
Refl'»”*
l L-—'

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂI
A LUCRATORILOR !

DIN INDUSTRIA CHIMICA;
Vedere a noii fabrici de produse refractare Alba Iulia

— ÎN PAG. 0|0 —
• „NU ARUNCAȚI CU PIATRA..."

(CRONICA TELEVIZIUNII)

• FILM ISTORIC-FILM DE AVENTURI
• ȘTAFETA EXPERIENȚEI POZITIVE

(SCRISORI DIN TABĂRA DE LA BREAZA)

Consfătuirea pe țară a lucră- 
ț torilor din industria chimica, or

ganizată din inițiativa C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniș
tri, și-a încheiat lucrările 
miercuri la amiază. In cele trei 
zile de dezbateri rodnice, care 
au prilejuit un larg schimb de 
păreri, au fost făcute numeroa
se propuneri a căror aplicare va 
contribui la îmbunătățirea con
tinuă a activității de ansamblu a 
acestei importante ramuri indus
triale.

La ședința de înohidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Leonte Răutu, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Gaston- 
Marin.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Miniștri, condu
cători de instituții centrale, oa- 

I meni de știință, activiști de par
tid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, cadre din învățămîntul 
superior.

In prima parte a ședinței au 
fost prezentate concluziile dezba
terilor din secțiile de specialita
te și au continuat discuțiile la 
raportul general.

în încheierea dezbaterilor, pri
mit cu vii și îndelungi aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată în repe
tate rînduri de puternice aplau
ze. La sfîrșit întreaga asistență 
aclamă îndelung.

Animați de hotărîrea de a tra
duce în fapte obiectivele de 
mare importanță prevăzute în ac
tualul cincinal pentru industria 
chimică, participanții au adoptat 
în unanimitate Chemarea Con
sfătuirii către toți muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, economiștii 
și oamenii de știință care acti- 

Jvează în domeniul chimiei.
Rostind cuvîntul de închidere 

a lucrărilor Consfătuirii, tovară
șul Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. a spus : Dezbate
rile rodnice din cadrul Consfă
tuirii pe țară a lucrătorilor din 
industria chimică au scos în evi
dență încă o dată faptul că în 
această ramură importantă a in
dustriei muncesc oameni bine 
pregătiți profesional și politic, 
animați de dorința de a face to
tul pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor trasate de partid și 
guvern. Discuțiile din plenară și 
din secții au demonstrat hotărî
rea ferma a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor, economiști
lor, a cercetătorilor și proiectan- 
ților de a îmbunătăți activitatea 
sub toate aspectele economice 

B și organizatorice, de a-și adu- 
ce o contribuție sporită la 

< cauza întregului popor : propăși
ri rea patriei și ridicarea nivelului 
/ de trai al oamenilor muncii.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinzînd 
concluzii, aprecieri și indicații 
de o deosebită valoare, constituie 
un îndreptar sigur în munca de 
viitor a lucrătorilor din industria 
chimică și va mobiliza, fără în
doială, forțele creatoare existen
te în această ramură în direcția 
obținerii unor rezultate superioa
re în înfăptuirea planului cinci
nal.

înflăcărată Chemare adoptată 
la Consfătuirea noastră va da un 
nou imbold în muncă zecilor de 
mii de lucrători din industria 
chimică pentru a produce mai 
mult, mai bine și mai ieftin.

Vreau să vă informez, de 
altfel, ca pe adresa consfă
tuirii au sosit numeroase te
legrame din partea unor colec- 

’ tive din combinate, uzine și șan
tiere ale industriei chimice. In 
aceste telegrame muncitorii, in
ginerii și tehnicienii raportează 
obținerea unor rezultate de sea
mă în îndeplinirea planului pe 
primul semestru al acestui an, 

| își exprimă hotărîrea de a nu 
precupeți eforturile pentru a 
contribui și mai activ la trans
punerea în viață a tuturor sarci-

DL TIMA 71 Desigur, va fi deosebit de Im
portant și folositor ca întreaga 
experiență pe care ați dobîndit-o 
aici să fie transmisă tuturor to
varășilor de muncă pentru ca 
împreună să o fructificați cît 
mai bine. Condițiile materiale de 
care dispuneți în combinate, uzi
ne, institute și laboratoare, cu
noștințele profesionale în conti
nuă creștere ale lucrătorilor din 
industria chimică sînt premise 
favorabile pentru a ridica întrea
ga activitate la un nivel calitativ 
superior.

Vă dorim tuturor noi și noi 
succese în munca pe care o de- 
Îiuneți pentru realizarea mărețe- 
or sarcini trasate de partid.
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După încheierea lucrărilor, în 
cinstea delegațiilor și invitaților 
la Consfătuire a fost oferită o 
masă tovărășească.

(Agerpres)
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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JSeara pe Sini ghiol(Continuare in pag. a IV-a)

FOTBALUL

ATANASIE TOMA 
FLORICA POPA

din fotbalul

Tinărul sudor Vlad Ștefan 
— secretar al organizației 
nr. 2 de la U. M. Timișoara, 
unul din cei mai buni munci

tori ai uzinei.

nilor ce revin industriei chimi
ce din Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. Cred că sîn- 
teți de acord ca din partea con
sfătuirii să urăm celor ce ne-au 
trimis telegrame, succes deplin în 
înfăptuirea angajamentelor luate 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

în încheiere dați-mi voie să-mi 
exprim deplina convingere că în
vățămintele pe care le-ați acu
mulat la această Consfătuire vă 
vor ajuta în activitatea dv., și 
vor prinde viață în noi realizări, 
superioare celor de pînă acum.

F -17 ANCHETA
^PEDAGOGICĂ

Am făcut un sondaj la Liceul .Unirea" din Brașov pentru 
a afla cîte ore din zi consacră elevii invătâturiL Ne-au 
răspuns aproape 150 elevi din clasele a IX-a < X-a. care 
au susținut — cu unele excepții — câ afectează zilnic învă
țăturii între 10 și 12 ore. Dintre acestea 5—6. uneori si 7 ore 
(in zilele cînd au cor, ori activități sportivei, le petrec la 
școală, restul sînt folosite acasă pentru pregătirea temelor. 
Dacă din cele 2-4 ore ale zilei scădem timpul de odihnă, re
zultă câ elevii folosesc trei pătrimi din zi pentru învăță
tură. E mult ori puțin, e destul ori e exagerat ?

Pentru că un răspuns eliptic ar fi neîndestulător. -ep-ztxr.d 
reflecta multiplele aspecte ale problemei, și pentru că timpul 
de învățătură, ca noțiune in sine, reprezintă de fapt uceni
cia intelectualului de miine, ne-am continuat 
pe această temă și în rină 
Părerile, observațiile, sugestiile towrâșiloț, 
părut deosebit de interesante: chiar
cântă, socotim oportună reproducerea ~-

CE OFERĂ PI
PENTRU MASA DV.?

Pentru regnul vegetal, soarele verii înseamnă clorofilă. Pentru 
noi, oamenii, soarele și clorofila înseamnă — în cel mai prozaic 
limbaj — Aprozar, adică locul de unde ne luăm în fiecare zi vi
taminele, proteinele, sărurile minerale sub forma zarzavaturilor și 
fructelor de sezon.

Scrisorile cititorilor noștri, primite săptămîna trecută la redacție, 
i-au determinat pe reporteri să sondeze „pulsul“ pieței și cauzele 
oscilațiilor lui pe parcursul zilei.

Ora 6 — 
ora abundenței

Ne luăm sacoșa și însoțim ci
titorii la cumpărături. Piața Am- 
zei, joi 29 iunie, la orele 6 di
mineața. Legume proaspete de

sezon — expuse cu ochi pri
ceput de vînzătorii unităților 
„Gostat" sau de la „Legume și 
fructe" concurează cu cele ale 
unităților de desfacere ale 
C.A.P.-urilor din jurul Capi
talei.

Cornul abundenței se pare că

e cu toate la fel de darnic și to
tuși... La „Gostat" produsele sînt 
mai mult solicitate. De ce? Răs
punsul îl aflăm urmărind des
facerea roșiilor. Aici, la cele 
cinci unități, roșiile sînt sortate 
după calitate pe patru categorii: 
de la 2,90 lei kg la 11,10 lei kg. 
Frumos așezate la vitrină în lă- 
dițe — cu prețuri vizibile, de
termină de la început cumpă
rătorul să se oprească la unita-

GAZUL

DEVA , 
den tul nostru).

La Combinatul siderur
gic Hunedoara a fost con
struită o stație de bigaz 
menită să recupereze ga
zul de furnal excedentar, 
o mare bogăție care pînă 
acum se pierdea în atmos
feră, și să-1 utilizeze la 
cuptoarele de încălzire a 
metalului de la liniile de 
benzi, sîrmă și profile 
fine. O stație asemănătoa
re se află în construcție și 
la laminorul de 650 m.m. 
Prin punerea în funcțiune 
a celor două stații se 
recupera o cantitate 
circa 25 000 mc. £az 
furnal pe oră.

CALITATE SAU POVARA ?
Am fi putut începe dialogul nostru citind replici 

celebre, ale autorilor clasici și contemporani, des
pre Femeie (cum se vede, cu F mare) și despre Fe
minitate (idem). Am fi putut pomi Tie la unele scri
sori primite la redacție și care, inevitabil, cer și lă
muriri de genul celei incluse în titlu. Dar am preferat 
să debutăm, în discuție, cu o întrebare directă pusă 
□nor tinere de 16—17 :

PSIHOLOGIA

Abataj sub nivel

hidrostatic

f Continuare 
tn pag. a 11-n}

O transparentă ceată industrială învăluie 
Hunedoara, subliniind ca un subtil fond de 
peisaj siluetele, contururile, ritmurile marelui 
rom hi nat siderurgic, furnizor de materie pri
mă pentru 1106 întreprinderi ți uzine din 
țară.

Figură proeminentă a combinatului, impu- 
nindu-se cu autoritate pe platforma cuptoa
relor de oțel, tineretul Hunedoarei s-a califi
cat „din mers", a suit de la an la an treptele 
răspunderii, pentru că i s-au ineredintat de 
la an la an sarcini din ce in ce mai însem
nate. „Dezvoltarea, extinderea, modernizarea, 
înzestrarea combinatului in ultimii ani cu a- 
gregate. instalații și utilaje de mare produc
tivitate — ne spunea ing. loan Niță, director 
tehnic al C.S. — impun ca o necesitate vitală 
normarea unui consum de timp bine deter
minat pentru fiecare produs, la fiecare opera
țiune si loc de muncă in parte, in concordanță 
cu baza tehnico-materială existentă-.

Pornind de la această necesitate, am urmă
rit stilizarea timpului afectat producției, am 
anchetat campionii absențelor nemotivate.

Dintr-un început citeva cifre:
• 2 780 om-zile absențe nemotivate (în pri

mele 4 luni).
• 780 om-zile învoiri.
o într-o singură zi, pe un singur schimb 

4M salariați au întirziat sau au lăsat lucrul 
inainte de vreme.

Intr-o atmosferă de acalmie 
și decepție generală, duminică 
seara, s-a consumat și ultimul 
act al sezonului actual de fot
bal. Avem acum, ca într-un 
tablou sinoptic, clasamente, 
rezultate, campioni și cîștigă- 
tori de cupe. Din acest tablou 
ies în evidență, cu forță și 
proeminență, ceea ce nu mai 
putem numi nici întîmplări, 
nici surprize : eșecurile, impa
sul îngrijorător al fotbalului 
nostru. Așa cum se știe, în
deobște, aceste stări au izbuc
nit vulcanic odată cu compor
tarea lamentabilă a echipei 
noastre reprezentative în me
ciul cu Elveția — deloc întîm- 
plătoare. acest insucces ne- 
fiind decît picătura care a 
umplut paharul amărăciunii 
noastre. Apoi au venit alte

ORADEA (de la co
respondentul nostru).

Primul abataj cu front 
lung situat sub nivel hi
drostatic a intrat zilele a- 
ce-stea in producție la 
Exploatarea minieră Voi
vozi. Transportul este 
mecanizat iar pentru vii
tor se experimentează 
mecanizarea operației de 
taiere a straturilor de 
cărbune. Deschis la sec
torul Cuzap 1, noul abataj 
valorifică o rezervă de 
lignit de peste 80.000 
tone.

iNTlRZIATULUI
Am trecut peste mult 

invocata scuză : -Xu m-am 
putut scula-, „N-a sunat 
ceasul* sau „Ce, sir.: pri
mul ?* ș: ne-am oprit la 
motivele sociale, la facto
rii care influențează nega
tiv atitudinea tinerilor fa
ță de muncă. Constatările 
oferite de această anchetă 
sînt departe de a avea un 
caracfer definitoriu,

prilejuiesc cîteva concluzii, 
conturează cîțiva factori: 
insuficienta sudare în gru
pa de muncă, necunoaște
rea sau lipsa de apreciere 
a capacității de muncă a 
tinerilor, inevitabilele ten
siuni afective născute în 
colectiv și chiar factori 
defavorabili bunei desfășu
rări a procesului de mun
că (temperatură, iluminat 
insuficient, zgomot, praf).

surprize, înfrîngerea pe teren 
propriu în meciul cu Italia, 
eliminarea din „Cupa Româ
niei" a unor echipe din A, 
printre care și campioana ță
rii — Rapid(?!) de eătre o 
echipă mai mult decît modestă 
din categoria C — Foresta 
Fălticeni, jocurile extrem de 
scăzute ca nivel din diferitele 
competiții etc. Toate acestea 
au nemulțumit, au dat naștere 
la comentarii și discuții aprin
se. Nu de muit, Consiliul Ge
neral U.C.F.S. a luat unele 
măsuri, ferme și hotărîte — 
măsuri ce reprezintă doar un 
început de bun augur — pen
tru înlăturarea 
nostru a unor fenomene ca 
sacrificarea și subordonarea 
intereselor generale de către 
unii dintre conducătorii fede-

rației, antrenori și tehnicieni, 
unor interese personale, mes
chine, tendința de parve
nire cu orice preț care 
au adus grave prejudicii celui 
mai îndrăgit dintre sporturi, 
au înrîurit negativ viața și ac
tivitatea fotabliștilor, profilul 
moral al acestora. în felul a- 
cesta și-au făcut loc indiscipli
na, impostura, imixtiunea.

Toate acestea, ca și alte pro
bleme pe care le ridică acest 
domeniu de activitate, fac o- 
biectul dezbaterii pe care zia
rul nostru o începe astăzi. De 
aceea, adresăm cadrelor de 
conducere ale acestui sport, 
specialiștilor și tehnicienilor 
— antrenori și profesori — 
fotbaliștilor și iubitorilor spor-

!
i

L-am căutat în toate 
trei schimburile, 
purtați de îndrumă

rile secretarului U.T.C. al 
secției mecanice, care, la 
drept vorbind, nu-și prea 
cunoaște tinerii din orga
nizație sau, dacă nu cum
va acceptă tacit mentali
tatea unui maistru ener
vant de insistențele noa
stre : „dar tocmai de la 
mine ați găsit să dați e- 
xemple de indisciplinați ? 
Sînt atîția în combinat...".

La cinci dimineața stăm 
de vorbă cu cel pe care 
l-am căutat atît, Noghi A- 
lexandru. E apatic, plicti
sit. A stat toată noaptea. 
Strungul lui e stricat de 
două zile.

— Nu mă trage de loc 
inima să vin la lucru. 
Maistrul îmi dă tot piese 
la care cîștig puțin. Am 
cerut să plec în alt schimb 
să fac lucruri care să mă 
satisfacă, să satisfac. Al
tădată eram evidențiat.

Tînărul vrea să se afir
me. E firesc, e chiar la
tura pozitivă a vîrstei 
pentru că această dorință 
constituie un generator de 
energie, un imbold pu
ternic în formarea perso
nalității.

— Eu sînt mulțumit cu 
el, ne spune maistrul Mo
ra Alexandru.

Noghi ridică privirea și 
începe precipitat să evo
ce momente penibile din 
activitatea maistrului, a 
schimbului.

VIORICA DIACONESCL

(Continuare 
în pag. a V-a)
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ȚARA
MIORIȚEI

Virsta
călăto
riilor
Florența Albu

Există o vîrstă a setei de drum, 
a călătoriilor, a setei de cunoaș
tere ; pentru vîrsta aceasta nu 
există limitele bătrineții.

Potecile se lasă iarăși ți iarăși, 
descoperite; Fisura Albastră este 
iarăși escaladată de temerari; 
alpiniștii fac popas la Cabana 
Bîlea-Lac de unde se pornește 
de obicei, pentru traversarea 
crestei Masivului Făgăraș.

în cunoașterea frumuseților 
naturii nu există niciodată peri
colul repetării.

Pătrunzi în peștera Ghețarului 
Scărișoara ca tntr-un gotic din 
Cuaternar, Vitralii în gheață, 
ogive arcate in munte, portaluri, 
statui fantastice, coloane de 
temple antice și ecouri, agățate 
de bolți, gata să se desprindă, 
să sune din nou, din munte in 
munte. Și mai departe — Valea 
Arieșului, Valea Gurghiului, 
munții aurului, in care și-au lă
sat urma daltei, agatirșii, dacii, 
romanii i codrii seculari și casca
dele și ochii copilărește de lim
pezi ai taurilor.

Unde să mergi mai întîi, unde 
să faci popas, să aprinzi focul, 
făcind să învie, poate din vatra 
stinsă a altoi popasuri, prin 
vremi, poveștile acestor locuri ? 
Bați potecile în care au rămas 
urmele altor rînduri de oameni, 
bei apă din fîntînile săpate în a- 
mihtirea oamenilor, cunoști locuri 
istorice unde au fost înfrîngeri și 
victorii — de pretutindeni răsu
nă buciume, clopote și nume de 
oameni, de pretutindeni te-ncon- 
joară pămîhtul și soarele cărora 
le spui țară, păstrînd o-nfiorare 
a ochiului, a inimii și a minții, 
pentru ■ tot ce te înconjoară, 
te-ntîmpinâ și te cheamă.

h
Terașe, terase cu vinuri vechi 

și păduri — codrii seculari și 
Cotnarul secular, limpezind tăria 
și dulceața ^păm'vuidui l

Pare-se, pare-se că sc mai aud, 
în codrul secular Slătfâara, voe- 
vozii fugărind bourii, stema ve
che a țării 'le mai păstrează frun
tea comată, îritfe Iurtă și luceafăr.

