
regionala
Hunedoara-O^

/z
ÎN # La cite grade fierbe răbdarea dv.?

(VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE)

ACTUĂ LITA TEA 
PENTR U TINERET Conferințele organizațiilor

. <•

#;

PAG
2

• Din nou despre CINECLUBURI
9 Juristul vă răspunde

e BREVIAR COTIDIAN, 
e DE VORBĂ CU...

TIBERIUS — GUVERNATORUL ROMAN
« VREȚI SĂ FACEȚI CUNOȘTINȚĂ ?
• VARIETĂȚI FE GLOB. z

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Țz::

?: ■

/. z Lă-- • ‘-S ’ Sei

>/<■

il
•i

. * . < i

......

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5754 6 PAGINI 25 BANI MARȚI 21 NOIEMBRIE 1967

regionale de partid
în cursul zilei de dumi

nică, 19 noiembrie, s-au 
desfășurat lucrările confe
rințelor organizațiilor de 
partid din regiunile Banat, 
Brașov, Cluj, Galați, Iași, 
Maramureș și Ploiești, con
vocate în 
Conferinței 
Partidului 
mân din 6 decembrie a.c.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai co
mitetelor și birourilor 
organizațiilor respective, 
membri ai birourilor și co
mitetelor raionale și orășe
nești de partid, delegați 
desemnați în organizațiile 
de partid din întreprinderi 
industriale, unități agrico
le socialiste, din între
prinderi de construcții și 
de transporturi, instituții 
științifice și culturale, re
prezentanți ai organelor

întîmpinarea 
naționale a 

Comunist Ro-

I

DOCUMENTELE PLENAREI
C.C. AL P.C. R. - ÎN DEZBATERE

$ ■

locale de stat și ai organi
zațiilor de masă și obștești.

Au fost prezenți, de ase
menea, șefi de secții la 
C.C. al P.C.R., miniștri, re
prezentanți ai unor 
tuții centrale, ziariști.

Conferințele au 
la ordinea de zi : — 
baterea Proiectului de Di
rective cu privire la per
fecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale, 
dițiilor 
voltare 
niei, și 
cipiilor 
nătățirii organizării admi- 
nistrativ-teritoriale a Ro
mâniei și sistematizării lo
calităților rurale ; alegerea 
delegaților la Conferința 
națională a P.C.R.

Primii secretari ai orga
nizațiilor de partid, tova
rășii Ion Cîrcei — regiu
nea Banat, Gheorghe Pană 
— regiunea Brașov, Aurel 
Duca — regiunea Cluj, 
Constantin Dăscălescu — 
regiunea Galați, Miu Do- 
brescu — regiunea Iași, Io
sif Uglar — regiunea Ma
ramureș și Dumitru Bala- 
lia — regiunea Ploiești, au 
făcut expuneri asupra do
cumentelor adoptate de re-

insti-

avut 
Dez-

corespunzător con- 
noii etape de dez- 
socialistă a Româ- 
a Proiectului prin
de bază ale îmbu-

centa Plenară a C.C. al 
P.C.R. subliniind că înfăp
tuirea prevederilor acestor 
documente constituie o va
loroasă contribuție la per
fecționarea tuturor laturi
lor vieții sociale, la mersul 
ascendent al construcției 
socialiste.

Dezbaterile conferințelor 
au relevat profundul rea
lism al politicii partidului 
nostru și au exprimat, 
totodată, hotărîrea comu
niștilor, a întregului popor, 
de a da viață măsurilor 
elaborate la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R. pe dru
mul trasat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Conferin
țele au subliniat adeziunea 
comuniștilor, tuturor cetă
țenilor patriei 
litica externă 
și guvernului.

Participanții 
țe au adresat,
rea dezbaterilor, telegrame 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
mân, tovarășului 
Ceaușescu, în care 
primate aprobarea 
jinul activ față de
le elaborate de partid.

față de po- 
a partidului

la conferin-
în încheie-

al
Ro- 

Nicolae 
sînt ex- 
și spri- 
măsuri-

(Agerpres)

Forme superioare 
de organizare a 
activității comerciale

$
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Sarcinile sporite stabilite 
pentru comerțul interior de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în vederea unei mai bune a- 
provizionări a populației le
gată de dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea 
veniturilor oamenilor mun
cii, au constituit obiectul mai 
multor analize și dezbateri 
ale M.C.I., printre care un loc 
important l-a ocupat Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor 
din comerț. Proiectul de Di
rective ale Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale, prevede măsuri noi în 
direcția satisfacerii cererii 
sporite a populației, cerere 
care se orientează spre măr
furi de calitate mai bună și 
de o largă diversificare sor
timentală.

Actuala formă de organi
zare și conducere a comer
țului cu amănuntul din siste
ma M.C.I. a fost stabilită în 
anul 1952 iar pentru comer
țul cu ridicata în anul 1955. 
De atunci volumul desface
rilor a crescut considerabil 
fiind în anul 1967 (prelimi
nat) de cca 5,3 ori mai mare 
decît cel realizat în 1952. In 
anul 1970 volumul mărfurilor

Ing. D. Dragomir 
director general adjunct în 

Ministerul Comerțului 
Interior

desfăcute va fi de cca 7,5 ori 
mai mare decît în anul 1952.

Schimbările intervenite în 
comerțul socialist, ca urmare 
a dezvoltării economiei națio
nale, sarcinile sporite care îi 
revin în cincinal și în pers
pectivă, au impus găsirea unei 
forme noi de orgariizare care 
să contribuie la perfecționa
rea conducerii comerțului. 
Funcționarea distinctă a unor 
întreprinderi pentru comerțul 
cu ridicata și a unor organi
zații pentru comerțul cu amă
nuntul a generat unele nea
junsuri, dintre care mențio
năm : raporturile imperfecte 
dintre întreprinderile comer
țului cu ridicata și întreprin
derile comerțului cu amănun
tul. întreprinderile cu ridi
cata care contractează fon
dul de marfă avînd și rolul 
influențării producției indu
striale au indicatori econo- 
mico-financiari insuficient le
gați de realizarea planului de 
desfacere cu amănuntul. în 
acest fel cointeresarea mate
rială a lucrătorilor din comer-

Arăturile de toamnă 

se apropie de sfîrșit
In săptămîna care a trecut, 

întreprinderile agricole de stat 
s-au apropiat mai mult de sfîr- 
șitul lucrărilor de pregătire a 
terenurilor pentru însămînță- 
rile de primăvară. Mecaniza
torii din aceste unități au arat 
94 la sută din terenurile pre
văzute. întreprinderile din 
nouă regiuni ale țării, printre 
care Argeș, Banat, Oltenia,

Ploiești, au terminat această 
lucrare, iar în celelalte regiuni 
sînt numeroase întreprinderi 
agricole de stat care au arat 
întreaga suprafață. Timpul 
prielnic și umiditatea suficien
tă din sol au permis mecaniza
torilor să efectueze lucrări de 
calitate, ceea ce va ușura exe
cutarea însămînțărilor.

(Agerpres)

CEI DE

țul cu ridicata are efect nu
mai pentru îndeplinirea pla
nului întreprinderii proprii, 
fără să aibă suficientă legă
tură cu realizarea în 
condiții a desfacerii 
populație. Au fost cazuri

bune 
către 
i în 

trecut cînd lucrătorii din co
merțul cu ridicata au primit 
premii, deși planul desfacerii 
către populație nu se înde
plinea de către, organizațiile 
cu amănuntul din aceeași re
giune. Totodată, organizațiile 
comerciale cu amănuntul deși 
aveau contactul nemijlocit cu 
consumatorii nu puteau influ
ența direct industria și nu e- 
rau direct interesate în pre
luarea tuturor articolelor e- 
xistente în stoc din depozi
tele cu ridicata.

Existența unor paralelisme 
în activitatea de planificare, 
recepție și evidență reduceau 
eficiența economică a activi
tății comerciale, aparatul 
mercial fiind preocupat 
mare măsură de lucrări 
ministrative.

Neajunsurile arătate, 
terminate de sistemul organi
zatoric, au făcut ca în unele 
cazuri aprovizionarea popu
lației să nu se realizeze la

co
in 

ad-

de-

9
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Pămîntul fibros și subțire al Deltei este brăzdat de îngustele drumuri de ape ale canalului. Ri- 
dicîndu-și suprastructurile deasupra stufului, drăgile deschid cărări neumblate. Lazăr Sarencu, 
șef de echipă pe draga nr. 16 a Întreprinderii de construcții și amenajări piscicole. Tulcea, lu

crează de trei ani la deschiderea unor asemenea drumuri noi în Deltă.
Foto : O. PLEC AN

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

CASA FĂRĂ COPII
ȘJA

E UN CI MP FĂRĂ FLORI
înDuminică dimineața 

Sacosul Mare, raionul Lugoj. 
O agitație neobișnuită. Pe u- 
lițele largi ale satului trece 
în goană un grup de călăreți. 
Tinerii îmbrăcați în haine 
de sărbătoare cu un steag 
plin de panglici, basmale și 
flori, cîntă și chiuie. Din 
cînd în cînd se opresc la 
cîte o casă :

„Mirele nostru vestit 
Azi prin noi v-a poftit 
Să faceți o cale 
Pînă la curțile sale 
Că el azi se însoară...
Azi doi tineri pornesc 

același drum și gireri, 
ei sînt călăreții, invită
treaga comunitate a satului

să cinstească această hotă- 
rîre.

Mirele și nănașul se duc 
să ia mireasa. Aceasta, în
conjurată de druște, își face 
ultimile pregătiri. Și e tare 
mîndră, dintre 
din sat tocmai 
leasă. De ce 7

Vreau să fiu

toate fetele 
ea a fost a-

gospodină !

pe 
căci 
în-

Cînd El a întrebat-o ce 
planuri de viitor are, așa 
i-a răspuns. Și atunci, ca în
tr-o poveste de demult, mi
rele pe ea a ales-o.

„Vreau să fiu gospodină" 
este răspunsul pe care ni l-a

dat 76 din cele 100 de fete 
cu care am discutat. In Sa- 
coșul Mare este o tradiție 
păstrată din bătrîni ca ma
mele să-și învețe fiicele tre
burile casnice. Dar nu este 
așa de simplu. Paralel cu 
vîrsta, fetele învață la înce
put lucruri mai simple, apoi 
din ce în ce mai complicate. 
La 10—12 ani, fetele din 
Sacoș știu să facă mîncare, 
să îngrijească un copil.

Mamele, grijulii, își învață 
fetele să țeasă și să coasă. 
Mai ales să coasă pentru că

MIHAI STRÎMBEI

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a V-a)
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• „RECEPȚIE" LA 2 000 m 
ALTITUDINE

• „BOMBA" ȘAHIȘTILOR 
DIN SUCEAVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit luni, 20 noiem
brie 1967, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Uniu-

nii Sovietice la București, tova
rășul A. V. Basov, la cererea a- 
cestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

PLECAREA PREȘEDINTELUI
VECEI EXECUTIVE FEDERALE

A R.S.F. IUGOSLAVIA
Duminică seara a părăsit Ca

pitala președintele Vecei Exe
cutive Federale a R. S. F. Iu
goslavia, Mika Șpiliak, îm
preună cu soția, care, la invi
tația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale, a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, la Gara Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, Janos Fazekaș, vice
președinte al Consiliului de

Miniștri, cu soția, Alexandru
Boabă, ministrul petrolului,
Emil Drăgănescu, ministrul e- 
nergiei electrice, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Va- 
sile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, _Aurel 
Mălnășan, ambasadorul 
niei la Belgrad, și alte 
ne oficiale.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și 
dei.

Româ- 
persoa-

Petrici, 
Ia

față Iakșa 
Iugoslaviei 

membrii ambasa-

(Agerpres)

A picat acum de pe coasta 
de vest a Africii („închipu- 
ie-ți, după atîtea călătorii, 
am avut un început de rău 
de mare"), este consilier și-ți 
strecoară repede în buzunar 
o mică atenție ..un pix din 
Casablanca", sau o alifie băr
bătească — pe care ți-o re
comandă insistent, punîndu- 
te pe gînduri. Dacă nu te cu
noaște îți întinde mîna sa
cramental, rostind cele două 
silabe apăsînd pe r. după 
ritualul aristotelic: Narcis. 
$i eziți cînd vezi un obiect, 
prin nu se știe ce capriciu 
articulat. întinzîndu-se spre 
tine pentru a pecetlui cu
noștința. Pielea de șarpe e 
mai aproape și asocierea cu 
Olimpul ți se pare bizară. 
Plutește pe trotuoare după 
ultimele detalii legate de 
mersul văcarilor porecliți,

SPUNE-MI 
NARCIS 
sublimă ironie. Gary Cooper 
și Yttl Brinner și parcă a 
descălecat, cîteva secunde 
înainte, scheletul ambulant 
al asinului de Pernambuco (!) 
El este înalt și trist, și 
slab, și cu părul discret ar
gintat cu pudră fină, atît de 
discret incit se observă că e 
discret și e consilier și puțin 
budist după cum se confe
sează din primul moment, lă- 
sîndu-te să-i admiri secretul

cu care te miruiește, gata 
oricînd să-ți facă rost de 
un permis gratuit pentru fot
bal. o admitere în facul
tate pentru nepotul tău pe 
care-l știe într-a Xl-a, un 
Fiat nerodat (pleașcă, nu al
ta !), un schimb de locuință 
(mă-nțelegi!). meseria lui 
de consilier îl obligă la • un 
diapazon vast de servicii 
„pentru tine", bineînțeles, de
osebite și puse deoparte. își 
face promenada pe un bu
levard retras și lumea știe 
și, din cînd în cînd, în pele
rinaj de grădină zoologică îi 
aruncă resturi de sunete și 
el le înregistrează pentru 
cîteva luni. Se oprește în 
fata unei minuni cu tocuri

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

LA „UNSPREZECE”
Mihaela, 17 ani, elevă, o 

fată ca toate celelalte care 
au ochii verzi sau albaștri, e 
înaltă și o cheamă... Mihaela. 
îi place filozofia. Socotește 
că viața nu poate și nu tre
buie să fie plată chiar dacă 
cere luptă și veșnice speran
țe. Știe că lupta poate fi 
obositoare dar se simte capa
bilă s-o accepte. Pînă atunci 
se mulțumește să facă parte 
dintre premianții clasei sale, 
în timpul discuției care va 
urma, ea va „sintetiza" cele 
spuse și va contura conclu
ziile.

Rodica, 17 ani, elevă, o 
fată cu părul bălai, ochii al
baștri și nasul cîrn, care ar fi 
vrut să fie mai înaltă. Cole
gii o socotesc bună colegă, | 
simpatică, modestă și priete
noasă. își spune că, deocam
dată, nu înseamnă aproape 
nimic dar mai tîrziu cînd va 
căpăta mai multă experiență 
de viață, ființa fără însușiri 
prea deosebite de azi va de
veni un om util societății. j
Pînă atunci însă va căuta să 
rămînă ceea ce este. în 
timpul discuției ea va căuta 
să apropie punctele de ve
dere.

Mihai, 17 ani, elev, un bă
iat, destul de înalt, ca să con
sidere lucrurile de la înălți
me, cu ochii verzi deși toc
mai culoarea asta i-a fost 
totdeauna nesuferită. Se so
cotește cu sinceritate un tip 
comun și cu totul monoton 
în ce privește trăsăturile 
principale dar posedat de un 
orgoliu care, după propria-i 
opinie despre sine, coexistă 
cu calitatea de premiant".

în timpul discuției va fi a- 
deseori liric și totdeauna 
deosebit de sincer.

Discuție condusă
Mircea, 17 ani, elev, un 

băiat liniștit, reținut în dis
cuții, timid chiar, care a păs
trat unele trăsături ce se po
trivesc, gîndește el, mai mult 
celor din a IV-a : e ordonat, 
își ajută părinții acasă, e res
pectuos cu vecinii.

Nu are încă un țel limpe
de în viață, ar fi vrut să se 
facă artist sau regizor dar, 
după ce s-a convins că nu 
are talent, a renunțat. îi plac 
automobilele, se visează pi
lot de încercare alergînd la 

de SEN ALEXANDRU
bordul unui bolid în cadrul 
unui „Mare premiu’. Auzise 
cîndva că oamenii slabi vi
sează mult. Să fie asta ade
vărat ? în general, premianții 
nu pot fi socotiți oameni 
slabi și el este un astfel de 
elev fruntaș.

în timpul discuției îl veți 
I regăsi mai mult tăcut, trăind 
1 intens fiecare lucru spus a- 
I colo. Cînd intervine în dis

cuție, și asta numai cînd i se 
cere, se dovedește deosebit 

de matur.

Sandu, 17 ani, elev, un bă
iat scund care o să se supere 
dacă nu-1 credeți că are 17 
ani. își caută întotdeauna 
tovarăși de polemică și-i plac 
nespus controversele. Să nu-1 
criticați în public, se va simți 
jignit și vă va răspunde 
prompt chiar dacă va ști că 
nu are dreptate, deoarece 
este foarte ambițios. își duce 
totdeauna la îndeplinire idei
le. îl atrage nespus tot ce 
produce mișcare și ar dori să 
posede aceste izvoare de

mișcări. Este pripit, uneori 
greșește și-și regretă pripea- 

I la. îi place punctualitatea. îl
I interesează foarte mult păre

rea altora despre el.
în timpul discuției el des

chide atacul, este adeseori 
purtătorul de cuvînt al celor
lalți, păstrătorul cel mai fi
del al „tradițiilor" lor.

Cei de la „unsprezece", 
toți cei de mai sus la un loc. 
Citit în întregime, numele a- 
cestui personaj colectiv sună 
așa : „cei de la școala gene- 

I rală numărul 11". De fapt, 

„prietenii noștri au absolvit 
de mult școala elementară și 
sînt pe cale să absolve și li
ceul dar prietenia lor, năs
cută încă din clasa I a acelei 
școli „nr. 11“ nu i-a părăsit 
niciodată, a crescut o dată 
cu ei, a devenit o realitate 
recunoscută de cei din jur, 
așa că Mihaela, Rodica, San
du, Mihai și Mircea au deve
nit pentru toți colegii lor 
„Cei de la unsprezece".

îi regăsim adunați în jurul 
unei mese dreptunghiulare, 
ca toate mesele rotunde, gata 
să-și retrăiască minunata lor 
prietenie.
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„Sînt angajatul întreprin
derii de montaje București, 
șantierul 7 Craiova — ne 
scrie tovarășul Florea Do- 
brin.

La început am lucrat ca 
lăcătuș necalificat dar apoi, 
la cerere, am urmat cursu
rile de calificare la locul de 
producție din cadrul între
prinderii. cajificindu-mă în 
meseria de sudor. In pre
rent, deși nu sînt din Cra
iova, nu mi se acordă spo
rul de șantier. Anț acest 
drept ?“

Tovarășe Florea, răspun
sul nostru se bazează pe re
glementările H.C.M. nr. 
1053/1959, potrivit cărora sa- 
lariații angajați la cererea 
lor în localitatea unde se 
află unitatea respectivă, sînt 
asimilați cu localnicii chiar 
dacă își au domiciliul per
manent in altă localitate și 
deci nu au dreptul la indem
nizațiile sau sporurile de 
șantiere acordate la acea 
unitate.

Tinerii Pavel Telțgaru și 
Niculina Grigorean absol
venți ai I.C.F.-ului ne cer 
lămuriri in legătură cu mo
dul de acordare a primelor 
de instalare prevăzute de 
lege pentru cadrele prezen
tate Ia post.

