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ACTUALITATEA a Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din

ONE DECONTEAZĂ TIMPUL PIERDUT?

A doua ediție a „Serilor" se va desfășura 
simbătă 4 februarie a. c. in sala de spectacole

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN AL1 UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CUM SPORIM
„CARATELE14 METALULUI

IN SPAȚIUL DINTRE
PLANȘETA

Șl APARATUL C.T.C.
Găsirea celor mal eficiente posibilități pentru valorlfl

carea metalului, confruntarea soluțiilor propuse în urma
unor analize amănunțite în cadrul secțiilor, a constituit
tema de dezbatere a consfătuirii ținută recent la Uzina
„Semănătoarea". S-au întîlnit, față în față, muncitori frun
tași, tehnicieni, ingineri, cadre din conducerea uzinei, a
ministerului de resort și a Institutului de proiectări mașini
agricole. Această acțiune a fost dictată de realitate, de ne
cesitatea de a se curma piederile de metal care se mai fac.
E demn de reținut faptul că această consfătuire a arătat că
angajamentul de reducere a consumului de metal luat nu
cu mult înainte, cu ocazia discutării cifrelor de plan pe

In timpul discuțiilor au fost 
semnalate multe 
ce au persistat anul 
cut în controlul tehnic de 
calitate 
asistența tehnică acordată pe 
întreg parcursul procesului 
tehnologic, cu scopul ca pe 
1967 să nu mal fie repetate. 
Așa cum spunea tovarășul 
MARIN BURDULEA, secreta
rul comitetului de partid al u- 
zinei, unii maiștri nu au depus 
eforturi susținute pentru acor
darea asistenței tehnice cores
punzătoare. Datorită acestui 
neajuns mulți muncitori au 
mărit cantitatea de piese rebu- 
tate. Paralel cu slaba asisten
ță tehnică, a funcționat neco
respunzător și organul C. T. C. 
Dacă s-ar fi intervenit la timp

dereglări 
tre-

al pieselor și în

multe rebuturi, nu »-ar 
fi produs. Așa cum s-a subli
niat în dese rînduri, controlul 
tehnic de calitate, trebuie să 
devină mai activ, să se trans
forme într-un organ de preve
nire a rebuturilor.

De la proiectare plnă la exe
cutarea completă a mașinilor 
agricole, sursele de economi
sire a metalului sînt multiple 
și se cer examinate cu atenție. 
Inginerul EUGEN CONSTAN- 
TINESCU, constructorul șef al 
uzinei, a arătat că de curînd 
s-a trecut la o verificare a 
consumurilor de metal desti
nate realizării fiecărui proiect. 
Prin reproiectarea și simpiifi-

ION CHIRIC
(Continuare In pag. a V-a)

pornit a fost că în condițiile sporirii performanțelor teh-
nice, mașinile agricole pot fi totuși mai ușoare. Așa cum au
arătat vorbitorii, dacă s-ar reduce greutatea combinelor nu
mai cu 1 Ia sută s-ar putea fabrica în plus 50 de combine
anual din metalul economisit.

în amurg, o ve

dere parțială a

Combinatului

chimic Craiova

N** v . »" . ... K
1967, poate fi mult depășit. Ideea centrală de la care s-a

1967 Intr-o simbătă

in Deva, Rind pe 
aprins luminile ora-
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CONCURSURILE SERII
• CINE RECITA MAI FRUMOS O POEZIE DE DRA

GOSTE _  concurs de recitări dotat cu numeroase premii.

• DRUMEȚIND PRIN MUNȚI — concurs pe teme turis
tice organizat în colaborare cu 
acestui concurs, O.N.T. Carpați

Premiul

Premiul

1: 5 zile vacanță

In pag.

O
Gîndirea colectiva

in acțiune
Un reportaj de la adunările gene

rale ale cooperativelor agricole de pro
ducție din comunele Perieți. Sf. Ghe- 
orgbe, Săveni și Licuriciu, regiunea 
București în care a fost analizată acti
vitatea desfășurată în cursul anului 
trecut și s-a dezbătut și aprobat planul 
de producție și financiar pe anul 1967.

Premiul

O.N.T. Carpați. Cîștigătorilor 
le oferă următoarele premii:

la Poiana Brașov.

II: O excursie de 6 zile prin cabanele din Bucegi.

III : O excursie de 3 zile prin cabanele din Bucegi.

(Bibliografia a apărut în nr. 5502 din 27 ianuarie).

• CONCURS DE EPIGRAME PE TEMA DRAGOSTEI. 
3®

(Lucrările se primesc la redacție pînă la 2 februarie). în
scrieri la telefoanele: 18.41.50 sau 18.54.01.

In PAGINA 5 veți face cunoștință\cu cîțiva din
tre protagoniștii „serii"

Foto: J. CU CU
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SURPRINZĂTORUL DEVER AL UNEI

PAȘNICE COFETĂRII DIN DEVA

Salut dialogul de la dis
tantă. Bun venit în mijlocul 
nostru și nemăsurate aplau
ze In noua sa ediție. Din 
nou, televiziunea a dovedit 
duminică seara, că nu e nu
mai o instituție de cultură 
șl informare a unei largi 
mase de telespectatori, ci 
și un valoros intermediar 
dintre aceștia și nebănuițil 
săi artiști amatori. Întîm- 
plarea sau buna inspirație 
a făcut ca prima etapă a 
noilor confruntări artistice 
să aducă la această șeză
toare două regiuni știute, 
pe lingă atîtea și atîtea do
vezi ale hărniciei și price
perii locuitorilor săi, ca te
zaure inestimabile de ta
lente artistice și nestemate 
folclorice. Nu ne e în in
tenție să ținem pasul unei 
telecronlci șl nici să rezu
măm reportericește „filmul" 
confruntării, ci să adăugăm 
numai cîteva exclamații la 
aplauzele meritate, culese 
de artiștii celor două regi
uni.

Orice s-ar spune șl înco
tro ar merge inovațiile re
gulamentare, cimpurile mag
netice cele mai atrăgătoare 
vor rămîne cele inspirate 
din folclorul regiunilor res
pective. Și canîo-ul și obo
iul simfonic sînt fără îndo
ială inspirate prezențe în
tr-o asemenea confruntare 
menită să aducă în atenția 
generală tinere talente, dar, 
nu-1 mai puțin adevărat că 
aerul tare și mirosul jilav 
de țărînă al pămîntului no
stru bun și generos, pe care-] 
aduc pe tălpile lor dansa- 
torii și rapsozii folclorului 
nostru, imaginează din „dia
logul la distanță" o vastă 
cupolă sub care devenim pe 
rînd interpreți și spectatori. 
Călușarii șt Arcanul, stră
vechi dansuri românești, 
fluierul vrăjit al lui Iile Ca- 
zacu de pe undeva din ob- 
cinele Bucovinei și vioara 
septuagenarului Gheorghe 
Bobei, vocile calde și șăgal
nice ale Laurel Lavric și 
Vasilica Polifronie, sînt 
eroii acestei seri. Lor șl 
multor altora, sincere felici
tări pentru încîn tarea pe 
care ne-au prilejuit-o 1 De-a 
dreptul formidabil, sinteze 
de măiestrie și paradă de 
ritm și sonurl, tablourile fi
nale. Ne îmbogățim cu toții 
la acest ceas <le confrunta
re artistică, căci arta lor 
atinge, făcînd să vibreze cu 
profunzimi, coarda cea mai 
lungă a spiritului oricărui 
spectator : fibrele patriotis
mului său.

Cinci ore de confruntări 
e un îndelung maraton ar
tistic și mulțumim pentru 
toate cele.

V. ARACHELIAN

PE ȘANTIERUL HAINEI
DE ALUMINIU SUMINA

Pe șantierul de ex
tindere a Uzinei de 
aluminiu Slatina s-a 
terminat montarea 
tuturor celor 160 de 
cuve de electroliză. 
Acum se lucrează la 
înzidirea lor. într-o 
altă hală, unde s-a 
gsigurat din vreme

front de lucru, a în. 
ceprut înzidirea pri
mului i dintre cuptoa
rele de coacere. S-a 
terminat, de aseme
nea, construcția din 
prefabricate din be
ton a coșului de fum, 
care are o înălțime 
de 75 metri.

Ianuarie
seara.

Stntem 
rind s-au 
șului, reclamele de neon, vi
trinele și holurile cinematogra
felor. Pe strada principală stră
juită la un capăt de imaginea 
feeric luminată a cetății Deva, 
Iar ia celălalt de silueta sveltă 
a blocului turn, se plimbă după 
o săptămînă de muncă cetățe
nii orașului, cu deosebire ti- 
meri.

Oprim pe ctflva dintre ei 
tntreblndu-I cum ar dori să-și 
(petreacă această simbătă seara. 
Am pus această Întrebare Ia 
H00 de tineri Intre 16 și 28 de 
ani „Am vrea să dansăm', 
de tineri) „Să ascultăm 
concert de muzică ușoară' 
de tineri), „Să ascultăm 
concert simfonic' (11 tineri). 
„Să ascultăm o conferință care 
să dezbată probleme interesam

(33 
un
(31
un

te Cosmonautică, tehnică, edu
cație, exploratori (10 tineri), 
„Să patinăm (5 tineri), „Să 
ascultăm recitindu-se poezii" 
(8 tineri).

Nouă ni s-au părut legitime 
dorințele lor și am căutat în 
seara aceea să vedem ce oferă 
Deva, capitală de regiune, ti
nerilor ei locuitori. Hunedoara, 
mare centru muncitoresc, este 
doar la o depărtare de 16 km; 
la fel de aproape se găsește și 
Simeria, mare nod de cale 
ferată, ambele localități avind 
In permanentă legături de 
transport cu Deva. Orașul are 
două cinematografe, care desi
gur sînt totdeauna pline și la 
care rulează filme destul de 
recente. Concertele simfonice 
au loc foarte rar și doar atunci 
ctnd vine in turneu o formației 
a Filarmonicii, a Operei din 
Cluj sau a vreunui teatru 
muzical din [ară. Teatrul de

estradă dă spectacole mal mult 
in regiune, deoarece sala este 
în reparație — acum în plină 
stagiune 1? Concerte de muzică 
ușoară nu se dau decit prin 
O.S.T.A. șl in majoritatea ca
zurilor de slabă calitate. Re
citalurile de poezie stnt dezi
derate rămase încă in fază de... 
proiect. Conferințe pe teme 
care ar interesa tineretul nu se 
(in nici ele prea des.

Patinajul, fiind probabil o 
chestiune care depinde de 
puțini bani, de puține ore de 
muncă voluntară și mai ales 
de inițiativă a fost și el exclus. 
A rămas doar posibilitatea 
„de a dansa". Dar și acest lu
cru presupune o sală, poale 
chiar o casă de cultură, o casă 
a tineretului. Este drept că 
Deva posedă citeva săli care 
ar putea fi folosite : la U.R.C.M. 
este o sală pe care tineretul o 
cunoaște doar cu ocazia pa-

radei modei. Apoi clubul Sin
dicatelor sau Cantina Exploa
tării miniere ca și clubul I.R.H. 
ar putea constitui locuri unde, 
tineretul din Deva și Împreju
rimi să se intîlnească simbătă 
seara, să asculte un recital de 
poezie,, o conierinfă cu subiect 
pasionant — așa cum normal 
iși doresc tinerii și bineînțe
les... să danseze.

Sălile de mai sus stnt tot
deauna închise. Și atunci ce 
fac tinerii simbătă seara ? 
Răspunsul l-am găsit foarte 
curlnd, Îndrumați chiar de unii 
din cei 100 de tineri chestionați 
de noi in seara aceea.

„Duceți-vă la cofetăria „Car
pați? 1 Cofetăria sus-pomenilă 
se află pe strada principală 
peste drum de teatrul de estra-

LIANA ANGHEL

(Continuare In pag. a V-a) Iarna, la Muzeul satului
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CINE DECONTEAZĂ
TIMPUL PIERDUT?

500 tineri de la I. P. R. O. M. E T., filatura • Care sini factorii ce vă răpesc timpul liber ?

Dacia, Combinatul poligrafic „Casa Srinteii",
|. P. R. 5, Băneasa, Politehnica, Liceul I. L 

i - * ■' ,i

Caragiâle, răspund la întrebările:
• Cum credefl că s-ar remedia acest lucru ?

Studentul 
fl „delapidatorii” 

timpului său
Pentru a ne continua raidul 

prin facultățile și institutele de 
învătămînt superior din Capi
tală l-am cooptat în echipa de 
reportaj pe coresp.ondentul 
nostru voluntar, studentul 
Victor Rareș de la Facultatea 
de filozofie. Primul popas îl 
facem prin biblioteci. S-ar pă
rea că aici, în liniștea adîncă 
și intelectuală a sălilor de stu
diu, timpul nu mai are dimen
siuni. Dar iată ce ne spun stu
denții : „La 
aproximativ 20 de minute 
schimbarea 
Alexandreseu 
anul III); 
trebui să-și depene 
și discuțiile în propriul lor timp 
liber și să ne dea cărțile ce
rute mai 
riu — 
„Mi-am 
întreagă 
(Popescu 
anul III).

La cantinele studențești 
„Grozăvești" și „Regie" ne-am 
dus, ca să spunem așa, la si
gur. Ascultasem fără voia 
noastră relatarea unui student 
care-și povestea cu haz peri
pețiile de la orele prînzultii. 
Cantina „Grozăvești" are trei 
linii de autoservire dar nu 
funcționează decît două — a 
treia servind probabil drept 
etalon de curățenie și obiect 
de discuții aprige cu adminis
trația" (A. Rizea, drept, anul 
III). „Cînd, după 40 de minute 
de așteptare, ajungi la linia de 
autoservire constați că s-au 
terminat tăvile sau tacîmurile" 
(C. Speranjia, biologie anul I). 
O situație asemănătoare am 
găsit la cantina „Victoria" 
unde se servește masa doar la 
una din linii — a 
tînd doar formal, 
o coadă imensă, ca i 
nele „Regie" și 
„Pierd circa 2 ore 
cantină" ne declară 
Pompiliu de la energetică, anul 
II B și ceea ce este mai trist 
este faptul că în situația sa 
se află sute și sute de stu
denti. Rezolvările le-am găsit 
pe loc, în discuțiile cu studen
ții. Iată numai cîteva dintre 
•le: La flecare linie să ser
vească 3 persoane, (și nu 4 — 
— aceașl persoană puțind foar
te bine să rupă bonurile și să 
servească felul trei), iar In să
lile de mese să asigure cură
țenia două sau trei persoane 
(dar să lucreze efectiv, nu să se 
plimbe sau să stea de vorbă), 
în felul acesta s-ar elibera mî
na de lucru necesară punerii în 
funcțiune și a liniilor de auto
servire nefolosite acum.