Pare-de că suie încă, în roșul 
cutremurat al vinului, duhul ba
ladelor eroice.

Intrarea în Moldova legendei 
se face pe Bistrița plutașilorpe 
Bistrița Ceahlăului și Hidrocen
tralei de la Bicaz; pe Bistrița Iz
vorului Alb și-a marelui rapsod 
al acestui pămînt — Mihail Sa
doveanu.

Aici, în ținutul dulce, unduin- 
du-și dealurile însorite, vinurile 
au nume femeiești, natura și-a 
șlefuit îndelung frumusețile, cu 
grija și măiestria cu care oa
menii și-au șlefuit cîntecele. De 
parcă a fost o permanentă între
cere între ei, atît de mult își sînt 
pe măsură.

Și oare ce s-ar potrivi mai 
mult Bucovinei, in care intri, a- 
poi, prin alte porți de piatră și 
codru frumos dăltuite, ca acel: 
„Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai"... al baladei ? 

în făuri albastre de cer s-au 
cuibărit — giuvaere, mînăstiri- 
le bucovinene: Voronețul, Suce- 
vița, Moldovița, Putna, Arbora...

Ce artist al pămîntului a zu
grăvit acest Arbore al lui leseu. 
punînd în albastru, amiezele 
noastre de mai, oglindite în lacu
rile munților ? Meșterul pămîn- 
tean a dat îngerilor mari buciu
me, să sune la judecata de apoi; 
a zugrăvit chipuri de la noi; pri
mejdiile și luptele prin care au 
trecut pămîntul și țara au sfințit 
icoanele meșterului anonim, întru 
lauda aceleiași frumuseți.

Poartă veche de Maramureș... 
Dalta a incrustat în lemn luna, 
soarele, stelele, pasărea, uitîn- 
du-și trupul în lemn, se-aude nu
mai zborul ei în nimbul orizon
tului ; chenare lapidare — cer
cul, rombul și verticala — senti
mente esențializate, natura urca
tă de om la treapta abstractă a 
cunoașterii. Omagiu adus frumu
seții, adăugată, înnobilată de oa
menii acestui pămînt.

Poarta de Maramureș. Mește
rul cioplitor se depărtează un 
pas, o pricește. Rămîne cu tîm- 
plele sprijinite în palme și „Gîn- 
ditorul" pare a-i sta alături, prin 
creme.

I
I
I
I Englez» au două -cuvinte pen

tru adjectivul istoric. Ei numesc 
im- 

. . v _____ ___ multe
și grave consecințe; iar pentruI „historic" faptele istoricește im= 
portante, provocatoare de muk~ 
și grave consecințe; i~.

I faptele care doai se referă la is
torie, au un alt cuvînt; adjectivul

I „historical". Tot astfel trebuie și 
noi să distingem faptele istori
cește întîmplate și faptele isto- 

Irice, adică momentele cruciale 
în istoria unei societăți, eveni
mentele care se răsfrîng asupra 
întregii populații și care mar
chează o schimbare însemnată.

Cineaștii care fac filme cu su
biect istoric nu prea țin seama de 
această distincție, cred că fac 
filme de istorie cînd în realitate 
ei doar compun superproducții 
în costume de epocă cu perso
naje mai mult sau mai puțiu că
lări. Astfel se confundă filmul s- 
toric cu filmul de aventuri.

împotriva acestui proșt obicei 
s-a ridicat un mare nume al e- 
cranului: Roberto Rossellini. El 
care fusese principalul creator 
al neorealismului italian, al fil
mului cu subiect ultra-contempo
ran, s-a apucat acum de filme 
pur istorice. Lucrarea sa : „Lu
dovic al XIV-Iea preia puterea" 
este de o autenticitate vrednică 
de cele mai riguroase lucrări de 
erudiție. Dai, bineînțeles, lucrat 
astfel, încît să fie antrenant, a- 
muzant, pasionant Acesta e, 
zice el, adevăratul cinematograf 
al viitorului, capabil să ne dea 
cunoașterea caracterului istoric 
al faptelor. Și, lucru interesant, 
acest film al său a avut un 
imens succes.

Că filmul istoric trebuie să le 
înlocuiască pe toate celelalte, asta 
e foarte excesiv. Dar bine ar fi 
să se dea mai multă atenție pro
ducției de filme cu adevărat is
torice, filme care zugrăvesc mo
mente autentice de epopee na
țională. Și o asemenea tendință 
vedem că se manifestă tot mai 
des în cinematografia noastră. 
Cu mai mult sau mai puțin suc
ces. De pildă, Lupeni a fost real
mente un film istoric ; Neamul 
Șoimăreștilor mult mai puțin, 
dacă nu chiar de loc. Haiducii 
a fost un foarte reușit film de 
aventuri, dar nu a încercat să 
descrie fenomenul acesta istoric 
așa de paradoxal al haiduciei, 
unde rebelul era în fond repre
zentantul ordinei, căci societatea 
românească din acele îndepăr- . 
ta te vremuri zăcea într-o anar
hie administrativă completă, 
unde oamenii domniei jefuiau pe 
apucate, și unde singur haiducul 
mai restabilea justiția. Armatele 
domnului erau alcătuite din mer-

I
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I
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Cercetări asupra acțiunilor 
agenților marini

CONSTANȚA (de la corespondentul nostru)
Pentru prima dată în țara noastră au început să fie cercetate 

acțiunile agenților marini; umiditate, temperaturi, precipitații, 
salinitate atmosferică, mișcarea curenților de aer asupra construc
țiilor civile. Laboratorul de coroziune marină al I.N.C.E.R.C. are 
instalat un poligon de lucru pe faleza din apropierea stațiunii 
Mamaia. Se fac experiențe asupra betoanelor de rezistență, asu
pra panourilor din prefabricate, a încadramentelor metalice etc.

Rezultatele cercetărilor vor conduce la modificarea coeficienți
lor de siguranță eeruți prin instrucțiunile C.S.C.A.S. la proiectarea 
structurilor de rezistență de-a lungul litoralului.

CRONICA

„NU ARUNCAȚI

CU PIATRA... a

FILM

FILM
cruri. da derbedei *ereț bri 
ma un crez, csgnn zaxkxs 
erau armară o ar
mați unită pr.n et-oe seai-senie 
de solidaritate, fidelitate, apărare 
a nedreptăților. O anarhie ase
mănătoare domnise și odinioară 
în Far-West-ol american. Filmele 
western uneori caută să prindă 
istorici tatea fenomenului. Rar, 
dar o fac. Asta ar trebui să ser
vească drept imbold viitoarelor 
noastre filme cu haiduci. De
sigur, izvoarele istorice lipsesc. 
Dar știm măcar că existau hai
ducii individuali și căpitani de 
cete și că cetele acelea erau une
ori animate de sentimente foarte 
generoase, iai alteori că mai mult 
o aprigă, crudă răzbunare u în
suflețea. Uneori chiar ele dege
nerau în simple bande de tilnari. 
Intre aceste multiple categorii 
haiducești relațiile pot fi intere
sate relații de alianță, de dușmă
nie, de rivalitate, de pedepsire. 
Filmele cu haiduci nu trebuia să 
se mărginească la problema : îi 
prinde ? sau scapă ?, ci să adîn- 
cească atît relațiile între cetele 
haiducești, cît și cele cu popula
ția din sate.

Filmul care a bătut recordul 
istoricității a fost Dacii lui Titus 
Popovici și Sergiu Nicolaescu. 
Dacii au dovedit ce mare impor
tanță are asocierea cineastului 
cu un bun scriitor. Iată de ca. 
pun o mare nădejde pe proiectul- . 
propus televiziunii de tînărul 
nostru poet, critic și filolog Ro
mulus Vulpescu, autorul unui . 
proiect de serial tras din roma
nul lui Sadoveanu „Zodia can
cerului", carte care are structură 
de scenariu, adică faptele sînt 
decupate gata în secvențe cine
matografice. Apoi, această carte 
conține și complot boieresc, și 
spionai, și aventură de capă

oispadă, și
----- ------- -- i Și 
romantică poveste de

jCMul hnerețit- ne-a dat 
trecută o emisiu

ne bwti, originală, majoră, 
ai »-o trecem sub tăcere, s-o 
» cs toată simpatia și
fără prudența fals înțeleaptă 
da dacă mîine iar
•u ca fi bme9". Dacă mime 
iar mr va fi bine, vom spu- 
%a că nu e bina ți gata, cro- 
saieanu moare din veniri 
a a mai degrabă

oarbe. Am

de Radu Cosașu

în geometria de granit a munților o izbîndă a mîmii omenești : barajul și lacul 
de la Bicaz

ț-ew, aceia care aa
da onrinnSrm apzu în uUimele

aie eeeete. mriuni,

de a fi «d aa ftmplu. El avea 
oae^vți ptebeutai trecut prin 
torte rntehgență de o

icbatxjțl» dai de o egală 
ea eeeea a subțirelului

DE AVENTURI

(Urmare din pag. I)

o face să rețină ceea ce 
este esențial".

Din acest punct de ve
dere constatarea că elevii 
învață 10—12 ore pe zi 
n-a alarmat pe nimeni. Ba, 
mai mult, tovarășii diri- 
ginți ai claselor în care 
s-a făcut sondajul afirmau 
că sînt elevi, dintre cei cu 
rezultate strălucite la în
vățătură, care n-au decla
rat „cinstit" tot timpul pe 
care îl folosesc în scopul 
pregătirii lor ; ei adaugă 
ore în plus pentru lectu
ră, studiul limbilor străi
ne, exercițrilor la matema
tică ori la fizică etc. In
teresant este că nu sînt 
apatici, nu acuză obosea
la, își găsesc timp și pen
tru satisfacerea celorlalte 
preocupări specifice vîrs- 
tei. Explicația : nimeni 
nu-i constrînge la o ase
menea activitate. O fac 
din pasiune și interes, în
vață cu plăcere și găsesc 
mereu noi și noi resurse 
de perfecționare a studiu
lui, formîndu-și de timpu
riu un stil propriu de 
muncă intelectuală. Ase
menea elevi nu sînt mulți 
dar nici puțini și prezența 
lor imprimă colectivelor 
din care fac parte trăsături 
prețioase : sete de cunoaș
tere și disciplină interi
oară.

Confruntând răspunsu
rile elevilor cu rezultate
le pe care le-au obținut 
în acest an școlar am con
statat, In 70 la sută din

Po-tai Tnu,' tKMaml: Titra 
ponril

Dnp* pire» mea. istoricește 
ssiportagU • hwu&e* atîl - de 
rapxii iȘfe cșpurpîrt a eehn 

leumm?: £ nmtor de repede 
s-a trecut de la o ură implacabilă 
ia o îmbrățișare perfectă. Istori
cește, mportantă e cauza aces
tui aparent cunos fenomen. 
Cauza, bine cunoscută de isto- 
oci, este câ Dacii ou erau bar
bari. Ei erau (spune Iorga) veri
ga de legătură între Roma șt 
„adevărata barbarie. Dacii, spune 
același Larga, în tot ce făceau, 
„purtau sigiliul Romei" Ei erau 
aproape egali în civilizație cu 
Romanii. N-aveau nevoie să fie 
„romanizați" A fost suficient ca 
oamenii să ou se poarte ca niște 
cuceritori pentru ca provincia 
cea nouă să-și merite numele de 
Dacia felix, loc de afluență al 
oamenilor din tot imperiul atrași 
de bogățiile naturale și de o ci
vilizație de la început de nivel 
roman. Nu degeaba istoricii de 
mai tîrziu, gîndindu-se la acest

cazuri, că acestea nu sînt 
direct proporționale cu 
timpul afectat învățăturii. 
Cu alte cuvinte, deși ele
vii învață 5—6 ore aca
să, pregătirea celor mai 
mulți dintre ei nu atin
ge plafonul maxim ci este, 
în cel mai bun caz, mul
țumitoare dacă nu chiar 
mediocră ori submediocră. 
Deci, în analiza timpului 
elevului și a obligațiilor 
care grevează asupra lui 
nu putem lua ca prototip 
elevul „strălucit" ci elevul 
pur și simplu.

Atunci care sînt cauze
le disproporției dintre 
timpul investit învățăturii 
și rezultatele obținute ?

Ancheta făcută a dez
văluit anumite cauze din
tre care fenomenul de 
supraîncărcare a fost de
nunțat ca unul din prin
cipalele. Nu este vorba de 
numărul de ore destinate 
învățăturii ci de ceea ce 
i se cere elevului să-și 
însușească în aceste ore, 
deci de cerințele progra
mei școlare.

Sînt unanim recunoscu
te eforturile depuse pen
tru adaptarea programelor 
de învățămînt marilor cu
ceriri științifice contem
porane ; pe baza !or și 
manualele editate în ulti
mii ani sînt supuse unui 
proces de modernizare ine
rent Cu toate acestea 
programele și manualele 
conțin o încărcătură deloc 
neglijabilă de noțiuni de
pășite ori de detalii care 
consumă nemilos timpul

dar nici un cronicar serios 
nu va duce vanitatea pînă 
la a socoti „condamnările" 
formulate drept definitive. 
Urii e criticul care rămîne 
încruntat pe viață în fața ce
lui „atins-" într-o bună zi 
pentru un insucces — cnti- 
cul-temnicer, nu judecător, 
cel care păzește cu strășnicie 
ca victima să nu evadeze

aflux de nou veniți, să urmă
rească Dacia numesc „Californie 
a antichității".

Mă întreb cum nu s-a gîndit 
încă nimeni să ecranizeze un epi
sod de istorie românească unde 
găsim o mulțime de probleme 
uimitor de moderne și de uma
ne : persecuția rasială, feminism, 
energie de erou al Renașterii, 
plăcere de Pygmalion care plă
mădește creaturi, repudiere a 
propriei tale clase aristocrate 
pentru a te angaja într-o uma
nistă întreprindere, toate acestea 
sînt cuprinse în splendida po
veste a lui Răzvan și Vidra. Și 
fiindcă veni vorba de Hașdeu, 
mă gîndesc la pasionata lui mo
nografie despre loan Vodă cel 
Cumplit, cea mai umanistă fi
gură de domn din cîți i-a avut 
Moldova. In toate aceste posi
bile ecranizări, pe care cinema
tografia noastră și în primul rînd 
televiziunea trebuie să le aibă în 
atenție, e bine să nu se, caute 
numai suspense și peripeție ci 
tîlc istoric și psihologie a epocii.

din insucces, interzicîndu-i 
izbînda, închizînd ochii la 
orice semn de evoluție fer
tilă.

Miercuri, scenariul lui Do
rian a plecat de la o între
bare oportună: „vă place poe
zia de dragoste?" 20—30 de 
tineri-spectatori la un reci
tal poetic — au fost invitați 
în aer liber să se explice ne- 
știind că acolo, pe un teren 
de tenis (!?), în timp ce dis
cută, aparatele televiziunii le 
înregistrează răspunsurile — 
mai mult sau mai puțin stră
lucite — tăcerile încurcate, 
micile ignoranțe și rîsetele. 
Ide ea din bătrini conform că
ruia omul care nu se știe 
înregistrat e mai interesant — 
chiar în două cuvinte — de
cît cel conștient că e filmat, 
idee pe cît de veche, pe atît 
de rar folosită de televiziune, 
a adus sinceritate, naturalețe 
și voioșie. La drept vorbind, 
cam prea multă voioșie între 
tineri care discutau despre 
poeți preferați și versuri pre
ferate, sau dacă nu discutau, 
rosteau măcar numele lui 
Blaga și Arghezi, Petofi și 
Labiș în rrrijlocul unei suspec
te și generale bune dispozi
ții. Emisiunea se numea so
lemn: „Ne-țam tăiat în suflet 
temple" pe acel teren de te
nis, în jurul marilor artiști 
și marilor gînduri plutea 
„diafană" q- atmosferă de re
creație la grădiniță, înlesni
tă și de cei doi inimoși pre
zentatori 
de a fi plăcuți și 
punctau 
„bravo" 
vers memorat și încurajau cu 
un surîzător „nu-i nimic dacă 
nu știi" pe cei amnetici... E 
foarte bine că în filmul țoa

pe ascuns", nu s-a o-

care, din dorința 
amabili, 

cu cite un pueril 
performanța unui

D. L SVCHUNU

Sculptorița Silvia Radu, dăltuind o nouă legendă a Meșterului 
Manole

atît de prețios al elevului. 
Nu este de ignorat, în a- 
cest sens, chiar și faptul, 
aparent lipsit de însemnă
tate, că totalitatea pagini
lor manualelor pentru cla
sa a IX-a precum și pen
tru a X-a depășesc cifra 
de 3 100 (ceea ce înseam
nă că, în medie, un elev 
trebuie să-și însușească zil
nic noțiunile tipărite pe 
15—16 pagini, în afara te
melor de scris, a exerci- 
țiilor, a lecturii etc.). Să 
luăm numai două disci
pline de prim ordin ca în
semnătate și frecvență >n 
orarul zilnic : matematica 
și limba și literatura ro
mână. Solicitați să aprecie
ze de cît timp au nevoie 
elevii pentru pregătirea 
temelor la aceste speciali
tăți, tovarășii profesori 
ne-au spus.: pentru mate
matică sînt necesare, 2—3 
ore, iar pentru română — 
21/2 ore. Dar un elev de 
clasa a IX-a are în orar 
14 discipline,' și în clasa 
a X-a... la fel, i se cere 
să se pregătească bine la 
toate. De ce stau lucru
rile așa ? Tovarășa E- 
lena Nicolaescu, profe
soară de matematică, 
explica că mărirea du
ratei de studiu în liceu 
n-a ușurat cu nimic însu
șirea matematicii, dimpo
trivă ; deși s-au adăugat 
capitole noi, s-a micșorat 
numărul de ore rezervat 
matematicii. Cîteva do
vezi : materia oare se fă
cea în sistemul de 11 ani, 
în trei ani de studiu, u

vea afectate 17 ore săp- 
tămînal ; în sistemul de 
12 ani, se face tot în 3 
ani de studiu (pentru cla
sa a XlI-a fiind prevăzu
te discipline cu totul noi, 
care nu figurau în pro
grama veche) dar numai 
în 15 ore săptămînale. 
Profesorul este obligat ast
fel să se limiteze în tim
pul lecțiilor doar la pre
darea teoriei, și asta în- 
tr-un ritm galopant, fără 
a putea face prea multe 
exerciții, fără să aibă ră
gazul de a se opri pînă ce 
noțiunile sînt profund asi
milate. Acest lucru trebuie 
suplinit acasă de elev. Și 
tot singur, acasă, trebuie 
să rezolve elevul probleme 
de fizică dat fiind că în 
programă nu Sînt afectate 
ore decît pentru foarte 
puține exerciții, deși nu 
mâi trebuie demonstrat că 
baza teoretică a matema
ticii, fizicii etc. . nu poate 
fi asimilată decît în urma 
unor repetate aplicații. 
Tovarășii profesori de ro
mână recunosc că dacă le 
cer elevilor o lucrare de 
sinteză acestora nu le mai 
rămîne timp să-și facă ce
lelalte lecții pentru a doua 
zi. Desigur, lucrări de sin
teză se cer mai rar, dar 
totuși se cer, și nu numai 
la română ci și la științe
le naturii, după cum se 
cere din cînd în cînd o 
hartă, un caiet de cuvinte 
la limbile străine etc., 
etc. Sînt elevi capabili să 
facă față unor asemenea 
solicitări, dai alții, lipsiți

colit -*• din pudoare — a- 
ceastă atmosferă semnificati
vă pentru stadiul relației 
public-poezie ; astfel printre 
atîtea sugestii, unele mai 
„roze", ca stăruitoarea pati
mă eminesciană sau neaștep
tata dragoste pentru Minu- 
lescu, altele mai „negre*" ca 
slabul acces la poezia con
temporană și la aceea a ri- 
neriior noștri moderni con
secință și a educației șco
lare) — ni s-a transmis și 
acest adevăr îngrijorător: 