„Originari sîntem din re
giunea Suceava, respectiv 
București. După terminarea 
facultății am fost repartizați 
la sanatoriul balpeo-clima- 
teric de copii din orașul 
Bușteni. In momentul pre
zentării Ia post am solicitat 
prima de instalare dar pu 
ne-a foșt acordată- Vă ru
găm să pe precizați dacă re
fuzul este justificat de vreo 
dispoziție legală, și care este 
aceasta ?“

Da, estg justificat deoarece 
absolvenții care au fost re
partizați în alte localități 
decit acelea unde își au do
miciliul, primesc o indemni
zație de instalare egală cu 
un salariu și costul transpor
tului de la domiciliu la noul 
Ioc de muncă, numai în ca
zul în care au fost reparti
zați în localități rurale. Cei 
care au fost repartizați in 
localități urbane — cazul dv.
— au dreptul doar la o in
demnizație egală cu valoa
rea cheltuielilor de trans
port pină la locul de mun
că, pentru ei, membrii fami
liei și gospodăria lor. Cit 
privește dispoziția legală a- 
ceasta este H.C.M. nr. 91Ș/ 
1960, articolul 12, literele a și 
b.

Mă numesc Stela Visehî și 
locuiesc în orașul Baia Mare, 
în luna februarie 1967 am 
fost angajată provizoriu la 
P.T.T.R. ca oficiant III. în 
această instjtgție am lucrat 
neîntrerupt aproape șase 
luni, pînă în luna iulie 1967. 
cînd am plecat in concediu 
de maternitate. După expi
rarea concediului, la întoar
cerea în unitate, mi s-a co
municat că nu voi mai putea 
lucra întrucît nu mai au ne
voie de personal.

Aș vrea să știu dacă, față 
de situația mea — angajată 
provizoriu — instituția a 
procedat legal desfăcindu-mi 
contractul de muncă pentru 
motivul arătat.

Pentru a vă da un răspuns 
clar începem mai întîi cu o 
precizare terminologică. Le
gislația muncii în vigoare 
nu cunoaște o astfel de an
gajare, „provizorie". Dv. ați 
fost probabil angajată tem
porar. Din contextul H.C.M. 
nr. 1842/1951 desprindem că 
funcționarii temporari sînt 
cei ce se angajează pe o du
rată de cel mult două luni 
sau. în situația în care înlo
cuiesc pe un angajat care își 
păstrează postul în baza le
gii, pe o durată de cel mult 
patru luni. Dacă raportul de 
muncă continuă și după ex
pirarea acestor termene li
mită, contractul de muncă 
încheiat inițial pe o durată 
determinată se . consideră 
prelungit pe termen nedeter
minat. Altfel spus devine un 
contract de muncă obișnuit
— articolul 23 Codul Muncii
— și nu mai poate fi desfă
cut decit în condițiile artico
lului 20 din Codul Muncii 
care nu prevede posibilitatea 
desfacerii pentru motivul 
descris — ,.nu mai au ne
voie de personal".

Laszlo Rapoti, militar în 
regiunea Banat, ne relatează 
următoarele :

„Am absolvit în anul 1967 
facultatea de mecanică. îna
inte de intrarea în facultate 
am lucrat țimp de patru ani 
ca muncitor calificat, spe
cialitatea mecanică, la Uzina 
„Tehnofrig" din Cluj. După 
examenul de stat am fost re
partizat să lucrez tot la 
„Tchnofrig". Vă întreb : care 
sint drepturile legale de sa
larizare care mi se cuvin, 
voi primi salariu corespun
zător perioadei de stagia- 
tură ?"

Absolvenții institutelor de 
învătămînt superior prove- 
niți din producție vor putea 
fi salarizați — în conformi
tate cu articolul 22 aliniat 
II din H.C.M. nr. 018/1960 
chiar de la începutul activi
tății lor între limitele sala
riului tarifar ale funcției în 
care vor fi încadrați. Deci, 
nu ca stagiari.

MIRCEA NICOLAE

Am fost tentat să-i pun 
această intrebare directo
rului căminului cultural. 
Am renunțat insă. Puteam 
să pun aceeași intrebare tu
turor tinerilor din Codăești, 
sau din alte comune și o- 
rașe pe unde am trecuț și 
am întilnit situații asemă
nătoare. Dar in acel mo
ment directorul căminului 
parcă ini-a ghicit intenția 
și indirect, mi-a răspuns a- 
dresindu-se celorlalți doi 
de față : „Impăcați-vă. oa
meni buni ! Problemele a- 
cestea se discută calm, in
tr-o atmosferă de respect 
reciproc față de persoană 
și funcție". Dar cei doi — 
președintele sfatului popu
lar și instructorul raional 
U.T.C. — parcă nu auziseră 
nimic. Continuau să-și a- 
runce unul cțltliia cuvinte 
grele, instructorul uitind. că 
președintele sfatului popu
lar e totuși un om mai in 
vîrstă decit dinsul, pre
ședintele uitind să-și con
troleze gesturile. Noi îi pri
veam cum realizează o au
tentică ceartă de mahala, 
convinși fiind in sinea 
noastră că np s-ar intimpla 
așa cevg dacă dumnealor, 
oameni in care ceilalți oa
meni au investit o anumită 
putere și răspundere. nu 
le-ar fi în eclipsă totală 
tactul și franchețea clemen
ta ră.

Desigur, relațiile dintre 
acești doi factori. încordate 
în mod artificial (nu nea
părat datorită fondului, a 
ideilor contradictorii, își 
pun amprenta pe întreaga 
lor activitate. Cum ? Prefe
răm să-i dăm cuvintul tot 
profesorului amintit: „Noi. 
la căminul cultural, am 
putea face multe lucruri

frumoase. Avem orchestră 
proprie, oameni talentați, 
tineri dornici să pună umă
rul la treabă, pentru reu
șita multor acțiuni instruc
tive și de destindere tot
odată- Totuși, la căminul 
cultural nu se face mai ni
mic. Șt aceasta fiindcă nu 
există colaborare intre sfa
tul popular, organizația 
U.Ț.C., școală etc. Ei se 
ceartă și tinerii suportă 
consecințele..."

Desigur, a te precipita e 
ușor, dar nu e calea cea

licitările dinsului. Îmi spu
nea toate acestea sincer, ne
căjit și îngrijorat, deoarece 
răspundea de munca orga
nizațiilor U.T.C. din școli. 
Discutînd cu cițiva profe
sori din oraș mi s-au re
latat citeva episoade, lată 
cuvintele unei tinere pro
fesoare !

— Cu mai multe luni in 
urmă, prin iarnă, aveam o 
acțiune ce trebuia să se 
desfășoare intr-un cadru 
festiv. Noi, un grup de ti
neri profesori, am organi-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

mai bună- Pentru rezolva
rea anumitor probleme, se 
cere insă răbdare, atenție 
la toate argumentările pro 
șț contra, un calm cumpă- 
nitor și luminos. Pentru o 
atmosferă propice lucrului, 
modul de adresare, tonul, 
gestul au importanța lor 
ușor deductibilă- Tocmai de 
aceea ele trebuie să fie 
pgrțț componențe ațrgcțive 
ale recuzitei comportamen
tale a activistului U.T.C. 
Dacă-s neglijate, conse
cințe negative apar ime
diat. Mai puțin vizibile u- 
neori totdeauna greu de 
înlăturat Și ceea ee e mai 
grav e cg unii nici nu-și 
dau seama de geneza a- 
cestor consecințe. Astfel, 
un secretar al unui comitet 
orășenesc U.T.C. îmi relata 
cum d» la un timp unii pro
fesori din oraș il opalesc. 
că nu vor să mai răspundă 
cu tragere de inimă la so-

zat totul am pregătit sala 
etc. Am muncit o dimineață 
întreagă. Și cînd am ter
minat ne-am dat seama că 
pină la începerea acțiunii 
propriu-zise mai era o oră. 
Stăteam lingă sobă și dis
cutam. Atunci a venit to
varășul secretar, cu o pri
vire rece a inspectat totul, 
apoi ne-a poftit afară, in 
ger. Nu știu, dar în clipa 
aceea parcă mi s-a așezat 
ceva greu pe inimă.

Reamintindu-i acestea, 
tovarășul secretar mi-a răs
puns că dinsul „nu poate 
ține cont de amorul pro
priu al fiecăruia", că nu 
are nici timp și nici răb
dare pentru așa ceva. Dar 
nu de ..amorul propriu" era 
vorba, ci de lezarea sensi
bilității unor oameni și- 
implicit, de nerecunoașterea 
calității și eforturilor lor.

— Acum o lună eram cu 
elevii în tabără, își amin

tește un alt profesor. Două 
eleve din clasa mea au 
muncit toată seara la ame
najarea scenei pentru ser
bare. și fiindcă n-au termi
nat, s-au sculat nesilite de 
nimeni cu noaptea in cap 
și au continuat ceea ce în
cepuseră. Apoi au dat fuga 
să se schimbe căci mui era 
puțin timp pină la începe
rea serbării. Cum era și de 
așteptat, au intirziat vreo 
2—3 minute. Tovarășul se
cretar le-a ieșit înainte și 
a început : „Nu vă e rușine, 
eu să vă aștept pe voi, sau 
voi pe mine Fetele au 
izbucnit in plins, eu am 
încercat să-i explic, dar 
mi-a spus să-l las în pace 
că știe dinsul ce face.

Asemenea intimpliri am 
putea să mai relatăm. A- 
cum tovarășul secretar se 
simte părăsit tocmai de co
laboratorii săi cei mai a- 
propiați, profesorii. Și 
poate n-ar fi prea grav 
dacă'ar fi un proces ce s-ar 
desfășura in sine și pentru 
sine. Dar nu e așa. Rela
țiile acestea fiind între
rupte ici, colo, datorită lip
sei de tact, de finețe, munca 
organizațiilor U.T.C. din 
școală nu mai are aceeași 
continuitate și același con
ținut. Aportul profesorilor 
nu mai e însoțit de aceeași 
căldură afectivă ca înainte. 
Convergența acțiunilor fac
torilor educativi asupra o- 
biectului de educat nu se 
mai realizează. Iar tovară
șul secretar e înclinat să 
dea vina pentru această 
stare de lucruri pe profe
sori șț nu pe propria sa 
lipsă de tact, pe ignorarea 
sensibilității și personali
tății celor din jur.
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BREVIAR COTIDIAN
ȘANTIER ARHEOLOGIC 

ȘCOLARL A R
ATLANTIDA

de N. F. JIROV
Elevii Scolii de 8 ani din 

comuna Dedrad, raionul Re
ghin, îndrumați de învățăto
rul Mihai Cîmpean, au des
chis în jurul comunei șantie
re arheologice. Piesele 
scoase la iveală cu ocazia e- 
fectuării săpăturilor alcătu
iesc acum un bogat muzeu 
arheologic școlar Sînt expuse 
aici unelte de muncă din cele 
mai vechi timpuri, lame con
fecționate din lut ars și din 
silex, dălți din piatră șlefuită, 
fragmente de vase ceramice.

Chemați la fața locului, spe
cialiștii de la Muzeul din 
Tirgu Mureș au identificat pe 
șantierul arheologic de la 
Coreni o așezare datînd din 
secolul al IV-lea era noastră 
și aparținînd culturii Sîntana 
de Mureș. Continuate, săpă
turile au mai scos la iveală 
urmele unei cetăți de pămînt 
construită in urmă cu aproape 
1000 de ani, precum și un 
bordei avșnd pardoseala con
fecționată din bucăți de lut 
ars.

I. V.

99 CINTECE PATRIOTICE'!
>*•

de 
a-

In librării șt magazine 
specialitate a sosit zilele 
cestea un interesant disc cu- 
prinzind 5 „cintece patrio
tice".

în interpretarea unor repu
tate formații corale și orches
trale românești 
rea dirijorilor

stih condtice- 
Dinu Stelian,

Carol Litvin și Constantin 
Romașcanu putem asculta 
„Hora Unirii", „Imnul eroi
lor" a lui Ionel G. Brătianu, 
„Tricolorul" de C, Pprum- 
bescu, „Pui de lei" de Ionel 
G. Brătianu și „Pe-al nostru 
steag" de C. Porumbescu.

D E V o R B A c u
TIBERIUS
GUVERNATORUL ROMAN

Richard Johnson și Anțonella Luoldi intr-un cadru de film

Richard Johnson, actorul 
care a interpretat — rolul 
Diincan Sandys din filmul 
„Operațiunea Crossbow", 
joacă acum intr-un film ro
mânesc. Este vorba despre 
„Columna" care se toarnă in 
momentul de fată la Brașov 
de o echipă condusă de 
Mircea Drăggn, după un sce
nariu de Titus Popovici. Ac
torul englez interpretează ro
lul lui Tiberius — guverna
torul roman al Daciei.

— Cum vă simțiți ca en
glez in rolul de guvernator 
roman ?

— Am mai jucat roluri de 
romani în teatru și în film și 
am acceptat cu plăcere rolul 
lui Tiberius. Ca englez, 
nu-mi va fi greu să-l inter
pretez pentru că atit cultura 
cit și istoria tării dumnea
voastră, ca și a Angliei, au 
un punct comun : influența 
culturii materiale și spiritu
ale romane.

— Ce părere aveți despre 
modul de lucru al cineaștilor 
români ?

— Am găsit aici o atmos
feră intimă, propice de altfel 
creării unor roluri de pro
funzime.

Subiectul filmului tratează 
o pagini din istoria țării 
dumneavoastră. Sînt convins 
că impresionați de frumuse
țea peisajelor văzute în acest 
film, mulți spectatori stră
ini vor veni în țara dumnea
voastră să vă cunoască 
bine.

— Ce tipuri de roluri 
ferați 1

— In film — rolurile __
matice, dar sper să joc cind- 
va ți comedie. De fapt la 
„Shakespeare Memorial The-

atre" am jucat roluri de 
comedie.

— Ce preocupări aveți in 
afara profesiunii ?

— Atit cit îmi permite 
timpul mă ocup de fotogra
fie, călăresc, pescuiesc. Mă 
interesează foarte mult 
științele naturii și în pauzele 
dintre filmări am încercat să 
identific flori, plante și ani
male din România.

— Ați filmat la Hollywo
od, ați jucat teatru în An
glia, ați fost de două ori în 
turneu în U.S.S.S. Ați stabi
lit un adevărat maraton artis
tic.

: - Da.
— In lume există deose

biri de vederi. Eu sînt artist 
iar viața in teatru este 

' ternațiopglă. Opmenii 
’ care i-am 
feriți dar 
frumos e 
purile.

întilnit „par" 
ideea de bine 
pentru toate

in- 
pt 
di- 

și 
tim-

C. D.

mgi

pre-

dra-
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„Noroc și un viitor fericit 
tuturor tinerilor români".

RICHARD JOHNSON

Toată lumea știe că mișca
rea cinecluburilor din țara 
noastră există de 10 ani, că 
s-au obținut realizări mai 
mult decît notabile (mai ales 
datorită pasiunii cineclubiști- 
lor), că există acum la noi 83 
de cinecluburi, că de vreo 8 
luni există chiar o comisie a 
cinecluburilor. Sînt, mai ales 
din punct de vedere organi
zatoric, foarte mult rămase în 
urmă (în alte țări.există de 
mult ceva bine organizat din 
toate punctele de vedere).

S-a emis de mult ideea unei 
federații naționale a cineclu
burilor. Excelentă și necesară 
idee 1 Să fie cît mai repede 
pusă în practică. Am susține 
însă a altă denumire (de ex. 
Asociație sau Uniune) ...Ne 
mai exprimăm apoi părerea 
ca din conducerea Uniunii 
naționale a cinecluburilor din 
România (sau „asociației’) să 
facă parte. în proporție cel 
puțin egală, reprezentanți ai 
cinecluburilor din țară ; ală
turi de specialiști unanim re- 
cunoscuți în a avea vechi și 
trainice legături cu probleme
le cinecluburilor. Credem a- 
poi că „uniunea" ar putea a- 
vea filiale regionale. Acest 
lucru rezultă cu necesitate 
'din faptul că pe cuprinsul u- 
nei regiuni astăzi există mai 
multe cinecluburi (ale așeză
mintelor culturale, sindicate

lor, pionierilor). „Filiala re
gională" a cinecluburilor res
pective, condusă de un bi
rou cu 3—5 membri, poate 
organiza, cel puțin o dată pe 
semestru, o consfătuire și o 
trecere în revistă a producției 
cinecluburilor din regiune la
șa cum există la celelalte con
cursuri amintite faze raionale 
și regionale, chiar interregio
nale).

O problemă care stă firesc 
în atenția cinecluburilor din 
întreaga țâră este aceea a 
relațiilor cu Arhiva națională 
de filme. Se știe interesul ci- 
neclubiștilor față de... conți
nutul Arhivei. Din păcate, de 
cîtva vreme, Arhiva a stopat 
trimiterile (puține cîte erau, 
dar erau I) și „lucrează" ex
clusiv prin „Cinematecă". 
Deci, în regulamentul „Uni
unii" trebuie precizate clar 
relațiile cinecluburilor cu 
Arhiva națională de filme, și 
nu numai cu ea, ci și cu în
treprinderea cinematografică, 
cu A.C.I.N.-ul, cu televiziu
nea, cu teatrele (profesioniste 
și populare). Bunăoară, ar fi 
bine să se găsească un răs
puns la asemenea întrebări : 
poate exista la televiziune o 
emisiune specială, periodică, 
a cinecluburilor ? Un film — 
documentar, scurt - metraj 
etc. — produs într-un cine- 
club, poate fi achiziționat de

televiziune sau „Sabia", acor- 
dîndu-șe cuvenitele drepturi 
de autor ? Și altele...

De asemenea, am ma’ pro
pune ca „uniunea" să ai
bă o Arhivă proprie (care să 
conțină cel puțin filmele ci
necluburilor premiate la fes
tivalul național). Se ridică de 
aci, firesc, problema copiilor. 
Un cineclub ar trebui să aibă 
posibilitatea „să tragă" cel 
puțin două copii a unui film 
propriu (una care rămîne... a- 
casă, și alta care „merge" mai 
departe). Și cu asta, atingem 
ușor și cîteva din problemele 
tehnice ale cinecluburilor. S-a 
propus un magazin de specia
litate pentru cinecluburi și 
chiar un laborator. Susținem 
cu toată tăria acest lucru și 
ne permitem să atragem a- 
tenția că un laborator deja 
există. Există în cadrul coope
rativei „Foto" din Capitală 
și are sediul în magazinul 
„Foto Stadiop" aflat pe B-dul 
Muncii nr. 98 din București. 
Iată, deci un punct cîștigat. 
„Punctul" însă trebuie mă
rit și dotat corespunzător în 
continuare (de ex. să existe 
și o mașină de copiat pentru 
8 și 16 mm etc). Se adaugă 
mesele de montaj, instalațiile 
de sonorizare, aparatele de 
luat vederi noi și de diverse 
tipuri, peliculă alb-negru și 
color de 2 x 8 mm și 16 mm

de diferite „dine" etc. Aparat 
de 8,16 sau 35 mm, le trebuie 
cinecluburilor ? Cu sau fără 
transfocator ? Am îndrăzni să 
zicem că, acum, de oricare, 
numai să fie I

Avînd în vedere faptul că 
în prezent există 43 cineclu
buri sindicale, 17 studențești, 
15 pe lingă așezămintele 
culturale și 8 pionierești (și 
numărul lor este în continuă 
creștere) aș mai propune ca 
în noua „uniune" să existe 
mai multe „secții" : secția ci
necluburilor școlare, secția ci
necluburilor sindicale, secția 
cinecluburilor așezămintelor 
culturale (spre a se face o în
drumare la obiect, pe tema
tica specifică acestora) ; apoi 
secția de critică cinematogra
fică, secția documentare și 
presă.

