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ministru pentru problemele tineretului, ne vorbește despre:

CEL DE-AL IX-LEA FESTIVAL

BHHwa MunWjkiM Dw. 
SAU DE LECTURA

MONDIAL AL TINERETULUI
SI STUDENȚILOR

La Sofia s-a încheiat cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen- 
țllor. în legătură cu desfășurarea acestei manifestări, ne-am adresat tovarășului 
Ion Iliescu, prim secretaj al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, cu 
rugămintea de a răspunde întrebărilor ................................../ „Scânteii tineretului".

tineretului — Prima noastră întrebare se referă la ac
tivitatea pe care delegația tineretului Româ
niei socialiste a desfășurat-o la Sofia. Cum a- 

• preciați aportul adus de delegație la manifes
tările Festivalului ?

MARȚI 13 AUGUST 1968

@ — Cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, pe care l-a găzduit capitala 
Bulgariei vecine și prietene, Sofia, a reprezentat 
o manifestare amplă, desfășurată concomitent pe 
mai multe planuri — politic, cultural și sportiv. 
După datele oficiale, la Festival au luat parte 
peste 14 000 de tineri din circa 140 de țări cărora 
Ii s-au adăugat mai multe mii de turiști din țări 
europene. Tineretul României socialiste a fost re- 

0 prezentat printo-o delegație de 500 tineri — mun
citori, țărani, intelectuali, elevi, studenți, activiști 
ai U.T.C., proveniți din toate județele țării. Repre
zentanții tineretului român au luat parte la Fes
tival însuflețiți de dorința sinceră de a aduce o

• contribuție constructivă la succesul Festivalului, 
la desfășurarea acțiunilor sale în spiritul priete
niei și solidarității tineretului democrat al lumii. 

@ Delegația noastră a mers Ia Festival animată de 
năzuința de a colabora activ cu toți participanții 
Ia Festival, indiferent de concepțiile lor, de afilie
rea politică sau de pozițiile adoptate asupra dife
ritelor probleme ale vieții internaționale, pentru 
a crea în cadrul Festivalului un climat de stimă 
și respect reciproc, de liberă exprimare a puncte-

COMAN •A

și SCHELE

vînjoase ca trunchiul arbo- 
atletică. tăiată dintr-o sin- 
aceleași dimensiuni masive 
i s-a modelat caracterul, 
chibzuiește temeinic, își a-

ț creiona imaginea 
complex studențesc impunător devenită de 
realitate, de unde și-au luat zborul pînă a- 
mii de studenți. In această vară, un eveni- 
asemănător a atras atenția. La poalele F&

scrisori Trăsături definitorii: elanul 
și entuziasmul

Foto; C. CONSTANTIN

POEZIE

Front comun In Editura
Politică

pentru prevenirea
CEAUSESCU:

și înlăturarea I

Irebuturilor i

în (Broșura a fost editată într-un 
tiraj de masă)

A PATRA SERIE DE BRIGADIERI DE PE ȘANTIERELE 
ȚIONALE ALE TINERETULUI A PRELUAT ȘTAFETA. TRIMI

ȘII NOȘTRII CONSE MNEAZA MOMENTUL.

pre mulți dintre brigadierii șantierului național 
ai tineretului de pe Valea Prahovei, care prin 
munca lor plină de dăruire conferă acestor 
locuri o fizionomie nouă, o frumusețe inedită. 
Numai despre comandantul taberei de muncă 
voluntar-patriotică nu s-a scris aproape nimic, 
deși el e brigadierul nr. 1 al șantierului, omul 
cu cea mai înaltă răspundere cel mai inimos, 
mai vrednic și mai energic dintre ei. Iată de 
a patra serii, încerc să li-1 fac cunoscut noilor 
sosiți. 11 cheamă Constantin Nițoc, se vor recu
noaște ușor : are palmele mari și bătătorite, ca 
niște lopeți, brațele 
riior tineri, statura 
gură bucată. După 
ale corpului, parcă 
Gîndește profund, ______ _ _ .. - •
lege cu discernământ cuvintele, tonul în discuții 
și-1 potrivește cu grijă.

A intrat în viață ca sondor. Sondori au fost 
și părinții și bunicii lui, pentru că de zeci de 
ani această meserie se transmite pe aceste me- 
lea^rj•i ca un act de noblețe de la tată la fiu.

LAL ROMULUS
(Continuare în pag. a IV-a)

Cu cîțiva ani in urmă, numeroase relatări și re
portaje consemnau inaugurarea șantierului orășe
lului studențesc din Cluj. Se 
unui 
mult 
cum, 
ment ________  „ . ...... .
leacului, pe un platou care domină orașul, un nou 
complex studențesc încearcă să prindă contur.

Printre cei care au pus primele cărămizi, alături 
de constructori s-au aflat, ca și înainte un număr 
de studenți ai facultății de construcții a politeh
nicii clujene. Modești și entuziaști ucenicii Mește
rului Manole, executînd în general munci necalifi
cate care pretind un efort fizic mai mare, și-au 
anticipat viitoarea profesiune prin prezența vo
luntară pe aceste șantiere. Primii studenți — con
structori de atunci, au rămas anonimi, ne spunea 
un participant la lucrările primului complex. In
tr-adevăr, numele lor nu le-am putut afla. Dar 
miile de cărămizi clădite, tonele de mortar și fier

L RUSU
„ (Continuare în pag. a IV-a)

lor de vedere, pentru un real schimb de opinii, 
în întreaga activitate la Festival, am ținut seama 
de faptul că generația tînără a zilelor noastre 
oferă pe plan mondial un impresionant mozaic 
de tendințe și orientări, de adeziuni la concepții 
filozofice, etice și politice din cele mai diverse. 
Acest fapt nu poate, însă, împiedica găsirea de 
către tinerii de pretutindeni a elementelor unei 
platforme comune pe baza căreia să se unească 
în lupta pentru o pace trainică, progres social, 
împotriva imperialismului.

Luînd parte la toate manifestările politice ale 
Festivalului, delegația română a adus o contribu
ție pozitivă Ia afirmarea ideii unității de luptă a 
tuturor forțelor democratice ale tineretului lumii, 
dincolo de deosebirile de păreri care pot să apară 
într-o problemă sau alta. La Forumul de politică 
internațională, în dezbaterile privind unitatea ti
neretului și studenților în lupta antiimperialistă, 
securitatea europeană, înlăturarea ultimelor rămă
șițe ale colonialismului, în comisiile care au dis
cutat problemele drepturilor tineretului, la „tri
bunele libere- dedicate societății contemporane 
— membri ai delegației au exprimat un punct de 
vedere constructiv, au depus eforturi pentru ca 
scliimbul de păreri să apropie pe tineri, să faci
liteze o mai bună cunoaștere reciprocă și o mal 
strînsă cooperare. Am înregistrat aprecieri favora-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Locul și rolul tînărului în viața satului contemporan

O sută de tineri
învață o meserie

de viitor
Patrusprezece fete au coborît 

în halta Hămeiuși din trenul 
ce pleacă la prînz din Bacău. 
Din același tren, și in același 
număr, coboară mereu de o 
jumătate de an încoace acelea 
ce și-au propus ca peste un 
an să lucreze in atelierul de 
croitorie „Luxa ce-l va deschi-

a apărut
NICOLAE

CUVÎNTARE LA SĂR
BĂTORIREA ZILEI MI
NERULUI ȘI A CENTE
NARULUI INDUSTRIEI 
CARBONIFERE DIN VA

LEA JIULUI

în raportul prezentat la Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Activitatea 
întreprinderii va fi apreciată în 
viitor nu numai după indicii 
cantitativi ai producției ci și în 
mai mare măsură decît în pre
zent după cei calitativi, după fi
nalitatea economică financiară a 
eforturilor depuse pentru înfăp
tuirea tuturor indicilor planului" 
Recunoaștem aici, în sala de 
festivități a Fabricii de mașini 
și agregate „București- unde asis
tăm la adunarea generală a sala- 
riaților. că aceste indicații au 
slujit drept puncte călăuzitoare 
atît la întocmirea dării de seamă 
trimestrială prezentată de către 
Comitetul de direcție cît și în 
luările de cuvînt ale salariaților.

Nota specifică a acestei prime 
adunări de acest fel, este repre
zentată de caracterul ei analitic, 
concret, multilateral — vizînd 
aspecte cheie ale activității între
prinderii — menit a contribui la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a întregii sale activități.

— Fabrica noastră — se men
ționa — a obținut în primul se
mestru al anului o seamă de re
zultate pozitive concretizate în 
îndeplinirea și depășirea princi
palilor indicatori de plan. Astfel 
producția globală a fost realizată 
în proporție de 105,5 la sută, 
producția marfă 102,5 la sută, 
productivitatea muncii 105 la 
sută, beneficii 115 la sută. Rea
lizări obținute în condițiile re
ducerii substanțiale a prețului de 
cost și a cheltuielilor la o mie lei 
producție fabricată, rezultate 
care depășesc cu 145 la sută pe 
cele ale perioadei corespunză
toare a anului trecut.

Privite global — spunea 
cuvîntul său tovarășul MIRCEA 
CREȚU, inginer șef al fabricii — 
aceste realizări apar drept co
respunzătoare. Nu trebuie să 
uităm însă, că la posibilitățile de 
producție de care dispunem se 
putea realiza o ț _ ’ ;‘_
mentară, superioară cu 20 la sută 
celei înregistrate. Căci rebutu
rile. remanierile, derogările de 
la calitate, reclamațiile au 
prezentat tot atîtea 
forță de muncă, ___ .
de lucru care au diminuat efi
ciența economică.

Intr-adevăr, 
datorată calității slabe, viciilor 
ascunse, ale pieselor turnate livra
te de Uzina „23 August- Bucu
rești au atins în semestrul trecut 
importantul total de 248 tone 
(intrate în fabricație ele au con
sumat peste 13 000 ore/om din 
capacitatea de producție a ate
lierului mecanică grea) iar suma 
rebuturilor de piese apărute în 
urma deficiențelor interne, insu
ficientei pregătiri a i 
și neglijenței se cifrează 
tone.

Pentru prevenirea apariției re- 9 
buturilor și curmarea pe această I 
cale a risipei de metal se impune — ■ 
remarca în intervenția sa ingine- •

I 

I

:e dispunem se | 
producție supli- I OM lr. ■

re-
I

atîtea irosiri de B 
i, capacitate, timp J

cifra rebuturilor 9 
i slabe, viciilor I

I
I

. . .  _ I
materialelor I 
rează la 7,3 g

de cooperativa agricolă de 
producție în comună. Acum 
se califică. Zilele acestea nu
mărul celor ce au asaltat școa
la de mecanizatori agricoli din 
localitate a crescut cu încă o... 
duzină de proaspeți absolvenți 
ai școlii generale de 8 ani. 
Sînt cei ce s-au înscris și au 
reușit la examenul de admi
tere, cei care după o atentă 
chibzuială și-au ales mecani
zarea agriculturii, irigațiile, 
ca meserie de perspectivă. 
Alți cîțiva au bătut cu succes 
la porțile liceelor agricole de 
specialitate cu profil de con
tabilitate, viticultură, zooteh
nie, agricultură generală. Trei 
sau patru flăcăi au intrat ca 
ucenici pe lingă bătrînii olari 
ai satului cu scopul de a de
prinde meșteșugul alegerii, 
frămîntatului și formării lu
tului pe roată, ducînd astfel 
mai departe renumele Hăme- 
iușului ca vechi centru al ce
ramicii românești. Treispre
zece sau patrusprezece și-au 
îndreptat pașii spre zootehnie, 
cîțiva spre atelierele mește
șugărești pentru a pătrunde 
tainele aparatelor electroteh
nice. Sintetic, întreaga activi
tate a tinerilor din Hămeiuși 
poate^ fi caracterizată prin 
două cuvinte: MUNCĂ $1 ÎN
VĂȚĂTURĂ.

„Pentru a 
care satul 
tinerilor, —- 
recunoaștem 
mult în urma unui 
pentru a dovedi rolul pe care 
sintem chemați să ni-l mani
festăm in viața satului nu nu
mai la anii tinereții dar tot 
restul vieții — remarca tova
rășa profesoară ANA MARIA 
BORDEI, secretara comitetului 
U.T.C. pe comună — înainte 
de toate trebuie să cunoaștem 
cît mai multe din meseria pe 
care ne-o alegem, a învăța 
este o obligație. Acestui prin
cipiu noi i-am subordonat în
treaga activitate pe care am 
desfășurat-o în cadrul organi
zației U.T.C. Am stat de vorbă 
cu tinerii în nenumărate rin- 
duri — și nu numai eu ci și

ocupa locul pe 
ni-l oferă nouă, 

și, de ce să n-o 
din ce în ce mal

concurs,

gh. fecioru

(Continuare în pag. a TV-a)

VINURI ÎN
CONCURS

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
La rendez-vous-ul estival al 

litoralului răspund în fiecare 
vară sute și mii de tineri turiști 
din toate colțurile țării. îi 
cheamă aici irezistibil seninul 
zărilor marine, nisipul fierbinte 
și odihnitor al plăjilor, nostalgia 
despărțirii de țărm a celor trei 
corăbii minulesciene. îi cheamă, 
cu ultime cuvinte, marele sul- 
monez îndrăgostit de locurile u- 
nui veșnic exil: „Trecătorule, 
amintește-ți de poetul Ovidiu 
Naso, cântărețul Iubirilor gin
gașe-. Și tinerii sosesc ; vin poa
te și ân locul lui Eminescu, cel 
care n-a văzut marea dar a în- 
tuit-o patetic; vin să guste din 
frumusețea îngemănată organic 
a anticului Tomis dezgropat din 
pămînturi străbune, cu moderna 
Constanță avîntată, din aceleași

nor rude, prieteni, cunoscuți, 
dispuși să asigure necesarul 
subzistenței.

Deliberată sau nu această „o- 
misiune- devine la un moment 
dat fatală : epilogul este . unul 
trist, cu consecințe, de cele mai

poate trece mult prea repede, 
brutal chiar, într-un rictus amar.

.Am pătruns nepoftiți în mo
dul de a gîndi al unor astfel de 
tineri, am încercat a le descifra 
resorturile care-i împing la fapte 
nechibzuite, am vrut să descope-

de oraș portuar sau celelalte sta
țiuni de pe litoral reprezintă și 
tentații infracționale. Ele trebuie 
căutate în sânul familiilor și co
lectivelor de unde vin acești ti
neri, în slaba educație morală și 
cetățenească pe care au primit-o,

Farmecul
chemărilor albastre

remarca m niLervciivia sa îugiuu- - .--- --------------
rul Mircea Pupăză, director teh- I păminturi, pe verticala^ ceruluL 
nic — urmărirea operativă a Unii dintre ei uită însă că Ma- 
procesului de producție, mărirea ■ maia, Constanța, gemenele E- 
atenției maiștrilor la calitatea 9 forii sau Mangalia nu sînt re- 

n ■ editări modeme ale cetăților pa-

înecat în delicventă
execuției lucrărilor, intervenția 
imediată a forului tutelar 
M.I.C.M. pentru a determina uzi
nele furnizoare să ne aprovizio
neze ritmic, cu materiale cores-

editări modeme ale cetăților 
radisiace și omit un lucru 
cît de elementar, pe atât de

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IV-a)

pa
pe 
e- 

sențial: un sezon într-o stațiu- 
, oricît de scurt ar 

fi el, presupune nemijlocit exis
tența unor mijloace materiale 
sau, în cazurile fericite (I) a u-

i
Ine maritimă, 

'fi eL Dresum

I

multe ori, grave. Plăcerile mo
mentane se pot transforma în 
remușcări de-o viață, în rupturi 
adînci. Fervoarea și bucuria u- 
nei seri, evidențiată de neonul 
restaurantului, în care te-au a- 
jutat să te simți bine niște bani 
dobîndiți într-un mod ilicit,

rim acea uriașă „fascinație- sau 
„miraj- al litoralului, ce poate 
întuneca rațiunea cea mai sim
plă. Concluzia ? Aceeași la care 
a ajuns și maiorul N. Dălîndă 
de la Inspectoratul județean al 
miliției Constanța :

— Constanța cu specificul său

în lipsa de interes a celor din 
jur, cu experiență, pentru cris
talizarea unei concepții sănătoa
se de viață și în general, absen
ța responsabilității la cei che
mați să vegheze normala evo
luție a acestor tineri.

Subscriem opiniei interlocuto-

rului nostru, încercînd s-o con
cretizăm. Leoveanu Dan din 
Brașov, piața Teatrului bloc 5 
A etaj I ap. 5 are numai 14 ani 
și cu toate acestea este pentru a 
douăzecea oară (! !) cînd fuge de 
acasă. Tatăl, gestionar al unui 
magazin și mama, secretară-dac- 
tilografă la Institutul politehnio 
Brașov, reprezintă exemplul ti
pic al părinților care au pierdut 
— se pare definitiv controlul e- 
ducației fiului lor „Dănuț", cum 
este alintat în momentele de e- 
fuziune sentimentală, vagabonda 
prin Constanța în căutarcv unui 
adăpost și a unei farfurii cu 
mîncare. Din „aventura sa turis
tică- am reținut un amănunt 
deosebit de interesant, vorbipd 
despre puținul anilor săi, despre 
credulitatea, neformarea pentru 
viață și chiar despre lipsa ima
ginației : din cei 4 500 lei pe 
care-i furase de acasă la plecare 
nu-i rămăseseră decît 5 lei! !; 
își cumpărase în schimb din o- 
borul constănțean o pereche de 
ghete de damă, cu toc, ce-i dă
dea mersului său un aspect ca

raghios de rățușcă firavă clă- 
tin*ndu-se nesigură pe picioare.

C. ISMAILEANU

(Continuare in pag. a Il-a)

Așadar...
Pino-gri, Murfatlar, Segar- 

cea, Cotnar, Sîmburești, Odo- 
bești, Nicorești — numai rime 
în care se împiedică nostal
gia, prefăcîndu-se în opti
mism. Și dacă ar fi să mai 
adăugăm încă aproape 800 
de soiuri venite special de pe 
toate meridianele 
mul, intrat 
ternațional 
București, 
margini.

Așadar...
Ați simțit vreodată răcoa

rea Murfatlarului ? Ați sim
țit vreodată acea aromă de 
tămîioasă pe care Deceneu o 
prohiba (în prima lege ne
scrisă a românilor) în nu
mele zeilor și al lui Bure- 
bista ? Știți ce înseamnă 
orgă ? Ați văzut vreodată 
butoaiele de la Segarcea ? 
Acele fluiere de orgă pe care, 
gîlgîind, cîntă viața ? Ați 
cintat vreodată la un astfel 
de fluier ?

Așadar...
Vinurile românești au in

trat în concurs cu cele mai 
alese soiuri. Medalii peste 
medalii se scurgeau ieri prin\ 
fața juriului. Și fiecare, cu 
nota sa. Nu știm încă no
tele. Dar sîntem siguri că 
ceea ce însemna putere în 
limbaJlui Ștefan cel Mare se 
va măsura în aceste zile, la 
Buftea, cu renumitele Tokay, 
Bordeaux. Japan, Valea Ri
nului, a Padului și alte văi 
unse cu soare bahic — totul 
va însemna aur, argint, bronz 
și alte distincții...

I. ANDREIȚA

optimis- 
în concursul in- 
deschis ieri în 
n-ar cunoaște
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MUZICA UȘOARĂ
LA LUMINA RAMPEI
Comitetele județene și municipale ale U.T.C., ta colabo

rare cu Consiliile sindicale și Comitetele de cultură și art& 
organizează duminică de duminică tot mai multe manifes
tări cultural-artistice de o mare varietate și originalitate 
care antrenează sute de tineri artiști amatori. Prezenți du
minică la concursurile și festivalurile de muzică ușoară, 
reporterii noștri consemnează desfășurarea lor.

PRIMA
FINALĂ

care 
unui 

in
și in-

ar- 
ale

Fără a încerca sa definim 
muzica ușoară — încadrarea 
genului prin formule rigide nu 
este posibilă — vom afirma to
tuși, jără teamă de a greși cu 
ceva, că ea reprezintă o mono
gramă sonoră a tineretului zi
lelor noastre.

Am simțit acest sentiment 
plăcut cu prilejul celor două 
concerte-spectacol, susținute in 
cursul zilei . de duminică 11 
august de mesagerii artei in
terpretative amatoare din 16 
județe ale țării și orașul Bucu
rești, la Casa de cultură a stu
denților. Am ascultat cu deo- ■ 
sebt'ă plăcere îndrumările com
petente, cuvintele calde, încu
rajatoare pe care compozitori 
de prestigiu ca Nicolae Kircu- 
lescu, Florentin Delmar, Radu, 
Șerban le-au adresat în miez de 
noapte tinerilor interpreți. Fie 
au jăcut să dispară oboseala u- 
nor eforturi deosebite, făcînd 
loc încrederii și bucuriei, spe
ranțelor ce-și vor găsi cu si
guranță împlinirea. A fost un 
moment emoționant, trăit deo
potrivă de interpreți și organi
zatori, aducindu-le ultimilor 
depline satisfacții pentru acest 
reușit concert-spectacol, 
a avut de fapt caracterul
veritabil concurs, angrenînd 
tr-o întrecere de amploare 
ținută artistică 32 de tineri 
terpreți, soli ai sutelor de 
tiști amatori din 16 județe 
țării.

In vara aceasta, în toate . 
dețele, au avut loc în unele 
fiind încă în curs de desfășura
re — concursuri și festivaluri 
ale muzicii 
care a avut 
consolidarea 
gen atît de 
lui.

Acest spectacol vine să fina
lizeze o muncă dusă cu^răbdare 
și grijă la nivelul județelor, 
consolidînd și dezvoltînd bune
le intenții. Iată de ce inițiativa 
Comitetului Central al U.T.C. 
și Uniunii Generale a Sindica
telor de a se ocupa în conti
nuare de pregătirea și perfec
ționarea celor mai buni inter
preți amatori de muzică ușoară 
este cît se poate de bine venită. 
Concertul-spectacol susținut de 
cei 32 de soliști dintre care s-au 
selecționat 14 finaliști con
stituind doar o primă etapă în 
această pregătire. Următoarea 
fiind concertele-spectacole de 
muzică ușoară românească sus
ținute la începutul lunii sep
tembrie pe litoral, de către 
cei mai buni interpreți amatori, 
selecționați cu acest prilej.

