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Masa rotundă 1 
a „Scinteii 
tineretului"
cu tema :

TURISMUL

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe tovarășul I. V. Kapitonov, 

secretar al C. C. al P. C. II. S.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit, la 5 septembrie a.c. pe I. V. Kapitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S., care se află în concediu de odihnă în țara noastră. Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească.A participat V. Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost, de asemenea, de față A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București.* 
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SA PRIVIM PRODUSELE
înapoierea in Capitală

De Ia Bucecea 
au plecat prime
le cantități de 
zahăr produse în 
actuala campanie 
de fabricație. 
Buna organizare 
a muncii a făcut 
posibilă începe
rea campaniei cu 
zece zile mai de
vreme.

tineretului
6 PAGINI

6 SEPTEMBRIE 1966

Unul dintre cei mai destoinici 
muncitori din atelierul de țe- 
varie al Uzinei „Vulcan- din 
București: lăcătușul Florea

Tănase

ZAHÂR DIN 
NOUA RECOLTĂ

A ÎNCEPUT recoltatul

PORUMBULUI
Cooperativele agricole de 

producție Sîntana, raionul 
Chișineu Criș, Galoș Pe- 
treu, raionul Marghita și 
G. S. Tamașda au început 
recoltatul porumbului din 
hibrizii dublii precoce 101 
și 208. Această lucrare a 
fost executată, pînă acum, 
pe o bună parte din supra
fețele cultivate. Evaluările 
făcute de specialiștii 
tor unități arată că 
ducția planificată va fi de
pășită. (BEJAN

ac es- 
pro-

CU OCHII
^Radiografia^

calitățiiPe culoarele unei săli — zeci de exponate. „Vizitatorii" se opresc îndelung în fața fiecărui exponat. Ochiul format distinge cu repeziciune și cel mai mic defect și omul însoțește obser- eori de o din nas, alteori de un semn anume, care înseamnă uimire că de pe poarta fabricii au putut să iasă produse cu atî- tea defecte.Cine sînt „vizitatorii" ? în ziua de 2 august, la Timișoara, întreprinderea comerțului cu ridicata textile — încălțăminte Banat a organizat o expoziție a produselor cu defecte de calitate date în rețeaua comercială de către cele 22 de întreprinderi de acest gen, din regiune. Deci, „vizitato-
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Blocun noi În cartierul Terezian din Sibiu 
Foto : AGERPRES

«• •
9 s •<• • ț»• 1
L—■ i Q

i|

rii" se aflau în postura de: „beneficiari" ai propriilor lor produse.Ce constatau în a- ceastă calitate ? Tricotaje cu fire scăpate, pantofi deslipiți sau cu vopsele amestecate, șifon 80 cu cuiburi, articole cu fire uleiate și o bucată mare de poplin caro cu găuri. Ultimele trei articole porniseră spre această expoziție de la întreprinderea textilă Lugoj. Era firesc ca aceste exponate să ne cheme spre locul de unde au pornit, spre mîinile îndemînatice, dar grăbite, neatente care le-au produs.Cercetările conducerii întreprinderii textile Lugoj în privința poplinului ar condus direct la echipa nr. 13, ale care; „protagoniste" : tăie toarea Elisabeta Stein, ajustoarea Zighide Bapșa și stanțatoarea Maria Krauss au produs poplinul amintit. Dar acesta era numai un caz din alte cazuri similare întîlnite într-o scurtă anchetă la rampa de control a țesătoriei. Alături de reperele unor tinere muncitoare ca Oprica Szeip, Elena Buzatu, Ileana Dicu, Constanța Marcu sau Elisabeta Dicu, care realizează în fiecare lună produse de cea mai bună calitate, am întîlnit la rampa de
TR. MARIN

(Continuare
în pag. a. V-a)

BENEFICIARULUI

UZINA „1 MAI" PLOIEȘTI. Proiilat pe 
cer, sudorul fese cu migală și pricepere 

corpul unei noi instalații de foraj

Foto: ION CUCU

O nouă fabrică
de hîrtie

primele tone de hîrtieAu fost produse
în cadrul probelor tehnologice la noua fa
brică din cadrul Combinatului de la Chiș- 
cani — Brăila. Aici se folosește la produ
cerea hîrtiei pentru prima dată la noi în 
țară un procent de 60—65 la sută celuloză 
de stuf.

a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Luni dimineață s-a înapoiat în Capitală, venind de la A- tena, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheotghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, care, răspunzînd invitației primului ministru al Regatului Greciei, a făcut o vizită oficială în Grecia.împreună cu președintele Consiliului de Miniștri s-a înapoiat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă,

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a trimis Primului 
ministru al Greciei, Stephanos 
Stephanopoulos, următoarea 
telegramă :Părăsind teritoriul Greciei, doresc să vă adresez, Excelentă, mulțumiri sincere pentru primirea cordială și ospitalitatea cu care am fost înconjurați pretutindeni pe pămîn- tul frumoasei dumneavoastră patrii.Exprim încă o dată satls-

precum și grupul de consilieri și experți.Pe aeroportul Băneasa erau prezenți tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- deanu, Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Blajovici, Florian Dănă- lache, Mihai Gere, Constanța Crăciun, Gheorghe Gaston Marin, Roman Moldovan, miniștri.Au fost de față Spyros Ada- mopoulos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Greciei la București, și membri' ai ambasadei.
★facția pentru convorbirile utile avute cu dumneavoastră și cu domnul ministru al afacerilor externe și convingerea că ele vor contribui la dezvoltarea multilaterală a relațiilor amicale dintre Republica Socialistă România și Grecia, în interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării în Balcani și în lume.Vă doresc Excelență, sănătate și fericire personală, iar poporului grec pace și prosperitate.

PRIETENII NOȘTRI, PĂRINȚII
Care sînt căile prin care se realizează 

legătura dintre școală și familie? In ce 
„momente" ale acestei legături 
sare înnoiri ? Se ivesc bariere 
care împiedică o comunicare 
Cine Ie ridică ?

Ne răspund :

sînt nece- 
artificiale, 

firească ?

Școala și familia

Imperativele
eficienței

economice
IGospodăria agricolă de stat Amzacea... N-o vizitasem niciodată. Mergeam acum, după aproape două săptămîni de la o ședință. De la consfătuirea cu întregul colectiv de muncă unde se dezbătuseră sarcinile din planul de stat pe cinci ani ce-i revin acestei gospodării — în primăvara trecută decorată cu Ordinul Muncii clasa I. Ca primă remarcă, după ce cunoști cit de cît tî- nărul colectiv de muncă (media vîrstei celor ce lucrează aici e cu mult sub 30 de ani), preocupările lui : totul te impresionează. De la întinderea gospodăriei (pe 67 km pătrați) și pînă la multerali- tatea de dezvoltare; de la inventarul gospodăresc — gru-

pate fiind, clădirile dau impresia unui sat de primă mărime, iar mașinile agricole, ca număr întrec pe al multor S.M.T.-uri — și pînă la recoltele obținute : în vara aceasta3 117 kg grîu în medie pe o suprafață de patru mii cinci sute de hectare, floarea-soare- lui — peste 2 000 kg, iar în cultură, porumbul se anunță acum chiar mai bun decît anul trecut cînd a dat aproape4 000 kg boabe la hectar ; producția marfă zootehnică : sute de vagoane de lapte și came anual.In tot timpul următor acelei Consfătuiri, realizările și perspectiva viitorului mereu au fost confruntate, așezate pe talerele balanței. Incompara-

bil mai semnificative, j derile planului ce acum stituie program, conduc la fră- mîntări, la studii temeinice și multilaterale, la mobilizarea maximă pentru aflarea rezervelor, pentru „cheiei" care succesul. Cîteva concretizări din planul de înfăptuit : la porumb și grîu se vorbește de producții medii de cite 7 000 și 5 000 kg la hectar ; la floarea-soarelui se prevede depășirea „graniței" a 3 000 kg la hectar ; aportul zootehniei la formarea producției globa-

preve- i con
descoperirea să asigure

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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Instalațiile și aparatura la 
nivelul tehnicii mondiale cu 
care e dotată această nouă 
unitate a chimiei românești 
permite automatizarea între
gului proces de producție di
rijat de la distanță prin pu
pitre de comandă.

Conform prevederilor cu
prinse în proiect, fabrica de 
la Brăila, va acoperi 45-55 la 
sută din sporul producției de 
hîrtie din cincinal.

V. MOINEAGU

1 Prof. ILEANA TEODORESCU 
director al Liceului 
„Dimitrie Cantemir"

Q Prof. ALEXANDRU DABIJAflirpp.tnr nrlinnot ol Tlnaululdirector adjunct al Liceului 
„Nicolae Bălcescu"

Q

4

Prof. GENOVEVA NICULESCU 
Școala generală nr. 23

IOAN POP 
președintele comitetului de părinți 

de Ia Liceul „Gh. Șincai"

4 Trebuie să recunoaștem cu toată
“ obiectivitatea că legătura părin

ților cu școala este invers proporțională 
cu creșterea în vîrstă a copiilor.

Evident, marea majoritate a părinți
lor sînt foarte ocupați atât tatăl cît și mania a numeroși elevi fiind în pro
ducție... După părerea mea, cred că or
ganizațiile sindicale ar trebui să se în
grijească mai mult ca salariatele în
deosebi cele cu copii elevi, să nu fie 
supraîncărcate cu treburi, să li se a- 
sigure mai mult timp liber pe care să-l 
folosească în îndrumarea copiilor. Din 
acest punct de vedere, apreciez artico
lele care apar în ultima vreme în presă și care militează pentru scurtarea 
timpului de servire în comerț și la alte 

• servicii de utilități publice; cîștigul 
de ore și zile va fi cu siguranță folosit 
și în scopul supravegherii copiilor.

Există însă și cauze subiective ale 
scăderii controlului exercitat de fami
lie. Intre acestea, una gravă : lipsa de 
concordanță dintre exigențele formu
late de școală și cele existente în fa
milie. Sînt destui părinți îngăduitori, 
tributari concepției că nu o bună pre-

gătire culturală și științifică este con
diția hotărîtoare a reușitei în Piață, ci 
„norocul". Elevii proveniți din aseme
nea familii se mulțumesc cu rezultate 
mediocre și opun rezistență îndemnu
rilor noastre la autodepășire. Nu în
tâmplător, asemenea părinți ocolesc 
școala sau vin doar atunci cînd copiii 
lor sînt amenințați de o corigență. Și, 
în sfîrșit, sînt părinți care socotesc că își fac datoria acoperind total timpul 
elevilor, oblingîndu-i să și-l petreacă 
numai la masa de lucru, în tovărășia 
manualelor și a cărților. „Nu înțeleg — 
spun acești părinți — de ce copilul 
meu nu obține rezultate bune. Doar 
toată ziua îl țin în casă și îl oblig să 
învețe...". Departe de a fi utilă, o ase
menea activitate unilaterală obosește, 
scade capacitatea de asimilare și, în 
ultimă instanță, poate avea consecințe 
nefavorabile asupra dezvoltării psihice și fizice a tînărului.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare Ia pag. q H-a)

La Porțile de
Constructorii români 

și iugoslavi au sărbă
torit duminică Ia Por
țile de Fier Împlinirea 
a 2 ani de Ia începe
rea lucrărilor de pe 
șantierul marelui sis
tem hidroenergetic Și 
de navigație. Pe fron
tispiciul clădirilor din 
porturile Tr. Severin 
și Kladova stnt arbo
rate drapelele de stat 
ale celor două țări

prietene 
împreună 
viitoarea 
minii.

„Bine ați venit prie
teni dragi", această 
urare se poate citi în 
limbile celor două 
poare pe fațadele 
meroaselor clădiri 
cele două orașe, 
drapelele arborate
Intrarea In cele două 
porturi se află portre-

care ridică 
pe Dunăre 
cetate a lu-

po
li u- 
din 
Sub 

la

Dumfnfcd, Ia Porflle de Fler
(Continuare 

în pag. a :V-a)

tele tovarașilo 
Nicolae Ceaușescu 
Iosip Broz Tito. De pe 
un mal pe altul, nave 
le nu contenesc trans 
portul cetățenilor. Mii 
de cetățeni ai orașu
lui Tr. Severin și 
constructorii Iugoslavi 
prezențl pe stadionul 
,,1 Mai" din Tr. Seve
rin răsplătesc cu •-
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ATITA PREȚ AI
FE CIT ȚI-L CERI!

■ Călătorim o dimineață întreagă în tramvaiul 5. Cursele se desfășoară regulat, fără întîrzieri. Despre taxator și bani potriviți — nu mai poate fi vorba fiindcă „5“ e tramvai cu autoservire. In fiecare stație eo- boară și urcă 8—1Q călători. Introduc banii în casetă, se consultă asupra restului, ocupă sau oferă locurile. Și tot așa, stație după Iată de încă merg ca“.
stație, un grup vesel pionieri, aflaț’i în ■ vacanță, spre „Flpreas- Au scos bilete și s-au orînduit spre ieșire. Coboară și în locul lor urcă „din mers" trei tineri. Perforatorul de la a- paratul de autotaxare nu a mai țăcănit de trei ori... Foarte grăbiți, ocupă locurile cu „ventilație" de la geam, și continuă o discuție începută pe stradă. Totul ar părea firesc, civilizat. Mai ales că majoritatea călătorilor preocupați de alte lucruri nici nu ar fi observat prezența lor dacă nu intervenea o persoană în vîrstă :— Dumneavoastră nu scoateți bilete ? întrebarea avea o direcție precisă, adresa lor — s-au bagă tuși, după ton decis— E treaba noastră ! Ce te privește pe dumneata 7 Ești controlor 7Spre nenorocul lor, era chiar controlorul, cu ajutorul căruia le-am putut a- fla și numele : Tănă- soiu Mihai din str. Șerban Vodă nr. 245, raionul N. Bălcescu —

se dar nu To-făcut că de seamă.unul dintre ei, un timp, cu un „suveran" s-a să-i răspundă :

Radu Tudorel și Ion Cercel. Dezaprobați de toți călătorii — au fost nevoiți să coboare la prima stație, în tramvaiul următor vor fi procedat la fel? Sînt printre noi mulți oameni de acest fel 7 Și mulți și puțini. Depinde cum îi privești.. După o statistică ar fi puțini. O picătură într-un o- cean ! La trei milioane de călători pe zi apar cîteva „cazuri". Dacă privești această situație din punctul de vedere al eticii cetățenești este o abatere de la norme elementare, de la așa-zisele îndatoriri „mici". încălcarea acestora repetată, creează obișnuința comportării libertine, în contradicție din ce în ce mai accentuată cu calitățile umane din care au izvorît aceste norme.Iată doi tineri — Ciolac Dumitru din str. Săbăceni nr. 12 și Chirică Constantin, str. Elena Cuza nr. 98 — care folosind a patra oară a- celași bilet motivează cu candoare că „n-au băgat de seamă" ! Ei nu protestează în vreun fel, se apără însă încercînd să-și „salveze" cît de cît... cinstea. Că e o simulare a cinstei, este evident. Dar o astfel de simulare stimulează necontenit minciuna curentă, rostită cu a- ceeașî candoare în tramvai, pe stradă, în familie.în tramvaiul 14 am întîlnit categoria „generoșilor". Aceștia au la ei cele mai multe bilete. (Tînărul Florin Nicolaede la Uzinele „Semănătoarea" avea asupra o sută de bile-

te. Studentul Cocean Gheorghe a luat într-o zi 25 de bilete din troleibuzul 86, fără a pune vreun ban în cutia de taxare). „Generoșii" urcă în tramvai sau în troleibuzul cu autoservire, introduc ce mărunțiș găsesc prin buzunare (au grijă să fie cît mai mărunt) și smulg un stoc de bilete pe care le împart „gratis" prietenilor. „Prietenii" se amuză și admiră curajul lor !... Cînd începe și unde sfîrșește acest fel de curaj e lesne de închipuit. Un proverb bătrînesc spune că azi un ou, mîine...Cu cîtva timp în urmă la o consfătuire obișnuită avută cu cititorii ziarului nostru, tinerii de la întreprinderile industriale situate în zona periferică a o- rașului se plîn- geau că majoritatea timpului lor liber îl petrec pe drum, mai ales cînd lucrează în schimbul de noapte. Propuneau I.T.B.-ului să pună în circulație autobuze rapide, speciale — pe diferite trasee timpul nopții. Aceste cereri au avut ecoul cuvenit. De curînd s-au pus în circulație mașini de noapte. Printre cei prezenți în sală la consfătuirea amintită erau și secretari ai organizațiilor U.T.C. Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă comitetele U.T.C. din a- ceste întreprinderi știu cum călătoresc unii tineri, cînd vin și pleacă de la serviciu, cu mijloacele puse la dispoziție de I.T.B. 7 Pe liniile de circulație care deservesc Uzinele „Semănătoarea", „23 August", „Electro-

în

magnetica" și altele, organele de control I.T.B. au de furcă tineri care ies noaptea de la muncă. Ei se sustrag de la îndatorirea elementară de a scoate bilet de călătorie. Au fost puse în discuția tineretului asemenea nerilor colae, vulescu, Radu nea, Zăvoi Constantin — de pildă — muncitori la „Semănătoarea" găsiți fără bilete trebuie buie ?) să li s exemplul celor pionieri din vaiul 5 ?.Ești singur stație, aștepți vaiul. Vine, în dreptul tău, și, întîmplător, te afli singur în fața aparatului de autotaxare. Refuzi să te achiți de datoria, mica datorie — sensul unei înalte etici cetățenești. Pentru că nu te „vede" nimeni. Ești tu, cu tine însuți în fața unui aparat de „autocaracterizare". Și... atît preț ai ?...„.Sînt trei milioane de călători pe zi. „Cazurile", raportate la acest număr imens de călători, sînt ca o picătură într-un o- cean. Sînt mulți, puțini 7 Depinde, după cum îi privim. Și este firesc să-i privim cu ochiul celui care, obișnuit. să respecte marile„mici", păsător lictul nil, al necinstei disimulate cu cochetărie ușuratecă în „curajul" de a nu face ca toată lumea...

totdeauna cu unii

cazuri ? Florea Victor Ti- Ni- Pîr- Voi-
de călătorie (mai trese dea patru tram-într-ib tram- frînează urci

îndatoriri nu trece ne- pe lingă de- incorectitudi-

PrlhTfe iectle de llnerV evidert- 
țiați in întrecerea socialistă la 
Șantierul naval din Galați se 
numără și Nicu Rusu. Alături 
de ceilalți pricepuți sudori el 
iși Înscrie numele pe fiecare 
din vasele care prind aici contur

HANIFESTAm
CONSACRATE
ANIVERSARII

LUI
GEORGE CO$DUC

In toate instituțiile cultura
le din regiunea Crișana, Co
mitetul regional pentru Cul
tură și Artă împreună cu Co
mitetul regional U.T.C. a orga
nizat în aceste zile primele 
manifestări legate de aniver
sarea lui George Coșbuc. Au 
fost programate numeroase 
simpozioane și alte manifes
tări literare ce vor 
viața și activitatea poetului 
năsăudean. La aceste mani
festări își vor da concursul ca
dre universitare, redactori ai 
revistei „Familia", profesori de 
licee, membri ai cercurilor li
terare din localitate.