Și mai cred că, o dată, vor 
putea exista „săptămîni" sau 
„zile" ale filmelor cineclubu
rilor, prezentate la cinemato
grafe centrale din marile o- 
rașe ale țării

Profesor TRAIAN 
D. LUNGU 

președintele cineclubului 
„C. I. Nottara" 

al Casei orășenești cu culturi 
din Rm. Vilcea

Atlantida, misteriosul con
tinent descris de filozoful grec 
Platon după amintirile înain
tașilor săi, continent situat 
undeva în Oceanul Atlantic, 
și scufundat în condiții la fel 
de nelămurite a pasionat în
totdeauna pe amatorii de e- 
nigme. Atlantida a devenit un 
subiect pentru romanele fan
tastice, un prilej de a imagina 
o lume superioară într-un tre
cut depărtat. Dar de fapt ce 
se știe cu adevărat despre A- 
tlantida ? Sînt mulți care îi 
contestă existența, sînt alții 
care cred in trecuta prezență 
a fostului continent ca în 
ceva indispensabil. Sînt ar
gumente pro și contra.

Lucrările despre Atlantida 
sînt atft de numeroase îneît 
au putut crea o vastă biblio
grafie care se cere cercetată 
cu atenție. A fost sau n-a fost 
acest continent ori avem 
de a face cu o legendă ? Care 
a fost cauza pieirii lui ? S-au 
salvat o parte din locuitorii 
lui și unde se află ei astăzi ? 
Civilizația acestei lumi dispă
rute era într-adevăr atîț de 
avansată pe cît ni se sugerea
ză ? Autorul sovietic crede 
în existența continentului e- 
nigmatic și o susține după o 
severă analiză critică și a 
datelor despre ei. Deși de un 
caracter Științific, Atlantida 
rămîne o carte pasionantă 
pentru orice amator al pro
blemei.

VREJI 
SĂ FACEȚI
CUNOȘTINȚA?

în rublica noastră de astăzi 
și-au exprimat dorința să co
respondeze următorii tineri.

Gîrjoabă Gheorghe — 30
ani, inginer, str. „Anul 1821“ 
nr. 25, raionul Lenin, Bucu
rești (teme diverse).

Anghelescu Petre — 20
de ani, montator locomotive 
Diesel electrice, stf. Doljului 
nr. 4 Craiova (ilustrate, mu
zică).

Gulei Marinela — profesoa
ră, — școala generală de 8 
ani Brodina de sus, comuna 
Moldova Sulița, raionul Cîm- 
pulung Moldovenesc, reg. Su
ceava (teme istorice).

Nuța Tătulescu — învăță
toare, școala Creveleștj, co
muna Chiliile, raionul Buzău, 
reg. Ploiești, (cinema, sport).

Maricica Duhan — 18 ani, 
dactilografă, sat Fetești, corn. 
Scobinți raionul Hîrlău, reg. 
Iași (sport, cinema.).

Petre Marius Roman 30 de 
ani, laminator, orașul Oțelul 
Roșu, str. Ștefan cel Mare 16, 
raionul Caransebeș, reg. Ba
nat (teme : turistice, muzică).

Flori Popescu, 20 de 
muncitoare, str. Oituz, 
Curtea de Argeș, reg. 
(ilustrate, cinema).

Georgevici Lucia, 18 
studentă, comuna Ghiroda Ve
che 16, Timișoara (literatură, 
ilustrate).

Onet Maria — 19 ani, pro
fesoară, str. Roșiorilor 15, Ora
dea, reg. Crișana (diverse). 
N. R. : Reamintim cititorilor 
că adresele în ziar, dacă uu 
cuprind toate datele cerute 
de rubrică : vîrsta, profesia, 
localitatea, tematica nu le 
putem da spre publicare.

Elevii vor avea o rublică 
specială dedicată lor, către 
sfîrșitul trimestrului I. Acum 
„sîntem în teze" I

ani,
nr. 3, 
Argeș

ani,

OBOSEALA
TRANSPLAN-

TAREA INIMII

Cunoaștere și menajare reciprocă

SALIVA INDICĂ

Doctorul Akira Sato din 
Tokio, a pus la punct o me
todă științifică pentru măsu
rarea oboselii. Aparatul pe 
care l-a construit indică creș
terea acidității în salivă și 
repețip cu emailul dentar. 
Încercările efectuate pe 130 
de copii de vîrstă școlară au 
confirmat exactitatea aparatu
lui. Dr. Sato s-a gtndit că a- 
paratul său poate folosi și în 
elaborarea programelor șco
lare. De asemenea, poate da 
rezultate și în industrie, 
analiza metalelor.

0 ,,MAREJ1 
CÎNTĂREAȚĂ

O echipă de 
medici de la u- 
.liversitatea Sta
nford (S.U.A.) 
ește gata să 
efectueze o 
transplantare de 
inimă de la un 
pacient la altul.

Pînă acum, 
asemenea ope
rații au fost e- 
fectuate pe cîi- 
ni, cu ajutorul 
unor inimi păs
trate timp de 
șapte ore într-o 
soluție alcalină 
rece. Inima 
transplantată a 
funcționat timp
de 18 luni.S-a constatat că ciocîrlia 

are respirația mai lungă decit 
a omului. Ea emite triluri 
care durează mai mult de 20 
de minute, fără întrerupere, 
în timp ce cîntărețul cel mai 
exersat nu poate rezista mai 
mult de zece minute, cu în
trerupere.

LUXUL DE 
ALTĂDATĂ

Spre a face mai luxos apar
tamentul, în timpuri străvechi

se aștemeau pe jos paie. 
Chiar și mai recent, camere
le reginei Elisabeta a Angliei 
erau împodobite în acest fel. 
Ca un lux excepțional, erau 
schimbate zilnic.

E N TR U



DISCUȚIE

CONDUSĂ

de

SEN
ALEXANDRU

(Urmare din pag. I)

Sen Alexandru: Redacția 
-a gîndit să aducă în discu-

noastră un subiect mult
discutat în toate timpurile și 
totuși mereu nou : despre 
prietenie. Dacă am înțeles 
bine nu este vorba despre a- 
cest sentiment în general, ci 
despre felul în care se rea
lizează el în practica zilnică 
a unui grup de prieteni. 
M-am întrebat adeseori cum
se naște un asemenea grup 
de prieteni, o asemenea for
ță care lasă urme neșterse 
în viața oamenilor ?

Mircea: N-aș putea răs
punde la întrebare, totuși ce 
spuneți dv., am simțit și eu. 
Noi eram o clasă mai slabă 
la matematică, ne-a venit un 
tovarăș profesor de matema
tică nou, și la începutul a- 
nului a plouat cu treiuri. Mai 
rămăseseră cîțiva neascultați, 
printre care și eu, și într-o zi 
mă scoate ia lecție. Toată 
clasa, dar mai ales prietenii 
mei erau într-o tensiune 
groaznică. Mă ascultă, îmi 
cade ceva ușor, și am luat un 
zece. In momentul acela s-a 
produs ceva deosebit, cînd 
m-am întors în bancă am vă
zut că cei mai fericiți erau 
colegii mei.

Mihai: Pentru faptul că 
era primul zece din clasă...

Mircea : Același sentiment 
l-am avut și eu la rîndul

stringeam într-un punct- vreo 
patru-cinci, adică noi cinci, 
și mergeam la colțul nostru, 
cum îl numeam, și stăteam 
ceasuri întregi după ce ie
șeam de la școală pentru a 
mai discuta unele lucruri.

Mircea: Locul acesta era 
peste drum de un centru de 
pîine. Luam cîte un sfert de 
pîine și mîncam cu toți din 
el și discutam..

Mihaelă : Atîta stăteam de 
vorbă că uneori. treceau pă
rinții pe lingă noi și ne spu
neau să mergem acasă și noi 
tot nu plecam.

S. A. : Aș vrea să înțeleg 
cum s-a impus în mod firesc I 
la voi personalitatea fiecă- ■ 
ruia, cum s-a manifestat ceea 
ce avea unul și nu avea ce
lălalt, cum v-ați întregit unul 
pe altul.

Mihaela : Nu știu cum aș 
putea răspunde... n-a fost un 
proces vizibil... Fiecare . și-a 
spus punctul de .vedere... 
cînd ne-a spus unul din noi 
că am greșit nu ni s-a întîm- 
plat să ne supărăm. Eră fi
resc, porneam de la premiza I 
că cineva vrea să îndrepte o ! 
greșeală.

Sandu : Puncte de vedere 
diferite sînt între noi, dar și ! 
în jurul nostru trăiesc oa
meni cu idei și aspirații di
ferite. Pe unii îi pasionează i 
pescuitul sau alpinismul, pe j 
alții nu mai știu ce muzică și I 
discuri cu beatleși... pe pline ■ 
ce e nou în tehnică, literatu- 1

S. A. : Ca să-mi clarific 
întrebarea voi recurge tot la 
o amintire. După o ascultare 
amănunțită, un foarte sever 
profesor al meu de liceu 
mi-a dat nota nouă dar, o 
greșeajă neînsemnată făcută 
la ultima întrebare i-a îngă
duit să-mi modifice nota în 
nouă minus. Eu eram mulțu
mit că am scăpat, o jumăta
te de punct nu era cine știe 
ce. Dar prietenii mei nu se 
împăcau cîtuși de puțin cu 
situația, făceau un tărăboi 
grozav. Căci nu eu, ci noi 
toți luasem nota, ei mă înso
țiseră cu bătăile inimilor lor 
de-a lungul „meciului" foar
te strîns și acum se simțeau 
frustrați ei înșiși de o biru
ință meritată. La voi există o 
asemenea conștiință de grup ?

Mircea : Da, există.
Sandu : Și totuși fiecare își 

păstrează părerea proprie. A- 
pare, de exemplu, o revistă, 
unul spune că e frumoasă, 
altul, dimpotrivă, că nu este 
prea interesantă, în general 
fiecare are părerea lui pe 
care bineînțeles o spune ce
lorlalți.

S. A. : Nu văd nici o con
tradicție. Aci mi se pare că 
primește răspuns întrebarea 
mea cu privire la dialectica 
relațiilor între grup și indi
vid. Colectivitatea la prieteni 
trebuie să funcționeze în așa 
fel încît să permită fiecăruia 
dintre componenții săi să-și 
păstreze personalitatea în

1 eu, sincer vorbind, nu-1 pot
I defini.
I Mircea: Poate stăpînirea
I de sine...

Mihaela : Să vă spun eu 
ceva. într-o zi, acum două 
săptămîni, ieșeam de la școa
lă și tovarășul profesor de 
muzică l-a pus pe Mihai să-i 
cînte la chitară. El cîntă la 
chitară, are chiar chitară și 
de multe ori stăm și-l ascul
tăm. Este pasiunea lui de or
dinul unul, cîntă foarte fru
mos, îl apreciem toți. Ne 
strîngem lîngă el și el ne cîn
tă. Atunci el ne-a făcut o 

I surpriză foarte plăcută, își 
îmbogățise repertoriul cu 

I alte cîntece și le-a cîntat 
foarte frumos. Tovarășul pro- 

i fesor cînd a văzut asta a 
! spus să mai stea să cînte și | 

am rămas și noi cu el. Rodi
ca a spus despre el că învață 1 
bine și este un coleg bun.
Dar în ziua aceea, după ce 1 
ne-a cîntat, tot Rodica a 
spus „Miță rămîne același". 
Am impresia că atunci cu
vintele astea îl caracterizase
ră mai bine pe Mihai decît 
că învață bine și nu mai știu 
ce... toți am simțit asta dar 
nu știam cum să spunem.

S. A. : Deci, grupul vostru 
reprezintă o sinteză de oa
meni diferiți care au găsit 
ceva comun. Cum vedeți voi 
acest „ceva comun" ?

Mihai : între băieți este 
mă ușor să aibă influență unul 
asuprg celuilalt. Eu cu Mii- 1

denie de discuții... mai adău
găm și amintiri despre fapte
le care s-au petrecut.

S. A. : Discuția este un lu
cru important, totdeauna pri
etenii au discutat mult. Nu 
v-aș întreba ce anume discu
tați pentru că numărul su
biectelor posibile tinde spre 
infinit. Dar omul face tot tim
pul aprecieri despre tot ce 
cunoaște. Aveți oare impresia 
că există un punct de vedere 
personal comun, al vostru și 
numai al vostru, în aprecierea 
faptelor, oamenilor și eveni
mentelor ?

Mihaela : Firește ' Avem a- 
celeași antipatii și simpatii. 
E cineva care este pentru C„ 
de exemplu ? în prima zi, în 
clasa a IX-a a venit cu car
tea de matematică și făcea tot 
timpul probleme de materna- | 
tici. încă de atunci compor- ' 
tarea ei m-a izbit.

Sandu : Avea niște criterii ' 
ca ale oamenilor mari, pri- : 
vea totul prea serios. Este în- I 
tr-adevăr cea mai bună din I 
clasă. Citește foarte multă li- ' 
teratură.

Mihaela : Cred să Sandu o 
caracterizează foarte bine. C. | 
are un complex de superiori
tate față de noi. De cînd a 
avut față de mine o astfel de 
atitudine mi-a devenit anti
patică. Te ajută cînd îi ceri 
dar cu aceeași superioritate.

Mircea : Cine știe ce ascun
de în fond această superiori
tate. jt-

S. A. : Chiar pe oricine ?
Mihai : Are o prietenă, dar...
S. A. : Faptul că ea n-a 

știut să se poarte cu voi nu 
este o dovadă că voi ați știut 
să vă purtați cu ea !

Mihai: Poate crede că i s-ar 
știrbi autoritatea dacă ar veni 
printre noi...

S. A. : Nu orice om știe să 
se apropie de semenii săi, dar 
nu el este totdeauna vinovatul.

Sandu : Ea a văzut că vrem 
s-o introducem în grupul nos
tru, dar nu a vrut.

Mihaela : Rivalitatea de 
care vorbește Mihai nu poate i 
fi un motiv. Și noi doi am 
fost premianți dar ne-am îm- I 
păcat totdeauna foarte bine, | 
nu ne-am certat, nu am fost i 
rivali. t

Sandu : Poate că este altce- | 
va... se încadreaTj'i prea bine 
în ideile tovarășilor profesori, j 
Noi avem ideile noastre. Cam ■ 
25 la sută dintre ideile tova- i 
rășilor profesori nu sînt și ; 
ale noastre, dar sînt și ale I 
ei. Această discordanță între | 
ideile noastre și cele 2-5 la | 
sută de care am vorbit a 
dus la o notă discordantă în
tre grupul nostru și ea.

S. A. : Nu prea înțeleg des
pre ce discordanță este vorba 
și în ce constau aceste 25 la 
sută ! ?

Sandu : Tovarășii profesori 
cer pentru fiecare materie o ! 
anumită concentrare. Noi nu 
sîntem mașini, dacă învățăm 
Fhtf-o zi la șase materii pline ’

măcar nu a încercat să facă 
acest lucru, deși noi la în
ceput am încercat.

S. A.: Ați încercat... dar 
cum ? Am impresia că între 
voi și ea a crescut un fel de 
zid de poleială și voi vedeți 
numai partea din afară a 
cărei strălucire poate irita o- 
chii. Dar nu știu dacă pe 
dinăuntru ați putut vedea 
ceva.

Sandu : Eu sînt de acord, 
dar există oare un mijloc de 
a o face să vină în mijlocul 
nostru ?

S. A. : Cînd niște oameni 
vor să facă un lucru și totuși 
acesta nu se poate face din 
cine știe ce inerții, un mijloc 
ar fi explozia care să arunce 
zidul în aer și să-i pună și 
pe unii și pe alții față în 
față.

Sandu : La noi în clasă nu 
se poate aplica această me
todă, sînt mai multe grupuri 
de prieteni și fiecare vede lu
crurile sub alt unghi. Sau 
sînt unii solitari cu care nu 
poți porni la drum pentru că 
vor spune da și cînd este o 
acțiune nu vin. ori nu sînt de 
acord și atunci se nasc neîn
țelegerile.

S. A. -F aptul că există și

Important este ca echilibrai 
lăuntric să nu se piardă și 
cei care-l alcătuiesc să tiu 
se piardă pe ei înșiși. Există 
însă pierderi care seamănă cu 
un cîștig... de pildă, pierde
rea rigidității.

Mihaela : Colectivul eu îl 
văd ca pe o linie dreaptă iar 
de o parte și de alta niște 
puncte. Fiecare din aceste 
puncte trebuie să ajungă pe 
drumul cel mai scurt la linie 
pentru că dacă merg în zig
zag se pierd.

S. A. : Și cum punctul în 
drum spre linia dreaptă va 
descrie el însuși o linie per
pendiculară pe acea dreaptă 
se vor forma acolo niște un
ghiuri... tot drepte. Poate a- 
numite... unghiuri de vedere 
comune respectivului colec
tiv.

Mihaela : Sau poate o me
lodie comună.

S. A. : Firește, o melodie 
nu este egală cu suma note
lor care o compun ci repre
zintă ceva mai mult. în cazul 
unui colectiv el nu va fi e- 
gal cu suma componenților 
ci va reprezenta o structură 
originală. Și pentru că tot 
am ajuns la melodii să vor
bim despre muzică.

Sandu: Ne place muzica 
în măsura în care avem timp 
să ne ocupăm de ea, ne du
cem la operă.

Rodica.: Mai mergem și lameu.
S. A. : Totuși, acum fiind 

în clasa a Xl-a prietenia 
voastră se apropie de o peri
oadă de bilanț. Invățămîntul 
superior o să-i țină poate la 
un loc pe unii, dar pe alții o 
să-i despartă... Aș vrea să vă 
întreb dacă această prietenie 
care v-a strîns la un loc a 
avut vreo influență și asupra 
nivelului vostru de aspirații, 
asupra imaginii despre viito
rul propriu ?

SANDU : In doi-trei, tot 
am mai discutat și așa ceva. 
Fiecare și-a spus avantajele și 
dezavantajele secție'! pe care 
și-a ales-o. Un rol totuși a 
jucat, deși nu prea mare.

Mihaela : Fiecare dorește 
să învețe mai departe, asta 
am hotărît cu toții, dar în 
rest, fiecare trebuie să se 
gîndească la aspirațiile Iui.

S. A. : Aci se pune pro
blema dialecticii relațiilor 
între grup ca realitate omo
genă și personalitățile care-1 
alcătuiesc. Aș vrea să pun în 
discuție această problemă 
pe baza experienței voastre... 
de zece ani, mi se pare.

Sandu •• De unsprezece 
ani. Trei dintre noi ne cu
noaștem încă de la grădiniță, 
adică Mircea, eu și Mihai 
(noi îi zicem Miță), cu Mi
haela sîntem împreună din 
clasa I și cu Rodica din cla
sa a IV-a. Cînd eram mici 
stăteam pe aceeași stradă și 
ne întîlneam mereu, foloseam 
tot felul de prilejuri pentru 
a ne întîlni. Mai erau și unele 
mici certuri, repede uitate. 
Cînd am intrat în a VIII-a ju
decata unuia despre celălalt 
s-a limpezit... iar în clasa a 
IX-a am fi simțit o . amără
ciune mare dacă ne-am fi 
despărțit. Această bucurie de 
a ne vedea zi de zi din clasa 
I pînă în clasa a Xl-a cred 
că a făcut din noi un grup 
de prieteni.