Pentru descongestionarea can.

tinelor supraaglomerate ale 
Politehnicii s-ar putea face un 
transfer de studenti la cantina 
„Cotroceni" care nu funcționea
ză la întreaga capacitate pro
iectată. Soluții, după cum se 
vede, există. De ce oare nu 
le-au găsit și cei în drept 7

Caruselul 
deplasărilor inutile

buie să le dorim și administra
torilor noștri o boală de stomac 
pentru a organiza un meniu 
dietetic?" (Udrea Gheorghe, 
anul III). Și pentru că am vor
bit despre dietă să trecem și 
prin policlinica studențească. 
,De cîteva luni de zile nu reu- 

să ajung la medicul de 
am nevoie" ne declară în 
de așteptare Avram Nicu- 
anul II B, energetică. Con-

bibliotecă pierd 
cu 

volumelor" (Ene 
— energetică, 

„Bibliotecarele ar 
amintirile

repede" (Radu Hono- 
geografie, 
pierdut o 
așteptînd o revistă" 
Marius — filozofie,

anul III), 
dimineață

doua exis- 
Rezultatul i 
și la canti- 

„Buzești". 
pe zi la 

Cristea

•) Începutul anchetei in 
nr. 5501

Orarul de studiu îmbracă 
uneori forme ciudate. Iată un 
exemplu : studenții din anul III 
A al Facultății de electronică 
au marțea cursuri în str. Po- 
lizu de la orele 7,30, de la 9,30 
In str. Furtună, iar la 11,30 re
vin în Pojizu. Vinerea, la 
7,30 sînt prezenți la curs în 
Calea Victoriei, iar la 0,30 o 
săptămină e curs in Polizu alta 
In Bd. 1 Mai pentru ca Ia 11,30 
să se plece înapoi In Calea 
Victoriei. 1 naginați-vă acest 
transfer zilnic de studenti care 
trebuie să sosească punctuali 
la ore, călătorind în atit de 
nepunctualele autobuze și 
tramvaie bucureștene. Anomalii 
asemănătoare se găsesc și la 
alte facultăți : „Pentru un curs 
pe care îl avem la Institutul 
Agronomic pierdem marțea și 
joia cîte două ore cu transpor
tul* (Predescu Angela, biolo
gie, anul III). „Ferestrele de 
mică durată dintre cursuri nu 
avem cum să le folosim și In 
consecință le pierdem în mod 
inutil" (Albu Mihai, economia 
generală, anul IV). „Pierdem 
mult 
nilor 
Sînt 
curs 
alte zile numai două ore 
(Bitev Mircea, 
III). Un ciudat „schimb de lo
cuință" care a avut loc de 
curind i-a mutat pe studenții 
de la geografie, care ședeau în 
căminul „Carpati" (vizavi de fa
cultate, tocmai la „Grozăvești". 
Și, în compensație, studenții de 
la biologie (care ședeau lîngă 
facultate, la „Grozăvești") au 
fost trimiși Ia „Carpati". Se 
poate oare concepe o mutare 
mai anapoda 
la caruselul 
tile trebuie 
rile pe care 
rile complexe Regie, Groză
vești, Agronomie, trebuie să le 
facă pentru mici cumpărături 
(rechizite, papetărie, alimenta
ră, cofetărie, țigări etc.) pen
tru că nu există în apropierea 
respectivelor cămine nici un 
fel de punct comercial. Studen
ții care țin regim alimentar 
pierd mult timp cu deplasările 
la unica cantină dietetică din 
oraș. Există o singură excep
ție : la Institutul de construcții. 
Un student de la construcții ne 
spunea : „La noi, fiecare canti
nă are și meniu de regim. Di
rectorul administrativ este mai 
înțelegător, pentru că este 
bolnav de ulcer". Auzindu-1, 
un coleg de-al său de la drept 
spunea nu fără haz. „Oare tre-

„■
șese 
care 
sala 
lina, 
statăm cu ochii noștri că pro
gramările nu se respectă, mulți 
medici lipsesc de la cabinet. 
„Prefer să mă tratez singur. 
Timpul meu valorează mai mult 
decît o pastilă antigripală". 
(Ion Mureșan, energetică, anul 
II A). „La policlinica „Regie" 
— ne spune Dimitriu Radu, 
energetică, 
buje să fii 
dimineața 
Intri la 12 
formalitate
răpește mult timp este practica 
birocratică prin care un certifi
cat medical eliberat de poli
clinica studențească nu este 
valabil decit cu viza total for
mală a cabinetului medical al 
institutului de care aparții" 
(N. Călin, geologie, anul III).

anul III A — tre-
prezent la orele 7

pentru a reuși să
la tratament". „O

inutilă, care ne

Valoarea timpului 
liber cînd ai 17 ani
La vîrsta marilor descope

riri, valoarea timpului liber nu 
poate fi măsurată. Ea înseam
nă în primul rînd cunoaștere. 
De aceea toti elevii din clasele

superioare cu care am stat de 
vorbă ne-au mărturisit criza 
lor de timp și, paralel, nevoia 
pe care o simt pentru o mai 
bună organizare și folosire a 
acestuia. „Vreau să învăț bine, 
să citesc cărți bune, să văd 
spectacole, filme, să ascult un 
concert, să mă plimb. Mai pot 
vorbi în cazul acesta de timp 
liber 7 — ne mărturisea Ilie 
Marieta din clasa a Xl-a. La în
trebarea „cine vă fură timpul" 
răspunsurile s-au grupat pe cî
teva canale. Iată-le :

„Rețeaua slabă de librării, 
papetarii, de rechizite școlare. 
Librăriile sin* mai toată ziua 
în inventar" (Cadet Hdi, clasa 
a Xl-a). „Librăriile nu sînt toate 
bine aprovizionate, iar adeseori 
în biblioteci nu găsești ce-ți 
trebuie". (Stan Aurelia, clasa 
a Xl-a). „Pentru un caiet mergi 
din librărie în librărie, pentru 
ca după 2—3 ore să te întorci 
acasă învingătoare, cu trofeul 
— un caiet cu 20 de file* 
(Gabriela Dragomirescu, clasa 
a Xl-a).

„Pierd mult timp cînd mă 
trimit părinții Ia cumpărături" 
(Dinulescu Virginia clasa a 
Xl-a) „Cumpărăturile în oraș 
îmi iau o groază de timp și asta 
din vina celor care nu aduc la 
vreme mărfurile de sezon cit 
și a unei publicități defectuoa
se incit nu știi de unde să 
cumperi un produs sau altul" 
(Săran Ana, clasa a X-a).

I
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Maistrul Petre Răsuceanu de la F.R.B. II din Capitală explică elevelor de la Școala profesio
nală, care fac practică in fabrică, procesul de lucru la secția bataje

Foto: N. STELORIAN

SUPERPRODUCȚIA
Șl SUBPRODUCȚIA

tinrp din pricina defecțiu- 
în organizarea orarului, 

zile elnd avem 10 oțe de 
— marțea, vinerea, tar in 

joia, 
geologie, anul

ca aceasta 7 Tot 
deplasărilor inu- 
adăugate d'rumu- 
studentii din ma-

DIN OBICEIURILE
POPORULUI ROMÂN

Din totdeauna nunta i-a apă
rut poporului nostru ca o săr
bătoare ; cu petrecere, cu cîn- 
tec, cu veselie colectivă, cu un 
întreg ceremonial îi întîmpină 
nuntașii pe cei doi tineri 
care-și unesc viețile. Iată de ce 
nunta își are, deci, aspectul ei 
ritual propriu. O întreagă co
lectivitate umană participă la 
realizarea fericirii celor doi, 
mirele și mireasa ; într-un spi
rit de într-ajutorare firească, 
sănătoasă, de lungă tradiție, 
vin cu daruri la tinerii căsă
toriți, nuntașii iau parte la 
petrecerea în cinstea lor, în 
fond în cinstea afirmării pu
ternice a vieții pe care-o re
prezintă căsătoria : „Așa-i le
gea din bătrîni / din bătrîni, 
din oameni buni".

Se poate vedea aceasta și în 
proza populară epică, în par
tea ei cea mai întinsă, cea a 
basmelor, al căror sfîrșit e de 
cele mai multe ori reprezentat 
de căsătoria voinicului cu a- 
leasa inimii sale ; toate încer
cările pe care flăcău] și fata le 
suferă, sînt în fond ocazii de 
a-și dovedi prin faptă dragos
tea, vrednicia și priceperea 
prin care-și dobîndesc dreptul

Ancheta noastră se oprește aici. 500 de tineri și tinere din 
București au fost întrebați și au răspuns. Dar „biografia" 
timpului pierdut nu s-a încheiat și invităm cititorii ziarului 
nostru să ia parte Ia continuarea anchetei: „Cine decon
tează timpul pierdut", rugindu-i să răspundă la următoarele 
întrebări:

• Cum folosit! timpul dumneavoastră liber ?

• Unde și cum vă este răpită o parte a timpului dum
neavoastră liber ?

• Ce propuneri aveți?

Anchetă realizată de
VICTOR CONSTANT1NESCU 
ATANASIE TOMA

în copilăria mea existau în 
București un număr de cinema
tografe de mina a treia care 
programau in exclusivitate fil
me de aceeași mină, western
uri mediocre, producții polițiste 
sau de groază, un repertoriu ia 
care nu participau actori de 
răsune! și care se urmarea în
tre două trenuri, pentru a scăpa 
de o ploaie torențială, sau în 
momente de oboseală a spiri
tului.

Astăzi, datorită, printre alte
le, mijloacelor tehnice și ce
rințelor unui anumit public cu 
sensibilitatea artistică tocită 
sau chiar dispărută, astfel de 
producții mediocre s-au dilatat 
nemăsurat ajungind „superpro
ducții". Vedetele colaborează 
la ele cu o lacomă nonșalanță, 
rețetele sînt enorme pe mă
sura cheltuielilor, iar genul ca 

• atare crește cantitativ, într-o 
superproducție simptomatică.

Un anumit ritm al vieții occi
dentale, trepidația sufocantă în 
vederea acumulării de bunuri 
materiale care nu mai lasă timp 
aspirației spre cercetarea valo
rilor intelectuale și culturale, 
o anumită blazare și abrutizare 
a resorturilor emotive stimu
lează aparifia paradoxală a 
unor nimicuri colosale, a u- 

rudimente de substanță

0

Comori de arid dacieă In săli muzeale
Foto: AGERPRES

de a-și uni viața și de a-și 
clădi împreună fericirea. Nu 
degeaba o fată spune într-o 
baladă : „Bărbat oi lua / care 
s-a afla / Dunărea să-noate / 
rădicînd din coate / că-i o zi- 
cătoare /, de însurătoare: / 
cine bate Dunărea / nu mi-1 
bate muierea". La fel flăcăul 
pune și el preț întîi și întîi pe 
hărnicia viitoarei tovarășe de 
viață : „Nevasta cu minte bună 
l e bărbatului cunună". Bi-

ea de fapt pasul cel mai serios 
din viață, totul trebuie fă
cut cu chibzuință. Ignorarea 
nunții ca rit necesar și firesc 
are efect rău asupra convie
țuirii, deoarece lipsa lui îi pre
supune imposibilitatea : „Pînă 
ce nu-s cununată / nu mă țin 
că-s măritată". Pripeala, căsă
toria de mîntuială, și mai ales 
despărțirea fără temei a soți
lor sînt privite cu aspră deza
probare : „Tăt nu te-oi descu-

și însuratul de tînăr" ; omul 
nehotărît și lăsător „tot alege, 
alege / pînă ce-a culege" și 
nu-i bun decît „să se-nece în 
tău“ dacă ,.a rămas de rîs în 
sat / pentru că-i neînsurat" 
sau „a rămas de rîs în lume / 
ca fetele cele bătrîne" fiindcă 
„cît 
ține 
unde 
nui 
tunci

îi omul tinerel ! se 
dorul de el, f dar de 
- mbătrînește / nimă- 
nu-i trebuiește" ; a- 
desigur i se cîntă „frun-

NUNTA
neînțeles că nunta trebuie să 
aibă la bază libera consimțire 
a celor doi soți, consimțirea 
întemeiată și ea pe dragostea 
lor : „Ce folos de chip frumos / 
dacă nu e lipicios". „Decît pine 
cu hemeu / și s-o mînc cu-n 
meteleu / mai bine-oi mînca 
pogace I cu voinicu care-mi 
place", sau „Nu dau bade ochii 
mei f pe cei patru boi ai tăi". 
Cum veselia nunții ascunde în

nuna / că nu-i vina mea / ci e 
vina ta : / cununia-a fost la 
mine / ochii tăi în cap la tine / 
de ce dar n-ai cătat bine, / de 
ce n-ai cătat anume / cu cine 
te legi pe lume ?“. Sau „Mări- 
tatu-i lucru mare / nimeni nu-1 
poate stricare / că nu-1 măr 
putregăios / să muști din el, 
să-l țipi jos“. Poporul prețu
iește „mîncarea de dimineață

ză verde rușmărin / rău îțî stă 
june bătrîn" sau își zice, de-i 
băiat „frunză verde tilipin / am 
rămas flăcău bătrîn / și aș 
vrea să mă însor / dar fetele 
nu mă vor" sau de-i fată „Vai 
de m-ași vedea scăpată / de 
fetia blăstămată / că-i rușine 
să mori fată / bătrînă, nemări
tată". Și mai aspre sînt cuvin
tele despre omul neserios :

„Măi bădiță, măi Ioane / cît a 
fost vara de mare / tot ai zis că 
mă-i lua / iată c-a venit toam
na / și-ai dat mîna cu alta“ 
sau „Frunză verde de grănate / 
osîndi-te-ar și te-ar bate / 
bade a mea direptate ; / căci 
cît fu vara de mare / tăt ziceai 
că mi-i luare / dar cînd veni 
toamna / dăduși mîna cu alta“. 
însoțirea e lucru firesc, des
părțirea, dacă nu există mo
tive foarte temeinice, nu ; omul 
trebuie să fie serios cînd intră 
în vorbă cu cineva și să gîn- 
dească bine la ceea ce face, în- 
trucît este vorba de așezarea 
(întemeierea) întregii vieți. Cu
vintele poporului nostru, rod 
plin de învățăminte al unei mi
lenare experiențe de viață, ex
primă deci nu numai o atitu
dine față de un legămînt atît 
de important cum e căsătoria, 
ci și un îndemn pilduitor pen
tru tineretul nostru spre cinste, 
seriozitate, omenie, spirit de 
răspundere, chibzuială și vred
nicie în viață.