C. BEJAN-

dezbate

CARNET CINEMATOGRAFIC

Maigret
și afacerea
Saint-Fiacre

Indiscutabil că televiziunea, cu ale sale preferințe pentru programele seriale a readus la modă în cinematografia europeană permanența pe ecrane a unor eroi care amintesc spectatorilor contemporani virtuțile eroilor aventuriști ai lui Conan Doyle sau ai Aga- thei Christie. Ca pe vremea bunicilor, pe zidurile clădirilor pariziene au apărut de mai 1 mulți ani slogane publicitare care lansează noi celebrități

ale romanului foileton. Două succese de editură, aventurile întreprinzătorului Coplan și grava peirsonalitate a comisarului Maigret (aparținînd scriitorilor Paul Kenny și Georges Simenon) și-au făcut curînd loc pe platourile de filmare, alături de reeditări cinematografice după succesele de librărie ale anilor ’30 („Judex“, „Fantomas"). Spectatorii noștri s-au mai întîlnit cu Maigret („Maigret se înfurie11) după
*¥*¥*¥** *4 *4*44*4*4*4 *4***4*4

UNUI

cum au făcut cunoștință și cu surîzătorul Coplan, film ’ ‘ nele luat Pe francez Jean Delannoy. Are aproape 60 de ani și a realizat incepînd din 1933 peste 70 de filme, adică ceva mai mult decît un film pentru fiecare an de viață. Este unul din cei mai respectați profesioniști ai ecranului și cu toate succesele comerciale a avut perioade în care filmele sale au depășit net .......................casă.amintesc fără îndoială fonia pastorală" și „Un minut de adevăr" ca să nu mai vorbim de „L’Eternel retour" (în traducere românească „Legenda dragostei") văzut cu un an în urmă la televiziunea bucureșteană și care a fost realizat de Cocteau în colaborare cu Delannoy. Primul „MSigrt ", Delannoy l-a reali- zaK-în 1958, iar cel pe care îl vedem în acestB zile pe ecrane ... —. ---- ■ maiif2dată, mai re- piritru stilul refl interpretului^ durabil talent al

intr-un curînd poposit pe ecra- noastre. Cel care și-a sarcina de a-1 ecraniza Maigret este regizorul

nivelul intereselor de Spectatorii noștri își „Sim-

pare/a fi unul' din cele recente și, toi*' ’ prezentative p gizorului și , acest mare și durabil talent al' ecranului care este Jean Gabin. După mai bine de trei decenii de film, Jean Gabin continuă să fascineze prin jocul său grav, interiorizat, de un omenesc suprem. De la „Frumoasa echipă" (văzut deopotrivă în programele televiziunii și cinematecii bucu- reștene) la „Oameni fără importanță", „Străbătînd Parisul", sau „Mizerabilii", Gabin a adus pe ecran figura complexă a omului simplu. Fie șomerul din „Frumoasa echipă", fie mecanicul din „Marea iluzie" a lui Renoir sau metalurgistul din „Quai de Brumes" (Carne) șoferul din „Oameni fără importanță", etc., Gabin crează de fiecare dată un mereu același și mereu alt tip uman. Este interesant de urmărit modul în care căldura lăuntrică, umanismul pe care îl degajă personalitatea artistică a lui Gabin se impune într-un film de factură polițistă cum este „Maigret și afacerea Saint—.-Fiacre". Paralel cu intriga criminalistă, asistăm la o dublare a omului legei (care condamnă în numele codului penal) cu omul care urmărește crima și criminalul pentru a fi pedepsit în numele idealurilor umane, 
a dragostei și respeet’ilui față de ființa umană-.-Am văzut multe filme în care interpretul principal poa- te-fi ușor înlocuit în imaginația noastră cu un altul, de aceeași talie și calibru. încercați, însă, să vă închipuiți filmul lui Delannoy fără Gabin. Nu veți reuși. Bătrînul cineast francez a reușit să asigure succesul serialelor sale în primul rînd prin aportul lui Jean Gabin. Poate și pentru că jocul lui Jean Gabin impune aceasta (poate și o urmare a stilului filmelor de televiziune care exercită o puternică influență asupra celei de a șaptea artă), Delannoy folosește cu precădere filmările din planuri apropiate sau foarte apropiate. De aici. și efectul dramatic pronunțat, apropierea de oameni, de gîn- durile lor. Iată de ce în ultimă instanță, filmul lui Delannoy nu mai rămîne un simplu serial criminalist — ci « autentică dramă polițistă.

Ideea viitoarei sculpturi se 
năștea în mintea tînărului 
artist, stimulată de fantezie. 
Trebuia să fie ceva foar
te : "
mos. 
bine, 
sînt chiar prieteni — deși ei 
păreau a nu înțelege toată 
zbaterea aceea a lui. De pildă, 
tinărul muncitor L. Șaigo. 
Știa că în mașina de țesut 
bumbac, cu strălucitoarea mar
că a uzinei pe frontispiciu, UNIREA — Cluj — printre 
multiplele ei încheieturi se 
afla și o idee a sa, materiali
zată în aplicarea unei ino
vații. înseamnă, așadar, că 
o părticică din ființa lui 
tînără șt puternică vibra în 
mașina aceea frumoasă și 
de mare tehnicitate pe care, 
întocmai ca pe 
cit reprezentant 
tivului uzinei o aplaudaseră 
cu toții. După ce ultimul șu
rub fusese strîns cum se cuvi
ne și mașina de țesut se pre
gătea de drum, către expoziția 
internațională, nimeni nu s-a 
mirat că tînărul muncitor fu
sese trimis să o însoțească, să 
dea explicații acelor străini 
curioși despre secretele și 
avantajele el. Sculptorul știa 
că Șaigo este emoționat, 
vedea 
reținute 
precoce, 
gesturi simple, 
împietrite, în zîmbet sau în- 
cruțare toate aceste tră
iri sufletești fierbinți, con
tinui ? Dar parcă numai „ino
vatorul" îi stîrnea probleme ? 
Mai era și loan Burlac, mon-

simplu
Eroii

, putea

Și și-ifoarte fru- 
cunoștea 

spune că-i
tatorul, Sever Luci, lăcătușul 
de la topitorie, Tanca Dorin, 
de la atelierul mecanic, lă
cătușul Emil Călinescu, de la 
atelierul de reparații — și 
cîți încă ? Stătuse ore în șir 
în turnătorie pînă nici nu mai 
auzise urletul cuptoarelor e- 
lectrice, pînă ce incandescența 
metalelor topite nu-i mai spe
ria ochii, ca la început. Și 
făcuse zeci și zeci de portrete

OAMENI

PE CARE

l-AM

mirare că echipa în care lu
cra împreună cu Vasile Groza, 
Valentin Borșoș reușise și în 
luna trecută și acum să depă
șească planul cu 70 la 
Turnau o piesă oarecare 
războiului de țesut 
intitulată misterios 3 R 2 M 

bustul său 
de transpirație că- 
străluciri de bronz 
preajma luminii me- 
topit.

Petru 
Căsătorit

sută, 
a 

bumbac,

dezgolit

Știa despre 
aproape to- 
numai de trei

— și 
lucea 
pățind 
viu în 
talului 
Todea 
tul.
luni își petrecea timpul liber 
împreună cu soția lui, mun
citoare la fabrica de confecții Flacăra și avusese prilejul 
să-i însoțească de cîteva ori 
la teatre, la cinematograf, 
bucurîndu-se împreună cu ei 
că tînărul metalurgist își 
luase eu bine examenele și 
intrase în ultima clasă a li
ceului seral. Ii împărtășise 
emoția în adunarea generală 
de partid: „Acum, după ce 
am fost discutat, mă simt un 
om mai important, îi spusese 
Todea. Tovarășii mei de 
muncă au vorbit foarte fru
mos despre mine cu toate că 
sînt turnător în metal numai 
din 1960 și am doar 23 de 
ani!" El, sculptorul, avea doar 
cu cinci ani mai mult și totuși, 
în iureșul acela al muncii pe 
care o cunoscuse se simțea 
mult mai tînăr și puțin cam 
neajutorat. Știa că acești con
structori de mașini sînt cu- 
noscuți în mai multe țări din 
Europa, cu toate că ei nu-și 
semnau operele — era o sin
gură semnătură, marca fabri
cii, de care erau cu toții foarte 
mândri cînd reușeau să facă 
un război de țesut mai bun, 
la nivelul tehnicii mondiale. 
Și se gîndea că viitoarea lui 
sculptură, care nu se închegase 
încă destul de bine, trebuia să 
fie la nivelul strădaniei aces
tor tineri harnici, veseli, care 
aproape în fiecare sîmbătă își 
luau ruksacurile în spinare si porneau în drumeții pe Someș 
în sus, pînă spre 
ori escaladau cu 
Cheile Turzii.Și tot creionînd 
cărbune, în creion 
tînărul sculptor simțea cu fie
care zi că monumentul închi
nat acestor oameni se conturea
ză tot mai limepede și mai viu 
în mintea sa. Poate avea să-l 
modeleze foarte curînd și poa
te că-l va turna în bronzul 
strălucitor chiar în această 
hală plină de tumult în care 
se născuse și crescuse ideea sa.

ION MARCOV1CI

Petru Todea, schițe care

“I
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Scărișoara, 
îndeminara

schițe în 
sau pastel.

practică pedagogică și 
de pedagogie pentru facultățile 
pregătesc profesori.

al sculpturii viitoare 
încă nu reușea să

concretizeze în minte 
toate elementele ei. 
fi putut spune cu ce se

un strălu- 
al colec-

se asta din gesturile sale 
cu o maturitate 

Cum să redai în 
în mișcări

CUNOSCUT

Idilă in parc

Vedere parțială a noului spital oncologic din Clu)

lui
ar fi redat toată vigoarea, plă
cerea și rapiditatea muncii 
sale. Se oprise îndeosebi asu
pra acestui tînăr pentru că i se păruse a fi un tip ideal din punct de vedere plastic, care i se cu 
N-ar 
deosebea Petru de ceilalți. Era 
mie de stat și robust, cu gîtul 
puternic și brațele vînjoase și 
fine totodată, 
nu 
ale 
pe 
nă 
elipse, acolade. Nici nu

Mișcările sale 
păreau rupte, bruște, ca 
altora ci se completau una 
alta într-o ritmicitate pli- 
de rotunjimi, de cercuri, 

era de

(Urmare dîn pag. I)

Din păcate trebuie să recunosc, pe 
de altă parte Că uneori vizitele noastre, 
ale cadrelor didactice, făcute familiei 
sint formale. Apoi, și cadrele didactice 
sînt în mare criză de timp; obligații 
lăturalnice, adesea chiar fără legătură 
cu menirea și cerințele sale profesio
nale, îl imping uneori pe profesor spre 
o muncă superficială.

Sînt părinți și părinți... Unii a- ■■ cordă o atenție și importanță 
constante cunoașterii evoluției școlare 
a copilului lor. De aici, receptivitate la 
îndrumările școlii, ale dirigintelui, in
teres pentru viața școlii în general. De
sigur, asta cere eforturi, „prețuieșfe" 
sacrificarea unei părți din timpul lor 
liber. Dar răsplata — evoluția limpede 
a copilului lor — merită eforturile.

Alți părinți dovedesc și ei receptivi
tate față de problemele școlii, dar tra
duc greșit cerințele acesteia, fac ex
cese în rolul lor de părinți: îi țin mult 
pe copii între patru pereți cu cartea în 
mină, reduc la minimum timpul lor de 
recreere. O intenție bună, din nepri
cepere, prejudiciază munca elevului, îi 
stăvilește inițiativa, îi îngrădește per
sonalitatea. La antipod sînt aceia care 
— spre insatisfacția noastră, trebuie să 
recunoaștem că sînt destul de nume
roși — o dată ce și-au văzut copiii la 
școală se socotesc eliberați de orice o- 
bligație de educatori. Replica : „Treaba 
școlii" se resfrînge asupra copiilor care 
simt și profită de indiferența părinților 
față de școală. înțelegind prin aceasta 
că proprii lor părinți nu pun preț pe 
ceea ce fac ei ca elevi. Nu lipsește, în 
destule cazuri, nici sistemul „pompie- 
resc" de legătură cu școala ; cînd se 
întîmplă ceva grav, vin la școală; nu 
se întîmplă acel 
mai vin.

Se impune, mai ales, diferențierea 
muncii de propagandă pedagogică in 
rîndul părinților. Cunoscîndu-i pe pă
rinți, cunoscîndu-le preacupările, pre
gătirea, receptivitatea, dirigintele poa
te recomanda o literatură pedagogică, 
poate discuta cu ei lucrări de interes

ceva „grav", nu

comun. Sînt 
meșteșugărești 
lie (unul vine 
„reparații"...).

împotriva unor relații 
între educator și fami- 
la celălalt doar pentru

Că este nevoie de o muncă dife
rențiată ne-a demonstrat-o viața, 

mai bune rezultate le-am obținut 
mi-am rezervat timp pentru dis- 
individuale cu părinții. Atenție 
la sensibilitatea justificată a pă-

3
Cele 
cînd 
cuții 
însă
rinților cînd e vorba de copiii lor și pe 
care noi avem datoria de a o respecta. 
A Ignora acest aspect al relațiilor noas
tre — lată sursa unei bariere între noi 
și familie.

trece neobservat. I-am spus o dată 
unui părinte că fiul său a devenit ute- 
cist și l-am întrebat cum l-a sărbăto
rit. Mi-a răspuns surprins: „A venit 
acasă' și ne-a anunțat evenimentul. 
Noi l-am ascultat. Altceva ce să fi fă
cut ?“ Condițiile create — timp, îmbră
căminte, hrană — invocate uneori nu 
sînt desigur, suficiente.

Intr-o zi, o curiozitate pedagogică 
m-a îndemnat să fac în clasă un son
daj. Aveam în clasa a VIII-a 31 de 
elevi. Doream să aflu cîți copii au fost 
la expoziții, la concerte sau muzee cu 
părinții. Constatarea a fost tristă: doar 7 copii au fost la teatru cu părinții, la 
cinematograf, e drept, au fost 21. Am

Ca studenți nu prea am învățat cum 
să muncim cu părinții; învățăm acum 
în practica de zi cu zi. Dar actuala 
promoție de studenți ar trebui să în
vețe mai mult și în acest domeniu. 
Poate n-ar fi lipsit de importanță să 
se revadă, din acest punct de vedere, 
programa de 
cea 
care

Prietenii noștri, părinții
calitatea pedagogică a 

voi da cîtevă exemple, 
de vederi a părinților 
grave asupra copiilor, 

unitate

Cit privește 
părinților, vă 
Lipsa unității 
are consecințe 
Am întîlnit această lipsă de 
chiar și în familii, cum le spunem noi, 
organizate. O mamă, care și-a asumat 
sarcina să țină legătura cu școala, as
cundea tatălui notele slabe ale copilu
lui. Apoi a ascuns corigențele și în cele 
din urmă, repetenția. Dar așa, evident, 
defectele devin a doua natură: lene, 
dezinteres, anularea pasiunii. Alte ori, 
un părinte este foarte exigent iar celă
lalt indiferent. Am cunoscut și părinți 
care manifestă lipsă de răbdare cînd 
e vorba de preocupările școlare ale 
copiilor. E un fel de a te descotorosi 
de viitorul copilului tău, aruncînd re
plica : „lasă-mă in pace, sînt ocupat". 
O altă fațetă a lipsei de atenție: dezin
teresul față de micile și marile bucurii 
sau necazuri ale acestuia. Știm cu cită 
bucurie și emoție așteaptă elevii să 
devină pionieri sau uteciști. In unele 
familii însă lucrul acesta aproape că

discutat aceasta cu părinții. In adevăr, 
aceeași concluzie — una din cele mai 
alarmante — : „copii merg singuri la 
spectacole", părinții nu prea știu ce 
filme văd, ce citesc. Aici nu e vorba de 
o măruntă dădăceală : a merge sau a 
nu merge cu copilul de mină la teatru, 
cinematograf, bibliotecă etc. în fond atenția față de aceste preocupări ale copilului trădează lărgimea universului spiritual al părinților, modelul pe care-1 pot constitui ei fiind un tipar ce se insinuează — vrei, nu vrei — alcătuirii spirituale, sufletești, a copilului. Dar e indiferent ce conține acest tipar, cînd el se va menține, în linii mari, toată viața 7 Mi se pare că gravitatea 
cu care trebuie să considerăm acest aspect scapă multora dintre prietenii 
noștri, părinții. Absența acestui colocviu spiritual — deci nu dădăceala ! — îi răpește copilului și curajul de a se confesa șl astfel asistăm uneori la zidul compact de „secrete" de care se lovesc părinții care încearcă, prea tîrziu ori cu duritate, să-și cunoască fiul sau fiica.