Rodica : Faptul câ am fost 
atîția ani împreună a legat 
această prietenie.

S. A. : Aici, dați-mi voie să 
păstrez unele rezerve. într-o 
clasă ca a voastră sînt mulți 
elevi care stau de ani de zile
împreună și totuși nu sînt 
prieteni.

Mihaela : Dar nu în a- 
ceeași situație cu noi. Faptul 
că am stat pe aceeași stradă 
toți, că am învățat în aceeași
clasă, că am fost chiar și la
aceeași grădiniță, toate aces
tea la un loc au constituit 
grupul nostru. Cred că pu
țini elevi rămîn din clasa I 
pînă ce termină liceul în a- 
ceeași clasă. Unii se mai des
part, șe mută în alt cartier, 
pleacă de la școala respecti
vă. Prietenia noastră s-a năs
cut din întîmplare, dar acum 
sîntem pur și simplu prieteni, 
conștienți de acest lucru. 
Cînd plecam de la școală, nu 
știu cum se întîmpla, dar ne

ra mai puțin, cea de aventuri 
mai mult. Dar noi cinci am 
stat mult împreună...

S. A. : ...și atunci s-au for
mat niște preocupări comu
ne, un sistem de referință 
comun la care raportați pă
rerile voastre. Cei din jurul 
vostru și-au dat seama de 
asta ?

Mihaela : Cred că da... în 
clasă ni se spune „Cei de Ia 
unsprezece". Noi nu sîntem 
prea străluciți la învățătură, 
cel puțin nu ne socotim ca 
atare, dar cei din jurul nos
tru știu că nu sîntem deose
bit de interesați de aceste 
echipe gen beatles așa că nu 
știu cum se întîmplă că aceia 
care, de asemenea, nu-i sim
patizează pe beatles ne sim
patizează pe noi. în ceea ce 
ne privește avem principii 
care, cu foarte puține oscila
ții, merg cam pe același 
drum.

Rodica: învățătura cred 
că ar fi un prim factor care 
ne-a împrietenit. în cazul 
meu și al Mihâelei, stîrid pe 
aceeași stradă, am avut prile
jul să ne. facem de multe ori 
lecțiile împreună, veneam 
una la cealaltă și așa pînă 
astăzi tot prietene sîntem.

S. A. : Se poate vorbi, în 
cazul vostru, de o poziție co
mună față de o anumită pro
blemă. să zicem de învăță
tură ?

Sandii : Se poate vorbi, 
fără îndoială. La fiecare exis
tă preocuparea de a nu ră- 
mîne în urmă... de a realiză 
ceva mai bine... de a nu fi 
depășiți.

S. A. : Am înțeles că fap
tul de a fi vechi prieteni 
acționează ca un impuls pu
ternic împiedicîndu-vă să ră- 
mîneți în unnă. Dar această 
străduință de a nu rămîne în 
urmă este... un dat indivi
dual sau o creație colectivă 
care anulează semnificația 
reușitei unuia cînd ceilalți au 
rămas în urmă ?

Sandu : Din grupul nostru 
nici unul n-a rămas în urmă 
niciodată.

„Prietenia noa- 
stră s-a născut 
din întîmplare 
dar acum sîntem 
pur ți simplu pri
eteni, conțtienți 
de acest lucru",;
„Inceea ce ne 

privește avem 
principii care, cu 
foarte puține os
cilații, merg pe 
același drum”.
„învățătura 

cred că ar fi un 
prim factor care 
ne-a împriete-z 
nit".

ceea ce are ea mai construc
tiv și mai original. Firește că 
acest sistem de raporturi pre
supune o profundă cunoaște
re reciprocă. Dacă vi s-ar 
cere să-i caracterizați pe cei 
care compun grupul vostru 
ați putea să-i caracterizați 
cu particularitățile fiecăruia?

Cei de la „unsprezece" :
Da, firește !
S. A. : Aceste particulari

tăți credeți că s-au format 
măcar în parte sub influența 
celorlalți ?

Mihai : Există și asemenea 
cazuri.

Sandu : Iată și un exem
plu. Am observat că adeseori 
scrisul îl caracterizează pe 
om, eu, de pildă, am un scris 
care de departe îți arată că 
sînt nervos. Mihaela, însă a 
avut totdeauna un scris fru
mos care exprimă un echili
bru interior și așa este și în 
comportarea exterioară. Ei 
bine, am observat la Rodica 
tendința de a scrie frumos 
ca Mihaela, ba chiar că une
le litere încep să fie rotunjite 
ca ale Mihâelei.

Mihai : Fiecare rămîne to
tuși el însuși. Sandu, de 
exemplu, se caracterizează 
prin grabă, încurcă cîte o- 
dată treburile sau susține pă
reri eronate.

Rodica : Despre Mihai aș 
vrea să spun că este un co
leg foarte bun, prietenos, la 
nevoie te ajută. în viața de 
toate zilele nu vorbește atît 
de puțin ca aici. Ca elev este 
foarte bun, ne dă exemplu și 
are ceva specific lui pe care

cea și cu Sandu discutăm în 
general probleme despre teh
nică și avem schimburi de 
păreri- între noi, analizăm 
unele lucruri și dacă simțim 
că părerea unuia dintre noi 
este mai adecvată ne-o însu
șim cu toții.

între băieți, probleme în 
discuție sînt mai mult de teh
nică, sport, iar între fete și 
băieți alte subiecte care ne 
interesează pe toți la fel, des
pre comportarea în societate, 
probleme -Hată în general.

Sandu : Cînd sîntem între 
noi ne vin foarte multe i- 
dei. Discutăm uneori despre 
viitor dar mai mult despre 
prezent, trecut, amintiri din 
școală. Deobicei acestea pre
domină, sînt foarte hazlii și 
ne aducem cu plăcere aminte 
de ele, le povestim și le re
povestim de multe ori pen
tru că sînt frumoase și sînt ale 
noastre, ne interesează îndeo
sebi pe noi. Iar despre pre
zent discutăm pentru că ma
joritatea timpului o dedicăm 
învățăturii. Pentru viitor fie
care are ideile sale așa că a 
discuta despre prezent ni se 
pare mai potrivit.

Mihaela : Este nevoia gru
pului nostru de a ne împăr
tăși unii altora.

Sandu : Și de a afla păre
rea fiecăruia despre ceea ce 
se discută

S. A.: Ați făcut mai înainte 
o observație (pe care am re
ținut-o) și aș vrea să merg pe 
calea deschisă de ea : spuneați 
că discutați o serie de pro
bleme de tehnică, uneori vă 
contraziceți, iar Mihai armo
nizează părerile celorlalți. A- 
ceste contradicții prietenești 
pe ce direcții merg ? S-au 
conturat, de-a lungul anilor, 
în interiorul colectivului vos
tru niște puncte de vedere 
personale ?

Sandu : Să vă spun cum se 
petrec lucrurile astea Ia noi : 
cineva găsește un subiect de 
discuție, noi ceilalți venim cu 
completări... apoi dintr-un 
singur subiect se nasc sume-

Rodica : Bineînțeles că pă
rerea mea este ca a celorlalți, 
aș putea adăuga că nici atunci 
cînd are nevoie de ceva nu-ți 
cere, ci consideră că este nor
mal să-i dai.

Mihaela : Are o superiori
tate și cînd îți cere o gumă 
sau o linie.

Mihai : îl faceți pe dracu 
cam negru. Este o antipatie 
din cauza învățăturii. Cînd 
s-au contopit clasele ne-am 
întîlnit mai mulți elevi buni. 
S-a stîrnit concurența, au a- 
părut polemici. Poate invidia 
ne-a determinat să nu ne în
țelegem... ea era retrasă... 
poate și ea și-a făcut o im
presie greșită... ne luam la 
ceartă... schimbam priviri... 
și a prins pică pe noi.

S. A. : Din tot ce-mi spu
neți mi se pare că tare ați 
mai dori să o vedeți printre 
voi. De ce n-o anexați „im
periului" vostru ?

Sandu : Această anexiune 
nu se poate face ușor. Ea nu 
suportă să faci o glumă. Noi 
facem glume pe care le pri
mim așa cum sînt și nu ne 
supărăm, dar ea se supără i- 
mediat. Are expresii care ne 
îndepărtează. Această răceală 
față de noi, faptul că nu 
prinde sensul glumelor noas
tre ne îndepărtează.

S. A. : Totuși, cînd în ca
lea apelor stau munții, omul 
îi aruncă în aer, cu dinamită. 
Cei de o parte și de alta a 
tunelelor ajung ca astfel să-și 
dea mîna.

Mihaela : Dar dacă este 
vorba despre un personaj de 
basm care are puteri suprana
turale și nu se poate lupta ni
menea cu... ea ?

Mihai : Este o fată cu foar
te multă ambiție. Are o ca
pacitate intelectuală foarte 
mare.

Sandu : Vrea să facă fizică... 
E premiantă pe țară la fizică...

Rodica : Prin faptul că tra
tează pe fiecare cu atîta supe
rioritate îndepărtează pe orici
ne caută să se apropie de ea.

nu le putem cuprinde la fel 
pe toate și atunci avem im
presia că materia nu este bine 
împărțită sau că se cere prea 
mult de la noi. Ea, reușind 
să-și facă toate lecțiile, avînd 
o capacitate mai mare, nu ne 
înțelege, adică gîndește la fel 
ca tovarășii profesori.

S. A. : Deci, sînteți niște 
oameni neînțeleși ! Iar ea 
trebuie să fie o „tocilară" 
cumplit de antipatică !

Mihaela : Dar nu este de
loc așa ! îi vedem noi păr
țile bune, dar ce să facem 
dacă este refractară la prie
tenia noastră ? !

S. A. : Să spunem că este 
refractară, că ăsta este un 
defect al ei. Dar ați încercat 
vreodată să înțelegeți de ce 
procedează așa ?

Sandu : Noi, de pildă, cum 
avem timp, nu spun câ avem 
mult, dar în recreații, sau du
pă ce ieșim de la școală ple
căm în grup. Ea stă singură. 
Dacă ar veni și ea și ar con
tribui la discuțiile noastre am 
privi-o cu alți ochi. Dar „se
paratismul" ăsta, intenția de a 
sta singură toată ziua n-o în
țelegem.

S. A. : Crezi că unui elev, 
unui om tînăr, îi este ușor să 
stea singur ?

Sandu : Nu cred că-i este 
ușor. Dar atunci de ce nu 
vine între noi ?

S. A. : Cînd un om face 
în mod constant un lucru, 
care, nu este deloc ușor, crezi 
(că-l face) din plăcere sau din 
necesitate ?

Sandu : Din necesitate, dar 
superioritatea ei o face să 
fie așa.

S. A. : Mă tem că nu pot 
fi de aceeași părere. Mircea 
spunea că această superiori
tate poate fi o formă de apă
rare. Am motive să cred că 
în sinea ei se simte foarte 
puțin superioară, dar fiecare 
om are la urma urmelor dem
nitatea lui.

Sandu : Ea nu vine între 
noi la nici o discuție, nici
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contradicții înseamnă că trăiți 
într-o clasă vie în care oame
nii s-au grupat după afinități, 
conform cu personalitatea lor, 
ceea ce nu exclude însă con
viețuirea pașnică. De fapt, 
nici nu înțeleg prea bine le
gătura cu problema pe care 
o discutăm.

Sandu : Are legătură, pen
tru că dacă am lua noi cinci 
o hotărîre s-o zguduim ar ve
ni alții și ne-ar întreba ce 
avem cu ea, ne-ar spune să 
n-o zguduim, s-o lăsăm în 
pace.

S. A. : Stați puțin, să pre-
I cizăm ceva. Zguduiala asta 

vă privește și pe voi...
Rodica : Nu prea cred eu 

că o să reușim...
S. A. : Puțini oameni rezis

tă cînd li se întinde mîna...
Mihaela : O să fie greu. 

Am fost uneori cu toată cla- 
| sa la filme, la teatru, vine și 

ea dar nu ne putem apropia. 
Are momente cînd se poartă 
ideal dar după aceea un cu- 
vînt mai dur pe care ți-l spu
ne te face să-ți schimbi pă
rerea.

S. A. : Un om care nu 
știe să trăiască în colectiv tre
buie să afle cum se face asta 
treptat. Nu mi se pare că se 
știrbește ceva din forța co
lectivului dacă acesta cedează •k
puțin spre a cuceri un om 
valoros pentru că C. mi se 
pare a fi un asemenea om.

cîte un concert, dar muzica 
simfonică nu este pe primul 
plan.

Mihai : Pe mine mă pasio
nează și literatura beletris
tică.

Mihaela : între pasiunile 
mele, literatura se află pe pri
mul plan.

Sandu: Eu nu consider li
teratura ca pe ceva care să 
facă parte neapărat din pro
gramul meu zilnic, adică 
dacă n-am citit într-o zi 20— 
30 de pagini dintr-o carte în 
afara celor pentru lecții nu 
înseamnă că este ceva foarte 

I grav. Eu nu urmăresc un anu
mit autor, ce-mi cade în mî- 
nă citesc.

Mihai: Ne interesează lim
bile străine.

Mihaela : El a învățat ger
mana.

Mihai : în viața mea mu
zica joacă un rol deosebit 
pentru că după o încordare 
simt nevoia unei relaxări.

S. A. : Și mai sînt și dan
surile moderne...

Sandu : Și e bine că sînt. 
Pentru că noi nu am apucat 

| cadrilul. Dansurile acestea 
| moderne s-au născut o dată 

cu noi, în epoca noastră și 
noi am făcut primii pași de 
dans în acest fel. Dansurile 
vechi sînt pentru noi ceva 
deosebit.

Mihai : Ritmul acesta in
tens și concentrat al muncii 
noastre cere un ritm mai vioi 
în dans. Să știți însă că ne 
plac nu numai bunii dansa
tori ci și omul bine-dispus, 
glumeț, spontan, cu mult 
spirit și care să nu fie calcu
lat la maximum.

Mihaela : Un om de grup.
Sandu: Un om care să 

știe să și povestească unele 
lucruri, să fie în stare să mai 
adauge ceva la cele spuse de 
unul sau altul din grup, care

să intereseze întregul grup 
I și nu numai pe mine. Să 
. aibă ceva al lui care să ne 

atragă pe toți.
Rodica : Să fie un om sim

patic, să fie înzestrat cu di
ferite calități, de la care să 

j avem ee învăța.
i Sandu : Să profităm efec- 
. tiv dc ele. Cum este cu Miță 
, și chitara lui.

Mihai : Să fie demn dar 
nu arogant, nici umil, nici 
slugarnic.

Rodica : Să fie un om din
tr-o bucată, o bucată în
treagă.

Mihaela : Să suporte în li
niște loviturile dar și să știe 
să răspundă cu lovituri inte
ligente.

S. A. : Cred și eu că există 
în relațiile dintre oameni o

■ limită dincolo de care a su
porta resemnat coincide cu 
lipsa de demnitate. Cînd e 
convins de dreptatea sa, el 
trebuie să se mențină la 
punctul lui de vedere, chiar 
atunci cînd riscă și mai ales 
atunci. Adică să-și asume o 
răspundere.

Mihaela : Să aibă spirit de 
colectiv, să nu vină doar cu 
idei.

S. A. : Ce înțelegi prin 
spirit de colectiv ?

Mihaela: Să fie conștient 
că face parte dintr-un colec
tiv și să răspundă la solicită
rile colectivului.

S. A. : Iar acest colectiv 
să fie și un colectiv de lucru.

Sandu : Sîntem un aseme
nea colectiv, acționăm mai 
ales prin intermediul telefo- 

: nului. Ne întîlnim mai rar, 
îndeosebi pentru probleme.

S. A.: Vă plac la toți ace
leași materii ?

Rodica : Da, îndeosebi ro
mâna și matematica.

Mihaela : Cîte o dată reu
șim să terminăm la matema
tică abia a doua zi pentru 
că sînt multe exerciții și este 
greu să le faci pe toate în- 

' tr-o singură zi.
Sandu : Ajutorul pe care 

' ni-l dăm depinde și de felul 
. în care am aprofundat cu-
■ noștințele. Dacă unul din 
: noi a priceput mai bine și 
I ceilalți patru nu au priceput
■ înseamnă că în momentul a- 
| cela el este cel mai bun.

S. A. : în grupul vostru a 
apărut vreodată gelozia, in
vidia pentru succesul altuia ?

Mihaela : Niciodată !
Rodica : Nu I
Mihai : Nu, ci, dimpotrivă, 

a apărut o stimă mai mare 
pentru el.

Mihaela : Și dorința de a-l 
ajunge. Noi îi spunem Ro- 
dicăi „înțelepciunea popu
lară".

S. A. : Și atunci Mihâelei 
cum i se spune ?

Sandu : „Cugetarea".
S. A. : Și lui Mihai ? 
Mihaela : „Norocul"
S. A. : Și lui Mircea ?
Sandu : „Calmul".
S. A. : Și lui Sandu ?
Mihai : „Impetuozitatea".
S. A. Și toți la un loc : Cei 

de la „unsprezece". Dar pen
tru că totuși am vorbit des
pre prietenie mi se pare că 
pe undeva sîntem restanțieri. 
N-am lămurit pînă la urmă 
poziția noastră față de C. Ce 
ați zice de o discuție ?

Mihaela : O să vă impre
sioneze, are o mare putere 
de impresionare. Trebuie să 
trăiești în jurul ei ca să-ți 
dai seama.

S. A. : Sentimentele sînt 
sentimente dar eu nu vă- in
vit să discutăm cu stări su
fletești ci cu argumente. Ci
ne se scuză se acuză dar cine 
acuză pe altul nu înseamnă 
cîtuși de puțin că se scuză 
pe sine. La argumentele ei 
va trebui să veniți cu alte 
argumente. Aveți curajul să 
participați la o asemenea con
fruntare ?

Cei de la unsprezece :
— Da!
Atunci ne vom revedea îm

preună cu C. Și vom discuta 
firește tot despre... prietenie.
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Turneul international de handbal! ÎN PREAJMA MECIULUI ROMÂNIA - R. F. G.

Ultima manșă a turneului 
s-a desfășurat sub semnul 
surprizelor. Făcînd cel mai 
bun joc al lor, polonezii au 
cîștigat in fata sovieticilor 
cu scorul de 21—17. Răstur
nări imprevizibile ne-au ofe
rit tinerii : conduși detașat 
de către maghiari — la un 
moment dat scorul arăta 
13—6 — ei încep, în repriza 
a doua, un iureș irezistibil 
și reușesc să înscrie de 5 ori 
fără ca adversarii să punc
teze măcar odată. Cit de 
mult înseamnă să nu-ți 
pierzi nici un moment spe
ranța, să fii calm și lucid, să 
ai un moral de neînfrînt. Ei 
au realizat un rezultat exce
lent de 18—18.

Partida care se aștepta cu

Jocul mic 

al echipei 

noastre mari

cel mai mare interes, Bucu- 
rești-selecționata Iugoslaviei, 
ambele pretendente la locul 
întîi, n-a mai ilustrat o luptă 
egală. Meciul a fost, mai 
ales in prima repriză, frumos 
antrenant. Nu deosebit de 
spectaculos și tehnic. Ad
versarii noștri s-au compor
tat slab. In schimb se pare 
că băieții noștri, îmbărbătați 
de aportul lui Popescu — 
poate cel mai bun (a marcat 
de 7 ori) și de forma exce
lentă a lui Iacob, Costache 
II și a portarului Penu, au 
făcut cel mai bun meci al lor. 
Diferența de scor 24—12 este 
concludentă. Clasamentul 
competiției : 1. București ; 2. 
selecț. Iugoslaviei ; 3. Varșo
via ; 4. Moscova ; 5. Buda
pesta ; 6. București tineret.