CONSTANTIN STIHI

Nina Cassian

prin 
forțe 
mul- 

i și

amplificate fastuos — 
mari desfășurări de 1 
tehnice, prin decoruri, 
(imi, averse de strassuri 
de singe, atrocități de vopsea 
și apoteoze bomboniere.

Cind un actor de 
joacă intr-un ‘astfel de film, el 
e adeseori redus la o gestică 
și o mimică sumară, de tablou 
vivant în interpretarea unui 
text de o reducție de gîndire 
stupefiantă interzieîndu-i-se 
orice nuanțare.

Și totuși, superproducțiile au 
apărut in mod firesc, o dată cu 
dezvoltarea mijloacelor cine
matografice și 
anumite nevoi 
care însă nu 
face cu nevoia 
tate a celor despre care 
vorbit mai sus. Anvergura și 
monumentalitatea pot consti
tui date artistice demne de 
toată stima; narațiunea palpi
tantă, peisagistica amplă, cu
prinderea panoramică a unui 
eveniment important, vitalita
tea coloristică, ba chiar verva 
de divertisment, sînt tot atltea 
calități posibile, cînd regizorul 
și echipa lui vor și sînt în 
stare să facă artă.

Superproducții a făcut și 
Vajda, superproducții au fost 
și „Cartouche" și „Can-Can", 
pentru superproducții se pre
tează și Dumas șl Hugo. Unele 
dintre ele sugerează măreția, 
altele se caracterizează prin 
aventuros și fantastic, altele, în 
sfîrșit, pun accentul pe palpi
tant, pe umor etc.

A nega necesitatea „genului 
distractiv" sau a-1 trata cu 
dispreț indică rigiditate și în
gustime de concepfie și de 
gust. Desigur, 
producție este 
insistat însă 
„format mare" 
fia lui este și 
prin întregul 
momeli, ispite

Am 
presă în legătură cu acea 
Angelică despre care titlul 
pretinde că ar fi „minunată" și 
am constatat, în răspunsurile 
unor tineri apărători ai filmu
lui o doză de naivitate și de 
stlngăcle (poate, pe alocuri, 
simulată) în căutarea argu
mentelor pro. Astiel, unul din 

de 
„istoric" al filmului, 

că în producții de

renume

chiar a unei 
de spectaculos, 
are nimic de a 
de superficiali- 

am

ea 
ei
Și

urmărit

nu orice super- 
distractivă. Am 
asupra filmului 
pentru că atrac- 

foarte mare, 
cortegiu de 
capcane, 

discuțiile In

ei, se mărturisea atras 
contextul 
Desigur, 
felul celei pomenite, „contex
tul" istoric nu e nici măcar un 
„subtext" ci un simplu „pre
text", fiind tratat și acesta tn 
marea majoritate a cazurilor, 
în mod pueril sau eronat. Cu 
aspecte nu rareori ridicule 
„Elena din Troia", „Cleopatra", 
„Ben-Hur", „Regina din Saba", 
istoria, biblia, legenda, totul 
devine un simplu nucleu ope- 
retistic pentru fotografierea 
unei actrițe elementar frumoa
se, într-un fel de paradă a 
modei pe cont propriu, cu 
punctul culminant tn toaleta
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• „Muzică
și literatură"
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Publicist de largă Informație, 
Emil Mânu a fost adesea preocu
pat In ultimii ani, in revistele de 
specialitate, de descoperirea și 
sublinierea relațiilor stabilite între 
marii reprezentanți al literaturii 
românești și fenomenul muzical.

Continuînd aceste preocupării 
Emil Mânu ne oteră de astădaiă o 
amplă antologie, substanțial co
mentată, cuprinzînd o suită de 
eseuri asupra muzicii extrase din 
lucrările sau publicistica semnată 
de Tudor Arghezi, George Bacovia, 
Lucian Blaga, Geo Bogza, Dan 
Botta, George Călinescu, Anton 
Holban, Nicolae Iorga, Camil Pe
trescu, Mihai Halea, Mihail Sebas
tian șl Tudor Vianu.

De la celebrele tablete ale lui 
Arghezi despre Enescu și Luchian 
sau comentariile din ,,Cronicile 
optimistului" ale lui Călinescu la 
„elogiul" făcut de Geo Bogza 
Triplului concert al lui Paul Con- 
stantinescu și capitolele dedicate 
muzicii în „Estetica" lui Tudor 
Vianu, cititorul are la dispoziție 
250 de pagini din cele mai fru
moase gloduri despre muzică no
tate de scriitorii români.

Din păcate, tn dorința de a In
tegra în cea mai mare măsură în 
cuprinsul antologiei doar pagini 
care demonstrează strădaniile unor 
scriitori de a crea în publicistica 
noastră o problematică filozofică a 
muzicii (unele dintre ele de mai 
mic interes) îngrijitorul ediției, nu 
ne-a oferit valoroase fragmente de 
cronici din ziarele vremii în care 
Arghezi vorbește, de pildă, despre 
„Năpasta" lui Sabin Drăgol sau 
valoarea unor cîntăreți de talia Iul 
Folescu, corespondențele Iui Blaga, 
despre succesele unor artiști ro
mâni în străinătate (vezi colecția 
revistei „Muzica" din 1922), însem
nările din „Neamul românesc", în 
care Nicolae Iorga ne conturează 
rolul pe care-1 au în cultura ro
mânească compozitori ca George 
Dima etc.

• „Sonatele
pentru pian

cea mai transparentă, pentru 
masacre cu morfi și răniți care 
cad de pe cal scofind aceiași 
răcnet conventional, pentru un 
pitoresc care respectă foarte 
pufin documentul in favoarea 
efectului revuistic.

Un alt tinăr susținea că 
„discutata Angelică' i-ar ti 
dat satisfacția „triumfului drep
tății", Dar e evident că mai 
toate filmele de această factură 
duc Ia victoria „binelui" asu
pra „răului" numai că nu În
totdeauna conținutul corespun
de denumirii, iar confuzia nu e 
datorită complexității termeni
lor, ci, dimpotrivă, tratării 
acestora „la intimplare", fără 
alte criterii decît cel comer
cial și senzațional.

în sfîrșit, trebuie spus că 
nici atitudinea pedantă vetust 
moralizatoare a unor comenta
tori nu e de natură să atenueze 
hiatul dintre cei care consideră 
„Femeia nisipurilor", o capodo
peră și cei care, la același film 
rid tn mod necuviincios, la 
momentele cele mai dramatice.

Așa cum există literatură dis
tractivă și muzică distractivă 
există și film distractiv. Exi
gentele pe care i le adresăm 
privesc finuta lui artistică, 
bunul gust, calitatea lui edu
cativă. Așa cum ar fi greșit să 
se creeze un raport de opoziție 
intre muzica clasică și muzica 
ușoară, nu trebuie opus nici 
filmul „serios" de adîncime de 
concepție, filmului distractiv.

Frecventarea unuia sau a al
tuia (in, ca să zic așa, de buna 
gospodărire a necesităților psi
hice a spectatorului. De aceea, 
el trebuie să aibă de unde 
alege. E vorba, deci și de buna 
gospodărire a programării fil
melor pe ecranele noastre, pro
blemă îndelung discutată cu 
direcția difuzării. E intr-adevăr 
anormal ca, uneori, săptămînile 
să fie acaparate de platitudini 
și divertismente ieftine pe 
ecran lat sau nu, după cum 
anormal ar fi să se proiecteze 
într-o săptămină ia toate cine
matografele, numai filme de 
război.

Lupta împotriva prostului 
gust, a falsului erotism, a să
răciei de sentimente și de idei, 
lupta cu inerția sufletească și 
intelectuală a unei părți a 
spectatorilor îi revine în mare 
măsură critica 'cinematografice. 
Recenziile, analizele ample, 
conferințele cu exemplificări, 
încă insuficiente, ar contribui 
la stabilirea unor criterii și a 
unei ierarhii valorice în această 
artă care, meritîndu-și deplin 
numele, rămîne și cea 
populară.

Beethoven"
„Sonatele pentru pian Beetho

ven" — un titlu care la prima ve
dere ie adresează specialistului, 
iubitorului de muzici eu înaltă 
pregătire estetică. Edwin Fischer, 
unul dintre cei mal mari pianiști 
al veacului, este insă Înainte de 
toate un ginditor, un poet, un pia
nist preocupat de arta muzicală în 
totalitatea manifestărilor ei, un ar
tist care Înțelege necesitatea popu
larizării în mase a marilor valori 
ale artei.

Cele nouă prelegeri ținute tn 
vara anului 1945, vin astfel să ne 
prezinte nu numai coordonatele 
fiecăreia dintre cele 32 de sonate 
pentru pian (laborator al Întregii 
creafil beethoveniene, șl una din 
culmile istoriei muzicii universale) 
— ci conturează totodată ansam
blul operei „Titanului", cu largi 
investigații tn studiul formelor și 
mijloacelor folosite de compozitor 
In Întreaga sa operă.

Prelegerile lui Edwin Fischer 
dezvăluie cititorului, pe de o parte 
caracteristicile esențiale ale fiecă- 
reia dintre cele 32 sonate beetho- 
veniene, iar pe de altă parte con
cepțiile unui mare pianist despre 
modul de studiu al operelor beet- 
hoveniene, contururile personalită
ții lui Beethoven, trăsăturile ma
rilor lnterpreți beethovenlenl, in
strumentelor folosite de compozi
tor, biografii beethoveniene etc.

Prefațată de prof. Maria Cerno- 
vodeanu, traducerea în limb, ro
mână a prelegerilor pianistului el
vețian, reprezintă un remarcabil 
eveniment editorial.

IOSIF SAVA

mai

MUZEU SĂTESC
CLUJ (de la cores

pondentul nostru).
In urină cu trei ani 

din inițiativa învăță
torului Victor Neamtu, 
s-a înființat în comu
na Feldru 
Năsăud, 
Acțiunea de colecțio
nare a 
desfășurat cu ajutorul 
celorlalte cadre didac
tice, a elevilor și a lo-

din raionul 
un muzeu.

pieselor s-a

cuitorilor. 
tn muzeu 
■tnt grupate tn 
multe categorii. Pot fi 
văzute obiecte de 
păstorit printre car» 
un răboj, alături te o- 
hiecte casnice (rișnite) 
sau ceramică veche 
colecționată din co
mună. Se remarcă, de 
asemenea, documente-

In prezent, 
exponantele 

mai

lsto-le referitoare la 
rla comunei.

Bogat reprezentat 
este sectoral de numis
matică care cuprinde 
peste 1 0(H) de monede.

Nu de mult s-a des
coperit un fusaior 
unul dintre cele 
prețioase obiecte 
muzeu apreciat de 
ciallști ca dattnd 
epoca neolitică.

mai 
din 

spe- 
din

Finețe, rezistență, precizie de 
ordinul zecimilor de milime
tri, iată calitățile cu care pie
sele și utilajele care poartă 
marca Uzinei „Vulcan" se fac 
cunoscute atît în țară cît și pes
te hotare, tn fotografie : Munci
torii Sîrbu Vasile și Uritu Con
stantin, lucrind la sudarea auto» 
mată la conductele de apă des
tinate Termocentralei Borzești



Spectaculos, în aceste zile, la sate este pei
sajul de iarnă. Impresie la prima vedere. în
șelătoare. Adunarea generală — forul suprem 
al cooperativei agricole, gîndire colectivă în 
acțiune — analizează munca de un an, sin
tetizează experiența pozitivă, descoperă nea
junsurile care s-au mai manifestat și pe a- 
cest suport solid, dezbate, hotărăște tactica 
și strategia viitoarelor bătălii pentru ca hec
tarul — avînd însă ca etalon nu metrul, ci 
tona de produse — să fie azi mai mare decît a 
fost anul trecut, pentru a gospodări și ex
ploata mai bine rezervele existente în fiecare 
unitate.

„Și cu ca și ceilalți — spunea cu un an in 
urmă inginerul Olte'anu Iordan, în adunarea 
generală a cooperatorilor din Satu Mare, ra
ionul Urziceni — susțin că anul 1965 a. fost 
cel mai bun an al nostru. Dar, trebuie să 
luptăm ca anul 1966 să fie și mai bun. Sînt 
sigur că Wom reuși". Inginerul își întemeia 
afirmațiile, convingerea pe hărnicia oameni
lor de aici, pe priceperea și experiența do- 
bîndită pe importantul ajutor pe care statul 
îl punea la dispoziția cooperativei, materia
lizat anul trecut, între altele, în cîteva mii 
de tone de îngrășăminte chimice, în tractoare 
și mașini agricole mai multe.

Bazată pe asemenea argumente, prevede
rea nu putea să nu se împlinească. Reali- 
zînd producții mai mari pe fiecare hectar, 
cooperatorii din Satu Mare au încheiat anul 
cu un venit cc depășește cu aproape 10 000 000 
lei pe cel planificat.

Am consemnat, cu un an în urmă, multe 
asemenea convingeri, planuri îndrăznețe care 
ținteau departe, iar acum, notînd împlinirea 
lor, constatăm, pe baza hotărîrilor adoptate 
în această iarnă, a bilanțului și perspectivelor 
că, rezultatele dobîndite, nu sînt decît un 
punct de plecare, o treaptă în scara produc
țiilor mereu mai mari pe care le poate da 
agricultura cooperatistă.

Cu 11,2 la sută mai mare decît in 1965, în 
anul încheiat s-a realizat cea mai mare pro
ducție agricolă din istoria României. Țăranii 

I cooperatori își au partea lor de contribuție 
la obținerea acestui rezultat.

La Săveni, în raionul Fetești sau la Perieți, 
în Slobozia, la Licuriciu, în Alexandria, ca și 
la Sf. Gheorghe, în Urziceni, peste tot în cîm- 
pia Dunării pe unde ne-au purtat drumurile 

/ în aceste zile, dincolo de toate neajunsurile, 
I mai mici sau mai mari care s-au mai mani

festat, producțiile globale planificate cu un 
I an în urmă au fost realizate și chiar depășite.