Nu este în intenția noastră de 
a face o' analiză a stilului in
terpretativ al soliștilor dar este

necesar să evidențiem cîteva 
voci care s-au ridicat cu 
peste nivelul spectacolului, 
rîndul acestora notăm pe stu
denta Irina Nica din Timișoara, 
asistenta medicală Daniela 
Gheorghiu din București, eleva 
Mariana Milea, studentul Do
rin Cernei, doctorul Octavian 
Huianu din Iași, pe Constantin 
Nadoleanu și Viorel Baltag din 
Bacău, pe tehnicianul din Pia
tra Neamț Constantin Ghineț. 
Am remarcat la ei aceea spon
taneitate și prospețime proprie 
tinereții, o bună prezență sce
nică. dezinvoltură si, în mod de
osebit, acea sensibilitate me
nită să creeze valențe emoțio
nale care să-l apropie pe pu
blic de interpret.

Concertul-spectacol de selec
ționare a tinerilor artiști ama
tori a relevat și unele aspecte 
negative care au influențat bu
na lui desfășurare. Faptul că 
interpreții nu au avut posibili
tatea realizării unor repetiții 
cu orchestra (cvartetul instru
mental al Fabricii de mașini 
electrice din București, reușind 
de altfel să realizeze un acom
paniament inteligent) a generat 
unele intrări greșite ale soliști
lor, mai ales la acelea la care 
bucățile nu le erau cunoscute. 
Înlăturarea ‘acestor deficiențe 
la concertul-spectacol de du
minica viitoare, care va antrena 
interpreți amatori din celelalte 
județe ale țării, prin folosirea 
mai multor orchestre de muzică 
ușoară, realizarea unor repeti
ții cu formațiile, transcrierea 
bucăților în tonalitățile potrivi
te ințerpreților, va ridica 
mai mult ținuta artistică 
spectacolului.

ju-
ION MIHIȚ

ușoare românești 
ca principal scop 
valorică a acestui 
îndrăgit tineretu-

„SPICUL
DE AUR"

d» rtuțtti.

STĂNESCU tTUDOR

ții de muzică ușoară ale tinerilor 
dintre care s-au impus într-un 
timp relativ scurt, GIPSON"
— Slatina și „SIRIUS" — Balș, 
ca să dăm numai două exem
ple. Peste 250 de tineri și-au 
etalat calitățile și în acest con
curs.

Pe scena concursului s-au 
perindat, duminică 11 august, fi- 
naliștii : un număr de 5 forma
ții și 20 de concurenți. Fiecare 
participant caută să se impună 
prin ceva: mișcare scenică 
bună, voce frumoasă, sau un 
ritm excelent. Seara, la o oră 
tîrzie, juriul, din care n-au lip
sit compozitori, profesori de 
muzică, hotărăște acordarea 
premiului I și trofeul „Spicul 
de aur" elevei de 18 ani Nușa 
Dobre, din Caracal. Repertoriul 
bine ales, amploarea și calita
tea vocii, iată principalele a- 
tuuri ale cîștigătoarei. Locul II 
și „Spicul de argint" au fost 
obținute tot de o elevă din Ca
racal, Maria Grigoraș, solistă, 
care a știut să-și modeleze gla
sul să facă din el un instrument 
de interpretare, iar premiul III 
și „Spicul de bronz" i-a revenit 
tehnicianului Alexandru Ion 
din Balș.

Juriul a hotărtt. acordarea a 
trei premii și celor mai bune 
formații de muzică ușoară pre
zente pe scena finalei, primul 
obținut de GIPSON — Slatina, 
RITM — Drăgăneștl și SIRIUS
— Balș.

Sîntem numai la cîteva ore 
dună tragerea cortinei peste e- 
diția inaugurală a acestui prim 
festival de muzică ușoară din 
județul Olt și putem mărturisi, 
fără ezitări, că el ne-a întărit 
convingerea că există pe ma
lurile Oltului un imens poten
țial artistic, un lăudabil spirit 
de efervescență și că, trecînd 
peste inevitabilele greutăți de 
început, asistăm la o permanen
tă creștere valorică a artei in
terpretative amatoare.

V. SCARLAT
Surisul Mamael.

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL EMISIUNII DIN ZIUA DE MARTI

13 AUGUST 1968
17.30 — T.V. pentru școlari : Consultații la matematici (cla
sa a VIII-a). Tema : Rezolvarea unor probleme de geo
metrie plană.

18,00 — T.V. pentru specialiștii din Industrie. Ciclul „Auto
matizare" : Sisteme pneumatice.

18.30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției a 5-a).
19,00 — Pentru cel mici. „Aventuri prin telescop".
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Film serial „Thierry la Fronde".
20,26 — Opinia dumneavoastră. „Estetica urbană".
20,45 — Seară de teatru. „Amintirea a două dimineți de 

luni" de Arthur Miller. Traducere de Antoaneta Ralian. 
In distribuție : Dumitru Furdui, Ion Cosma, Emilia Manta, 
Doina Șerban, Ștefan Clubotărașu, N. Neamțu-Otonel, 

Constantin Codrescu, Ion Marinescu, Jean Lorin, Ion Ci- 
prian, Virgil Masellos, Vasile Nițulescu, Andrei Codarcea, 

Dinu Ianculescu. Regia : Ion Cojar. Decoruri și costume 
ștefan Hablinski.

0 22,45 — Telejurnalul de noapte, 
e 23,00 — închiderea emisiunii.

care, intr-un fel 
reprezintă eveniment, im du
blu eveninfent,* demn de atenția 
spectatorildr : „Intîlnire în munți" 
și „O fată ciudată". Ceea ce 
conferă proiecției acestor filme 
rangul de „eveniment” poate fi 
explicat prin calitatea lor sub 
orice critică. Rar ne-a fost dat -r— 
și asta r chiar în condițiile unui 
repertoriu cinematografic medio
cru, cum este al nostru — să ve
dem asemenea platitudini ce cu
mulează, în ordine, scenarii pe
nibile, o imagine de film amin
tind „ă la minutul" fotografilor 
ambulanți din tîrgurile periferi
ce, diletantismul interpretării, to
tale absențe regizorala etc.

„Întîlnire în munți" nu cred 
că ar avea concurenți în cazul

pentru convivii la o agapă cu 
apă minerală, și actrițele pot fi 
sincere în dragoste. Asta, apropo 
de prejudecățile inginerului Vah
tang, un tip de o incoloră inte
gritate. Nu lipsesc și cîteva ga
guri care reușesc să șteargă de
finitiv distanța între sublim și 
ridicol.

Leila Abașidze — cunoscută 
publicului nostru într-un sezon 
cinematografic cenușiu prin fil
mul „Libelula" — interpreta 
principală din această „Intîlnire 
în munți", poate face uitat mi
cul și subțirele ei renume pără
sind, fără regrete, locul avut în 
memoria sentimentală a cinefi
lilor pioși.

„O fată ciudată", filmul regi
zorului Akim Hiibrter, nu e nici

Faza finală a primului festi
val d^ muzică ușoară din jude
țul Olt „Spicul de aur" s-a bu
curat de un deosebit succes. 
Organizatorul — Comitetului 
'județean al U.T.C. Olt — a 
ținut cont, cum era și firesc, de 
specificul local, de exigențele, 
gusturile și tradițiile existente, 
elemente indispensabile reu
șitei unei asemenea manifestări.

Concursul și festivalul dotat 
cu „Spicul de aur1* și-a propus 
drept obiectiv de bază promo
varea muzicii ușoare românești 
în repertoriul soliștilor și for
mațiilor din județul Olt. în
trecerea a prilejuit o dispută 
captivantă care a cucerit miile 
de spectatori ce au asistat la 
cele patru etape : comunală, in- 
tercomunală. orășenească Și fi
nala. Pe harta muzicală a jude
țului Olt au apărut1, cu acest 
prilej, nu mai puțin de 7 forma

ROATA VIEȚII
rulează la Patria (orele 10 ; 
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Sala 
Palatului în zilele de 13, 14,
15 august.

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ;
21,15) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21) ; Feroviar 

orele 9,45 ; 16,30 ; în continu
are 18,45 ; 21) ; Excelsior ore
le 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 17,45 ;

20) ; Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,15 ; 21.
VIVA MARIA

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 

20,45) ; Capitol (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Circul de stat (orele 10 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

O FATĂ CIUDATĂ
rulează la Victoria (orele 9,15 •
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Lumina orele 9—
16.30 în continuare, 18,45; 

20,45):

DĂ LABA PRIETENE
rulează la Doina (orele 11,30 ; 

13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CEHOSLOVACIA, PÂMÎNT NE
CUNOSCUT ; IN ANUL 2001 
MAȘINILE VOR FACE TOTUL 
SINGURE : ÎN VIZITĂ LA CA
RACATIȚE ; STÎNCA NARCIS 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare.

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

MESTEACĂNUL
rulează Ia Gloria orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

ÎNTRE NOI
rulează la înfrățirea (orele 10 • 
16 ; 18 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Bușești (orele 15,30; 
18)..

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamura orele 9—13,30 în con
tinuare.

DUELUL LUNG 
rulează la Dacia (orele 8—16,35

în continuare ; 18,50 ; 21) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 
9—15,45 în continuare • 18;
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Tomis (orele 9—15.45 în con
tinuare ; 18,15) ; Aurora (orele
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17.15 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rujează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI ȘI VINĂTORUL
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ; Miorița- (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Rahova (orele 15,30; 

18 ; 20,15) ; Volga (orele 9.30 
—16 în continuare 18,15 ; 
20,30) ; Lira (orele 15,30 ; 18).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

JENIA. JENICICA ȘI KATIUȘA 
rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

FALSA LIRĂ DE AUR 
rulează la Melodia (orele 9 ; 
11,45 ; 14,30 ; 17 15 ; 20,15).

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

INTÎLNIRE ÎN MUNȚI 
rulează la Moșilor ' (orele 15 ;

(orele17.30 ; 20) ; Flacăra (
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA 
rulează la Popular i 
15,30 : 18 ; 20,30).

FREDDY LOVEȘTE TU 
rulează la Munca (orele 
18 ; 20).

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

CE NOAPTE BĂIEȚI
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(orele

(orele
ÎNTÎI 

! 16;

într-un articol publicat in coloanele ziarului nostru, N. 
Bagdasar afirma, referindu-se la natura și atributele inteli
genței umane, că „inteligența nu reprezintă o funcție care se 
dobîndește în cursul dezvoltării psihice a individului, ci este 
o funcție nativă, congenitală : te naști cu predispoziții anato- 
mo-fiziologice de a fi inteligent". Considerînd acest punct de 
vedere depășit în psihologia contemporană, colaboratorul nos
tru Sen Alexandru pledează pentru ideea conform căreia 
„inteligența individului este rezultatul experienței sale de 
viață, al mediului și educației" (Scînteia tineretului nr. 5921).

în numeroase scrisori cititorii ne roagă să publicăm și alte 
păreri în care să Ie înfățișăm cercetări, de dată mai recentă, 
asupra acestei chestiuni. în articolul de mai jos N. Mărgi- 
neanu, autorul prestigiosului tratat despre „Psihologia per
soanei" încearcă să stabilească, pe baza achizițiilor certe ale 
psihologiei umane, raportul real între puterea de influențare 
a mediului (organizat și neorganizat) șî particularitățile nati
ve ale individului.

ditatea e numai o posibilitate, 
nu și o actualitate, ce se re
alizează în mod mai mult sau 
mai puțin inevitabil. în conse
cință, un coeficient superior de 
inteligență — să zicem 1.50, cel 
mediu fiind 1.00 - nu e sub nici 
Un motiv o fatalitate, ci doar 
o virtualitate, care se poate 
dezvolta mai mult sau mai pu
țin, după cum sînt posibilitățile 
de învățare din familie, școală 
și profesiune. Prin urmare, per
soana respectivă poate atinge 
limita maximă a coeficientului 
ei de inteligență de 1.50. dacă o-

doar în cinci-zece ani de școla
ritate și lectură sistematică 
după bacalaureat. Altfel, price
perea nu e posibilă oricît de 
superioară ar fi inteligența na
tivă. Prin urmare, puterea de 
judecată nu e numai în funcție 
de inteligență, cj depinde și de 
cultura cu care operează. Să 
recurgem la o comparație : cu 
cel mai bun automobil din lu
me, dar numai cu zece litri 
de benzină se pot parcurge doar 
cîteva zeci de kilometri, chiar 
dacă viteza este foarte mare, 
în schimb, cu un automobil o-
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că s-ar acorda un premiu pentru 
cel mai prost film al anului. Com
parativ, submediocritățile muzi
cale și colorate în care a apărut 
Sarita Montiel ar reprezenta o 
culme la care realizatorii sus- 
amintitului film (scenariu Piotr 
Gruzinski, regia Nikolai Sanișvili) 
nici n-ar putea visa.

Telegrafic, „Intîlnire în munți", 
e o poveste duios-muzical- 
moralizator-comică cu un tî- 
năr inginer amorezat de o fru
moasă îmbrăcată într-un costum 
popular din regiunea munților 
Hevsursk. Bineînțeles, ea... nu era 
ea. Adică: trebuia ceva care să 
ne plictisească la culme și să ne 
aducă aminte de vara asta ana
poda, cu ploaie și fără căldurile 
care să te trimită la ștrand. Și a 
fost găsit. Ea era o cîntăreață laK 
un teatru de revistă. Deci, argu
mente pentru cîteva melodii, si 
ele de tot banale, și o morală

comedie, nu e nici muzioal, nici... 
e doar o peliculă pe o temă di- 
dact-erotică, un fel de noutate 
deci, cu eroii tineri ca fizic dar 
infantili în comportări.

Ciudată eau nu, eroina e total 
inexpresivă. Ca și partenerii ei. 
Discuțiile și gestica lor n-au nici 
un „suport" afectiv, dramatic etc, 
ți țin, ca și filmul, de un fel de 
plictiseală împinsă pînă la tor
tură.

Desigur, am înțeles ou această 
ocazie „strategia" difuzărilor 
noștri de filme. Dacă tot me
reu sîntem nemulțumiți de oe se 
programează pe ecrane, hai ar 
tunci să oferim niște „mostre" 
după vizionarea cărora, oelelalto 
filme să pară antologice. Din 
cest punct de vedere, experiență 
are șanse sigure

VÂ PREZENTĂM:
DOUĂ INIȚIATIVE

‘I

• MOMENTE DIN ISTORIA NEAMULUI
In cadrul acțiunilor întreprinse de Comitetul județean 

Bistrita-Năsăud ai U.T.C. pentru cunoașterea trecutului Istoric 
al acestor meleaguri, duminică la cetatea Ciceului s-au întîlnit 
peste 2 500 de tineri români și maghiari din comunele Petru 
Rareș, Ciceu-Giurgești, Uriu și Braniște. Pe platoul de sub cetate 
el au participat la o interesantă lecție de istorie. Profesorul 
Dănilă ștefan, director al muzeului din Bistrița, pasionat cerce
tător, a evocat tablouri din istoria acestor locuri. Pe o estradă 
special amenajată la .poalele cetății, formații artistice ale că
minelor culturale din jur s-au întrecut în cintec șl joc, prezen- 
tînd momente din istoria neamului românesc.

IOANA MAEREAN
subredacția „Sclnteii tineretului*

Cunoașterea științifică a In
teligenței este de dată recentă. 
Ea a fost inaugurată la începu
tul veacului nostru de cunoscu
tul psiholog francez, A. Binet 
care a încercat o primă expune
re sistematică asupra acestei 
chestiuni la Universitatea din 
București.

Lui Binet îi datorăm și prima 
scară de măsurare a coeficien
tului de inteligență. Ulterior, ea 
a fost adoptată — dar și adap
tată — de Cyril Burt în Anglia, 
L. Terman în America, Bober- 
tag în Germania, și de FI. Ște- 
fănescu Goangă la noi.

Cercetarea și măsurarea in
teligenței. asa cum a făcut-o 
Binet a fost ocazionată de ne
voile de educație specială 
copiilor cu un nivel scăzut 
inteligență. Ameliorări 
stanțiale ■ 
deocamdată cel puțin — 
normalizare completă a 
ierii mintale nu poate fi __
Prin acțiuni sistematice de hra
nă si, mai ales, gimnastică pu
tem ridica cu cîțiva centimetri 
înă’.'imea unui individ. La fel 
putem ridica prin educație sue- 
cială și nivelul inteligenței. Dar 
tot numai în interiorul unor li
mite date; peste care nu putem 
trece, chiar dacă ele sînt mult 
mai largi în cazul inteligenței.

Inteligenta se moștenește, 
spune Goethe, iar caracterul se 
dobîndește în nractica vieții, în 
societate. în lumina cercetări
lor științifice din zilele noastre, 
ereditare și dobîndite în ^același 
timp sînt, de fapt, amîndouă. 
Dar ponderea celor două catego
rii de factori — ereditari și e- 
ducaționali — variază de la om 
la om.

Este nu mai puțin adevărat, 
însă, că această variație își are 
legile ei. iar din modurile ei de 
producere putem estimp ponde
rea celor două categorii de fac
tori determinant!.

Dacă curba de variație a tră
săturilor sau aptitudinilor se

a 
de 

sub-

de o 
înapo- 
vorba.

apropie de curba teoretică de 
probabilitate, așa cum s-a în- 
tîmplat în cazul cercetărilor lui 
Mendel asupra încrucișării di
verselor soiuri de fasole, atunci 
există suficiente motive să cre
dem ca ereditatea joacă rolul 
prim. în cazul invers opinăm 
pentru rolul precumpănitor al 
mediului.

Relevantă, apoi, este însăși 
variația curbelor de variație de 
la o populație la alta, cînd ra
sa, națiunea, clasa etc. sînt di
ferite. Dacă în ciuda acestor 
deosebiri variabilitatea rămîne 
aceeași și — în plus — se 
conformează curbei teoretice de 
probabilitate, atunci avem un 
argument și mai substanțial în 
favoarea eredității.

Inteligența este printre puți
nele trăsături și aptitudini, care 
satisfac aceste două condiții. 
Distribuția ei se conformează 
curbei teoretice de probabilitate 
în limita unei toleranțe de a- 
batere. ce nu depășește zece 
procente, iar deosebirile dintre 
rase, sub-rase și neamuri sînt 
aproape nule, în limita unei to
leranțe de fluctuații de cel mult 
două procente.

Avem suficiente motive să 
credem că inteligența a rămas 
aproximativ aceeași în curgerea 
istoriei, deși posibilitățile de 
educație s-au schimbat atît de 
mult. Ceea ce, firește, e un ar
gument în plus în favoarea pon- 
derei mai mari de eredități. Că 
în cazul inteligenței factorul ere
ditar precumpănește e aproape 
sigur. Că ponderea se poate ur
ca la 66 la sută — după unii 
chiar la 75—80 la sută — e foar
te probabil.

Dar în cazul inteligenței ere-

N. Mârgineanu
portunitățile de educație sînt 
time, dar poate rămîne și 
1,25 Ia numai 1,00 sau

op- 
la 

_ și
mai jos. dacă posibilitățile sale 
de învățare în familie, școală și 
meserie sînt scăzute. în această 
privință, se poate în orice caz 
spune că pînă azi posibilitățile 
de educație ale omenirii au 
fost și sînt încă de așa natură 
îneît puțină, foarte puțină lume, 
s-a apropiat de limita superioa
ră a dezvoltării ei optime sub 
unghiul inteligenței. De aceea 
lupta omenirii din zilele noastre 
este tocmai pentru dezvoltarea 
și generalizarea educației, meni
tă să ducă la realizarea optimă 
a posibilităților ereditare. în 
această privință, orice economie 
de efort e nu numai greșită, dar 
chiar funestă, deoarece realiza
rea optimă a posibilităților noas
tre mintale ereditare poate în
semna o adevărată revoluție în 
lupta omenirii pentru mai mul
tă bunăstare materială și spiri
tuală pentru toți oamenii și toa
te popoarele lumii.

Judecată în această lumină, 
puterea de înțelegere și inter
pretare a lumii, cu toate feno
menele și obiectele ei, sub un
ghiul ordinei și legității ei în 
dezvoltare, nu depinde numai 
de posibilitățile ereditare ale 
inteligenței native, ci și de rea
lizările educaționale, de ordin 
cultural, cu care virtualitățlle 
înnăscute se întregesc. Ca să pri
cepem în mod adecvat teoria 
relativității, așa cum Einstein o 
expune. trebuie să avem cu
noștințe prealabile de fizică și 
matematică, ce se pot însuși

bișnuiț, dar cu benzină sufici
entă, poți face înconjurul lumii, 
chiar dacă viteza e mai mică. 
Lucrurile nu se întîmplă altfel 
nici în cazul inteligenței. De 
aceea, faptul că unii tineri par 
„genii" la 20 ani și — în lipsă 
de cultură — ajung să fie „ra
tați" la numai 30 ani, e lucrul 
cel mai trist din lume.

Dar aceasta mai înseamnă că 
puterea de judecată depinde, în 
final, și de disciplina muncii, nu 
numai de inteligența nativă. 
Prin urmare, caracterul însuși 
— pe care disciplina muncii se 
clădește — are un cuvînt de 
spus în ce privește fizionomia 
judecății. Inteligența superioară 
și caracterul inferior — cu lipsă 
de disciplină a muncii și. astfel, 
de cultură — dă doar „isterie 
strălucitoare", spunea profeso
rul Ch. Spearman de la Univer
sitatea din Londra. în schimb, 
inteligența superioară, combina
tă cu uri caracter superior, dă 
„profunzimea de gîndire". adau
gă el. De aceea. Buffon avea 
perfectă dreptate atunci cînd 
spunea că geniul e. în primul 
rînd, transpirație. El a uitat în
să să adauge că nu e de loc in
diferent nici cine transpiră...

Dar cum cultura este. în fond, 
experiența socială a omenirii, 
nu gîndim numai cu capul nos
tru, ci și cu acela al societății, 
care este cadrul de valorificare 
a culturii. Conceptul de bun 
simț sau de simț comun ilustrea
ză această coordonată socială a 
rațiunii, care e deosebit de im
portantă. Simțul măsurii pare, 
însă, să depindă nu numai de a- 
cest aport social al judecății, cl 
și de persoana însăși, de balan-

ța sa mintală, emotivă și voliti
vă, mai ales. Dar cu aceasta am 
ajuns din nou la integrarea so
cială și culturală a insului, care 
definește puterea sa de judeca
tă.