ț. Unele forme de legătură ale școlii cu familia sînt mai greoaie, mai 
puțin interesante pentru toate categorii
le de părinți și deci, ineficace. Dintre 
acestea aș cita în primul rînd lectorate
le. Aș semnala importanța pe care o are 
crearea autorității cuvenite a comite
tului de părinți. El nu este străin de 
tot ce se petrece în școală; sîntern in
vitați la consilii pedagogice, inițiati
vele noastre sînt sprijinite, ni se cere 
ajutorul în toate chestiunile care pri
vesc școala. Iată, de pildă, comitetul 
de părinți și-a asumat răspunderea de 
a crea în liceu un cabinet tehnic, dotat 
cu aparatură modernă care, conside
răm noi, va contribui la apropierea e- 
levilor de tehnică. Am obținut o ma
șină de calcul electronică, s-au procu
rat numeroase aparate, părinții având 
profesii diferite execută toate lucrările 
necesare. Tot cu sprijinul comitetului 
de părinți, elevii liceului nostru au 
stabilit o legătură durabilă eu elevii 
Liceului „Andrei Șaguna" din Brașov. 
Ne vizităm destul de des, se poartă o 
corespondență intensă; elevii noștri 
cunosc Brașovul, îi știu marile uzine, 
monumentele istorice și împrejurimi- 
le-i pitorești, iar colegii lor brașoveni vin cu plăcere în București, cunosc la 
rîndul lor Capitala, se distrează bine 
împreună. Trebuie să spun că vizitele 
acestea comune- la care îi luăm pe 
elevii fruntași, sînt un serios stimulent 
la învățătură. Părerea mea este că to
varășii profesori — care obțin rezul
tate prețioase — ar putea realiza mult 
mai multe dacă n-ar fi atît de ocupați. 
Sînt solicitați să facă față prea multor 
sarcini, unele fără legătură eu adevă
rata lor misiune.



„Nu-s studiate 
în suficientă măsură 

materialele 
de specialitate"

IOAN INDREI — vicepre
ședintele Consiliului regional 
U.C.F.S.După mine, faptul că s-a organizat o asemenea discuție în regiunea noastră trebuie să ne facă să descifrăm răspunderi și mai mari de aici încolo pentru a oferi oricînd altora experiențe noi, metode și mijloace eficiente pentru dezvoltarea turismului. Nu cred că mai e cazul să vorbesc aici despre factorii organizatorici care ne-au condus la unele rezultate bune. Voi accentua unele lucruri totuși care la noi n-au intrat pe făgașul dorit, nu se înscriu pe de-a întregul în măsurile stabilite de Congresul al VlII-lea al U.T.C. Activitatea din întreprinderi și sate se desfășoară încă la întîm- plare, fără o bază temeinică. Se uită uneori că dacă faci o drumeție cu tinerii a doua zi ei trebuie să fie buni pentru producție. Nu sînt pregătiți întotdeauna pentru eforturi, și aceasta cel mai bine se poate realiza prin exerciții fizice și sport, întrucît eșalonarea activității turistice trebuie făcută prin excursii scurte de cîte 
o zi apoi pe o durată mai lungă. Aceasta dovedește că nu-s studiate în suficientă măsură materialele de specialitate. Sînt o serie de cărți scrise de Floricioiu, Cristea, Coman care puteau fi mai larg popularizate în rîndurile tinerilor pentru a-și face o temeinică pregătire. In această direcție eforturi ar trebui să facă și cinematografia, prezen- tînd filme cu activități turistice și sportive, filme documentare despre frumusețile patriei. în multe întreprinderi sînt cercuri de foto amatori înzestrate cu aparate de filmat. De ce nu se iau asemenea aparate în fiecare excursie, și după aceea cinefilii să le prezinte în fața tineretului ?Aici s-au adresat unele critici, juste de altfel, și organelor U.C.F.S., le-am înregistrat și sperăm să le eliminăm din activitatea noastră. Vom ajuta, printr-o colaborare strînsă, fructuoasă, cercurile și comisiile de sport și turism să-și îndeplinească sarcinile ; vom antrena atît cluburile, cît și a- sociațiile sportive, pentru a veni în sprijinul desfășurării competițiilor și concursurilor de masă, folosirii tuturor posibilităților existente pentru a- menajarea locurilor destinate turismului, îndeosebi în preajma orașelor, în locurile cele mai pitorești, precum și amenajarea unor baze sportive simple și întreținerea lor, stabilirea de noi trasee turistice și popularizarea lor prin diferite mijloace în rîndurile tineretului.

„Nu numai monu
mentul de piatră cl 

șl geografia, obi
ceiurile, tradițiile 

și folclorul locului 
respect^"

NISTOR MINERVA — Mu
zeul regional Brașov.Turismul se înscrie, ca activitate, în noțiunea de cunoaștere, de informare — aspecte deopotrivă de importante ca și cele privind scopurile distractive, de recon- fortare ale drumeției. Monumentele istorice cuprinse în raza orașului Brașov, oferă aceste posibilități, împlinirea acestor cerințe ; ele definesc de altfel și profilul muzeului nostru : latura științifică, a- dică documentarea și cercetarea, și cea educativă, de popularizare a evenimentelor legate de ele.Eu aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru : toată 

lumea s-a obișnuit cu ceea 

ce se vede la suprafață, sau 
cu monumentele acestea ar
heologice care se păstrează, se 
văd. Dar excursiile, atît cele 
geografice, cît și cele cu ca
racter istoric, pot fi organiza
te în așa fel încît atunci cînd 
vorbim de un monument isto
ric să nu privim numai mo
numentul de piatră ci și 
geografia, obiceiurile, tradiți
ile și folclorul locului respec
tiv, a traseului pe care îl par
curgem. Dacă te duci de exemplu în Apuseni, la Muntele Găina, nu poți să nu treci pe la Casa-muzeu a lui Avram Iancu, pe la Muzeul Horia, sau cel etnografic din comuna Lupșa. Or, dacă parcurgi un traseu în Țara Hațegului, cum ai putea să privești numai monumentele de piatră și să nu intri în istoricul Daciei, să nu 
încerci să cunoști folclorul și 
frumusețea portului de pe a- 
ceste plaiuri. Deci nu trebuie să ne limităm numai în a vedea anumite obiective turistice, ci ia căutăm să pătrundem îri sufletul poporului nostru atît de harnic și priceput, meșterul tuturor frumuseților care ne încîntă ochiul și fac să ne tresalte inima.De aceea spun să nu vizităm numai monumentele care sînt bine cunoscute, și-s popularizate prin ghiduri, prin diferite broșuri. Sînt locuri mult mai interesante de care nimeni nu se interesează. Spre exemplu Drăgușul, sat atît de important din punct de vedere folcloric, istoric și turistic. Biserica Neagră, Casa Sfatului, acele bastioane de sub Tîmpa fac din Brașov un muzeu în aer liber, ca și Sighișoara, Sibiu, Blaj. Orașul nostru ca așezare s-a bucurat întotdeauna de vizitatori fiind la răscruce de drumuri. Chiar și poziția sa geografică l-a avantajat.în afara cetății Brașovului avem apoi o așezare de cultură românească : biserica Sf. Nicolae unde a luat ființă prima școală din țară cu limba de predare română ; aici se pot vedea biblioteca, arhiva, hrisoave ale domnitorilor, o- biecte de artă decorativă ale meseriașilor brașoveni. Muzeul Național nu are nici un obiect de artă decorativă dar aici sînt o mulțime. Și cîte alte obiective ar trebui să stea în itinerarii la loc de cinste !E necesar să facem eforturi mai mari pentru dezvoltarea gustului artistic al tinerilor. -Casele țărănești, porțile lor cu încrustături au atîta artă în ele, țăranii, adevărați artiști populari, au pus atîta suflet în a le ornamenta. Să cunoaștem cultura acestui popor care a pus talent și suflet în tot ce a făcut el, un adevărat tezaur, izvor nesecat de inspirație pentru cei mai mari creatori ai noștri.

„în tot ce între
prindem să angajăm 

pasiunea, compe
tența, exigența, și 

spiritul nostru 
de inițiativă; pe 

Infinite trasee 
turistice mase 

largi de tineri"

SEPTIMIU TODEA — șe
ful comisiei de sport și tu
rism a C.C. al U.T.C.Congresul al VlII-lea al U.T.C. a hotărît înființarea comisiilor și cercurilor de sport și turism care au datoria să organizeze în forme simple, accesibile, interesante și atractive, activitatea turistică și sportivă a tineretului, cuprin- zînd toți tinerii, formîndu-le și dezvoltîndu-le acele deprinderi de a practica în mod individual, și organizat, exercițiile fizice și turismul, în scopul dezvoltării fizice și morale armonioase.Pentru tineretul nostru e 

caracteristică dorința de a cunoaște, de a vedea realizările care au apărut în anii socialismului, frumusețea întinerită a țării. De aceea în întreaga țară se organizează excursii care au ca scop tocmai cunoașterea acelor obiective istorice, economice, sociale, ale naturii care compun istoria nouă și cea de demult a patriei. Nu e zl ca la Porțile de Fier, pe Argeș, la Bicaz, Săvinești, Reșița, Galați, la Doftana, Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România și în multe

— Cum, frd/ioare, iarna eu 
singur tac turism pe aici ?

— Și de aici încotro s-o 
pornim. ?

— Maestre, pentru noi turiș
tii nu compui nimic ?

Desene
de NEAGU RĂDULESCU
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alte locuri, la casele memoriale care vorbesc despre cei ce și-au închinat viața fericirii poporului, să nu întîlnești sute și mii de tineri.Organizațiile U.T.C., cercurile și consiliile de sport și turism au acumulat deja o experiență bună; e însă loc pentru mai multă inițiativă și fantezie. Va trebui dezvoltată colaborarea cu toți factorii pentru a organiza acțiuni din ce în ce mai interesante și mai atractive, la care să participe marea masă de tineri. Ele au datoria să popularizeze, să generalizeze experiența pozitivă. De pildă la Iași, Rm. Vîlcea, București și în regiunile Banat și Oltenia s-a încetățenit obiceiul vizitării orașelor, a caselor memoriale, a împrejurimilor celor mai pitorești : aici în mijlocul naturii se organizează serbări cîmpenești și diferite manifestări cultural- sportive ; tot aici există inițiativa de a descoperi, de a populariza noi trasee turistice. La Năsăud, Rm. Vîlcea, București ca și în multe locuri au intrat în tradiție excursiile cu bicicletele, și mașinile, excursiile pe schiuri.Au luat extindere excursiile pe apă cu diferite ambarcațiuni : în regiunile Argeș, Banat, București. Va trebui ca organizațiile U.T.C. să extindă drumețiile organizate cu prilejul unor zile festive, cum e ziua minerului, ziua constructorului, organizînd serbări cîmpenești, întreceri sportive, jocuri distractive. Pentru tinerii de la sate trebuie găsite forme de activitate turistică și sportivă care să ducă la cunoașterea frumuseților și împrejurimilor satelor, a realizărilor din raion, a monumentelor și locurilor istorice, a caselor memoriale care le stau la îndemînă pentru a lua astfel cunoștință de valorile trecutului și prezentului. Organizațiile U.T.C., cercurile de turism de la sate împreună cu consiliile U.C.F.S. raionale, cu asociațiile sportive, cu comitetele de artă și cultură, sfaturile populare, conducerile cooperativelor a- gricole de producție să dezvolte mai mult turismul local, să organizeze duminici cultural-sportive, acordînd însă o mai mare atenție conținutului educativ și distractiv al acestora. Aceasta s-ar putea face și prin includerea în program a unor întreceri sportive tradiționale care țin de specificul locului. în regiunile București, Oltenia, Hunedoara, Ploiești, Iași, Suceava se organizează întreceri sportive pentru desemnarea celui mai puternic, celui mai rezistent tînăr din sat ; se organizează întreceri între echipe, de la întreprinderi, facul
E REȚINUT

Discuțiile organizate de ziarul „Scînteia tineretului** în jurul „mesei 
rotunde** au relevat experiența bună dobindită- de cercurile și comisiile de 
sport și turism, de organizațiile U.T.C. în organizarea și desfășurarea acti
vităților turistice în regiunea Brașov. Ele furnizează o sumă întreagă de 
învățăminte, de lucruri bune care merită să fie generalizate și îmbogățite.

Cu deosebire însă trebuie reținute aceste concluzii:

• Dezvoltarea turismului local ca fază preliminară pentru drumețiile de 
durată.

• Cercurile și comisiile de sport și turism să manifeste grijă pentru conți
nutul educativ al acțiunilor, pentru împletirea diferitelor activități cul
turale și sportive cu cele de distracție și reconfortare.

• Generalizarea unor modalități diferite : simpozioane, intîlniri, concursuri, 
prezentări de cărți, trasee, monografii — pentru popularizarea turismu
lui, de valorificare a excursiilor.

• Necesitatea folosirii unor mijloace și forme de mobilizare a maselor largi 
de tineri la practicarea turismului.

• Apelul făcut scriitorilor, compozitorilor, celorlalți oameni de creație de a 
contribui prin mijloacele proprii, specifice, la dezvoltarea turismului; 
monografii despre orașe, monumente istorice, de artă și ale naturii, obiec
tive economice, cîntece de drumeție, desene, ilustrații, afișe etc.

• Necesitatea unor hărți și ghiduri turistice cu descrierea amănunțită a 
itinerariilor, pliante cu texte scurte și imagini-care să prezinte cele mai 
pitorești locuri și care să se găsească la orice chioșc și librărie.

• Lipsa unor filme documentare, diafilme, cu subiecte și imagini după te
mele unei „Românii pitorești** din zilele noastre.

• Nevoia unei intervenții In vederea reglementării modului în care se pot 
asigura și folosi mijloacele de transport de către turiști.
• Dezvoltarea diferitelor forme de turism, de excursie, asigurarea unor ghizi 

competenți, descoperirea de noi trasee turistice și amenajarea de baze 
sportive, preluarea lor și a traseelor în patronajul organizațiilor U.T.C.

• Valorificarea prin excursii a tezaurului folcloric al poporului nostru.
• O colaborare strînsă, rodnică, între toți factorii ce concură la asigurarea 

succesului acțiunilor turistice.

Ancheta realizată de VASILE CABULEA

tăți, ștoli, cu echipele de la sate ; în raionul Oltenița, întrecerile de călărie au devenit o tradiție. Organizîndu-se duminici cultural-sportive pe centre de comună au loc a- cele împrumuturi, preiau unii de la alții activități specifice unui loc, îmbogățin- du-se astfel viața spirituală a tinerilor, oferindu-li-se o gamă variată de distracții pentru timpul lor liber. în comuna Răscruci, regiunea Cluj, de exemplu, la o asemenea duminică au participat 3 000 de persoane, majoritatea tineri. O formă agreabilă de excursie este cicloturismul, dar nu-i suficient de cunoscut, de popularizat.Fără îndoială că și la sate ca și la orașe se pune intr-un mod acut problema amenajării de baze sportive noi și întreținerea celor existente. Sînt posibilități ca în colaborare cu sfaturile populare și organele U.C.F.S. să fie stabilite locurile unde să se amenajeze ștranduri, terenuri de atletism, volei, fotbal etc. prin acțiuni de muncă patriotică. Acestea să fie apoi preluate de tineret, organizațiile U.T.C. să-și asume patronajul asupra lor. La fel și punctele, traseele turistice. Comisiile raionale și orășenești din Arad, Timișoara, Turda și-au stabilit cîteva puncte turistice de îngrijirea cărora se ocupă. E necesar să acordăm o atenție mai mare valorificării excursiilor, tinerii să-și împărtășească impresiile, să povestească ei înșiși despre ceea ce au văzut, în scopul ca drumețiile să constituie puternice mijloace de educare patriotică și cetățenească. în regiunea Ploiești s-a organizat o excursie după care a urmat un concurs pentru alcătuirea celui mai interesant traseu de pe Valea Prahovei. La Cluj, la sfîrșitul unei acțiuni sportive organizate în comuna Răscruci a a- vut loc o masă rotundă cu discuții, concluzii și propuneri privind organizarea unor a- semenea activități. Lăudabilă este inițiativa organizației U.T.C. de la filiala Academiei din Iași care alcătuiește monografia tuturor muzeelor și caselor memoriale din oraș, ca și a organizațiilor U.T.C. de la muzee pentru elaborarea unor prezentări a tuturor muzeelor ieșene.Fără îndoială că experiența pozitivă, cele mai frumoase inițiative vor fi preluate și dezvoltate și de alte organizații și că, dînd acea înțelegere justă scopului și sarcinilor, conținutului politic și educativ al măsurilor luate de Congresul al VlII-lea al U.T.C., comisiile și cercurile de sport și turism își vor a- duce o contribuție substanțială la dezvoltarea turismului în țara noastră.
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O imagine caracteristică pe care am in- 
tilnit-o fiecare dintre noi aproape diurn 
dar mai ales Ia sfîrșit de s&ptămînă : gru
puri de turiști cu rucsacuri în spate for
fotind în gări, poposind la cabane, la mar
ginea drumurilor, sau drumețind pe po
tecile munților ; colective de oameni ai 
muncii poposind la zidurile unei cetăți 
străvechi, în Delta Dunării cu luxurianta-i 
vegetație sau pe nisipurile fierbinți ale pla
jelor însoritului litoral. Turismul a 
dobindit, in anii socialismului, un 
caracter de masă. Sint valorificate tot 
mai complet noi zone și trasee turistice cu 
frumuseți nepieritoare ale naturii, cu ves
tigii milenare sau mari realizări contem
porane. S-au creat posibilități largi de că
lătorie și găzduire la nivelul exigențelor 
moderne. Tineretul, și nu numai el, se 
bucură cel dinții de privilegiile a- 
cestor minunate activități. Contribuind 
la lărgirea orizontului de cunoștințe 
multilaterale, dezvoltindu-le dragostea 
pentru frumusețile patriei și realizările so
cialismului, contribuind la formarea unor 
calități morale și de voință, formindu-le 
deprinderi folositoare în viață, turismul 
oferă tinerilor prilejul unor împliniri spi
rituale, posibilitatea de a vedea cu ochii 
și de a simți cu inima, de a se extazia în 
fața marilor valori create de-a lungul 
veacurilor de harnicul nostru popor. Țara 
întreagă e dăltuită eu noi frumuseți căro
ra poporul, condus de partid, le-a dat acel 
nimb al durabilității, înscriindu-le în noua 
istorie : monumente ale muncii pașnice ; 
uzine, combinate și fabrici noi, hidrocen
trale și orașe noi, edificii sociale șl de 
cultură noi — toate îmbogățind și comple-

tind marele amfiteatru al naturii patriei 
noastre socialiste.