GÎNDIREA COLECTIVĂ
IN ACȚIUNE

Producțiile planificate pot 
depășite. Ne bazăm pe... 

Foto: I. CUCU
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Ce dă
dimensiune

hectarului ?

Documentele Congre
sului al IX-lea al parti
dului indică, ca un o- 
biectiv important pentru 
creșterea producției a- 
gricole, folosirea cu ma
ximum de randament a 
pămîntului. La 
Gheorghe, Perieți, 
veni sau Licuriciu, 
peratorii au dat, 
greutatea recoltelor

Sf.
Să- 

coo- 
prin 
adu

nate, dimensiuni noi fie
cărui hectar de pămînt. 
La Perieți, de exemplu, 
fiecare hectar cultivat cu 
sfeclă de zahăr a pro
dus aproape cît două, a- 
dică în loc de 18 000 kg 
cit prevedea planul, re
colta a fost de 33 300 kg. 
Cea mai mare producție 
din istoria cooperativei. 

Depășită consecutiv și 
progresiv, în ultimii 
3 ani, producția medje 
de porumb a fost în 
1966 cea mai mare de 
pînă acum — 3 585 kg. 
Grele au fost și hecta
rele cu porumb de la 
Săveni și Perieți. Mo
tivări ale succese
lor ? La Perieți : față 
de 1965, în 1966 supra
fața fertilizată chimic 
s-a dublat; o amplasare 
mai chibzuită a cultu
rilor, după cerințele 
biologice — o atenție 
deosebită dîndu-se hi
brizilor tardivi de po
rumb care au fost am
plasați pe un teren cu 
apa freatică mai spre 
suprafață. Sau un alt 
fapt, în aparență mă
runt. Studiile ante
rioare demonstraseră 
că semănatul porumbu
lui cu semănătoarea 
SPC 6 aduce un spor de 
pînă la 800 kg la hec
tar. S-a căutat folosirea 
la maximum a singurei 
semănătoare SPC 6 pusă 
la dispoziție. Cu ea au 
fost semănate 180 hec
tare din totalul

Și tinerii...
Către sfîrșitul 

verii, tarlalele 
rumb ale cooperativei-a- 
gricole au fost atacate 
de dăunători. La Perieți 
atacul a coincis cu o pe
rioadă de vînturi ce se 
porneau în zori, și că
deau la asfințit. Substan
țele de combatere erau 
luate de vînt, acțiunea 
devenea ineficace. Orga
nizația U.T.C. a avut a- 
tunci o intervenție foar
te apreciată. După ce a 
discutat cu mecanizato
rii, comitetul organizației 
JJ.T.C. a propus condu-

cerii alcătuirea unor e- 
chipe de tineri care să 
lucreze noaptea. Așa s-a 
și întîmplat și recolta a 
fost salvată.

Producțiile obținute 
sînt bune, veniturile rea
lizate din cultura plan
telor, de asemenea ; deo
sebit de important este 
însă faptul că în fiecare 
unitate, în fiecare adu
nare cooperatorii au de
monstrat, cu calcule și 
statistici precise, că pă- 
mînturile 
încă rezerve 
valoare.

„Hotărîți 
mai departe 
în adunare 
Bodea, președintele coo
perativei agricole din 
Sf. Gheorghe — avem 
datoria de buni meșteri, 
să cercetăm cu atenție 
ce a fost bun și ce nu 
în munca noastră. Și, 
dacă vom privi atenl, 
observăm că, pe alocuri, 
sînt unele goluri, mici 
fisuri. Iată un fapt. La 
absolut toate culturile

lor posedă 
nepuse în

să clădim
— spunea
Alexandru

de 630.

primă- 
cu po
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există, atît între brigăzi, 
cît și între echipe, o în
semnată diferență de 
producții nejustificată 
de potențialul solului, 
îngrășăminte sau valoa
rea seminței. De unde 
provin acestea ? în ma
joritatea cazurilor avem 
de a face cu moduri 
diferite de executare a 
acelorași lucrări. Toți 
sîntem membri ai coo
perativei, toți avem a- 
celeași drepturi și înda
toriri, dar iată că nu 
toți muncim la fel. Unii 
au continuat și în anul 
trecut să alerge 
procente, după norme, 
fără să ia în seamă 
dacă ceea ce fac spo
rește sau sărăcește avu
tul comun, 
cultura 
brigada 
3100 kg 
gada a 
2 400 kg.
înregistrat la toate cul
turile. La orez diferen
țele de la o brigadă la 
alta sînt de 1 200 kg la 
hectar".

„Are dreptate preșe
dintele — a intervenit 
cooperatorul Grîgore 
Drăgan — trebuie să 
punem stavilă goanei 
după zile-muncă. Mulți 
de la noi gîndesc cam 
așa : am săpat fundația, 
de acum pot să-mi aduc 
patul să mă culc, casa 
este gata. Toți se înghe
suie la orezărie la ame
najarea digurilor unde 
se pot realiza procente 
multe, dar cu greu 
putem determina pe cîți- 
va să vină la plivit sau 
la recoltat. Este aici și 
o defecțiune de organi
zare a muncii. Oamenii 
ar trebui cointeresați nu 
în realizarea unui număr 
cît mai mare de zile- 
muncă la amenajarea di
gurilor ci, în obținerea 
unor producții mari de 
orez".

după

seamă

Astfel, la 
porumbului 

întîi obține 
la hectar, bri- 

doua numai 
Diferențe s-au

„Producțiile 
puteau fi

cu 40 la sută
mai mari"

„Să-i felicităm pe 
fruntași — spunea coo
peratorul Gh. Moise, în 
adunarea de la Licu- 
riciu — dar să vedem, 
să analizăm pe cei care 
nu au realizat produc
țiile planificate, să ve
dem de unde provin 
pierderile". Și coopera
tiva agricolă din I ' 
riciu, a înregistrat 1 
nul care a trecut 
deri serioase. Din 
tul total planificat 
4 071 539 lei au realizat 
doar 3 527 147 lei.

„Nereal izarea venitu
rilor planificate — se 
preciza în darea de sea
mă prezentată de preșe

Licu- 
în a- 
pier- 
veni- 

; de

în 
grîu-

nele au fost băgate 
lan, la recoltatul _ 
lui, fără să se taie dru
muri. S-a pierdut mult 
grîu, a fost un jaf".

Un calcul sumar arată 
că la un singur drum 
într-o tarla lungă de 
1 000 metri s-au pierdut 
aproximativ 300 kg de 
boabe. Un canal al risi
pei pe numele lui adevă
rat proastă gospodărire, 
lipsă de răspundere față 
de avutul comun.

Voicu Stelian, șef de 
echipă: „Mecanizatorii
nu ne-au ajutat întot
deauna. Tractoriștii care 
sînt copiii oamenilor de 
la noi din sat, de la noi 
din cooperativă, nu au 
pregătit bine terenul, 
brigadierii i-au tolerat, 
ba, mai mult, au semnat 
acte că au făcut lucrări 
de bună calitate. Insă- 
mînțările nu s-au făcut 
peste tot bine. La po
rumb unii au scos rîn- 
duri strîmbe, distanța 
între plante era ori mai 
mică, ori mai mare. 
Mulți dintre noi — Bo- 
dea Radu, Mitu Florea, 
Vasile Gheorghe și alții 
— au asistat la însămîn- 
țări au văzut că lu
crările sînt prost făcute, 
dar au tăcut din gură".

Ion Constantin : „Mer
geam la cîmp și

dădeam bătaie. I-am as
cultat pe cei care 
susțineau că „raru um
ple caru" și nu cadrele 
tehnice. Ne-a spus ingi
nerul, ca fiecare om să 
aibă cu el la sapă un 
bețișor cu distanța nor
mală dintre plante. Oa
menii au zvîrlit bețișoa- 
rele și au dat cu sapa pe 
unde nimereau. Nici eu 
nu am fost icoană de în
chinat. Vedeam că veci
nul este înainte, îi dă
deam bătaie să-l ajung. 
Dacă asiguram o densi
tate bună, eu cred că 
puteam obține o produc
ție cu 40 la sută mai 
mare".

Dan 
grădină, 
dăm cu 
unde trebuia să culegem 
legume, să scoatem bani. 
La legumicultură am 
pierdut cîte 2 lei la ziua 
muncă și asta în condi
țiile în care avem tot ce 
ne trebuie : apă, motoare, 
semințe, îngrășăminte 
pentru a scoate o pro
ducție mare, sigură, ca-n 
fabrică. Unii au spus 
aici că la grădină nu au 
fost brațe de muncă su- 
ficente. Nu sînt de a- 
cord. Zilele-muncă pla
nificate au fost consu
mate și depășite, pro
ducțiile însă nu s-au 
realizat".

Cooperativele agricole 
vecine cu Licuriciu, au 
obținut, chiar în condi
țiile nefavorabile ale a- 
nului trecut, producții 
medii de peste 1 600 kg 
grîu la hectar, ei însă 
numai 1 200 kg ; în gră
dină, în loc de 10 tone 
de ardei, au realizat nu
mai 3 500 kg la hectar și 
numai 11 000 kg roșii.

Pierderi mari s-au 
produs și la recoltare, 
mari cantități de legu
me s-au stricat, au pu
trezit în grămezi, neeîn- 
tărite, nerecepționate, 
netransportate. Așa se 
face că în timp ce pe 
întreaga regiune Bucu
rești s-a realizat o va
loare medie a zilei-mun- 

i că de 22 lei, la Licuriciu 
aceasta a fost de numai 

I 14 lei.

Cristian : 
am ajuns 

coasa acolo de

Zootehnia
iși afirmă

raje multe și de calitate 
bună, ci trebuie să le și 
folosești cu chibzuință. 
La Licuriciu însă, așa 
cum arăta îngrijitorul 
Florea Tudor, strujenii 
de porumb au fost lăsați 
să înghețe și să putre
zească în grămezi pe 
cîmp. Tocați acum de-a 
valma cu cei buni, se 
realizează un amestec 
pe care animalele nu-1 
consumă.

Perfecționarea pregă
tirii oamenilor care lu
crează în zootehnie con
tinuă să rămînă o pro
blemă de a cărei rezol
vare trebuie să se ocupe 
în mod deosebit și orga
nizațiile U.T.C. Ea Pe
rieți, adunarea generală 
a apreciat că saltul can
titativ și calitativ reali
zat în zootehnie se dato
rește și atenției acordate 
în anul ce a trecut se
lecționării și pregăti-

rii îngrijitorilor. Pozi
tiv este faptul că aici 
organizația U.T.C. a 
comandat să lucreze 
zootehnie, douăzeci 
trei de tineri, că 
preună cu inginerul 
tehniceni s-a ocupat 
vreme îndelungată de 
instruirea lor. Și rezul
tatele se văd, cooperati
va agricolă din Perieți, 
înregistrînd în raionul 
Slobozia indici dintre 
cei mai ridicați „Va 
trebui, spunea Petre 
Bălan, secretarul organi
zației U.T.C. — să acor
dăm mai multă atenție 
sectorului
ganizația U.T.C. se an
gajează în fața adunării 
generale că la zootehnie 
vor merge să lucreze cei 
mai buni tineri, că noi 
nu vom precupeți 
turile pentru a ne 
pa de pregătirea 
care muncesc aici".

rc
in 
Și 

îm-
Și

zootehnic. Or-

efor- 
ocu- 

celor

rentabilitatea

gene- 
să le

tînăr

dinte în adunare — se 
datorește nevalorificării 
produselor contractate, 
cît și condițiilor nefavo
rabile din anul trecut", 
în analiza critică și au
tocritică pe care au fă
cut-o cooperatorii pre- 
zenți la adunare 
arătat însă 
cestea sînt 
ale și că, 
conducere 
nu-și cunoaște propriile 
lispuri, ceea ce «r putea 
constitui și în viitor o 
frînă în realizarea unor 
mari producții, a unor 
mari venituri, în dez
voltarea cooperativei.

Ion Ganea: „Combi-

au
că nu a- 
cauzele re- 
consiliul de 
nici acum

într-o formă sau alta, 
în toate adunările la 
care am participat s-a 
exprimat părerea că zoo
tehnia este, la ora ac
tuală, sectorul de pro
ducție din cadrul coope
rativelor agricole care 
pune cel mai bine în e- 
vidență priceperea și 
hărnicia oamenilor, re
zultatele de aici nemai- 
depinzînd de capricii
le naturii. Și coope
ratorii și-au 
priceperea de crescători 
de animale, hărnicia. 
Veniturile realizate prin 
valorificarea producții
lor realizate în zooteh
nie au fost la cooperati
va agricolă din Sf. 
Gheorghe cu 423 547 lei 
mai mari decît cele pla
nificate, la Perieți cu 
339 000 lei, la Licuriciu 
cu 214 209 lei, iar la Să
veni cu 1 121 003 lei. Pro
ducția medie pe cap de 
vacă furajată a înregis
trat în toate cele patru 
cooperative o creștere 
față de toți anii ante
riori.

Deosebit de rentabilă 
s-a dovedit a fi crește
rea și îngrășarea porci
lor. Cooperatorii din Să
veni au livrat statului, 
pe bază de contract, 
14 335 kg carne de porc,

dovedit

cei din Sf. Gheorghe 
7 623 kg. Punînd mai 
bine în valoare rezerve
le de furaje grosiere, în 
cooperativele agricole 
s-au înființat și dezvol
tat anul acesta îngrășă- 
torii de taurine din care 
se realizează importante 
venituri.

„în bună măsură — 
spunea inginerul zooteh
nist Eleonora Ștefanschi, 
de la Sf. Gheorghe — 
producțiile mari realiza
te în fermele de anima
le, au fost hotărîte în 
cîmp, acolo unde s-au 
produs furaje'. Fără ca 
suprafețele destinate 
culturii furajelor 
fie extinse, datorită 
ririi producțiilor la 
tar, s-a asigurat o 
furajeră solidă. De
nut că în toate cele pa
tru cooperative culturile 
furajere au fost ampla
sate în locurile cele mai 
bune, solele respective 
au fost fertilizate cu 
îngrășăminte chimice și 
naturale, au fost irigate. 
Pe această cale s-au ob
ținut producții de 50 000 
kg lucernă masă verde 
la hectar, de 4 000—5 000 
kg. fin. Dar este
cunoscut faptul că nu-i 
suficient să produci fu-

să 
spo- 
hec- 
bază 
reți-

bine

Nici un petec
de pămint 

neproductiv

Este unul din princi
palele angajamente pe 
care și le-au luat țăra
nii cooperatori din Pe- 
rieți. în consecință, la 
recenta adunare gene
rală au adoptat hotărîri 
și au stabilit măsuri 
pentru gospodărirea mai 
bună a pămîntului, pen
tru creșterea produc
țiilor.