Este de observat că în tiparele 
sociale ale gîndirii limbajul 
joacă un rol cu totul deosebit, 
așa cum arata cercetările con
temporane do logică a științei. 
Dar sintaxa și semantica logică 
nu trebuie considerate numai 
sub unghiul aspectelor lor can
titative. cu care logica matema
tică se ocupă ci, mai ales, sub 
unghiul laturii lor calitative, 
care intervin în logica propriu 
zisă. în cea dialectică, mai ales. 
De aceea, matematica și logica 
rămîn instrumentele de cerce
tare și interpretare în toate fe
nomenele lumii, cu care diverse
le științe ale lumii reale se o- 
cupă. Ele fac parte din bagajul 
intelectual al gînditorului de 
azi, iar folosirea lor explicitate
— nu numai implicată — ridică 
foarte mult piiterea de judeca
tă. De aceea, problematica inte
ligenței nu e numai psihologică
— și~ astfel precumpănitor ere
ditară — ci și sociologică — și, 
în acest mod. predominant cul
turală.

Maiorescu obișnuia să explice 
lipsa creației culturale, a celei 
filozofice, mai ales, prin faptul 
că substanța noastră cenușie nu 
ar fi încă suficient de „adapta
tă", opinînd astfel pentru teza 
că va trebui să mai așteptăm cî
teva generații. Dar. în lumina 
cercetărilor din zilele noastre, 
celula nervoasă nu pare a se fi 
schimbat în ultimele zece mii de 
ani. De aceea, sub unghiul in
teligenței native, de ordin bio
logic și psihologic, nu avem 
nici un motiv să credem că am 
fi azi mai deștepți decțt roma
nii, grecii și chiar egiptenii, a- 
siro-babilonienii. indienii și 
chinezii de acum cinci și chiar 
zece mii de ani. în schimb, pu
blicăm azi în o singură zi mai 
mult decît a scris toată antichi
tatea la un loc. Prin urmare, 
superioritatea noastră trebuie 
căutată în „celula socială", a- 
dică în instituțiile sociale de 
valorificare — pe bază de orga
nizare și planificare — a ’cul
turii, pe care căutăm să o ge
neralizăm pentru toată lumea, 
convinși fiind că acesta este lu
crul cel mai practic din lume. 
De aceea, problema de bază a 
zilelor noastre este tocmai a- 
ceastă „expropriere** a culturii 
pentru totî oamenii și toate po
poarele lumii. Noua genetică 
moleculară deschide posibilita
tea unei intervenții directe în 
structura genetică a cromozo
milor în vederea unei îmbunăm 
lățiri a înzestrării umane. Dar 
această cale nu mai aparține 
educației — deci psihologiei si 
sociologiei — ci înzestrării în
seși — adică biologiei.

rulează la Crîngași
15,30 , 18 ; 20,15).

JUDECATA
rulează la Vitan (orele
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Cosmos
15.30 ; 18 ; 20,15).

VALEA
rulează la Central

8.30 ; 10,30 ; 12,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

CIMARON
rulează la Cinemateca (marți, 
miercuri, joi, vineri, sîm- 
bătă, duminică orele 10 ; 12 ; 
14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21 ; cu bi
lete la casă)

15.30 ;

(orele

(orele
14,30 ;

O ÎNTÎLNIRE CU SATUL NATAL

Ieri, în comuna Movila Miresi, județul Brăila, a avut loc o 
emoționantă întîlnire a absolvenților școlilor și institutelor de 
invățămînt superior din perioada 1944—1963. Fiii comunei, ingi
neri, profesori, doctori, făcînd parte din generațiile ce au ab
solvit școala după eliberarea țării, au retrăit drumul creșterii 
și maturizării, lor sub ochii părinților și rudelor, a căror-mîndrie 
nu a fost mică. La rîndul.. JoF’părinții, rudele, vecinii și foștii 
colegi rămași îrt sat le-au arătat oaspeților prinosul muncii lor, 
bogăția celor două cooperative de producție, frumusețea caselor 
și inimilor lor ce au rămas .încrustate tot cu sentimente părin
tești.

ION CHIRIC

SA DISCUTAM DESPRE * TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

(Urmare din pag. I)

Aceiași pași timizi pe caldarî- 
mul vieții au adus-o' și pe Călda- 
raru Florica, 15 ani, din comuna 
Modelu, județul Ialomița pe lito
ral. Căuta serviciu și, o binevoi
toare, Mariana pe care a cunos
cut-o pe stradă s-a oferit s-o con
ducă acasă la „unchiul" său B.C.: 
un cunoscut medic constănțean, 
asigurînd-o de atotputernicia re
lațiilor acestuia. Și B.C. nu s-a 
sfiit să profite de cei 15 ani ai 
minorei, după care a uitat brusc 
promisiune^ inițială... Acum *Căl- 
dăraru Florica se află în comuna 
natală. A condus-o un însoțitor al 
organelor de miliție. O lecție du
reroasă pe care nu o va uita cu- 
rînd.

Proteșiu Gabriela clin București 
str. 13 septembrie 123, sectorul 6 
(tatăl este mecanic la Opera ro
mână), Meișor Emilia, str. Cons
tan tinescu 58 sectorul 1 și Acostă- 
chioaie Aurica din Iași str. Moșu 
nr. 5 (mama salariată la „Țesătu
ra" unitatea B) au un numitor co
mun : la 18 ani cît au fiecare, 
plăcerile facile ale vieții de noap
te, compania unor bărbați eunos- 
cuți la colțurile străzilor sau în 
restaurante și chiar furturile din 
locuințe și de la turiști străini 
(P.C. și A.A. sînt cliente vechi 
ale organelor de ordine de pe li
toral) constituie singura lor ocu
pație, o „ocupație" din care ău 
făcut o profesiune.

Am cunoscut aici, pe litoral un 
grup de trei tineri din Galați toți 
trei fără ocupație, cu toate că 
sînt absolvenți ai școlii generale. 
Veniseră pe litoral să „facem pla
jă", fără acte, bani și bagaje. Ne-a 
frapat frumusețea deosebită a fe
tei Zaharia Samson Dorina, cu do
miciliul în Țiglina III, bloc A 26 
et. II ap. 31. O frumusețe natu
rală care la 16 ani nu se cere 
descrisă. Costumul elegant spo
rea distincția feței sale, deosebit 
de calmă, cu toate că se afla în-

tr-uri birou, unde, un luorător al 
miliției consemna- îritr-uri proces 
verbal caîacterizarea „moravuri 
ușoare". Ne exprimăm nedumeri-, 
rea și primirii un răspuns, altfel 
previzibil..." părinții mei sînt des-, 
părțiți ; tata este șef contabil la 
Cooperativa de consum Roman, 
iar mama Tirichi Ana, iriuncitoa- 
re la Combinatul siderurgic Ga
lați. De la dînsa am învățat... (o' 
pauză șovăitoare), schimbă bărba
ții de la o lună la alta. Eu am

ALBASTRE

s-ar putea altfel. Dar trebuie să 
se știe că vacanța la mare repre
zintă încununarea eforturilor unui 

. an de învățătură sau de muncă.
Bine . organizată, pregătită din 
vreme, o astfel de vacanță are 
toate șansele să rămînă mult timp 
în memorie, ca o amintire plăcu
ta, ca o, invitație la o excursie pe 
țărmul mării. Acei tineri care în- 
tr-un moment de nechibzuință se 
suie în. trepul vacanței fără „bilet 
de odihnă" pe baza unui rațio
nament facil în care apare doar 
elementul plăcere cu orice chip, 
văzîndu-și prăbușit castelul de 
nisip în care urmau să se pră
jească la soare, ajung să comită 
infracțiuni.

Desigur, nu spunem ceva nou 
afirmmd că părinților Ie revine 
rolul de catalizator al gîndurilor 
de vacanță încoiporate în nopți 
geroase de iarnă. Situația lui lan- 
cu Constantin (15 ani, cu domici
liul în București, calea Griviței 
399, bloc O, scara I, et 7 elev ia 
liceul nr. 40 (tatăl este muncilor 
la Fabrica xle..(?onfecții și tricota
je, mama salariată la creșa de 
copii a Casei Seintaiîj rătăcit pe 
litoral, cînd. nu' șe terininase încă 
anul de învățămînt, fără acte și 
bani, nu este unică. Numai în ul
tima lună peste 150 de tineri, din 
multe orașe aje țării, au fost reți
nuți de organele de miliție de pe 
litoral, peritiu comfterea unor di
verse infracțiuni. Majoritatea lor 
au fost „returnați" familiilor res
pective.

Faptele relatate mai sus, pe a 
căror gravitate, e inutil să mai 
accentuăm și pentru care nu 
poate exista decît o minimă îngă
duință, sau o sentimentală înțele
gere a vîrstei vin să dovedească

început la 14 ani". Cineva \ri tre
bui să hotărască însă, cînd și cum • 
se va termina acest modus viven- 
di, ce nu are nimic comun eu 
idealurile de viață și muncă ale 
tineretului patriei noastre. Suges
tia este valabilă și pentru cei doi 
„generoși" peștișori tot din Galați 
care-i înlesneau fetei să cunoască 
cît mai mulți litoranzi: Stanciu 
Petre din strada Doamnei nr. 17 
(tatăl este gestionai la ICRA Ga* 
lăți) și Butnaru Dumitru str. Pru
tului nr. 12 (tatăl pensionar 
C.F.R.). '

Constanța oferă un sumiimm _ . _______
de atracții diverse pentru tineri, că adesea, tinerețea poate fi atît 
în specialne spunea Ion Doi-' f
tu, procuror șef al muncipiukii 
Constanța. De la Năvodari pînă' 
la Mangalia și 2 Mai salba stațiu
nilor marine cunoaște în fiecare 
an un flux de tinerețe. Nici nu

de ușor confundată cu spiritul 
de aventură și mirajul unor spa
tii albastre întinse privirii, să se 
transforme în tot atîtea erori, a- 
desea, cu neputință de șters.
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întîi și întîi,
fiindcă e vorba
dumneavoastră, a- 
dolescentele, lăsați 
vara pistruii în pa
ce; : " “ ‘
că P*" 
sînt părerea
mea,

aî^ră faptul 
îirjW,’ în sine 

___ _ vin „defect" 
extrem de simpatic, 
aproape inerent ti
nereții și care a- 
cordă feții un ino
cent aer ștrengă
resc. ei nu pot păli 
de tot prin nici un 
fel de tratament și 
în nici un caz cînd 
afară arde soarele. 
Există în magazi
ne o loțiune, pe 
numele său neori
ginal „Original", 
care pentru un mo* 
ment poate decolo-

Noi creăm în mic, aca
să o lume căreia îi impri
măm personalitatea noastră și 
care in egală măsură ne-o 
conturează stabilind raportul 
dintre subiectul creator con
știent și obiectul creat. Bucu
ria de a vedea realizat de noi 
un obiect cit de mic care să ne 
placă și mai ales să placă, me
rită osteneala acestei preocu
pări. O poliță, un vas, o carte, 
un scaun, o bibliotecă, o 
lingură, un birou, o perdea, o 
ușă — obiecte ce vin în con
tact direct cu noi, pot fi și 
trebuie să fie îmbogățite prin 
personalitatea noastră. Satis
facția devine dublă dacă pro
dusul obținut este și util. Ob
servația devine piui îndreptă
țită cînd încercăm să înțele
gem motivul ce a determinat 
existența unei cantități atît de 
mari și a unei atît de bogate 
varietăți de obiecte — în spe
cial casnice — bine lucrate și 
frumos decorate, care însoțesc 
mai toate gospodăriile țără
nești. Din cele mai vechi tim
puri există preocuparea pen
tru frumos și mai ales grija 
permanentă de împletire a u- 
tilului cu frumosul. Desigur, 
nu trebuie înțeles că tot ce ne 
cade în mînă să fie cu „trudă" 
și „pricepere" decorat cu cres
tături, elemente florale sau 
împletituri (vezi multe din 
produsele fabricilor noastre 
de sticlă sau a celor de trico
taje și țesături).

Deci, să încercăm să folosim

o parte a timpului nostru li
ber pentru a amenaja spațiul 
in care locuim, lucrăm sau 
studiem ; printr-o mai bună 
organizare a acestuia vom ob
ține un maximum de util, de 
confort, de frumos, cu un mi
nimum de mijloace.

In primul rind trebuie reți
nut că un spațiu fie el mare 
sau mic trebuie să îndepli
nească cîteva condiții impor
tante pentru a fi agreabil! 
cantitatea și calitatea luminii 
atît pe întregul spațiu cit și în 
diferitele lui zone; culorile fo
losite pentru perete, timplărie, 
mobilier și celelalte elemente 
în raport una față de alta; 
cantitatea obiectelor de mobi
lier, utilitare și de agremen- 
tare, precum și amplasarea 
lor; relațiile ce se stabilesc în
tre lumină, culoare, amplasa
rea obiectelor.

Inițial, e utilă o inventariere 
a pieselor ce se găsesc în casa 
noastră eliminîndu-se cele ce 
sint in plus (fie că nu se po
trivesc cu restul, fie că prin 
numărul lor mare generează 
un aspect încărcat, obositor). 
Se pot adăuga in spațiile ast-

fel cîștigate alte piese, sau se 
vor confecționa elemente sim
ple, de legătură pentru cele e- 
xistente. Pentru astfel de o- 
perațiuni se pot folosi cele 
mai variate materiale, multe 
din obiectele de decorație pro
venind din mici transformări 
ale unor piese ce și-au pierdut 
utilitatea, sau care prin trans
formare au căpătat o valoare 
nouă. De asemenea, piese de 
mobilier vechi scoase din uz ca 
demodate, sau deteriorate par
țial pot prin recondiționare sau 
cu unele modificări să participe 
la confortul interior, creînd o 
foarte plăcută ambianță. In 
cadrul folosirii la maximum a 
spațiilor mici intervenția noas
tră este o dată în plus nece
sară deoarece piesele de mo
bilier ce pot fi găsite în co
merț, sau cele vechi, țin mai 
puțin seama de acest lucru. 
Și, desigur, cu oarecare price
pere și cu nu prea multe efor
turi se poate căpăta o înfăți
șare plăcută pentru cele mai 
dificile interioare, chiar a ace
lora ce aparent nu sînt folosite 
pentru locuit sau o activitate 
oarecare. De aceea venim în 
întimpinarea celor ce doresc 
să obțină o înfățișare mai plă
cută, precum și o rațională fo
losire a spațiului de locuit și 
cărora le face plăcere să se o- 
cupe singure cu această înde
letnicire. Vom reveni în pagi
nile noastre cu sugestii pentru 
cele mai felurite împrejurări.

NADIA URUM
arhitectă

Tinerii — fetele, dar și 
băieții — încearcă să-și a- 
decveze vestimentația culori
lor proprii sau celor ale ano
timpului și firește, încearcă 
mai ales să adopte o linie 
cit mai modernă. încearcă, e 
drept, dar adeseori adopți
unea e ostentativă, aerul îm
prumutat e evident fals și a- 
tunci încercarea eșuează. Și 
eșuează fiindcă întîi de toa
te la noi nu există nici un 
fel de documentare pentru o 
cit de rudimentară orientare 
în vestimentația tinerească. 
Revistele de specialitate au 
numai o pagină dedicată ado
lescenților, cu cite un clișeu- 
două pentru un prilei sau 
altul; dar n-au idei practice 
de haine moderne adecvate 
spiritului adolescentin mo
dern și mai ales n-au soluții, 
rezolvări practice și ieftine. 
La 16—17 ani fetele și băieții 
țin să iasă din comun fie și 
printr-o bluză (dar foarte la 
modă) dacă ar ști cum s-o 
facă. Dar nu știu. Revistele 
noastre de modă se referă la 
alte vîrste (și bugete), vitri
nele, din păcate, oferă ochiu
lui linia vestimentară de a- 
cum cinci ani și atunci în
cepe epidemia. Adică : fetele 
și băieții trag cu coada o- 
chiului la turiștii străini și 
copiază fără discernămînt. 
Turiștii sînt însă costumați 
ca oamenii care călătoresc; 
pantaloni bluejeans sau de 
catifea cam șifonați, cămăși 
colorate ca pentru drum, 
barba mai crescută ca în 
tren sau în mașină. Și atunci 
tinerii trag concluzia că așa 
se poartă, că așa e interesant

și pe deasupra grozav de 
comod și... se molipsesc. Dar 
ei nu știu că acești turiști a- 
casă la ei merg la treburi 
îmbrăcați extrem de sobru 
și că la spectacole sau la o- 
nomastica amicului nu vin 
în blue jeans. Sau : băieții 
au tras cu urechea că bluzele 
înflorate te scot din anoni
matul demodat al cămășilor 
de o singură culoare. Rezul
tatul .• băieții se molipsesc de

chiar dacă sînt tunse băiețeș
te, chiar dacă au un obraz 
mai aspru, chiar dacă rochia 
e de in și cerceii sînt de 
ștrasuri ori perle. Ceea ce le 
dă un aer cel puțin grotesc. 
Si în nici un caz tineresc. 
Vina, repet, nu aparține ex
clusiv imitatorilor tineri 
care n-au unde să se infor
meze. Iată, am în față cîteva 
reviste ca, de pildă. „Seven
teen", „20 ans“, „Bimbimo-
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„neanonimat", devastînd ma
gazinele de stambă înflorată 
pe care o arborează victorioși 
în toate prilejurile (plus un 
lanț la mînă, ori de gît, de 
a cărei utilitate și măcar 
semnificație să nu întrebați 
că nu știe nimeni să răspun
dă). Fetele au prins un zvon 
că s-ar purta cercei lungi, 
drept care, indiferent de o- 
cazie, rochie, coafură, atîrnă 
de dimineață vină seara un 
pumn de petale, pene, flori,

da" : lăsînd la o parte exa
gerările inerente ca și inte
resele comerciale ale acestor 
publicații, ele dovedesc însă 
o perfectă cunoaștere a gus
tului adolescenților, a spiri
tului vremii și, încadrat lui, 
a doleanțelor lor de a se e- 
chipa adecvat adică — neo- 
mițînd rigorile esteticii — 
frumos, modern, interesant, 
personal.

Cred că ar fi salutară — 
dacă nu extinderea spațiului

aferent modei pentru adoles
cenți din revistele noastre — 
cel puțin editarea în fiecare 
număr al unui supliment-pli- 
ant, detașabil, cu fotografii 
sau desene, care să prezinte 
tot ce e modern ca vestimen
tație de bun gust, comodă și 
mai accesibil de realizat pen
tru adolescenți. Eventual pe 
anotimpuri și ocazii : sport, 
școală, lucru, spectacol, cu 
explicații complete privind 
culorile moderne, materia
lele, accesoriile etc. Un ast
fel de pliant — ieftin, fără 
pretențiile editoriale a unei 
reviste pentru maturi —
ar putea fi scos lunar de 
U.C.E.C.O.M, sau Ministerul 
Industriei Ușoare sau — de 
ce nu? — de către marile 
magazine ori magazinele 
specializate în îmbrăcăminte 
pentru, tineret. Dar pentru 
că a venit vorba de aceste 
magazine — deși s-a criticat, 
s-a scris mereu despre acest 
lucru — ele continuă să fie 
în număr cu totul insuficient 
în Capitală, inexistente a- 
proape în orașele de provin
cie, dotate în mare parte tot 
cu confecții în culori sumbre 
șt modele străvechi. Tinere
tul este la urma urmelor ma
joritar ca populație în țara 
noastră și deci ar fi cu totul 
normal ca Ministerul Indus
triei Ușoare și al Comerțului 
să ofere tinerilor bucuria de 
a găsi în magazine lucruri 
cit mai frumoase și mai po
trivite vîrstei lor.

IOANA VORNIC
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priviți îndelung și 
chinuitor soarele, 
chiar în ochi, căci 
există riscul de a 
veni acasă cu un 
nas ca un felinar de 
vapor — pe deasu
pra și jalnic de ju
puit. Fața trebuie la 
mare adumbrită de 
o pălărie, razele 
reflectate de nisip 
și de apă fiind 
absolut suficiente 
pentru o culoare 
frumoasă. în defi
nitiv, nu e obliga
toriu ca la întoar
cerea de pe lito
ral să arătăm oa
menilor un cap de
venit inexpresiv 
prin excesul de 
bronz; fața, pen
tru a păstra per

sortat rochiei, sau 
o ușoară, discretă, 
colorare a pleoape
lor...

La munte, aerul 
proaspăt și 
dă mai puțină 
taie de cap: 
nurile grase 
fi proteguite, 
mult de vînt, 
cremă Nivea, 
cele uscate cu 
ceiași Catifelin. 
vident, seara 
meni nu scapă 
obligatoria curăți
re eu o emulsie 
înviorătoare, urma
tă de spălarea cu 
apă. Fardul 
va fi amînat pen
tru sfîrșitul 
cursiei, acasă: ziua 
pe sub răcoarea

umed 
bâ
te- 
vor 
mai 

cu 
iar 
a- 
E- 
ni- 
de

însă,
ex-
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Tn oglindă

ra pistruii, dar care 
vara, la prima în
tîlnire cu soarele, 
îi fac să reapară 
cu atîta osîrdie, în- 
cît figurile adoles
centine abia atunci 
aduc, ca să zic așa, 
cu caisele mânate. 
Deci. încercați — 
cu încredere — ,.O- 
riginalur prin oc- 
tombrie-noiembrie, 
neapărat pe timp 
de nor și ploaie...

La mare, nu ui
tați să vă priviți 
un pic în oglindă 
obrazul, chiar dacă 
în primul rind vă 
interesează bronzul 
de pe trup ; fața, 
plină de praful și 
nisipul zilei trebuie 
cercetată cu grijă 
mai ales seara cînd 
obligatoriu va fi 
curățată cu o e- 
mulsie, spălată cu 
simplă apă dulce, 
si unsă cu o cre
mă modernă, suplă, 
perfect 
care-și 
mele : 
în tot

hidratată, 
merită nu- 
„Catifelin". 
cazul, nu

sonalitatea trăsă
turilor trebuie să 
continue să rămî- 
nă luminoasă.