, Poezia nu e privită, dec: ce
dată, cu sfințenie. Poezia in 
Sufletul tinerilor nu 
templu, ci mai de grabă un 
cinema, un vers memorcb:'. 
nu e calitativ altceva deci-, o 
scenă memorabilă de ue-:- 
tern... Nici unul dintre parti
cipanta la o discuție în stu
dio pe marginea filmului ..ce
rite" nu a ezitat să atace 
acest aspect al problemei, ri 
aici emisiunea a atins punc
tul ei cel mai substonțiaL 
Ana Blondiana, Mircea Sr- 
mionescu și Nicolae Dragoș 
au spus cîteva adevăruri e- 
sențiale, ferite de idilic și 
dogmă: a-ți place poezia, a 
o iubi și înțelege e o meserie 
grea a sufletului, o meserie 
mai grea decît altele pen
tru care nu oricine are che
mare, s-o recunoaștem. exis
tă o vocație spre înțelege
rea poeziei, dai această ro- 
cație nu e suficientă, er r-e- 
buie modelată prin culturi, 
iar cultura înseamnă recule
gere și drum fără prejudecăți 
către poet; drumul poeziei 
nu e doar unilaterala accesi
bilitate ci, mai ales, Cititorul 
spre Poet. „Nu aruncați poe
tului piatra, pentru tot ce nu 
înțelegeți!" — s-a conchis 
pe marginea unei admirabile 
reflexii a lui Ihrăileanu — 
și nu putem fi atît de „spe
cifici" încît într-o cronică de 
televiziune, fiindcă e de tele
viziune și nu de literatură, 
să lăsăm deoparte ideile sim
ple, drepte și luminoase pen
tru a studia „imagini" și cai 
verzi pe pereți. Din păcate 
discuția a fost la fel de pre
cipitată ca enunțarea de mai 
sus a ideilor ei. Presa căl
dura, presa timpul — la 35 
de grade și în 12 minute e 
greu să duci un gînd pină 
la capăt. Dar nu era oare 
mai drept ca în folosul unei 
confruntări rodnice de idei 
— să se renunțe la inter- 
mezzo-ul acela dintre fil- 
mul-anchetă și discuție. un 
montaj voit poetic, dar în a- 
fara problemei, stăruind în a 
ne demonstra că acei care 
iubesc poezia duc și o 
viată poetică? Cerului care 
se deschide.: la Observatorul 
astronomic, cu stele, nori și 
versuri recitate tremurat din 
„off" — de ce nu s-a preferat 
tensiunea unei controverse 
de idei?

Și fiindcă ideile simple și 
bune te urmăresc 
timp, am vizionat 
cele „8 exerciții"... ale 
Lazarov și Anagnoste în 
mina acelui- „nu aruncați 
piatra 
artist.

sîmbătă 
lui 
lu- 
cu 
tin 
st

în"... Lazarov e 
nu ezit s-o scriu, 
tămîiem, un talent 

nevoie de așa ceva dar 
mai ales să nu hulim pontau- 
că de atîtea ori ne enervează 
ochiul și nu ne respectă co- 
moditățile de televizor. Să-l 
lăsăm să-și respecte talentul. 
E adevărat că nici lui nu-i e 
ușor — are prea multe „idei" 
și e prea nerăbdător în dorin
ța de a ne uimi. Dar merită 
să ne plîngem pentru aseme
nea „defecte" ale talentu
lui?

de voință, mai comozi, cu 
un instinct de conservare 
mai dezvoltat recurg la 
practici (copiatul, învăța
rea doar atunci cînd „știu" 
ori bănuiesc că vor fi as
cultați, în preajma tezelor 
etc.), care îi salvează u- 
neori de la repetenție, dar 
nu le pot asigura o pre
gătire corespunzătoare. 
Ne-au mai fost semnalate 
ca fenomene care duc ’.a 
supraîncărcare și anumite 
neconcordanțe între pro
gramă și manuale, lipsă 
de corelație între unele ca
pitole ale aceleiași disci
pline, între discipline în
rudite (aspecte consemna
te pe larg în ziarul nostru 
cu prilejul dezbaterii a- 
vînd ca temă moderniza
rea învățămîntului liceal). 
Desigur ca efectele nega
tive ale unor asemenea ne
potriviri nu pot fi anihila
te, în ultimă instanță, de
cît cu eforturi în plus din 
partea elevilor. De aici, 
observația că nu este de a- 
juris să se asigure pentru 
fiecare disciplină în parte 
o programă corespunză
toare ci că întreaga pro
gramă școlară trebuie gîn- 
dită ca un edificiu armo
nios, în care noțiunile se 
întrepătrund și se sprijină 
reciproc. Același lucru 
este valabil și pentru ma
nuale, la acestea formulîn- 
du-se și cerința de a se 
pune de acord cu un im
perativ fundamental al e- 
pocii: conciziunea.

Iată de ce credem că 
cerințele generale față de

c

elevi \înt susceptibile a fi 
reformulate pentru a se 
putea obține cu aceleași 
eforturi rezultate mai bu
ne.

Este o temă de studiu 
pe care o propunem ili-- 
nisterului învățămîntului. 
O facem nu pentru a so
licita o păsuire a elevilor, 
formularea unor cerințe 
mai mici față de ei, ci 
pentrucă, realmente, azi, 
dacă le impunem —și- 
trebuie s-o facem — sl-se 
pregătească deopotrix ăXăg'. 
bine la toate aisciplftrdtr"; ț 
școlare și, pe deasupf&zzx 
să-și cultive aptitudini^. 7 
tntr-un domeniu sau 
— prin acordarea un» 
ponderi deosebite, în .afa
ra cerințelor școlare, ma
teriei sau materialelor pre
ferate • — dimensiunile.. '
timpului afectat nu ^>o't 
cuprinde aceste obligați 
fără stiprasolicitări care 
se răsfrîng negații' asupra 
pregătirii și uneori asupra 
sănătății tînărului. A ve
nit, credem, timpul defi
nitivării unor studii care 
să racordeze timpul real 
al elevului pentru învăță
tură la cerințele — care 
să fie tot atît de reale — 
ale programei și în funcție 
de aceasta sa judecăm 
valoarea activității școlare 
a elevilor. La ora actuală 
rezultatele unei mari părți 
a elevilor nu reflectă de
cît în mică măsură ceea 
ce este pozitiv și totodată 
ceea ce constituie minu
suri în munca individuală 
a elevilor.

ELEVULUI
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M/ „4 El
ENM0S“?,

Cităm din răspunsuri j 
„A fi atractiv" ; „Adică 
i-i face pe ceilalți să în
toarcă capul după tine" ; 
,A place" ; „Ezit să răs- 
jund sincer" ; „Nu m-am 
țîndit niciodată, dar știu 
:ă este omenește să-ți 
!>lacă ce e frumos și să te 
preocupe să fii frumoasă. 
4m băgat de seamă că fe- 
:ele frumoase sînt, ciudat, 
nai preocupate — decît 
fetele urîte — să arate 
line, deși normal ar fi 
joate invers" ; „Frumuse
țea e ceva trecător, așa că 
mportant este să ai grijă 
>ă fii și om, ca măcar un 
ucru bun să-ți rămînă o- 
lată și odată" ; „Mare răs
pundere !“ ; „De cînd e- 
■am mică mi s-a tot spus 
că sînt frumoasă. Așa 
m-am obișnuit să mi se 
spună. Acum, dacă cineva

VĂ INVITĂ SĂ REFLECTAT! LA :

rotundă 
a „Scînteii 
tineretului"

nu bagă de seamă că sînt 
frumoasă — fiindcă într- 
adevăr sînt — nici nu 
vreau să-1 cunosc. Să fie 
ăsta un defect ?“

Mihai Stoian: Deoa
rece la masa noastră ro
tundă, la care se discută 
(sau se încearcă măcar să 
se discute) despre femini
tate, se află și o femeie 
— colega Sînziana Pop — 
propun să-i dăm cuvîntul, 
mai întîi.

Sînziana Pop : Gluma 
dv. respectuoasă este cît 
se poate de binevenită 
pentru deschiderea dialo
gului, căci politețea băr
baților a stimulat dintot- 
deauna, și va continua să 
stimuleze în sensul cel mai 
fericit, feminitatea noas
tră. Vreau să spun că un 
gest urît, brutal, ireveren
țios, va declanșa la mine, 
tînără a secolului XX, o 
replică pe măsură, chiar 
bărbătoasă (și am văzut 
filme în care femeile în
vață judo ca să-i țină în 
frîu pe cei care le-ar pu
tea acosta, la ore mai 
înaintate pe stradă). Fi
rește, judo-ul e bun și în 
sine, ca exercițiu al suple
ței. dar dacă-1 învăț ca să 
mă apăr de cine știe ce 
atacator, el înseamnă cu 
totul altceva și, în ciuda 
faptului că mă dezvoltă a- 
parent fizic, mă inhibă, mă 
„usucă" interior, tocmai 
din punctul de vedere al 

temei de astăzi — femini- i 
tatea.

Octav Pancu-Iași: S-ai 
putea, cine știe, să extra
gem din cele spuse de 
Sînziana, un fel de în- i 
demn-lozincă, adresat ti
nerilor : Atenție la felul < 
în care vă purta ți cu fe
tele ! Cu cît vă veți purta 
mai echitabil, mai delicat 
și adecvat, cu atît ele- vor 
fi mai aproape de idealul 
de feminitate pe care, ne
îndoios, îl aveți 1

M. S. : Subscriu la for
mula de mai sus și doresc 
să accentuez ideea, de 
fapt doleanța exprimată de 
foarte multe adolescente : 
„Nu poți să ieși pe stradă, 
liniștită, de la o anumită 
oră în sus" ; „Tu treci și 
ei, patru-cinci băieți, îți 
aruncă din mers cele mai 
îngrozitoare cuvinte" ; „A 
ajuns pentru mine o po
vară faptul că nu sînt 
șchioapă, chioară ori mai 
știu eu cum, ca să am li
niște cînd doresc" ; „I-am 
întrebat pe unii dintr-a- 
ceștia dacă sînt cumva 
vreo necunoscută „genera
ție spontanee", dacă ei 
n-au mame, dacă n-au su
rori, și m-am ales cu două 
palme drept răspuns" ; 
„Doresc să mă relaxez și 
eu, după un extemporal, 
după un examen, să stau 
pe o. bancă, singură cu 
gîndurile mele, la șosea, 
sau pe lac, la Herăstrău, 
dar parcă e chip ?"

O. P. I.: Exemplele a- 
cestea nu fac altceva decît 
să acorde un fel de „cir
cumstanțe atenuante" fe- 
telor-băieți, adică acelor 
adolescente care se stră
duiesc, depun un efort 
(demn de o cauză mai 
bună) ca să semene băie
ților. întrebarea care se 
pune este : dar în ce fel 
vor să le semene ? Și aici 
se petrece poate cea mai 
paradoxală reacție : ca să 

scape de presiunea stu
pidă, reflexă și cvasi-ani- 
malică pe care o exercită, 
prin purtarea lor, o parte 
din băieți, fetei* se,J 
bracă bă.:r”‘ 
„șerpește* 
după coniac, vru acasă 
orice oră, refuzind să dea 
socoteală părinților etc. 
etc.

0 „ISEORIE
1 EfMIM- 

TĂEII“

S. P.: Foarte adevărat I 
Procesul însă — fiindcă e- 
vident este vorba de un 
proces istoric — ar merita 
să le fie mai pe larg lă
murit tinerelor și, de ce 
nu, tinerilor. Iată, de pildă, 
mi-ar place să se încerce 
o „Istorie a feminității". 
Căci, după cum se vede, 
în ciuda unor constante e- 
terne, ne reprezentăm fe
minitatea și o concepem 
mereu altfel. Cred cu con
vingere într-o anumită de
terminare socială a ei. Tră
săturile de feminitate ale 

bunicii mele, de profesie 
casnică și mamă a zece 
copii erau desigur altele 
decît cele ale unei nepoate 
de-a ei, de profesie in
giner și, pînă la ora ac
tuală, fără nici un copil. 
E căsătorită de curînd ; la 
25 ani a absolvit faculta
tea. La aceeași vîrstă, trei
zeci de ani să presupu
nem, bunica era copleșită 
de maternitate, nepoata 
este în plină desfășurare 
— exclusivistă — a pro
fesiunii. Existența bunicii, 
în întregime, se desfășura 
obligatoriu în mediul fa
milial, pe cînd existența 
nepoatei se consumă ju
mătate la locul de muncă 
(și uneori, aceeași, acasă). 
Nu se poate ca din ase
menea fundamentale dife- 

■

ra torid- 
nresu- 

c o motn’j pre- 
fsrâitalei h>

___ ,ie suficient :jc ca să 
ne— fenrn:-j cu alte co- 
vinte : capric:oasâ.

O. P. L : Paralela între
prinsă de Sînziana di o 
dimensiune în plus celor 
discutate pînă acum. în
țeleg din cele spuse de ea 
(exceptînd, firește, mica 
glumă finală) că „vina" 
pentru absența anumitor 
valențe ale feminității, la 
unele tipuri actuale, se da
torează și saltului pe care 
femeia, emancipîndu-se, 
l-a făcut pe scara socială. 
Perfect de acord — și e 
logic așa — că o femeie- 
inginer sau o femeie-me- 
dic are formula ei de fe
minitate în raport cu o fe- 
meie-casnică, însă ce ne 
facem dacă femeia-medic 
își reprimă cu proprie 
știință, feminitatea, ca 
să fie... cît mai medic 
(ea făcîndu-și un ideal 
din imaginea medicu- 
lui-bărbat) ? Ca să fiu 
mai explicit, vă rețin ceva 
mai mult atenția : e bine- 
știut faptul că femeia, în 
comparație cu bărbatul, 

are un grad mal ridicat de 
gingășie, de sensibilitate 
(generalizarea poate e cam 
categorică), că are și un 
plus (oricum, apreciabil) 
de îndemînare manuală, că 
este — hai să acceptăm și 
asta, pentru uzul discuției 
— mai miloasă. Atunci, de 
ce este nevoie ca o fe- 
meie-medic să-i semene 
leit unui medic-bărbat ? 
Să fumeze în draci, să 
«tea „oricum", să spună 
glume pipărate ? Ar fi ea 
mai puțin apreciată de că
tre pacienți, randamentul 
nobilei ei îndeletniciri ar 
fi mai scăzut dacă ar răs- 
pîndi necontenit, în jur, un 
aer de căldură specific fe
minină, de delicatețe și 
candoare ? Contrastînd cît 
mai „violent" cu firile

O. P. I : Nici n-am spus 
ista !

-M. S.: Tocmai... Facîn- 
du-i-se dreptate femeii, a- 
cordindu-i-se egalitatea 
(termenul mi se pare im
propriu), căci se pune în
trebarea : cine anume „îi 
acordă" ? Tot bărbatul ? 
Propun : regăsindu-și ega
litatea (absolut normală) 
este vorba și de evoluția 
omenirii care a impus, ca
re a demonstrat că este ne
voie de femeie nu numai 
acasă, ci și în uzină, la ca
tedră, în laborator, 
în situația să exercite 
fesiunile bărbatului 
mici excepții, toate),
să formezi tineretul femi
nin în virtutea scopului 
final egalitatea în
muncă și în drepturi — a 
fost necesar ca și femeii 

iat-o 
pro-

(cu
Ca

să i se acorde aceeași ins
trucțiune ca și bărbatului. 
Așadar, simplificînd nițe- 
luș lucrurile, femeia a a- 
juns să fie formată exact 
(sau foarte aproape exact) 
ca bărbatul. Această situa
ție a scos-o din starea de 
inferioritate în care s-a 
găsit de-a lungul secole
lor. La noi. eliberarea e 
absolut reală, exemple a- 
vem cu miile, ceea ce însă 
nu ne împiedică, din do
rința permanentei perfec
ționări, să întîrziem asu
pra unui aspect: tocmai 
sentimentul acesta de des
cătușare determină, la 
unele femei, o răsturnare 
paradoxală, căci ele, înce- 
pînd să-și facă — după 
cum bine arăta Pancu — 
un ideal exagerat din ti
pul bărbatului de aceeași 
profesiune, renunță tocmai 
la acele trăsături, de neîn
locuit, care le-au însoțit 
de milenii: și aici sînt ne
voit să repet candoarea, 
maxima delicatețe, spiri
tul gospodăresc, sensibili
tatea și așa mai departe.