• Vor fi defrișate 10 
hectare cu vie hibri
dă, neproductivă și răs- 
leață. Sarcina și-a însu
șit-o organizația U.T.C., 
angajîndu-se că o va 
înfăptui în zilele ime
diat următoare.

• Vor fi fertilizate 
peste 1 500 hectare folo- 
sindu-se în acest scop 
40 vagoane îngrășămin
te chimice și 300 
goane îngrășăminte 
turale.

• Irigațiile vor fi 
tinse pe 100 hectare
care o parte vor fi cul-

va- 
na-

ex- 
din

tivate cu lucernă, iar 
pe cealaltă parte va fi 
extinsă grădina de legu
me „Timpul — spunea 
Pîrvu Nicolae — este 
tocmai bun, nu avem 
nici prea mult de lu
cru, așa că am putea 
trece imediat la execu
tarea celor două diguri 
cu care vom închide 
„Seaca", vechea albie a 
Ialomiței. Dar uite că 
n-au venit proiectele".

„Am putea să umplem 
bazinul acum — a in
tervenit inginerul Iulian 
Stănescu — cînd Ialo
mița este mare și ni
meni nu are nevoie de 
apele ei. Proiectul nos
tru continuă să se plim
be între D.R.I.F.O.T. și 
D.R.E.F. Ar trebui să 
intervină uniunea noas
tră".

Țăranii cooperatori 
din comunele Perieți și 
Sf. Gheorghe au pre
văzut că anul acesta să 
obțină producții superi
oare mediilor realizate

în ultimii 3 ani. Aproa
pe toți cei care au luat 
cuvîntul în cadrul re
centelor adunări 
rale s-au angajat 
depășească.

Mocanu Lică,
brigadier de la Perieți: 
„Ne angajăm să depă
șim producțiile 
cate cu 200 kg 
cu 300 kg la 
și 300 kg la 
soarelui".

Bălan Petre, 
dier la aceeași coopera
tivă : „Ne angajăm să 
obținem 7 500 kg fîn de 
lucernă la hectar și 
peste 80 000 kg masă 
verde. Pentru a ne 
realiza angajamentul, 
ne vom apuca serios de 
învățătură. Trebuie să 
ne însușim agrotehnica 
culturilor irigate".

Ștefan Năftănăilă, bri
gadier la cooperativa a- 
gricolă din Sf. Gheor
ghe : „Brigada m-a în
sărcinat să vă spun că 
noi ne angajam să de
pășim cu 200 kg produc
țiile planificate la hec
tar la porumb, grîu și 
floarea soarelui, 
1 000 kg la sfeclă 
zahăr și cu 500 kg la 
orez. Ne bazăm pe fap
tul că anul acesta avem 
la dispoziție cu 300 tone 
îngrășăminte chimice 
mai mult ca în anul tre
cut. Mașinile și remor
cile trebuie puse ime
diat în funcțiune ca să 
începem fertilizarea.

Am făcut într-un sin
gur an răritul manual 
la porumb și a ieșit foar
te bine. Propun 
porumbul și 
soarelui să fie 
manual".

Ștefan Birea, 
echipă la aceeași__
rativă : „în ultimii ani 
la noi hibridul dublu 
311 a dat cele mai bune 
producții — cu 400—500 
kg mai mari decît li
niile 206 și 208. Propu
nem ca cea 
suprafață să 
mînțată cu 
brid".

Eleonora 
inginer zootehnist Ia Sf. 
Gheorghe: „Efectivele 
de animale și păsări vor 
spori mult. Trebuie să 
ne îngrijim de con
struirea adăposturilor. 
Avem însă greutăți. U- 
niunea raională Urzi
ceni a cooperativelor a- 
gricole de producție ne 
planifică să realizăm 
construcțiile în primele 
două trimestre ale anu
lui, iar cu materiale ne 
planifică în trimestrele 
trei și patru Cred că

planifi- 
la grîu, 
porumb 
floarea-

briga-

cu 
de

ca tot 
floarea 
rărite

șef de 
coope-

mai mare 
fie însă- 
acest hi-

Ștefanschi,

este o anomalie care 
trebuie imediat corecta
tă".

Cooperatorii din Să- 
veni, după ce au alocat 
anul trecut 22 la sută 
din valoarea producției 
globale la fondul de 
acumulare, au mărit 
acum procentajul la 25. 
Fondul de acumulare 
va depăși 3 000 000 lei. 
Cu toate că este o uni
tate mare, cu multe, 
multe acareturi ei vor 
continua și anul acesta 
să ridice multe con
strucții.

în adunarea generală, 
țăranii cooperatori au 
făcut o amănunțită ana
liză, au chibzuit cu gri
jă cum să valorifice 
toate resursele marii lor 
gospodării. Cultivînd în 
fiecare an aproape 4 000 
de hectare cu cereale, 
ei au observat că o par
te importantă din pro
ducția secundară — 
strujeni de porumb, 
paie și gozuri — nu este 
suficient de bine valori
ficată. Au ajuns la con
cluzia că producțiile se
cundare pot deveni 
„producții principale", 
și, în consecință au ho- 
tărît să construiască o 
mare crescătorie de pă
sări de tip semi-indus- 
trial, care în 1970 să 
ajungă la un rulaj anual 
de 70 000 de capete. S-a 
pornit de la următorul 
calcul sumar :

în condițiile actuale, 
unitatea selectează în 
fiecare an circa 500 va
goane produse cerealie
re. De aici rezultă cam 
40 vagoane de gozuri.

Dacă o pasăre consumă 
pe zi 150—200 gr go
zuri, cîte putem hrăni ? 
Și producțiile vor con
tinua să crească.

Un calcul asemănător 
au făcut și în legătură 
cu cultura porumbu
lui, pornindu-se de la 
experiența anului trecut 
cînd au îngrășat 300 de 
taurine, folosind cu foar
te bune rezultate stru- 
jenii tocați și amestecați 
cu melasă și uree. Pro
ducția de strujeni este 
însă anual cu mult mai 
mare decît se consumă 
în momentul de față. 
Această importantă re
zervă de nutreț trebuie 
cît mai bine valorifica
tă. Astfel s-a născut ho- 
tărîrea ca să înceapă 
construcția adăposturi
lor pentru o mare în- 
grășătorie de taurine.

La Licuriciu însă, in
suficient îndrumați și 
ajutați de specialiști și 
de Uniunea raională a 
cooperativelor agricole 
Alexandria cooperatorii 
și-au propus producții 
mici, nestimulative. Ast
fel, cu toate că unitatea 
are o cantitate aproape 
dublă de îngrășăminte 
chimice, față de anul 
trecut, s-a planificat o 
producție medie de po
rumb la hectar de 2 160 
kg., adică cu 40 kg in
ferioară celei planifica
te în 1966 și cu 727 kg 
mai mică decît cea rea
lizată. Și nu este singu
ra cultură la care plani
ficările nu țin seama 
de posibilitățile existen
te în cooperativă, de 
fertilitatea solului.

Și din sumara noastră relatare apare evi
dent că în adunările la care am participat 
au avut loc dezbateri deosebit de impor
tante pentru activitatea prezentă și viitoare 
a cooperativelor agricole. în aceste unități 
lucrează însă și mulți tineri, de calitatea 
muncii lor depinzînd, în bună măsură, reali
zarea planurilor stabilite, a hotărîrilor adop
tate. De asemenea, în anul care a trecut mi
nusurile din activitatea tinerilor s-au resimțit 
în realizarea producțiilor planificate, în buna 
gospodărire. Din păcate, nici la Licuriciu și nici 
Ia Sf. Gheorghe în adunarea generală nu a 
fost prezentă și opinia organizației U.T.C. Se
cretarii acestor organizații nu au luat parte 
la adunarea generală. Se impune, ca o înda- 
dorire obligatorie, ca în cel mai scurt timp, 
concluziile adunării generale cu privire Ia 
activitatea desfășurată în anul 1966 și hotă- 
rîrile adoptate să fie aduse Ia cunoștința tu
turor tinerilor. în funcție de acestea, organi
zațiile U.T.C., trebuie să-și stabilească pla
nuri precise de activitate care să ducă la 
sporirea contribuției tinerilor la obținerea 
de mari produse în toate sectoarele de ac
tivitate.

ION ȘERBU
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Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,
Box,
Șah,

Oină,
Popice,

Ciclism, Polo, Tenis,
Natație, Box, Tir, Șah,

DOAR CU „BOBOCII
NU SE FACE PRIMAVARA
• Doar in anul I pe stadion ? • Facultativ - dar cit de cit... obligatoriu

• Sportul de masă este sublim, insă...* unde cresc performerii ?
La Institutul politehnic Galați, ca și in alte instituții de 

învățămînt superior de altfel, educația fizică și sportul au 
incă mult prea puțini „prieteni consecvenți" in rîndurile 
studenților. Spunem aceasta gîndindu-ne la faptul că obli
gativitatea unei astfel de activități — pentru a cărei nece
sitate nu este nevoie să pledăm — vizează doar „bobocii", 
studenții primului an, lăsînd celorlalți ani de studii larga 
sferă a „facultativului".

Sint în măsură aceste forme (norma didactică obligatorie 
prevăzută cu colocviu pentru anul I și facultativă pentru 
restul anilor) să-și aducă așteptata contribuție la dezvolta
rea multilaterală a tînărului student de 18—24 de ani ?

Ni se par sugestive in acest sens o serie de răspunsuri pe 
care ni le-au dat studenții unor ani mai mari ai institutului. 
La Facultatea de mecanică : Vasile Gheltz : „N-am mai făcut 
sport din liceu..." ; Octavian Trifan : „Jucăm cîteodată tenis 
de masă. De cînd se repară holul, masa a dispărut...". 
La Facultatea de tehnologia produselor alimentare: 
Aurica Gușilă : „Doar în primul an am fost pe stadion..." ; 
Florica lonescu : „Studiul ne ocupă și timpul liber, dar sim
țim nevoia de mișcare..." ; Teodor Turcu : „Poate s-ar putea 
introduce o oră pe săptămînă...".

ve, atletism sau natatie. In 
ceea ce privește terenurile 
sportive simple, există posibili
tăți suficiente pentru amena
jarea cu resurse proprii a cel 
puțin încă a unui teren de volei, 

Bazinul 
este 
stu- 
este

handbal.
din Galati 

și cînd" de 
cind acesta 

publicului, 
de a parti- 
initiere la 
in număr

Suficient de convingătoare, 
scurtele răspunsuri intregeso o 
imagine caracteristică nu numai 

Institutului politehnic din Galați. 
Dincolo de unele cauze ce 
țin de baza materială și timpul 
liber destul de drămuit, reali
tatea este că pentru atragerea 
studenților din ceilalți ani la 
practicarea organizată a exer- 
cițiilor fizice și a ramurilor 
sportive preferate nu se face 
aproape nimic. Echipele institu
tului (volei, handbal, baschet), 
care participă In sistemul cotn- 
petițional, cei cîțiva șahiști șl 
un număr de 8—10 atleți care 
activează in cadrul C.S.O. 
Galați, cuprind un foar
te restrîns număr de stu
denti care au o legătură trai
nică cu sportul. Ceilalți studenți 
ce fac? „Facultativ" pentru ei 
înseamnă „a renunța” ?

Am sesizat la unele cadre di
dactice și chiar la studenti 
ideea că activitatea sportivă ar 
constitui un impediment în ca
lea pregătirii profesionale, că 
timpul petrecut în sala de sport 
l-ar reduce pe cel pentru stu
diu. Argumente corespunzătoare 
împotriva acestei păreri sînt 
destule. De pildă, cum 
oare unii sportivi ca 
na Codreanu, Elena 
dose, Cristina Cornea (volei 
fete) sau Constantin Maxim, 
Adrian Bejan, Cezar Ioneci 
(baschet băieți) să se numere 
printre fruntașii anului la în
vățătură? De bună seamă ei 
iubesc sportul, ei sînt animați 
de dorința de afirmare pe te
ren, în laboratoare, în viață. Și 
găsesc timp pentru toate...

Șeful catedrei de educație 
fizică, lectorul Dumitru SIrbu, 
ca și secretarul clubului spor
tiv „Politehnica", Stere Bata- 
ragă, se străduiesc să găsească 
formele corespunzătoare de 
atragere a studenților la prac
ticarea sportului. O confirmă 
aceasta numărul mare de stu
denti (circa 800) care au parti
cipat la excursiile organizate 
cu autobuzul în Lunca Dunării, 
la Muntele Roșu, Iași, Bucu
rești. Turismul este o formă 
accesibilă dar nu suficientă.

Nu trebuie să 
cluburi sportive 
menirea de a 
lîngă sportul de 
cu aceeași maximă răspundere) 
de angrenarea marii mase a 
studenților Ia practicarea orga
nizată și cu regularitate a exer- 
cițiilor fizice. Sarcina aceasta 
deloc minoră, trebuie să con
tribuie la întărirea sănătății, la 
corecta dezvoltare fizică, la 
asigurarea unui randament ri
dicat al muncii viitorilor spe
cialiști din industrie, agricul
tură, învățămînt.

Unde sînt acele concursuri 
preconizate de Ministerul In- 
vătămîntului și U.A.S.R. care 
să contribuie la obținerea cla
sificării sportive a studenților, 
la menținerea trează a intere
sului sportiv în rîndurile lor ? 
Toate astea cu atît mai mult 
cu cit fără excepție imagi
nea necesității activității spor
tive există unanim.

Sigur că trebuie făcut ceva, 
neintlrziat. La această conclu
zie am ajuns discutind împreu
nă cu asistenta Laura Bran- 
dabur de la catedra de educa
ție fizică și asistentul Emil 
Constantin, secretarul organiza
ției U.T.C. din institut.