Eram obișnuiți ca echipa 
noastră reprezentativă de 
handbal să nu ne dea emo
ții și temeri decît în marile 
ei finale cind își disputa 
supremația în compania u- 
nor adversari puternici de 
talia suedezilor, cehilor 
etc. Jocurile ei din actualul 
turneu au făcut, în multe 
momente, spectatorii să 
stea cu sufletul la gură. Se 
încheiau partidele și tabela 
de marcaj arăta o incertă

Gațu și 
Moldovan...

Ne amintim, destul de des 
și nu fără regret, de marii 
noștri virtuoși în acest sport, 
celebrii Mozer, Ivănescu, 
Hnat, Nodea, Redl în jocul lor 
se îmbina în chipul cel mai 
fericit, eleganța cu forța, teh
nica cu fantezia. Pentru ei 
acest sport nu mai avea mei 
un secret, obligînd, de atîtea 
ori, cronicarii să facă simili
tudini intre acest sport și arta 
adevărată.

Iată-l pe cronicar pus din 
nou în situația de a căuta 
cele mai expresive epitete 
pentru Cristian Gațu și Titus 
Moldovan, copiii de ieri ca- 
re-i idolatrizau pe cei amintiți 
mai sus, jucătorii tineri de 
azi, care ne dau certitudinea 
că ștafeta poate fi preluată 
de mîini sigure. In partidele 
susținute ei au obligat — 
prin jocul lor curat, eficace 
și spectaculos — pe „profe
sori" să-i privească, la riadul 
lor. cu admirație și încredere. 
Fazele de atac construite de 
ei — acele o mie și una de 
„comedii" ale lui Gațu — au 
electrizat, adesea, tribunele și 
adversarii chiar, transformați 
în simpli spectatori.

egalitate sau un avantaj 
minim, de un gol.

Evoluția „seniorilor" este 
departe nu numai de aștep
tările noastre, dar de ceea 
ce le impune prestigiul 
handbalului românesc.
Spectatorilor nu le-au mai 
putut fi oferite la cerere, 
acele momente, pe care ei 
le denumesc semnificativ 
„harlem". Ei aplică, în dau
na spectacolului, tactica 
luptei acerbe pentru vic
torie, utilizind o gamă să-

I ntîietate... 
arbitrajelor

Ca și în alte sporturi Ia 
handbal, arbitrii au un rol 
hotărîtor în asigurarea calită
ții și spectacolului. Orice 
oprire, orice intervenție a ar
bitrului în afara obiectivită
tii prevederilor regulamenta
re duce la anularea cursivi
tății jocului, în general la 
anularea atributelor specta
colului handbalistic.

Am făcut aceste mențiuni 
tocmai pentru a arăta că ar
bitrajele la acest turneu, au 
fost, adesea în contradicție 
cu propria lor misiune : ar
bitrii, Henssel (R. D. Germa
nă) Căpățînă, Pelenghian, Si- 
dea (România) au interpretat 
și aplicat greșit regulile de 
joc, au făcut exces de seve
ritate, apreciind greșit faze de 
joc în detrimentul, adesea, al 
echipelor ce se întreceau, fa- 
vorizînd, pe alocuri, avantajul 
uneia sau alteia — s-au acor
dat, bunăoară, cu o inexplica
bilă ușurință numeroase lovi
turi de la 7 m. Faptul că pe 
parcursul partidelor își recu
noșteau ei înșiși greșelile o 
dovedesc și pedepsele date 
împotriva echipelor sau ju
cătorilor în mod compensa
toriu.

racă de mijloace și proce
dee tehnice moderne ; ar
mele lor sînt cam rudimen
tare, bazate aproape exclu
siv pe forță : Guneș, Pap, 
Lieu, Gruia etc. Aceste 
remarci sînt îndreptățite, 
dacă nu după meciul cu 
echipa Moscovei, după ace
la cu jucătorii maghiari 
care alcătuiesc o echipă 
destul de modestă, cotată 
ca atare în ierarhia aces
tui sport.

VASILE CÂBULEA

Felicitările coșarului, adresate tinerei perechi Bekenbauer, să fie 
oare tot secretul strălucitei cariere de fotbalist a lui „Franței" ?...

Primăria orașului vest-ger- 
mun Keinern a hotărît, după 
ultimul campionat mondial 
de fotbal, ca strada principală 
să se numească... Uwe Seeler /

Și atunci, ca buni și iubi
tori prieteni ai sportului, vă 
veți aminti cu siguranță de 
tenacitatea acelui atacant 
care a devenit spaima porta
rilor șutind cu piciorul pe care 
chirurgii au grefat un tendon 
de plastic.

„Uwe! Uwe I Uwe /“ — a 
fost refrenul cu care tribunele 
au aclamat pînă în finală e- 
chipa R.F.G.

Zilele următoare, vicecam- 
pionii mondiali vor fi la 
București. . Vom vedea astfel 
„in vivo" formația care, deși 
a cedat pe Wembley, și-a cîș- 
tigat stima și aprecierea spe
cialiștilor prin jocul său si
gur, lipsit poate de seînteia 
fotbalului artistic sud-ameri- 
can. dar de o acuratețe și o 
viteză care s-au impus. Ceea 
ce, cu toată bunăvoința, mi
cul ecran nu ne-a putut arăta
în anul trecut, vom vedea a- 
ctim pe dreptunghiul gazo
nului de pe stadionul „23 
August". Helmuth Schon nu 
este genul de antrenor care 
să dea „pîine caldă" ziariști
lor cu declarații ■ de anticipa

ție. Poate că nici la această 
oră nu știe exact cu cine va 
intra pe teren. Rămîne deci 
cîmp larg presupunerilor de 
orice natură.

O tele-transmisie mi-a dat 
prilejul, cu puțin timp în ur
mă, să văd această formație 
în ultimul ei joc oficial cu 
Iugoslavia, din grupa a IV-a 
a campionatului european. 
Impresii generale : învingători 
cu 3 la 1 într-un meci în 
care portarul oaspeților Pan- 
telic, a avut „pe suflet" două 
goluri, la Hamburg, fotbaliștii 
vest-germani au jucat econo
micos, cu o formulă cate mi 
se pare ca fiind cea mai con
venabilă ideilor tactice ale 
antrenorului. Adică, Mayer— 
Patzke, Weber, Schultz, Hoet- 
tges—Siemensmeyer, Roth, O- 
verath—Seeler, Miiller, Lochr.

Pe „Volksparkstadton" în 
meciul amintit mi-ati făcut o 
bună impresie fundașii We
ber și Schultz, alături de 
foarte ofensivii Seeler și O- 
verath. A lipsit seînteietoarea 
fantezie a junelui Beken
bauer. Din Munchen i se a- 
nunță însă reintrarea, așa că 
randamentul naționalei, în 
cazul că se va recurge la 
serviciile lui, va crește consi
derabil. Pentru fidelii amatori 

ai acestui sport, vom încerca 
schițarea unor portrete în 
peniță.

Helmuth Schon nu vine 
pentru prima dată la noi. El 
a însoțit în 1962 echipa de 
juniori la turneul UEFA pe 
care l-am organizat atunci. 
Se poate spune că nu este 
tipul teoreticianului de biblio
tecă. Dimpotrivă. A fost în 
tinerețe un atacant cu faimă, 
jucînd de multe ori în selec
ționata țării alături de un 
Fritz Walter. Bătrînul Sepp 
Herberger, adevăratul învin
gător al acelei senzaționale 
finale de campionat mondial 
din 1954, și-a predat elevii 
acum trei ani pe mîna lui 
Schon, cunoscîndu-i principa
lele calități: pedagog, perse
verent și intransigent.

In Uwe Seeler. echipa ger
mană are acel tip special de 
înaintaș—atlet căruia i se dă 
rolul „berbecului" ce trebuie 
să dărime zidul fortăreței ad
verse. La 32 de ani, Uwe a 
depășit recordul golurilor mar
cate în meciurile internațio
nale, record deținut pînă nu 
de mult de celebrul Fritz 
Walter (38 de puncte față de 
33). Prezent în selecționata 
„Restul lumii" în meciul de 

la Londra din 1963, calificat 
la fiecare partidă ca un ju
cător greu de păzit, el va 
rămîne un nume în fotbalul 
internațional.

O publicitate neobișnuită 
s-a făcut în jurul celui mai 
talentat din jucătorii tineri — 
Frantz Bekenbauer. Unul din 
cei mai mari mijlocași ai tu
turor timpurilor — iugoslavul 
Ceaikovski, antrenorul care 
l-a lansat la „Bayern" Mtin- 
chen — a ghicit în elevul său 
pe jucătorul cu polivalente 
calități. Aceste presupuneri 
s-au confirmat.

Căzut în brațele muzelor, 
Bekenbauer a devenit, în ul
tima vreme, și... solist de mu
zică ușoară. Vorbind de a- 
ceastă pasiune artistică, cole
gii lui remarcă: „Frantz se 
odihnește" lăsînd să se înțe
leagă că e vorba doar de te
ribilismul vîrstei. Ar trebui 
poate să mai vorbim de. exce
la 'a tehnică a lui Schultz, 
de ’arviziunea lui Weber, de 
șutul lui Mtiler sau de suple
țea lui Overath.

ARISTIDE BUHOIU

„Bomba" șahiștilor din 
Suceava

START I N FINALA SENIOARELOR

Mă aflu în fața cinemato
grafului „Tineretului". Peste 
drum, chiar lingă trotuar niș
te ferestre minuscule aruncă 
în noapte palide fascicole de 
lumină. Găsesc ușa și intru.

Cobor cîteva trepte, aple
cat de teamă să nu mă lo
vesc de arcada beciului. Prin 
pînza deasă de fum zăresc 
siluetele celor dinăuntru. 
M-apropii. La șase mese doi
sprezece bărbați, asistați de 
numeroși ..chibiți". joacă 
șah. Din lipsă de scaune citi
ră stau în picioare. Intr-un 
colț observ un dulap vechi. 
In rest, pereți goi si 
afumați, tavanul căzut, 
dușumeaua murdară... Intru 
in vorbă cu Unui dintre ju
cători. Se numește Orest Co- 
zub si-i în același timp și 
„responsabilul" cu cheia.

— De ani de zile ne chi
nuim așa cu „Clubul" ăsta, 
zice el cu năduf. Si nimeni 
nu se interesează. Oare nu 
s-ar putea găsi un local mai 
ca lumea pentru tinerii pa
sionați ai șahului ?

Cu aceeași întrebare. a 
doua zi. mă adresez tovară
șului MIHAI MOLDOVEA- 
NU, președintele Consiliu
lui regional pentru cultură 
fizică si snort. înainte de a 
intra în biroul său enorm, 
tot din curiozitate, am fost 
prin celelalte încăperi. Ca
mere mari. lUminoăse pentru 
vicepreședinți și pentru nu 
știu câți șefi și comisii. Dar 
înăuntru, ciudat, nu-i ni
meni.

— Noi am făcut cîteva in
tervenții la sfatul popular 
dar fără rezultat.

— Concret, pe lingă cine 
ăti intervenit ?

— Păi am discutat cu to
varășii de-acolo... Ne-am 
aindit să organizăm un club 
unde să se poată juca și te
nis. si biliard, să fie curat, 
să fie...

— Foarte interesantă in
tenția dar pînă atunci, aici. 
Ia dumneavoastră, nu s-ar 
putea găsi uh loc Pentru șa
hiști ? Deocamdată, bineîn
țeles.

— Nu, aici în niciun caz.

Si președintele îmi aruncă 
niște priviri intrigate, fulge- 
rîndu-mă. M-am ridicat și 
am plecat.

In aceeași zi l-am consul
tat si pe președintele comi
siei regionale de șah, CON
STANTIN ROTARU. El a 
fost de altă părere.

— Există la consiliu și o 
sală de ședințe. Tovarășii de 
acolo n-o vrea folosesc. S-ar 
putea organiza un club mi
nunat pentru șahiștii din Su
ceava dacă dînșli (cei de la 
consiliu) ar accepta lucrul a- 
cesta.

Dar știri care e partea cea 
mai tristă din toată povestea 
asta ? La „bomba" de pe 
strada Stefan cel Mare vin 
si elevi. Si-acolo se fumea
ză. se mai spun și. bancuri, 
se mai. fac si pariuri.

— Cunoaștem faimosul 
club vostat chiar în centrul 
orașului, ne-a declarat profe
sorul de educație fizică 
GHEORGHE MOGA de la 
Liceul „Ștefan cel Mare". 
Noi dvem cîțiva elevi talen- 
tați : Dornftei Neculae. Capră 
Radu, Gavrilovici Nil’Hrab 
Alexandru. Primul dintre ei, 
Doroftei, este campion regio
nal la juniori. Opinia noas
tră a fost nefavorabilă pri
vind participarea elevilor la 
acest club. Atmosfera de a- 
colo. știți cum e : apoi elevii 
joacă nesuvravegheați. -

La sfîrșitul acestei scurte 
investigații concluziile devin 
clare : Condițiile în care se 
practică șahul la Suceava 
sînt revoltător de necores
punzătoare. Si toți factorii 
comDetenti, inclusiv Statul 
popular, dar în primul r’nd, 
comitetul orășenesc U.T.C, 
organele locale sportive, 
cunosc acest adevăr. Toți 
însă amînă luarea unor mă
suri imediate, precise și 
practice. Mai este nevoie să 
argumentăm de ce acest no
bil sport al inteligenței me
rită o „soartă" mai bună ?

ION BELDEANU 
corespondentul „Scînteii ti- ’ 
neretului" pentru regiunea

Suceava

LA ATLETISM

ULTIMELE TITLURI 
DE CAMPIONI

• box

• După prima manșă:

săptămînii

„Puștii" își dispută o tușe 
înaltă.

• MECIUL internațional 
de fotbal dintre echipele 
României și R. F. a Germa
niei va avea loc mîine pe 
stadionul „23 August", de ia 
orele 14.
• Ultima etapă a diviziei 

naționale A de fotbal, pro
gramează duminica viitoare 
pe stadionul „23 August" de 
la ora 14.15 jocul Dinamo — 
Universitatea Cluj.

• Bazinul acoperit Flo- 
reasca, găzduiește în zilele 
de 24 și 25 noiembrie, de la 
orele 10,30 și 19, iar în 26 
noiembrie de la ora 16,30 
jocurile seriei întîia a semi
finalelor „C.C.E." la polo, 
la care participă echipele : 
Ț.S.K.A. Moscova, Partizan 
Belgrad, Dynamo Berlin, 
Dinamo București și Den 
Robben (Olanda).

e Meciurile din cadrul tu
rului campionatului națio
nal de hochei pe ghiață, se 
vor disputa pe patinoarul 
„23 August", îneepînd de azi 
pînă duminică. în fiecare zi, 
de la orele 9 și 17.

• Finala cupei României 
la scrimă va avea loc în 
sala Steaua în zilele de 
25—26 noiembrie orele : 8,30 
și 17.

Marșul și crosul și-au de
semnat, sîmbătă și dumini
că la Pitești, ultimii cam
pioni din acest an la pro
bele atletice. Pe trasee co
respunzătoare marșului, pe
șoseaua spre 
iar crosul în 
dure Trivale,

Cîmpu.lung 
parcul-pă- 
întrecerile

s-au bucurat de o organi
zare excelentă. Păcat că la
toate eforturile depuse de 
organizatori, nu s-a alăturat 
și o bună popularizare a 
competițiilor.

Campionul, la 20 km 
marș, Leonida Caraiosifoglu 
a obținut titlul după o 
cursă în care a fost secon
dat ca o umbră, de colegul 
său de club Ilie Vasile și 
doar ultimii kilometri ai 
cursei i-au adus de puțin 
avantajul cu care a cîștigat. 
Arbitrajul din nou a dat 
naștere la discuții, scoțînd 
din cursă nejustificat pe 
unii concurenți (Ion Bog
dan, Ilie Popa) și fiind in
dulgent cu alții (Maxim. 
Găsitu etc). Considerăm că 
este necesar să se organi
zeze cursuri de specializare 
în care să se folosească fără 
zgîrcenie filmul și exem
plul practic. Pînă atunci vor 
fi mereu arbitraje proaste 
și drept consecință, discuții 
și suspiciuni.

La cros, la individual, au 
cîștigat în general favoriții : 
Elisabeta Baciu și Ion Dima

După două zile și după 
disputarea a trei finale indi
viduale în concursul inter
național organizat de clubul 
Steaua, scrimerli noștri au 
obținut două victorii. Proba 
de floretă masculin a dat 
naștere unei dispute dîrze, 
în cadrul căreia pe parcursul 
întrecerii mulți dintre me- 
daliații unor întreceri in
ternaționale au ieșit din 
competiție. Cîștigătorul a- 
cestei probe, Ionel Drîmbă, 
ne-a îneîntat și de această 
dată prin evoluția sa sigură 
și, în același timp, spectacu
loasă. Numai un moment de 
oboseală l-a obligat pe 
Drîmbă ca pentru cîștigarea 
primului loc să dispute asal
turi de baraj cu coechipie
rul său Mihai Țiu — reve

chipe. Ia juniori și junioare, 
au cîștigat Metalul Bucu
rești și Școala sportivă din 
Roman, echipe care în ul
timii ani și-au făcut o tra
diție în a urca treptele în
vingătorilor, confirmind 
existența, în aceste secții, 
a unei preocupări deosebite 
pentru alergările pe distan
țe medii și lungi.

la juniori, Viorica Gabor și 
Ilie Cioca Ia seniori. Pe e-

Tot Metalul București a 
cîștigat la senioare în timp Q 
ce la seniori nu a fost de
cernat titlul la fața locu
lui, deoarece două echipe 
au terminat la egalitate de 
puncte, Steaua și Dinarno, 
și arbitrii nu cunoșteau, în 
cazul în speță, prevederile 
regulamentului. Așa că a 
fost premiat cel de pe lo
cul trei : Metalul-Hune-
doara.

în general. Campionatul 
Național de cros, criteriu 
de alcătuire a reprezentati
velor care se pregătesc în 
timpul iernii pentru crosul 
Balcanic ce se va desfășura 
Ia Istanbul, în primăvară, 
a scos în evidență cîteva 
nume noi, și cu ele spe
ranța că vom putea să ne 
prezentăm cu plusul de va
loare pe care îl așteptăm 
de atîția ani la aceste 
probe.