Cit despre fard 
la mare, atenție ! 
Dimineața, sub ra
zele soarelui e 
strict contraindicat. 
La plajă, sau chiar 
înainte de a ieși 
din casă, obrazul 
va fi excelent pro
tejat prin ecranul 
alcătuit de oricare 
dintre uleiurile mi
nerale din droghe
rii ; Litoral, Anti- 
solar etc. Dar în 
soare, pudra, creio
nul pentru ochi se 
pot descompune 
chimic, dînd mari 
buclucuri, printre 
care alergiile rebe
le nu-s chiar ulti
mele. Seara, însă, 
se poate aplica un 
abur de pudră — 
dar neapărat în 
nuanța noii culori 
căpătate de ten, alt
fel asemănarea cu 
un clown 
iminentă - 
dar numai 
mulacru de ruj a-

devine 
puțin 

un si-

brazilor și lumina 
străvezie montană 
e absolut inutil, ca 
de altminteri și 
seara, cînd întrea
ga ambianță a ca
banei, sau ehiar a 
vilei de munte, 
puloverul cu guler 
întors și pantalo
nii, resping aprio
ric orice artificii. 
E de-a dreptul ri
dicol la munte să 
porți unghii viu 
colorate (în gene
ral fetele foarte ti
nere n-au nevoie 
de unghii violent 
înroșite) sau pleoa
pe încărcate cu tot 
felul de culori. 
Mișcarea în aer 
liber, alpinismul, 
sportul în general 
dau ele singure, 
cele mai fermecă
toare culori și 
prospețime. Orice 
adaos antrenează 
pe loc, supărător, 
nefirescul și chiar 
vulgaritatea.

ECATERINA 
DRAGOMIRESCU 

cosmeticiană

bl
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Cînd se vorbește despre „eter
nul feminin", fie cu o ușoară i- 
ronie fie, mai amabil, cu o um
bră de admirație, fie cu o mali
țioasă nedumerire în fața acestei 
veșnice „enigme", se ajunge, to
tuși, pînă la urmă, la același nu
mitor comun: feminitatea în
seamnă în primul și în ultimul 
rind sensibilitate, înseamnă vi
brație sentimentală. Psihologii 
ne-au pus, de altfel, științific în 
aceste drepturi, recunoscînd că 
viața spirituală a femeii este 
dominată de afectivitate; ceea 
ce înseamnă adesea, o știm prea 
bine, o mare sclavie. Dar tot
odată și o mare superioritate. 
Căci capacitatea de a trăi cu 
intensitate anumite stări sufle
tești, capacitatea de a se emo
ționa sincer, deschid larg spiri
tualității feminine căile spre im
periul artelor. Iar în acest im
periu al muzelor se pășește întîi 
pe coardele delicate ale sensibi
lității, chiar dacă procesul de 
recepționare a actului artistic 
presupune în continuare o filtra
re cerebrală, lucidă, a emoției 
artistice. O știm cu toții : băieții 
vor fi tentați să-și petreacă du
minica după-amiazâ pe stadionul 
de fotbal, fetele vor prefera un 
film, o piesă de teatru, un con
cert. Am văzut cu toții: cînd se 
aprind luminile în sala cinemato
grafului, după proiecția vreunui 
nlm cu accente dramatice, chi
purile spectatoarelor păstrează 
încă urmele proaspetei emoții, în 
timp ce însoțitorii lor sînt de obi
cei calmi, stăpîniți. „Sentimenta
lismul" feminin a reacționat 
prompt Și iată că acest cuvânt, 
adesea pomenit cu o nuanță de 
dispreț, a fost rostit: să zăbovim 
o clipă asupra lui, să-i deslușim 
implicațiile și, mai ales, primejdi
ile pe care Ie comportă atunci 
cînd e vorba de reacțiile „senti
mentale" la artă.

De fapt, ce filme preferați dv., 
tinere fete ? Cum vă alegeți spec
tacolul de teatru al care mergeți ?

Dacă vorbim despre o educa
ție a receptivității artistice, dacă 
insistăm asupra nevoii de a for
ma, de a cizela gustul, prima pri
mejdie pe care o are de ocolit 
tînăra fată este cea a alegerii 
spectacolului după criteriul „cî- 
te lacrimi pe centimetru pătrat 
de batistă stoarce", fiindcă 
există și o pseudo sensibilitate, 
treaptă inferioară a capacității 
emoționale. Din păcate, uneori se 
confundă sensibilitatea artistică
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feminine ar corespunde unei rea
lități psihologice, dar nu putem 
nega că în sălile în care se pro
iectează filme cu Jean Marais sau 
Belmondo, că la piesele în care 
joacă Florin Piersic sau Ion Di- 
chiseanu, prezența tînăr-feminină 
nu ar fi substanțială. Aici, ac
ționează, cred, altă „ispită", ca
re nu țîșnește decît indirect din 
perimetrul artei, și care s-ar pu
tea numi cultul vedetei: „mon
ștrii sacri" ai ecranului sau ai 
muzicii ușoare exercită o magne
tică atracție asupra vîrstelor ti
nere și nu o dată ei constituie

ÎNTRE SENSIBILITATE Șl SENTIMENTALISM

EXISTA O ARTĂ
DE A FI RESPECTUOS ?

cu sentimentalismul, se confundă 
lacrima cu satisfacția estetică, in- 

că 
nu

telectuală. Se spune totuși 
tinerele generații feminine 
pot fi acuzate de prea multă 
„sensibilitate", că educația aido
ma cu a băieților pe care o 
mese, că preferințele lor tot 
pronunțate pentru tehnică 
știință, au dus la un proces 
defeminizare, reflectată — 
planul preferințelor artistice 
de înclinația spre filmele de 
pâ și spadă, spre genul polițist, 
spre anticipațiile științifico-fan- 
tastice. Personal, mă îndoiesc că 
această teză a desensibilizării

pri
mai 

și 
de
pe

ca-

primul și cel mai important ar
gument pentru vizionarea unui 
spectacol. Că, de multe ori, pe
liculele comerciale săvârșite cu 
contribuția unor vedete au prea 
puține înrudiri cu arta, acesta e 
un alt adevăr care poate duce 
la decepția artistică sau la dena
turarea gustului. Și iată-ne îm
boldiți să dăm tinerelor fete, dor
nice să se apropie de arta spec
tacolului, sfaturi prohibitive care 
ar începe de fiecare dată cu „nu" 
și care, dat fiind stilul non-con- 
formist al tinerilor riscă să nu ai
bă eficiență. Dar oare nu avem 
dreptate cînd le recomandăm să 
nu se mulțumească cu emoția pe

care o stîmesc în inimile lor „du
ioasele" șlagăre „Prieten drag“ și 
„Ploaia" și să o încerce și pe 
cea care o poate trezi „Boema" 
lui Puccini ? Cînd le îndemnăm 
ca, după ce au fost într-o dumi
nică seara la opereta „Voievodul 
țiganilor" să se ducă, duminica 
următoare dimineața, la Ateneu, 
să asculte muzică de Mozart, de 
Bach, de Enescu ? Cînd le asi
gurăm că filmul nu trebuie ales 
numai după distribuția de pe ge
neric și le sfătuim să intre într-o 
sală de cinema sau teatru chiar 
dacă spectacolul anunțat nu e 
neapărat o comedie sau tîngui- 
toare dramoletă ? E adevărat, 
există spectacole mai dificile, u- 
șor intimidante la prima întâlnire, 
a căror percepere presupune 
efort intelectual, un efort 
concentrare nu din cele mai 
mode ; dar nu spunem nici

un
de 

co- 
____ ____o 

noutate afirmînd că spectacolul 
‘ s re

in 
să
Tn 
u- 
ti-

de artă nu are doar funcție 
laxantă, că el nu urmărește 
primul rind „să distreze", ci 
comunice idei și simțăminte, 
fața dificultăților escaladării 
nor asemenea piscuri artistice, _ 
nerele pot încerca uneori un sen
timent de descurajare : nu e u- 
șor să „înțelegi" pe Wagner 
după doar cîteva audiții, nu e 
ușor să pătrunzi sensurile unei 
piese de Durenmatt sau Eugen 
Ionescu de la un prim contact 
cu dramaturgia lor. Dar în în
țelegerea și prețuirea artei este 
hotăritoare deprinderea, frecven
ța cu care este urmărit fenome
nul de artă ; muzica poate fi 
înțeleasă după ce ai învățat, prin 
repetate audiții, să-i urmărești 
țesătura sonoră, limbajul erme
tic al unei piese modeme se do
vedește accesibil după ce ai ci
tit și recitit, văzut și revăzut, mai 
multe piese.
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O REALITATE IN DISCUȚIE,

TIMPUL FEMEII
• Avem întotdeauna timp pentru tot și

pentru toate ? • Criza de timp — pretext

sau realitate?

Sigur că mai mergem la mare, 
la munte, în tabere sau în vizită 
la rudele din orașe ori sate pito
rești ; dar cert lucru, soarele și-a 
îmblînzit fierbințeala razelor, 
nopțile s-au răcorit așa că, ne 
place ori nu, toamna e aproape. 
Deci, se apropie timpul să des
chidem dulapul și să facem o 
verificare pregătindu-ne din timp. 
Și ca să nu fim nevoite în pri
mele zile mai reci să ne îmbră
căm tot cu rochia de vară și 
Î ieste ea un pulover-jachetă de
îna — ceea ce e foarte urît — 

să ne pregătim pentru început 
de toamnă o fustă de stofă, o 
bluză băiețească frumos colorată, 
cu mîneci lungi, peste care pu
nem o vestă de stofă deschisă 
în unghi la gît și prinsă în talie, 
sau ceva mai jos de talie, cu 
un cordon lat de piele. Și chiar 
dacă nu va veni chiar gerul o 
dată cu ploile, vom purta to
tuși băști de toate culorile, dar 
asortate cu ciorapii trei sferturi. 
Cît despre pantofi, îi putem în- 
călța fără grijă pe cei din pri
măvară, comozi, cu vîrfuri pă
trate și tocuri scunde și groase, 
sau chiar aproape fără tocuri. 
Gențile se mențin tot mici și în
căpătoare, deci avînd un bur
duf multiplu, cu multe compar-

timente. Dacă vrem să ne înnoim 
accesoriile — nasturi, inele la fer
moar, catarame — atunci le vom 
alege neapărat dintre cele me
talice.

Dar dacă deschizînd dulapul 
vom ajunge la agreabila conclu
zie că ne vom înnoi și moder
niza garderoba, atunci trebuie 
neapărat să știm cîteva lucruri : 
moda la tineret e foarte distinct 
compartimentată și vor leza nu 
numai bunul gust dar și caracte
rul modem insurgențele din îm
brăcăminte sport, de lucru, în 
cea de ocazii mai deosebite. A- 
dică: fetele foarte tinere vor 
purta la lucru, la facultate, sau 
la sport fuste de catifea reiată 
sau de stofă mai groasă, (foarte 
modernă e fusta pantalon comodă 
pentru toate mișcările, bicicletă 
etc.) jachetă gen tunică, pantofi 
cu tocul plat, ciorapi trei sfer
turi sau lungi, colorați. Pelerinele 
romantice și tinerești au devenit 
strict funcționale, adică vor fi 
confecționate din material plas
tic ca să apere de ploaie, sau 
din stofă plină ca să țină de 
cald în chip de pardesiu. Balon- 
seidele nu vor mai avea preten
ția și tăietura de pardesiu ele
gant, ci vor fi tăiate sport, cu 
buzunare, cu găici la gît și mî- 
neci pentru a opri ploaia și 
strînse în talie cu un cordon să
nătos, închis cu cataramă. Par-

desiiîe de stofa au doua carac
teristici la fel de moderne : linii 
drepte, în stil de uniformă mi
litară, sau linii curbe, adică a- 
vînd gulere și buzunare rotunde, 
dar ambele stiluri au neapărat 
cordon și tăieturile subliniate de 
tighele. Cînd, însă, abandonăm 
genul practic, strict funcțional 
și optăm pentru o ținută mai 
elegantă, atunci vom renunța la 
orice caracteristică a stilului sport 
Rochiile moderne ale adolescen
telor sînt extrem de feminine 
(nu foarte scurte) cu talia la lo
cul ei, fusta lărgită de cute, pli- 
seuri pornite din talie sau mai 
jos de talie, cu mîneca ori scurtă 
ori lungă. în nici un caz trei 
sferturi, cu desăvîrșire demodată. 
Aceste rochii adolescentine au a- 
cum un mare farmec prin nenu
măratele garnituri albe: man- 
șete, gulere, papioane, col 
— toate albe. Rochiile pentru 
spectacole, pentru prilejuri mai 
festive, părăsesc defintiv orice 
elemente de sport: ele sînt o- 
bligatoriu feminine, romantice, 
cu jabouri, fuste largi și de ase
menea cu garnituri albe dar din 
voal sau alte materiale vapo
roase. Inutil să vă chinuiți la 
spectacole sau la dans înălțate ar
tificial pe tocuri înalte : pantofii 
de seară ai fetelor tinere au tocul 
tot scurt și gros. Dar la garni
turile de seară adolescentele nu
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trebuie să copieze stilul 
lor sau surorilor mult

mame-
. mai mari

— cercei lungi și încărcați, abun
dență de flori sau bijuterii false
— ci vor adăuga un amănunt 
delicat, discret, personal. în ge
neral moda la adolescente din a- 
ceastă toamnă se caracterizează 
prin finețe și acuratețea liniilor. 
Nimic șocant. Dar fiecare lucru 
îmbrăcat, trebuie să aibă ceva,

un detaliu — neales de croito
reasă sau de bunică — detaliu 
care va marca fiecăruia persona
litatea. Pe care nu vi-1 vom su
gera nici noi, fiindcă n-ar mai 
reprezenta personalitatea dum
neavoastră și fiindcă vrem să în- 
vățați să-l găsiți singure.

I
I

BEATRICE ANDREIC1K 
creatoare de modă
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Continuăm ancheta începută 
în pagina precedentă. Solicitam 
atunci cititoarelor noastre un 
răspuns la cîteva întrebări ce vi
zau folosirea judicioasă a acestui 
etern acuzat care este timpul. 
Aveți timp suficient pentru a 
duce la capăt tot ceea ce credeți 
că ar trebui să realizați ? Aveți 
o metodă personală în arta de 
a găsi timp ? Există în acest do
meniu o rețetă anume ? Care 
sînt factorii exteriori care vă 
răpesc timpul și care sînt cei de 
care vă simțiți răspunzători ?

Acestea erau atunci întrebările 
cu care le ispiteam pe cititoarele 
noastre. Răspunsurile nu au în- 
tîrziat să sosească dar, lucru de 
loc ciudat sau neașteptat, nu 
ne-a răspuns nici una din citi
toarele aflate în criză de timp. 
Faptul este explicabil : a răs
punde Ia o anchetă publicistică, 
fie chiar și prin cîteva rînduri — 
înseamnă a realiza un efort, mai 
mare sau mai mic, după valoarea 
celor scrise. Și totuși, grozav am 
fi dorit să știm ce le ocupă atît 
de mult timpul fetelor care spun 
toată ziua, bună ziua : „Vai, iar 
n-am timp..."

Pînă atunci insă, să le ascul
tăm pe cele care au timp pen
tru a trăi — ba chiar și pentru 
a răspunde la întrebările noastre. 
Neag Maria din comuna Scări
șoara, județul Alba ne mărturi
sește că nu este deocamdată de
cît învățătoare — suplinitoare și 
deși îi place matematica și se 
pregătește intens pentru exa
menul de admitere la facultate, 
citește concomitent multă poezie, 
pictează, face gimnastică, totuși 
timpul îi este suficient. O spune 
și — nu știm de ce — parcă se 
jenează recunoscînd că nu s-a 
aflat pînă acum niciodată în 
criză de timp.

Crezi cumva, stimată tovarășă 
Neag Maria că cele care se 
plîng că n-au timp sînt mai in
teresante ?

Spui mai departe, citind nu 
știu pe cine că „cine gîndește 
mult, cîștigă mult". De acord, 
cîștigă timp pentru a trăi, a se 
realiza, a fi fericit. Ne permitem 
să vă cităm „Gîndindu-te mult 
la viață, la un ideal realizabil, 
la creație, la destindere, reu
șești ca fiecărui minut să-i atri
bui vun rol bine determinat. Dar 
vai, cît de des aud în jurul meu 
cunoștințe care exclamă : ah, ce 
repede trece timpul 1 Sau : M-am 
plictisit 1 Persoanele care nu au 
ce face într-un anumit moment 
pentru ca mai apoi să regrete

după timpul pierdut acuzîndu-i 
graba cu care trece pe lîngă noi 
nu și-au format încă așa zisul 
după mine — Orar a! vieții. 
Timpul ni-1 facem sau ni-I fu
răm singuri. Eu, de pildă, nu mă 
duc la cinematograf cu două 
ore jumătate înainte, vînturînd 
inutil bulevardul pînă la înce
perea spectacolului și nici nu 
zăbovesc apoi pe la colțuri de 
stradă și iată cum dintr-un con
dei am câștigat și nu am pierdut 
3—4 ore Nu, categoric nu, pen
tru mine nu există ceea ce se 
numește azi atît de des, „boala 
timpului".

Bucelea Viorica are 20 de ani 
și lucrează la CAP Valea Sîm- 
betei din județul Brașov în ca
litate de tehnician contabil și 
își dă în același timp examenele 
de diferență la liceul de specia
litate economică. „Obișnuiesc — 
ne mărturisește dînsa — încă de 
cînd e'-am elevă, să-mi fac o 
planificare rațională a timpului. 
Așa se face că după terminarea 
orelor de muncă nu neglijez 
ocupațiile firești ale vîrstei mele. 
Citesc, dansez, ascult muzică, 
particip la desfășuiarea activită
ții cultural-ai tistice în sat, fac 
excursii împreună cu ceilalți ute- 
ciști din sat, văd filme, etc. Con
sider că nu există o artă de a 
găsi timp și nici rețete. Dar 
poate alte fete au păreri dife
rite. Aș fi curioasă să le cunosc".

Și noi la fel I
Anuța Fleșeriu din Apoldu de 

Jos județul Sibiu crede că „Timp 
este suficient pentru a duce la 
bun sfîrșit tot ceea ce ar trebui 
să realizăm. Totuși — continuă 
cititoarea noastră — se pune în
trebarea : ce ne împiedică să 
realizăm tot ceea ce am dori ? 
Cred că majoritatea tinerilor 
care se plîng de lipsa de timp 
sînt victime ale lipsei de preo
cupări serioase, ale comodității 
sau ale influentelor exterioare 
(prieteni, prietene)".

La întrebarea : cum poți cîș- 
tiga timp, cititoarea noastră nu 
formulează o nouă teorie asupra 
dilatării timpului și spațiului 
corectîndu-1 pe Einstein ci re
comandă o soluție pe care o 
subliniem și noi : „Seara să te 
culci mai devreme și să te scoli 
cit mai de dimineață !“

Le-am ascultat, așadar, pe cî
teva din cititoarele noastre care 
au timp Pe cînd un colocviu cu 
cele care îi acuză absența ?

Așteptăm ’

DANA TOMESCU
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Mergînd spre Piatra Neamț, în 
apropierea Uzinei de fibre sinte
tice și a Combinatului de îngră
șăminte cu azot, călătorul vede 
din tren o colonie unde locuiesc 
tinerii muncitori. Cîteva nedu
meriri și întrebări încep să nu-i 
dea pace. Dar își zice în sine : 
poate așa sînt pe afară. înăuntru 
trebuie să arate altfel. Mai ales că 
în primele două blocuri locuiesc 
tineri și tinere de Ia U.F.S. unde 
culorile și finețea relonului a- 
duce un plus de estetic in viața 
lor. Călătorul se înșeală însă.

însoțiți de Alexandrina Vasi- 
lache, secretara comitetului 
U.T.C. și de Gh. Ungureanu, de 
la serviciul administrativ al uzi
nei vizitam colonia. în camera 
în care pătrundem ne rotim pri
virea ușor contrariați. O fată în
tinsă în pat doarme îmbrăcată. 
Celelalte stau în aceeași poziție, 
dar cu ochii deschiși. La consta
tarea secretarei U.T.C. că e mul
tă dezordine în cameră, auzim 
proteste :

— Dar cum vreți să fie ? se 
miră tînăra Rodica Balaban.

Mirarea nu știu ce rost are, 
căci într-adevăr, pe jos nu s-a 
măturat de mult timp, după ușă 
gunoiul stă grămadă, iar sub 
masă și paturi, sticle și borcan© 
așteaptă parcă ceva. într-o altă 
cameră peisajul e mai dezolant. 
Pereții au sute de găuri și lovi
turi. In ramele de la geamuri nu 
e sticlă, ci placaj. Cu cîteva ex
cepții, celelalte camere arată la 
fel. In plus, la băieți e puțin mai

trist In camera lui Ioniță Dumi
tru, N. Simion și Emilian Ghe- 
țea, într-un dulap pe care-1 des
chidem, găsim amestecate o pe
reche de teniși, furculițe, o pe
riuță de dinți, un chilot și o bu
cată de șuncă.

— Ce să facem și noi ?1 zice 
tînărul Vasile Crihan c-un aer 
blazat. Trăim cum putem. Dacă 
sin tem departe de părinți...

— Din cauza aceasta vă com-

de condiții firești, civilizate de 
locuit ? Au stat în centrul aten
ției ei condițiile de viață ale ti
nerilor muncitori ? O privire fu
gară ar confirma un răspuns po
zitiv, dar cum adesea aparențele 
înșală...

Da, într-adevăr, comitetul 
U.T.C. a întreprins un raid-an- 
chetă prin locuințele tinerilor 
muncitori de aici, a pus în dis- 

. cuție cîțiva tineri certați prea

geamuri la parter nu mai tint 
La 50—70 de metri de blocuri 
aveți un loc foarte bun pentru 
amenajarea unui teren de volei. 
E atît de greu să se realizeze a- 
cest lucru ?

— Nu, ne răspunde secretara 
U.T.C., nu e greu.

— Blocurile sînt înconjurate de 
jur-împrejur de pietroaie și bu
ruieni. Tinerii nu ar putea să 
amenajeze niște spații verzi, să

FOTOLIUL COMOD
DE MARTOR OCULAR

plăceți în această situație și dis
trugeți bunurile statului ? îl în
treb neputîndu-mi reține un zîm- 
bet amar, referitor la naivitatea 
pretextului oferit.