Inițiativa clubului sportiv șl 
a catedrei 
putea să se manifeste mai mult

In această direcție, prin orga
nizarea unor campionate in
terne inter-grupe sau inter-ani 
(chiar instituirea unei cupe 
transmisibile) la jocuri sporti-

baschet sau 
„Tineretului” 
vizitat „cînd 
denți, atunci 
pus al dispoziția 
Credem că amatorii 
cipa la un curs de 
înot s-ar fi găsit 
foarte mare printre studenti. 
Studenții așteaptă construirea 
bazei nautice proiectate pentru 
ei la Șiret Dar pină atunci, 
de mult mai mare interes este 
obținerea aprobării ca și stu
denții Institutului politehnic să 
poată avea acces de 2—3 ori 
pe săptămînă în sala Școlii 
Sportive de elevi, unde pină 
anul trecut erau primiți.
mai putea folosi, de pildă, sala 
clubului „Otelul” pusă doar la 
dispoziția boxerilor și luptăto-

S-ar

rilor clubului. Materiale sporti
ve există, de asemenea. Cadre
le specializate și cu experiență 
nu lipsesc. Față de toate aces
tea, fa(ă de imperativul că în
treaga masă a studenților și nu 
numai anul I cuprins In norma 
didactică trebuie să fie atrasă 
la o activitate sportivă organi
zată, trebuie făcută o cotitură 
in această direcție.

Poate că propunerea de a se 
Introduce o oră de educație fi
zică pe săptămînă și pentru 
ceilalți ani de studii își va 
avea ecoul dorit, sporind numă
rul studenților cuprinși intr-o 
activitate de educație fizică 
organizată și permanentă. Pină 
atunci Insă, se cere mult mai 
multă inițiativă și pasiune. Se 
cere folosirea rațională a 
timpului, foarte „scump” pen
tru studenti, și-ncepînd chiar 
cu vacanța — o preocupare 
sporită față de sportul de masă 
studențesc.

VIOREL RABA

Pe podiumul învingătorilor, echipajul român de bob 
patru persoane : ION PANȚURU, NICOLAE NEAGOE. 
PETRE HRISTOVIC1 ți GHEORGHE MAFTEI, care 

au cucerit medaliile de aur de campioni europeni

Telefoto: L.P.I. — AGERPRES

pot 
Doi-
Tu-

uităm că noile 
studențești au 
se ocupa (pe 
performantă și

de educație fizică,

4 boberi români
CAMPIONI
EUROPENI

MARA TONUL
HIRTIILOR

Boberii români au repurtat un str&luclt succes în cadrul 
campionatelor europene, încheiate duminică pe pîrtia de la 
Igls (Austria). Echipajul de patru, alcătuit din Ion Panțuru, 
Nicolae Neagoe, Petre Hristovici și Gheorghe Maftei, a reu
șit să intre în posesia medaliilor de aur de campioni ai 
Europei. Excelent condus de Ion Panțuru, echipajul român 
a cîștigat cele trei manșe, dovedind o superioritate evidentă 
asupra principalilor adversari, echipajele Austriei (Thaler) 
și R. F. Germaniei (Woermann). După desfășurarea primelor 
două manșe, echipajul nostru avea un avantaj de 40/100 
de secunde asupra celui austriac. în manșa a treia, desfă
șurată duminică dimineața, echipajul României a avut o 
coborî re excepțională și s-a detașat cu încă o secundă. în 
ultima manșă unul din echipajele R. F. Germaniei s-a răs
turnat, fără urmări grave, insă a „spart" un viraj al pîrtiei 
pe care a deteriorat-o, astfel că concursul nu a mai putut 
continua și conform regulamentului internațional echipajul 
României, a fost declarat campion al Europei.

Boberii români au adus in felul acesta o victorie de pre
stigiu sportului de iarnă din țara noastră. în vederea acestor 
campionate, ei s-au pregătit cu multă atenție. încă din 
toamnă, boberii au efectuat numeroase ieșiri cu motoci
clete cu ataș pentru a se obișnui cu aerul rece, au făcut 
curse cu cartingurl și coboriri pe șoselele din apropiere 
de Sinaia cu boburi pe rotile.

Ei au avut insă o pregătire 
sumară pe pirtia de gheață, 
din cauza timpului călduros 
care n-a permis amenajarea 
bazei de Ia Sinaia sau Poiana 
Brașov. Acomodindu-se cu 
pirtia de la Igls, după cîteva 
antrenamente boberii noștri 
au reușit in scurt timp să-și 
înscrie în palmares o frumo‘> 
să victorie. în cursul dimineți 
de luni, echipajele României tft 
plecat Ia Grenoble pentru a 
participa sîmbătă și duminică 
la campionatele mondiale, 
care vor avea loc pe pîrtia o- 
Iimpică de la Alpe d’Huez.

Din activitatea comisiei de sport fi turism 
a Comitetului raional U.T.C. Brad

ECOURI • ECOURI
Masa rotundă a ziarului 

„Scinteia tineretului" publica
tă cu puțin timp în urmă, 
ne-a solicitat părerea asupra 
cărții sportive cit șl a felului 
in care ea se „naște" la noi. 
In fapt, este o încercare de a 
pune degetul pe rană. Aceasta, 
deoarece, cu toate strădaniile 
editurii de specialitate, cartea 
sportivă nu rezolvă nici pe de
parte cerințele, necesitățile. 
Este adevărat că nici alte edi
turi n-au publicat romane in
spirate din viața sportului nos
tru în special, și cel mondial, 
în general. Să mă explic. Pro
filul cărții sportive l-am in
tuit cam așa: 1) tehnica pură 
și metodica de antrenament, 
lucrări care se adresează spe
cialiștilor ; 2) beletristica spor
tivă, ai căror eroi sînt echipe 
și sportivi care au adus glorie 
patriei și sportului, în general. 
De fapt, acum cam toate „apa
rițiile" se referă la instruire, 
antrenament. Experiența noa
stră, tradusă in tezaurul 
masiv de titluri olimpice sau

mondiale impunea un număr 
înzecit de cărți cu tematică 
sportivă. Știu că editura de 
specialitate întîmpină dificul
tăți atît în ceea ce privește lu
crările în sine cit și editarea 
lor promptă. De aceea, se im
pune găsirea unor stimuli de a 
rezolva ambele fațete ale pro
blemei ; scriitori, antrenori, 
sportivi, cronicari, reporteri 
care să aștearnă pe hîrtie rea-

litatea și condiții care să ten
teze, să stimuleze la creație.

Deosebit de gustat de cititori 
este romanul sportiv. Se pot 
număra insă pe degete titlurile 
apărute în literatura noastră. 
Unii 
nici, 
pare 
cum

Fotbalul din nou tn actualitate

scriitori sint mai virst- 
alții sint mai tineri și a- 
surprinzător de constatat 
de n-am putut găsi subi-

Pe scurt
• La Reggio Emilia în meci 

retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei femi
nin, echipa Dinamo București 
a învins cu 3—0 (15—3, 15—2, 
15—8) echipa Mara la Torre 
și s-a calificat în sferturile 
de finală ale competiției, unde 
va întîlni echipa T.S.K.A. 
Moscova.

• în cadrul 
atletism 

Albukuerque, 
(S.U.A.) a realizat la săritura 
cu prăjina 5,23 m (cea mai 
bună performanță mondială 
de sală) Vechea performanță 
era de 5,21 m.

unui concurs 
desfășurat la 
Bob Seagren

ecte în această mirifică lume I 
Paul Vialar — scriitor francez 
— spunea într-o „conferință" i 
„...Poate oare, in realitate, să 
existe o viață spirituală mai 
frumoasă decît cea determi
nată de asemenea calități mo
rale cum sint sensul efortului, 
acela al responsabilității, ace
la al disciplinei voios accepta-

1 te, al respectului regulei, al 
multor renunțări, al sincerită
ții, al fair-play-ului și al spiri
tului de echipă ?“ Dacă se spu
nea asta, noi nu putem spune 
decît că, uite că se poate... Sau 
mai bine-zis, că s-a putut. Căci 
toți avem datoria de a contri- 

SPORTIVĂ4
labut intr-un fel sau în altul 

formarea unor oameni noi, 
care să îmbine în mod armo
nios bogăția spirituală, purita
tea morală și perfecțiunea fizi- 
că-tehnică-tactică. Și „Cartea 
sportivă" o poate face fără în
doială I

De curînd, scriitori talentați 
au prins gustul scrisului des-

pre sport, însorind părerile lor 
în nenumărate reviste. Am 
considerat această apariție ca 
pe un eveniment de o mare 
importanță pentru că intuiesc 
în ei pe viitorii făurari ai ope
relor literaturii noastre dintre 
care, cu siguranță că unii își 
vor lua eroi din lumea 
sportului. Acum rămin în aș
teptarea unor opere care să re
flecte realitatea zilelor noastre, 
cu atît mai mult cu cit convin
gerea îmi este formată că ace
ste condeie o pot face la o va
loare puțin bănuită. Numai că 
și lor trebuie să li se alăture 
eforturile editorilor pasionați 
pentru tratarea unor 
subiecte.

In concluzie, sper 
lanul preocupărilor 
al celor vizate se va 
pentru creații tehnice și lite
rare care să scoată la iveală 
„cărți sportive" pe măsura ce
lor similare la alte paliere. Și 
dacă nu fixăm o tematică este 
un refuz dictat de bunul simț. 
Căci creația n-are nevoie de 
așa ceva. Ea aparține vieții. 
Deci să o lăsăm să se a- 
firme.

asemenea

că in no- 
cotidiene, 
găsi timp

CONSTANTIN D. TEAȘCĂ
antrenor

Atleta juniori in Întrecere
Foto: VIOREL RABA

PRONOSPORT 
concursul nr. 5

La etapa din 5 februarie 1967, 
pronosticurile sînt acordate de 
maestrul sportului Dan Coe.

I. Atalanta—Venezia 
II. Fiorentina—Brescia

III. Foggla—Bologna
IV. Lanerossl—Inter 
V.

VT. 
vn. 

VIII.
IX.
X. 

xt
XII 
XIII.

1.

Lecco —Juventus 
Milan—Cagliari 
Roma—Mantova 
Spăl—Napoli 
Torino—Lazio 
Alessandria—-Pisa 
Livorno—Padova 
Modena—Varese 
Novara—Catania

x,
1,

1.

x
X
X
2
X
1
1
X
2
1
X
2
x

Curiozitatea ne-a încercat să 
aflăm dacă există și cînd a 
luat ființă comisia de sport și 
turism a Comitetului rafinai 
Brad al U.T.C. Nimeni nu ne-a 
putut răspunde cu exactitate, 
în schimb, drept mărturie, sînt 
documente referitoare la exis
tența ei și anume planurile de 
muncă. Să le răsfoim. Din pri
mul nu poți înțelege aproape 
nimic : trei din cele patru a- 
liniate încep cu foarte como
dul „vom ajuta", iar ultimul 
cu „vom studia"... O mînă stră
ină, a vreunui instructor, pro
babil, a scris pe el în fugă «u 
cerneală: „nu sînt stabilite 
sarcini concrete". La această 
observație subscriem.

Al doilea conține însă ac
țiuni precise și foarte intere
sante poate pentru faptul că 
a fost întocmit cu sprijinul u- 
nui activist de la comitetul 
regional al U.T.C. Ceea se nu a 
putut face activistul de la re
giune este și traducerea în 
viață a acestui plan ; majori
tatea acțiunilor continuă să 
existe doar pe hîrtie... Puținele 
lucruri care s-au făcut pînă 
acum sînt rodul exclusiv al 
inițiativei unor entuziaști ai 
turismului, e drept, cîțiva din
tre ei sînt și membri ai comi
siei de sport și turism. La co- 
opertalva „Moțul" din Brad, 
de pildă, Plic Ion, care este și 
responsabilul cercului de tu
rism, a desfășurat o activitate 
bogată, organizînd numeroase 
excursii la Cheile Turzii, Cluj, 
Ada-Kaleh, Alba Iulla, comu
na și casa-muzeu Avram Ian- 
cu, Ghețarul de la Scărișoara, 
la care au participat peste 200 
de tineri.

De asemenea, tinerii Cireu 
loan și Ivașca Nicolae au or
ganizat și ei unele acțiuni in
teresante în cadrul cercurilor 
de sport și turism de la între
prinderile miniere Borza și 
Tebea.

Ce fac însă ceilalți membri 
ai comisiei ? La această în
trebare am primit de la tov. 
Jorza Laurențiu, secretar eu 
problemele de propagandă la 
comitetul raional al U.T.C., un 
răspuns edificator : „ceilalți nu 
activează, sînt foarte comozi"... 
Oare așa stau lucrurile ? Am 
studiat felul în care sînt re
partizate sarcinile fiecărui 
membru al comisiei și am con
statat că unii au fost „scăpați 
din vedere" (Mutaș Ionel, Du- 
mitraș Maria și alții), deși mul
te casete ale rubricii „cine răs
punde" din planul de muncă 
sînt goale. Din această cauză 
nu a fost înființat cercul sport 
și turism la Băița, nu a fost 
organizată excursia „Pe urme
le răscoalei lui Horea, Cloșca 
și Crișan" de către liceele din 
Brad și Gurabarza și nu s-au 
desfășurat cele trei concursuri 
planificate pentru trecerea 
normelor insignei de polispor
tiv... Deci, aproape 
țiunile cuprinse în 
muncă.

Mai există însă 
aspect. Tov. Jorza 
se arată necăjit că 
au sarcini bine 
nu și le duc li îndeplinire.

toate 
planul

ac- 
de

altși un
Laurențiu 
unii, deși 

determinate.

Predoiu Mircea : profesor de 
sport (!!!) la școala generală 
nr. 1 din Brad și Ivănuț Cor
nel, de exemplu, au uitat să 
organizeze la T.R.C.H., T.C.M. 
și respectiv I.R.T.A. cite două 
duminici cultural-sportive, sin
gurele acțiuni care, de altfel, 
le-au fost trasate. Au „uitat" 
pentru că nu au fost contro
lați de nimeni.

Din discuțiile avute eu mem
brii comisiei și cu unii tineri 
reiese că stilul de muncă al 
comisiei este defectuos.