București l-Dobrogea 16-6

SILVIU DUMITRESCU •

Campionatul de box pe 
eeliipe, intrat în faza finală, 
— titlill de campioană s-a pus 
îri joc duminică — continuă 
să se desfășoaie sub semnul 
anonimatului, al mediocrității 
și al dezinteresului. Prima 
manșă a finalei a pus față-n 
față echipele București I și 
Dobrogea. Cîteva sute de 
spectatori (în alți ani erau 
mii 1) au primit chiar de la 
început, o „lovitură sub cen
tură': doi boxeri coțistănțeni 
(Stanciu și Răgălie) au depă
șit greutatea regulamentară 
pierzînd posibilitatea de a-și 
disputa partidele. Deci, îna
inte de primul gong : 4—0 
pentru București I 1 Antreno
rii Iordache și Buză poartă 
cea mai mare parte din vină 
pentru această situație. De 
altfel, elevii lot s-au prezen
tat la București cu o formă 
sportivă deficitară, obosiți, 
blazați și dezinteresați. (Se 
pare că boxerii cbnstănțeni 
au privit meciul cu prea mul
tă ușurință și nu au respectat 
riguros „canoanele vieții spor
tive". Oricum, o finală de 
campionat este un lucru ex
trem de serios și nu trebuie 
confundată cu o... plimbare

de agrement în Capitală 1) 
servind o slabă replică bucu- 
reștenilor. Singutul constăn- 
țean care a luptat cu tnai 
multă ambiție a fost Ilieseu. 
Dar și acesta ne-a apărut 
obosit... De la bucureșteni 
ne-au plăcut Niculescu, C. 
Anton și Stumpf. Meciul din
tre Stumpf și Pițu, cîștigat 
de primul, a fost spectaculos 
și mai aproape de o... finală. 
Se pare că Stumpf este hotă
rît să redevină un sportiv se
rios și disciplinat. Niculescu 
a boxat tehnic și a cîștigat 
detașat. Ar putea intra în ve
derile lotului național. Băia
tul acesta (la fel ca și C. An
ton) trebuie ajutat să redevi
nă ceea ce a fost. Să i se 
acorde încredere ! Poate nu 
va fi o greșeală...

Atît despre prima manșă. 
Sîmbătă, la Constanța, va a- 
vea loc revanșa. Constănțenii 
se pot reabilita în fața publi
cului lor, dar... titlul, credem, 
s-a jucat la București...

T. POGOCEANU

,Recepție“ 
Ia 2ooo m 

altitudine O nouă bază |
Mexico City ’68. Cuvintele 

acestea devenite un simbol al 
viitoarelor întreceri olimpice 
au solicitat, încă de la Tokio, 
atenția specialiștilor, a spor
tivilor și au creat, . se pare, 
complicate probleme. De fapt 
asigurarea pregătirii sportivi
lor n condiții asemănătoare 
climei și altitudinii Mexicu
lui a cerut eforturi și preocu
pări deosebite. Și, evident, 
s-au găsit și soluții: cea mai 
eficientă, construirea unor ba
ze sportive în munți.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute tim urcat, împreună cu 
un grup de specialiști români, 
antrenori, medici la aproape 
2 000 m., sus la Piatra Arsă, 
în Bucegi. Acolo, în împreju
rimile cabanei cu același nume, 
s-a ridicat, ca peste noapte, 
un complex sportiv destinat 
pregătirii olimpicilor români.

. O sală de gimnastică durată 
din beton și fier, elegantă și 
utilată modern, un hotel câte 
asigură depline condiții de o- 
dihnă și recreare sînt gata 
să-și primească oaspeții. In 
curînd va fi inaugurat stadio
nul. Așadar, practic, am asis
tat la tecepționarea complexu- 

I lui destinat pregătirii olimpi- 
I cilor și nu-i deloc lipsit de in- 
| teres să cunoaștem părerile, 

opiniile specialiștilor despre 
noile construcții și amenajări, 
asupra modului în care spor
tivii noștri vor beneficia aici 
de condiții optime în crește
rea valorii performanțelor : 

Dr. IONEL STĂNESCU: 
„Aceste construcții spor

tive au fost durate într-un 
timp record. In ansamblu, ele 
nu sînt cu nimic mai prejos 
decît cele construite în Fran
ța și U.R.S.S. Avem toate mo
tivele să sperăm că sportivii 
noștri își vor continua în mod 
corespunzător pregătirea a- 
cumulată la șes. Aici, la 1950 
m altitudine, olimpicii benefi
ciază de o bază propice antre
namentelor, în condiții apro
piate de altitudinea și clima 
Mexicului. Startul de la Mexic 
este incompatibil fără această 
etapă cu antrenamente intense, 
bine dirijate de specialiștii fie

mișcării
sportive

ELIAS BARUCH, antrenor 
de atletism :

„O nouă dovadă a grijii pe 
care o poartă statul nostru 
dezvoltării mișcării sportive. 
Și, evident, așteptăm perfor
manțe valoroase O cerință nu 
suportă discuții și anume: 
îmbinarea activității din fie
care perioadă de pregătire cu 
specificul lucrului în sală, ca 
și în condițiile pe care ni le 
oferă natura aici la aproape 
2 000 m altitudine".

ION CERNEA, maestru e- 
merit ăl sportului.

„In anii cind concuram 
m-am pregătit în multe cen
tre. Aici, la Piatra Arsă, din
colo de estetic ne incintă, de 
la prima vedere, condițiile ex
celente de pregătire. Luptă
torii dispun de instalații mo
derne cu accesorii și mate
riale de pregătire științifică. 
Cerințele care se impun spor
tivilor se definesc îri două cu
vinte : muncă și disciplină. Și 
cine va reuși acestea nu va fi 
departe de performanță. Cel 
mai. evident exemplu, luptă
torii ION BACIU și SIMION 
POPESCU care înaintea săp- I 
tămîhii preolimpice s-au pre- I 
gătit aici (cind lucrările fi in- | 
stalațiile nu erau încă termi- I 
nale) au reușit să cucerească j 
în. Mexic două medalii: una I 
de aur și una de argint".

★

Opiniile specialiștilor sînt I 
evident concludente. Așteptăm I 
și răspunsul, sportivilor — pe I 
care de ce n-am spune — I 
l-am prefera măsurat în „aur I 
și argint". Și ar mai fi de a- I 
dungat ■ dacă complexul de I 
la Piatra Arsă va debuta prin 
pregătirea olimpicilor, el va ți 
pe mai departe la dispoziția 
speranțelor sportului nostru, 
al căror drum ni-l dorim, în
tr-o ascensiune tot mai verti
ginoasă spre înaltele piscuri.

lația concursului — și cu 
polonezul Ruzynski.

Proba de floretă feminin, 
cîștigată de Ileana Drîmbă, 
a adus pe planșă în finală 
patru floretiste de la Steaua 
și tot atîtea de la Ț.S.K.A. 
Moscova. Cu un bagaj de 
cunoștințe tehnice și tactice 
mai bogat, cu mai multă si
guranță în evoluțiile lor, 
sportivele noastre au domi
nat finala, ileana Drîmbă și 
Olga Szabo ocupînd în ordi
ne locurile I și III, locul doi 
revenind sovieticei Kanta- 
rovici.

Celelalte două componente 
ale echipei militare, Ecațe- 
rina Iencic și Suzana Arde- 
leanu, prin evoluțiile lor de 
pînă acum ne îndreptățesc 
să sperăm într-o victorie și

Dueluri
In concursul inter

național de scrimă

pasionante

în turneul pe echipe care în
cepe astăzi.

Cea de a treia finală, în
trecerea Ia sabie, a fost do
minată de către sportivii de 
la Ț.S.K.A. Moscova care au 
și cîștigat prin Nazlimov. 
Prezenți cu doi sabreuri, 
sportivii noștri au obținut 
un meritat loc III prin Du
mitru Mustață, care a evo
luat cu mult curaj, dovedin- 
du-ne încă o dată că resur
sele sale ne pot oferi satis
facția unei frumoase com
portări în viitorul sezon.

Cea de a patra probă, 
spada, este în curs de des
fășurare : turneul pe echipe 
începe astăzi, cu disputarea 
meciurilor din cadrul pro
belor de floretă masculin și 
sabie.

OCTAVIAN VINTILĂ

cărui lot în parte. y. RANGA
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întoarcerea din Iran 
a delegației M. II, condusă 

de tovarășul Stefan Vota-> >

Luni seara, s-a înapoiat din 
Iran delegația Marii Adunări 
Naționale condusă de Ștefan 
Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale care, a fă
cut o vizită în această țară la 
invitația Senatului iranian.

Din delegație au făcut parte 
deputății acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei, 
președintele Comisiei pentru 
sănătate, prevederi și asigu
rări sociale a M.A.N., Vasile 
Mateescu, președintele Sfatu
lui Popular regional București, 
președintele Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură a
M.A.N., Emil Oniga, director 
general al Uzinelor „Tracto
rul" din Brașov, prof. univ. 
Stanciu Sțoian, scriitorul Siito 
Andras și ing. Teodora Ser- 
șinn.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Petre 
Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheor- 
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Gri- 
gore Geamănu, secretarul

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Suediei

Președintele Consiliului 
de Stat 4I Republicii Socia
liste România, Chivu 
Stoica, a primit luni. 20 
nojembrie, pe noul ambasa
dor extraordinar și pleni
potențiar al Suediei în Re
publica Socialistă România, 
baronul Cari Rappe, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, ambasa
dorul Suediei Și președinte
le Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ- 
'hia. Chivu Stoica, au rostit 
cuvîntări.

Luni la amiază a sosit în 
Capitală delegația Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
condusă de Morkunas Vațlo- 
vas Antonovici, prim-șecretai 
al C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. 
Letonă, care, la invitația 
C.C. al U.T.C.. face o vizită 
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

A fost de față A. Papkin, 
secretar al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Luni după-amiază a sosit 
în Capitală. Pierre Wigny, 
ministrul justiției și culturii 
franceze din Belgia, împreu
nă cu soția, care la invitația 
președintelui Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, face o vi
zită în țara noastră-

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost în-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național Ion Luca 
Caragiaie. sala Comedia „Cas- 
țiliana" ora 19,30 sala Studio 
Regina de Navara, ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie „Opinia 
publică" ora 20 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra sala Schitu 
Măgureanu „D-ale Carnava
lului" ora 20 ; sala Studio 
„Kean“ ora 20 ; Teatrul de 
stat Oradea în sala Teatrului 
Nottara „Veac de iarnă" ora 
16,30 și 20 ; Teatrul C. I. Not
tara sala Studio „Cînd luna e 
albastră" ora 20 ; Teatrul 
,.Barbu Delavrancea" „C-an 
filme" ora 19,30 ; Teatrul 
evreiesc de stat „Căutătorii de 
noroace" marți ora 20 ; Tea
trul Țăndărică „Tigrișorul 
Petre" ora 17.

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
' julează la Patria (orele 9,30;

Consiliului de Stat, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, președinții 
unor comisii permanente ale 
M AN., deputați ai M-A.N. 
și alte persoane oficiale.

Era prezent, de asemenea, 
Spltan II. V. Sanandaji, am
basadorul Iranului la Bucu
rești.

Delegația Marii Adunări 
Naționale a vizitat în cursul 
zilei de luni Muzeul arheolo
gic, Expoziția de covoare și 
artă modernă din Teheran.

După-amiază delegația a 
păiăsit Iranul îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
djn Teheran erau prezenți 
ing. Șarif Emami, președin
tele Senatului, ing- Abdullah 
Rjazi președintele Medjlisu- 
lui vicepreședinții celor 
două Camere, senatori și de
putați.

Au fost de față Pavel Si- 
lard, ambasadorul României 
la Teheran și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

între președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, 
și ambasadorul Suediei, 
baronul Cari Rappe, a avut 
loc apoi o convorbire cor
dială

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și 
la convorbire au participat 
Grigore Geamănu. secreta
rul Consiliului de .Stat și 
George Macoveșcu, prim- 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Ambasadorul Suediei a 
fost însoțit de membrii am
basadei.

tîmpinat de Pompiliu Maco
vei cu soția, reprezentanți ai 
conducerii C.S.C.A., precum 
și de Honore Cambier, amba
sadorul Belgiei la București, 
și membri ai ambasadei.

în timpul vizitei sale, mi
nistrul belgian va putea cu
noaște realizările românești 
în domeniul artei și culturii 
și va avea un schimb de pă
reri cu personalități ale vieții 
noastre culturale. Totodată, va 
lua parte la manifestările 
prilejuite de „Zilele culturii 
belgiene", manifestare organi
zată în cadrul acordului de 
colaborare culturală între cele 
două țări.

Delegația de specialiști 
ai Consiliului Superior al 
Agriculturii, condusă de 
Nicoiae Ionescu vicepre
ședinte al Consiliului. s-a 
înapoiat luni dimineața din 
Cehoslovacia, unde a fost 
semnată o convenție fito- 
sanitară între cele două 
țări.

11,45; 16,30; 18,45; 21).
O FATA FERICITĂ

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 8; 
10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21). Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45) .

LOANA
rulează la Republica (orele 
8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
București (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează Ia Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grivl- 
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Bucegi (orele 8—13 în conti
nuare 16; 18,15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Lumina (orele 
18,30; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA
CA ASTA!

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

SINGUR PE LUME

Instantaneu ieșean

Grupul școlar 

de chimie Pitești 

s-a mutat...
Grupul școlar de chimie 

care iși are reședința la 
Pitești a intrat recent in 
posesia noului local de 
școală — cu 11 săli de clasă, 
laboratoare și o sală pentru 
desen. El va fi completat 
pînă la sfîrșitul anului cu 
un alt local destinat instrui
rii practice a elevilor, un 
laborator tehnic, un cămin 
cu 300 de locuri, o cantină 
pentru 900 de persoane și 
un teren de sport.

Expoziție 

de pictura
CONSTANȚA. — In sălile 

Muzeului regional de artă din 
Constanța a acut loc luni du
pă-amiază, vernisajul unei ex
poziții de pictură franceză 
modernă- Expoziția cuprinde 
100 de reproduceri după lu
crări ale unor pictori ca Pi
casso, Courbet, Monet, Cezan
ne, Van Gogh și alți maeștri 
ai penelului.

La deschidere a participat 
Francois Sautreuil, secretar al 
ambasadei Franței la Bucu
rești.

Turneul 
Teatrului de Stat 

din oradea
Aflat în turneu în Capitală, 

colectivul Teatrului de stat 
din Oradea a prezentat luni 
seara, pe scena Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1), primul spectacol cu 
piesa „Romulus cel Mare" de 
Durrenmatt. Regia spectaco
lului este semnată de Sanda 
Mânu, iar scenografia de 
Traian Nițescu.

In rolurile principale 
au apărut artiștii: George 
Musceleanu, Marie Maud, Gi
na Nicoiae, Nicoiae Barosan, 
Eugen Țugulea și alții.

(Agerpres)

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

RETROSPECTIVA JUBILIA
RĂ, SENZAȚII, ATRACȚII, O 
FABULA MODERNĂ

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Giulești (orele 
10; 15,30; 18; 20,30), Aurora 
(orele 9,30; 12; 14,30; 17,30;
20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR
DIN ARKANSAS

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Dacia (orele 7,30— 
20,45 in continuare)

CLIMATE
rulează Ia Buzești (orele 15; 
17,45; 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Unirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Volga (orele 9,30— 
16,15 în continuare, 18,30;
20,45),  Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OAMENI IN RULOTA
rulează la Flacăra (orele 
14,30—20,30 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Vitan (orele 14,30— 
2e,30 în continuare).

SPARTACUS

Corespondenții noștri Ia activității comerciale
regionali
• Cu planul pe 11 

luni îndeplinit
Acțiunea de organizare 

științifică a producției care 
se desfășoară de cîteva 
luni, în secțiile Uzinei de 
tractoare din Brașov a per
mis creșterea simțitoare a 
productivității muncii. Spre 
secția de montaje generale 
a fost expediat, zilnic sur
plusul de piese, creîndu-se 
astfel posibilitatea ca mun
citorii de aici să monteze 
și să livreze în același timp 
un mare lot de tractoare 
peste plan pe piața internă 
și la export. Prin aceste re
zultate remarcabile, colec
tivul uzinei și-a îndeplinit 
integral sarcinile de plan 
pe cele 11 luni ale anului.

@ Local nou pen
tru arhivele 

statului
La Cluj se află în construc

ție pe strada Kogălniceanu 
noul local al arhivelor statu
lui. Pentru proiectarea clădirii 
cu 5 nivele s-a avut în vedere 
o documentare elaborată sub 
egida U.N-E-S.C.O. pentru 
edificiile de acest fel. Clădi
rea care va adăposti docu
mente de o mare valoare, re
feritoare la istoria Transilva-

—BBsa—■»   

PE ECRANE

RAQUEL WELCH Șl JOHN RICHARDSON
•SPUNE-MI NARCIS
• _________ ___ __

REGIA : DON CHAFFEY

rulează la Popular (orele 
15,30; 19,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare 18,30; 20,45).

MARELE RESTAURANT
rulează la Munca (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Drumul Sării (ore
le 14,30; 17,15; 20).

POVESTEA ȚARULUI SAL
TAN

rulează la Cosmos (orele 
14,30—20,30 în continuare).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Viitorul (orele 15; 
17; 19; 21).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

AMPRENTA
rulează la Progresul (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

SUS MlINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

PASĂREA PHONIX
rulează la Lira (orele 15;
17.45; 20,30).

FANFAN LA TULIPE

transmit
niei, va dispune de săli de 
lucru, de studiu, de confe
rințe, expoziții, o bibliotecă 
documentară, laboratoare foto, 
de restaurare, de legătorie și 
depozite fără geamuri cu aer 
condiționat pentru protejarea 
documentelor în caz de in
cendiu sau inundații. Clă
direa va avea o arhitectură 
deosebită integrată organic in 
cea a străzii pe care se află 
unul dintre cele mai vechi și 
mai unitare ca stil arhitecto
nic din Cluj.

9 Noi unități co
merciale la sate

Zi de zi aspectul satelor 
din regiunea Hunedoara se 
îmbogățește cu noi edificii. în 
cadrul acestora un loc de 
frunte îl ocupă unitățile co
merciale. De la începutul anu
lui au fost date în folosință 
un număr de 5 magazine mix
te în satele Tău, Meteș și To- 
toi (raionul Alba), Deal și 
Curechiu, raionul Brad, capa
bile să satisfacă cerințele me
reu crescînde ale locuitorilor 
din satele respective. în aces
te zile, alte 3 unități comer
ciale s-au adăugat celor mai 
vechi. Este vorba de magazi
nele cu bufet de Ia Aimaș —■ 
Săliște, raionul llia și Romo- 
șel, rujonul Orășțje și de ma
gazinul fără bufet de la Băcă- 
inți, raionul Orăștie.

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

OCOLUL
rulează la Central (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

UN MINUT DE ADEVĂR
(dimineața)
rulează la Cinemateca

SCURT METRAJE BELGIENE 
(24—26 noiembrie dimineața)

18,00 — în direct... Pregătirea 
producției pentru 1968. Transmi
siune de la magazinul „Favorit"- 
București ; 18,30 — Pentru copii. 
Biblioteca lui Așchiuță ; 19,00 — 
Pentru tineretul școlar. 1001 de 
întrebări : „Păsări din lumea 
largă". Transmisiune de la Mu
zeul „Grigore Antipa" ; 19,30 — 
Telejurnalul de seară ; 19,45 — 
Agenda dumneavoastră ; 20,00 — 
Aventurile lui Tarzan ; 20,26 — 
Album de poezie ; 20,40 — Is
toria Teatrului românesc. Lu
crări dramatice de Mihai Emi- 
nescu ; 22,00 — Turneul melo
diilor ; 22,40 — Telejurnalul de 
noapte.

a-

stu-
au

nivelul cerințelor și posibili
tăților existente.

în urma analizării acestor 
dificultăți, analiză care a o- 
cupat un loc important în lu- 

® crările consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din comerț, a re- 

» zultat necesitatea ca M.C.I., 
® în funcție de specificul pro

duselor, baza tehnico-mate- 
• rială existentă, dezvoltarea și 

răspîndirea rețelei comerciale 
să treacă la experimentarea 
unei noi forme organizatorice, 

W să asigure concentrarea în ca
drul aceleiași întreprinderi a 

• activității comerciale cu
mănuntul și ridicata.