„4/ DOILEA66 
SAC JUMA- 

JAEEA“?!

S. P.: Dragă Mihai, nu 
bănuiesc că vrei să ne 
trimiți înapoi la cratiță, 
așa că — numai așa — 
încerc să-ți duc mai de
parte ideea și, ca să-ți 
respect doleanța ca fe
meile să cultive o perso
nalitate cît mai distinctă, 
vom avea și unele deose
biri de vedere. Totul se 
leagă teribil de epoca a- 
ceasta, de acești ani. Sub 
controlul familiei și al 
bărbatului — cîndva „stă- 
pîn absolut" — falsurile 
erau aproape inimagina
bile. nu se puteau ostenta 
trăsături dincolo de cele 
permise de dependența 
materială. Iată-ne însă în 
plină epocă a „emanci
pării", o revoluție fantas
tică s-a produs, femeia 
este al doilea conducător 
al societății, al doilea sus
ținător al familiei...

O. P. I. : Să fim noi mai 
generoși și să nu spunem 
„al doilea" conducător al 
societății sau susținător al 
familiei, ci „jumătatea" 
celui care conduce și sus
ține...

S. P. : Lăsînd gluma 
de-o parte, tovarășe Octav 
Pancu-Iași, vreau să arăt, 
în continuare, că ieșirea 
femeii dincolo de familie, 
de economia și obligațiile 
ei în social, în cîmpul 

9
muncii, dobîndirea de noi 
responsabilități cu ecouri 
infinit mai largi decît cele 
precedente, au hotărît nu 
numai „emanciparea", dar 
și „liberalizarea" femini
tății. Așa că, n-am să mă 
sfiesc s-o spun, revoluția 
aceasta are două tăișuri. 
Și tonul cu care o spun 
nu acuză morala. Cîntăm 
cu toții libertatea, dar u- 
neori, mai cu seamă la 
tineret, de prea multă poți 
să și amețești. Pseudo-fe- 
minitatea — căci despre 
ea este vorba în ultimă 
instanță — de aici izvo
răște, așa cred, din osten
tația formală a prea mul
tei și a prea atotcuprinză
toarei libertăți. Dar ciu
dat, ea nu continuă tra
diția îndelungată, excesele 
nu se fac pe linia trăsătu
rilor într-adevăr feminine, 
ci dimpotrivă, prin adop
ția unui fel de-a fi „băr
bătesc". A fi femeie-in- 
giner, mecanic, tractorist, 
asesor popular, medic, vat
man și așa mai departe, 
înseamnă, uneori, a împru
muta trăsăturile acestor 
meserii, îndeobște practi
cate de bărbați, înseamnă 
a-ți înăspri într-adins con
duita, de la gesturi la cu
vinte, a-ți acorda libertăți 
care nu ți se potrivesc — 
mă gîndesc cu oroare la 
femeile care fumează pe 
stradă, la cele care intră 
singure să bea ceva de-a 
dreptul la tejghea, reze

mate într-un cot — în
seamnă a adopta o modă 
vestimentară acut mascu
lină chiar și în împrejurări 
care nu se potrivesc — 
pantaloni blues-gins nu 
numai la mare și pe 
munte, dar și în ocazii 
festive — și, în general, 
adoptarea unui plus de 
autoritate nepotrivit.

El El /Ol
iwa!

O. P. I. : Eu continui: la 
urma urmei, feminitatea 
este o chestiune de coche
tărie sau o problemă de 
ordin social ? Și după 
mine ea este o chestiune 
care ține de aspectul so
cial, căci dacă femeia, a- 
dolescenta, eleva ajung să 
nu mai simtă povara dife
rențierilor care se făceau 
în trecut, prima lor obliga
ție ar suna cam așa : fiți 
voi înșivă ! Ca să te deo
sebești de colega ta de 
bancă ori de cea de birou, 
nu este suficient ca tu 
să-ți îmbraci o fustă mai 
scurtă sau niște cercei 
mai lungi. Dacă persona
litatea ta (cîtă există) de
pinde de fustă, de cercei, 
adevărul este altul : că 
n-ai nimic care să te deo
sebească de prietena, de 
colega ta, că — în afară 
de nume — sînteți absolut 
egale. Or, care om — fie 
el bărbat sau femeie — 
vrea să nu aibă trăsături 
distincte ?

M. S.: Pancu se referă, 
cred, și la adolescentele 
(în paranteză fie spus : o 
generație extrem de fru
moasă) care par trase la 
șapirograf : breton, fustă 
scurtă, rimei sau gene fal
se (asta în vacanță, dacă-s 
eleve), geantă albă cu o 
curea scurtă și alta mai 
lungă, punct. O mie de 
exemplare, două mii, trei 
mii... Depinde de cît ești 
pe stradă. Lipsa de logică 
a acestoi tinere e înspăi
mântătoare, ca într-o a- 
necdotă în care o clasă 
întreagă, dorind să-i facă 
o surpriză profesorului, 
fiindcă știe că vine o ins
pecție sanitară, se tunde 
din proprie inițiativă (fie
care) și a doua zi, tocmai 
nemaiexistînd nici o deo
sebire între elevi, profeso
rul nici nu observă ce s-a 
întîmplat.

O. P. I.: Chestiunea e 
și mai gravă cînd părăsește 
terenul — totuși minor — 
al vestimentației (cu toa
te că, recunosc, reflectă și 
asta ceva). Am fost vecin 
de masă, cîndva, într-un 
cafe-bar, cu un grup de 
tineri și tinere. Discutau. 
La început inițiativa a a- 
parținut băieților. Era evi
dent câ nu se cunoșteau 
de foarte multa vreme. Pe 
urmă, fetele au trecut ele 
la atac (verbal), vorbind 
(și băuseră) vrute și ne
vrute (ca să mă exprim 
mai mult decît delicat). Și 
aid am observat un lucru: 
cînd fetele au lăsat de-o 
parte orice rezervă, cînd 
au devenit „descuiate", a- 
muzîndu-se că-i provoacă 
pe băieți, aceștia (fără a 
fi niște sfinți) s-au plicti
sit dinți-odată, căci nu j 
mai avea pentru ce lupta, 
succesul era asigurat dina
inte, și asta, în loc să-i a- 
propie, îi distanța de fe
tele „emancipate". Fără 
feminitate reală (cu limi
tele ei pozitive), tinerele 
culeg lipsa de respect a 
băieților, dacă nu mult 
mai mult...

M. S.: Am să furnizez 
și eu un caz, cules din 
presă : două adolescente, 
R. B. din Timișoara și 
G. N. din Bîrlad vin în 
Capitală să dea examen de 
admitere în facultate. Aici, 
au cunoscut doi bucureș- 
teni —- un „artist la es
tradă", Silviu și pe Eugen 
Crăciun. Amîndoi le-au 
invitat în apartamentul vă
rului unuia dintre ei. Și 
candidatele la admitere 
au... admis. S-au băut cî- 
teva sticle de vin (nu știu 
dacă s-a și dansat) și, 
ceea ce era inevitabil să 
se întîmple, s-a întîmplat: 
R. B., trecînd într-o altă 
cameră, a fost urmată de 
Silviu și, la insistențele 
sale violente, fata s-a vă
zut nevoită să sară într-un 

balcon de dedesubt. A că
zut însă pînă jos, nouă 
etaje. Pare-se că va scăpa 
cu viață. Firește, cei doi 
tineri nici nu mai merită 
să fie luați în discuție ; 
ei trebuie pedepsiți extrem 
de aspru, fiindcă și-au 
permis nu numai să se 
poarte astfel cu niște ti
nere, să provoace un acci
dent atît de grav etc. Pe 
mine mă interesează, în 
cel mai înalt grad, psiholo
gia acestor două adoles
cente. Erau ceea ce se în
țelegea pe timpuri prin a 
fi „provinciale" ? Da’ de 
unde 1 Se vede clar că se 
purtau cu totul altfel, că 
și-au permis să meargă în 
casa unor necunoscuți, să 
bea peste măsură, și asta 
cînd : în perioada exame
nului de admitere. Purta
rea „la egalitate" dă, după 
cum se bagă ușor de sea
mă, roade proaste, disgra- 
țioase și tragice chiar.

. -' 1 ■ t ■ ••
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O. P. I. : Fără a încerca 
să le scuz în vreun fel, 
aș reaminti ideia noastră 
de mai înainte, a replicii 
pe care fetele se socotesc 
datoare să o dea purtării 
nedrepte, grosolane și in
sidioase a unor băieți. De 
aici, cred eu, se naște do
rința aceasta acută de a 
fi egal și în rele. Ce mă 
supără și mai rău e că ti
nerii cu astfel de păcate, 
la cei 16—17—18 ani ai 
lor, uită că exact peste 
cîțiva ani, cel mult zece, 
ageleași fete cu care 
ei (nu aceeași, e drept 
dar e vorba aici des
pre aceeași generație) 
se poartă cum se poartă, 
vor fi soțiile lor, mamele 
copiilor lor. Și-atunci ? 
Oare nu este cazul să po
menim și oarecari lacune 
de logică (această materie 
care a dispărut, pe ne
drept, din manualele șco
lare) ?

S. P. : încercînd să nu 
intru în polemică, totuși, 
cu confrații mei aici pre- 
zenți, voi spune că respon
sabilitatea este a „ambelor 
tabere" deopotrivă, dar 
și a fiecăreia, separat. De 
aceea, citul de patetic pe 
care îl simt acum la înde- 
mînă am să-l convertesc 
în pledoarie : ocrotiți-vă 
feminitatea ! Intr-o epocă 
de acută, necesară și bi
nefăcătoare tehnicitate, în
tr-o epocă de evident elan 
economic și social, femini
tatea înțeleasă ca sensibi
litate, grație, gingășie, cul
tivarea frumuseții (reale), 
bunăcreștere, grijă pentru 
ținuta vestimentară și pen
tru conduită, să reprezin
te întotdeauna un prilej 
de admirație, stimă, dra
goste și reconfort moral. 

_$i Julietele modeme meri
tă serenade.

M. S. : Să „votăm" și 
noi patetica pledoarie a 
Sînzianei, care, îndărătul 
cuvintelor, ascunde de 
fapt o cerință acută a 
realității, a moralei noi, 
socialiste. Căci orice stri
dență a unei fete devine, 
automat, o stridență ? la 
cub (în comparație cu cea 
a unui băiat). Stridențele 
înseamnă în fond repri
marea — auto-repri marea
— feminității, înăbușirea 
strigătului natural, de fe
minitate și frumusețe. Pă
rinții, cadrele didactice, 
activiștii de tineret ar tre
bui să acorde o mai mare 
(și mult mai nuanțată) a- 
tenție problemei puse în 
discuție de noi. Dacă este 
normal, de pildă, ca in
strucția în clasa a X-a să 
fie aceeași pentru băieți 
și fete, eu socotesc că 
latura educativă a mun
cii profesorilor, tot în 
clasa a X-a, trebuie 
să se diferențieze. Or, 
din practica terenului 
nu prea am găsit cadre 
didactice preocupate de 
acest aspect. Dimpotrivă, 
parcă ar fi vorba de o in
vitație tacită: fiți bărbă
toase (firește, adresată fe
telor), fiți cît mai asemă
nătoare cu băieții, nu-i lă- 
sați să se „distanțeze" ! 
întreb : să se „distanțeze" 
de ce ? Apelul Sînzianei 
este binevenit și eu îmi 
permit să-1 traduc astfel: 
distanțați-vă cît mai serios 
de felul de-a fi — natural
— al băieților 1 Fiți voi 
înșivă, și timide cînd e ca

zul, și sperioase, și mai tă
cute... Nu strică, dimpo
trivă !

O. P. I.; Aici s-au comis 
suficiente erori — în pri
mul rînd prin neluarea în 
seamă a problemei. S-an 
amestecat multe idei, nu 
s-au cristalizat suficient, 
și ar mai fi încă destule 
de spus despre adevărata 
feminitate, despre pseudo- 
feminitate ș.a.m.d. Ar fi 
de discutat în ce măsură 
păstrarea tradiționalelor 
trăsături ale femeii — cul
tivate paralel cu cîștiguri- 
le ei nete pe plan social- 
economic — i-ar fi știr
bit din mult visata egali
tate cu bărbatul. Dintr-o 
foarte greșită înțelegere a 
existenței „modeme", fata 
refuză să învețe o serie 
întregă de lucruri care, 
fără îndoială, i-ar accen
tua feminitatea, personali
tatea : să aibă grijă cum 
se cuvine (fără să se rezu
me la asta) de gospodărie, 
de gătit și cusut (cu pre
cizarea : s-o ajute și băr
batul), să se pregătească 
(și să aibă „răbdarea" res
pectivă) pentru momentul 
cînd va trebui să devină 
mamă, iată lucruri care 
nu sînt decît pe profilul ei 
multimilenar și care, vrei, 
nu vrei, țin de feminitate. 
Dar ce te faci cu tinere
le (care rămîn cam așa și 
la maturitate) dotate mai 
puțin cu însușiri de genul 
celor citate mai sus, în 
schimb dominate de ideea 
imitării bărbaților, acele 
„maimuțele" pe care le 
întîlnim pe stradă £

W,f/
TR/iSĂTimi 
/ ur

mul?

M. S.: Grav e ctn’d și 
la o vîrstă mai serioasă, 
la 30 do ani să zicem, 
femeia are gînduri asemă- 
nătoare. Am cunoscut o 
familie în care „drama" 
teribilă era că soția res
pectivă, dacă o cămașă a- 
vea 6 nasturi (simplific 
oarecum lucrurile) pretin
dea ca 3 să-i coase ea, 
iar ceilalți trei — soțul. 
Asta socotea ea că se nu
mește egalitate. Pe de altă 
parte, te întrebi : de unde 
să vină pe lume astfel de 
idei ? Cred că încă de-a- 
casă, din copilărie. Altă 
familie pe care-o cunosc 
are o fetiță de 4 ani. O 
„femeiușcă" : mama o ru-\ 
jează, îi face manechiura 
cu ojă, i-au cumpărat o- 
chelari mici de soare, po- 
șetuță etc — deci numai 
trăsături exterior feminine, 
nici una de conținut, de 
substanță. Am întrebat-o 
pe mama fetiței : „De ce 
nu-i cumpărați o mașină 
de cusut de jucărie, să-n- 
vețe să tragă la mașină ?" 
S-a uitat la mine îngrozi
tă, cu alte cuvinte : „Dar 

i ce, vreau s-o fac croito- 
j reasă ?“ Altă familie, care 

are un băiat, acordă o 
mare atenție — binevenită 
șj nobilă — felului în care 
copilul lor se poartă cu 
fetițele și „sexul slab" în 
general : el este deprins, 
încă de pe acum (are 5 
ani) să-i dea întîietate ma
mei cînd ies cu toții pe 
ușă, să apese clanța cînd 
e cu o fetiță și să se dea 
înapoi, lăsînd-o pe ea să 
intre prima... Admirabil I 
Deci, iată vîrstă la care 
trebuie început totul, indi
ferent că ai fată sau băiat. 
Atențiune părinți I

S. P. : Sigur, lucrurile 
se leagă și de tipurile de 
relație, diferențiate, din
tre băiețel-lată și băiețel- 
mamă. Cu tatăl, băiatul 
poate face, desigur, ca-n 
joacă, box, cu mama nici 
măcar în joacă... E A.B.C.- 
ul relațiilor nobile, de mai 
tîrziu, bărbat-femeie.

O. P. I. : Aș lansa o ulti
mă temă de meditație, pa
radoxală : PUTEM COTA 
EXTRAVAGANȚA FE
MEII — DECI STRI
DENȚELE — DREPT... 
CĂI PENTRU PIERDE
REA FEMINITĂȚII AU
TENTICE ?

M. S. : La această în
trebare să-i lăsăm pe ci
titori 6ă răspundă, amin- 
tindu-le doar că așteptăm 
scrisorile lor. De acord ?

S. P.: De acord.
O. P. I.! Idem.
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PE SCURT

tnlui din țâra noastră, tuturor 
celor pe care-i interesează 
sportul cu balonul rotund, in
vitația de a participa la dez
baterea noastră intitulată 
„FOTBALUL — PE MASA DE 
DISECȚIE*, exprimindu-și o- 
piniile, punctele de vedere, 
dînd acolo unde e cu putință 
soluții, făcînd propuneri pen
tru ca, în primul rînd, prin 
aportul lor, să se pună bazele 
unei adevărate redresări a 
fotbalului românesc.

în intenția ziarului nostru 
este ca această largă dezba
tere publică să elucideze pro
bleme privind stadiul și or
ganizarea actuală a fotbalului 
nostru în contextul dezvoltării 
celorlalte domenii de activi
tate și In comparație cu pro
gresele, cu evoluția acestui 
sport pe plan mondial, profe- 
sionalitatea antrenorilor și 
tehnicienilor, înțelegerea de 
către jucători a responsabili
tății și Îndatoririi lor sociale, 
cinstea și etica, sportivitatea 
și disciplina pe teren și în 
viată a jucătorilor, ca și alte 
probleme pe care cititorii le 
consideră actuale.