Ni se pare foarte grăitor 
faptul că Butaș Ion, lăcătuș la 
I.R.I.L. Brad, care răspunde 
de cercul din comuna Vata, al 
cărui responsabil este Bolot 
Amos, nu știe că și acesta este 
membru al comisiei (III). De 
ce nu știe î Pentru că, așa 
cum au afirmat toți, de la în
ființare niciodată nu s-au 
mai strîns laolaltă toți cei 11 
membri.
are grave 
pra activității 
turistice care 
în rîndurile 
Uzina electrică din Gurabarza, 
bunăoară, unde există aproape 
100 de uteciști, nu se practică 
nici un sport în afară de fot
bal. în anii trecuți, existau 
aici echipe de volei, popice, 
baschet și șah. Acum toate au 
dispărut. Cauza o aflăm de la 
utecistul Fischer Tiberiu, mon- 
tor de precizie la laboratorul 
termotehnic.

— Mai de mult exista o co
laborare strînsă cu sindicatul 
și asociația sportivă „Energia" 
de la uzina noastră, de unde 
primeam echipament, material 
sportiv etc. Acum nu avem nici 
un teren de sport pentru că 
fostul teren de fotbal din Brad 
(distanța între aceste două lo
calități se parcurge în 10 mi
nute) a fost lăsat în părăsire 
(acum faG motocicliștii antre
namente pe el II!)

— Și sala de sport din Gura
barza, intervine în discuție un 
alt tînăr, Medeleanu Pompiliu, 
este a nimănui. Ușile, dulapu
rile, instalațiile sanitare sînt 
sparte. De multă vreme ea n-a 
mai fost deschisă fără ca să 
știm motivul... In plus, la noi 
există tendința greșită de a se 
acorda atenție numai sportului 
de performanță (...care de fapt 
nici nu există).

Iată atîtea direcții în care 
comisia raională de sport și 
turism putea interveni și 
schimba lucrurile. N-a făcut-o 
însă. Activitatea ei s-a rezumat 
doar la întocmirea planurilor, 
refăcîndu-le, aranjîndu-le de la 
o lună la alta să arate GÎt mai 
frumoase. Practio cum spunea 
un tînăr, de organizat, organi
zăm, doar un maraton nesfîrșit 
al hîrtiilor.

Este, credem, necesar ca în 
cel mai scurt timp, Comitetul 
raional Brad al U.T.C. să se 
preocupe cu multă atenție de 
activitatea acestei comisii și să 

măsurile cele mai eficiente.

Albu face mat apărarea 
adversăAcest stil de muncă 

repercusiuni asu- 
sportive și 

se desfășoară 
tinerilor. La

concursurile re-

ia

AL. BALGRADEAN 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

în acest an 
publicane de sală, prevăd mă
suri, noi. binevenite. Astfel, la 
recentul concurs republican de 
sală al juniorilor ll (pentru 
prima oară s-a separat de con
cursul juniorilor I) am avut 
ocazia să asistăm la proba de 
50 m garduri fete (prima oară 
disputată in țara noastră ; pină 
acum se disputa 40 m g). De 
asemenea, probele de greutate 
la tete s-au disputat cu 4 kg. 
(în loc de 3 kg.), iar la băieti 
cu 6 kg. (în loc de 5 kg.). La 
aceasta se pot adăuga condi
țiile mult îmbunătățite de des
fășurare a concursului. Noua 
sală a clubului Steaua, amena
jată cu multă grijă de organi
zatori, a dat un cadru superior 
celui oferit de sala Floreasca 
II. Toate acestea au condus la 
reușita concursului (făcînd ab
stracție de neglijentele grave 
din arbitraj care pe viitor nu 
trebuie trecute cu vederea).

Dintre rezultate am reținut 
apariția meteorică a clmpinea- 
nului Laurențiu Nifulescu, care 
cu toată „lipsa de reflexe 
cronometrorilor, c 
egaleze cu 6,1 sec. ______
republican la 50 m plat, dubla 
victorie obținută de Ilina Po
pescu Ia lungime (5,41 m), și la 
50 m. (6,9 sec.}, victoria lui Dan 
Vigu (Cluj) la înălțime, unde 
treclnd cu multă ușurință șta
cheta Înălțată la 1,81 m. a reu
șit să sară cu 8 cm. mai mult 
decît propria sa Înălțime I La 
această probă el a Întrecut alte 
două autentice talente: M. 
Preda (Ploiești) și D. Comă- 
nescu (București). De asemenea 
Marta Szatmary la 50 m. g. se 
anunță chiar mai dotată dectt 
fratele el, component al lotului 
republican de juniori șl deși 
este Încă la categoria copii, 
și-a „permis" să ctștige cu un 
nou record proba.

a
a reușit să 

. recordul

S. DUMITRESCU
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ZILNIC iri inte
portare

ACTUALITATEA
emu Plecarea ministrului afacerilor externe

srmmsr.
OJJJE/W

Corneliu Mănescu, in R. F. G.

*

GAUDEAMUS DRAGI COLEGI
Studenții «1 cadrele didacti

ce de la Institutul politehnic 
au trăit recent un eveniment 
deosebit. Prima promoție de in
gineri mecanici agricoli pregă
tită In Politehnica clujeană a 
încheiat cursurile. După ce ca
drele didactice au urat noi 
succese celor care se vor În
drepta tn curlnd spre S.M.T.-u- 
rile din țară, a urmat o emo
ționantă întilnire Intre studen
ții anului IV si absolvenți. Tra
diționalul Gaudeamus lgitur a 
răsunat apoi ca rămas bun de 
Ia studenție.

Ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, a 
părăsit luni dimineața Capi
tala, plecînd în Republioa 
Federală a Germaniei, unde 
va face o vizită oficială la 
invitația ministrului afaceri
lor externe al 
Willy Brandt.

La plecare, 
Băneasa, au 
Pompiliu Macovei, președin

acestei țări,

pe aeroportul 
fost prezenți

INFORMA 77/

SCINTEII TINERETULUI
EDIȚIA A DOUA

VĂ PREZENTĂM

Comitetului de Stat pen- 
Cultură și Artă, George

tele 
tru 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
alți membri ai conducerii mi
nisterului.

Au fost de față dr. Franz 
Drutschmann, șeful ad-inte- 
rim al reprezentanțe^ comer
ciale a R. 
și membri

F. G. la București 
ai reprezentanței.

(Agerpres)

panoramic — 
(orele 9: 12i

A FRAȚILOR

CÎȚIVA D3NTRE

RĂZBOI ȘI PACE (seria I)
— film pentru ecran 

rulează la Patria 
15; 18; 21).

LUMEA MINUNATĂ 
GR1MM

rulează la Republica (orele 
8,30; 11; 13,30; 16, 18,45; 21,15), 
Festival (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Feroviar (orele 8,15; 11; 
13,45; 16,45; 19,45), Excelsior 
(orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21).

COMPLOTUL AMBASADORILOR
— cinemascop —

rulează ia Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20 30), Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

MONDO CANE (amhela aerii)
rulează la București (orele 9; 
12,30; 
10,30;
12,15 
(orele 
(orele

16,30; 20), Glulești (orele 
15,30: 19), Arta (orele 9; 
16; 19,30); Drumul Sării

15,30, 18), Luceafărul 
10) 13,30; 17,30) 21).

SESIUNE I
Primii care au intrat în... 

„focul” examenelor din aceas
tă sesiune la Institutul medico- 
farmaceutic au fost studenții 
anului al VI-lea medicină ge
nerală Dovedind bogate cunoș
tințe teoretice și practice, vii
torii medici din cele 15 grupe, 
care au susținut pînă acum 
examene au obținut numai note 
peste 7. Rezultate frumoase au 
obținut și cele patru grupe din 
anul al V-lea care au strtțmut 
examenul de pediatrie.

Succes și la celelalte exame
ne I

VINE FESTIVALUL...
i

Pregătindu-se pentru festiva
lul artistic „Primăvara studen
țească' — festival aflat la a 
I’-a ediție — ce va avea loc în 
’ na aprilie, formațiile artistice 
ate Universității „Babeș-Bolyai” 
după ce au prezentat mai multe 
spectacole în fața colegilor an 
evoluat pe scena căminului 
cultural din comuna Bonțida.

Corul, care a interpretat pie
sele „Te cînt partid'. „Cîntecul 
pescarului’, „Țigăneasca', ta
raful avînd un repertoriu fol
cloric din toate regiunile tării 
șl soliștii de muzică ușoară și 
românească Moldovan Doina, 
Sarco Dorel, Viorica Peciu, Bo- 
kor Udiko, au cules aplauzele 
numeroșilor spectatori. La înce
putul semestrului al II-lea, for
mațiile Universității vor conti
nua să prezinte noi spectacole 
In comunele din împrejurimile 
Clujului.

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru)

Timp de două zile, 
Intre 27 și 28 ianua
rie, Ia Suceava s-a 
desfășurat prima se
siune de referate șl 
comunicări științifice 
organizată sub egida 
Stațiunii experimen
tale agricole Sucea
va, In colaborare cu 
Institutul central de 
cercetări agricole.

Expunerile susți
nute de cercetătorii 
stațiunii, au fost 
axate pe principalele 
probleme ce se pun 
In etapa actuală în 
fața agriculturii. Nu
meroase referate și 
comunicări, rod 
unor cercetări 
delungate, au 
zentat noile 
de plante și 
focale de 
experimentate in re
giunea Suceava.

Lucrările sesiunii 
de referate și comu
nicări științifice au 
fost conduse de 
prof. dr. inginer A- 
milcar Vasil iu, mem-

bru al Academiei 
Republicii Socialiste 
România.

al 
tn- 

pre- 
soiuri 
tipuri 

animale

CLUJ (de la co
respondentul nos
tru).

Pe un șantier de 
construcții din Hue
din s-a descoperit, 
intîmplător, un teza
ur cu 2500 monede, 
datlnd din primele 
decenii ale secolului 
al XVH-lea. Tezau
rul aruncă o nouă 
lumină asupra rela
țiilor comerciale ale 
Transilvaniei cu ță
rile vecine. In ulti
ma vreme, in Tran
silvania s-au desco
perit și alte tezaure. 
De o mare valoare 
este tezaurul dacic 
de la Crișeni-Ber- 
cheș format din 82 
monede de argint. Se 
presupune că aces
tea ar fi fost bătute 
tn monetăria tribului 
dacic de la Napoca, 
la sfîrșitul secolului 
al III-lea

găsit, de asemenea, 
aici monede masive 
de argint etntărind 
fiecare 14 grame. 
Pe o parte mone
dele aveau imprimat 
capul lui Zeus, iar 
pe cealaltă un călă-

Tamara 
Mihai 

Mihnea

Joi 2 februarie, 
colectivul Teatrului 
„C. I. Nottara" va 
prezenta In premieră 
piesa „Acest animal 
ciudat” de Gabriel 
Arout, realizată du
pă A. P. Cehov. Tra
ducerea aparține 
Marel Nicolau. Din 
distribuție fac parte ; 
George Constantin, 
Gilda Marinescu, Lia 
Șahighian, 
Vasilache, 
Heroveanu,
Pruteanu. Direcția de 
scenă este semnată 
de Sanda Mânu, sce
nografia de Ervin 
Kuttler și ilustrația 
muzicală de ing. Lu
cian Ionescu.î.e.n. S-au

PARTICIPANT!
ELENA JITCOV și 

LUCIA BOGA : Vom 
interpreta rolurile celor 
două prețioase ridicole

din piesa cu același titlu 
de Moliire, intr-un 
scurt, dar semnificativ 
moment.

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Grivița (orele 9,30; 12; 16;
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
12, 15,30. 18; 20,30).

BALADA DIN HEVSURSK — cine
mascop

rulează Ia Lumina (orele 9|
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Buzești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Volga (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20.45).

SANDULESCU 
BRIEL : Eu voi fi la a 
doua ediție a „serilor" — 
„tatăl" colegelor mele E- 
lena și Lucia, adică Gor- 
gibus, eroul Iui Molifere.

IONESCU SERGIU : 
îmi plac Eminescu și 
Lermontov. în concluzie 
bănuiți: voi recita din 
versurile lor.

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

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Aurora (orele 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30).

CARTEA DE LA SAN MICHELLE 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), program 
pentru copii dimineața ora 9, 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FAUST XX 
cinemascop 

rulează 
16; 18)

la înfrățirea (orele Mț 
20).

— cinemascop
la Dacia (orele 9; 13,30

SANJURO
rulează
în coDtinuare ; 16; 18,30; 20,45).

CUMBITB
rulează la Crtngași (orele 15,30) 
18) 20,30).

DALU CORNELIU : 
îmi plac clasicii și pen
tru că intr-o singură 
seară și o singură anto
logie trebuie să alegi, 
mi-am ales doi: Homer 
și Shakespeare.

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop

rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18) 20,30).

relațiilor
diplomatice

și Venezuela

MARINESCU

prezent!, 
și-au aplaudat din 
realizatori și ln-

între România

Stabilirea

Aspect de la vernisajul expoziției de fotografii a medicilor, care a avut foc duminica
Foto: TRIFU DUMITRESCU

APLAUZE PENTRU COLEGI
Cînd pe micul ecran a apă

rut textul : „Cinema studio pre
zintă filmul „Prima zi' sala ar
hiplină a casei de cultură a 
studenților clujeni a izbucnit tn 
aplauze.

Cineclubul studenților aducea 
In fața lor prin acest film — 
al doilea film artistic realizat 
de membrii cineclubului — un 
fragment din frumoasele zile 
ale studenției. Studenții Pop 
Vasile și Ileana Chira, protago
niștii filmului, au reușit prin 
jocul lor simplu, degajat să 
..cfștige' spectatorii. Unele ca
rențe ale imaginii șl „slăbiciu
nile' sonorului au fost trecute 
cu vederea de cel 
care In fina! 
nou colegii : 
terpreți.

EUGEN

In dorința unei mal bune cu
noașteri reciproce și a dezvol
tării colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Venezuela, guvernele 
celor două țări au hotărlt aă 
stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasadă.

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Noutăți din industria forestieră
în vederea modernizării 

proceselor de producție și spo
ririi eficienței activității eco
nomice, în industria forestieră 
au fost executate de către 
O.S.I. o serie de investiții. 
Prezentăm cîteva din acestea.

Pînă de curînd volutele ca
petelor de viori erau execu
tate pretutindeni în lume pe 
cale manuală, cu ajutorul 
dălților. Această delicată o- 
perație a fost mecanizată prin 
realizarea unei mașini speci
ale de copiat, concepută și 
construită de tehnicianul Szo- 
tyori Mihai de la Combinatul 
de industrializare a lemnului 
din Reghin.