Răspunzînd interesului crescînd și pa
siunii pe care o manifestă tinerii pentru 
activitatea turistică, dorinței lor firești de 
a cunoaște locurile și monumentele isto
rice legate de lupta poporului, realizările 
înfăptuite în anii construcției socialiste, 
bogățiile naturale și frumusețile patriei, 
Congresul al VIII-lea al U.T.C. a stabilit 
ca organele și organizațiile U.T.C., în co
laborare cu alți factori, să se ocupe de or
ganizarea turismului pentru tineret.

In scopul îndeplinirii unor asemenea ce
rințe ale tineretului Congresul a hotărit și 
s-au înființat deja pe lingă Comitetul 
Central, comitetele regionale, raionale și 
orășenești ale U.T.C., comisii de sport și 
turism iar la nivelul întreprinderilor, in
stituțiilor, satelor și școlilor cercuri de 
turism care au datoria să mobilize
ze întregul tineret la practicarea spor
tului și a exercițiilor fizice, să organizeze 
activități turistice în forme simple și ac
cesibile, interesante, și atractive care să 
cuprindă masa de tineret de la orașe și 
sate.

Pentru a vedea cum au fost alcătuite 
comisiile de sport și turism, cum au pornit 
la lucru cercurile de turism, ce fel de acti
vități au desfășurat in perioada scurtă de la 
înființarea lor, în scopul generalizării ex
periențelor celor mai bune dobîndite, zia- 

I rul nostru a organizat, la Comitetul regio
nal Brașov al U.T.C,, o masă rotundă la 

j cars au luat parte principalii factori ce 
răspund de dezvoltarea activității turistl- 

l oe șl sportive.

„Organizare însea
mnă de fapt acțiuni 

conerete"

MARCU AUREL — șeful co
misiei sport și turism a Co
mitetului regional Brașov al 
U.T.C.Pe noi ne-a bucurat foarte mult faptul că Congresul al VIII-lea al U.T.C. a stabilit sarcini și măsuri concrete care să dezvolte la tineri dragostea și interesul de a participa la diferite activități turistice ce au ca principal scop cunoașterea realizărilor obținute de la Eliberare, monumentele istorice și ale naturii, precum și tradițiile de luptă, de muncă, de port ale poporului nostru. Ținînd seama de aceste sarcini importante, biroul comitetului regional, secția de propagandă, au trecut la constituirea comisiei regionale de sport și turism din care fac parte tineri ce îndrăgesc activitatea sportivă și turistică, profesori de educație fizică, geografie, istorie, sportivi fruntași. Odată alcătuită, comisia a luat legătura cu comisiile similare ale organelor sindicale, U.C.F.S., U- niunii Cooperativelor Agricole de Producție, cu O.N.T., cu secțiile de învățămînt, Comitetul de cultură și artă în vederea stabilirii unor relații de colaborare fructuoasă în ce privește organizarea activităților sportive și turistice pentru tineret precum și pentru stabilirea unor jaloane după care să ne ghidăm în întocmirea planului de activitate trimestrial. După această consultare largă la nivelul comitetului regional U.T.C. au ■lost organizate două discuții, unde au fost invitați specialiști în probleme de turism, activiști ai U.T.C. și sindicat, tovarăși de la U.C.F.S., de Ia casa de cultură, profesori de Istorie, geografie, de educație fizică. Discuțiile au avut darul să orienteze munca comisiei, pentru a ajuta cît mai competent organele și organizațiile U.T.C. să desfășoare o activitate turistică rodnică. Propunerile și sugestiile făcute ne-au servit la întocmirea u- nui material „Turismul — mijloc al educației fizice, fac

tor activ în întărirea sănătății și educației tineretului" care a fost prezentat, în primul rînd, în fața activului regional U.T.C. apoi în fața secretarilor organizațiilor U.T.C. la instruirile lunare unde au participat și responsabilii comisiilor și cercurilor de sport și turism. Cu această ocazie am prezentat diafilme, diapozitive, care au ajutat la înțelegerea mai profundă a un- portanței dezvoltării activității turistice și sportive, a felului cum se organizează munca în cadrul comisiilor și a cercurilor, explicîndu-le unele forme, mijloace și metode de propagandă a turismului, cerințele pe care le implică organizarea unei excursii, parcurgerea traseului, și, bineînțeles, în mod deosebit conținutul educativ al acestor activități. Organizarea înseamnă de fapt acțiuni concrete. în foarte multe întreprinderi din orașul Brașov, cît și în restul regiunii au fost astfel amenajate colțuri turistice, iar în prezent un colectiv format dinmembri ai comisiilor raionale și orășenești deturism, specialiști de la muzeele regiunii, activiști ai U.C.F.S. etc. elaborează, cu sprijinul comisiei noastre regionale, o broșură intitulată „în drumeție pe plaiurile brașovene". în această carte se vor prezenta caracterul și însemnătatea turismului în zilele noastre, largile lui posibilități de dezvoltare, vor fi explicate o serie de lucruri utile, practice privind felurile excursiilor, modul cum se organizează, cum se pregătesc șl se valorifică, apoi vor fi descrise amănunțit traseele turistice din regiune, monumentele și locurile istorice, casele memoriale într-o împletire firească cu prezentarea marilor realizări ale poporului ce se înscriu în sferele istoriei contemporane. Cartea o găsim extrem de necesară și ne grăbim s-o tipărim și s-o trimitem tuturor organizațiilor U. T. C. din regiune ca s-o aibă la îndemînă fiecare tînăr. De asemenea, ne-am propus ca, în orașul Brașov, fiind un punct turistic important al țării, să confecționăm un panou cuprin- zînd o uriașă hartă turiști-1 că a orașului Brașov, cu traseele din regiune, fotografii din acțiunile turistice organi-
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zale, unele îndrumări sumare pentru turiștiiLa Brașov. Sibiu, Mediaș au fost organizate „tururi ale orașului", la care au participat mii de tineri. Aceste acțiuni au dat rezultate deosebit de bpne : ele an contri
buit la dezvoltarea turismului 
local, fază pregătitoare pentru 
excursiile de lungă durată. In 
orașul Brașov' a*n inițiat ac
țiuni de turism mai comple
xe. cum ar fi witîlni 'le sub 
formă de stea muit apreciate 
de tineri : grupuri mari de 
excursioniști pleacă din mai 
multe locuri și Se intîlnesc la 
aceeași oră, undeva intr-un 
punct fix, la o cabană, intr-un 
vîrf de munte, într-o poiană, 
intr-un sat. un muzeu, o ce
tate străveche sau la un o- 
obiectiv industrial. După întîl- 
nire se prezintă un program 
artistic și sportiv în comun, 
totul încheindu-se cu focuri 
de tabără, ridicarea drapelu
lui, cu dans și distracție.Pentru viitor, în colaborare cu U.C.F.S. vom organiza la Brașov și Sibiu o instruire a unui număr mare de instructori de turism. Ne gîndim a- supra posibilității deschiderii unei rubrici noi, „Turismul brașovean" în ziarul local „Drum nou" în scopul popularizării acțiunilor de turism și generalizării experienței pozitive a unor cercuri care au obținut rezultate deosebite. în a- celași timp vom prelua întreținerea și amenajarea punctelor turistice, a marcajelor și căilor de acces spre zonele și obiectivele turistice prin muncă patriotică pentru a asigura cît mai bune condiții desfășurării excursiilor și drumețiilor organizate pentru tineret, fiecare organizație U.T.C. fixîndu-i bazele sportive, traseele și punctele turistice pe care le va lua în îngrijire.

„E nevoie de mai 
multă fantezie11

GHEORGHE DOBRE — teh
nician, membru în comisia re
gională de sport și turism.Avînd domiciliul stabil în orașul Făgăraș, aici lucrez ca tehnician într-o întreprindere, și fiind un mare pasionat al turismului, în chip firesc, ca membru al comisiei regionale, mă ocup de îndrumarea activității comisiilor de sport și turism ale comitetelor raional și orășenesc Făgăraș U.T.C. Și noi am pornit la drum prin înființarea unui 
colț de turism unde n-am fă
cut o simplă hartă ci un ta
blou mare cu toate itinerariile, 
specificînd sub fiecare locul 
de unde se pleacă, cu ce se 
pleacă, cit timp se face pină 
la cabană și, în general, tot 
ce trebuie prevăzut pentru 
drum. Se știe că de la Făgăraș se poate pleca în foarte multe direcții, parcurgînd trasee unul mai frumos, mai pitoresc și mai interesant decît celălalt. Nu exagerez, dar în jurul acestui colț am văzut zeci și zeci de tineri urmărind traseele cu punctul de plecare Făgăraș. Asemenea colțuri turistice au apărut apoi aproape în fiecare întreprindere. Tinerii ne solicită diferite materiale și fotomontaje broșuri. ghiduri turistice Cercul de la „U.P.R.U.C." :n lunile iulie și august a organizat patru ieșiri cu mașinile întreprinderii. Peste 40 de tineri 

au urcat la Negoiu, Sîmbăta. la Bilea cascadă și lac și de acolo la cabană.
Sînt de părere însă că aces

te activități, ținînd de latura 
cultural-educativă a tineretu
lui, pot avea un conținut și 
mai interesant prin diferite 
activități complimentare. E 
nevoie de mai multă fantezie. 
De ce nu s-ar organiza, în 
cadrul excursiei, concursuri de 
orientare turistică care repre
zintă una din formele compe- 
tiționale pentru stimularea la 
tineri a practicării turismului, 
întreceri sportive adecvate lo
cului și traseului excursiei, 
jocuri distractive, diferite 
concursuri cultural - artistice 
sau simpozioane literare — 
mai ales atunci cind vizităm 
case memoriale, locuri și mo
numente istorice de care se 
leagă activitatea unor perso
nalități, oameni de cultură, 
mari gînditori. Să folosim a- ceste prilejuri pentru a no reaminti, pentru a parcurge drumul operei lor. în regiunea noastră s-au născut, ori s-au statornicit pentru o vreme, multi cărturari și creatori : Gheorghe Lazăr, Ciprian Porumbescu, Eminescu, Enes- cu. Gogă. N-ar fi un minunat prilej să ascultăm la Rășinari cîteva poezii din Goga sau la casa ‘unde ă locuit Eminescu la Brașov, cîteva din nemuritoarele sale versuri, ori un fragment enescian ? Aceasta presupune că dintre excursioniști nu trebuie să lipsească acei oameni care pot face a- semenea prezentări în cadrul simpozioanelor.Noi considerăm că cu toată reușita duminicilor cultural-* sportive ce se organizează în raionul Făgăraș, mai cu seamă la Sîmbăta de Jos, și alte comune, n-am făcut la sate decît acei pași de început. Or
ganizațiile U.T.C. și cercurile 
dc turism de la sate ar trebui 
să-și îndrepte atenția mai 
mult spre dezvoltarea turismu
lui local prin organizarea de 
excursii pentru cunoașterea 
intr-o măsură și mai mare * 
realizărilor anilor socialismu
lui, a monumentelor și locu
rilor istorice, obiectivelor turis
tice, frumuseților plaiurilor 
unde trăiesc și muncesc tinerii 

in primul rînd ; să-i ajutăm prin aceasta să înțeleagă semnificația și. locul lor în contexUl dezvoltării noastre generale.
hDar înainte am 

vrea să le oferim 
tinerilor o cît de 

sumară 
documentare*1

IO AN CHICHIOACA •— f» 
ful comisiei de sport și turism 
a Comitetului raionul Sibiu al 
U.T.C.Comisia de sport șl turism de la raionul Sibiu este formată din reprezentanți de la U.C.F.S., profesori de educație fizică, istorie, tineri din întreprinderi și sate care practică și îndrăgesc turismul, sportul, buni organizatori ai acestor activități. Ea își desfășoară activitatea după un plan de muncă trimestrial unde sînt cuprinse obiectivele principale, măsuri și sarcini concrete pentru membrii comisiei cărora le sînt repartizate cercuri de turism. Cu membrii comisiei se fac instruiri trimestriale, iar lunar analizăm modul cum și-au îndeplinit fiecare sarcinile, se fac propuneri pentru îmbunătățirea activității de perspectivă. Principala sarcină a comisiei la începutul activității a fost aceea de a ajuta cercurile turistice din întreprinderi și de la sate în organizarea și planificarea muncii lor. Apoi s-a trecut la acțiuni concrete. Și anume, cercurile au fost ajutate în organizarea turismului local adică a unor acțiuni simple cum sînt drumețiile pe trasee scurte. De exemplu, 150 de tineri de la Textila Cisnădie au plecat în excursie la Cetatea Cisnă- 

dioarei. S-a făcut un popas la debarcader, apoi la Cetate unde un profesor de istorie a vorbit tinerilor despre istoricul cetății. Acțiunea s-a încheiat cu întreceri sportive : tinerii s-au întrecut la volei, handbal, jocuri distractive urmate de activități cultural- artistice. Au mai fost organizate asemenea excursii cu ti
neri unde în final s-a fă
cut un sondaj în rîndurile 
participanților pentru a le cu
noaște preferințele în scopul 
ea în viitor să se organizeze 
alte acțiuni cu un conținut e- 
ducativ-distractiv după placul 
lor. Ei au venit cu propuneri 
interesante, unele referindu-se 
la excursii în sate eu bogate 
tradiții folclorice. Propunerile, 
firește, au fost trecute in plan, 
și urmează ca foarte curînd 
să organizăm asemenea dru
meții. Dar înainte am vrea să 
le oferim tinerilor o cîtuși de 
sumară documentare. Din pă
cate nu prea avem.

Le începutul activității cercurilor de turism de la 
sate, după ce responsabilii acestora au fost instruiți 
eu ceea ce au de făcut, au fost organizate întâlniri între diferite comune. Pînă aici ni
mic neobișnuit. Numai că s-au prevăzut unele „obligații". 
Drumul s-a făcut cu bici
cletele. La noi, aproape, că nu-i casă fără bicicletă. Tinerii au venit îmbrăcați în costume naționale specifice locului de baștină și au prezen
tat jocuri populare care țin 
de tradiția satelor lor. în felul șcesta tinerii din Roșia au luat •unoștânță de bogățiile folclo- 
sului celor din Vurpăr, cei din

Orlat s-au minunat de jocurile, cîntecele și dansurile ce
lor din Cristian, iar cristienii au fost, la rîndul lor, uimiți de parada făcută de sălișteni.Aceste întâlniri nu s-au rezumat numai la atît; au avut loc întreceri sportive și alte genuri de jocuri și distracții Am reținut, cu prilejul lor, faptul că tinerii sînt receptivi la frumusețea portului, la manifestările folclorului local. 
De aceea, consider că pe lingă 
acțiunile turistice ce se orga
nizează la sate cu scopul ca 
tinerii să cunoască realizările înfăptuite în anii socialismului, în propria lor comună, în raion și regiune, în țara întreagă, explicîndu-li-se de către oameni competenți însemnătatea acestora pentru viața lor, pe lîngă cunoașterea locurilor și monumentelor istorice legate de lupta poporului pentru libertate, e bine ca excursiile să fie folosite și ca 

prilejuri de culegere și popularizare a folclorului. Tinerii să asculte, bunăoară, pe cel mai bătrîn om al satului care să le spună legende, doine și balade vechi, să audă de la el, cîntece de demult, pe care săi le însereze apoi și în cadrul activităților cultural-artistice.S-a vorbit aici și pe bună dreptate despre faptul că tinerii ar trebui să ia în îngrijire traseele turistice. Cine alții dacă nu ei — care' sînt principalii beneficiari. La noi, la Sibiu există preocuparea bună pentru întreținerea traseelor turistice. Tinerii de la „Mătasea roșie“-Cisnădie, a- menajează și întrețin foarte bine traseul turistic, Cisnădie- Sadu V-Gîtul Berbecului ; tinerii de la Avrig, traseul turistic Avrig-Poiana Neamțului, iar itnerii de la Săliște traseul Săliște—Crinț—Fîntînele.Consider că formele de propagandă, de popularizare a turismului folosite pînă în pre

zent de comisia raională, de cercurile turistice — adunările generale unde se prezintă diferite expuneri — trasee, afișele, presa locală precum și colțurile turistice, panourile unde sînt popularizate acțiunile organizate, itinerarii turistice, fotografii, nu sînt suficiente. Sînt necesare pliante 
cît mai multe, diafilme, foto
montaje și chiar filme de scurt 
metraj, ața-zise documentare, 
care să prezinte imaginile ce
lor mai interesante obiective 
turistice. Sînt necesare hărți 
turistice puse în vînzare la 
chioșcuri, scurte monografii cu 
texte și imagini prezentând 
cele mai pitorești locuri, tra

seele care conduc către aces
tea. De asemenea, se pot 
organiza concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă" privind cunoaște
rea unui traseu, a unui monu
ment, a unui obiectiv econo
mic etc. sau simpozioane. Nu 
fac un proces, ci un apel scrii
torilor, ei pot realiza monografii 
scrise frumos, literar despre 
unele itinerarii, despre obiec
tivele acestora : locuri și mo
numente istoriee, case memo
riale. monumente ale naturii 
ca și despre principalele obiec
tive industriale și social-cul- 
turaie ce se înscriu în circui
tul acestor trasee. Aceste bro
șuri, plachete pe eare le aș
teptăm, ar avea darul să spo
rească rîndurile turiștilor cu 
uriașe contingente de tineri. 
Aceeași invitație se poate a- 
dresa și confraților lor de 
creație, compozitorilor. Noi 
vrem să învățăm cînteee de 
drumeție, dar... sînt prea pu
ține cîteva. Și acelea poate că

■u affag așa de mult. Am 
dori pa măcar In flecare lună 
să învățăm un clntec tineresc. 
Cîntece. în care aă ne regă
sim, să ne vedem întruchipate 
aspirațiile, optimismul, tinere
țea. Orjcînd sîntem dispuși să 
oferim scriitorilor, poeților și 
compozitorilor, prilejul de a se 
documenta pe viu. pregătind 
un traseu și activități, invi- 
tîndu-i împreună cu noi într-o 
excursie.