■fc

T
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Nu, hotărît - improvizației, 
formelor și principiilor 

anacronice! _
Ing. Virgil Economu

• La Hamburg a început un 
turneu internațional masculin 
de baschet la care participă 
mai multe echipe studențești 
printre care și formația Poli
tehnica București. în prima zi 
a turneului baschetbaliștii ro
mâni au jucat cu o selecționată 
americană pe care au învins-o 
la scor ! 102—59 (56—31). In cel 
de-al doilea meci, Școala Teh
nică Superioară din Brno a dis
pus cu 69—63 (30—26) de Uni
versitatea din Hamburg.

• Cu prilejul concursului In
ternațional de natație care s-a 
desfășurat timp de două zile la 
Viena, recordmana României, 
Cristina Balaban a obținut trei 
victorii. Ea a cîștigat probele 
de 100 m spate (l’13”8/10), 200 m 
spate (2’37”5/10) și 200 m liber 
(2’26”).

• Clubul sportiv Progresul 
organizează' astăzi o Interesantă 
reuniune de box, care va avea 
loc pe ringul montat în incinta 
parcului din str. Dr. Staicovici. 
Reuniunea începe la ora 19,00.

ASTĂZI LA MONTREAL ÎNCEP

CAMPIONATELE MONDIALE
DE SCRIMĂ

La ediția din acest 
an a Campionatelor 
mondiale de scrimă, 
care vor avea loc la 
Montreal, scrima ro
mânească va fi pre
zentă cu două echi
pe de floretă, femini
nă și masculină, e- 
chipe care de-a lun
gul anului au avut o 
comportare bună pe 
plan internațional.

Ultimele pregătiri 
în vederea acestei 
mari competiții s-au 
desfășurat în Quba, 
intr-un cantonament 
comun cu sportivii 
cubanezi. La antre
namentele desfășura
te în spațioasa sală 
„Josâ Marti" din Ha
vana au participat 
Ileana Drimbă, Olga 
Szabo, Marina Stan
ca, Ana Ene, Ecateri- 
na Jencic, sportive 
ce compun prima 
noastră garnitură, în 
care ne punem în
dreptățite speranțe, 
ținînd cont de victo
riile repurtate cu pu
țin timp în urmă în 
fața echipelor Unga
riei, Halei, Poloniei. 
Medalia de argint pe 
echipe obținută în
1965, medalia de 
bronz la individual 
(Jencic Ecaterina) și 
locul IV pe echipe în
1966. precum și for
ma bună a Ilenei 
Drimbă, Marina Stan
ca, Ana Ene, la care 
se adaugă experien
ța Olgăi Szabo și dîr- 
zenia Ecaterinei Jen
cic, reprezintă atri
bute care ne îndrep
tățesc să sperăm în- 
tr-o medalie la a* 
ceastă ediție.

Echipa de floretă a 
băieților din rînduri- 
le căreia nu lipsesc 
experimentata Ionel 
Drimbă, Tănase Mu- 
reșanu, ' ~
precum și 
ții C.
(1966) 
și M.

in acest an frumoase 
victorii asupra unor 
echipe de valoare 
piondialâ ca Franța, 
Italia.

Ce așteptăm de la 
florettștii noștri? Ciș~ 
tigarea „Cușmei Gau- 
dini" in compania u~ 
nor echipe cotate ca 
avind o valoare ridi
cată la această oră, 
cit și excelenta formă 
a lui Ionel Drimbă, 
care a ciștigat Mare
le turneu de la So
fia, intrecind în fi
nală pe actualul cam
pion mondial sovieti-

Svețnicov, de 
ori consecutiv, 

manieră care a

cui 
două 
de o .
jdcut ca specialiștii 
să-i acorde multe 
șanse la o medalie, 
puterea de luptă a lui 
Mufeșanu și Falb cît 
și dorința de afirma
ție a tinerilor Arde- 
leanu și Țiu, ne dau 
speranțe într-o com
portare frumoasă, și 
de ce nu în cîștiga- 
rea unei medalii.

OCTAVIAN 
VINTILA 

maestru al sportului
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marfa ce-1 intere-tea care are 
sează.

Un tur de 
Capitalei la 
confirmă că 
găsește toate rafturile pline. Ce 
bine ar fi însă dacă această ima
gine matinală, fixată tonic pe re
tină, ne-ar însoți ziua întreagă 
și peste tot...

orizont în piețele 
această oră ne 
răsăritul soarelui

De ce sînt goale 
fructierele dv. I

luliu Falb. 
medalia. 

M. de tineret 
$t. Ardeleana 
Țiu, a reușit

I
I
■

Piața Unirii... De departe îți 
ia ochii o firmă uriașă, întinsă 
pe frontispiciul clădirii: „legu- 
me-fructe". Ceva mai încolo un 
generos îndemn către părinți: 
„Dați copiilor cît mai multe 
fructei". Ne învîrtim de jur îm
prejurul halei, de-a lungul sal
bei de unități „legume-fructe", 
dar, începînd de la orele 8,30 
dimineața, în afară de cartofi, 
fasole verde și morcovi, nu mai 
găsești nimic. Să nu vorbim însă 
cu păcat. La 2—3 tonete sînt și 
niște bile verzui care, culmea 
ironiei, sînt' denumite, pe plă
cuța ce indică prețul, „roșii6.

întrebăm la rînd pe gestionarii

tiv de muncă din între
prinderile șl instituțiile 
țării noastre, numai fot
balul râmîne de ani de 
zfle departe de asemer.ea 
succese. Mie mi se pare că 
ceea ce frînează evoluția 
fotbalului nostru ține de 
mentalitatea, concepția ju
cătorilor, a antrenorilor 
despre menirea lor, des
pre obligați:’? t>e care ie 
an. în ultimă mstanțâ des
pre muncă

.Așa cum toată hsnea 
Știe, TKX a\-?5r. aici, fa ir- 
nă. o ecfepâ de 
„Grivița roșie" este de ak- 
fel leagănri rudxuhs ro
mânesc. Aid r: crescut 
aed de sportivi de saare 
pefwat-A A fost

ffe ce să ne purtăm

i- g? aoe*
to_ £a ra *ă fatropeaacâ 
acest prea^gfa. za se 
poate apme d fa tara 
noastră fotbal se joacă de 
puțină ^Tcsae. Iată oe 
exemplu de ațna am. 
Uzina noastră .Grrv>- 
ța roâe“, s-a rep.'of~ aî : 
ea produce arâxf zT-a. 
de o faaîtâ t??1 .we* 
pentru industria cfa- 
mică p rafinării a- 
preciat și pe plan extern. 
Noi exportăm perora ea 
utilaje în UJLS-S^ CA> T 
slovacia, R.A.U. etc. Cola
borăm la construcția mai 
multor obiective industria
le cu firme ce au tfadip- 
fadelungată în proiectarea 
și fabricarea unor aseme
nea utilaje, cum ar h 
„Lurgi“ din Frankfurt, 
UHDE din Dortmund, Si- 
betra-Belbia, Humphrey 
— Glasgow etc.

Ce poate să exprime alt
ceva acest lucru decît hăr
nicia și priceperea munci
torilor uzinei noastre, sen
timentul lor de responsa
bilitate pentru ceea ce 
fac și modul cum fac, do
rința fierbinte și rîvna de 
a-și dedica toată capaci
tatea lor de muncă înde
plinirii îndatoririlor sociale 
și în primul rînd a sarci
nilor de plan, lege pentru 
fiecare. Succese asemănă
toare obține fiecare colec

„Fructe n-aveți ?“. Ne privesc de 
parcă am fi marțieni. Insistăm. 
„Dacă doriți fructe — ni se 
răspunde — adresați-vă produ
cătorilor". Fără să vrei, o între
bare începe să nu-ți dea pace: 
de ce tonetele producătorilor 
sînt altfel decît cele ale 
I.O.V.L.F.-ului (întreprinderea 
orășenească pentru valorificarea 
legumelor și fructelor, proprie
tara unităților „Legume — 
fructe"?).

Cumpărătorii ar dori 
să fie scutiți 
de maraton

în materie de piață, reporterii 
cei mai documentați sînt cum
părătorii. Socotim că opiniile lor 
vor avea greutatea cuvenită pen
tru organizatorii pieții.

— Pentru noi, piața este un 
calvar — ne spune Victoria $te- 
fănescu. îi invidiez pe cei care 
au acasă o bunică, o mătușă. 
Eu locuiesc în Drumul Taberei. 
Poate că unitatea de „legume- 
fructe* din complex să fie a- 
provizibnată dimineața, nu știu. 
Dupft-amim însă, pentru exoti-

I

cu mănuși cu sportivii 
care nu ne respectă ?

| aâ. e s fa
cfasaBeatahc. art! ini a 
obțBBt fa Fzasfa dooâ

■ .'jcuMă și a rea’ zag za 
t meci aaL • fort afagtpa- 

aă europeazâ. Ds eei 
«15** ȚzcâLor. x aațzcoaie: 
xare a farfas ît&La. For- 
‘lESaha. PokxiLi a sco- 
jttri eoodudeat^ M sfat 
gr.v.țeei. întregul aortn» 
colectiv, țme ia echipă ca 
la propnul es viistar. Vi 
fachipfați că xugbiytîî sfat 
iubiți și stimaț: număr pen
tru resJlaUÎe ku ia

* sport? Nu, nid pe depar
te. Cir.e-s et de rapt? Sfat 
mnnetor.. țebmctem «i 
ingineri cn o faahâ ținuta 
TZ^răspundere pentru mun
ca tor profesionala, pe 
care nu i-am văzut odată 
«a vină să ceară vreun fa
vor, vreun avantaj. Sînt oa
meni cu o înaltă conștiin
ță a răspunderilor sociale 
pe care le au: lucrează 8 
ore, fac antrenamente și 
nu s-a întîmplat să-mi a- 
jungă la urechi că unul și-a 

să 
la 
la 
ai 
în

permis să întîrzie sau 
absenteze vreodată de 
program. Zi de zi, cot 
cot cu ceilalți lucrători 
uzinei îi găsim pe toți

i

i

Ing. ]»on B«iu

ta minge, ci ceva aaert 
mai mulL Să mă ierfa fot
baliștii, dar des ei z-sa 
adus mai multă gfone 
sportului românesc decrt 
rugbijtii, despre prea pă
ții _ HHfHWi 
mărul lor mare, am azzrt 
asemenea lucruri- Eu ccss- 
sîder că dacă oamenh — 
în speță sportivi — ax na 
anumit grad de prezătfre. 
înțeleg mai ușor «i mai 
cuprinzător sarcinile, 
ponsabilitățile lor. inter
pretează mai realist reali
zările ce se obțin în dife
ritele domenii <i-și de
monstrează atașazner ‘ui.
abnegația, dăruirea nu nu
mai prin îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor pro
fesionale, ci și prin efortu-

masa dv. 1

. în comparai

res-

di. « nu plătesc suroga
tul de fotbal ce ni-1 oferă. 
Și este inexplicabil. Adică 
nu: ie explică foarte lim
pede: i-am obișnuit cu riș
ti euri ușoare, cu concesii 
și favoruri fără să le ce
rem în schimb muncă — 
ded fotbal de calitate. 
I-am iertat cînd au săvîr- 
jit abateri de la viața 
sportivă, de la morala so
cialistă. Or, toate acestea 
n-au făcut altceva decît să 
le creeze o mentalitate fal
să despre modul de a trăi 
și munci, i-a determinat pe 
unii să se complacă într-o 
viață parazitară, le-a dimi
nuat capacitatea de mun
că. de efort influențînd ne
gativ rezultatele.

Concepțiile sănătoase 
care ar trebui să guver
neze viața sportivilor nu 
se impun prin hotăriri, 
prin decizii, ci ele se for
mează în procesul muncii 
colective. Pentru aceasta 
sportivii trebuie să trăiască 
în aceste colective de 
muncă. Una e cînd te 
dud la o întîlnire spor
tivă cc sentimentul că re- 
prezinti un mare colectiv, 
că erori sau zeri de urii 
de muncitori așteaptă să 
te vadă cum lupți pentru 
cinstea și gforia clubului 
lor ri alta cînd nu repre
zinți pe nimeni. Știi că a 
doua zi după o înfrfngere 
rușinoasă nu te întilnești 
cu nimeni, nu te ia ni
meri’ la rost. Tocătorii, e- 

. cfapele lor trebuie să aibă 
cui da socoteală. Mă gîn- 
desc cît de bme ar fi ca 
ri la Hunedoara, spre e- 
xenrol-c să aetSvze o e- 
chfoâ de prima ?i
fa alte centre cu populație 
—xeasci
In acest caz " -v mf exis
ta ace? eaod spre ecbroeăe 
boosreștene. i fothabjriVw 
cu sau fără talent, iar fbt- 
hafai. disxrmfad de echrne 
vafaraase jâ fa provincie. 
nivelai mecrurilcr. al erm- 

ar creste sub«tan- 
tbt t’entrr: că. o dată si 

I o dată- trebui* frinată goa
na -chip? lor după -hnnor- 
turi". căutata fucăto-’’nr 
fa curțile altora: niciodată 
nu vom avea fotbal mare 
cu asemenea practici. Clu
burile trebuie să-și for
meze singure puternice pe
piniere de copii și tineret 

‘ — prin dezvoltarea activi
tății de masă. Numai aici, 
la cluburi, se pot crește 
valori reale, printr-o concu
rență în masă, pentru ocu
parea unui loc în echipă.

In vremuri noi — oameni și principii noi. Sportul de masă 
ne va da și floarea rară a celui de performanță.

De mult, chiar de foarte mult timp, am militat și nu oste
nesc să militez nici astăzi pentru ridicarea pe o treaptă cit 
mai înaltă a fotbalului nostru, deoarece tot mai puternică 
îmi este credința că posedăm și elementul om cerut de o 
bună comportare, dar și nemaiîntîlnite condiții, asigura'® 
afirmării echipelor românești în contextul general al fot
balului european și mondial.

Numai nedoritele împrejurări create de unii factori 
improvizații, neseriozitate, lipsă de perspectivă, etc pe care 
le-am combătut în permanență, au frînat pină acum mer
sul ce se cerea mereu ascendent al fotbalului românesc. 
Toate carențele își au izvorul în felul în care au fost abor
date problemele tehnico-organizatorice de către organele che
mate să fixeze cadrul cel mai potrivit dezvoltării sportului 
atît de îngrădit de mase.

Tratarea cu ușurință, fără spirit de răspundere și cu so
luții de ultim moment a acestor probleme majore s-a răs- 
frînt apoi în tot procesul de pregătire, care a adoptat, prin 
imitație, aceleași „leacuri băbești" cu efecte fragile și aromi
toare, considerate drept salvatoare, dar care își vădeau trista 
inconsistență abia a doua zi după dezastrele seismice înre
gistrate pe plan internațional...

Astăzi, socotim imperios necesar să se pornească pe un 
drum nou, din care să fie înlăturate, odată pdntru totdeauna, 
vechile practici ale descîntecelor și aranjamentelor de culise, 
spre a se ajunge la obiectivul mult dorit: restructurarea 
totală a organelor de conducere și de execuție, existente în 
fotbalul românesc.

Printre acestea vom pune, în prim plan, Federația de fot
bal, care atît prin structura ei complet anacronică (func- 

I ționează pe baza unui statut din anul 1938) cît și prin lipsa 
totală de inițiativă se menține pe poziții de un dăunător em
pirism care explică însăși stagnarea în care a fost ancorat 
fotbalul nostru în ultimul timp.

Pe trupul viguros al așezămintelor de azi se păstrează 
încă haina peticită și pestriță a unei organizări sportive de 
mult depășite, ce nu mai răspunde nici multiplelor cerințe ale 
vremurilor noastre, nici impetuosului marș de proliferare în 
mase a tuturor cuceririlor „noului", familiare astăzi în atîtea 
domenii în care poporul nostru își arată puterea sa minunată 
de creație.

Federația de fotbal va trebui să devină un organism de 
stimulare, îndrumare și coordonare a întregii activități fotba
listice, în cadrul căreia să aibă cuvîntul hotărîtor absolut 
toate regiunile țării. Este necesar pentru aceasta — după 
părerea mea — să se creeze un „Consiliu național", în care 
să fie reprezentată cu cîte 2 delegații, fiecare din cele 16 
regiuni. Acest consiliu să traseze liniile programatice de dez
voltare a fotbalului nostru, într-un plan de perspectivă, 
chemat ăă-și vădească forța mobilizatoare. Ca și planul de 
stat, care ne-a adus marele avînt economic și științific de 
astăzi. Consiliul ar urma să se întrunească periodic spre a 
verifica modul în care Federația, colegiile de antrenori și 
de arbitri, comisiile de competiții (dintre care să nu lip
sească sportul rural azi complet ignorat) își realizează obiec
tivele propuse.

Desigur, atenția consiliului nu trebuie concentrată exclu
siv asupra „vîrfurilor", asupra echipelor de performanță, ci 
și a sportului de masă, care fără prea multe divizii (C-ul să 
se rezume la regiunea respectivă), să acorde o grijă con
stantă creșterii noilor cadre de jucători, de la copiii și juniorii 
orașelor pînă la fotbalul sătesc, spre a ajunge la competi
țiile școlare și universitare astăzi mult deficitare atît ca 
întindere cît și calitativ.

Cercetările atîtor oameni de știință au arătat că dezvolta
rea armonioasă a copiilor poate fi asigurată prin jocul de 
fotbal care pune în valoare absolut toate funcțiunile fizice 
cit și psihice. Deci, nu contravenin'! cu nimic legilor biologice, 
atunci cînd prin sportul cu balonul rotund dorim să făurim o 
generație sănătoasă și la trup și la minte — totul depinzînd 
numai de anumite reguli și măsuri practice, raționale, o mare 
rigoare științifică.

Aceste reguli și măsuri vor fundamenta întreaga activi
tate a juniorilor, mergînd progresiv cu vîrsta, spre a nu se 
pierde pe drum — așa cum se întîmplă astăzi — elemente atît 
de promițătoare la început, dispărute apoi într-un dureros 
anonimat.

