cumva piesei i se

nu 
cu- 

pînă

te interamericane"

CHRIS - 
SCIENCE

rarer» li s-aa 
ș peciile.

de apele calde ale 
e obișnuite de in- 
Jbptul este pe de- 

Colwli e britanică 
■u exteriorul, orice me- 
i Juaa (Porto Rico). El 

cu care s-a aflat despre e venim en- 
a'.ci în ultimele patru sâotâmîni. *

• SPECIALIȘTII polonezi din 
Cracovia, ing. S. Baron. dr. 
K. Juravski și tehnicianul A. 
Marszalek, au realizat un apa
rat pentru controlul stării fizi
ce a oamenilor. Acest aparat va 
fi folosit pentru controlul con
diției fizice a sportivilor în tim
pul antrenamentelor, pentru 
stabilirea gradului de invalidi
tate etc.

Noul aparat este un sistem 
de articulații, pirghii și pedale 
pe care cel examinat le pnne in 
mișcare cu mîinile sau picioa
rele într-un ritm stabilit și pe 
o durată de timp fixată dinain
te. Examenul medical ulterior 
arată ce influență au eforturile 
fizice asupra funcționării orga
nismului celui examinat.

• 34 DE GRADE la umbră 
și calitatea de turist străin, au 
fost două motive suficiente pen
tru cetățeanca engleză Carmer. 
Smith, în vîrstă de 20 de ani. 
pentru a face baie în celebra 
„Fîntîna Trevi- din capitala 
Italiei. Chemată la ordine de

• UN COMUNICAT oficial 
publicat la Paris anunță că 
Franța a efectuat duminică, Ia 
baza Mururoa din Pacific, o 
nouă experiență nucleară cu o 
încărcătură de putere restrîr.- 
să. Aceasta este ultima din seria 
de experiențe prevăzută pen
tru anul 1967. precizează comu
nicatul.

MOGADISCiO 3 (Agerpres). 
— Președintele Republicii So
malia, Abdirashid Aii Sher- 
mark. a început consultațiile 
in vederea formării noului gu
vern- Ei s-a întflnit cu fostul 
președinte Aden Abdullah Os
man. cu președintele Adunării 
Naționale. Mukhtar Mohamed 
Hussein Hassan, cu primul 
ministru, Abdul Razak Hadji 
Hussr ~ s cu al": lideri și 

parlament.
somalez și-a pre- 

d demisia la 30 iu
nie, in legătură cu preluarea 
funcției de președinte al țării 
de către Abdirashid Aii Sher- 
mark. Acesta a acceptat de
misia. dar a cerut guvernului 
să-și continue activitatea pînă 
a formarea unui nou cabinet.

Tensiunea creste

„O înfruntare militară erte s 
vitabilă“, a declarat limbătă » 
ra un purtător de cnvînt al gu
vernului federal, refermdu-ee la 
conflictul care-1 opune pe 
Ojukwu, guvernatorul province: 
estice, autoprodamati r_at inde
pendent, autorității centrale con
dusă de generalul Gowon. .Dar 
chiar dacă ar izbucni cstlitățiie, 
a precizat el, aceasta n-ar însem
na declanșarea unui război civil 
ci infringe rea rebeliunii Nigeriei 
orientale-.

Despre eventualitatea, tot ma. 
probabilă, a declanșării unui con
flict armat vorbesc și știrile so
site de la Enugu, capitala reg: mn 
secesioniste. Se pare, reLateazâ in 
legătura cu aceasta, a genți* 
FRANCE PRESSE că kx»tenent- 
colonelul Ojukwu ar recn 
cenari în Africa de sud 
Angola,

acceptare ar însemn* soluționare* 
pașnică a crizei nigerieae. Proiec
tul prevede. între altele, retra
gerea declarației de proclamare * 
independenței provinciei estice, 
recunoașterea autorității federale 
și a unei federații nigeriene care 
să grupeze 12 state.

Se pare însă, apreciază obser
vatorii de presă, că Ojukwu nu 
va accepta aceste condiții deeft

din Mesic
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare Ji de guver

natori, care au avut loc duminică in Mexic, lasă să se intrevaaă 
victoria Partidului revoluționar instituționalist (de gucernăminti. 
Președintele partidului, Lauro Ortega, a declarat că victoria este 
asigurată în statele din sudul țării, precum ți în statul Sonora, 
unde se părea că opoziția va ieși învingătoare.

Partidul acțiunea națională a refuzat să recunoască infrîngerea 
Adolfo Chistlieb, președintele acestei grupări politice, a mențio
nat că partidul său nu se va declara învins pînă nu vor fi cunos
cute rezultatele finale ale votului.

După cum remarcă agențiile de presă, alegerile de duminică 
din Mexic, s-au desfășurat într-o atmosferă de calm, fiind marcate 
de participarea unui mare număr de votanți. Vn raport al comi
siei electorale federale menționează că nu s-au semnalat inci
dente.