„N-avem filme de 
popularizare 

a turismului11

LUNGU AUREL — secretar 
cu problemele de propagandă 
și cultură — Comitetul orășe
nesc Brașov al U.T.C.Cred că în bună măsură succesul acțiunilor turistice depinde de competența celor 

care răspund de organizarea lor. De aceea, la stabilirea responsabililor cercurilor de turism din orașul Brașov am avut în vedere pregătirea lor, ne-am orientat ca cei mai mulți să fie absolvenți ai cursurilor de ghizi organizate la clubul sportiv orășenesc. Cu toți cei care se ocupă de organizarea excursiilor am făcut o instruire în care au fost prezentate cîteva referate privind : felurile excursiilor după durată, după numărul participanților, forma itine- rariilor, zonele geografice, modul în care se face cazarea, după obiectivele turistice, precum și referate despre metodica organizării excursiilor, pregătirea, stabilirea traseului, a obiectivelor, desfășurarea și valorificarea excursiei. Acestea au fost completate cu diapozitive. Pentru popularizarea turismului am căutat să prezentăm anumite expuneri și în cadrul unor simpozioane la care au participat sute, mii de tineri ; la O.C.L. s-a organizat chiar un concurs „Cine știe, cîștigă" cu tema : „Țara Bîr- sei", la fel și la D.S.A.P.C. Printr-o strînsă colaborare cu O.N.T. am reușit să înființăm numeroase colțuri turistice, deocamdată destul de modeste, să recunoaștem. Am avut și o consfătuire la nivelul a opt întreprinderi unde s-a căutat să se arate experiența pozitivă căpătată de unele organizații în desfășurarea unor astfel de acțiuni pentru a fi generalizată.Am desprins mai întîi necesitatea dezvoltării turismului local, a organizării unor excursii pentru cunoașterea locurilor natale, a orașului în care trăiești și muncești. Pornind de la ideea că cei mai mulți tineri, mai ales cei ce vin din alte părți, nu cunosc Brașovul, am organizat turul orașului. Pe urmă, comisia noastră orășenească a organizat cu 4 unități din oraș excursii colective pe 5 trasee. Tovarășul Popescu Octavian, responsabilul comisiei, a prezentat aceste trasee precum și condițiile ce trebuie să le îndeplinească fiecare turist privind îmbrăcămintea, hrana, parcurgerea drumului etc.
Se vorbea despre filmele 

documentare. Aparate cu ban
dă îngustă noi avem și la școli 
și la cluburi, în schimb n-avem 
filme de popularizare a turis
mului, suficient de interesante 
și intr-un număr satisfăcător. 
In viitor noi vom folosi mai 
mult filmele scurte realizate 
de eineclubul orășenesc care 
ilustrează acțiuni proprii și 
sînt deosebit de convingătoare 
și mobilizatoare.
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TURISMUL

„Este necesară 
o colaborare mai 

strrnsă intre 
comisiile de sport 

și turism 
și specialiști"

STOIA MARIUS — respon
sabilul comisiei de sport și 
turism a Comitetului orășenesc 
Sibiu al U.T.C.în acțiunile de prezentare a traseelor am atras și cercurile de fotoamatori. Dintr-o excursie de neuitat în Munții Apuseni am făcut aproximativ 300 de fotografii și multe din acestea le-am expus la colțul turistului. Toți au rămas încîntați de frumusețile Țării de Piatră. Pentru excursiile de la sfîrșitul săptă- mînii am colaborat cu U.C.F.S., și în mai mică măsură cu O.N.T., pentru că excursiile organizate de O.N.T. ne impun trasee, itinerarii și o serie de obligații care nu ne convin și nu răspund preferințelor noastre. Toate excursiile organizate am căutat să se desfășoare cît mai bine, pentru că un eșec ar aduce după el neîncrederea partici- panților în rîndul cărora am atras chiar și oameni mai în vîrstă.Aș dori să exprim, pe scurt, cîteva puncte de vedere. Consider că e necesară o colaborare mai strînsă între comisiile de sport și turism pe de o parte și specialiști pe de altă parte. La Sibiu avem foarte puțini instructori și ghizi de turism, de aceea ne-am orientat ca să înființăm un cerc de instruire. Colțurile turistului să prezinte un mic material de fiecare dată despre obiectivele ce urmează să fie vizitate, pentru că sînt foarte mulți începători și nu știu ce vor vedea, cît se face de la o cabană la alta, ce puncte atinge traseul. In acest scop militez 
pentru o colaborare tot mal 
strînsă cu muzeele raionale și 
cel regional ; lor le revine sar
cina de a asigura o serie de 
materiale pe care noi să le 
popularizăm atunci eind mer
gem în excursie. Deocamdată noi facem itinerariile, fără tematici precise și le impunem tinerilor, ceea ce nu e bine.

Unor zeloși trebuie 
să le aducem aminte 

de etica 
turismului!

GHEORGHE PETRE — res
ponsabilul comisiei sport și 
turism — Uzina „Tractorul".Cercul nostru de turism ajută organizațiile de bază U.T.C. în pregătirea și desfășurarea activităților turistice și sportive, a drumețiilor organizate cu masa tinerilor în împrejurimile Brașovului la sfîrșit de săptămînă. De asemenea, mobilizează tineretul la vizitarea muzeelor, a unor expoziții, case memoriale, obiective industriale și turistice, monumente istorice și ale naturii. Totodată, antrenează tinerii le excursiile de durată organizate de O.N.T.în diferitele acțiuni întreprinse, am observat că atunci cînd sînt mai puțini participant! se simt mai bine și scopul acțiunii respective poate fi atins. Tinerii din uzină au 

făcut excursii de diferite genuri și durată : de agrement pînă în Poiană, la Dîmbul Morii pentru începători, excursii de sîmbătă și duminică la Diham sau la Zărnești. Și u- nele și altele s-au dovedit a fi deosebit de reconfortante. De obicei, la reîntoarcerea din drumeție, am căutat să vedem 
ce le-a plăcut mai mult, 1 Cu ce impresii au rămas, ba chiar le-am cerut să poves
tească în adunări generale. Dar nu se pornește la drum fără ca fiecare tînăr să cunoască ce-i oferă itinerariul. Folosim pentru aceasta ghizi și turiști cu experiență ori invităm chiar profesori de la școli.

Aș vrea să propun ea fil
mele de popularizare turisti
că să nu lipsească de la nici 
un cinematograf. Iar presa de 
tineret și în primul rind 
„Scînteia tineretului" să pu
blice în continuare însemnări, 
reportaje despre obiectivele 
tnristice, regulile și condițiile 
de care trebuie să țină seama 
tinărul ce pleacă în drume
ție. mici monografii despre 
cele mai frumoase itinerarii 
ale țării.

Mă gîndesc că organizațiile 
U.T.C. ar putea iniția ex
cursii dedicate fruntașilor în 
muncă pentru a fi un sti

mulent și pentru ceilalți ti
neri in realizarea îndatoriri
lor în producție. E locul aici să fac o observație : de-a lungul traseelor sînt semnele indicatoare de care n-ar trebui să se atingă nimeni. Și totuși... Un exemplu: Cine n-a auzit de minunata Poiană a narciselor, declarat monument al naturii ? Mulți excursioniști care vin rup nu cîteva, ci un braț de flori. îi vezi și te întrebi : de ce e nevoie să facă risipă din aceste gingașe podoabe ?Din nefericire, lipsa de grijă și respect pentru natură se vădește și prin acele zgîrie- turi, inscripții, săpări de nume și date pe care unii mai zeloși le lasă spre amintire pe copaci, la cabane și cărora sintem nevoiți să le a- ducem aminte de etica turismului.

„Din fiecare 
excursie, cu o amin

tire frumoasa 
pentru un simpo
zion... turistic'*

SIM1ON ELENa — respon
sabila cercului de turism, 
„Drapelul roșu" Sibiu.De foarte mulți ani, la noi ta întreprindere se obișnuiește să se meargă în excursii ți drumeții. De la înființarea eercului de turism aceste excursii au luat o amploare deosebită. într-un timp relativ scurt, tinerii noștri au văzut hidrocentrala de pe Argeș, Curtea de Argeș, Dof- tana, Castelul Peleș de la Sinaia, Castelul Bran, Cetatea Rișnovului. Cele mai multe ieșiri s-au făcut în jurul orașului Sibiu și e normal, pentru că în întreprinderea 

noastră vin mereu numeroși absolvenți de școli profesionale și nu cunosc aceste minunate împrejurimi pentru care alții vin de la sute, mii de km. Dealtfel, Sibiul are o bună tradiție în dezvoltarea turismului local.Aș vrea să arăt că excursiile lungi le organizăm cu mult timp înainte. Unele din excursii le facem în colaborare cu tinerii din întreprinderile de industrie grea unde sînt băieți mulți. Bineînțeles că după excursie toți partici- panții iau parte la schimburi de păreri și fiecăruia, chiar de la plecare, îi spunem să se pregătească cu o amintire frumoasă din excursie pentru un simpozion... turistic.Este, firește, bine ca ghizii care ne conduc să fie a- nunțați din timp despre excursie, să cunoască itinerariul pentru a se putea pregăti ce anume să explice.
„Dirijori al drumeț 

tlel-cultura 
șl sportul'*

PREDIGER MANFRED — 
responsabilul cercului de 
turism, Uzinele „Hidromeca
nica".Am căutat să împletim întotdeauna turismul cu sportul și cultura. La excursiile din Bucegi, unde s-au organizat concursuri de tir, schi, de la Poiana, unde am făcut și un carnaval, am organizat concursuri pe diferite teme de cultură și știință, urmate de a- celea care desemnau cel mai bun interpret sau cel mai bun dansator.Conținutul atractiv al a- cestor acțiuni ne-a ajutat să-i atragem și pe cei mai vîrst- nici. Și, după cîte ne-au spus, s-au simțit bine în mijlocul tinerilor. De aceea, ori de cîte ori organizăm ceva, ei ne^so- licită locuri. Poate că i-a a- tras și diversitatea genurilor de excursie. De exemplu, în Moldova, am făcut o excursie de 3 zile în corturi. Am luat și studenții care au făcut practică la noi. Aceștia și-au adus un substanțial aport la reușita programului. Trebuie să mărturisesc că nu avem dificultăți în organizarea oricăror acțiuni turistice, pentru că acestea au o bună tradiție, determinată între altele și de faptul că în uzina noastră lucrează inginerul Ion Co- man, autorul unor cunoscute lucrări despre turism, pe care nu o dată l-am solicitat să vorbească tinerilor în a- dunări generale sau în cadrul unor simpozioane. Cu anii și-a format sute de ucenici adoratori și pasionați ai acestei activități.

în timpul dintre 
campanii și Iarna- 

în drumeției

DEPREV ERNEST — res
ponsabilul cercului de turism, 
comuna Hălchiu.Există o deosebire între felul cum se organizează turismul la oraș și cel de la sate. Cu tinerii de la sate, de ce să nu recunoaștem e mal greu. A- vînd în vedere specificul muncii lor, în campaniile agricole mai greu găsești tineri care să meargă în excursie. Totuși sîmbăta și duminica se pot organiza. Turismul local a cunoscut, în ultima vreme, o înviorare. Noi am reușit să facem excursii foarte Interesante în împrejurimi: la Măgura Codlei, la Cetatea Feldioa- rei. Satisfacțiile sînt nemăsurate. Tinerii din comuna noastră prinzînd gustul și dragostea pentru drumeție în timpul dintre campanii, am reușit să mergem în excursii de durată pentru cunoașterea obiectivelor industriale de la Săvineș- ti, din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, hidrocentrala de la Bicaz. Excursiile la noi se fac cu mijloace proprii. Cooperativa agricolă dispune de un număr de autocamioane cu care am mers nu demult și la Muzeul Doftana într-un grup de 78 de persoane ; ală

turi d; tinerii țărani se aflau cadre didactice, profesori de istorie și geosrafie. care nu explicat amănunțit întregul traseu, ce reprezintă fiecare monument sau obiectiv industrial. întîlnit în cale. în istoria dezvoltării țării. In scopul mobilizării tinerilor la asemenea acțiuni în cadrul joilor tineretului. sau în adunările generale, pe lîngă alte teme am prezentat și subiecte de turism ; bunăoară un profesor de sport a arătat cum trebuie să ne pregătim pentru excursii de cîte 3—5—7 zile O mare a- tractie exercită nu numai a- supra tinerilor ci și a vârstnicilor duminicile culturat-spor- tive, care încep dimineața cu întreceri la sporturi ce și-au cîștîeat o bună tradiție și multi adoratori : handbal, fotbal. înot, atletism și continuă pînă seara cu activități cultural-artistice și distractive.Ceea ce aș dori să subliniez e că dacă în perioada de vară se organizează numeroase acțiuni sportive, turistice, în timpul iernii stagnează însă o- rice activitate. Și e. păcat, în- trucît există condiții pentru amenajarea unui patinoar, se pot organiza excursii cu schiu- rile la cabanele din munți. în viitor aceste aspecte și în primul rind învățarea sporturilor de iarnă vor sta în atenția noastră. Dar cel mai repede ne-am propus să vizităm Uzina „Tractorul" care e aici a- proape și foarte puțini tineri din comuna noastră au văzut-o, deși unii cunosc și conduc tractoarele ce se fabrică acolo. De asemenea, ar trebui să vedem Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.Interes există din partea tinerilor dar nu avem mijloace de popularizare a anumitor genuri de excursie. în sat la noi există sute de biciclete. Dar nu știm, n-am văzut cum se organizează excursie pe biciclete. Filmele de scurt metraj ar fi deosebit de bine venite
„Dhldul. avind 

cunoștințe multiple, 
ne dă explicații de 

la primii km. 
parcurși"

MUNTEANU SANDA — e- 
levă — Liceul nr. 3, Brașov.La noi în școală, cercul de turism este foarte iubit de majoritatea elevilor. Aici sînt expuse panouri mari, hărțile patriei și regiunii Brașov, cu becuri care luminează diversele obiective, apoi fotografii executate de fotografii noștri amatori, cu aspectele mai interesante, cu cele mai minunate priveliști ale țării culese din excursii. Cînd organizăm o excursie se afișează traseul, data și ora la care se pleacă, precum și locul de întîlnire și rare ori se în- tîmplă să lipsească vreun participant. Pasiunea pentru a- semenea activități e atît de mare încît s-au format chiar nuclee de elevi care din clasa a VIII-a pînă cînd termină școala participă la toate acțiunile. Excursiile mari de sfîrșit de an sînt pregătite din timp, afișăm un panou cu harta, cu fotografii din orașele ce le vom vizita. Sînt foarte mulți elevi care au carnete de CEC și pentru cheltuielile de drumeție string banii, treptat, în fiecare lună.După ce stabilim itinerariile viitoare și obiectivele pe care urmează să le vizităm au loc scurte consfătuiri pentru prezentarea lor, ni se dau sfaturi, ce echipament ne trebuie etc. în momentul cînd pornim la drum, la ieșirea din oraș, membrii cercului înmî- nează harta cu traseul, a- ceasta constituind prima surpriză. Ghidul nostru, tovarășul profesor Nicolae Pavel, nelipsit din excursii, avind cunoștințe multiple din toate domeniile, ne dă explicații de la primii km. parcurși. Programul distractiv al excursiilor nu e organizat dinainte. 

dar întotdeauna noi avem ciți- 
va băieți care știu să cîntr Ij 
chitară.Ce se in&nplă în excursie? Practic avem de vizitat obiective industriale, case memoriale. Discutăm după aceea, ne dăm părerea despre tot ce am vizitat în locurile de oo- pas. Avem o colegă care face pe reporterul excursiei. Cînd ajungem la școală discuțiile nu mai contenesc.Am vizitat, am văzut atitea localități, atîtea obiective turistice din țară și n-am fost în schimb în orașul nostru la casa unde a stat Eminescu, Ciprian Porumbescu sau E- nescu. Nu avem un ghid care să ne arate aceste clădiri. Ne facem un reproș pe care ar putea să și-1 facă și alții. Mă gîndesc apoi cît de interesantă ar fi o excursie pe itinerariul „Cărții Oltului" sau alte cărți.