— Ce să le facem noi P caută 
la rtndul ei să se dezvinovățească 
secretara comitetului U.T.C.

Dar aceasta e altă problemă. 
Ce a făcut organizația U.T.C. 
din ceea ce îi era în putință ca 
acești tineri să trăiască într-o 
ambianță plăcută, să beneficieze

mult cu disciplina, a contribuit 
la constituirea unor comitete da 
blocuri numind și cîte un res
ponsabil. Dar toâte acestea s-au 
întîmplat anul trecut Raidul an
chetă nu a dus decît la consta
tări și propuneri, comitetele s-au 
descompletat, ca în cele din urmă 
să nu mai funcționeze și așa mai 
departe.

— Văd că tinerii Joacă volei 
lîngă blocuri așa îneît pereții 
poartă amprentele mingii, iar

transforme fiece cărare cu pie
troaie în cîte o alee frumoasă, 
cu pomi și bănci pe margini ?

— Ba da, ne răspunde secre
tara U.T.C., se poate.

— Ați stimulat prin ceva bu
nul gust, simțul gospodăresc ?

— Nu, nu am făcut ața ceva.
Aparențele într-adevăr înșală. 

Comitetul U.T.C. de la Uzina de 
fibre sintetice nu a făcut nici pe 
departe ceea ce avea datoria să 
facă. S-a mulțumit doar să con-

state că nu sînt corespunzătoare A 
condițiile în care locuiesc tinerii 
muncitori, declinîndu-și răspun- 
derea. Dar îmbunătățirea acestor “ 
condiții nu implică neapărat in
vestiții suplimentare din partea @ 
conducerii uzinei. Aici e vorba 
de o elementară problemă de e- 
ducație, de bună creștere, de 
gospodărire și era de datoria or- 
ganizației U.T.C. să se achite de ® 
această sarcină. îi stau la dispo
ziție diverse modalități după 
cum și ajutorul comitetului de 
partid și al conducerii uzinei. 
Numai că-i mai trebuie și iniția- 
tivă ceea ce i-a lipsit pînă în 
prezent. Cînd va depăși stadiul @ 
comod de martor ocular, de mo
dest constatator și va înțelege 
că-i de datoria sa și că-i stă în 
putință că contribuie la îmbu- 
nătățirea condițiilor de viață ale W 
tinerilor muncitori ? A

ION CHIRIC v
P.S. In materialul despre con

dițiile de viață și de muncă ale 
tinerilor muncitori prezentat în 
ultima plenară a Comitetului mu- 
nicipal Piatra Neamț al U.T.C. @ 
se scrie negru pe alb că la colo
nia Săviiiești aceștia beneficiază 
de tot ce e necesar, că nu Ie lip- 9 
sește nimic etc etc. Era nevoie 
oare de asemenea fraze sforăi- 
toare, de mîngîierea reciprocă a 9 
bărbilor sau de relevarea situa
ției adevărate ? De ce membrii 9 
Comitetului municipal U.T.C. au 
fost în asemenea mod dezinfor- ag| 
mâți ?

L C. A
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uns
— Șl de unde vine numele 

de Cetate ?
Secretarul comitetului co

munal U.T.C. ridică din ti
mer!. Este de un an de zile 
atol, la Cetate, și, în plus, 
este bibliotecarul comu
nal dar n-a aflat încă pînă 
acum. Șl totuși, comuna a- 
ceasta, așezată pe malul Du
nării. intr-o extremitate a 
județului Dolj, trebuie să-și 
tragă numele de undeva, 
căci prea are rezonanțe care 
vin parcă din istorie.

Mal mult din curiozitate 
pentru mine însumi, Încep 
Bă întreb. întreb alți secre
tari U.T.C. din comună, pe 
urmă tineri, la școală întreb 
profesori, în sat -* oameni. 
Nu știe nimeni nimic. încep 
să am sentimentul că umblu 
după acul din carul eu iin. La 
urma urmei, nu știu de ce 
vreau să am eu dreptate ne-

ceasta de țărani șerbi, aduși 
aici pentru a ridica vatra sa
tului șl pentru a munci pă
tai, o cetățule în calea năvă
lirilor turcești, probabil.

Cetățule sau cetate ? A- 
ceasta nu mai este o între
bare de fapt. Cetate era, de
sigur, pe vremea aceea. Pen
tru noi, cei de astăzi, cetatea 
de atunci a devenit treptat 
cetățuie.

Mai multe n-am putut a- 
fla. Se pare eă nici nu se 
știu mal multe. S-ar putea 
întreprinde însă cercetări, 
s-ar putea afla. Nn e depar
te : doar doi kilometri. S-ar 
putea face mal mult cunoscut 
oamenilor numele comunei 
lor. Tinerii s-ar putea duce 
In locul axsela să dea la Iveală 
ce a mai rămas ascuns în 
pămînt. Organizația U.T.C. 
este datoare să nu rămînă 
indiferentă la o inițiativă

Deci— așa arată un „tânăr" da 170 de ani (Lacul Roșu) ?!

Nu mai este mult pînă 
cînd porțile școlilor se vor 
deschide larg, spre anul de 
învățământ 1968—1969.

Mulți dintre eleyii liceelor 
și școlilor generale vor in
tra în clădiri noi, cu miros 
proaspăt de var și vopsea, 
cu ferestre largi, luminoase 
și mobilier nou. Alții însă...

Dar să nu anticipăm. Să 
pornim împreună la drum, 
pe șantierele construcțiilor 
ale unui singur județ : Bu
zău.

Aici, au fost planificate 
pentru a fi construite și date 
în folosință la începutul 
cestui an școlar, 65 de 
de clasă (dintre care 23 < 
struite din fond central, 
restul prin contribuția 
luntară a cetățenilor).

De la bun început 
aflat că circa 40 dintre 
sînt în stadiul de finisaj, 15 
la zidărie, 3 la fundație și 
4... neîncepute. Față de 
timpul înaintat în care ne 
găsim, bilanțul nu este de loc 
îmbucurător.

Sînt localități unde con
strucțiile școlare șe află în- 
tr-un stadiu avansat de lu
cru. Referitor la experiența 
celor ce s-au ocupat de ele 
nu putem avea decît cuvinte 
de laudă. Nu ne propunem să 
vorbim despre efortul lor, 
despre greutățile inerente 
care ș.-au ivit, șl pe care ed 
le-au învins. Ne vom opri 
asupra acelora unde trebu
rile „scîrțîie* rău și unde 
orfcît de mare ar fi dorința 
elevilor să-și vadă localurile 
gata la începutul anului șco- 

. Iar, tot degeaba ! Nu-1 vor 
putea convinge prin nicl-un 
argument pe cei vinovațl 
pentru a renunța la metoda 
de lucru cu încetinitorul.

In comuna Mărăcineni do
cumentația neceșară înce
perii noului local trebuia în
tocmită de I.G.C. Buzău, 
încă din noiembrie. Luna a 
trecut, iar colectivul între
prinderii a considerat că ză
pada Iui decembrie nu e op
timă pentru deplasări. A tre
cut și revelionul. Apoi ianu
arie, februarie, martie... ȘI 
ar mai fi trecut încă multe 
luni de zile dacă inspectora
tul școlar județean nu ar fi 
avut în cadrul colectivului 
său și un tehnician construc
tor însărcinat cu recepțiile, 
dar pe care l-a folosit și în 
scopul întocmirii documenta
ției.

Odiseea localului respectiv 
nu s-a terminat însă aicL Era 
nevoie de cherestea si alte

[ a- 
sălî 

con- 
iar 
vo-

am
ele

întrebarea a rămas

fără răspuns
apArat Dar tot mai încerc. 
Mă duo pe la oameni mai 
bătrtol și strig tare la ure
chea lor x

— De c« »• numește Ce
tate ?

El îmi aud, pînă la urmă. 
Întrebarea, dar răspunsul tot 
nu se face auzit. Descurajat, 
intru într-o cizmărie ca să 
mă odihneso puțin. $1 aici 
aflu primele Indicii. Nu prea 
clare, ba dimpotrivă destul 
de vagi, dar suficiente ca 
să-mi stîrneasoă din nou cu
riozitatea : despre o cetățule 
și «o bisericuță aflate cîndva 
de mult, la vreo doi kilome
tri de comună. Aflu treptat, 
amănunte mal limpezi. A 
existat intr-adevăr cîndva, 
undeva pe malul Dunării, 
tntr-un loc neidentificat pre
cis? Astăzi nu mal este nimlo 
acolo. In orice cai, a existat, 
în comună, în așezarea a-

care poate deveni nn mo
tiv de mîndrie pentru toți 
localnicii. Și, apoi, tinerii 
trebuie să enno&scă în amă
nunt trecutul comunei În 
care trăiesc. Măcar la între
barea „de unde vine nume
le" trebuie să știe să răs
pundă !

...La Ieșirea din comună, 
privim de o parte și de alta 
a drumului, porumbul în
verzit parcă a doua oară 
după ploaia de peste noap
te. Însoțitorul meu mă în
treabă î

— Știi oe sol de porumb 
este acesta ?

— Nu știu, 11 răspund.
— Atunci oamenilor de ee 

le pui întrebări la eare nu 
știu să răspundă ?

Șl trebuie să recunosc că 
am fost din nou nevoit să 
răspund: Nu știu...

D. MATALA

COMAN
DANTUL

(Urmare din pag. I)
Aceste calități au primat atunci 
cînd i s-a dat însărcinarea de 
a conduce tabăra de pe șantie
rul național Cîmpina-Comarnic. 
A primit cu conștiința că treaba 
nu-i deloc ușoară, că răspunde
rea pentru viața și comportarea 
celor 100 elevi, pentru activi
tatea lor patriotică comportă o 
concentrare maximă și perma
nentă a eforturilor fizice și ner
voase. Și într-adevăr zilele și 
nopțile petrecute în tabără de 
la Gura Beliei, situată aici unde 
Munții Carpați se revarsă în 
valuri din ce în ce mai molcome 
în marea cîmpie prahoveană nu 
au avut nimic din romantismul 
bănuit. Ele au însemnat mai de 
grabă o grijă necontenită, o 
frămîntare de fiecare clipă, fie 
că se află in mijlocul brigadieri
lor, într-o acțiune de dinami
zare a unor tineri pe șantier, la 
scaldă în viitoarea rîului în ore
le libere, fie în excursii pe cres
tele Caraimanului. Era doar, 
așa cum îl considerau băieții, 
fratele lor mai mare.

Vorbeam de zile și nopți. Dar 
în ce-1 privește pe comandant, 
nopțile ar putea nici să nu fie 
luate în seamă, pentru că în că
lită tea sa, el deseori le tran
sformă în zile pline. Peste fe
reastra camerei Jn care locu
iește, perdeaua întunericului 
cade de cele mai multe ori, după 
ora unu, pentru ca odată cu 
prima geană de lumină, ea să se 
ridice din nou. Ziua de muncă 
a comandantului numără cu 
destulă frecventă, cîte 18—20 de 
ore și niciodată trăsăturile fe
ței lui, buna dispoziție, mobili
tatea ageră, vîgurozit.atea nu 
trădează oboseala. El nici nu 
concepe că programul său ar 

tjntea *i altfel organizat, fără s*

dăuneze bunului mers al acti
vității brigăzii. Șl are perfectă 
dreptate. Dimineața se scoală 
cu mult timp înaintea brigadie
rilor pentru a supraveghea pre
gătirea dejunului și punerea 
mesei, pentru a conduce progra
mul de spălare șl înviorare, cu
rățenia în dormitoare și aranja
rea paturilor, încărcarea în ma
șini și plecarea 
lucru.

Unele dintre 
pări s-ar părea 
atribuțiile comandantului dar 
el și-a dat seama că acești bă
ieți veseli și de treabă, inimoși

la punctele de

aceste preocu- 
că nu Intră în

O SUTĂ DE TINERI
(Urmare din pag. I)

inginerul agronom, fi preșe
dintele cooperativei agricole, 
și multe dintre cadrele didac
tice. Am căutat să prezen
tăm tinerilor pe cit posibil 
mai exact tabloul Hămeiușu- 
lui de peste cîțiva ani. Ce va 
fi satul fi care vor fi nevoile 
sale sociale de rezolvat, ce va 
fi cooperativa agricolă, cum 
va trebui să arate sectoarele 
de producție ale acesteia pen
tru a garanta acea valoare a 
zilei-muncă care să răsplăteas
că cu un plus de satisfacție e- 
forturile depuse. Și, in funcție 
de acești principali factori, 
ținînd seama de rezultatele 
multiplelor anchete sociale 
întreprinse încă de acum trei 
sau patru ani, am început im
portante acțiuni de pregătire 
fi dirijare a tinerilor spre 
sectoarele importante de pro
ducție ale cooperativei agri
cole, spre acele meserii ce se 
dovedesc a fi încă de pe acum 
indispensabile satului".

Dar ce știu tinerii din Hă- 
meiuși despre ce este fi mai 
ales ce va fi satul lor ? Cum 
fi unde văd locul fi rolul lor 
de făuritori de bunuri mate
riale ?

— Este situat la zece kilo-

metri de Bacău fi are legă
turi bune cu orașul atît cu 
trenul cit și cu autobuzul. Am 
fi putut merge in oraș. Eu am 
lucrat nouă ani pe șantiere 
ori în uzină. Aveam categoria 
a patra de incadrare. Dar am 
revenit în sat. De vreo patru 
ani lucrez la zootehnie. Deși 
pe ștat nu cîștig ca atunci 
cind eram salariat de stat, 
totuși cîștigul real e mai mare 
acum. Cu ce am cîștigat in 
C.A.P. mi-am făcut casă, 
mi-am pus la punct gospodă
ria. Peste cîțiva ani, cind în 
cooperativa agricolă se vor 
realiza cele ce plănuim acum: 
mai mult de două treimi d n 
suprafață va fi irigată, in 
zootehnie vom avea numai ani
male de mare productivitate, 
cind se va ridica sera legu
micolă de un hectar sau două, 
cind mecanizarea și ingrășă- 
mintele chimice vor fi mai 
mult decît suficiente, garantat 
bilanțul fiecărui an 1975, spre 
exemplu, va fi egal de două ori 
sau chiar mai mult) mai 
mare decît ceea ce realizăm 
acum. Cit privește locul meu 
in acest complex angrenaj ce 
determină progresul Hămeiu- 
șului, depășirea azi a ceea ce 
am produs ieri și miine a ceea 
ce am produs azi, nu este altul

decît numai la zootehnie 
(PETRU PANAITE,.

— Sint convins că așa va 
fi, dar tot parcă nu-mi vine 
a crede: opt sute și ceva de 
hectare irigate, cea mai mare 
parte aflindu-se in pantă sau 
separate de masa de apă prin 
dealuri imense. Faptul că și 
in acest an au irigat două sute 
de hectare îmi dă mai mult 
încredere că ceea ce s-a plă
nuit va fi realitate. Eu la 
irigații am să lucrez. E greu, 
e pretențios dar parcă devii 
alt om cînd vezi că toți se 
opresc din drum și se minu
nează privind această ploaie 
căzută dintr-un cer senin ca 
sticla și știu că unul dintre 
cei ce stăpînesc această de
clanșare a norilor invizibili 
sint și eu. Și, apoi, cîștig 
foarte bine. (PETRU CIOCO- 
IU).

— Un sat lipsit de servicii... 
Va mai fi oare posibil un sat 
lipsit de un atelier de croito
rie unde să se lucreze după 
revistele de modă ? Fără fri
zerii, fără cismării, fără uni
tăți de reparații în domeniul 
aparatelor electrice de uz cas
nic ? Nu, garantat nu. Iată de 
ce noi, vreo 40 de tineri la nu
măr, ne pregătim in aceste 
meserii (PROFIRA PAPUC).

t
Iul. Imparțialitatea e deseori 
pusă la încercare. Cîntărirea cu 
miligramul a faptelor de lucru 
devine dificilă. E elocventă în 
acest sens o întîmplare recentă. 
Intr-o zi, trei echipe din Ploiești, 
Cîmpina și Plopeni aveau rea
lizări foarte apropiate. Doar cî- 
teva procente le diferenția, însă 
aceste procente nu puteau să 
hotărască. Condițiile de teren 
în care lucraseră erau diferite, 
deci clasificarea devenea subi
ectivă. Regulamentul nu preve
de nimic pentru asemenea ca
zuri. Soluția echitabilă nu putea 
fi decît decernarea drapelului

Sub tensiunea activității dense 
dar și în ambianța neasemuite
lor satisfacții pe care ți le dă 
munca căreia i te consacri.

Brigăzile lui Nițoc au contri
buit pînă acum, prin munca lor 
Ia economisirea a sute de mii de 
lei din investițiile statului în 
aceste lucrări. Iar locul unde 
muncesc în această vacanță bri
gadierii prahoveni și-a cîștigat 
din partea localnicilor suprade- 
numirea de sector al entuzias
mului. Si chiar dacă aceasta ar 
fi singura satisfacție, comandan
tul și brigadierii lui tot ar fi 
fericiți.

scrisori de pe
ți gata în orice clipă să dărîme 
munți, mai au nevoie uneori să 
li se arate „cum se' leagă șire
turile la ghete" după expresia 
tovarășului Nițoc, deoarece pînă 
acum, cei mai mulți dintre ei 
n-au ieșit încă din familie, n-au 
trăit niciodată în colectivitate.

Dar cele mai dense sînt orele 
pe șantier. Cîteva zile, la înce
putul fiecărei serii, împreună cu 
maistrul conducător, el trebuie 
să-i învețe pe noii veniți, cum 
eă mînuiască uneltele, cum să 
evite accidentele și oboseala ex
cesivă, insolația și bășicarea pal
melor, cum să-și organizeze 
munca în echipă, pentru ca 
eforturile să șe distribuie uni
form pe fiecare brigadier și 
toate aceste deprinderi se în
sușesc destul de anevoios. în 
orele de muncă pe șantier, co
mandantul aleargă cu astfel de 
treburi de la o echipă la alta, 
împrăștiate pe întinderea de 6 
km a șoselei aflată în lucru.

După amiaza se face bilanțul. 
Se ia în discuția comandamen
tului realizările fiecărei echipe 
în parte, comportarea fiecărui 
tînăr și în funcție de aceste de
ziderate, se decern ea ză drape-

In acea zi la toate trei echipele.
Discuțiile se încheie tîrziu 

cînd aici între pădure și ape 
începe să se însereze.

Brigadierii invadează clubul, 
se postează în fața televizorului, 
a aparatelor de radio sau la 
mesele de șah, lecturează zia
rele și revistele proaspete, se 
întrec în concursuri de cîntece 
și recitări pînă se dă stingerea. 
Și atunci comandantul și mais
trul conducător se așează la 
masa de lucru pentru a stabili 
programul următoarei zile de 
lucru, meniul și activitățile edu
cative. Maistrul se retrage apoi 
și el. Rămîne doar comandan
tul. Are de studiat în continuare 
Manualul tehnicianului construc
tor de drumuri și poduri, nor
mele republicane pentru acest 
șantier, o carte de istorie șl una 
de geografie. Da, istorie și geo
grafie. Programul prevede o 
excursie pe Valea Doftanei șl la 
muzeul de aici, apoi o excursie 
în Bucegi și el, comandantul, 
trebuie să fie bine pregătit, să 
Ie știe pe toate, pentru că e 
ghidul căruia 1 se vor pune sute 
de întrebări. Așa se scurge tim
pul comandantului pe șantier.

POEZIE
Șl SCHELE

(Urmare din pag. I) 
transportat s-au transformat în 
clădiri zvelte și impunătoare. 
Acestora le-au urmat cartiere, 
întreprinderi, școli și spitale 
noi, care poartă amprenta 
priceperii lor.

In această vară, cînd au în
ceput primele lucrări la noul 
orășel studențesc am întâlnit 
pe șantier studenți din anul I 
al Facultății de construcții. 
55 de studenți. Un aproxima
tiv bilanț final consemnează 
săparea a 85 mc. de pămînt, 
transportul, încărcarea și des
cărcarea a circa 1000 tone 
materiale, s-au întins 22 tone 
fier etc. Valoarea totală creată 
se ridică la 35 000 lei. Dincolo 
de aceste rezultate — o reflec

tare a unui efort — există un 
sentiment care-i unește pe a- 
cești proaspeți studenți cu pre
decesorii lor de pe băncile fa
cultății și de pe șantierul pri
mului orășel studențesc. Acest 
sentiment, greu de definit, i-a 
îndemnat pe actualii studenți 
să-și înscrie numele pe pri
mele cărămizi de unor impor
tante construcții destinate lor. 
Numele ar putea fi Gh. Ra- 
coți, Marius Gaoor, loan An- 
cău, Mircea Mirea, Romeo 
Diaconu, sau ale tuturor 
membrilor echipei condusă de 
Tiberiu Cached. Memorîn- 
du-le, vom putea avea mai 
tîrziu plăcuta surpriză de a 
le reîntâlni.

Poeții își exprimă sentimen
tele în versuri, compozitorii în 
armonii sonore, pictorii în cu
lori. Simțirea constructorilor 
se materializează pe verticală 
din beton și sticlă, ei fiind și 
poeți, și pictori și compozitori. 
„In timpul liceului scriam 
versuri, mărturisea un stu
dent. Acum nu mai scriu, d 
clădesc versuri. Fiecare rînd 
de cărămizi poate fi versul 
unui poem. Am înțeles pe 
șantier că nu poți ridica un 
edificiu fără să adaugi mate
riei moarte ceva din sufletul 
tău care poate fi poezie, mu
zică.

„Visam de mult să cons
truiesc. Un joc al copilăriei a 
primit acum dimensiuni reale. 
Săptămânile petrecute pe șan
tier m-au convins că o mese
rie nu se învață cunosdndu-i 
numai farmecul ci și greută
țile. Abia atund o poți în
drăgi cu adevărat*.

Cuvintele ar putea apare 
fiecăruia dintre cei 55 de stu
denți aflați pe șantierul vi
itorului orășel al universitari
lor, fiindcă fiecare dintre ei 
este un romantic dl schelelor.
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materiale necesare construc
ției. Cel de la O.R.A.D.—Plo
iești, nu au onorat cererea 
celor din Mărăcineni. Atunci 
constructorii au executat ci
frajul din materialele coope
rativei agricole din locali
tate.