V

d» poeș* o și

In evratx* rilef de 
situația a eoni 
țină incordată la Aden. După 
cum relatează agenția RBV- 
TER, in cartierul Sheikh Oth- 
man cu avut loc schimburi de 
focuri care s-au soldat cu un 
mort și mai mulți răniți. Co
respondentul aceleiași agenții 
informează despre un incident 
petrecut pe una din străzile 
laterale ale Adenului, unde un 
copil a aruncat o grenadă asu
pra unei patrule militare bri
tanice, rănind doi soldați en
glezi. Copilul a fugit, insă pa
trula a deschis focul asupra 
lui rănindu-l.

zz $â s*

paaesrâe oe
nre-

malaci ale Oceanulal Atlaatic. Comentatori de prestigiu au fă- 
eut insâ observația eă reducerile sînt, fără îndoială, reciproc a- 
vantajoaze — cu Hnele fluctuații in favoarea unuia sau altuia 
dintre semnatari— dar eâ avantajele se referă la oamenii de 
afaceri, la importatorii si exportatorii din țările dezvoltate și 
mai puțin la populație iatrucît micșorarea tarifelor nu influen
țează in med substanțial redueerea prețurilor la produsele de

Că. în ultimă instanță, e vorba de un acord care avantajează 
pe cei bogați, rezultă și din neglijarea, în textul acordului, a 
intereselor țărilor în curs de dezvoltare. Aceste țări, într-o de
clarație comună prezentată de delegatul Perului, au arătat că 
cele mai importante probleme ale lor în domeniul comercial, 
abordate in cadrul negocierilor „au rămas nesoluționate". Dună 
cum a afirmat delegatul Uruguay-ului, nemulțumirea țărilo^j 
curs de dezvoltare izvorăște din faptul că rezultatele runri 
Kennedy nu corespund nici spiritului negocierilor și nici obiec
tivelor proclamate de G.A.T.T. In schimb, ele corespund, în 
bună măsură, intereselor țărilor bogate. Aceste constatări au 
provocat și surpriza de vineri cind, după cum se știe, opt țări în 
curs de dezvoltare au refuzat să semneze acordul. Se vorbește 
de intenția acestora de a iniția o nouă rundă de negocieri ’care 
să aibă ca obiectiv reducerea barierelor vamale din calea 
schimburilor lor comerciale.

Deși cortina a căzut peste ultimul act al 
ținind cont de cele mai sus relatate, că nu se 
epilog absolut. Zgomotul celor care încearcă 
seenă se va auzi încă multă vreme, dacă nu 
va adăuga în viitor un nou act.

Reconsiderări

Argentina s-a alăturat 
poziției Braziliei și a con
firmat oficial că nu mai 
sprijină acțiunile în vede
rea creării unor forțe per
manente interamericane.

ta celor 6000 • Schimbare de stăpin ?

1* San 
Peter Adxsn, 
nd politie și parti
te r«l de cuvint *1 
eeler C tM de leeai- 
tnri ai Anguillei * a- 
■uțat eă populați* 
s-a răsculat împotri
va * n tari tații .sta
tului asociat- 1* Ma
re* Britanie. alcătuit 
din insulele SC 
KitU-Nevis - Angu
illa și și-a proclamat 
neatirnare*. Acțiu
nea a fast explicată 
prin faptul că auto
ritățile din Basse
terre. capitala insu
lei St. Kitu. car* 
dețin controlul poli
tic ai acestor insu
le „au neglijat nece
sitățile vitale ale 
vieții de fiecare zi 
și i-au tratat pe lo
cuitorii Anguillei

drept cetățeni i 
mina a patra*, 
sprijinul acestei 
firmații Adams * 
dus un exemplu : 
urmi cu cinei ani. 
insulă exist* • r 
țe* telefonică. 
tăzi — * adăagat 
— stîlpii de telefi 
an rămas, dar i
mai există sici i
aparat-1.

Anguilla este » 
tuată la aproximativ 
25d km est de Porta 
Rico fiind cea mai 
nordică din grupul 
insulelor care. în 
februarie și martie, 
a.c. au devenit „sta
te asociate- la Ma
re* Britanie. Prin 
acest staiut. după o 
îndelungată domi
nație colonială brita
nică. teritoriile rtă- 
peetive an căpătat 
dreptul la guverna
re internă. proble
mele externe și apă-

si-

rării continoînd să 
fie dirijate de gu
vernai de la Londra. 
Evolnția politica, a 
acestor insule a în
ceput la sfîrșitul a- 
nuloi 1950 cindr Ma
re* Britanie a creat 
Federația Indiiior de 
vest din care făceau 
parte micile insule 
devenite acum „state 
asociate- șl unele in
sule mai mari ca Ja
maica și Trinidad. 
Ultimele două au 
optat în 1962 pentru 
independența totală 
și astfel „federația" 
și-a încetat existen
ța. Eforturile ulteri
oare întreprinse de 
Londra pentru a sta
bili o oarecare uniu
ne între celelalte 
insule au eșuat după 
ce Barbados a ales 
independența depli
nă în 1966. Aranja
mentul „statelor aso
ciate" a constituit

Ie 
Anguilla 

unul din 
cele mai 

întrucît, 
afirmă lo-

ultima încercare a 
Marii Britanii de a 
menține o prezență 
activă în regiunea 
Mării Caraibilor 
prin mijloace consti-j 
tuționale. Dar odată 
cu crearea acestui 
tip de state au iz
bucnit noi disensiuni 
între insulele ce 
compun, 
constituie 
exemplele 
elocvente 
după cum
cuitorii micului teri
toriu, se încearcă a- 
cum înlocuirea do
minației Londrei cu 
dominația cercurilor 
politice conducătoare 
din capitala „statu
lui asociat".