„A treia formă?. M 
fl excursiile cu 

camplng-lndrâglte 
mult de studențl"

NEAMȚU lUrt — responsa
bilul comisiei de turism din 
Institutul politehnicNoi am încercat și am reușit să inițiem, pe baza unor planuri lunare, acțiuni organizate pe ani de studii și facultăți. Cu studenții din a- nul I începem cu turul orașului ; cu restul studenților facem excursii în regiune pentru cunoașterea obiectivelor industriale mai importante, precum și a frumuseților naturii. A treia formă ar fi excursiile cu camping — am primit corturi — acestea fiind cele mai îndrăgite de studenți. Pentru anul acesta avem posibilitatea să începem excursiile cu bicicletele în grupuri de cîte 15—20 stu- denti, asigurînd dormitul în corturi. Organizăm în mod regulat, și iama ca și vara, tabere alpine, excursii în circuit, ca și excursii mai complexe pentru odihnă și tratament. Cele mai solicitate puncte turistice sînt Delta, litoralul, pentru că la munte stăm aproape un an întreg. Sîntem la munte și, curios, nu avem secție de alpinism : studenții activează în alte cluburi din orașul Brașov sau Zărnești.în programul excursiilor noastre sînt cuprinse diferite acțiuni sportive sau jocuri de cabană ca : trageri de frîn- ghie, concursuri de flotări, jocuri distractive dotate cu mici premii

„Ghizi pricepuți, 
în stare să explice 

totul"

PĂUN BUSUIOC — Comi
sia de turism a clubului spor
tiv orășenesc Brașov.După multă vreme am a- juns să sintetizăm experiența anilor trecuți și să ne dăm cu toții seama că pentru rezultate pozitive este neapărat nevoie de o pregătire serioasă a excursiei. Tinerilor trebuie să le dăm conducători pricepuți, în stare să explice totul. Această cerință ne-a determinat să înființăm școli de ghizi, cu programe puse la punct, cu oameni de specialitate, profesori, alpiniști. Această școală de turism a creat ghizi competenți datorită conținutului programei care a cuprins material științific tehnic și documentar. Elevii școlii noastre erau uteciști din uzinele și școlile orașului.Rezultatele sînt îmbucurătoare : la verificările noastre practice, în timpul excursiilor, ei au trecut cu note bune examenele. în primul an de școlarizare au absolvit 42 de tineri, 32 în al doilea an, în al treilea 28, iar anul trecut 29. Anul acesta ne propunem să mobilizăm mai mulți. Cursurile s-au desfășurat după următorul program : două ore o dată pe săo tămînă timp de S



•j

• Știri 
rtaje •

interviuri repo 
Știri interviuri 

rtaje 
inter

repo
• Știri
viuri reportaje O Știri 
interviuri reportaje S Știri

ZILNIC

ACTUALITATEA
economiei al Republicii Federale a Germaniei

Duminică seara a sosit în Capitală ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmiicker, care, la invitația ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră. Oaspetele este însoțit de consilieri șl experți.Cu același avion au sosit Alfred Burgemeister, Clemens Riedel și Gustaw Stein, de- putați în Bundestag.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, în întîmpinarea oaspeților au venit Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. Filip Geltz, deputat în Marea Adunare Națională, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior. Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din ministere economice. - * ' 'Erau, de asemenea, prezenți 
ș Tul feprfezențanței comerciale a Republj.cii Federale a Germaniei Ia București, Erich Stratling, și membri ai reprezentanței.La solicitarea ziariștilor prezenți pe aeroport, oaspetele a făcut o scurtă declarație. D-sa a exprimat mulțumiri pentru primirea cordială ce I s-a făcut la sosirea în București.Arăttnd că prezența sa în Capitala României este un

răspuns la vizitele fâcute în Republica Federală a Germaniei de ministrul economiei forestiere, Mihai Suder, și ministru! comerțului exterior, Gheorghe Cioară — vizite care au contribuit la dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări — domnul Kurt Schmiicker a menționat că privește în același sens actuala sa călătorie. Oaspetele a declarat că „în tratativele pe care le vom duce la București sîntem animați de dorința unei înțelegeri reciproce, respec- tînd punctul de vedere al partenerului și, în același timp, apărînd propriile interese. Eu cred că ducînd tratative în acest spirit vom asigura un bun viitor relațiilor dintre țările noastre".Cu acest prilej, ministrul economiei Republicii Federale a Germaniei a transmis urările de salut ale guvernului federal și ale concetățenilor săi.
* zile, mi- exterior, oferit înîn seara aceleiași nistrul comerțului Gheorghe Cioară, a onoarea oaspeților un dineu larestaurantul „Pescăruș".în timpul dineului, Gheorghe Cioară și Kurt Schmiicker au rostit toasturi.

LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit luni la amiază pe ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmucker. La întrevederea care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială au participat George Macovescu,

adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din minister.Oaspetele a fost însoțit de Erich Stratling, șeful reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, de consilieri.
LA MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIORLuni dimineața ministrul economiei al Republicii Federale a GOimfiniei, Kurt Schmii- cker, împreună cu un grup de consilieri și experți care îl însoțesc, a avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară.La convorbirea care s-a desfășurat într-o atmosferă de în-

țelegere reciprocă au participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și funcționari superiori din minister.A fost prezent șeful reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, Erich Stratling.
(Agerpres)
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Să privim produsele 
cu ochii beneficiaruluioontrol țesături cu cele mai diverse defecte : desimi, rări- turi, cuiburi, de diferite nuanțe, bătătură amestecată etc. Pe fișele însoțitoare ale acestor produse se întîlnesc numele unor țesătoare tinere : Ruja Magină, Maria Radu, Elena Giucă, Iuliana Rassmann, E- caterina Petric, Antoaneta Groapă, Georgeta Grădinaru, Constanța Mierlăcioiu și altele dintre care unele au absolvit numai de un an școala profesională.Aici, la rampa de control am intuit prima explicație a cauzelor pentru care unele produse de calitate necorespunzătoare ale fabricii pătrund în rețeaua comercială.Să vedem însă de ce ajung aici atîtea produse cu defecte. Echipa a 7-a din schimbul B, în care lucrează și multe tinere, a început noua partidă la articolul Finet. începerea lucrului la orice partidă nouă cere o atenție mare și o bună organizare a locului de muncă. Dar aici s-a uitat un lucru esențial : montarea corectă a car- telii războiului. Nimeni n-a observat, nici măcar maistrul, și în țesături au apărut defecte de legătură. Iată deci una din cauze : neatenția cu care se lucrează.O altă cauză invocată atît de țesătoare cît și de maiștri, este schimbarea prea deasă a articolelor în raport cu cerințele sezomi- 'i. Dar această cauză

este aparent obiectivă. Cel puțin din două motive: muncitoarele lucrează pe aceleași mașini iar introducerea în fabricație a fiecărui articol nou trebuie precedată de o instruire temeinică a oamenilor, mer- gînd pînă la o demonstrație practică efectuată de cea mai bună țesătoare. în realitate însă introducerea în fabricație 
a noilor articole se face, de cele mai multe ori, fără această temeinică pregătire.Aminteam mai sus că printre tinerele muncitoare care nu realizează produse de calitate se află și unele absolvente ale școlii profesionale în specialitatea filatură de mătase. Ruja Magină sau Maria Radu tocmai despre acest lucru ne-au vorbit. După numai o săptămînă de inițiere, ele au fost repartizate la mașini și au început lucrul în serie.Dacă această inițiere s-ar fi prelungit atît cît era necesar, dacă ar fi fost cuprinse în cursuri de ridicare a calificării și dacă apoi, la locul de muncă, atenția și asistența tehnică a maiștrilor s-ar fi îndreptat mai mult asupra lor, procentele lor de defecte nu s-ar mai fi ridicat la 5,80 sau pină la 6,20 la sută.Și, în sfîrșit, o altă cauză, cu implicații mai ample — goana unor muncitoare după cantitate în dauna calității. De aici — țesături cu defecțiuni mărunte, pentru care se acordă un număr însemnat de bonificații, remanieri efectuate în pripă, care aduc după ele refuzarea mărfii. De aici și cupoanele care grevează asupra prețului de cost al țesăturilor. Preocupate mai puțin de calitatea țesăturilor și alergînd

Vizitele delegației

P. C. din AustriaDuminică, delegația Partidului Comunist din Austria, condusă de tovarășul Franz Mu- hri, președintele partidului, a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. Oaspeții au fost întîmpinați de tov. Nicolae Cioroiu, directorul muzeului.în aceeași zi, oaspeții au vi-

zitat cartierele noi de locuințe și alte construcții din București. Explicațiile au fost date de Al. Iosif, arhitect junct al Capitalei.în timpul vizitelor, ția P.C. din Austria a soțită de tov. Andrei prim-edjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)
șef ad-delega- fost în- Ștefan,

de atletism
„FETELOR' -

Universitatea popu
lară București In cola
borare cu Uniunea 
Compozitorilor a orga
nizat duminică dimi
neața la sala mică a 
Palatului Republicii o 
discuție pe tema „Im
presii de la Festivalul 
de muzică ușoară de la 
Mamaia—1966*. In ca
drul discuției au luat 
cuvîntul compozitorii 
Theodor Bratu, Aurel 
Glroveanu, Alexandru 
Mandy, Al. Cornescu, 
ziarist, Constantin Dră- 
ghtcl și Mihai Dum
bravă, interpret! de 
muzică ușoară.

Numeroșii partici-

panți au ascultat apoi 
selecțiuni din progra
mul festivalului in
terpretate de cunos- 
cuți soliști de muzică 
ușoară, acompaniați 
de orchestra condusă 
de Valențiu Grigores- 
cu.

vînătorești și-au 
înttlnire clteva 

din 
Timișoara, 
Mureș-Au- 

P

Dunării a a- 
prima dumi- 
toamnă nume-

Delta 
tras în 
nică de 
roți vinători șl pes
cari sportivi din dife
rite regiuni 
La Crișan, 
Dunavăț, 
Gorgova ți

Festivalul
și jocului

Un cor de tul
nice de pe culmile 
dealurilor Tresti- 
ana, de lingă Bir- 
Iad, ce răzbateau 
parcă din file de 
istorie, a vestit du
minică dimineața 
începerea Festiva
lului cîntecului și 
jocului birlădean. 
Eroii din basmele 
marelui nostru Ion 
Creangă își deapănă 
din nou poveștile 
cu Feți-frumoși și 
Ilene Cosînzene, în 
timp ce în fața pu
blicului, care a um
plut marea poiană 
de la marginea pă
durii, are loc o ade
vărată paradă a 
portului popular.

Imnurile de slavă 
închinate partidului

ale țării. 
Mila 23, 

Murighiol, 
alte punc-

te 
dat 
sute de vinători 
Brașov, 
Regiunea 
tonomă Maghiară 
Dobrogea care au par
ticipat în cursul : " 
la o vînătoare de 
zon : rațe, glște 
lișițe.

Tot în aceeași 
numeroși pescari spor
tivi din Tulcea, Pi
tești, Constanța, Bucu
rești și din alte orașe 
au organizat, Împreu
nă cu lotul de pes
cari sportivi ai țării 
noastre, concursuri pe 
canalele Deltei.

cîntecului
birlădeanși patriei 

socialiste prezentate 
de corurile reunite 
ale căminelor cul
turale din comunele 
Murgeni, Schineni 
și Cîrja, precum și 
cîntecele populare 
interpretate de a- 
ceste mari formații 
au constituit 
mente de 
emoție.

Ritmurile 
tarafurilor 
intrarea în 
formațiilor
de dansatori ale că
minelor culturale 
din comunele Vii- 
șoara, Schineni și 
Avrămești.

In entuziasmul 
spectatorilor a apă
rut pe scenă Nică* 
al lui Creangă —

noastre

mo- 
adîncă

vil ale 
anunță 

scenă a 
reunite

zilei
se-

zi,

interpret elevul Ilie 
Chirilă din comuna 
Popeni, cafe a po
vestit în graiul ma
relui scriitor mol
dovean cunoscuta 
amintire „La cireșe".

Festivalul a con
tinuat eu dansuri șt 
cîntece. S-au perin
dat prin fața publi
cului formația de 
cimpoieri din Peri- 
eni. solzarii din Vi- 
zureni, fluierașii din 
Băltești. Cîntecele 
interpretate, izvo- 
rîte din străvechi 
timpuri, își au obîr- 
șia în îndeletnicirile 
țăranilor de pe me
leagurile Bîrladului.(Agerpres)

TELEVIZIUNE
MARȚI 6 SEPTEMBRIE 198818,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar ; 19,00— Telejurnalul de seară ; 19,15— Cabinet medical TV. ; 19,35— Film : Din viața animalelor ; 20,00 — Șah ; 20,15 — Recital poetic : „Farmec de noapte" ; 20,30 — Poșta televiziunii;

20,40 — O invitație pentru cei care n-au vizitat... Primul defileu al Oltului; 21,00 —Film : „O clasă neobișnuită" ; 22,35 — Telejurnalul de noapte ; 22,45 — Buletinul meteorologic ; 22,50 — închiderea e- misiunii.

• CONTINUĂRI
după cît mai mulți metri pe zi, muncitoarele secției țesăto- 
rie stabilesc recorduri nedorite. Numai în luna iulie, întreprinderea a înregistrat 4 044 de metri refuzuri la livrare.Iată, așadar, o parte din cauzele pentru care uzina din Lugoj era „bine" reprezentată la expoziția cu produse defecte. Nu este greu de observat că în eliminarea multora din ele a- portul organizației U.T.C. putea fi mare. în primul rînd, în antrenarea unui număr mai mare de tineri la cursurile de ridicare a calificării. (Ne referim în special la absolventele școlii profesionale cu specialitatea în filatură de mătase și pe care întreprinderea le-a u- tilizat ca țesătoare), doilea rînd, organizația 
a abandonat vități care au tate bune în dent (concursuri pe tema cunoașterii meseriei, „procese ale calității", schimburile de experiență organizate pe aceeași poziție de mașini). sub pretextul nerepetă- rii lor și al înlocuirii lor cu forme noi și eficiente. Numai că acțiunile noi n-au apărut iar lipsa celor deja verificate de practică se resimte din ce 
In ce mai mult.

In alU.T.C. acti- rezul- prece-unele dat anul de amploare

eficientei economicele și marfă va fi dată comparativ 
tul; beneficiile 
întrece suma de

cam încă o cu prezen- anuale vor 
6 400 000 lei.

După șase zile de pasionan
te Întreceri, cea de-a 8-a edi
ție a campionatelor europene 
de atletism s-a încheiat dumi
nică seara la Budapesta. Pes
te 70 000 de spectatori au 
populat tribunele de la „Nep 
Stadion" pentru a asista la ul
timele finale șl Ia ceremonia 
de închidere.

Desfășurate pe un timp fru
mos, probele ultimei zile s-au 
soldat cu performanțe de va
loare. Atleții au stabilit mai 
multe recorduri ale campiona
telor, precum șl numeroase re
corduri naționale. Printre per
formeri s-au remarcat italianul 
Eddy Ottoz, care a cîștigat 
proba de 110 m garduri In tim
pul de 13” 7/10, Manfred Ma- 
tuschewski (R.D.G.), învingător 
la 800 m plat, atleta iugoslavă 
Vera Nicolici, prima sosită la 
800 m,

Iată cîștigătorii ultimelor 
probe ale campionatelor euro
pene de atletism : 800 m plat 
femei : Vera Nicolici (luqo- 
slavia) 2'02" 8/10 ; 800 m p!at. 
bărbați : M. Matuschewski 
(R.D.G.) 1'45" 9/10; 110 m gar
duri : E. Ottoz (Italia) 13" 7/10 ; 
80 m garduri : Karin Balzer 
(R.D.G.) 10”7/10 ; înălțime fe
mei : Talsla Cenclk (U.R.S.S.) 
1,75 m ; aruncarea ciocanului : 
R. Klim (U.R.S.S.) 70,02 m — 
concurentul român Gh. Costa- 
che a ocupat locul 10 cu 
62,60 m ; ștafeta 4x100 m 
femei : Polonia 44’4/10 ; ștafe
ta 4x100 m bărbați : Franța 39" 
4/10 ; triplu salt i G. Stoikovs- 
ki (Bulgaria) 16,67 m — atle
tul român Șerban Ciochină a 
ocupat locul 7 cu
5 000 m : M. Jazy 
13’42" 8/10 ; maraton :
gan (Anglia) 2h 20* 04" 6/10 ; 
ștafeta 4x400 m : Polonia 3’04" 
8/10.