Ca urmare, pe baza

•
 diilor concrete efectuate,
fost înființate în regiunile 
Crișana, Cluj, Brașov în ora- 

A șele București și Constanța 
întreprinderi unificate de co
merț cu amănuntul și ridi- 
cata pe sectoare comerciale 
— alimentar, textile. încăl
țăminte și metalo-chimice.

® în același timp, pe linia u- 
nificării activității de ridicata 
cu amănuntul filialele ICRM 

® din Arad, Reșița, Sibiu, Tg. 
Jiu și Piatra Neamț precum 

— și depozitele din Satu Mare, 
9 Mediaș, Petroșani și Rm. Vîl- 

cea, au fost preluate de or- 
• ganizațiile comerciale cu a- 

mănuntul din localitățile res
pective.

•
 Deși timpul scurs de la în
ființare este relativ scurt, 
încă de la începutul activi- 

A tații au rezultat avantajele a- 
cestei noi forme organizatori
ce în ceea ce privește : îm- 
bunătățirea aprovizionării 
populației prin cointeresarea

® înalte, o privește seînteietor 
și. înfingîndu-și brusc arti
culația în rr.iișa doamnei, 

& rostește pătimaș, ca un tan
go 1925 : Narcis. Cu o 
voce profundă de bas îmblin- 
zitor de găini, sprîncene stu
foase, dinte de aur și nume 
de plantă sălbatică crescută 
lingă garduri. Uneori lipsește 
și vine dintr-un voiaj din u-

'.CASA FĂRĂ COPII

*E UN CÎMP FĂRĂ FLORI

la Sacoș asta este mîndria 
fiecărei fete. Cînd intri într- 
o casă ai impresia că vezi o 
expoziție.

— Eu am învățat-o, ne 
spunea nu fără mîndrie ma
ma sa. Roșu Floarea. Tot ce 
știam de la muma mea i-am 
arătat și ei. Altfel mi-ar fi 
fost rușine de feciorul care 
a cerut-o în căsătorie.

— Și acum știe să facă de 
toate ?

— D-apoi cum ! a interve- 9 nit și bunica fetei. Dacă nu 
ar fi știut n-o lăsa să șe mă
rite că așa este obiceiul. Fe- 

A tele trebuie pregătite îna- 
inte.

De la strămoși la nepoate

Roșu Elena ne-a vorbit și 
despre cele învățate la cla
că în sat. Așa este obiceiul 
în Sacoșul Mare : iarna cînd 
treburile cîmpului s-au isto
vit, se adună fetele cu rîn- 
dul la cite una din ele. Și 
aici, lingă aparatul de radio 
sau televizorul deschis, fe
tele învață o artă de demult : 
arta cusăturilor artistice. 
Fiecare aduce ce are mai 
frumos lucrat acasă. Oprege, 
vîlpice. ii sau perne cusute 
de bunici sau străbunici sînt 
folosite ca modele. Elisabeta 
Adam și Iconia Schiopu, al 
căror nume a trecut de mult 
hotarele comunei, le învață 
dîndu-le cu dragoste ceva din 
măiestria lor. Așa, cele știute 
de bunici nu se pierd ci 
capătă contururi noi. De sub 
mîinile lor, care devin din 
zi în zi mai îndemînatice, 
apar frunze, copaci, oameni, 
scene istorice sau scene din 
viața de toate zilele.

Iar seara, cînd s-a făcut 
tîrziu, claca șe oprește și 
spre bucuria flăcăilor care 
au stat pînă atunci ascunși 
sub ferestre, se încinge jo
cul.

O propunere „îndrăzneață" 

Toate nevestele sau fetele
cu care am discutat, ne-au 
indicat, ca dascăli ai primi- 

® lor pași în tainele gospodă
riei, pe propriile mame sau 

• bunici. Unele mame cu 
care am stat de vorbă au 
formulat însă o părere în- 
drăzneață : „Ar trebui să le 

9 învețe și la școală cite ceva". 
Ne-am dus la școală. Aici, 

am aflat că Ministerul învă- 
A țămîntului vepise în întîm- 
w pinarea unei astfel de pro

puneri. în programa anali- 
A tică a ultimelor clase ale ci- 
“ ciulul II țînt prevăzute

materială a întregului apa
rat, indicatorul de bază al 
planului acestor întreprinderi 
fiind desfacerea cu amănun
tul ; creșterea posibilităților 
de influențare a producției, 
în special a industriei locale, 
datorită cunoașterii directe a 
cererii populației de către cei 
care contractează fondul de 
marfă.

Cu ocazia contractării fon
dului de marfă pentru anul 
1968 s-a constatai că deși a- 
ceste întreprinderi au avut o 
perioadă scurtă de activitate, 
au angajat un fond de marfă 
în cantități și structură mult 
îmbunătățite față de anii pre
cedent ; se observă scurtarea 
căilor de circulație a mărfu
rilor prin aprovizionarea rit
mică a magazinelor, precum 
și prin creșterea numărului 
unităților care se aprovizio
nează direct de la producă
tori. întreprinderile unificate 
își realizează în condiții mai 
bune principalii indicatori de 
plan. De exemplu, cele 3 în
treprinderi unificate din sec
torul metalo-chimic au de
pășit planul de desfacere a- 
ferent perioadei de la înfiin
țare și pînă la 30 septembrie 
1967 în proporție de 102—105 
la sută și au înregistrat im
portante economii la cheltuie
lile de circulație. în acest fel 
se folosesc mai eficient și spa
tiile comerciale printr-o mai 
bună gospodărire a lor. s-au 
simplificat în mare măsură li
nele lucrări administrative, 
contractarea și decontarea în
tre magazin și depozit.

Fără îndoială că în conti

nul din cele patru puncte 
cardinale. Se salută (salută 
condescendent-amical) cu 
notorietățile prozei, poeziei, 
esteticii, sculpturii, picturii, 
filmului, bate pragurile re
dacțiilor ți restaurantelor 
fine, face reclama cartofilor 
prăjiți; a apucat să publice 
acum 15 ani o poezie într-o 
revistă, pe care ți-o bagă sub 

ore de gospodărie. Progra
ma, bună în intenție, preci
zează și scopul acestor ore : 
familiarizează elevelor cu 
multiple activități necesare 
gospodăriei. Totul e bine, dar 
pe hîrtie. Deși a trecut pînă 
acum un număr respectabil 
de săptămâni și se apropie 
încheierea trimestrului, ore
le nu s-au ținut.

Un profesor explica :
— Orele n-au fost trecute 

în orar. Vedeți, Ministerul 
este la București iar noi... 
tocmai la Sacoș...

O fi Ministerul tocmai la 
București dar secția raională 
de învățămînt este la numai 
cîțiva kilometri și ar fi pu
tut afla.

„Niciodată nu-i destul"

Ne spunea o bătrină înco
voiată de ani. O fată e pețită 
cînd e pregătită să conducă 
o gospodărie. E pețită, dar 
părinții nu se învoiesc decît 
dacă știe totul. Dar aceasta 
nu este încă totul. Părinții 
celor doi, înainte de 'nuntă, 
șe înțeleg cu care din ei, ti
nerii căsătoriți urmează să-și 
petreacă primii ani de căsni
cie.

— Oricît ar fi învățat fata, 
ne spunea Roșu Floarea, tot 
nu știe toate. Or. bărbatul 
după o zi de muncă trebuie 
primit acasă cum se cuvine. 
Primii 4—5 ani stau cu noi 
și-i mai ajutăm. După 4—5 
ani își fac și el căsuța lor.

Și așa timp de 4—5 
ani tinerii își duc viața ală
turi de părinți. Băiatul mai 
mult pe lingă tată, iar ne
vasta pe lingă mamă. îm
preună fac toate treburile la 
cîmp sau în gospodărie. Apoi 
încep să-și facă si ei o casă, 
nu departe de cea părinteas
că, poate chiar în aceeași 
curte.

Dacă am face o statistică 
a datelor furnizate de Sfa
tul popular comunal, ideea 
ar primi contururi mate
matice :

— case construite în 
1966—1967... 20

— căsătorii realizate în 
1961—1962...20

în plus, eforturile făcute 
de cei doi tineri pentru ri
dicarea casei îi leagă și mal 
mult.

De ce ne-ai uitat, tăticule !

— în Sacoșul Mare, ne 
spunea tovarășul I. Sonda, 
secretarul Sfatului popular 
comunal. divorțurile sînt 
foarte rare. Poate tinerii se 

nuare se ridică probleme deo
sebit de importante și în a- 
celași timp grele. Activitatea 
acestor întreprinderi poate și 
trebuie să fie îmbunătățită. 
Sporirea cointeresării mate
riale, simplificarea maximă a 
sistemului de evidența care 
să asigure obținerea informa
țiilor pentru urmărirea per
manentă și operativă a pla
nului, îmbunătățirea relațiilor 
acestor întreprinderi cu furni
zorii și beneficiarii sînt pro
bleme care ne preocupă în 
mod deosebit.

Proiectele de Directive ela
borate de plenara Comite
tului Central al P.C.B. din 
5—6 octombrie cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale prevăd în sectorul co
merțului ca și în celelalte do
menii economice măsuri pen
tru perfecționarea planificării, 
finanțării și creditării între
prinderilor, pentru întărirea 
cointeresării materiale și a 
răspunderii. în acest context 
se înscriu extinderea relațiilor 
directe între unitățile comer
ciale și cele furnizoare, lăr
girea competenței unităților, 
organizarea întreprinderilor 
care realizează atît comerțul 
cu ridicata cit și cel cu amă
nuntul.

Noua organizare adminis- 
trativ-teritorială propusă va 
crea un cadru mai potrivit 
pentru generalizarea formei 
noi de întreprindere comer
cială ce se experimentează în 
prezent.

Ing. D. DRAGOMIR

ochi, atunci cînd te întîlneș- 
te după unul din voiajele 
făcute în costum vărgat —■ 
pauză intre o filodoȚmă — o 
pereche de tocuri înalte și 
Un din ce în ce mai îngrijo
rător pelerinaj al „cunoștin
țelor" în sala pașilor lui pier- 
duți, Narcis.

NICOLAE ADAM

gîndesc mai bine pînă fac a- 
cest pas. Poate copiii, poate 
casele. Nu știu. Dar de mulți 
ani nici o familie nu s-a rrjai 
desfăcut. Acum însă un tî- 
năr a plecat...

Un tînăr a plecat. Pare așa 
de simplu. Dimineața s-a 
urcat în autobuz și dus a 
fost. De atunci, părinții lui 
si soția sa. Iconia Indru, îl 
așteaptă.

— Acum l-am dat în ju
decată, ne spunea bătrînul 
lui tată. Ne-a făcut de ris. 
Și-a lăsat copilul și nevasta 
și a plecat. Acum vreau să 
ne ajute legea să-l găsim.

In ziua procesului, bătrînul, 
soția și copilul s-au prezen
tat la tribunal. Au așteptat 
însă în zadar. Tînărul n-a 
avut curaj să dea ochii cu 
ai săi. Seara cînd s-au în
tors înapoi tatăl său spunea :

— Azi am pierdut un fiu 
dar am cîștigat o fiică ți 
o nepoată. Și-a călcat în 
picioare îndatoririle pe care 
Ie avea. Nu mai este fiul 
meu.

— Tradiția fusese călcată 
și-I alungase. Gestul bătrî- 
nului era așteptat și comu
nitatea satului l-a aprobat.

Copiii, trăinicia căsătoriei

— O casă fără copii sea
mănă cu un cîmp fără flori, 
ne spunea Magheț Iconia. că
sătorită de foarte puțin timp. 
Și eu și soțul meu dorim Să 
avem copii. Ei sînt bucuria 
vieții, trăinicia căsătoriei. Cu 
ei avem un scop în viață.

Statistica sfatului popular 
concretizează afirmația :

— căsătorii înregistrate în 
1966—18.

— copii născuți (în familii 
tinere) în 1967—18

— Așa este obiceiul satu
lui nostru, ne spunea Ion 
Trifu un moșneag înpă verde 
la anii lui. Fiecare are dato
ria față de el însuși : să
aibă copii. să-i crească și 
să-i facă oameni.

....Să-i facă oameni" ! Pen
tru asta se cere o muncă pli
nă de răbdare.

Cunoștințele, adunate din 
veacuri de înțelepciunea po
pulară, nu pot fi acumulate 
numai de la mame. Trebuie 
ca ți aici, înaintea marelui 
pas — căsătoria — țcoala și 
organizația U.T.C., prin va
rietatea de posibilități pe 
care le au să-și snu.n’ cu- 
vîntul. Tinerele așteaptă cu 
încredere.

mihai strimbei



Declarațiile lui 

Mika Șpiliak
In-ședința de luni, Vecea 

Executivă Federală a fost 
informată de președintele. 
Vecei, Mika Șpiliak, despre 
rezultatele vizitei sale în 
România, la invitația pre
ședintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Vecea a constatat 
că vizita lui Mika Șpiliak 
în România reprezintă o 
nouă contribuție la colabo
rarea prietenească între 
cele două țări socialiste, ve
cine și prietene.

Adunarea Generală a O.N.U. 
s-a întrunit luni dimineața în șe
dință plenară pentru a începe 
dezbaterea punctului intitulat 
„Restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.". Inclus pe ordinea 
de zi ca urmare a cererii unui 
număr de 9 state : Albania, Alge
ria, Cambodgia, Congo (Braza- 
ville), Cuba, Guineea, Mali, Re
publica Socialistă România și Sy
ria. în memorandumul explicativ 
al acestei cereri, dat publicității 
la 8 septembrie, se arată că refu
zul de a acorda R.P. Chineze lo-

a 0.N.IL
cui ce i se cuvine de drept la 
Națiunile Unite reprezintă o ne
gare a justiției, o încălcare a 
principiului tmiversalității „A în
credința reprezentarea poporului 
chinez clicii lui Cian Kai-Și, sub
linia memorandumul, constituie 
nici mai mult nici mai puțin de- 
cît un refuz încăpățînat, deliberat 
și absurd de a recunoaște reali
tățile".

Pe biroul adunării se afla două 
proiecte de rezoluție în această 
problemă, ambele depuse la 27 
octombrie. Primul din aceste 
proiecte, avînd ca autori cele 9
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Devalorizarea lirei
De cînd este la putere, guvernul Wilson 

a avut în permanență în fața ochilor un 
spectru: devalorizarea lirei. Pentru ca 
această fantomă să nu prindă un contur 
precis, să nu se materializeze, au fost 
adoptate, de-a lungul anilor, tot felul de 
măsuri, unele deosebit de drastice : îm
prumuturi, sporirea taxei de scont, așa- 
zisa politică de austeritate etc. Numai în 
ultimele zece zile a fost operată o sporire 
a taxei de scont — în scopul atragerii de 
valori străine care să susțină lira — și 
s-a contractat de la Banca de reglemen
tări internaționale împrumutul de 270 mi
lioane de dolari. Acest împrumut trebuia, 
in intenția britanică, să înlesnească urmă
toarea rocadă : achitarea datoriilor către 
F.M.I., pentru ca apoi Anglia să poată 
contracta un nou împrumut de la acest 
for (se vorbea de un miliard de dolari). 
Din banii împrumutați urma, în primul 
rînd, să se achite cele 270 milioane la 
Banca internațională iar cu restul să se 
mențină lira pe linie de plutire.

Toate măsurile luate s-au dovedit, însă, 
doar simple paleative. Ele n-au făcut de- 
cit să amine deznodămîntul care în ul
tima vreme era considerat de presa bri
tanică ca iminent: devalorizarea. Acum 
scăderea oficială a valorii lirei este un 
fapt împlinit. Operindu-se o devalorizare 
de 14,3 la sută (foarte apropiată de pro

nosticurile ziarelor londoneze de sim- 
bătă) lira va avea de acum înainte față 
de dolar o paritate de 2,40 față de vechea 
paritate care era de 2,80. în felul acesta 
laburiștii iși leagă pentru a treia oară 
guvernarea de reducerea valorii monetei 
naționale, în ciuda eforturilor premieru
lui Wilson de a evita neplăcutul triptic.

Cind, la sfirșitul săptăminii trecute, se 
vorbea de o alternativă la devalorizare, 
era luat în considerare un împrumut ma
siv între 1 și 3 miliarde de dolari. Unii 
se așteptau ca odată devolarizarea înfăp
tuită, împrumutul să nu se mai facă, ne 
mai fiind necesar să se susțină cursul li
rei, care a fost în mod oficial fixat la o 
limită mai joasă. Potrivit ultimelor știri, 
însă, demersurile pentru credite rămîn 
în vigoare ca și cum nimic nu s-ar fi în- 
timplat. Fondul Monetar Internațional s-a 
și angajat să examineze rapid posibilita
tea acordării unui împrumut de 1,4 mi
liarde dolari, iar unele bănci occidentale 
au consimțit să ofere Angliei un credit 
suplimentar de 1,6 miliarde dolari. Cu 
alte cuvinte, Marea Britanie intenționează 
să facă. în ciuda devalorizării, un împru
mut de 3 miliarde dolari.

La Londra s-a motivat că aceste credite 
rămîn în continuare necesare intrucit nu 
s-a operat o devalorizare „drastică" —

sterline
de 30 la sută, cum se zvonea — ci una 
„blîndă". în realitate, însă, e vorba de o 
povară dublă. Pe umerii englezilor ur
mează să apese ani de zile și efectele de
valorizării și ratele împrumuturilor, plus 
dobinzile. Aceasta va însemna, în mod 
practic, introducerea unui și mai aspru 
regim de austeritate economică, cuprin- 
zind o nouă creștere a șomajului, noi mă
suri de înghețare a salariilor, restricții la 
importul de mărfuri, îngrădiri ale consu
mului intern, in ultimă instață o nouă 
scădere a nivelului de trai.

Pe plan internațional, devalorizarea se 
va face, fără îndoială simțită, in primul 
rînd datorită poziției de monetă de re
zervă a lirei sterline. De fapt, această 
devalorizare lovește, în primul rînd 
tocmai în această poziție privile
giată. Alte efecte, nu mai puțin impor
tante : antrenarea devalorizării monete- 
lor unor țări strins legate economicește 
de Marea Britanie (Irlanda, Danemarca), 
pierderi pentru deținătorii de lire ș.a.

înfăptuită, după cum am mai arătat, 
la capătul unor susținute eforturi de evi
tare, devalorizarea lirei reflectă gravele 
deficiențe din ultimii ani ale economiei 
britanice, deficiențe care rămîn și în con
tinuare intacte.

ION D. GOIA

state menționate mai sus, cărora 
li s-a alăturat Mauritania și Pa
kistanul, susține recunoașterea 
reprezentanților guvernului R. P. 
Chineze ca singurii reprezentanți 
legali ai Chinei la Națiu
nile Unite și expulzarea reprezen
tanților ciankaișiști din O.N.U. și 
toate organismele afiliate.

Al doilea proiect de rezoluție, 
arând ca autori S.U.A. și o serie 
de alte state făcînd parte din re
țeaua de pacte sub egida ameri
cană (N.A.T.O., S.E.A.T.O.,
O.S.A.), afirmă că problema re
prezentării Chinei face parte din 
probleme care necesită o majori
tate de două treimi și nu majori
tatea simplă de voturi. Prin acest 
artificiu procedural se urmărește 
respingerea în continuare, ca și 
în anii trecuți, a cererii legitime 
de restabilire a caracterului uni
versal al O.N.U.