Potrivit informa
țiilor furnizate de 
ziarele occidentale 
și agențiile de pre
să, revolta anguille
zilor a izbucnit prin 
dezarmarea garni
zoanei locale, alcă
tuită din 17 polițiști 
trimiși din St. Kitts, 
expulzarea lor din 
insulă și capturarea 
unui mic arsenal. 
Locuitorii și-au pro
clamat independen
ța față de „statul a- 
sociat" și, prin inter
mediul liderulni lor,

Peter Adams, singu
rul deputat al Angii- 
illei în parlamentul 
din Basseterre, au 
anunțat intenția de 
a se asocia la State
le Unite. Răspunsul 
Washingtonului 
a devenit însă 
noscut nici 
acum. „Se presupu
ne însă — scrie zia
rul „THE 
TIAN 
MONITOR* 
orice cerere din 
tea Anguillei 
fi transferată în 
automat Marii 
tanii pentru a fi lua
tă în considerație 
deoarece această 
insulă este conside
rată ca fiind, din 
punct de vedere teh
nic, o posesiune bri
tanică". Surse din 
San Juan au indicat 
că o cerere asemă
nătoare de asociare 
a fost trimis^ de an
guillezi și guvernu
lui Canadei dar la 
Ottawa, oficialități
le canadiene au de
clarat că „nu știu 
nimic . despreț așft 
ceva". Oricum, după 
cum subliniază ob
servatorii din New 
York, cererile Angu
illei adresate S.U.A.

că 
par- 

va 
mod 
Bri-

și Canadei reflectă 
dorința locuitorilor 
insulei de a fi legați 
de un stat care le-ar 
putea oferi perspec
tiva dezvoltării sin
gurei lor surse de 
venituri și existență 
— turismul.

Dacă nu sînt cu
noscute reacțiile 
Washingtonului și 
Oitawei la cererile 
trimise, în schimb 
se știe care a fost 
reacția guvernului 
„statului asociat" la 
revolta anguillezilor. 
Săptămîna trecută 
s-a anunțat că detar 
șamente militare din 
St. Kitts au debar
cat în Anguilla unde 
ar avea Ioc lupte cu 
populația insulei. 
Concomitent s-a a- 
flat și despre faptul 
că la Basseterre, ca
pitala insulei St. 
Kitts,, s-au produs 
tulburări, care au 
fost puse tot în legă
tură cu evenimente
le din Anguilla;

Viitorul celor 6 000 
de anguillezi se află 
plasat sub un mare 
semn de întrebare.

I. RETEGAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Saînteii", Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafi® „Casa Seînteif

Ministrul argentinian al a- 
facerilor externe, Nicanor 
Costa Mendez, a declarat că 
țara sa „nu va mai da nici un 
sprijin creării forțelor de pace 
interamericane".

In legătură cu aceasta, ob
servatorii din Buenos Aires 
menționează că guvernul bra
zilian a afirmat, in urmă cu 
cîteva săptămîni, că apărarea 
instituțiilor ți suveranității na
ționale „este in exclusivitate 
de competența guvernelor na
ționale și forțelor armate ale 
fiecărei țări de pe continentul 
american".

, In trecut, Brazilia ți Argen
tina au fost principalele susți
nătoare ale creării unor ase
menea forțe permanente consi- 
derind că este necesar ca în
tregul continent să fie plasat 
sub — „o umbrelă militară" 
americană. Observatorii consi
deră ca noile poziții adoptate 
de cele două guverne se da- 
toresc. lipsei oricărui ecou fa
vorabil in rîndurile altor țări 
latino-americane față de inte
grarea militară interamericană.

TREI NAVIGATORI fran
cezi, Henri Beaudout, Jean Cal
lon și Jean—Claude Bauchet 
?canfdo‘i ,du,?inicâ Ia Quebec 
(Canada), după ce au traversat 
Oceanul Atlaptic pe bordul unei 
bărci, avînd o lungime de 10 
metri. Intenționînd sâ viziteze 
Expoziția mondială de la Mont
real, cei trei navigatori au pă
răsit la 6 mai portul Le Havre, 
călătoria lor durînd 57 de zile. 
Henri Beaudout, împreună cu 
doi marinari, a reușit în anul 
1965 să traverseze Oceanul At
lantic de la Halifax ■ (S.U.A.) Ia 
Falmouth (Anglia) pe bordul 
unei plute, în timp de 80 de 
zile.