Nu de mult, un ziariat ttnăr lan
sa, tntr-o revistă, un apel patetic 
către toate fetele : „fetelor, fill 
frumoase...* Fraza domniei aale 
mi-a venit tn minte tn tlmpnl me
ciului Dinamo București — Steaua 
ctnd grupuri de spectatori au în
ceput să părăsească tribunele cu 
mult Înainte de fluierul final — 
„fetelor, am murmurat, nu plecați, 
nu ne lăsați să ne plictisim sin
guri*. Grea misie să fii cronicar 
sportiv tn actualul campionat. Tot 
ceea ce tn urmă cu vreo două- 
trei luni părea stabil, astăzi 
pierdut echilibrul. Dlnamo nu 
e același Dlnamo care tnctnta 
Ieria cu curse spectaculoase șl 
lnrl multe, Rapid nu mal e Real, 
Iar Petrolul parcă nu mal e nimic, 
Înghite caclalmale cu nemiluita, 
și acasă șl tn deplasare. Lucrul 
cel mai tngri|orător tl constituie 
faptul că jucătorii susceptibili de 
selecționare tn națională nu dau 
randament, se plimbă prin teren 
ca niște turiști și gesticulează 
enervați ctnd simpli debutanți le 
fură mingea din picioare. An de 
an, la începerea campionatului — 
și, tn pragul etapei ■ patra nu mal

ți-a 
mai 
fla- 
go-

O fază de gol din partida 
de handbal: Universitatea 
București—Politehnica Ti

mișoara : 16—12 (7—5)
16,22 m ; 
(Franța)
J. Ho-

Foto :
TRIFU DUMITRESCU

• CONTINUĂRI
Străbatem cîmpifl, mijlocul 

de producție asupra căruia, acționîndu-se, se mizează succesul, zootehnia. Discutăm cu oamenii. Tema ? Ce s-a propus și cum se înfăptuiesc prevederile cuprinse în planul de măsuri la recenta consfătuire, 
după aceea.— Deși nu e prea ușor, ce este cuprins în plan vom realiza — aprecia tovarășul inginer Ion Oprea — directorul gospodăriei. Poate o să surprindă, dar noi ne-am propus depășirea sarcinilor de plan... Avem resurse. Propunerile, vreo șaizeci la număr, le-au numit in bună parte. Principalele rezerve de sporire a producțiilor vor „veni" pe canale, împinse de moto- pompe, cu trenul, prin cadrele de specialiști. Da, da, nu vă mirați. în trei sau patru ani întreaga suprafață de teren a gospodăriei va fi Irigată; anual fiecare hectar va primi... rația sa de îngrășă- mînt, diferențiat; de fiecare cultură, de fiecare specie de animale se va ocupa un specialist, un inginer sau medic veterinar. Categoric acești trei factori vor fi „îmbrăcați" cu alții, cu munca noastră mai bine organizată.— Mulți factori, cred, au și fost numiți.— Chiar foarte mulți. De pildă, numai referitor la modul de folosire al mașinilor s-au făcut șase propuneri; privind utilizarea mai rațională a pămîntului — 9,pentru zootehnie — 18: Și, propuneri se fac mereu. Dar, ce este important, chiar de acum întreaga gospodărie a devenit un vast șantier unde se Infăp-

tulesc aceste sugestH, aceste idei.— Pentru sporirea recoltelor, a intrat în discuție Pa- 
raschiv Murgu, șeful secției mecanice, mașina, modul cum e ea pusă la punct, dirijată, influențează mult. Și omul e cel care determină totul. Legat de acestea eu am propus ca înaintea începerii fiecărei lucrări agricole, toți mecanizatorii să fie instruiți de către specialiști, să li se spună cum e mai bine s-o execute în condițiile specifice ale perioadei, ale tarlalelor. Peste puțin timp începem semănatul culturilor de toamnă. Timp de patru zile s-a făcut instruirea mecanizatorilor. Fiecare mașină ce va lucra în perioada însămînțărilor a fost verificată ; mai mult de jumătate sînt puse la punct— Primul examen a și fost trecut, zic eu, cu calificativul „excelent", a revenit în discuție tovarășul Oprea. întreaga suprafață ce va fi însămânțată în această toamnă a fost pregătită. Pe patru mii de hectare practic nu întîlniți un bulgăre. — torilor, uteciști.— Eu dri, șeful brigăzii a opta, am întocmirea unor schițe pentru

E meritul mecaniza- aproape toți tineri— spunea Aron Capropus precise de fertilizare fiecare tarla în parte. Pentru că n-a existat pînă astfel de schiță, noi am fertilizat cam la întîmplare. Așa se și face că de la o tarla la alta, între brigăzi, producțiile sînt diferite la mai toate culturile.Pe șantierul traducerii în fapte se află șl alte propuneri, 
în zootehnie, de pildă, s-a al-

ecum o

PLECAȚI...
de Fânuț Neagu

putem vorbi de „început" — s-a 
scris la noi că „actualul campio
nat, din punct de vedere calitativ, 
e superior celui precedent". Frază 
de circumstanță pentru că dacă 
lucrurile s-ar fi petrecut astfel ar 
fi trebuit să avem astăzi un fotbal 
de primă clasă. Șl nu-1 avem. Mai 
mult, actualul campionat se desfă
șoară In cea mai crasă mediocri
tate. Nicăieri un joc care să facă 
să scapere penițe pe hlrtie. Doar 
Rapid 91 Progresul în meciul de 
stmbătă ctnd ți-au Împărțit punc
tele (pe alocuri cu pumnii, așa 
rum împărțeam eu cu fratele meu» 
în copilărie, merele din livada ve
cinului) au Izbutit să ne smulgă 
oleacă din apatie. Or, trebuie să 
recunoașteți, e prea puțin. Ospă
țul ce ni se promite de attta vre
me nu se vede, nu se zărește și, 
doamne, tare ne e dor de un meci 
Ia care să uităm de hărțuiala asta 
de pe terenuri care seamănă cu 
orice vrei, numai cu fotbalul nu. 
Meciurile din toamna asta, cîte 
le-am văzut, toate au fost ca niște

SCURTE
ȘTIRIîn urma rezultatelor înre
gistrate în grupele prelimina
rii ale campionatului mondial 
masculin de volei, pentru 
turneul final (locurile 1—8) 
s-au calificat următoarele 
echipe: Cehoslovacia, Iugo
slavia (din grupa „A"); R. D. 
Germană, U.R.S.S. (din grupa 
„B") ; Polonia, România (din 
grupa „C"); Japonia, Bulga
ria (din grupa „D").

In prima zi a turneului fi
nal se vor desfășura următoa
rele jocuri: Cehoslovacia— 
U.R.S.S.; Iugoslavia—Japonia; 
România—R. >D. Germană și 
Bulgaria—Polonia. în continu
are voleibaliștii români vor 
întîlni pe rînd formațiile : Ce
hoslovaciei (6 septembrie) ; Iu
goslaviei (7 septembrie); — 
ziua de 8 septembrie este zi 
de odihnă — U.R.S.S. (9 sep
tembrie) ; Japoniei (10 septem
brie) și Bulgariei (11 septem
brie).

★• în cadrul turneului internațional de baschet (masculin) de la Bratislava, echipa română Steaua București a susținut două noi jocuri. în primul, baschesbaliștii români au învins formația Dukla Pra- ga cu scorul de 75—71 (37—38), iar în cel de-al doilea au fost întrecuți cu 66—59 (35—24) de echipa Honved Budapesta.
★Rezultate înregistrate în cea de-a XIII-a etapă a campionatului categoriei A la rugbi : Grivița Roșie—Progresul 14—6 (3—3) ; Steaua—Dinamo 9—3 (0—3) ; Constructorul—Gloria 3—3 (0—0) ; Universitatea Timișoara—Precizia Săcele 11—5 (3—0) ; Rulmentul Bîrlad— Farul Constanța 9—8 (6—0 ;Știința Petroșeni—C.S.M.S. Iași 8—3 (&—0).

• CONTINUĂRI
cătuit un colectiv pentru punerea la punct a două mașini pentru făinarea furajelor grosiere ; se întocmesc documentații pentru a se introduce furajarea diferențiată a vacilor de lapte, în funcție de producție ; se caută noi soluții pentru mărirea randamentului de folosire a aparatelor mecanice de muls.Perioada scurtă ce s-a scurs de la consfătuirea cînd întregul colectiv de muncă al gospodăriei de stat Amzacea a făcut călătoria imaginară, dar precis jalonată pe cifrele planului de cinci ani, n-a permis înfăptuirea mai multor obiective cuprinse în planul de măsuri. Unele, de altfel, pretind și un timp mai îndelungat de realizare cum ar fi pregătirea cadrelor ce vor ' lucra în sistemul de Irigare, înființarea unei brigăzi mecanice în sectorul zootehnic, cuprinderea în planul de cultură a noi plante furajere valoroase, deprinderea ca fiecare ins să fie controlorul de calitate al propriei sale activități, un bun economist. Parcurgerea drumului a început însă. Deși tînăr, așa cum amintea tovarășul Ion Oprea, colectivul acestei unități agricole dovedește maturitate, vorba șl fapta comuniștilor fiind permanent nucleul pornirii a noi inițiative în sensul sporirii și ieftinirii producției.Hotărtrea cu care s-a pornit încă de măsurilor întrevadă timp, la

vorbl de înfăptuiri depline, de depășirea actualelor prevederi. Și aceasta va da o strălucire și mai mare renumelul de care se bucură acum în Dobro- gea, în toată țara, gospodăria agricolă de stat Amzacea.
La Porțile de Fier

plauze îndelungate pe artiștii an
samblului studențesc din Belgrad, 
care interpretează cu deosebită 
măiestrie cîntece șl dansuri din 
folclorul tării prietene.

Același succes 11 obține șl co
lectivul ansamblului de cîntece și 
dansuri „Nicolae Bălcescu* din 
Craiova, care tși susține progra
mul pe aceiași stadion. Pe terenul 
de volei al Liceului nr. 3 se În
trec echipele reprezentative ale 
celor două porturi dunărene, iar 
la stadionul Uzinelor mecanice, 
echipele de fotbal ale S.M.T. Si
mian șl clubului „Gherdap* Kla
dova.

Pe malul vecin, spectatorii 
goslavi șl români urmăresc cu 
teres programele prezentate

lu- 
In- 

. „------ ,_______ „ de
cMtro artiștii amatori ai Șantieru
lui sistemului hldoenergetlc sl de 
navigație Porțile de Fier, Uzinelor 
mecanice Tr. Severin, ansamblu
lui „N. Bălcescu" Craiova st an
samblului studenților din Belgrad. 
Pe stadioanele de aici se Întrec 
echipele masculine si feminine de 

două orașe, echlpe- 
șl fotbal ale șantie-

a

ale căin(el. Dumitrlu, Io-partide 
nescu, Ptrcălab, Constantin — am 
dat aici doar patru nume la auzul 
cărora orice microbist 
la pămtnt șl se aruncă 
cutie pătimașă — v-ati 
barea de ce în ultima 
bunele nu mai explodează, de ce 
nu mal răsună ptrtitorile șl nu se 
mal aprind torte 1 Știu, sini Între
bări care provoacă insomnii, dar 
m-ar bucura să aflu că ele vă ob
sedează...

Acum vreo zece zile scriam : 
„nădăjduiesc că zvonul că Steagul 
roșu pleacă tn Italia să joace cu 
Bologna e o glumă*. N-a iost așa. 
Federația de fotbal a dat mină li
beră antrenorului Ploieșteanu șl 
astăzi citim In ziare că Inevitabi
lul s-a produs : brașovenii au re
editat Isprava de la Petroțenl, 
plerztnd meciul la diferență de 
șase goluri. Găsim că a sosit 
timpul ca vinovății să fie trași la 
răspundere. Nici cel mal profan 
dintre profani nu s-ar fl Încumetat 
să trimită Ia o bătăile cu Haller, 
Nielsen șl Vastola, o echipă care 
a primit zece goluri tn două me
ciuri. Punct — și așteptăm.

lasă totul 
tntr-o dis
pus între- 
vreme trl-

ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10; 
12,45; 15.45; 18,30; 21,15).

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
rulează Ia 
9; 11,30;
21,15).

MAIGRET ȘI 
FIACRE

rulează la 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fes
tival (orele( 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cine
mascop —

rulează Ia București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

THERESE DESQUEYROUX
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30|
15,45; 18: 20,15).

ZILELE FILMULUI BULGAR 
rulează la Capitol, TUTUNUL 
(ambele serii) (7 septembrie) 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30), HO
ȚUL DE PIERSICI, COȘUL (8 
septembrie) (orele 9; 11;
13,15; 15,30; 18,15; 20,45), IN
SPECTORUL ȘI NOAPTEA, 
SOFIA ÎNFLOREȘTE (9 sep
tembrie) orele 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45), JOCURI
ÎNTRERUPTE, KOPRIVȘCIȚA 
(10 septembrie) (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), SOARE ȘI UMBRA, O- 
RAȘE NOI BULGĂREȘTI 
septembrie) (orele 
13.30: 15,45: 18,15.

CINEVA 
IUBEȘTE.

rulează 
11.15; 
21,15).

JURNALUL 
rulează 
11; 13,30: 16; 18.30: 21).

SE INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Central (orele 8,45; 
......................... ..... 18,15; 20,45). 

13,45; 16;

Republica (orele 
14; 16,30; 18.45;

AFACEREA SAINT-

Luceafărul (orele 9;

ACOLO

la Lumina 
13,45;

ni 
9; 11,15;

20,45).
SUS MĂ

(orele 8,30; 
16,15; 18,45;

UNEI FEMEI IN ALB 
la Victoria (orele 8,45;

11; 13,15; 15,45; 
înfrățirea (orele 
18,15 : 20.30).

MlINE, MEXICUL I 
rulează la Union 
18; 20,45).

CELE DOUĂ ORFELINII 
rulează la Crtngașl

(orele

_ . (orele 
15,15; 18; 20,45), Popular (o- 
rele 15,30: 18: 20,45).

CĂSĂTORIE DE FORMA — cine
mascop —

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Program 
pentru copil (dimineața orele 
9: 10). Unirea (orele 15.30; 18). 

CAZUL „D- — ION ȚUCUI.ESCU 
— PAȘII POETULUI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 5 — PARALELE — 
BASM — COPIII, IAR COPIII 

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

FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ, INSULA SCLAVILOR 

rulează la Giulești (orele 15,30; 
18,15; 20,45).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAP
TE —SALTIMBANCt

rulează la Feroviar (orele 10; 
15,30; 18,15), Excelsior 
8,45; 11,30; 14,15; 17,

11;

acum la înfăptuirea adoptate lasă să se că în cel mai scurtAmzacea, se va

volei din cele 
le de handbal 
retor.

După-amlază 
rile ridicate la Șip șl Gura Văii, 
Iar apoi, seara, tîrziu, construc
torii se retntorc la casele lor.

Luni dimineața, constructorii vor 
începe un nou an de lucru, care 
Se anunță a 11 șl mai bogat în 
realizări.

se vizitează lucră-

(Agerpres)

12,45; 
(orele 
19,45), Gloria (orele 8,30;
13,30; 16; 18,30: 21).

ClINELE DIN BASKERVILLE 
rulează Ia Dacia (orele 8,45; 
14,45; continuare, 16,45; 19;
21,15), Lira (orele 15,30; 18).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* — cinemascop — 

rulează Ia Buzești (orele 
17,30).

CLEOPATRA — cinemascop 
bele serii) —

rulează la Grivița (orele 
12,45; 16; 19,45).

In NORD, SPRE ALASCA 
cinemascop —

rulează la Bucegi (orele 
12,15; 15; 17,45, 20,45), 
(orele 9; 12; 15; 18; 20,45) 

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează Ia Tomis (orele 9- 1J. 
15; 18: 21).

COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), Progresul (orele 15;

, 17; 19; 21).
băieții de la tonomat 

rulează la Vftan (orele 15,43,

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Munca (orele 10 30. 
16; 18,15; 20,30).

REPULSIE
rulează la Aurora (orele 9,30; 
11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 20), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30.

15,45; 18,15; 20,45).

15.(am-
9i

9.30, 
Arta
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Plecarea din Atena a delegației 
guvernamentale româneATENA. 5. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu șl C. Alexandroaie, transmit: Luni dimineață, delegația guvernamentală română., condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și-a încheiat vizita făcută în Grecia, la invitația primului ministru.Din portul Pireu, unde au sosit după călătoria prin țară, oaspeții români s-au îndreptat spre aeroport. Aici erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Greciei. După ce -fanfara a intonat imnurile de stat ale celor două țări, primul ministru român însoțit de premierul grec au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Mau- 

„Un mare pas

rer, și-a luat cu căldură rămas bun de la Stephanos Stephanopoulos președintele Consiliului de Miniștri al Gre- ciejx,I,,Țou,mbas, ministrul afacerilor externe, T. Rentis, adjunct al ministrului afacerilor externe, Benzis, director general în M.A.E., Ceduriotis, directorul protocolului din M.A.E., Argyropoulo, ambasadorul Greciei la București, Cambrio- tis, director politic din M.A.E., prezenți pe aeroport.Pe aeroport se aflau, de a- semenea Mircea Bălănescu, ambasadorul României la A- tena, membri ai ambasadei și ai Agenției comerciale române. Avionul special cu care călătorește delegația a decolat la ora 9, îndreptîndu-se spre patrie.
în dezvoltarea

relațiilor dintre Grecia 
și România"'ATENA 4. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexandroaie, transmit: Toate ziarele grecești publică pe larg informații și comentarii privind încheierea convorbirilor oficiale grăco-ro- mâne prilejuite de vizita în Grecia a delegației guvernamentale române conduse de tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Sub titluri ca „după succesul convorbirilor de la A- tena o nouă epocă în relațiile dintre Grecia și România" („To Vima“), „Larg progres în relațiile bilaterale și în colaborarea balcanică" („Avghi"), „Acordurile încheiate sînt considerate un mare pas în dezvoltarea relațiilor dintre Grecia și România" („Elefteros Cosmos"), „Sistemul politic diferit nu este un obstacol în relații" („Daily Post") sînt redate principalele aspecte ale comunicatului comun.Comentînd rezultatele convorbirilor, ziarul „Eleftheria" arată că „opinia publică greacă a simțit o adîncă satisfacție pentru rezultatele favorabile din toate punctele de vedere ale convorbirilor greco-româ- ne. Acestea vor contribui la reînnoirea prieteniei tradiționale dintre cele două popoare. Se impune să recunoaștem că oficialii români au răspuns cu sinceritate și prin fapte eforturilor guvernului grec pentru reglementarea probleme

lor existente între cele două țări, ceea ce a avut ca rezultat realizarea unui acord deplin. în afară de aceasta, merită să fie subliniată în mod deosebit proclamarea hotărî- rii celor două guverne de a acționa pentru crearea unui climat de destindere în Balcani, în favoarea păcii, de care sînt atașate ambele popoare".La rîndul său, ziarul „Athens Daily Post" scrie : „Primul ministru român consideră că ceea ce a fost realizat în timpul vizitei sale la Atena este.' numai începutul pentru o colaborare strînsă între cele două popoare și în general pentru pace în Balcani". Sîn- tem cu totul de acord, afirmă ziarul, cu primul ministru român că atunci cînd țările mici colaborează în mod sincer și apropiat, ele pot oferi multe servicii valoroase popoarelor lor și păcii mondiale. Am susținut de multe ori acest principiu și am considerat că a- • tunci cînd relațiile a două țări mici au fost încordate, această situație era artificială și inițiată de interese străine. în special astăzi există largi posibilități pentru coexistența între popoare ca într-o familie, în acest sens este just argumentul premierului român că în fața divergențelor dintre marile puteri țările mici pot juca un rol important prin- tr-o strînsă colaborare.,

4»

R.S. CEHOSLOVACA. Turn 
de apă înalt de 33 m, cu o 
capacitate de 152 m.c. rea
lizat de întreprinderea Kra- 

lovopolskl

Deschiderea tirguriior 

de la Leipzig și Salonic
Duminică i-a deschis la 
Leipzig Tîrgul internațional 
de toamnă. La deschidere au 
participat Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, precum 
și alte persoane oficiale din 
K. D. Germană. Au fost pre
zenți, de asemenea, reprezen
tanți ai organizațiilor comer
ciale din numeroase țări ale 
lumii.