La Rușețu, pentru localul 
noii școli — prevăzut cu etaj 
și cu 8 săli de clasă — tova
rășul Anton Cristea, preșe
dintele comitetului executiv 
al consiliului popular. comu
nal, a plecat tocmai la Sf. 
Gheorghe după bile-manele 
și cherestea. Cererea preșe
dintelui a fost satisfăcută cu 
mai multă bunăvoință decît

tărăganează lucrurile Daci 
activitatea s-ar fi desfășu
rat normal, localul cu cele 
trei săli de clasă putea fi 
gata încă de acum cinei luni 
de zile. Dar așa, abia s-a tre
cut la finisaj.

La multe dintre construc
țiile localurilor de școală din 
județul Buzău lucrările sînt 
rămase în urmă. Cunoscînd 
că în afară de I.G.C., pe te
ritoriul județului funcțio
nează și Grupul 3 al Trustu
lui de construcții Ploiești, 
ne-am întrebat de ce nu in
tervin constructorii ? $i am 
aflat. Trustul ploieștean nu 
se încurcă cu asemenea 
„mărunțișuri". El ia în an
trepriză numai clădiri „se
rioase". I.G.C. Buzău, ca $1 
cei de la trust, refuză să 
construiască localuri școlare. 
Singura cale care a ramai

AUTORII RIT
MULUI DE MELC
SINT LINIȘTIT!

Mărturii asemănătoare au 
prezentat toți tinerii Hămeiu- 
șului cu care s-a stat de vorbă. 
Ajutați de organizația U.T.C., 
de conducerea cooperativei 
agricole, ei au reușit sd înțe
leagă cu un ceas mai devreme 
și intr-un chip exact ce aș
teaptă satul de la ei. lnțele- 
gînd totul matur, realizează 
lucruri deosebite. înainte de 
toate s-a reușit ca in această 
comună numărul absolvenților 
de școală generală, ce rămin 
anual în sat sau se pregătesc 
într-o meserie pe care o vor 
practica la Hămeiuși să fie în
tr-o continuă creștere: circa 
patruzeci in 1962, nouăzeci și 
doi in 1966, o sută patruspreze
ce anul trecut. Dintre cei 103 
uteciști evidența organiza
ției, 97 au efectuat încă de 
acum media de zile-muncă sta
bilită pentru tot anul. In ul
timii ani, dar mai ales în 
1968, au participat la executa
rea unor lucruri cu deosebită 
semnificație pentru comună: 
la electrificare, la amenajarea, 
pichetarea și plantarea a peste 
50 de hectare cu vie din soiuri 
nobile, la construcția a două 
școli, la pregătirea pentru iri
gații a o sută și ceva de hec
tare, la ridicarea a aproape 
jumătate din construcțiile zoo
tehnice existente acum, la... 
Dar la cîte altele ! Au apro
piat cu un pas punctul pe care 
deocamdată l-au fixat ca final 
de etapă și de care iși leagă 
visele de prezenți și viitori 
locuitori ai Hămeiușului.

la O.R.A.D.-Ploiești, unde 
există repartiția. Lipsa com
pletă a constructorilor. a 
fost suplinită cu meseriașii 
coperativeî agricole.

Ghinionul s-a ținut însă 
scai de capul rușețenilor. 
Era nevoie și de o instalație 
electrică. Lucrarea a fost 
contractată cu I.R.E.-GalațL 
pentru că înainte de crearea 
județelor, Reșețu se afla în 
această regiune. Acum cei de 
la Galați îi trimit pe mșețenl 
la Ploiești. Aceștia din nou 
la Galați. Litigiul ține de 
peste 80 de zile, timp în care 
— potrivit unei povestiri a 
lui Jules Verne — s-ar fi 
putut face ocolul pămîntului 
cu mijloacele cele mai rudi
mentare și, să ne fie cu ier
tare, terminată și lucrarea de 
instalare necesară electrifi
cării școlii.

Rușețenii sînt cu localul la 
finisajul interior al încăperi
lor. Ei se gîndesc cu nostal
gie la faptul că atunci cînd 
una dintre cele două între
prinderi se va hotărî să le 
satisfacă cererea, din nou voi 
trebui sparte zidurile, dușu
melele umplute cu moloz, 
cursurile întrerupte.

La Grăjdana, directorul 
școlii generale, tovarășul 
Costel Tăbăcaru, pentru că 
nu mai poate îndura indo
lența secretarului consiliului 
popular comunal — care nu 
virează bani la timp pentru 
procurarea materialelor ne
cesare construcției școlii — 
cheltuiește cu proeprarea 
acestora bani din propriul 
său salariu. Cînd vine să de
conteze secretarul

pentru terminarea eonatruo- 
țiilor școlare este angajarea 
meseriașilor cooperativelor 
agricole ori a unor cetățeni 
particulari. Iată explicația că 
ritmul de lucru pe șantierele 
școlare a scăzut, în unde 
locuri s-au întrerupt lucră
rile, muncitorii au plecat de 
pe șantiere. Un exemplu în 
acest sens îl constituie situa
ția localului de școală din sa
tul Izvoru-Dulce, comuna 
Merei. Deși construcția loca
lului trebuia să fie gata da 
mult, se află acum abia la 
fundație. Aceeași soartă o au 
ți școlile noi din Pănătău, 
satul Plăișor ori nou! local 
de școală generală din mu
nicipiul Buzău, care, potri
vit unor pronosticuri „opti
miste* vor fi gata prin lunile 
decembrie ori ianuarie.

Consiliul popular jude
țean, trebuie să-i cheme la 
ordine pe cei vinovați de a- 
ceste stări de lucruri. Prin 
concentrarea eforturilor, a 
unui număr mai mare de me
seriași — fie ei de la Grupul 
3 construcții, de la I.G.C.. ori 
particulari — spre șantierele 
rămase în urmă, procurarea 
materialelor necesare, rămâ
nerile în urmă și anoma
liile — dacă nu lichidate — 
ar putea fi mult ” 
înlăturînd din 
constructorilor concepția ca 
termenele de predare a noi
lor localuri să fia făcute în 
luni ca : noiembrie, decem
brie ori ianuarie...

«rfțj-l-.orate, 
TStiv.itatea

ION TEOHABIDE

O zi ca toate celelalte (la Uzina textilă „Moldova* 
Botoșani)

FRONT COMUN
(Urmare din pag. I)

punzătoare din punct de vedere 
calitativ.

— Cauza principală — preciza 
inginerul Gheorghe Buciu, șef 
secție montaj — pentru care, a- 
cum, sîntem în situația de a 
prezenta adunării generale fap
tul că în cel de al doilea tri
mestru numărul derogărilor de 
la calitate a crescut cu 77 la 
sută față de trimestrul IV al 
anului trecut, în aceeași peripa- 
dă semnalîndu-șe 16 reclamațu 
de la beneficiari interni și două 
de la cei externi, provine da la 
faptul că încă nu se asigură de
calajul necesar între secțiile pro
ducătoare si montaj. In aceasta 
din urmă, datorită sosirii cu întâr
ziere a pieselor, din cadrul co
laborării interuzinale de multe 
ori o serie de operații strict ne
cesare precedînd ieșirea pe poar
ta fabricii a produsului finit — 
încercări, probe, rodaj — nu sînt 
efectuate și astfel se ajunge la 
situația dată. Aș propune pentru 
remedierea acestei stări de fapt, 
ca în mai mare măsură să se fo
losească metoda lotului optim 
de produse, 'dispecerul șef să cu
prindă în raza lui de activitate 
și montajul, asigurîndu-i astfel 
toate subansamblele necesare și 
eliminînd în acest fel cazurile în 
care avem piese de mecanică 
grea și nu și de cele de meca
nică ușoară, ajungînd ca atund

cind dispunem de setul complet 
în vederea asamblării să se mun
cească in asalt, inerent, apărind 
deficiențele.

Referitor la problema îmbună
tățirii calității produselor prin 
crearea decalajului între secții 
mai mulți vorbitori au făcut 
propuneri concrete comitetului 
de direcție.

— Munca maiștrilor să fie în
tr-adevăr muncă de maiștri. în 
prezent sîntem nevoiți să aler
găm și după materiale și după 
documentație tehnică și după 
scule. Practic, timpul pare ne ră- 
mine pentru coordonarea întregii 
activități a muncitorilor din su
bordine și intervenții operative 
atunci cînd este cazul, este ex
trem de redusă. Consider de 
aceea, obligatoriu luarea mășu- 
rilor prin care dispecerii, cei care 
de drept au sarcinile ce cad 
acum în perimetrul activității 
maiștrilor, să-și îndeplinească o- 
bligațiile ce le revin — Octavian 
Paraschiv, maistrul atelierului de 
mecanică grea.

— Utilajele care se contrac
tează de la firmele străine, îna
inte de a se achiziționa să fie 
verificate sub toate aspectele. 
Numai așa în momentul în care 
vor fi instalate în secții ele vor 
putea avea funcționalitatea do
rită. Astfel ne trezim — cazuri 
sînt suficiente — eă nu funcțio
nează cum ar trebui, lucru care 
atrage după sine securitatea

fluxului tehnologic. — Inginer 
Vasile Mateescu, tehnolog șef.

— Extinderea metodei contro
lului pe faze de operații și gru* 
pe de mașini în toate secțiile uzi
nei ar permite ca încă de la 
început, de la primul produs 
dintr-un Iot să se observe caren
țele existente și să. nu se ajun
gă ca la terminarea lui concluzia 
să fie că e greșit confecționat — 
Nicolap Smercinschi, tehnician.

Adunarea generală a salariați- 
lor dezbate în spirit creator, con
structiv și alte diverse aspecte ale 
activității întreprinderii cum ar 
fi, de pildă, valorificarea rezer
velor interne, optimizarea la 
maximum a timpului și folosirii 
forței do munca, modul de re
zolvare optimă a sarcinilor ce 
revin fabricii în perioada ime
diat următoare și în perspectivă. 
Remarcăm efervescența de idei 
și propuneri care au imprimat 
adunării, un profund caracter de 
lucru. Numeroasele sugestii șî 
propuneri făcute de salariați vîd 
să sprijine plenar activitatea co
mitetelor de direcție îndreptată 
spre îmbunătățirea continua a ac
tivi tă ții de producție de la 
F.M.U.A.B. Este motivul pentru 
care considerăm că adunarea ge
nerală a salariaților de aici și-a. 
îndeplinit din plin scopul, iar 
măsurile adoptate aici vor con
tribui la îmbunătățirea pe toatdi 
planurile a muncii colectivul»/ 
său.
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de linia focului. După aprecierea S 

specialiștilor sosiți la fața locu n 
lui explozia pe care ar fi pro- H 
vocat-o aprinderea unui singur ® 
rezervor de benzină ar fi putut __ 
distruge halele uzinelor „16 Fe- g 
bruarie-, situate în imediata a®

9

INFORMAȚII
LUNI 12 august 1968 a sorit 

1* București Nguyen Duc Van, 
șeful Reprezentanței permanente 
a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud fn 
Republica Socialista România.

♦ TIMP DE peste patru ore, 
unitatea de pompieri condusă de 
ofițerii Ștefan Crișan și Oprea 
Fotache din Cluj a luptat în 
mod eroic cu flăcările unui pu
ternic incendiu izbucnit în in
cinta Bazei de desfacere a pro
duselor petroliere. A putut fi 
astfel preîntâmpinată aprinderea 
a 9 rezervoare de mare capaci
tate, aflate la numai 3-4 metri

propiere, cît și locuințele cetă
țenilor de pe o mare raza. In
tervenția curajoasă a pompieri
lor, deși focul le-a scos din 
funcțiune principala instalație — H 
tunul automat de apă — a pre- gg

9
întîmpinat catastrofa.

Sânt în curs cercetări pentru 
stabilirea cauzelor acestui peri
culos incendiu.

(Agerpres) g|

„/Im primit cu bucurie

invitația de a veni

Icrei competiții m va recurge la 
improvizații pentru ca totuși, ci
neva, să intre In posesia titlurilor 
de campioni pe județ. CU pri
vește asigurarea cadrului organi
zatoric propriu-zis al întrecerilor, 
centrul de la Andrășești poate 
constitui un bun exemplu : gaz
dele au făcut eforturi deosebite 
pentru ca întreaga întrunire tine
rească, de la deschidere pirul la 
carnavalul și focul de tabără or
ganizat seara ttrziu, să fie pusă 
La punct pină la cele mai mici a- 
mănunte.

La centrul din comuna Bucu, 
In aceeași atmosferă sărbăto
rească, peste o mie de tineri și 
oirstnici au luat parte la o tntil- 
nire sportivă de neuitat, lată clți- 
va dintre campionii etapei pe cen
tru. Petrache Trandafir — Bucu 
și Ardea Manea — Gheorghe La
zăr, in probele de sprint; Nicolae 
Caloian — din comuna Gheorghe 
Lazăr la înălțime (1,75!) și Elena 
Florea — Gheorghe Lazăr; 
Gheorghe Rada — CosimbeșH 
la 3 000 m; loan Șercăianu — 
Bucu, 800 m,- Anioa Manea la 
greutate. HandboliștH din comu
na Bucu ou fost, de departe, cei 
mai buni iar finalele la fotbal, 
Gheorghe Tjuir-Bueu, și la volei, 
Cosimheșif—Gheorghe Lazăr, au 
fost cele mai aprig disputate. 
Iată și ciștigătord de la trtntă: 
Petre Moldoveanu j( Ștefan Niță
— Valea Ciorii, Nicolae Verdeș
— CosimbeșU. Traseul de ciclism 
care a măsurat 8 km la băieți și 
6 km la fete pe distanța Bucu— 
Cheorghe Lazăr—Bucu a fott a- 
coperit în cei mal buni timpi de 
către Ton labeașu — Bucu și Va
lorica Andrei — Gheorghe Lazăr. 
Șl la aceste întreceri, un sport 
absent Ia start: oină. Să fie oare 
mai dificilă pregătirea unor echi
pe de oină decît acelea de hand
bal, volei sau fotbal ? Credem că 
este vorba de comoditate șt lipsă 
da inițiativă din partea organiza
ției de tineret, mai alea că în co
muna Gheorghe Doja, se fao 
chiar frecvent demonstrații reu
șite da oină. Fetele n-au fost pre
zente decît în echipa comunei 
Gheorghe Lazăr. înseși gazdele, 
comuna Bucu, ți asociațiile spor
tive din Valea Ciorii și Cosîm- 
bețti n-au avut în întreceri nici 
o singură concurentă ceea ce nu 
poate constitui o laudă.

Chiar eu aceste scăderi sporti
vii săteni campioni ai centrului 
din comsma Bucu sînt gata pen
tru simțul etapei finale pe județ. 
Pe unii dintre ei H vom reintllni, 
cu siguranță, tot pe podiumul de 
premiere.

ca și desfășurarea unor 
incomplete, fără ci-

** V*'*'

Foto: VIOREL RABA

12 
de 
pe

de tineri la activitatea 
deși fete dornice să 
sportul sînt foarte

ALITATE

ÎN ACTU
încă din primele ore ale dimi

neții la centrul din comuna An- 
drășești, județul Ialomița, au în
ceput să sosească mașinile care 
aauceau incitații: tineri sportivi 
și artiști amatori din Ciochina, 
Sălcioara, Albești, lntîmpinați cu 
căldură de către gazde, majorita
tea participanților au ținut, încă 
de la sosire, să meargă direct la 
baza sportivă unde urmau să se 
desfășoare întrecerile. Ii așteptau 
aici terenurile îngrijit amenajate 
și marcate, estrada unde aveau 
să evolueze formațiile de cinte.ee 
fi dansuri, fanioane multicolore, 
chioșcurile de răcoritoare și... ură
rile de bun venit.

După festivitatea ăe deschidere 
tn care a avut loc defilarea spor
tivilor, raportul și rostirea cuvîn- 
tului de salut, s-a dat și mult aș
teptatul start. La atletism, unde 
s-a înregistrat o participare re
cord, cei mai buni au fost: Ion 
Enache ■— Ciochina, la 100 m 
plat, Filofteia Floarea — Ciochi
na, in proba similară rezervată 
fetelor, Lucia Raiou — Andră- 
șești, la 500 m plat fete, Petre Ru- 
sen — Andrășești, la 000 m plat, 
Viorel Bucur — Sălcioara, la lun
gime. Proba rezervată cicliștilor 
disputată pe un circuit închis pe 
izlazul de lîngă stadion, a dat loc

la o luptă strînsă între cei 
concurenți înscriși pe foile 
concurs. La trîntă au urcat 
saltea, în cadrul celor 6 categorii 
de greutate, 14 sportivi. In sfîr- 
șit, jocurile sportive s-au disputat 
sistem turneu atît la masculin cit 
și la feminin. Două dintre partide 
se cuvin a fi menționate pentru 
calitatea lor: Andrășești-Ciochina 
2—0 la volei și, aceleași repre
zentative, 2—1 la fotbal. Dincolo 
de rezultatele consemnate în foile 
de concurs, așa cum a reieșit din 
discuțiile purtate cu tinerii spor
tivi, acolo, în jurul terenului de 
sport, apar toțxiși cîteva semne de 
întrebare. Numărul mic al fetelor 
participante la întreceri, îndeo
sebi la centrele din comunele Mi
hail Kogălniceanu și Ciocănești, 
denotă o insuficientă preocupare 
din partea organizațiilor U.T.C. 
respective de. a atrage această 
categorie 
sportivă, 
practice 
multe.

La fel 
programe 
clism și trfntă, la centrul din co
muna Sf. Gheorghe unde tocmai 
aceste discipline se bucură de o 
largă popularitate. Aceasta în
seamnă că la ultima fază a popu-

tineretului
B 
I 

în 
________ _ ____ ei 
sînt încă studenți. Toți se întorc O 
mîndri de succesul obținut la ® 
Sofia : medalia de aur. $ARHU- 
UNHAN este o talentată inter- 
pretă a cîntecelor mai vechi și 
mai noi ale poporului mongol. M 
SUNGUI ne dezvăluie frumuse- H 
țile posibile ale cîntecului fără ||| 
cuvinte, îngî>nat de un glas lim- G&9 
pede. Dansatoarea OIUNGARÎL 
recompune pe scenă pașii unui j|| 
dans specific din munții, de apus 
ai Mongoliei — Ualzuur, — iar 
NOROVSAMBUU aduce o notă 
de varietate programului cu 
numărul său de gimnastică ar
tistică.

în continuare, o plăcută sur
priză : muzică populară româ
nească și cuvintele cinteculul cu
noscut : „Pe Mureș și pe Tîma- 
ve“... în interpretarea lui Bartu 
Zangad.

Pe acesta l-am căutat după 
spectacol pentru a-1 felicita pen
tru interpretare, dar descoperim 
că ne este, un vechi prieten. Ne 
spune că a făcut cunoștință cu 
România în decembrie 1967 cînd 
același ansamblu artistic a po- I 
posit prima dată aici și că me
lodia a învățat-o de la un stu- AM 
dent român care i-a procurat 
apoi și partitura. „Am cintat-o IB1 
d£ multe ori în Mongolia. în- 
cerc să învăț acum cîntecul „Pe S 
lingă plopii fără soț“... Interlo- 
cutorul nostru e un cîntăreț li
ric prin excelență.

Cîteva cuvinte de încheiere a 
ținut să adreseze ziarului nostru 
HURILDÎI BATAA, secretar al 
Uniunii Revoluționare a Tinere- 
tulul Mongol și directorul An- ® | 
samblului Artistic : „Sîntem |
bucuroși că ne găsim în Roma- &
nia, că am cunoscut poporul și ros | 
tineretul dumneavoastră, că 
v-am prezentat cîntece și dan- „ 
suri din țara noastră. Sîntem 
convinși că întîlnirea aceasta va 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre tinerii noștri, dintre țările jK 
noastre*. M !

in România*
— „încerca să apună un soare 

peste dune". îi răspundeau raze
le stinse în viratele muntelui.

Și din acest cîntec suav de 
umbre și lumini se țeseau aseară 
chipuri cunoscute, pe scena Tea
trului „C. Tănase". Erau chipuri 
cu pomeți anume și ochi oblici 
tăiați în „cea mai nervoasă da
tină asiatică". înainte de specta
col gîndurile s-au mărturisit: 
„Am primit cu bucurie invitația 
C.C. al U.T.C. de a veni în Ro
mânia pentru a oferi tineretului 
și poporului român concerte în 
trei orașe ale țării prietene" — 
îmi spune DORJ BAȚANGÎL, 
regizor al Ansamblului Artistic 
din R. P. Mongolă. „Am parti
cipat la manifestările din cadrul 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților de Ia Sofia 
unde cele mai frumoase cîntece 
și dansuri au obținut 6 medalii 
de aur, 8 de argint. 6 de bronz. 
Toți protagoniștii lor își vor a- 
răta măiestria pe scena bucu- 
reșteană în seara aceasta*. Cu 
un surîs amabil mai adună cî
teva date, cîteva amănunte în- 
tr-o frază, ochii urmărind atent, 
din obișnuință, ultimele pregă
tiri : „Am dat două concerte la 
Giurgiu și Pitești, iar al treilea 
va începe aici peste cîteva mi
nute. Din cei 61 de membrii ai 
ansamblului nostru, jumătate 
vor pleca în R. P. Ungară, 
unde vor da o serie de concerte 
timp de o o'ăptămkiâ. Ceilalți, 
vor luat- dinul spre casă". .

Minute ; s-au scurs și clipitul 
— liniște'. — al becurilor ne in
vită să luăm locurile în sală. 
Cortina se ridică peste un pro
gram bogat în culoi'i și sunete 
vesele, grație și specific folclo
ric. Ne sînt prezentați cîntăreți, 
dansatori, gimnaști. o orchestră 
de instrumente naționale și una 
Simfonică. Se succed piese mu
zicale folclorice, cîntece de masă 
și arii din opere, fragmente din 
lucrări muzicale de largă popu
laritate. îmi notez numele uno
ra dintre soliști. Ml se spune că

sîmt artiști bine cunoscuțl 
Mongolia, deși unii dintre

I
luguu». ui' 
cînteoul „Pe SS 
»ț*... Interlo- B

D. T.

MERIDIAN SPORTIV
• ECHIPELE României au 

debutat cu victorii în „Cri
teriul european" de tenis de 
masă, rezervat juniorilor, 
competiție ce s-a deschis ieri 
la Leningrad. In turneul fe
minin, selecționata României 
a învins cu 3—0 echipa Un
gariei și cu același scor for
mația Danemarcei. La mas
culin, sportivii români au în
trecut cu 5—2 echipa Franței.