Reprezentantul Cambodgiei, 
Huot Sambath, care a luat pri
mul cuvîntul, a caracterizat acest 
din urmă proiect ca o încercare 
de a „amîna inevitabilul", cu 
ajutorul unei „tactici necinstite". 
Incepînd din 1949, a spus vorbi
torul, singurul guvern aî celor 750 
milioane de chinezi este guvernul 
R. P. Chineze. Poporul chinez 
are dreptul de a fi reprezentat 
de regimul pe care l-a ales. Nu 
este vorba de adoptarea unui nou 
membru, China este membru al 
Națiunilor Unite, iar guvernul 
R. P. Chineze, care reprezintă 
poporul Chinei, este îndreptățit 
să i se restabilească locul ce i 
se cuvine.

în baza motivelor expuse, re
prezentantul Cambodgiei, a cerut 
sprijinirea rezoluției celor 11 țări 
și respingerea rezoluției susți
nute de S.U.A.

în favoarea acestui din urmă 
proiect s-au pronunțat coautoarele 
sale, Filipinele și Japonia. A luat 
de asemenea cuvîntul ciankaișiș- 
tul, care s-a pomenit însă în fața 
unui număr foarte redus de au
ditori : în momentul în care el 
s-a îndreptat spre tribună, nume
roși delegați au părăsit sala.
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Pierderi grele suferite de trupele americane
încă 16 avioane americane doborite deasupra R. D. Vietnam

O cifră record 82 de militari americani morți și răniți — a fost 
bilanțul unei singure bătălii angajate duminică de trei companii 
ale celei de-a 173-a brigăzi de parașutiști americani cu unități ale 
Frontului Național de Eliberare, la 40 km de Dak To.

Regiunea Dak To este de peste 
două săptămîni teatrul unor pu
ternice atacuri lansate de patrio- 
ți care au provocat agresorilor a- 
mericani pierderi grele : aproxi
mativ 200 de morți și 750 de ră
niți. Contraatacurile americane se 
lovesc de o rezistență dîrză din 
partea patrioților sud-vietnamfezi 
și l-au făcut pe comandantul ce
lei de a 4-a divizii americane de 
infanterie dizlocată în regiunea 
Dak To, să recunoască că situ
ația îl lasă pur și simplu „per
plex". (Remarca a fost transmisă 
de corespondentul agenției Fran
ce Presse aflat la fața locului).

în cursul nopții de duminică 
și dimineața de luni, bombardie
re „B-52" au efectuat mai multe 
raiduri într-o încercare zadarni
că de a lovi și distruge pozițiile 
patrioților.

„Departe 
de 

Vietnam"
„Un uriaș strigăt de indig

nare și acuzare împotriva u- 
neia din cele mai mari cri
me ale istoriei". Astfel ca
racterizează Alain Resnais 
filmul „Departe de Viet
nam". la a cărei realizare a 
participat. Vastul material a 
fost filmat in patruzeci de 
țări ale lumii. Pentru pri
ma oară, sint prezentate sec
vențe de un dramatism rar, 
filmate de ostași ai forțelor 
de eliberare sud-vietnameze 
în timpul acțiunilor de lup
tă. Genericul, prin el însuși, 
se relevă ca o mărturie a e- 
^coului pe care cauza Vietna
mului îl găsește în conștiin
ța umanității. Ideii — iniția
tivă a lui Chris Marker, ri
nul din promotorii „Cine- 
verite“-ului francez — de a 
turna un asemenea film i-au 
răspuns imediat o sută cinci
zeci de cineaști, tehnicieni 
si artiști. Printre principalii 
realizatori ai peliculei se nu
mără francezii Alain Res
nais, Jean Luc Godard, Ag
nes Varda si Claude Lelo- 
uch, olandezul Joris Ivens, 
americanul William Klein. 
Fondurile obținute prin pre
zentarea filmului vor fi tri
mise conducerii Frontului 
National de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Cu toate presiunile declan
șate de ambasadele america
ne în multe țări. în încerca
rea de a împiedica prezenta
rea peliculei, ..Departe de 
Vietnam" își începe drumul. 
pe ecranele lumii. Premiera 
mondială a și avut loc. Un 
grup de cineaști francezi, 
printre care Jean Luc Go
dard și Claude Lelouch au a- 
dus cu ei o copie și au in
clus-o printre filmele „săp- 
tămînii cinematografiei fran
ceze" desfășurată în cadrul 
manifestărilor Expoziției u- 
niversale de la Montreal. 
Pînă la sfirșitul acestui an 
„Departe de Vietnam" ur
mează să mai fie prezentat 
în Belgia, Italia și Republica 
Federală a Germaniei.

E. R.

Dovedind o mobilitate extraor
dinară și o foarte bună cunoaș
tere a terenului, patrioții reușesc 
să surprindă trupele americane în 
cele mai neașteptate locuri. Ast
fel, la numai 7 km sud de Dak 
To, două companii ale celei de-a 
4-a divizii de infanterie america
nă au avut de suportat un atac cu 
mortiere al patrioților. Chemate 
în ajutorul infanteriei, forțele a- 
eriene americane au pierdut dea
supra zonei de luptă cinci elicop
tere și un bombardier ușor. Un 
alt elicopter a fost distrus de pa- 
trioți la 200 km nord-est de Sai
gon.

După cum transmite agenția 
V.N.A., în primele 15 zile 
ale lunii noiembrie, unitățile 
frontului Național de Eliberare 
au atacat mai multe poziții întă
rite ale inamicului în provincia
• •••••••••••••••••••«• ••••

Schimb de focuri intre trupele

izraeliene și cele iordaniene
între forțele izraeliene și ior

daniene au avut loc luni noi 
schimburi de focuri, a treia zi 
consecutiv, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al armatei izrae
liene, relevă agenția France 
Presse. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că luni la amiază de pe 
pozițiile iordaniene situate pe 
malul drept al rîului Iordan a 
fost deschis focul asupra unei pa
trule izraeliene, la aproximativ 7 
kilometri sud de podul Umm 
Shart. „Forțele noastre au ripos
tat și schimburile de focuri au 
continuat timp de patru ore", a 
adăugat purtătorul de cuvînt. Un 
comunicat, publicat la Tel Aviv, 
semnalează un alt incident petre
cut în aceeași regiune. O mașină 
militară a fost atinsă de explozia 
unei mine.

LA BRUXELLES, s-a deschis 
în palatul primăriei din Saint- 
.Gilles, expoziția „Peisaje și 
tipuri din Republica Socialistă 
România".

La deschiderea expoziției au 
asistat Paul Struye, președinte
le Senatului, Edmond Machtens, 
președintele grupului parlamen
tar belgo-român, Jacques 
Franck, senator și alte persoane 
oficiale.

LEONID BREJNEV, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
primit luni delegația de partid 
și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene condusă de Toi En 
Ghen, membru al Prezidiului 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare Supreme. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb de 
păreri referitor la probleme 
legate de dezvoltarea și conso
lidarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.U.S. și 
Partidul Muncii din Coreea, 
dintre U.R.S.S. și R.P.D. Co
reeană.

Mi Tho, de-a lungul șoselei stra
tegice nr. 4. în luptele violente 
angajate cu unitățile agresorilor 
americani și cele sud-vietnameze 
au fost scoși din luptă 2 283 sol
dați și ofițeri inamici, între care 
390 americani. Au fost distruse 
50 de mașini de luptă, între care 
23 tancuri, 4 tunuri de mare ca
libru

Agenția V.N.A. anunță că la 
19 noiembrie unitățile anti
aeriene ale Armatei Populare 
Vietnameze au doborit 16 avioa
ne americane în timpul bom
bardamentelor asupra R. D. 
Vietnam. Mai mulți aviatori a- 
mericani au fost făcuți prizo
nieri. După cum relatează a- 
genția, 12 avioane au fost 
doborite în spațiul aerian al 
orașului Hanoi, iar 4 deasupra 
Haifongului.

In ultimele trei zile, în timpul 
atacurilor aviației americane 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam au fost doborite in total 
39 de avioane.

Un purtător de cuvînt militar 
al armatei iordaniene a declarat 
că partea izraeliană a bombardat 
o tabără de refugiați arabi de la 
Al-Karama situată pe malul estic 
al Iordanului, relevă agenția 
U.P.I. Potrivit purtătorului de 
cuvînt iordanian, 12 refugiați și 
doi polițiști au fost uciși, alți 25 
de refugiați și trei polițiști au 
fost răniți. El a menționat că 
forțele izraeliene au deschis un 
foc de artilerie și de tancuri asu
pra taberei refugiaților, act cali
ficat drept „agresiune premedi
tată". Focul izraelian a provocat 
•— arată aceeași sursă — distru
gerea a două moschei, a mai 
multor localuri școlare, a unui 
centru de ajutor al misiunii 
O.N.U. și a unui post de poliție.

0 SOSIREA LA BERLIN A PREȘEDINTELUI ACADEMIEI
ROMÂNE

LA invitația Academiei Germane de Științe din Berlin, la 20 
noiembrie a sosit în capitala R.D.G. acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii Socialiste România. La sosire, 
oaspetele român a fost intîmpinat de prof. W. Hartke, președin
tele Academiei Germane de Științe, și de alți membri ai con
ducerii Academiei.

A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la 
Berlin, dr. ing. Nicolae Ghenea.

Luni au început în localita- 
tea Roskilde, în apropiere de Ij 
Copenhaga, sub președinția j 
scriitorului Vladimir Dedijer, 8 
lucrările celei de-a doua se- \\ 
siuni a Tribunalului interna- 1 
țional pentru cercetarea cri- jj 
melor comise de S. U. A. în .1 
Vietnam. Sesiunea a fost des- 
chisă de Jean-Paul Sartre, u- II 
nul din organizatorii tribuna- Ij 
lului, care a amintit obiecti- jl 
vele urmărite de acest for in- , 
ternațional. A fost apoi citit 
un mesaj, transmis de Bert
rand Russel’, principalul ini
țiator al tribunalului în care 
se spune : „Noi nu sîntem ju- ji 
decători. Sîntem martori și jj 
avem sarcina de a aduce do- ji 
vezi asupra crimelor de răz- l| 
boi îngrozitoare comise de |i 
S.U.A. in Vietnam, de aseme- i* 
nea, de a ralia omenirea pen- :l 
tru dreptatea în Vietnam". !

In ultima clipă s-a anunțat 
sosirea neașteptată la Copen
haga a secretarului lui Bert- 
rand Russell, Ralph Shoen- j 
man, căruia autoritățile ame
ricane i-au refuzat viza pentru ( 
călătoria spre Copenhaga.
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Conferința miniștrilor 
învățămintului din țările europene
La Viena s-a deschis luni Conferința miniștrilor învățămintului 

din statele europene membre ale Organizației Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cultură (U.N.E.S.C.O.), avînd ca -temu 
generală „Accesul spre învățămîntul superior". Participă 140 de 
delegați, observatori din partea unor țări neeuropene, reprezentanți 
ai O.N.U. și organizațiilor sale, F.A.O., O.M.S. A.I.E.A., precum 
și trimiși ai unor organizații interguvernamentale.

Țara noastră este reprezentată la conferință de o delegație 
condusă de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămintului.

In cursul dimineții a avut loc în prezența președintelui Repu
blicii Austria, Franz Jonas, și a altor oficialități austriece, ședința 
festivă a conferinței.

Rene Maheu, directorul general al U.N.E.S.C.O., și-a exprimat 
speranța că documentele pregătite pentru conferință vor constitui 
o bază utilă de lucru. In legătură cu aceasta, el a exprimat mul
țumiri pentiu colaborarea la pregătirea conferinței de la Viena, 
membrilor Comitetului Consultativ Special care a fost reunit la 
U.N.E.SC.O. la cererea sa, sub conducerea prof. dr. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămintului al Republicii Socialiste Ro
mânia, cît și celor doi autori ai celor două studii comparative (pre
zentate ca document de lucru la conferință), prof, belgian Henri 
Janne și prof, polonez Jean Szczepanski.

Raportor general al conferinței a fost ales Jean Livescu.
Lucrările conferinței continuă pînă la 25 noiembrie.
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Evoluția crizei cipriote
într-un raport adresat Consi

liului de Securitate, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
arată că a făcut apel la Turcia 
să pună capăt trimiterii de avi
oane militare în spațiul aerian al 
Ciprului.

Potrivit raportului, membrii 
forțelor O.N.U. din Cipru au ob
servat sîmbătă avioane care au 
zburat deasupra teritoriului cipri
ot, dar nu le-au putut identifica. 
Ambasadorul Ciprului la Națiu
nile Unite, Zenon Rossides, a co
municat însă secretarului general 
că avioanele au fost identificate 
ca fiind aparate militare turcești.

Pe de altă parte, U Thant men
ționează că ministrul de externe 
cipriot Spyros Kyprianou, și ofi
cialități ale Națiunilor Unite dis
cută în prezent posibilitatea tri
miterii unor patrule comune ale 
forțelor O.N.U. și poliției ci
priote în zona unde s-au produs 
incidente, în vederea reducerii 
tensiunii.

UN purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al
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SINDICATELE VEST-GERMANE 

CER CA P.N.D. SĂ FIE DECLA

RAT NECONSTITUȚIONAL
INTR-O declarație trimisă 

guvernului R. F. a Germaniei, 
Bundestagului și Bundesratului, 
sindicatele din R.F.G. cer cu 
insistență ca Partidul național 
democrat să fie declarat necon- 
stituțional. După cum se subli
niază in declarație, intensifica
rea activității acestui partid re
prezintă o amenințare directă 
pentru democrație.

AVOCATUL publicistului fran
cez Regis Debray a cerut anula
rea hotărîrii judecătorești în 
baza căreia clientul său a fost 
condamnat la 39 de ani închi
soare de Tribunalul militar din 
Camiri. Cererea se bazează pe 
constatarea unei serii de vio
lări a Constituției și a Codului 
penal militar bolivian.

Marii Britanii a declarat că 
noile incidente din Cipru au fă
cut ca situația din insulă să 
devină „extrem de explozivă". 
El a relevat că guvernul brita
nic a avut noi întrevederi „la 
un nivel înalt" cu guvernele 
Greciei, Turciei și Ciprului ce- 
rindu-le tuturor să dea dovadă 
de o mai mare moderație în 
acțiunile lor.

Agenția France Presse, infor
mează citind surse diplomatice 
din Nicosia, că președintele 
Johnson a adresat mesaje pre
ședintelui Ciprului. Makarios, 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Turciei, Suleyman De- 
mirel și șefului guvernului grec, 
Constantin Kolias, cerîndu-le să 
se abțină de la orice act care ar 
putea duce la război.

Luînd cuvîntul luni la o con
ferință de presă, consacrată în 
exclusivitate situației din Cipru, 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
a subliniat că atît timp cît nu 
vor fi înlăturate amenințările la
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AFGANISTAN. — Hidrocentrala de pe Naglu

INSTALAREA LUI „LUNAR MODULE-1"
PE O rampă de 

lansare de la Cape 
Kennedy a fost in
stalat primul model 
al unei cabine spa
țiale la bordul căreia 
va aseleniza un c- 
chipaj uman. Cabi
na denumită „Lunar 
Module-1" va fi lan
sată în spațiu la ju

mătatea lunii ianua
rie anul viitor, în
tr-un zbor de 6 ore 
și jumătate pe o or
bită cu altitudinea 
de 160 km.

„Lunar Module-1“ 
dispune de două mo
toare : unul destinat 
să așeze cabina pe 
Lună, și al doilea de 
ascensiune destinat

& JANDARMII KATANGEZI 
ACCEPTĂ OFERTA DE 
AMNISTIE

DUPĂ cum transmite agen
ția Reuter, cei aproximativ 
1 000 de jandarmi rebeli katan- 
ghezi care au fost alungați de 

adresa comunității cipriote turce 
din insulă, situația nu va reveni 
la normal. „Guvernul turc, a 
spus Caglayangil, este categoric 
hotărît să asigure condițiile nece
sare securității comunității turce 
din Cipru. El a făcut cunoscut 
punctul său de vedere și a luat 
toate măsurile necesare".

GENERALUL Georges Grivas, 
comandantul șef al forțelor ar
mate din Cipru, a sosit dumini
că la Atena. Agenția France 
Presse face remarca că Grivas 
n-a fost întîmpinat de nici o 
personalitate greacă. Potrivit 
unor știri ale agențiilor occi
dentale, Grivas nu s-ar mai re
întoarce în Cipru.

NOUL MINISTRU DE
EXTERNE AL GRECIEI
PANAYOTIS PIPINELIS 

a fost numit ministru de ex
terne al Greciei. Pipinelis a 
mai deținut această funcție I 
în anul 1950. De asemenea, ,1 
el a prezidat un cabinet de 
tranziție în perioada iunie- 
septembrie 1963. In ultima 
vreme, această funcție a fost 
deținută de primul ministru 
grec.
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să ridice nava de 
pe Lună.

N.A.S.A. consideră 
că succesul acestei 
lansări va da nn 
nou impuls planului 
de aselenizare a u- 
nui echipaj uman 
înainte de 1970.

Cabina va fi lan
sată de o rachetă de 
tipul „Saturn-5“.

pe teritoriul congolez în urmă 
cu 11 zile, au acceptat oferta 
de amnistie a președintelui Re
publicii Congo (Kinshasa), Jo
seph Mobutu. împreună cu 
mercenarii albi care au săvîrșit 
agresiunea la Kisangani și, ul
terior, la Bukavu, jandarmii ka- 
tanghezl se află în prezent can
tonați într-o tabără din Ruan
da, unde s-au refugiat in urma 
loviturilor primite din partea 
armatei naționale congoleze.

5TO

Comdiu Mănescu
Președintele Adunării Generale 

a O.N.U., Corneliu Mănescu, a 
avut luni o serie de întrevederi 
pe marginea unor probleme afla
te în prezent în atenția Națiuni
lor Unite. El a primit pe secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
precum și pe George Tomeh, re
prezentant permanent al Siriei,
N. Fedorenko, reprezentant per
manent al U.R.S.S., A. Berard, 
reprezentant permanent al Fran
ței, Mohamed el Kony, reprezen
tant permanent al R.A.U. și A. 
Goldberg, reprezentant perma
nent al S.U.A.

★
La sfirșitul săptăminii trecute, 

Corneliu Mănescu s-a înîtlnit cu 
Jorge Pablo Femandini (Peru), 
președintele comitetului pentru 
problemele economice și finan
ciare al Adunării Generale a
O. N.U. cu care a discutat unele 
probleme ale Comisiei și cu 
Ahmed Benhima, reprezentant 
permanent al Marocului, pre
ședintele grupului țărilor arabe.
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® S.U.A.. ATENTATE
ÎMPOTRIVA POPU

LAȚIEI DE CULOARE

ÎN S.U.A. a avut loc o 
serie de atentate cu bombe 
împotriva locuințelor unor 
militanți pentru drepturile 
negrilor. Ultimul atentat a 
distrus parțial locuința unui 
preot metodist, Rb. Kochi- 
titzky. Alte atentate au avut 
loc împotriva unei sinagogi 
din orașul Jackson, și împo
triva locuinței unui profesor 
alb de la un colegiu pentru 
studenții de culoare, din 
orașul Tougaloo.

In orașul Laurel au fost 
aruncate bombe în casa 
preotului de culoare Allen 
Johnson, militant pentru în
scrierea negrilor pe listele 
electorale.
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