In cele 17 clădiri ale tîrgulul 
prezintă exponate 6 471 de 
firme din 60 de țări.

Din Republica Socialistă Ro
mânia participă întreprinde
rile de comerț exterior „Tehno- 
forestexport", „Românoex- 
port", „Prodexport" „Fruct- 
export și „Cartimex". Ele pre
zintă mobilă, produse ale in
dustriei ușoare și alimentare, 
precum și cărți, timbre, diverse 
publicații, obiecte de artiza
nat șl altele.

★

In prezența regelui Constan
tin al Greciei, la Salonic s-a 
deschis cel de-al 31-lea Tirg 
internațional de mostre. După 
inaugurarea oficială a Tîrgu- 
lui, ministrul comerțului al 
Greciei, Emmanoil Kothris și 
alte persoane oficiale au vizitat

pavilioanele țărilor partici
pante. La pavilionul țării 
noastre înalții oaspeți greci au 
fost primiți de Grigore Logo- 
fătu, consilierul comercial al 
Ambasadei române din Atena 
și de Silvian Petrescu, direc
torul pavilionului românesc. 
Cu acest prilej, ministrul co
merțului al Greciei, s-a între
ținut îndelung cu directorul 
pavilionului român și eu con
silierul comercial al Ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia la Atena, interesîndu-se 
îndeosebi de succesele obținute 
de România pe plan econo
mie. El a subliniat că vizita 
președintelui Consiliului de 
Miniștrii al Republicii Socia
liste România în Grecia, Ion 
Gheorghe Maurer, precum și 
acordurile semnate cu acest 
prilej, deschid noi posibilități 
de dezvoltare a relațiilor din
tre cele două țări.

In cartea de aur a pavilio
nului românesc, ministrul co
merțului al Greciei a scris : 
Apreciez în mod deosebit pa
vilionul român din acest an. 
Doresc ca schimburile comer
ciale dintre România și Grecia 
să se dezvolte continuu spre 
binele ambelor popoare".

PE 
SCURT

Ls MaHanske Lazne a început 
Congresul al 25-lea al Uniunii In
ternationale a cineaștilor amatori, 
la lucrările căruia participă dele
gații din 22 da țări. Din partea 
Asociației cineaștilor din România 
participă regizorul Octav Ionlțâ.

După cum anunță agenția 
V.N.A. forțele militare aerlena ale 
Armatei populare vietnameza au 
doborft la 3 septembrie trei avioa
ne de luptă americane care au 
bombardat In repetate rlndurl cen
tre situate la nordul orașului Ha
noi.

De asemenea, în provinciile 
Nghe An, Thai Vinh Phuc, și ora
șul Thai Nguye au mal fost dobo- 
rîte alte trei bombardiere ala Sta
telor Unite.

Agenția menționează că numă
rul avioanelor doborlte deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam se ci
frează Ia 1 391.

ALAIN PEYREFITTE, ministrul 
delegat Însărcinat cu problemele 
cercetărilor șillntiHce, atomice și 
spațiale Însoțit de prof. Francis 
Perrin, tnalt comisar pentru ener
gia atomică, a sosit in Tahiti.

LIDERUL OPOZIȚIEI din Kenya, 
Oginga Odinga, care se află in
tr-o vizită particulară In Tanzania, 
a declarat in fața studenților de 
la Universitatea din Dar-es-Salaam 
că a părăsit Partidul de guvernă- 
mtnt pentru că „prea mulți consi
lieri străini continuă să se ames
tece In treburile Kenyel, ca și ale 
altor țări din Africa. Aceștia frî- 
nează progresul continentului a- 
frican și servesc interese străine".

POTRIVIT unul comunicat pu
blicat Ia Ankara, in urma puterni
cului cutremur de pămînt care a 
avut loc recent in Turcia, 2 394 de 
persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 1 747 au fost rănite.

LA' CENTRUL de cercetări spa
țiale din Hampton (Virginia) s-a 
anunțat că „Lunar-Orbiter" conti
nuă să evolueze in jurul Lunii, 
transmitted spre Pămînt fotogra
fiile suprafeței lunare „înmagazi
nate" de aparatele aflate la bordul 
navei spațiale. Transmiterea foto
grafiilor se va încheia intr-o săp- 
tămînă.

Se prevede ca nava spațială să 
se prăbușească pe suprafața Lunii 
te martie anul viitor.

R. P. D. COREEANĂ. — Strlngerea bogatei recolte de fructe la cooperativa agricolă Ryong* 
;iung din apropiere de Phenian

FURTUNI ÎN COMMONWEALTH

ȘAPTE PERSOANE și-au pier
dut viața șl peste douăzeci au 
fost rănite ca urmare a unui cu
tremur de pămînt înregistrat dumi
nică te capitala Columbiei, avînd 
epicentrul situat Ia 80 de kilome
tri est de oraș. Mișcările seismice 
alo scoarței, care au atins gradul 
5, au provocat avarierea a nume
roase clădiri.

♦
R. P. BULGARIA. Noî con
strucții de locuințe în ora

șul Sofia.

Memoriile lui

Mc Milion .

Turneul 
președintelui 

de Gaulleîn cursul celei de-a doua zile a vizitei sale în Noua Ca- ledonie, generalul de Gaulle a ținut o cuvîntare în fața unul numeros public din orașul Noumea.Cu acest prilej, președintele Franței a declarat, refe- rindu-se la politica externă a Franței : „Echilibrul în lume — astfel îneît fiecare popor să-și aibă locul său, așa cum o va dori și așa cum îi convine — progresul oamenilor ori unde s-ar afla, în sfîrșit, pacea care este indispensabilă pentru ca restul să fie realizat, lată care este vocația Franței, Iată care este sarcina pe care și-o asumă Franța" în lume.

în primul volum al memorii
lor sale, care au apărut in li
brării la 5 septembrie, intitu
lat „Vtnturile schimbărilor", 
fostul premier britanic, Harold 
Mc Millan arată că Întotdeau
na șl-a reproșat faptul că Ma
rea Britanle nu a făcut o ches
tiune de principiu din partici
parea sa la negocierile preli
minarii ale tratatului de la 
Roma. El consideră că trebuia 
să demisioneze din cabinetul 
de dnpă război al Iul Winston 
Churchill pentru a protesta 
Împotriva atitudinii pasive a 
guvernului britanic față de ne
gocierile privind tratatul de la 
Roma. La timpul său, Winston 
Churchill, care dirija guvernul 
englez, a respins participarea 
Marii Britani! la aceste trata
tive.

Abordtnd in continuare ches
tiunea negocierilor de Ia 
Bruxelles din 1963, Mc Millan 
califică veto-ul impus de Fran
ța intrării Angliei tn Plaț 
Comună, drept „o lovitură 
crudă". Referlndu-se Ia coope
rarea anglo-amerlcană fostul 
premier acuză pe fostul eecre- 
tar de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles, că a dus „o po
litică obstrucționistă*.

“AMÎNÂRI,, LA SANTO DOMINGO
Ultimele zile an fost agitate 

în Downing Street. Bronzat 
(mai puțin) de soarele și (mai 
mult) de vînturile care bîntuie 
pe insulele Sorlingues, după 
un concediu mai scurt decît 
al colegilor săi, premierul 
englez se declara dispus („în 
excelentă formă") să înfrunte 
furtunile pe care buletinele 
meteorologiei politice le con
sideră drept inevitabile. Opti
mismul din declarațiile făcute 
presei nu corespunde insă 
stării de spirit din sferele o- 
ficiale britanice în momentul 
în care Londra găzduiește con
ferința Commonwealthului. 
Absențele sînt mai numeroase 
de cit oricind. Din cele 23 țări 
membre ale „Clubului brita
nic", doar 13 și-au anunțat re
prezentarea la nivelul cel mai 
înalt (președinți sau prim- 
miniștri). Absenții au in
vocat motive mal apropia
te sau mai depărtate de 
realitate. Unele indisponi
bilități par dictate de do
rința de a puncta, nuanțat, 
dezacordul cu politica brita
nică. In alte cazuri, atitudinea 
de reproș față de Downing 
Street este directă, lipsită de 
menajamente.

Din ordinea de zi a confe
rinței se distinge, ca o proble- 
mă-cheie, dosarul rhodesian. 
Domnul Wilson promisese la 
Lagos, la precedenta reuniune, 
că politica sancțiunilor „ar 
putea pune capăt rebeliunii 
(lui Smith) mai degrabă în cî- 
teva săptămîni decît în cîteva 
luni". Săptămînile au trecut. 
Lunile au trecut șl ele. „Sanc
țiunile" s-au dovedit un basm 
pentru potolirea spiritelor. La 
Salisbury, Ian Smith se simte 
mai puternic decît In momen
tul critic al „independenței" 
și iși permite să sfideze Com-

monwealthul modlficînd chiar 
în aceste zile legislația rhode- 
siană pentru a impune deține
rea „fără judecată și fără 
drept de apel" a tuturor per
soanelor apreciate a fi „sus
pecte". Anglia dovedește o 
pasivitate care exasperează 
lumea africană. Nemulțumirile 
partenerilor africani din Com
monwealth vor răbufni la 
conferința de la Londra. Chiar 
premierul din Sierra Leone 
(pe care LE MONDE 11 situa 
printre „liderii africani relativ 
moderați") avertiza că dacă 
Anglia nu va adopta măsuri 
mai energice față de Ian Smith 
există riscul dezintegrării 
Commonwealthului. Președin
tele Kaunda a anunțat că Zam
bia va prezenta la Londra trei 
propuneri iar „dacă ele sînt 
refuzate se va retrage din 
Commonwealth". Ziarul londo
nez GUARDIAN semnala riscul 
unui „exod general al celor 
nouă state africane din Com
monwealth și poate încă al 
multor altora". Oficialitățile 
engleze sînt preocupate de 
criza din relațiile Londrei cu 
o importantă parte din mem
brii „clubului britanio". Ame
nințările rostite în capitalele 
africane au ecouri neliniști
toare pe țărmurile Tamisei. O 
spărtură gravă în Common
wealth ar șubrezi pozițiile 
Angliei pe plan mondial, i-ar 
reduce și mai mult rolul In 
viața internațională. FINAN
CIAL TIMES chema la rea
lism : „Marea Britanie șl ve
chile dominioane au făcut 
greșala de a presupune că 
Commonwealthul ar putea să 
funcționeze ca un grup politic 
important, deși puterea rela
tivă a Marii Britanii pe plan 
mondial a scăzut ătît de mult".

Conducătorii laburiști în

cearcă să găsească o ieșire. 
Domnul Wilson dorește să 
păstreze porțile deschise pen
tru o eventuală reluare a dia
logului' cu Smith șl, în același 
timp, năzuiește să împiedi
ce descompunerea Common
wealthului oferind parteneri
lor africani impresia acțiunii. 
Echilibristica practicată pro
mite puține șanse de reușită. 
Statele africane cer măsuri 
concrete pentru a pune capăt 
regimului rasist din Rhodesia. 
Ziarul DAILY MAIL își ex
primă părerea că Anglia ar 
avea trei posibilități de acțiu
ne : „Prima este de a continua 
cu actuala politică a sancțiu
nilor, chiar daeă ea a dat pînă 

( în prezent rezultate dezamă
gitoare. A doua este folosirea 
forței. Și a treia constă în re
miterea întregii probleme Or
ganizației Națiunilor Unite". 
Ziarul apreciază că ultimele 
două variante ar trebui ex
cluse nefiind „practicabile".

Unele speculații întrezăreau 
posibilitatea ca Wilson să ob
țină un răgaz sustrăgînd do
sarul rhodesian de pe masa 
conferinței Commonwealthu
lui spre a-1 expedia la New 
York, Organizației Națiunilor 
Unite. Surse oficiale din Lon
dra au dezmințit această in
tenție atribuită premierului, 
iar — pe aceiași linie — Wil
son a oferit, personal, asigu
rări liderului conservator 
Heath.

„Este improbabil ca în faza 
actuală să rezulte ceva bun 
din această conferință" — sem
nala pesimist GUARDIAN 
perspectivele reuniunii Com
monwealthului. Toamna po
litică londoneză debutează cu 
furtuni.

EUGENIU OBREA

Comentatorii noștri1 consa
cră, în această săptămînă, 
cronicile conferinței Com
monwealthului care se des
chide la Londra și situației 
din Republica Dominicană.

Evoluții politice înregistrate 
săptămînă trecută au scos în 
lumină starea de tensiune care 
persistă în Republica Domini
cană.

Luni încordarea politică la 
Santo Domingo înregistrase 
un punct de fierbere. Planuri
le guvernului de a restrînge 
activitatea partidelor politice, 
planuri vizînd, în fond, des
chiderea drumului spre o dic
tatură militară, au primit o ri
postă puternică. Deputății 
Partidului revoluționar domi
nican — de opoziție — s-au 
Intîlnit cu președintele Bala- 
guer și au amenințat că vor 
părăsi lucrările parlamentului. 
In aceeași zi, celelalte grupări 
de opoziție s-au situat pe po
ziții similare. N-au trecut de
cît 24 de ore și, în fața acestei 
riposte, președintele a anun
țat amînarea punerii în prac
tică a planurilor amintite.

Este, evident, o dare înapoi. 
Dar „amînarea" nu înseamnă 
renunțare. Dată fiind evoluția 
relațiilor dintre Balaguer și 
cercurile de dreapta, mulți 
consideră că baterea în retra
gere a acestuia este un episod 
tactic. In fond, din momentul 
instalării sale și pînă în pre
zent, întreaga activitate a nou
lui președinte a stat nu sub 
semnul „moderației" afișate, 
ci sub semnul favorizării for
țelor de dreapta, sprijinite de 
cercuri de afaceri nord-ameri- 
cane.

Elementele de stînga, perso
nalitățile cu vederi progresiste, 
membri ai forțelor constitu- 
ționaliste sau ai Partidului re
voluționar dominican au fost 
primele care au avut de suferit 
odată cu instalarea noii admi
nistrații. De altfel, în cercu
rile politice și diplomatice din 
capitala dominicană s-a vor

bit pe larg în cursul 'săptă- 
minilor trecute despre un dis
curs al președintelui, rostit în- 
tr-un cerc intim, în care ace
sta s-a referit la o „listă nea
gră" în care sînt trecuți mulți 
fruntași progresiști, făcînd x- 
luzie la „măsuri drastice" pen
tru „a pune frîu acțiunilor 
străzii" (adică pentru a re
prima lupta revendicativă a 
maselor).

înmulțirea actelor teroriste 
comise de militarii de dreapta, 
semnalată în cursul lunii au
gust, pare să indice că forțele 
de extremă dreaptă își pregă
tesc o nouă reintrare în sce
nă. Asasinarea liderilor opo
ziției ca și proiectata dizol
vare a partidelor politice ur
măresc același obiectiv : des
trămarea forțelor opoziționi
ste, eliminarea personalităților 
cu tendințe de stingă.

Puternica rezistență popu
lară pe care o întîmpină ase
menea manevre a dejucat, pî
nă acum, multe din calculele 
extremiștilor de dreapta. E 
mai mult decît probabil, însă, 
că aceștia vor continua să ac
ționeze.

Relatind despre „amînarea" 
dizolvării partidelor politice, 
agenția U.P.I. nota că această 
măsură a fost luată în urma 
„unor invitații la prudență" și 
„pentru a se evita un haos po- 
litic". Ținînd seama de expe
riența trecutului foarte apro
piat, care arată aversiunea 
maselor dominicane față de 
dictatura militară și amestec 
străin, există probabil unele 
cercuri nord-americane care 
manifestă prudență, sfătuindu-i 
în consecință pe protejații lor 
din Santo Domingo. Aceste 
cercuri mizează pe o ascensi
une mai camuflată a dreptei 
spre putere. In fapt, sub in

fluența dreptei, președintele 
dominican a legalizat măsuri 
care consolidează pozițiile u- 
nor corporații nord-americane 
în economia dominicană. E 
semnificativ că joi, în vreme 
ce la Santiago, Balaguer lan
sa un apel „la efortul între
gului popor pentru soluționa
rea gravelor probleme econo
mice" chemînd la „austerita
te", Ia Santo Domingo apărea 
un decret semnat de același 
Balaguer care conferea noi 
avantaje faimosului „United 
Fruit Company". Actualmente, 
prin desființarea Corporației 
dominicane a zahărului, care 
realiza pînă acum o bună par
te a producției de zahăr, Uni
ted Fruit Company controlea
ză, practic, această ramură de 
bază a economiei țării. Merită 
semnalat că asemenea măsuri 
merg mină în mînă cu intro
ducerea unui veritabil program 
de intensificare a exploatării 
maselor. Amintim în acest 
sens recenta creare, sub influ
ența companiilor străine, a u- 
nei așa zise „petiții industri- 
ale’" care, așa cum se relevă 
în declarația dată publicităfli 
de un grup de lideri sindicali 
„transformă fabricile in în
chisori".

Starea de spirit existentă în 
țară vădește faptul că marile 
probleme care au declanșat 
criza dominicană n-au fost 
nici pe departe rezolvate. E 
evidentă necesitatea unor pro
funde schimbări care să ducă 
la o reală independență, la 
respectarea drepturilor și li
bertăților democratice.

Persistența unei politici de 
ignorare a intereselor vitale 
ale maselor dominicane este 
cauza cauzelor perpetuării în
cordării.

EM. RCCAR
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