• DUPĂ 7 RUNDE, în tur
neul internațional de șah de 
la Debreczen, conduce sovie
ticul Liberson cu 5,5 puncte, 
urmat de românul Theodor 
Ghițulescu 5 puncte și Radu
lov (Bulgaria) 4,5 (1), puncte.

• ÎN FINALA turneului 
internațional de tenis de la 
Senigalla (Italia), Martin 
Mulligan l-a învins cu 6—3, 
6—4, 6—4 pe Ion Tiriac.

• DUPĂ un meci nul și o 
victorie, echipa tinerilor fot
baliști români a fost învinsă 
(în Turneul speranțelor olim
pice) cu 4—1 (3—0) de către 
formația Bulgariei. în celelalte 
meciuri s-au înregistrat re
zultatele Iugoslavia — Ceho
slovacia 1—0 ; Polonia — 
Cuba 1—0.

• Politehnica a pășit

0

VIOREL RABA

reduceri de prețuri

pin a la 30 %

I 1 TOATE NOUTĂȚILE SEZONULUI, NU MAI PÎNA LA 31 AUGUST, ARTICOLE DE 
ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE: ROCHII, BLUZE. ȚESĂTURI DE MATASE ȘI 
DF BUMBAC COSTUME ȘI SACOURI DIN ȚESĂTURI DE BUMBAC PENTRU BĂR
BAȚI SI ADOLESCENȚI, COSTUMAȘE PE NTRU COPII, SANDALE PLASA DIN RE- 
LON PENTRU FEMEI ȘI COPII. BATICURI DIN RELON ȘI SACOȘE.

CIȘTIGÂTORII FAZEI 
INTERCOMUNALE

Era înaintea începerii întrece
rilor. Comuna Maieru cunoștea o 
animație deosebită. Tineri și 
vîrstnid se întrețineau dînd di
ferite pronosticuri asupra câștigă
torilor concursurilor ce urmau să 
se desfășoare în comuna lor între 
reprezentanții comunelor Șanț, 
Rodna și Maieru. In jurul orei 9 
sosesc autobuzele de la Rodna și 
Șanț cu tinerii sportivi. Ei sînt 
primiți cu multă căldură și ospi
talitate.

La terenul de fotbal, la cel de 
handbal de Ia școală, unde se 
mai află și groapa de sărituri, și 
în parcul comunei, la terenul de 
volei, flutură în bătaia vîntului 
drapele. Pentru a da un caracter 
mai sărbătoresc acestei manifes
tări de masă, comitetul comunal 
U.T.C. a adus alături de sportivi 
și fanfara Exploatării Miniere. 
Orele 9,30 : tinerii, încolonați pe 
comune, din fața școlii din Ma- 
ieru, se îndreaptă în acordurile 
marșurilor intonate de fanfară, 
•pre stadion, unde urmează să 
aibă loc deschiderea festivă a 
fazei intercomunale a „Cupei ti-

neretului de Ia sate". După aoemt 
încep întrecerile la fotbal, volei, 
handbal, ciclism, trîntă și atle
tism, care, odată Incheindu-se, ju
riul înminează echipelor și spor
tivilor cîștigători diplome iar 
celor clasați pe locul I și drep
tul de a participa la faza jude
țeană. Iată, de altfel, rezultatele 
tehnice. FOTBAL pe locul 1. Mi
nierul Rodna; 2. Maieru; 3. Șanț] 
VOLEI: 1. Rodna, 2. Maieru. 
3. Șanț ; Handbal : I. Maien^ 
2. Rodna ; CICLISM : 1. Isip Ga
vrilă—Maieru ; 2. Arcălean Nelu 
—Rodna ; 3. Szabo Octavian—e 
Șanț.

Totodată, a fost stabilit și cin- 
samentul Individual la celelalte 
discipline sportive. Această mania 
festare tinerească a constituit m| 
moment de neuitat pentru tinerii 
participanțl șl a oferit un mlnua 
nat prilej de destindere și recrea 
are a cetățenilor vîrstnici dis 
Maieru.

PETBICA LUPU

STARTUL PROMOVATELOR

cu dreptul
Urarea făcută de ziarul local 

jucătorilor de la Politehnica s-a 
împlinit, nu însă în obișnuitul 
oval de beton din Dealul Copou- 
lui, rămas trist și gol, supus ulti
melor reparații, ci pe stadionul 
din Pașcani unde suporterii 
Ieșeni au venit în număr mare 
să-și încurajeze și să-și aplaude 
formația favorită. Așa cum a de
clarat și antrenorul Politehnicii, 
ȘERBAN IUSTIN, care ne apu
nea că dorește ca echipa sa să

Dacă partidele, să zicem, dintre Steaua _
F. C. Argeș sau Rapid — Petrolul suscitau in
teres prin faptul că unele din formații se 
prezentau în formule noi — determinate de 
absența unor titulari sau — de „fiii adoptivi" 
— cele dintre Vagonul — Jiul, Crișul — Farul 
Șl Politehnica Iași — Progresul erau învăluite 
în norii curiozității pentru insăși poziția lor 
de proaspete promovate în divizia A. Rezistă 
„conducă" jocul sub toate aspec
tele, să joace cu seriozitate ți să 
obțină victoria, aceasta s-a întîm- 
plat. Meciul a început în nota 
de dominare a echipei ieșene 
care, în minutul 5, la o centrare 
a lui Deleanu, bine recepționată 
de Lupulescu, reușește să în
scrie un gol frumos. Prima parte 
se caracterizează prin atacuri 
purtate cu rapiditate de pe o 
parte pe alta, printr-o angajare 
totală a echipei Politehnica care 
a făcut un joc în mișcare foarte 
bun. Din apărare remarcăm in
tervențiile lui Gavrilă și ale porta
rului Constantinescu. In senimb, 
apărarea Progresului a fost mai 
greoaie și nu ■ reușit să oonstl-

ele ..galopului" din prima divizie a țării ? Po
sedă ele atributele tehnice și tactice care să le 
dea speranța supraviețuirii ? Cit de accentuată 
este discrepanța între nivelul diviziei B șl A ? 
Iată doar cîteva întrebări care, poate cu miel 
modificări de formulare, au circulat printre 
Iubitorii fotbalului. Aceste considerente ne în
deamnă să revenim asupra evoluției partide
lor susținute de noii fii legitimi ai diviziei A.

pentru atacurile 
repriza a doua,

tuie o stavilă
Politehnicii. în ___ „
deși nu se mai joacă în același 
ritm, contraatacurile ieșenilor, in
spirate, fac ca în minutul 50 
scorul să devină 2—0. Unul din
tre aceste contraatacuri este oprit 
prin trimiterea mingii în corner, 
lovitura este executată foarte 
bine și Goleac reușește un gol, 
prin întoarcere, de toată frumu
sețea. Sfîrșitul meciului îi găsește 
în atac tot pe jucătorii de la Po
litehnica.

EUGEN SCRIPCARU

a fost

In săptămîna 12 — 18 august 
sint programate pe ecranele Capitalei 

următoarele scurt-metraje:
PRODUCȚII ALE STUDIOULUI AL. SAHIA

HISTRIA, HEBACLEEA ȘI LEBEDELE — la Patria;
— MOARA VISELOR — Capitol;
— PE URMELE UNUI FILM DISPĂRUT — Bucegi
— LUMEA LOR — Festival (Programul viitor);
— LA TOATE LATITUDINILE — Viitorul;
— OLIMPIADA FOCULUI — Gloria ;
— VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT

IN JUDEȚELE GALAȚI ȘI BRAILA — Aurora. Tomis;
— ZIUA PIONIERILOR — Miorița ;
— SINGE PENTRU ADINA DANEȘ — Moșilor;
— ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 4/1868 — Drumul Sării ;
— ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 5/1968 — Munca (12—14),! 

Cosmos (12—14), Crimgași (15—18);
— FURNALUL — Flacăra, Progresul;
— CERTITUDINEA PROBABILITĂȚILOR — Flamura ;
— ANUL REVOLUȚIONAR 1848 — Grădina Expoziția; t
— DAȚI-MI UN CALMANT — Grădina Herăstrău;
— URSUL — Grădina Vitan ;
— CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-RO-8 

MANE — Grivița ;

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI „ANIMAFILM1

— HAI LA CIRC — Victoria
— POVESTE TE GEAMUL ÎNGHEȚAT — Buzești
— PEPITE — Modern
— FAȚA-N FAȚA CU FERICIREA — Unirea
— ÎNGERUL ÎMPUȘCAT — Cotroceni;
— CÎINE RĂU — Arenele Libertății
— MIHAELA — Cinemateca ;

£

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR DIN ALTE ȚĂRI

— PAȘI IN LUMEA FRUMOSULUI — (U.R.S.S.) — Doina ;
— SCIȚII (U.R.S.S.) — Feroviar ;
— BUTANTAN (R.S.C.) — Excelsior, înfrățirea ;
— MONUMENTE ALE SCHITULUI DIN MUNȚII RILA 

(R.P.B.) — Bucegi;
— PORTO-CARERO (Cuba) — Pacea (12—14). Cosmos ;
— SIDNEY — Crîngași (12—14 VIII);
— SIDNEY " — Cringași (12—14 VIII);
— SIRIA, ORAȘE IN PUSTIU (R.P.B.) — Gridina

Progresul-parc.

„frînat"...
Deloc temperamentali, 

terii arădani au umplut 
nul C.F.R. din localitate. 
Vagonul ia prezinți cu 
formație cu care a reușit 
moveze în prima „ 
Odată meciul început, temerile 
ce pluteau subteran privind lipsa 
unor valori de primă mînă s-au 
adeverit în primul minut echipa 
arădeană ratează două ocazii ra
risime prin Dembrovschl ți 
Schweininger. Deși de la început 
s-a văzut că lipsește omul de gol, 
antrenorul Jurcă nu a operat nici 
o schimbare în formație cu toate 
că pe banca rezervelor se aflau

supor- 
stadio- 
Echipa 
aceeași 
să pro- 

categorie.

Igna și Amoțchi. O dată focul de 
paie stins, echipele se angajează 
într-un joc de uzură cu rare 
sclipiri de fotbal adevărat. Jiu! 
mizează pe contraatac și în mi
nutul 42 străpunge apărarea, me
reu nesigură în această primă 
repriză, mareînd prin Peronescu. 
Repriza a doua, același joc con
fuz cu un plus de insistență însă 
din partea arădanilor concretizat 
o singură dată, în minutul 53, 
prin Boroș. în rest nimic afară 
de plictisul din tribune. Cu două 
extreme — Macavei și Stănoaie 
— fără cel puțin un om de gol, 
fără un plus de substanțială teh
nică, Vagonul o va scoate greu 
în acest campionat. Rezultatul 
de 1—1 este echitabil, deși cei 
care au ratat mai mult au fost 
arădanii. în schimb Jiul, o echipă 
matură, a știut să-și valorifice 
potențialul tehnic și tactic.

I. D. DANCEA

...Iar „Farul" 
a temperat dominarea 

Crișului
In ultimii ani, stadionul Crișul 

nu a fost atît de populat ca la 
Jocul de debut în A al echipei

Crișul. în momentul cînd arbi^ 
trul bucureștean Andrei Rădu- 
lescu, care a condus ireproșabil, 
a fluierat începutul jocului, cei 
peste 10 000 de spectatori au fă
cut o primire entuziastă tinerei 
echipe orădene. Spectatorii aș
teptau ca echipa lor favorită să 
practice un joc bun și firește să 
obțină victoria. Dar așa cum se 
întîmplă adesea în fotbal, Crișul 
nu a realizat decît un joc egal 
(1—1) în ciuda faptului că a do
minat cu autoritate mai ales în 
prima repriză. Raportul de cer
nere 17—2 în favoarea Crișului 
ilustrează, de altfel, diferența de 
dominare dintre cele două e- 
chipe.

Crișul nu a obținut victoria 
pentru că a întîlnit în Farul o 
echipă experimentată oare a 
calmat în permanență jocul, o ©- 
chipă oare a făcut totul pentru 
realizarea unui joc egal. Și to
tuși, dacă Kun I (min. 7), Har- 
șani în minutul 41, N. Alexandru 
în min. 69 și din nou Harșani în 
minutul 65 nu ar fi ratat din o- 
cazii clare... La aceasta mai a- 
dăugăm și faptul că la golul în
scris de Farul portarul Buiuc a 
respins mingea în bară iar Iancu, 
a făcut doar formalitatea de a o 
introduce în plasă. Faza 8-a pe
trecut în minutul 67, exact la un 
minut după ce același Buiuc a- 
părase o lovitură de la 11 metri 
acordată la un henț comis în ca
reu de către Serfozo. Pentru Cri
șul a înscris Suciu în min. 39 în 
urma unei combinații excelente 
cu frații Kun. Farul, la rîndul 
său, a avut două ocazii bune în 
min. 3 prin Tuf an și în minutul 
31 prin Sasu. Jocul a plăcut dar, 
sub aspect spectacular, calificati
vul satisfăcător, este, credem, cel 
mai potrivit.

• • •

Neagu, victimă a jocului dur, scrîșnește de durere... (stingă), 
trolului", „atacă" (priviți-i figura ’) pe fotoreporterul nostru aflat „pe fază !*

Foto: C. CONSTANTIN

VASILE SERE

Iar N. lonescu, fundașul „Pe-
— • - IM

cinte.ee
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(Urmare din pag. I)

bile la adresa acestor intervenții, considerate ca 
fiind expresia unei poziții realiste, subliniindu-se 
în mod deosebit faptul că au vădit respect față 
de toți participanții, au abordat în profunzime te
mele în dezbatere și au fost străine de spiritul 
rigidității, închistării, de tot ceea ce ar fi putut 
dăuna bunei înțelegeri și colaborării între partici
panții la Festival.

Delegația română a acordat o atenție deosebită 
întîlnirilor bilaterale, considerînd contactele direc
te ca un foarte bun prilej pentru o mai bună cu
noaștere, pentru înțelegerea reciprocă a poziției 
asupra diferitelor probleme și evenimente și, în 
ultimă instanță, pentru dezvoltarea cooperării cu 
diferitele organizații de tineret și studenți. La So
fia am avut peste 70 de întîlniri bilaterale cu tineri 
din țări socialiste sau reprezentanți ai altor orga
nizații cu care întreținem legături tradiționale de 
colaborare prietenească, precum și cu reprezen
tanți ai unor organizații cu care n-am mai avut 
pînă acum nici un fel de contacte. O emoționantă 
întîlnire am avut-o cu reprezentanți ai tineretului 
din eroicul Vietnam. Solii tinerilor din nordul și 
sudul Vietnamului au apreciat cu multă căldură 
solidaritatea activă pe care tineretul și poporul 
român o manifestă față de curajosul popor viet
namez.

Programul Festivalului a inclus și numeroase 
manifestări artistice și sportive. Aș dori să men
ționez, în mod deosebit, frumoasa comportare a ti
nerilor noștri artiști și sportivi care au cucerit nu
meroase distincții. Formațiile noastre artistice și 
tinerii interpreți au obținut 8 medalii de aur, 
8 medalii de argint și 9 de bronz și premiul spe
cial „Orfeul de aur" oferit de guvernul R. P. Bul
garia, iar sportivii români au cîștigat în întrece
rile Festivalului 11 medalii de aur, 5 de argint și 
12 de bronz. Succesele lor, obținute în condițiile 
unor competiții destul de dificile, sînt demne de 
toată lauda și exprimă entuziasmul, spiritul de 
răspundere, înalta pregătire a acestor tineri talen- 
tați. Spectacolele prezentate atît la Sofia cît și în 
alte orașe de Ansamblul artistic al U.T.C., urmă
rite de un public numeros, s-au bucurat de un 
frumos succes. Vreau să repet ceea ce am spus la 
plecarea din Sofia: întreaga delegație, fiecare 
membru al ei, a muncit cu energie pentru a în
deplini mandatul pe care ni l-a încredințat tine-
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securității internaționale. Cu toate acestea, după 
părerea noastră, nu s-au întreprins măsurile nece
sare pentru a pune în valoare condițiile favorabile 
promovării cu succes a ideilor de solidaritate, 
pace și prietenie, sub semnul cărora s-a desfășurat 
Festivalul. Chiar din perioada de pregătire au 
apărut manifestări cu caracter discriminatoriu la 
adresa unor organizații. Din diferite motive, un 
număr de organizații de tineret și studenți au fost 
absente de la Festival, ceea ce nu a putut decît 
să dăuneze reprezentativității acestei manifestări. 
Prin procedee nedemocratice au fost împiedicate 
să participe la Festival organizații care se pregă
teau să-și trimită reprezentanții Ia întîlnirea de Ia 
Sofia. îngrădirile de acest gen au dus la îngusta
rea cadrului participării Ia Festival și au dăunat 
Festivalului ca manifestare largă, deschisă tuturor 
forțelor democratice și progresiste ale generației 
tinere. Noi am subliniat atît în Comitetul Inter
național de Pregătire cît și în Comisia perma
nentă că deosebirile de păreri, atitudinea diferită 
într-o problemă sau alta, nu trebuie să reprezinte 
un obstacol în calea participării la Festival.

In timpul pregătirii și desfășurării Festivalului 
s-a creat un climat psihologic de tensiune și sus
piciuni, înlesnindu-se apariția unor incidente care 
nu puteau facilita dialogul între diferitele forțe 
ale generației tinere. Multe din întîlnirile politice,
îndeosebi, s-au desfășurat într-o ambianță în care fl 
discuția sinceră, deschisă, menită să netezească | 
drumul apropierii și înțelegerii, a fost înlocuită 
prin violențe de limbaj, prin acuzații și invective 
ce nu-și au locul la nici o tribună.

Au existat și dificultăți de natură organizatorică 
ca urmare a programului supraîncărcat al Festi
valului, cu un număr mare <Z__ / ‘
tîlniri, manifestări cultural-artistice și sportive. La 
elaborarea programului politic al Festivalului, Co
mitetul Internațional n-a ținut seama de specificul 
unui asemenea gen de manifestări, fiind prevă
zute un număr exagerat de dezbateri ce-și pro
puneau ca — în cursul cîtorva ceasuri — sa abor
deze toate problemele majore ale contemporanei
tății. In loc de discuții profunde, constructive, 
s-au putut înregistra, deseori, improvizații, dez
bateri fără o finalitate precisă, rigiditatea, lipsa 
de răbdare și de toleranță față de opiniile dife
rite diminuînd din caracterul de tribună liberă al 
acestor manifestări.

Dintr-o serie de țări au participat la Festival
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Tovarășul ION ILIESCU, prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, ne vorbește despre:

CEL DE-AL IX-LEA FESTIVAL
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retul României socialiste, pentru a dezvolta legă
turile prietenești cu tinerii din lumea întreagă și 
a contribui la întărirea forțelor democratice, anti
imperialiste, care acționează pentru apărarea păcii, 
pentru progres social.

— Care este părerea dumneavoastră despre 
modul în care a fost pregătit și s-a desfășurat 
Festivalul ?

— Dacă încercăm să întocmim un bilanț al 
Festivalului, fără îndoială primul fapt Ia care tre
buie să ne referim este acela că manifestarea de 
la Sofia a reprezentat o puternică afirmare a sen
timentelor de solidaritate pe care tineretul lumii 
le nutrește față de încercatul popor vietnamez. 
La cele mai multe din manifestările Festivalului, 
într-o formă sau alta, s-a exprimat sprijinul față 
de cauza Vietnamului combatant. Acțiunile dedi
cate Vietnamului au reprezentat un bun exemplu 
de ceea ce s-ar fi putut întreprinde pentru a uni 
toate forțele prezente la Sofia pe o platformă co
mună în lupta pentru triumful nobilelor idealuri 
sub semnul cărora a fost organizat Festivalul. 
Festivalul a oferit, de asemenea, prilejul unor 
contacte utile și schimburi de păreri între repre
zentanți ai tineretului din diferite țări, contri
buind la o mai bună cunoaștere reciprocă și la 
stabilirea de noi relații de colaborare.

Din păcate, atît în pregătirea, cît și în desfă
șurarea Festivalului, s-au manifestat unele feno
mene negative, care puteau să fie înlăturate dacă 
ar fi existat mai mult spirit de înțelegere și 
dacă Comitetul Internațional de Pregătire al Fes
tivalului și-ar fi, realizat pe deplin îndatoririle 
sale de organ însărcinat cu conducerea întregii 
activități de pregătire a Festivalului. Multe pro
bleme fundamentale, de maximă importanță pen
tru pregătirea și desfășurarea Festivalului, a căror 
rezolvare intra în atribuțiile C.I.P., au fost solu
ționate de un grup restrîns de lucrători din Comi
sia permanentă, organ tehnic, de lucru. întrunit 
cu două zile înainte de deschiderea Festivalului. 
Comitetul Internațional de Pregătire, care nu se 
reunise în plenul său din noiembrie 1967, n-a în
dreptat fenomenele negative care au apărut în 
perioada premergătoare și care fuseseră semnalate 
de numeroase organizații.

Atît în cadrul Comitetului Internațional de Pre
gătire cît și al Comisiei sale permanente noi am 
depus eforturi ca aceste organisme să-și înde
plinească adevăratul lor rol și să creeze condiții 
pentru ca la Festival să participe toate forțele 
tineretului și studenților interesate în întărirea so
lidarității internaționale, a frontului forțelor de
mocratice, antiimperialiste, în apărarea păcii și

delegații cu o largă reprezentativitate politică, 
ceea ce a constituit, fără îndoială, un succes al for
țelor democratice din aceste țări. Din nefericire, 
datorită atmosferei de încordare, diferite organi
zații, dintre care unele luau parte pentru întîia 
oară la un festival, în loc să fie înconjurate de Co
mitetul Internațional cu atenție și grijă, s-au vă
zut tratate cu suspiciune și ostilitate. Prezența 
acestora la Festival demonstrează posibilitățile 
existente pentru realizarea unor acțiuni la care 
să ia parte forțe din cele mai largi, ca și necesi
tatea schimbului liber de păreri chiar și cu cei 
ce nu împărtășesc părerile noastre sau au păreri 
contrarii.