Va reveni, deci colegial de antrenori sarcina de onoare ca 
renunțind la birocratism și familiarism, să traseze druml evo
lutiv al generației de fotbaliști pe care o așteptăm cu atita 
neostoită dorință de afirmare.

Un important rol revine, în acest sens, și colegiului de 
arbitri, obligat să recruteze, pe criterii de mare seriozitate, 
viitorii pedagogi ai jocului, adică pe cei care alături de an
trenori vor trebui să insufle jucătorilor noua etică sportivă, 
făurită în epoca noastră socialistă.

Factorul de execuție a tuturor măsurilor de ridicarfe a 
fotbalului, consider eu că urmează a fi biroul federal, în 
care se vor afla și exponenții acestor colegii și comisii (de 
competiții, de disciplină etc). Biroul federal, astăzi simplu 
ghișeu de înregistrare, este destinat să urmărească zilnic 
pe teren și să pună în lumină, prin ședințe operative săptă- 
minale, tot ceea ce este realizare pozitivă în fotbalul țării, 
dar să și înlăture imediat orice manifestare nesănătoasă ce 
s-ar ivi în cadrul activității fotbalistice.

Prin comisii regionale de fotbal — iar nu prin simplele 
secții ca astăzi — Federația și consiliul național ar urma 
să regrupeze toate forțele sportive, astăzi latente sau com
plet necunoscute (cum este exemplul oferit de Foresta Făl
ticeni) din regiunea respectivă, care și-ar crește singură 
„schimbul de mîine" fără a mai apela la zborul sezonier al 
„cocorilor", fără a lăsa să se piardă, prin racolaj, nici o au
tentică valoare locală.

Astăzi, nu numai orașele mărginașe, dar chiar centrele 
mari ale țării, bogate în talente tinere, privesc neputincoase. 
subita dispariție a celor mai înzestrați, ademeniți prin mij
loace insidioase de alte cluburi, care nici măcar nu-i utili
zează, lăsîndu-i pînă la urmă „pe tușă"...

Dar problema cluburilor formează un alt capitol la care 
va trebui să ne oprim. 

trebuie
Unirii...

cui morcov și pătrunjel 
să merg tocmai în Piața

— Oricât m-aș scula de dimi
neață, remarcă Matilda Bahim, 
tot nu pot sta la coadă la A- 
prozarul nostru din Giulești. în
cep lucrul la 6... După-amiază 
nu mai are nimic sau aproape 
nimic. Pierd zilnic două 
pentru tîrguirea legumelor în 
piața de la Gara de Nord.

— După masă nu găsești de
cît cartofi, varză, fasole verde. 
Numai cu asta nu se poate însă 
pregăti o masă (Alexandrina Cîr- 
stea, Aurelia Trandafirescu, 
Gherghina Ionescu, Victoria Ma
nea și alte numeroase gospodine 
— care în orele de dimineață 
își exercită profesiunile la locul 
lor de muncă).

— Pretențiile noastre ca gos
podine sînt pe deplin îndreptă
țite — arată tovarășa Eleonora 
Cojocaru, deputată în circum
scripția orășenească nr. 372. 
Surprinde încă încetineala cu 
care comerțul își sincronizează 
activitatea cu cea a întreprinde
rilor, instituțiilor. De la recenta 
întîlnire cu cetățenii am sesizat 
deficiențele în desfacerea legu
melor *1 fruotelor, soliei tind t- 
provizkmarea la fel de ooree-

Explicațiile nu 
înlătură anomaliile

ore

Tovarășul Călin Constantin 
care se ocupă de problemele le
gumelor și fructelor la Sfatul 
popular al Capitale; te întreba 
pe bună dreptate : ,,De ce oare 
C.A.P.-urile nu acordă o grijă mai 
mare calității produselor lor ?*.

O vizită la Departamentul va
lorificării legumelor și fructelor 
avîndu-1 ca interlocutor pe to
varășul director Paul Niculescu, 
aduce în discuție și o altă pro
blemă.

— Sarcina noastră — spune 
dînsul — este de a realiza a- 
provizionarea populației cu le
gume și fructe, de a impune 
pieții politica de prețuri a sta
tului. Pentru aceasta noi am fă
cut contracte cu toți producă
torii — în marea majoritate co
operative agricole de producție. 
Există însă tendința din partea 
unor C.A.P.-uri de a nu onora 
în totalitate contractele și de 
a-și alege preferențial marfa, 
vînzînd-o pe cea mai bună prin 
tonetele proprii. Astfel, ele lip
sesc rețeaua „legume-fructe" de 
o parte din marfa contractată pe 
baza cunoașterii cererii popu
lației. Fenomenul aoecta ae ma-

la

nifestă mal ales la începutul 
p rfîrșitul perioadelor de pro
ducție legumicolă și pomicolă”.

Propuneri pentru 
agenda organiza

torilor pieții
• Uniunea Națională a Coo

perativelor Agricole de Produc- 

ce 
să-și îndepli- 
în toate pe*

ție să ia măsuri grabnice 
toate unitățile cooperatiste 
încheie contracte 
nească obligațiile 
rioadele anului.

• Recunoscînd 
nor depozite de _ 
la care marfa să fie trimisă ope
rativ acolo unde este nevoie, nu 
înțelegem de ce nu se urmă
rește ritmicitatea aprovizionării 
tuturor unităților „Legume-fruc
te". Cantități uriașe de varză și 
fasole verde se ofilesc dintr-o de
fectuoasă urmărire a graficului 
de desfacere. La fel în cazul 
fructelor: la unele unități marfa 
se degradează în timp ce altele 
duc lipsă.

• Știm, există proiecte de mo
dernizare a tuturor piețelor bucu- 
reștene, construirea altora în 
cartierele noi și care vor fi do
tate cu depozite frigorifice, plat
forme acoperite etc., etc. Acesta 
este însă viitorul; pînă atunci 
gospodarii orașului pot deplasa 
tonete de legume și fructe în 
cartierele noi, inclusiv în „Mili
tari*, „Armata poporului*, „Bal
ta Albă”, „Beroeni*.

necesitatea u- 
repartizare de
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După succesul repurtat
la MONTREAL

DE VORBĂ CU SOPRANA

părăsit •
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Pe plajă, la Mamaia

PE SCENA CASEI DE CULTURĂ

al CC. 
pionieri

al U.T.L care, 
al U T C, va 

prietenie fnMARINA KRILOVICI

PSIHOLOGIA
INTIRZIATULUI

600 de elevi, din tot atitea 
școli, au ce discuta cînd se întîl- 
nesc împreună. Comandamentul 
taberei le-a propus un subiect 
de discuție la ordinea zilei: ac
tivitatea cercurilor din școli și, 
tn strînsă legătură cu aceasta, 
organizarea expozițiilor școlare, 
editarea revistelor elevilor. Au 

- luat cuvîntul mai înHi elevii din 
organizațiile U.T.C. cu o veche 
tradiție în organizarea cercurilor. 
Cei de la Grupul școlar forestier 
din Cîmpulung Moldovenesc. 
Există firește în școală cercuri 
de matematică, fizică, chimie, 
limba română. Dar ele sint orga
nizate de conducerea școlii, sint 

' conduse de tovarăși profesori de 
specialitate; în ele se continui 
și se adîncește activitatea din 

■'■v:,. clasă. Există și cercuri de silct- 
-n cultură, exploatarea forestieri și 

.. foto-amatori. Cercul de silvicultu
ră, de pildă, funcționează de 
7 ani. El este condus de un pre- 
ședinte-elev, are ca secretar un 
elev a cărui misiune e M țină fri 
ordine arhiva cercului, să con
voace regulat ședințele scle. 
Membrii cercului au solicitat 

■ contribuția științifică a unui spe
cialist — tovarăștdui dr. Petre 
Ciobanu, care sprijină cu compe
tență și afecțiune pe ciitoriĂ teh
nicieni în silvicultură. Cu ajuto
rul foto-amatorilor, sihicuhoni 
au întocmit un album care o- 
glindește activitatea cercului m 
cei 7 ani de existență.

Relatarea unei asemenea expe
riențe a trezit un interes deose
bit printre ascultători. După 
cum expunerea asupra activi
tății cercurilor inițiate de orga
nizația U.T.C. din Crupul școlar 
„Unirea" din Capitală s-a situat 
printre „noutățile" zilei. Aici, 
din inițiativa uteciștilor s-au or
ganizat 3 cercuri .• de radio și te
leviziune, de telegrafie și de ra
dio emisie-recepție. Conducerea 
școlii a primit cu multă solici
tudine această inițiativă și, după 
un rtudiu amănunțit, a pus la 
dispoziția membrilor cercurilor 
laboratoarele și atelierele de care 
aveau nevoie după un program 
care si nu stinjenească cu ntmtc 
procesul instructiv. Ultima ambi
ție a cercului de radio-televizi- 
une : să realizeze în circuit șco
lar, o stație emisie-recepție de 
televiziune în scop didactic. Lu
crările sînt destul de avansate și 
numai vacanța e de vină că n-au 
fost încă încheiate.

Acestor activități de cerc cu 
vechime în multe școli li se a- 
daugă în fiecare an noi și noi

patriot Nicolae Bălcescu. 
Chiar dacă nu s-a născut aici, 
pașii lui au răsunat prin co
nacul modest al serdăreset 
Zinca, au mîngiiat iarba cu 
miros proaspăt de cimp, au 
alergat pe sub cupola de ste
jar a dealurilor călcate de hai
duci. De aici a pornit în 
brațele mamei sale prin 
Curtea de Argeș pe drumul 
refugiului din 1821 spre Bra
șov. Și tot în aceste locuri 
și-a petrecut vacanțele. Casa 
de la Bălcești, renovată și 
extinsă de către nepotul isto
ricului, Nicolae Mandrea, a 
fost loc de întîlnire și medi
tație. Să ne amintim că din
tre membrii acestei famdii 
patru (Nicolae, Barhu, Cos- 
tache, Sevastița) au fost cu
prinși în rîndurile revoluțio
narilor în Memorabilul 1848. 
Pănuntul acestei așezări de 
pe Topolog poartă in el o fă- 
rîmă de scut, un vtrf de lan
ce sau sabie ce a stat în mi
na unui oștean, apărător de 
glie Păstrători ai memoriei 
lui? Bălcescu își dau întîlnire 
la Casa Zincăi. Sute de tineri 
de: la Curtea de Argeș sau 
Hfyezu, Vîlcea sau Coștești, 
Piteșți, copii Și bătrîni de pe 
Valea Topologului s-au strîns, 
repent, în fața conacului 
de l(i Băltești să aducă oma
giul lat acestui mare român, 
neobosit, luptător pentru liber
tate și independență naționa
lă. Emoționantă și fierbinte, 
evocarea făcuta de profesorul 
universitar Augustin Z. N. Pop 
a fost o adevărată lecție de 
istorie la care component ai 
cenaclului literar din Rimnicu 
Vîlcea au adăugat cîteva frag
mente din poemul lui Eugen 
Jebeleanu. Marea serbate 
cîmpenească organizată cu 
acest prilej a întrunit aici for
mații artistice și sportive din 
Rm Vîlcea, Olănești, Stoiceni, 
Milcoiu, Stoilești, Calicea, 
Govora, Lăpușata, Cremenari, 
Bălcești etc. Carnavalul tine
retului a încununat această 
sărbătoare de cinstire, prima 
care deschide seria activități
lor de acest fel organizată de 
comitetul regional U.T.C. la 
locurile istorice din regiunea 
Argeș.

y V. RĂVESCU 

tntțwfite la fel de valoroase. In 
toarte multe colective de elevi 
sfirșitul anului școlar in activi
tatea cercurilor a fost eearcată 
prin testum de referate asupra 
celor rrun tnteresante teme stu
diate, precum ți prin deschide
rea unor expoziții cu cele mat

DIN PETROțENI
DEVA (de la co

respondentul nostru)
Recent a avut loc 

pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor 
din Petroșani faza re
gională a celui de al 
VIII-lea concurs al 
formațiilor artistice de 
amatori.

S-au întrunit în 
cadrul a trei specta
cole, 47 de formații

de cele mai diverse 
genuri artistice din 
raionul Hațeg, orașul 
regional Hunedoara 
și Petroșani, califica
te în urma 
raionale

De o 
preciere 
brigada 
agitație , 
de dansuri de la coo
perativa „Jiul" din

fazelor 
și orășenești, 
frumoasă a- 
s-au bucurat 
artistică de 
și formația

CINEMA RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic

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

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15 ; 21.30), 
Festival (orele 8,45 ; 11 ; 13,30;
16: 18,30: 21).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Luceafărul
9 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
21). București (orele 9 ;

16,45 ; 19 ; 21.15.
(orele 9,15;

16 ; 18,15 ; 20.30). 
(orele 10,15;

(orele 
18.45 ;
11,15 ; 
Fero-
11.30 î

Ex-
12.30 ;

13.30 ; 
viarul
13.45 ; 
cqlsior
14.45 : 17 : 19,15 : 21,30).

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 : 18 ; 18,30).

MAIORUL $1 MOARTEA 
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11.15 ; 13,30 ; 10 ; 18.30 ; 20.45). 

Studentă in ultimul an la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" din București, la 25 de 
ani. Marina Krilovici a devenit 
o personalitate artistică binecu
noscută atît in țară, cît și peste 
hotare, deținînd premiile întîi, 
în 1966 la Concursul internațio
nal „Regina Elisabeta a Belgiei" 
de la Bruxelles și la Concursul 
internațional de la Hertogen- 
bosch (Olanda), iar de curînd 
la Concursul internațional de 
canto de la Montreal (Canada).

— Izbînda dv. în îndepărtata. 
Canada, justifică curiozitatea 
noastră de a cunoaște cîte ceva 
despre organizarea și importan
ța acestui concurs.

— Cu scopul de a organiza 
concursuri internaționale acce
sibile tinerilor muzicieni^ din 
timpurile noastre, s-a fondat- 
în anul 1963 Institutul interna
țional de muzică din Canada, 
Montreal devenind astfel una 
din capitalele muzicii. în 1965 
se inițiază primul concurs de 
pian, în 1966 cel de vioară, iar 
anul acesta concursul de canto, 
concursuri a căror importanță 
se relevă și prin faptul că limita 
de vîrstă fiind de 35 de ani, 
participă artiști de prestigiu din

Petroșani, corul Com
binatului siderurgic 
din Hunedoara, tara
ful din Lonea, forma
ția de muzică ușoară 
și corul de femei de 
la Casa de cultură 
din Hunedoara.

Cele trei programe 
artistice au fost 
zionate de 
2 000 de spectatori 
din Valea Jiului.

vi- 
aproape

rulează la Union 'orele 15,30 ; 
20.30) si FILME DE ANIMA
ȚIE (orele 18).

OGLINDA CU DOTA FETE
rulează la Doina (orele 11,30
13,45 : 16 : 18.30 : 20.45).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

rulează la Ciulești (orele
15.30 ; 18 ; 20.30). Bucegi (orele 
9 ; 11,15 : 13.30 : 18 ; 18.39 : 2D. 
Flamura (orele 9 ; 11.30 ; 15.30 ;
18 ; 20.30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Ferentari (orele
15,30 ; 18 : 20.30).

DOCTOR PRĂTORIUS - cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10;
1« ; 18.15 ; 20J0).

MONTPARNASSE 19
rulează la Buzesti (orele 15.30;
18). Drumul Sării (orele 15 ;
17.30; 20). 

lumea întreagă. Printre partici
pant și primii clasați au fost 
luzi Mazurok și Vladimir Atlan- 
tov (U.R.S.S.). Killebrew Gwen
dolyn și Eveline Sims (S.U.A.), 
Maurice Brown (Canada), etc. 
Juriul format din nouă persoa
ne sub președinția judecătoru
lui Jaques Vadboncouer, a întru
nit personalități importante ca 
Rose Bampton Pelletier (S.U.A.), 
Eva Turner (Anglia). Virgilio 
Mortari (Italia), Jean-Paul 
Jeannotte (Canada), etc.

Fiind cel mai greu, cel mai 
pretențios concurs din punct 
de vedere al exigenței și al re
pertoriului, m-am pregătit in
tens, pentru a reprezenta cu 
cinste țara noastră, a cărei sin
gură reprezentantă eram, ală
turi de ceilalți 37 de concurenți 
din 17 țări. Am-acordat o; deo
sebită atenție pregătirii celor 30 
de piese dintre care lieduri, arii 
de operă, oratorii, precum și un 
rol de operă obligatoriu.

— Ce proiecte și angajamente 
aveți ?

— După concurs am primit o 
serie de angajamente pentru 
anul acesta și anii viitori, atît 
pentru Canada cît și pentru 
Teatrul Metropolitan Opera din 
New York. în urma concursuri
lor anterioare din anul 1966 am 
o serie de contracte pentru Bel
gia și Olanda. în luna august 
voi susține un recital de arii 
de operă și lieduri la Viena. în 
septembrie voi cînta în cinci 
concerte cu „Stabat Mater" de 
Rossini, sub bagheta lui Roberto 
Benzi. Tn decembrie mă așteap
tă o emisiune la Televiziunea 
din New York și cinci concerte 
în Canada și S.U.A. după care 
voi pleca Ia Milano, la un curs 
de specializare de trei luni 
lingă Teatrul ..La Scala".

Voi debuta la Teatrul 
Operă și Balet din București. în 
toamna aceasta. în rolul Donei 
Ana din opera „Don Juan" de 
Mozart,

Internu realizat de 
T. KARACASLAN

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Gloria (orele 9;
11,19; 13 45

OMUL CARE L A UCIS PE LI- 
BERTI VALANCE

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

PE GHEATA SUBȚIRE - 
acrii)

Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,30 . 20,45).

rulează la Lumina torele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 ; 1* ; 18,15 :
Dacia (orele 17,45 — 21 în con
tinuare).

la Munca (orele 15.30 ;

JANDARMUL 
TROPEZ

ai

CĂ 
RASE
sar

G R A
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR - eiaecuccp - ru

lează ia Stai.oeu: Disamc <crele W30) Femvai (orela 3M9I- 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — rulează U Doina 

(orele 20-30 ; Stadionul Republicu (orele 2930!.
DRAGO SITA MEA — rulează la Capitol (orele 20,30).
PENTRU UN Pl MN DE DOLARI — ciaeraaacop - rulea

ză la Bucegi (orele 2BJ6L
TRAGEȚI ÎN STANISLAS — rulează la Unirea (orele 

(2M0).
SOȚI ÎN ORAȘ — rulează la Expoziția (orele 20,30).
MOARTEA VINE PE PLOAIE - rulează la Tonala (orele 

29 JO.
BANDA DE LAȘI — rulează la Viitor (orele 20.30).
NU SÎNT DEMN DE TINE — rulează la Arta (orele 20.30). 
*ECRETUL CIPRULUI - rulează la . ....................... ...........
MAȚA LA CASTEL - rulează la 
DACII — rulează la Progresul Parc 
PRINTRE VULTURI - cinemascop

(orele 20.30'. Rahova 'orele 20,30).
DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI —

20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR 

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

Marcuri drpi rrni a rwrt 
îs Capitală c ddeșape a Umu- 
nri Taeretafc: Iugoslav condusă 
de Sraboric Meho, membru al 
Prezădridui C-C 
la mvrtația C-G. 
face o vizrtâ de 
tara noastră.

La sosire. pe aeroportul Bănea- 
sa. erau de față Iosif Walter, 
secretar al CC. a] U.T.C. mem
bri ai biroului, activiști 
al U.T.C. Un grup de 
a oferit oaspeților flori.

Miercuri dimineața a i____
Capitala D. A. Davies, secreta
rul general al Organizației Me
teorologice Mondiale, care a fă
cut o vizită de cîteva zile în 
țara noastră.

DINI

Colentina (orele 20.30) 
Moșilor (orele 20.30). 
(orele 20.30).
— rulează la Aurora

rulează la Lira (orele

cinemascop — ru-

(Urmare din pag. I)

— Ați discutat vreoda
tă problemele acestea în 
ședințele de producție — 
în adunarea generală 
U.T.C. ?

— Consfătuirile de pro
ducție le facem tot cu 
maiștrii. Nici măcar șeful 
secției nu participă la ele, 
Cît despre ședințele 
organizației U.T.C., una 
se discută la ele, alta-i si
tuația afară.

Fiecare tânăr, conștient 
sau nu, este influențat de 
ambianța, mediul, oameni 
cu care se află în contact 
și care-i furnizează perma
nente exemple. Astfel co
lectivul poate frina sau 
stimula.

— Nu peste tot șefii de 
brigadă, maiștrii cărora le 
sînt dați în seamă tineri, 
sînt cei mai buni, cei mai 
competenți, cu înalte ca
lități morale, ne declara 
Gh. Di rcea, locțiitorul se
cretarului comitetului de 
bază P.CJU pe combinat. 
Ca să conduci trebuie mai 
întâi să te conduci pe tine 
însuți.

— Și ce dacă am lipsit 
• zi ? S-a făcut gaură-n 
cer ? Alții lipsesc cu săp- 
tânriniie și tot sint pon- 
tati-

Atragem atenția interlo
cutorului de «raritatea a- 
cesteî ar.rmații. Continuă 
să acuze, dar se încâpâ- 
țisează să nu ne dea nu
me «nu că mi-e frică, dar 
de ce să mă pun rău cu 
$efu". Ne trimite să ne 
convingem la tovarășul 
Iczo Romulus, șeful con
trolului ~ 
Și iată 
tineri.
stantin, ________
Ciorăscu Gh., elevi ai li
ceului seral, sînt puși în 
fața unei dileme : ..Ale
geți : ați fost la școală și 
n-ați fost la serviciu și a- 
tunci restâtuiți banii în
casați pe un pontai fals, 
sau ați fost la serici și 
n-ați fost la școală și su
portați rigorile disciplinei 
școlare, exmatricularea 
Abia acum cei trei recu
nosc că maiștrii Vaier Lă- 
buneț. Tiberiu Pascu și 
Rahotă Ștefan i-au pon
tat fictiv, ultimul chiar cu 
18 zile.

financiar intern, 
ce ara aflat. Trei 
Constantin Con- 
Mazilu Constantin,

Aspect exterior al modemului C.l.L. Rimnicu- Vîlcea
Foto: AGERPRES

DIN SAINT

JANDARMUL LA NEW YORK

RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ 
rulează la Popular (orele 
1SJ8; 18; 20.30).

PRINTRE 
naseep 

nleazâ la 
11 : 13»;

VULTURI cine-

Aurora (orele 8,30 ;
18 : 18J0 : 21) Flo- 

reafce 'orele 2 ; 11.15 ; 13,30 ; 
18: 18J9: 21). Rahova (orele 
15J9; 18c

TIMIDUL
rulează la Arta (orele 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18.15;
20 45).

VIATA LA CASTEL
rulează la Moșilor (orele
1530 ; 18 ; 20.30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

rulează la Crîngași (orele
15,30 ; 18 ; 20.30).

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

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18 ; 20,30).

generozitate
iov. Iuga —

a unor

Lipsa de răspundere, ig
norarea adevărului prin 
lipsa de bun simț a fost 
dealtfel prezentă : „de, oa
meni de treabă".

— Această
— ne spunea „
e o dovadă a lipsei de 
principialitate 
maiștri pe care se înte
meiază promovări senti
mentale sau meschine ce 
generează egoism, lipsa 
spiritului de echipă și mai 
grav pericolul unei duble 
morale : morala cuvintelor 
care se arată a fi alta de- 
cît morala faptelor.

La oțelărie îl căutăm 
pe Dron Constan
tin, prim topitor. 

Cînd îl vede pe tovară
șul de la sindicat care mă 
însoțește, aproape că ne 
întoarce spatele.

— N-am timp de mo
rală. Alții chiulesc pe di
ferite motive, zic că au 
„sarcini" dau din gură la 
ședințe și sînt binevăzuți. 
Eu chiulesc cinstit. Am 
de unde să-mi ofer cîte un 
liber. Cîștig destul, sînt 
cavaler.

Ne întrebăm ce tărie 
morală mai pot avea ase
menea oameni puși să dis
ciplineze pe alții în timp 
ce ei își permit libertăți 
necontrolate.

O parte din tineri se 
pierd în anonimat pentru 
că nu au reușit să se ri
dice la nivelul tehnic ac
tual. Czernic Mihai, turnă
tor, în zece ani de cînd a 
absolvit școala profesiona
lă a avansat cu o singură 
categorie de salarizare.

— Am făcut dinadins 
nemo ti vale. Să-mi desfacă 
contractul de muncă. 
Vreau să plec. Sînt mun
citori care nu au școala 
profesională și sînt înca
drați în categorii superi
oare.

Și pentru că nu este 
singurul tînăr „pus pe 
ducă", multe absențe ne
motivate sînt cumulate de 
cei care doresc să plece, 
am numărat evazioniști, 
absolvenții școlii profesio
nale din ultimii trei ani :

JOI 6 iulie

PROGRAMUL I
9.30 Radiomagazinul ascultă

toarelor ; 10.10 Curs de limba 
germană (reluarea emisiunii din 
5 Iulie) 17.30 Ciclul „Să înțele
gem muzica- : „Polifonia de-a 
lungul vremii". Prezintă conf. 
univ. George Pascu ; 21.05 Tea
tru radiofonic serial : Douăspre
zece scaune de Uf si Petrov 
(Seria a TV-a). Elocika și 
nestulea sau Două scaune 
mai multe robinete; 21,25 
tena tineretului.

Er- 
și 

An

PROGRAMUL II
9.00 Cvartetul nr. 6 în Fa 

jor pentru coarde de Antonin 
Dvorak ; 9.30 Tezaur muzical (e- 
misiune pentru școlari). Mitolo
gia și muzica ; 15.30 Miorița : 
Figuri istorice în povestirile și 
legendele populare. Prezentare 
de George Antofi : 15.50 „Pasto
rala Bărăganului" de Stan Go- 
lestan ; 18.40 Sonata pentru vi
oară și violoncel de Wilhelm 
Berger : 19.30 Interpret! de odi
nioară al muzicii populare: Gri- 
goraș Dinicu ; 19.45 Tn jurul glo
bului : 20.00 Concert simfonic 
înregistrat de orchestra simfoni
că a Radioteleviziunll. Dirijor 
Iosif Conta : Concertul nr. 23 în

ma-

138. Aproape un milion a 
costat școlarizarea lor, 
bani în bună parte nere
cuperabili pentru că ab- 
«olvenții sînt plecați fără 
adresă.

Q ăptămînal, comitetul 
U.T.C. pe combi
nat primește nomi- 

absențelor ne- 
întârzierilor, a

situații sini
curate

nai situația 
motivate, a __
sancțiunilor administrați 
ve. Aceste 
păstrate neatinse, 
ordonate. Răsfoindu-le an 
ajuns la concluzii delo< 
îmbucurătoare pentru or 
ganizația U.T.C. din uzi 
nă : mulți admonestați 
sînt tineri, dacă au fost cri 
ticați în adunările genera 
le U.T.C. majoritatea ai 
ridicat din umeri. în mul 
te cazuri conferințele, ex 
punerile prezentate în a 
dunările U.T.C. au un ca 
racter general, formal ca 
re, de fapt, enunță princi 
pii îndeobște cunoscute 
fără să se ia atitudine si 
se creeze opinie împotri 
va cazurilor concrete.

Psihologia întîrziatulul 
nu poate fi zdruncinată 
pînă la eliminarea totală 
decît de un climat de exi 
gență atît la locul de mun
că cît și în activitatea di
rectă de educație. Atitudi 
nea tolerată ca în căzu 
unui tînăr de la bluming 
1000, căruia s-au dat p< 
cereri cinci aprobări d< 
transfer, nu face altceva 
decît să alimenteze, si 
perpetueze o astfel de psi 
hologie. Compromisuri fai 
în munca de educație s 
organizațiile U.T.C. Ce: 
mai serioasă deficiență est< 
aceea că nu manifestă con 
secvență în abordarea pro 
blemelor disciplinei, odati 
concentrînd toate forței 
asupra ei, altădată uitînd 
complet de ea. Frecvenți 
absențelor și întârzierilor a 
pare tocmai în acele mo 
mente în care apar și osci 
lății în activitatea organi 
zațiilor U.T.C. Iată „cheia 
de boltă" cu care se poate 
combate — cu rezultate 
certe — psihologia întârzia

In vizita 
la monumente 

istorice

DEVA (de la cores 
pondentul nostru).

Peste 1 000 de tineri 
din regiunea Hunedoara 
și-au dat recent intîlnire 
la monumentele istorice 
de la Țebea. Acțiunea 
fost organizată de către 
comitetul regional al 
U.T.C. și face parte din 
tr-un program mai larg 
de popularizare in rin 
durile tineretului din re 
giune a tradițiilor de 
luptă ale poporului nos 
tru. Dimineața, mașinile 
care-i aduceau pe tineri 
au fost întimpinate de 
către doi cercetători de 
la Muzeul regional din 
Deva și de directorul 
școlii din Țebea, care 
le-au vorbit despre eve 
nimentele de la 1784, șt 
1848, reînviind cu căldu 
ră chipurile lui Horia și 
ale lui Iancu.

la major pentru pian și orches 
tră de Mozart — solistă Maria 
Fot.no ; „Rapsodia română• de 
Constantin Bobescu ; 20.45 /
mintirile caselor. La Ciucea 
21.25 Antologia discului. Din 
istoria interpretării pianistice 
Mark Hambourg. Riccardo Vi 
nes, Harold Bauer Prezintă 
Florino Dellatola : 23.22 Maeștri 
ai madrigalului : Orlande di 
Lasso. Prezintă Doru Popovici

18.00 La ordinea zilei. 18.20 
Mult e dulce și frumoasă... E 
misiune de limba romană 
18.50 Pentru tineretul școlar 
Studioul pionierilor. Tabere ț: 
harta țării ; 19.30 Telejurnalul 
de seară ; 20.00 Figuri celebre 
ale ecranului (Emisiune reali 
zată în colaborare cu Arhiv 
națională de filme) ; 20.15 Tele 
glob. Emisiune de călătorii geo 
grafice. TUNISIA ; 20.40 Stu 
dioul mic. „Ifigenia în Tauris 
de Paul Everac. Regia : 
Sava Băleanu ; 21.15 
pe peliculă ; 21.30 De 
la Brâncuși (emisiunea 
Prezintă Dan Hăulică ; 
sarul nr... 22.05 Magazin literar
22.45 Telejurnalul de noapte.

Petre 
Varietăți 
la Giotto 
a XH-a) 
21.50 Do



ZILNIC • Știri insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări corn 
en tarii fi Știri însemnări

Lucrările sesiunii
dunării Generale a

străine. El a declarat ca dele
gația română va vota în fa
voarea acestei rezoluții.

Este necesar să fie respinsă
1 orice tentativă de a impune 

soluții sau- de a exploata în 
acest scop situații militare a- 
van ta joase.

După aceea, lista vorbitori-

î ședința de marți după-a- 
ză, consacrată în continuare 
icărilor de motive prealabile 
erii la votul asupra proiecte- 
de rezoluție propuse, sesi- 
a extraordinară a Adunării 
ierale a O.N.U. a ascultat un 
iar de 13 vdrbitori. în in- ,
ențiile lor, ăceștia' aa.prezen- După acee#, lista Vorbitori- 
motivele pentru care vor lor s^a încheiat pi in cuvîntul 

r-------- s—delegatului R.A.U., Mahmud
Fawzi: A urmat votarea dife
ritelor' proiefcte de rezoluție și 
amepdămerlte.

Au fost mai îptîi supuse la 
vot amendâmehtele cuban și 
albanez la proiectul de rezo
luție al grupului țărilor neali
niate. Amendamentele au fost 
respinse. S-a trecut apoi la vo- 

: tarea proiectului’țărilor neali
niate, căruia i s-a acordat prio
ritate. Au votat pentru 53 de 
țări, printre cate țările coau
toare, țările socialiste, cu ex
cepția Albaniei, precum și 
Franța, Japonia, Spania și al
tele ; 46 de țări, printre care 
S.U.A., Anglia. Italia, Izrael și 
altele, au votat împotrivă, 20 
s-au abținut întrucît nu a. în
trunit majoritatea necesară de 
2/3, proiectul nu a fost adop
tat.

Proiectul prezentat, de 
U.R.S.S. a fost votat pe para
grafe. Nici unul din paragrafe 
nu a obținut majoritatea ne
cesară.

Delegația S.U.A. a renunțat 
să-și mai prezinte la vot pro
iectul de rezoluție.

Rezoluția propusă de Alba
nia a fost respinsă cu 71 de 
voturi contra, 22 pentru și 27 
abțineri.

Rezoluția latino-americană a 
întrunit 57 de voturi pentru 
(țările coautoare, o serie de 
țări africane, precum și S.U.A^ 
Anglia, Belgia, Danemarca, 
Norvegia. Canada. Irlanda. Fi- 
lipinele și altele). 43 de voturi 
contra (printre care Republica 
Socialistă România și celelalte 
țâri socialiste) și 20 de abți
neri. neobținind deci nici ea 
majoritatea de votun.

Au foșt aprobate cu mare 
majoritate de voturi cele două 
proiecte colaterale, și anume 
proiectul privind asistența u- 
manitară a situației din Ori
entul Mijlociu (prezentat de 
Suedia și avînd în calitate de 
coautori țări din patru conti
nente) : 116 voturi pentru, zero 

două abțineri ; și

i în favoarea sau* împotriva 
icipalelor proiecte de rezolu- 
âflate în fața Adunării .: cel 
ărilor nealiniate și >cel al ță- 
r; latino-americăne.
-au declarat în sprijinul 
iectului de rezoluție ăl țări- 
nealiniate delegații ' Nigeriei, 
naniei, R. S. S. Bieloruse, In- 
eziei, Tanzaniei, Indiei, Iu- 
iaviei, R.A.U., iar în favoarea
ii de-al doilea delegațiile Si- 
t Leone și Trinidad Tobago, 
irezentantul statului Malta, 
id Prado, a declarat că, hi
nt nici rezoluția țărilor nealf- 
:e nici cea latino-americană 
sînt acceptabile ambelor părți
Orientul Mijlociu, ca și tu- 

jr marilor puteri, și „nici nU 
■unesc condițiile obținerii unui 
la limita unanimității", se va 

ine în privința ambelor pro- 
te, în timp ce reprezentantul 
ublicii Congo (Kinshasa), 
godore Idzumbur, a subliniat 
va vota pentru ambele pro- 

te. Totodată, delegații statelor 
nidad (P. V. I. Solomon), 
izania (John Malecela), In- 
i (Gopalaswami Parthasarathi) 
Iugoslaviei (Aleksandar Bozo- 
i) — care s-au numărat prin- 
coautorii proiectelor 
au arătat că pînă în 

sdiată a deschiderii 
lințe s-au desfășurat eforturi 
vederea ajungerii la o formulă 
compromis care să înglobeze 

bele proiecte, dar că aceste 
nturi nu au dat rezultate. De 
fel, explicînd de ce nu a putut 
rticipa la lucrările primei 
rți a ședinței de după-amiază 
la cea de dimineață, președin- 
e Adunării Generale a O.N.U., 
idul Rahman Pazhwak, a pre
dat că s-a alăturat și el acestor 
îrturi.
Luînd cuvîntul, delegatul Re- 
blicii Socialiste România, Mir- 
i Mălita, adjunct al ministrului 
icerilor externe, a spus : 
Rezoluția pi opusă ,de grupul 
rilor nealiniate pune pe pri- 
ul plan ceea ce constituie 
ipă părerea noastră, eleinen- 
1 esențial al. unei reglemen- 
rî viabile, și anume retrage- 
a trupelor de Eeritorii

proiectul declarînd ca nule și 
neavenite măsurile luate de 
Izrael în privința Ierusalimu
lui (prezentat de Pakistan și o 
serie de state afro-asiatice): 99 
de voturi pentru, zero contra 
și 20 abțineri (printre care 
S.U.A., Africa de sud, Portu
galia, Australia).