Considerăm că tineretul, care este receptiv la 
ideile și procesele înnoitoare și participă activ Ia 
viața politică și socială, trebuie să aibă posibili
tatea de realizare a unor contacte cît mai largi, 
deschise, să dezbată într-o atmosferă de stimă și 
încredere reciprocă problemele sale vitale. în a- 
cest sens, sîntem de părere că este necesar să se 
caute noi forme care să înlesnească colaborarea 
forțelor democratice, antiimperialiste ale tinerelu
lui lumii, să facă posibil un dialog realmente 
eficace pe probleme ce frămîntă tînăra generație 
a zilelor noastre și care să contribuie la întărirea 
unității de acțiune a tineretului în lupta sa, ală
turi de popoare, pentru libertate, independență, 
democrație, progres social, pace și securitate in
ternațională.

— Care sînt impresiile dumneavoastră des
pre întîlnirile cu tineretul bulgar ?

— In primul rînd aș dori să relev eforturile 
depuse de țara gazdă pentru a asigura condiții 
necesare desfășurării Festivalului. Noi, care am 
găzduit în țara noastră unul din Festivalurile 
Mondiale înțelegem greutățile și eforturile pe 
care le implică o asemenea manifestare.

Tinerii Bulgariei socialiste au făcut o primire 
caldă, ospitalieră, delegației române. întîlnirile 
pe care le-am avut s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială și au contribuit la dezvoltarea 
relațiilor dintre U.T.C. și U.T.C.D., dintre tine
retul celor două țări, în spiritul prieteniei tradi
ționale care unește popoarele noastre. Gazdele au 
apreciat, la întîlnirea pe care am avut-o 1 
tineretului bulgar, că delegația tineretului din
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Doar 20 de ore 
în balon...

Tentativa de traversare a o- 
ceanului Atlantic într-un balon, 
aflat în navigație liberă, între
prinsă de canadienii Marc Win
ters și Jerry Kostur, a eșuat. Ple
cați sîmbătă seara de pe țărmu
rile provinciei canadiene Noua 
Scoție, într-o barcă din material 
plastic lungă de 5 metri, care 
ținea locul de nacelă, cei doi 
„aventurieri ai aerului" au fost 
nescuiți duminică în apele At
lanticului de o navă.

Marc Winters și Jerry Kostur 
au reușit să rămînă numai 20 de 
ore în aei și nu au străbătut 
țlecît 72 din cei 6 400 kilometri 
prevăzuți.

Atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi

Detașamentele Frontului Națio
nal de Eliberare au lansat noi 
atacuri asupra pozițiilor fortifi
cate deținute de trupele ameri- 
cano-saigoneze în diverse regiuni 
ale Vietnamului de sud. La 7 
kilometri de Quang Tri au avut 
loc lupte îndîrjite între grupuri 
de patrioți și unități ale trupelor 
inamice.

Au fost înregistrate pierderi de 
ambele părți. Ciocniri violente în
tre patrioți și trupele americano- 
saigoneze au avut loc, în ulti
mele 24 de ore, și în provincia 
Vinh Dinh, Ia 100 km de Saigon, 
precum și în apropierea impor
tantei baze militare americane de 
la Da Nang. In același timp, uni
tăți ale F.N.E. au lansat rachete 
asupra unui post de poliție sai- 
gonez, situat în regiunea ~

★
într-o conferință de 

care a avut loc luni la 
purtătorul de cuvînt al delega
ției nord-vietnameze la convor
birile oficiale dintre R.D, Viet
nam și S.U.A., Nguyen Thanh 
Le, a condamnat politica parti
delor republican și democrat 
din S.U.A. în problema Vietna
mului. Referindu-se la recentele 
declarații făcute în cadrul cam
paniei electorale de candidatul

Dalat.

presă 
Paris,

republicanilor la președinția 
S.U.A., Richard Nixon, el a ară
tat că platforma electorală a a- 
cestuia este nerealistă. Deși re
cunoaște eșecul politicii ameri
cane în Vietnam, a subliniat 
Nguyen Thanh Le, „programul 
republicanilor nu trage învăță
minte și nu recomandă nici în
cetarea bombardamentelor ame
ricane și nici retragerea trupelor, 
propunînd în schimb menținerea 
și întărirea autorităților saigo- 
neze". Programul republicanilor, 
a adăugat el, urmărește prepe- 
tuarea diviziunii Vietnamului și 
transformarea Vietnamului de sud 
într-o bază militară și o colonia 
a Statelor Unite. Nguyen Thanh 
Le a respins drept inexactă a- 
firmația vicepreședintelui S.U.A., 
Hubert Humphrey, după care 
pacea din Vietnam „ar fi apro
piată". El a arătat că bombar
damentele asupra R.D. Vietnam 
au fost intensificate, au fost tri
mise noi efective americane în 
Vietnamul de sud iar raidurile 
asupra regiunilor Saigonului și 
deltei Mekongului au fost la 
rîndul lor intensificate. în înche
iere, Nguyen Thanh Le a rea
firmat hotărîrea poporului viet
namez de a continua lupta sa 
legitimă pentru libertate, pace, 
imitate și suveranitate.

I Conflictul nigeriano-biafrez 
I
i
I

A treia sesiune a negocierilor 
de pace nigeriano-biafreze, care 
se desfășoară cu ușile închise la 
Addis Abeba, a avut loc luni 
după-amiază, sub președinția îm
păratului Etiopiei, Haile Selassie, 
și în prezenta secretarului gene
ral al O.U.A., Diallo Telli. în 
cursul acestei reuniuni, relatează

I agenția France Presse, delegația 
biafreză a prezentat un plan al 
„cerințelor minime".

$ Planul se referă, în special, la 
■ garanțiile pe care Biafra urmă- 
Irește să le obțină din partea gu

vernului federal nigerian, în ca
litate de stat suveran. „Dorim să 

I obținem suveranitatea, a declarat
șeful delegației biafreze, pentru 
a putea garanta securitatea popu- 

I lației
ranții 
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Gazdele au ■ 
Ia Clubul §

Republica Socialistă România a adus o contribu- | 
ție pozitivă la cel dc-al IX-lea Festival, la afir- | 
marea ideilor de solidaritate, pace și prietenie. 
Avem convingerea că legăturile frățești dintre ti- I 
neretul român și bulgar se vor adînci și dezvolta | 
pe mai departe, în interesul cauzei socialismului 
și păcii.

lației noastre". Printre aceste ga-
7i minime cerute de delega

ția biafreză se prevede că menți
nerea ordinei și respectarea legi
lor trebuie să revină în întregime 
guvernului biafrez, respingîn- 
du-se astfel propunerile recente 
ale guvernului nigerian de a se 
crea forțe-polițienești formate din 
membri ai triburilor ibo. De ase
menea, se arată că Biafra urmă
rește să facă parte din diferite 
organizații internaționale pentru 
a-și apăra independența și suve
ranitatea pe plan internațional. 
De asemenea, planul biafrez pre
vede o serie întreagă de măsuri 
care au drept scop dezvoltarea 
economică de sine stătătoare a 
Biafrei.

Tot în cursul acestei reuniuni, 
șeful delegației biafreze, Njoko, 
a prezentat un memorandum pri
vind posibilitățile de transport a 
ajutoarelor în alimente și medi
camente pentru populația Biafrei.

★
După un turneu de 3 săptă- 

mîni în Nigeria, Henri Labouisse, 
director general al Fondului Na
țiunilor Unite pentru copii (Uni- 
cef), s-a înapoiat la Geneva. în-

tr-o declarație făcută ziariștilor, 
Labouisse s-a referit la condițiile 
grele în care trăiește o însemnată 
parte a populației nigeriene, vic
timă a războiului civil dintre for
țele guvernamentale din Lagos și 
trupele biafreze. Totodată direc
torul general al Unicef a insistat 
asupra necesității coordonării e- 
forturilor internaționale în direc
ția sprijinirii cu alimente și me
dicamente a acestei populații. 
La Lagos, Labouisse a avut o în
trevedere cu generalul Gowon, 
șeful statului nigerian. El speră 
ca la Geneva să poată avea o în
tâlnire cu un reprezentant al Bia
frei. De asemenea, Labouisse a 
anunțat că intenționează să se 
întîlnească cu Nils Gussing, con
silier al Secretarului general al 
O.N.U., U Thant, pentru proble
mele biafreze, care în prezent se 
află la Geneva, precum și cu dr. 
August Lindt, comisar general al 
Comitetului internațional al Cru
cii Roșii pentru acțiunile de aju
torare a populației care are de 
suferit de pe urma războiului ci
vil din Nigeria.

S.U.A. In timpul unei de
monstrații Ia Miami împo
triva candidaturii Ia preșe
dinție a lui George Wallace, 
cunoscut pentru vederile 
sale de extremă dreaptă

Convorbirile 
dintre delegațiile 

P. C. C. și P. S. U. G.
KARLOVY VARY 12 (Ager- 

pres). — La 12 august la Karlovy 
Vary a sosit, la invitația C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia o delegație 
a Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Waltei 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane. Din 
delegație fac parte W. Stoph, G. 
Mittag, E. Honecker, membri ai 
Biroului Politic al CiC. al P.S.U.G. 
H. Axen, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., și P. Florin, ambasado
rul R.D.G. în R.S. Cehoslovacă.

La sosire, delegația a fost în
tâmpinată de conducătorul dele
gației P.C.C., Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., și 
de ceilalți membri ai delegației 
cehoslovace O. Cemik, J. Smr- 
kovsky, D. Kolder, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C., J. Le- 
nart, membru supleant al pre
zidiului C.C. al P.C.C., V. Kolar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace în 
R.D.G.

în aceeași zi, la Karlovy Vary 
au început convorbirile între de
legația P.S.U.G. și delegația 
P.C.C.

Prin diferitele puncte 
de control ale frontie
rei dintre S.U.A. și 
Canada trec, de cîtva 
timp, un număr tot 
mai mare de tineri a- 
mericani. Unii dintre 
ei sînt singuri, alții a- 
par însoțiți de familiile 
lor. Marea lor majori
tate se stabilesc pentru 
mult timp, dacă nu 
chiar pentru totdea
una, în diferite orașe 
canadiene. Se consi
deră că numărul aces
tor „noi imigranți" se 
ridică în prezent la 
10 000—12 000. Cu totii 
urmăresc să evite în
corporarea în forțele 
armate ale S.U.A. și 
trimiterea în Vietnam.

Conferința de presă

a președintelui Tito
După cum anunță agențiile 

C.T.K. și Taniug, la Hradul din 
Praga a avut loc, în prezența 
ziariștilor cehoslovaci și iugosla
vi, o conferință de presă a pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

„Sîntem convinși că relațiile 
dintre țările socialiste — a de
clarat președintele — trebuie să 
se dezvolte pe baza deplinei e- 
galități în drepturi. Țările so
cialiste, inclusiv Iugoslavia, au 
un țel comun : construirea so
cialismului. Noi mergem către 
acest țel pe căi diferite, în con
formitate cu condițiile specifice 
din fiecare țară, dar țelul rămîne 
în permanență același. Intre noi 
nu există deosebiri în ce privește 
scopul final și acesta este lucrul 
cel mai important, fundamental".

Președintele UXD.I., a apre
ciat ca fiind „nejustă și dăună
toare pentru evoluția socialismu
lui în lume posibilitatea ca u- 
neleLțări socialiste să intervină în 
treburile interne ale altui stat 
frățesc. Altceva este dacă vreo 
țară ar fi amenințată direct de 
un dușman din afară. în acest 
caz ar fi posibil ca celelalte țări 
frățești să acorde ajutor la cere
rea guvernului țării aflate în pri
mejdie".

în legătură cu consfătuirea de 
la Bratislava, președintele Tito 
a apreciat, între altele, ca pozi
tiv faptul că s-a căzut de a- 
cord în problemele căii proprii 
și a independenței fiecărei țări.

Ziariștii s-au interesat, de a* 
«emenea, de faptul dacă Iugos
lavia și România au manifestat 
interes față de participarea la 
consfătuirea de la Bratislava. 
Răspunzînd, președintele Tito 
a spus : „Nu știm dacă românii 
și-au manifestat sau nu interesul. 
Dar Partidul Comunist Român 
și conducerea sa au totuși o 
poziție puțin mai diferită față 
de a noastră, deoarece România 
este membră a Tratatului de la 
Varșovia. în principiu — a spus 
el — este nejust să se ia ho- 
tărîri sau să se adopte înțelegeri 
în absența unei țărj caro este

Interesată în cele ce se discută. 
Părerea noastră este că cea mai 
justă cale este cea a tratativelor 
bilaterale".

Răspunzînd la întrebări pri
vind poziția P.C. din Cehoslo
vacia, vorbitorul și-a exprimat 
profunda încredere în C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, bazată 
pe faptul că conducătorii acestui 
partid și-au susținut în mod con
secvent punctul lor de vedere» 
ceea ce nu a rămas fără rezul
tate. Poziția C.C. al P.C.C. — 
a spus el — corespunde dezvol
tării procesului de democratiza
re și duce la valorificarea tutu
ror trăsăturilor specifice ale a- 
cestei țări. Pentru noi dezvolta
rea socialismului în Cehoslova
cia, reprezintă o experiență im
portantă și considerăm că este 
o contribuție la dezvoltarea sis
temului socialist mondial.

în ce privește raporturile Iu
goslaviei cu cele două state ger
mane cu care ea întreține relații 
diplomatice, vorbitorul a relevat 
că existența celor două state 
germane este o realitate de care 
trebuie să se țină seama. Iugos
lavia — a spus el — nu putea 
să nu stabilească relații cu Repu
blica Democrată Germană, care 
este o țară socialistă. Și tocmai 
pentru că recunoaștem această 
țară am stabilit relații și cu 
Republica Federală a Germaniei. 
De altfel, Iugoslavia nu este sin
gurul stat care are relații cu a* 
ceastă țară.

Exprimîndu-și punctul de ve
dere în legătură cu consfătuirea 
partidelor comuniste și muncito
rești, preconizată pentru luna 
noiembrie la Moscova, preșe
dintele U.C.I. a spus că „noi 
privim cu rezervă consfătuiri 
de acest fel, dar în principiu nu 
sîntem împotriva lor. Cred că 
este nevoie de un motiv temeinio 
pentru convocarea lor“.

în cursul conferinței de pre
să, Iosip Broz Tito a răspuns, 
de asemenea, la întrebări privind 
alte probleme ale situației inter
naționale, precum șiv- ^iția in
ternă a Iugoslaviei. r

Proteste împotriva 
„cordoanelor de securitate" 
Comandantul militar american 

din Japonia a cerut guvernului 
nipon să-i acorde noi terenuri 
pentru crearea unor „cordoane 
de securitate" Sn jurul bazeloT 
militare ale S.U.A. După cum 
relatează ziarul „Yomiuri", a- 
ceste „cordoane de securitate’* 
ar urma să fie instalate în jurul 
mai multor baze aeriene militare 
și a unor depozite de muniții.

Această cerere a comandantu
lui militar american a stîmit vii 
proteste în rîndul populației din

orașele în regiunile cărora 
amplasate baze militare și 
obiective militare ale S.U.A. 
Japonia. Proteste au adresat, da 
asemenea, și autoritățila munici
pale ale orașelor.

Aceste autorități au arătat că 
planurile de construcții edilitare 
necesită nu numai acele terenuri 
pe care comandantul militar a- 
merican intenționează să le trans
forme în „zone de securitate", 
dar și suprafețele ocupate de 
baza militară și de alttg^biec- 
tive militare americane. 7

sînt 
alte 
din
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Zilnic numeroși locuitori biafrezi sînt nevoiți să-și părăsească locuințele, adăugîndu-se 
celor peste 5 milioane de pribegi care trăiesc în junglă în condiții deosebit de dificile. 
Mulți dintre copiii pe care părinții îi poartă pe umerii lor (fotografia noastră) sînt ame

nințați să moară de foame.

PENTRU a treia zi consecutiv, 
în orașul Litle Rock, din Ar
kansas, au izbucnit duminică 
tulburări rasiale în ciuda res
tricțiilor de circulație impuse de 
guvernatorul statului, Winthrop 
Rockefeller. în cursul ciocniri
lor între manifestanți de culoa
re și paliție mai multe persoane 
au fost rănite. în cartierele 
populate de negri patrulează în 
permanentă polițiști și soldați ai 
gărzii naționale. Circulația a 
fost interzisă și nici ziariștilor 
nu li s-a permis să ajungă în 
cartierele negrilor fără autori
zații speciale.

STUDENȚII tuturor facultăți
lor și colegiilor din orașul Gua
yaquil au declarat grevă la che
marea Federației studenților din 
Ecuador. Greva are loc în cadrul 
acțiunilor de solidaritate cu stu
denții de la facultățile de știin
țe matematice, fizică, agronomie 
și medicină veterinară, care cer 
aplicarea unei reforme univer
sitare.

REPUBLICA Arabă Yemen și 
Republica Populară a Yemenu
lui de sud au stabilit să-și coor
doneze acțiunile militare împo
triva grupurilor regaliste care 
și-au intensificat în ultimele zile 
atacurile împotriva armatei re
publicane în special în R.P.Y.S. 
Aceasta este hotărîrea adoptată 
în urma întrevederii care a a- 
vut loc între Sayed Faisal Abdel 
Latif, membru al Comandamen
tului Frontului național al Ye
menului de sud, și generalul 
Hassan Al Amri, primul minis
tru și comandantul suprem al 
armatei R.A. Yemen.

ronto". Ziaristul nord- 
american Robert Bott 
a avut recent o con
vorbire cu președin
tele acestei organiza
ții, Jack Pocock. El a 
aflat că valul tinerilor 
imigranți din S.U.A. 
în Canada a „escala
dat" în proporție di
rectă cu intensifica
rea războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

„Totul a început în 
1963 — a declarat 
Pocock — cînd Uniu
nea studenților care se 
pronunță pentru pace a 
„detectat" un grup de 
tineri americani sosiți 
pe teritoriul Canadei. 
După cîte îmi amin
tesc, primii au fost doi

Iar exodul a atins pro
porții atît de însemna
te, mai ales în ultimii 
doi ani, încît la Was
hington s-a anunțat că 
însuși generalul Lewis 
Hershey, șeful Servi
ciului de încorporare 
în forțele armate ale 
S.U.A., intenționează 
să plece în Canada 
pentru a lua legătura 
cu autoritățile locale și 
a examina posibilită
țile de a se pune sta
vilă acestui flux.

„Noii imigranți ai 
Canadei" — tinerii de 
vîrsta încorporării care 
au primit deja ordine 
de chemare sau așteap
tă să fie chemați în 
scurt timp în armată 
— sînt încurajați de 
un număr de organiza
ții canadiene, cea mai 
mare dintre ele fiind 
„Programul împotriva 
încorporării din To-

1966,începutul anului 
odată cu începerea es
caladării războiului din 
Vietnam și a publicită
ții făcute de ziarele 
din S.U.A. tinerilor ce 
au plecat în Canada. 
La sfîrșitul anului 1966 
activitatea organizației 
canadiene de sprijinire 
a acestor tineri a că
pătat proporții atît de 
mari, încît ea s-a 
transformat într-o o- 
perație independentă.

La rîndul lui minis
trul canadian pentru 
problemele forței de 
muncă, Jean Mar
chand, a elaborat noi 
regulamente de imi
grare care, în ultimă 
instanță, au ajutat pe

vita încorporarea în 
forțele armate ale 
S.U.A. pe calea imi
grării în Canada, posi
bilitățile de a urma 
cursurile școlilor sau 
universităților din pa
tru provincii canadiene 
și un „Manual pentru 
tînărul de vîrsta în
corporării, imigrant în 
Canada". Peste 10 000 
de exemplare ale aces
tor publicații circulă în 
prezent în S.U.A., în 
special în rîndurile 
studenților. Funcțio
nează de asemenea și 
un serviciu de plasare 
care procură servicii 
tinerilor americani 
precum și mai multe 
comitete care îi îndru-

„NOII IMIGRANȚI" 
Al CANADEI

Mișcarea pentru sprijinirea tinerilor 
americani care refuză încorporarea 

în armata S. U. A.
elevi din ultima clasă 
de liceu care s-au în
scris într-o școală din 
Toronto și âu hotărît 
să nu se mai înapoieze 
în S.U.A. Apoi, am în
ceput să sprijinim fa
milii întregi să se sta
bilească în Canada, 
înainte ca fiii lor să a- 
tingă vîrsta încorpo
rării. A existat un 
mare aflux de tineri 
din universități și 
chiar cițiva profesori 
universitari. Dar ni
meni nu a acordat o 
atenție prea mare a- 
cestei probleme, pînă 
la sfîrșitul anului 1965.

Pocock, un quaker 
canadian, care conduce 
un magazin în cartie
rul Yorkville din To
ronto, a subliniat că 
primul mare val al a- 
mericanilor ce urmă
reau să scape de în
corporare a venit la

tinerii din S.U.A. Re
gulamentul nu prevede 
nici o interdicție din 
cauza situației militare 
pentru solicitant! de a 
se stabili în Canada și 
a simplificat foarte 
mult formalitățile de 
frontieră care, după 
caz, durează între o 
jumătate de oră și pa
tru ore.

„Programul împotri
va încorporării din To
ronto" își îndreaptă 
acum activitatea în 
două direcții: difuza
rea unui număr de 
publicații în S.U.A. 
care răspund Ia între
bările tinerilor ameri
cani și sprijinirea a- 
cestora cînd sosesc pe 
teritoriul canadian. 
Publicațiile dau infor
mații cu privire la po
sibilitățile de a se e-

mă spre universități 
sau sprijină califica
rea lor.

Acțiunea de sprijini- 
nire a tinerilor din 
S.U.A. ce nu vor să 
plece în Vietnam s-a 
extins și în alte orașe 
canadiene. „Oficii de 
rezistență împotriva 
încorporării" activează 
Ia Montreal, Ottawa, 
London (Ontario), Re
gina, Edmonton și 
Vancouver.

„Acțiunea noastră 
este o parte a vastei 
mișcări de rezistență 
împotriva războiului 
vietnamez — a decla
rat Pocock. Dar ea 
este și o problemă u- 
mană : a ajuta tinerii 
să nu fie uciși pentru 
o cauză ce nu este a 
lor. Și ea se înscrie în 
tradiția de onoare a 
poporului canadian".
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