După comunicarea rezultatu
lui votării ultimului dintre 
proiectele propuse, președin
tele Adunării Generale a de
clarat că mai sint înscriși la 
cuvînt 16 vorbitori care vor 
explica motivele ce i-au 
călăuzit în exercitarea dreptu
lui de vot; de asemenea, Adu
narea va asculta raportul Co
misiei pentru verificarea de
plinelor puteri.

Următoarea ședință a sesiu
nii extraordinare a Adunării 
Generale a fost fixată pentru 
miercuri la ora 14, ora loca
lă, (20, ora Bucureștiului).

R. D. Vietnam : Membre ak 
tribuit la

are din provincia Quang Binh care au con
es a două a\ ioane americane.

amintite 
preajma 

acestei

contra

Italia : Monumentul închinat 
unde a fost

lui G. Bruno la Roma, pe locul 
ars pe rug.

In ajunul plecării în va
canța de vara, belgienilor ' li 
s-a rezervat o surpriză neplă
cută. Este vorba de majora
rea prețurilor la unele pro
duse, precum și a impozite
lor. După cum relevă agenția 
France Presse, companiile pe
troliere au majorat, pentru a 
doua oară începînd de la. iz
bucnirea crizei în Orientul 
Mijlociu, prețul benzinei, de 
data aceasta cu 20 de cenți 
per litru față de 13 prima 
dată. De asemenea, pachetul 
de țigări îl va vosta pe fumă
torul . belgian cu trei franci 
mai mult.

Am auzit adesea în cursul călătoriei prin China populară vor- 
bindu-se despre „Perla sudului". Aveam să aflăm mai tîrziu că de 
fapt este vorba despre Canton, unul dintre cele mai importante și 
mai pitorești orașe ale țării. Farmecul acestui oraș îl percepem 
atunci cînd traversînd fluviul Perlelor distingem clădirile cu arhi
tectonică specifică ale orașului împodobit cu o vegetație luxurian

tă. Sîntem, de fapt, în zona subtropicală unde predomină palmierii, 
bananele, mandarinele, portocalii, frumoasele magnolii. Străbatem 
orașul care seamănă cu o imensă vitrină datorită faptului că real
mente majoritatea magazinelor nu au uși, ele semănînd cu niște 
expoziții permanente. Impresionează trotuarele acoperite de pri
mul cat al clădirilor, lucru pitoresc dar și practic, ținînd seama de 
căldurile de aici, dar și de ploile torențiale și de taifunurile care 
nu o dată se abat asupra orașului.

Admirăm imaginile multicolore ale vechilor construcții ale ora
șului, dar și noile edificii înălțate în ultimii ani. Cantonul este un 
puternic centru industrial și comercial. Vizităm expoziția mărfuri
lor industriale pentru export, unde pe o suprafață de 24 000 m.p. 
se află mii și mii de exponate, multe produse ale Cantonului. Ală
turi de utilaje complexe — strunguri, freze etc. de înaltă tehni
citate, întîlnim o gamă variată de produse ale industriei ușoare, de 
artizanat și alimentare. Se remarcă îndeosebi bogăția miilor de ex
ponate ale industriei textile în culori și desene atrăgătoare.

De o deosebită apreciere se bucură obiectele de artizanat care 
atestă o înaltă măiestrie. întîlnim nenumărate obiecte din fildeș, 
jad. bambus, paie de orez, lemn de tec, etc. lucrate cu o deosebi
tă migală și o precizie de giuvaer. Ne oprim în fața unei sfere din 
fildeș, sculptată artistic în interiorul căreia alte 25 de sfere sculp-

□ m:qnnp

Intervenția reprezentantului braz ar,

Be—.a

W.ftilic» Afrie» Centrală : Intr-o piață din Bangui.

DUPĂ ce a parcurs o distan
ță de 2€3 km. ti nărui american 
de culoare James Meredith și-a 
încheiat ..marșul impotriva fri- in 
cii“ de 11 zile ia localitatea 
Canton (statal Mississippi» Sca
dentul îegre a iaecrcas să ree
diteze marșal intrerapt asai 
trecut in localitatea Heraiade. 
ca urmare a rănirii sale d* că
tre un rasist alb- Marșul 
Meredith se înscrie pe fiaâa 
ționilor populației de cum 
pentru egalitate rasială sa înre
gistrarea negrilor pe fiarele e- 
lectorale. Iniția» la M iwxae 
marșul acestuia s-a *te<ruz 
mișcărilor antiserr-r»: ence *e 
amploare care za Libnrrn să 
continuă iacă intr-o serie fie e 
rașe americane : Cfiieac*. 
einnati. ghetourile neerfine 
New York și Ma

REPREZENTANTA din Zanzi
bar a Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo) a dat publi
cității o declarație în care se a- 
rată că în perioada 21 martie — 
19 mai a.c. detașamentele Freli
mo au decimat peste 200 sol
dați portughezi în timpul lupte
lor angajate în provincia Nyassa 
din Mozambic. In aceeași perioa
dă. se arată în declarație, pa- 
trioții mozambicani au distrus 
12 mașini militare portugheze, 
au atacat patru tabere militare 
aparținînd trupelor portugheze 
și au provocat inamicului însem
nate pierderi în materiale de 
luptă și armament

in Comitetul celor 18

LA ȘEDINȚA de marți a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, șeful delegației brazi
liene, A.. F. Azeredo da Silveira, 
s-a ocupat de unele probleme-'He _,__
tratatului de nerăspîndire a arrăi- * gergț ca 
lor nucleare. El a subliniat inte
resul acordat de țările nenuclea
re folosirii în scopuri pașnice a 
energiei nucleare, precizînd că un 
tratat nu poate fi conceput decit 
în spiritul respectării intereselor 
tuturor semnatarilor. Un text care 
ar ține seamă numai de intere
sele puterilor nucleare — a spus 
vorbitorul — ar sfida drepturile 
legitime ale celorlalte țări la secu
ritatea și la drepturile lor.

După ce a arătat că consideră 
ca „inacceptabilă și imposibilă 
limitarea libertății de cercetare 
științifică în orice domeniu de 
cunoștințe umane", delegatul bra
zilian a combătut tendința mari
lor puteri nucleare de a impune 
țărilor ne nude are renunțarea, la 
tehnologia nucleară, considered 
că aceasta ar frîna progresul ac
tivității economice în respectivele 
state și ar stabili „un statut ire
versibil de inferioritate și depen
dență. Nici o țară nu are dreptul 
de a lua asemenea hotărîri, după 
cum acceptarea lor ar echivala cu 
o trădare a aspirațiilor celor mai 
legitime ale popoarelor spre o 
viață mai bună". Delegatul bra
zilian a insistat ca viitorul tratat 
să nu prevadă, interzicerea pro
ducției de explozibili nucleari în 
scopuri pașnice. El a cerut tot-

bligcțiilrr fi rirpmdt 
fără de oare tratatul 
fi unnSB»i

gația de a nu te fdon fekn 'ygvi 
nucleară tn scopuri militare, u>. 
sistem internațional de control fi 
inspecție, garanții minimale re
gionale și mondiale. El a averti
zai asupra pericolului pe cere U 
pifțfBlâ .pentru pavea
tfnța uriașelor arsenale de arma - 
nucleare p a preconizat coopera
rea dintre țările nucleare- yi nenu-

Pelerinaj in Toscana
Boldrace din Toscana (Italia) 
pelerini care s-au adunat nu-

Chombe va fi extrădat?
itiee. F.

tate în aceeași bucată de fildeș, demonstrează migala și măiestria 
de care sînt în stare meșterii chinezi dintre care o mare parte sînt 
tineri.

Am avut prilejul sa întîlnim mulți tineri în fabrici, în uzine și 
pe ogoare care își însușesc meserii noi legate de dezvoltarea in
dustriei, agriculturii. în unul din parcurile orașului, întins pe zeci 
de hectare, am întîlnit o adevărată „expoziție de măiestrie" ; sute 
de forme peisagistice, au fost create din crizanteme și din alte 
plante specifice zonei subtropicale. Aici se remarcă coloanele de 
peste 1 000 de flori ale crizantemelor care pornesc dintr-o singură 
tulpină și de la o singură plantă. Ele au fost create pe baza unor 
metode tradiționale, îmbinate cu cele mai noi cuceriri ale științei 
horticole. „Perla sudului" își etalează bogățiile și frumusețile natu
rale, dar mai ales cele create de mina omului. Vizităm aici cîteva 
dintre cele mai importante obiective economice dintre care portul 
de unde un mare număr de vase sosesc sau pleacă spre mările și 
oceanele lumii. Pe Fluviul Perlelor mai existau ultimele vestigii 
ale locuințelor amenajate pe ambarcațiuni care în cea mai mare 
parte sint de domeniu] amintirii răminînd numai să satisfacă cu
riozitatea turiștilor. Zeci de mii de oameni care înainte locuiau pe 
așa numitele „jonci" s-au mutat în locuințe noi.

La Canton ca și în celelalte orașe vizitate — Pekin, Șanhai, 
. anking. Hanceu. și altele, pretutindeni am fost întîmpinați cu 

oamenii muncii chinezi care au tinut sâ ne arate reali
zările lor, sâ-și manifeste simțămintele de prietenie pentru poporul 
român.

C. BORDEIANU

mi:
cor.goiez 
Consiliu 
îenței 
•err ’a Geneva că „or.rare 
yerniși va permise să se 
mestec-: în Treburile iăîeme 

---- , Congoului, înterten’-.d 
cleare în vederea-dezvoltării și a- .'‘C'nombe. riscă ruperea 
pltcării tehnologiei nucleare în. țiilor diploma*. :e Cr.r: 
scopuri pașnice. adăugat el, r.u a fos: c:

„Codul cinstei" și practicile necinstei întrunirea
Consiliului

De cîteva săptămîni, localitatea 
trăiește sub invazia unor veritabili , _ ..... .......... .
mai pentru a sorbi apa din cele două fîntîni comunale de aci. E 
vorba oare de vreo nouă „descoperire" „ă la Maglavit" ? Nu / 
Pelerinii de la Boldrace nu sînt uniți printr-o; credință religioasă 
comună, ci printr-un viciu comun : cu toții sînț fumători înveterați, 
Iar un zvon care a prins repede în întreaga Italie, susține că, 
dacă bei o vreme numai apă din cele două fîntîni, te lași de 
fumat. Autoritățile medicale se arată deosebit de sceptice cu pri
vire la eficacitatea acestui „tratament". Dar municipalitatea din 
Boldrace continuă să întrețină (Uacțiund publicitară care-i rentează 
Ceea ce e pozitiv în toate acestea este însă faptul că atît de mulți 
oameni au ajuns la concluzia că fumatul e dăunător. Iar dacă se 
pot lăsa de fumat, cei în cauză sînt foarte mulțumiți. Chiar dacă 
pentru aceasta au plătit ca preț consumarea a 5 sticle de apă 
chioară dizolvată intr-un butoi de auto-sugestie I

A început redactarea 
unui „cod al cinstei" în 
S.U.A. Prevederile lui nu 
vizează lumea interlopă : 
pe cei certați cu justiția, 
ci pe membrii celui mai 
înalt for al țării — Con
gresul. Nevoia acestui cod 
s-a făcut simțită, dacă 
luăm în considerare fap
tele semnalate de presa 
americană în legătură cu 
onorabilii congressmeni 
blamați de diferite comi
tete și subcomitete ale Se
natului și Camerei Re
prezentanților. Dar un 
congressman, chiar dacă 
săvîrșește fapte infaman
te, ca senatorul Thomas 
Dodd, de pildă, nu poate 
fi judecat, deoarece se 
bucură, cum e firesc, de 
imunitate parlamentară. 
Iar colegii săi, chemați să 
aprecieze asupra acuza
țiilor ce i se aduc, nu vor 
fi tentați să fie obiectivi: 
dacă este vorba de un ri
val, atunci fiecare audiere 
poate deveni ruinătoare 
pentru cel anchetat, iar 
dacă cinstea unui amic 
politic este pusă sub sem
nul întrebării, atunci sen
timentul de compasiune 
șe amestecă inevitabil cu 
ipoteza sumbră că nimeni 
nu este ferit de primejdia 
de a „nimeri" pe banca 
acuzaților.

Pentru alcătuirea „Co
dului cinstei" au fost ini
țiate sondaje originale pe 
mai multe planuri, asupra 
cauzelor generatoare de... 
necinste. Sondajul efec
tuat de Institutul Gallup 
a indicat că din zece per
soane solicitate să-și spu
nă părerea despre „aleșii 
națiunii", șase consideră 
că practicile necinstite 
„sînt o regulă 
în comportarea 
menilor". Este 
tivă calificarea

NEWS j 
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infracțiunilor 
ce ar putea fi

obișnuită 
congres- 
instruc- 

făcută de 
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în
„U. S. 
WORLD 
privința 
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1. — Traficul de influ
ență. Un senator a decla
rat : „Cînd cineva con
tribuie la campania elec
torală a unui candidat, el 
consideră că și-a dobîn- 
dit o anumită influență 
pe lingă viitorul senator. 
Există mai multe căi 
prin care un senator își 
poate manifesta gratitu
dinea. El poate să prezin
te un amendament la o 
lege care ar leza in
teresele binefăcătorului 
său...". Așadar, îndărătul 
multor amendamente tre
buie deslușit adeseori nu 
preocuparea pentru bi
nele public, ci „gratitu-

există p un rențress- 
meni mai ewajagi. care 
privesc adevkrvl ia față- 
Un senator a declarat :

stringe bani pentru cam
pania electorală este un 
diavol corapător pentru 
dobindirea influenței".

2. Darea de mită. In 
membru al Camerei Re
prezentanților a relatat 
unui redactor a! revistei 
susmenționate cum a doua 
zi după ce agentul unei 
mari companii industriale 
i-a oferit o samă de bani 
și el a acceptat-o. l-a 
căutat cu insistență pe 
donator ca să-i restituie 
suma... Dar asemenea ca
zuri nu sint, evident, 
frecvente. Un senator a 
declarat : „Sînt mirat 
cît de mare este numă
rul colegilor mei care 
primesc cecuri și consi
deră sumele drept con
tribuție la campania elec
torală, deși in anul res
pectiv nu au loc alegeri".

3. — Ascensiune pe sca
ra socială. Un senator a 
declarat : „Cu cei care 
pătrund în viața oficială 
sus-pusă la Washington 
se petrece un lucru ciu
dat. Ei capătă unele idei 
stranii asupra modului

4. — Conflict de inte
rese. U« jurist specializat 
într-o firmă de transpor
turi internaționale a fost 
ales senator. Ulterior el 
a fost inculpat în fața 
unui comitet parlamentar 
de anchetă pentru că a 
acționat in direcția adop
tării unei legislații favo
rabile... firmelor de trans
porturi internaționale. 
Henry Jackson, membru 
al Camerii Reprezentanți
lor, democrat din Was
hington, a încercat să a- 
pere punctul de vedere al 
congressmanilor care se 
fac purtătorii de cuvînt 
ai diferitelor companii: 
„Problema este de a tra
ge o linie de demarcație, 
cînd un parlamentar tre
buie să fie descalificat. 
Probabil că fiecare mem
bru al Congresului are 
bonuri de stat. Aceasta 
nu înseamnă că el trebuie 
să fie împiedicat să vo
teze în problema amorti
zării bonurilor".

5. — Alte încălcări. S-a 
dezvoltat practica invită-

rii eengressmanilor de & 
ține. în calitate de spe
cialiști. conferințe. Firma 
gazdă, organizatoare a 
conferinței îl remunerea
ză pe invitat ca 1500 
dolari și ii oferă să pe
treacă cîteva zile, împre
ună cu întreaga echipă de 
consilieri, pe contul ei.

In sfîrșit, activitatea 
,Jobbyștilor“ (oamenii 
care încheie tranzacții pe 
culoarele Congresului) se 
află în centrul 
lor. Lobbyștii 
activitatea lor 
sitoare, pentru 
legatara între 
congressmeni. în ___
tate, s-a constatat că tra
ficul de influență și da
rea de mită este înlesnită 
pe această cale. S-a a- 
juns în situația cînd un 
senator a primit o sumă 
mare de bani pentru ca 
să... recomande un avo
cat competent, care să 
apere cauza unei mari 
companii.

In toiul dezbaterilor 
pentru alcătuirea „Codu
lui cinstei", a fost făcută 
o propunere care — tlacă 
ar fi aplicată — l-ar 
face dintr-un bun în
ceput inutil: să fie aleși 
în Congres numai oameni 
cinstiți 1

Z. FLOREA

Ministerial
al U.E.O.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Bueurești, Piața wS«întetl\ Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafia „Casa 8eînteii".

discuții- 
susțin că 

este folo- 
că ei fac 
public și 

“ î reali-

In prima zi a lucrărilor se
siunii trimestriale a Consiliu
lui Ministerial al U.E.O., care 
se desfășoară la Haga, au 
luat cuvîntul numeroși vor
bitori, între care ministrul de 
externe britanic 
Brown, care a făcut 
doarie în favoarea 
Angliei la Piața 
precum și ministrul 
teme al Italiei, __ _____
Fanfani. După cum arată a- 
genția France Presse, minis
trul italian a reafirmat spri
jinul țării sale față de cere
rea britanică, subliniind că 
este timpul să înceapă proce
durile prevăzute de tratatele 
celor trei comunități vest-eu- 
ropene în vederea admiterii 
Marii Britanii în C.E.E. După 
părerea sa, intrarea Angliei în 
Piața comună ar putea con
tribui la reducerea decalaju
lui tehnologic dintre Statele 
Unite și Europa occidentală.

George 
o ple- 
aderării 

comună, 
de ex- 

Amintore