în vederea măririi eficien
tei operației de transport și 
sortare a buștenilor în unită
țile de prelucrare a lemnului, 
un grup de cercetători și pro- 
iectanți de la Institutul de 
cercetări forestiere (I.N.C.E.F.) 
și Institutul de studii și pro
iectări forestiere (I.S.P.F.) au 
conceput și realizat o instala-

ție denumită „Transportor sor- 
tator de bușteni cu telekine- 
graf". Instalația este prevă
zută cu o stație de memorare 
a comenzilor și un transportor 
longitudinal cu lanț, montat 
pe o estradă înaltă. Un dispo
zitiv de declanșare a descăr
cării buștenilor de pe lanțul 
transportor asigură 
lor pe stînga sau pe dreapta 
transportorului în rampele de 
sortimente corespunzătoare.

A mai fost brevetat aparatul 
pentru măsurarea umidității 
lemnului, conceput și realizat 
de ing. Nicolae Mărghitan de 
la I.N.C.E.F., instalația de 
uscare a lemnului în vid. o- 
peră a inginerilor Elena Zam- 
firescu și Ștefan Szolga de la 
I.P.R.O.F.I.L. Măgura Codlei, 
noua bandă din material sin
tetic pentru lipirea foilor de 
furnir, realizată de echi- 
mista Viorica Nemeș de la 
I.P.R.O.F.I.L. „23 August" Tg. 
Mureș.

ION VALERIU POPA

căderea

EL GRECO
rulează la Bucegi (orele 9) 
11,15; 13,30, 15,45; 18,15; 20,45), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18) 20,15), Floreasca (o- 
rele 9; 11.15) 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE

rulează la Gloria (orele 9,15) 
11,30) 14; 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15) 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele 9,45; 
12: 14,15: 16,30; 18,45, 21).

GOLGOTA — cinemascop 
rulează Ia 
18; 20,30).

Unirea (orele 15,30)

C1INELE DIN
rulează la
18> 20,30).

BASKERVILLE
Flacăra (orele 15,30)

RtDEM CU STAN SI 
rulează la 
15,30; 18; 
rele 15,15;

DIPLOMATUL 
rulează la 
18; 20).

BRAN
(orele 11,Vitan

20,15), Cotroceni (o- 
18; 20,45).

GOL
Munca (orele 15,30)

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Popular (orele 
18, 20,30).

15,30)

Surprinzătorul dever 
al unei pașnice 

cofetării din Deva
dă și foarte aproape de Sfatul 
popular al orașului și de sediul 
organizației orășenești U.T.C.

La prima vedere o cofetărie 
banală. Mobilier modern. Cf- 
teva perechi de tineri consu- 
mind o prăjitură. Două bătrîne 
tăifăsuind la o cafea. Două vin- 
zătoare aranjind prin rafturi, și 
una mofăind pe un scaun. O 
atmosferă de cofetărie dintr-un 
oraș patriarhal, de acum un 
sfert de veac.

„Treceți și tn celălalt salon 
— ml se spune de tovarășii 
care mă însoțesc. Pe o ușă 
mică intrăm Intr-un fel de te
rasă acoperită. Aci este mai 
multă animație și un consum 
mai mare de produse alcoolice 
in detrimentul dulciurilor spe
cifice unei cofetării. Cîteva 
fete cu fard excesiv. Alături 
de ele citiva tineri cu figuri 
blazate. La alte mese bătrinl 
negociind plăceri ce nu le mai 
pot obține deeft furlnd sau In- 
șelind cîteva capete prostuțe 
de tinere la fel ca cele despre 
care vă pomeneam mai sus. O 
masă sau două sînt ocupate de 
perechi venite fie din curiozi
tate. fie din greșeală șl care au 
intrat să-și consume prăjitura 
privind uimite șt pe alocuri 
revoltate unele fapte ce se pe
trec alături de ele.

ți fine, las această situație, 
s-o analizeze alții și doresc să 
ies cit mai grabnic din această 
anexă a cofetăriei „Carpați", 
ne mai avlnd ce vedea. „Dar 
n-ați văzut totul" mi se spune 
— mai există un salon. Și pe 
o altă ușă trecem spre cea de-a 
treia surpriză, a acestei „pașni
ce cofetării". Cel ce a amena
jat această cofetărie avea pro
babil simțul dramatic dezvol
tat, fiindcă a reușit ca tn final 
să ne impresioneze pe de-a 
întregul.

Pătrundem Intr-un Saloon 
(da, da, ați citit exact) In care 
cu greu deosebești prin tumul 
gros cîteva siluete juclnd cărți, 
remi, table.

— Se filmează un film cu ac
țiune tn Far West 7 Aceasta 
este fosta sală a tineretului pe 
care T.A.P.L. a preluat-o și a 
transformat-o tn sală de joc. 
Dar unde se dansează 7 Nu este 
vorba de joc tn sensul core
grafic ci de pierderea timpului 
prin jocuri, să le zicem „dis
tractive" Mă apropii de mese. 
Mă apropii cu teamă deoarece 
sînt singura femeie Intr-o sală 
de peste 200 m.p. plină plnă 
la refuz de bărbați — majori
tatea tineri care absorbiți de 
foc nici nu privesc tn jur.

tncerc să le pun cfteva în
trebări. Nu mi se răspunde șl 
capăt doar priviri posomorite, 
enervate, pornite de pe fețele 
crispate aproape acoperite de 
pălăriile și șepclle care, pro
babil așa e uzanța, nu se scot 
în această sală. „Chelner" aud 
o voce șl apoi din ceata qroa- 
să a fumului de țigară arrare 
un om care ar putea fi ospă-

tar, dar la fel de bine șl un 
membru al orchestrei Beatles. 
Acesta se apleacă și „ia" la 
ureche comanda. Mă strecor 
după el prin mulțime și ajung... 
la... bar. Acesta se compune 
dintr-un dulăpior cu cîteva 
sticle de licheur al căror preț 
variază 
cognac
Intr-un geamantănel are cîteva 
duzini ' '
străine, tn fine, văd și o masă 
la care doi tineri joacă șah. 
Sint muncitori pe șantierul de 
construcții civile. îi întreb dacă 
le place atmosfera, dacă act tși 
petrec simbetele seara, tml 
răspund monosilabic. Se ro
șesc și de Îndată ce m-am în
depărtat de ei se grăbesc spre 
ieșire.

— Le este rușine că l-ațl 
găsit intr-un asemenea focal ne 
spune Ctrstoiu Ion, strungar la 
l.P.I.P.

— De ce, doar e un focal 
public al T.A.P.L.-ului 7

— Da, dar mulți dintre noi 
sintem conștienți că această 
cofetărie s-a transformat !ntr-o 
speluncă unde în nici un caz 
o fată cumsecade nu poate 
intra fără să se 
un tfnăr serios, 
ce găsi aci.

— Atunci de
asemenea local 7

— Aceasta nu
de noi.

Adevărat, am
răspuns din partea 
care depinde această stare 
iapt.

intre 80—150 lei sl 
de la 60 lei in sus.

de pachete de țigări

compromită și 
cinstit n-are

ce există an

mat depinde

dori Insă 
celor

un 
de 
de

Ctțiva lucrători ai miliției 
regionale Deva, spun că din 
aceste „saloane" ale cofetăriei 
Carpați se recrutează cei mai 
mulți delicvențl minori, au loc 
cele mai dese scandaluri din 
Deva.

Părăsesc cu adlncă ușurare 
această cofetărie pașnică și mă 
intreb cu uimire cine și tn ce 
scop a schimbat destinația 
fostei săli a tineretului tn 
această tavernă 71 tn Deva, tn 
slmbăta aceea nu mai era nimic 
de văzut. Unii dintre tinerii 
care apucaseră o masă la res
taurantul „Transilvania", aveau 
norocul să danseze și să ascul
te un program de muzică ușoa
ră, ceilalți resemnați plecaseră 
probabil, spre casele lor.

Noi ne-am repezit Insă, cale 
de 10 minute cu mașina, la Si- 
meria. Aci muncesc sute de 
tineri în cadrul stației de triaj 
una din cele mal mari din 
țară. La orele 21,30 tn Simeria 
era o noapte liniștită, exact 
ca-n oricare alta din săptămtnă.

La clubul muncitoresc C.F.R. 
un bec murdar lumina șters 
strada și un lacăt închidea ca 
fermitate drugul de fier pus pe 
ușa de la intrare pe care se 
vedea pus un afiș: „Cinema
tograf muncitoresc". Dar nici 
un film nu rulase tn slmbăta 
aceea.

In fața gării 
tepta pasageri 
Majoritatea for 
Unde vă duceți 7
Să dansăm, undeva, la Deva". 
Noi nu le-am putut face nici o 
recomandare, dar mă întreb ce 
le-ar fi răspuns cei tn drept, 
de la care, la rindu-ne, aștep
tăm răspuns.

autobuzul aș- 
pentru Deva, 

erau tineri, 
l-am întrebat.

In economii

dintre planșetă
și aparatul C.T.C.

carea unei serii de repere se va 
obține o economie de 70 tone 
metal pe 1967. Perspectiva a- 
cestei acțiuni este revelatoa
re : la sfîrșitul anului 1968 se 
vor obține 250 tone metal eco
nomisit.

A sosit timpul — a spus in
ginerul NICOLAE CARABAȘ, 
șeful secției turnătorie, să se 
reducă greutatea rețelei de 
turnare, și eu cred că c posibil 
s-o facem cu cel puțin 10 la 
sută precum și adaosul de pre
lucrare. Să nu ne mai luăm 
după standarde depășite, ci să 
fim mai atenți la ce ne spune 
practica. Și practica spune că 
adaosul de prelucrare poate fi 
micșorat. Tn secția turnătorie 
mal sînt și alte surse. Se impu
ne ca imediat să fie rectificate 
ramele de turnare. Dar sînt și 
măsuri pe care nu le vom pu
tea aplica fără un ajutor sub
stantial din partea ministeru 
lui. în turnătorie, s-au rebutat 
multe piese din cauza nisipu
lui neselectat. Ministerul 
nostru trebuie să ia legătura 
cu Ministerul Minelor pentru 
a se îmbunătăți calitatea nisi
purilor la cariere. Prin apli
carea măsurilor stabilite de 
conducerea secției noastre se 
vor economisi circa 40 tone de 
metal.

Printr-o mai bună coor
donare a activității de concep
ție, a arătat inginerul PETRE 
SERBĂNESCU. șeful serviciu
lui tehnic, se poate ajunge la 
tipizarea produselor și prin a-

forjării
în inter-

ceasta Ia importante 
de metal.

Prin introducerea 
fără bavură, a spus 
vențla sa inginerul GRIGORE
ȘERBĂNESCU, se poate redu
ce consumul de metal cu 9 to
ne. De asemenea, numai prin 
trecerea a trei repere de la o- 
țel la fontă maleabilă perliti- 
că se vor economisi 23 tone 
metal.

— O serie de piese nu-și gă
sesc folosirea. De exemplu : 
Combina C1 e dotată cu pa
tru seturi de site dar cel puțin 
una rămîne neutilizată, deci 
ruginește fără rost. Numai prin 
această simplificare s-ar putea 
economisi 80 tone de metal.

Directorul general al Uzinei 
„Semănătoarea", tovarășul in
giner ION CApAȚINÂ, a ară
tat în cuvîntul său că re- 
proiectarea unei părți de sub- 
ansamble și produse se impu
ne cu adevărat. Această pro
blemă trebuie însă studiată cu 
atenție. Prin reproiectare nu se 
înțelege numai economie de 
metal. Prin reproiectare se 
poate ajunge și la concluzia că 
folosindu-se puțin mai mult 
metal se pot mări cu mult pa
rametrii mașinii. Aceasta ar 
putea conduce la o substanția
lă creștere a productivității. 
Dacă în loc de a se folosi 3 
mașini se vor folosi numai 
două, aceasta înseamnă că s-a 
făcut o Importantă economie 
de metal.

Așa cum a arătat tovarășul 
MIHAI CONSTANTIN, secre
tarul comitetului sindical, re
ducerea consumului de metal a 
fost trecută ca obiectiv princi
pal in întrecerea socialistă. A- 
ceasta va prilejui și o eviden
tă clară, a modului cum fieca
re echipă, fiecare muncitor 
are în vedere și face eforturi 
pentru atingerea acestui țel 
important.

La îndeplinirea acestui 
proaspăt obiectiv principal al 
întrecerii socialiste un aport 
serios poate fi adus de orga
nizația U. T. C. Pînă acum în 
analizele care au avut loc, nu
meroși tineri au venit cu pro
puneri concrete, constructive. 
Utecistul Constantin Ispas a 
propus să se treacă la puncta
rea conturului piesei debitîn- 
du-se astfel numai ceea ce e 
strict necesar. Traian Băcioiu 
a cerut ca debitarea diferitelor 
bare să se facă prin forfecare 
la cald și nu ca pînă acum cînd 
se pierdeau mereu cîte 7 mm 
la fiecare piesă, deoarece debi
tarea se făcea cu circularul 
mecanic, Valeriu Ganea a 
propus ca diferite poansoane 
să fie recondiționate pentru 
a fi folosite din nou, înlătu- 
rîndu-se astfel necesitatea con
fecționării altora. Tînărul Va- 
sile Cîmpeanu a venit cu ideea 
folosirii diferitelor piese pen
tru a se executa altele, de 
dimensiuni mai mici.

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează Ia Cosmos (orele 
18j 20,30), Progresul
15.30; 18; 20.30).

OMUL DIN RIO
rulează la Pacea (orele 
18j 20,30, pînă la 1 februarie).

CIMARION — cinemascop 
rulează la Colentina 
15.30; 17,45; 20).

PORUMBELUL DE ARGILĂ. 
TONAMENTUL

rulează la Lira (orele 16; 
20,30)

MOȘ GERILĂ
rulează la Viitorul (orele 
18; 20,30).

PARISUL VESEL, TROFEUL 
DIAN

rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).

15,30; 
(orele

15,30.-

(orele

CAN-

18,15;

15,30;

IN-

(orele

Emulația necesară reducerii continue a consumului de me
tal va putea fi susținută continuu prin Întrecerea socialistă. 
După cum spunea un vorbitor, nu există salariat într-o în
treprindere care să se ocupe de economisirea de metal și să 
nu poată obține acest lucru. Marea se compune din picături 
Reducerea consumului de metal dovedind o acțiune de masă 
va conduce la mari economii. Cele 300 tone de metal, cît 
s-au angajat muncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinei „Se
mănătoarea" de a economisi, reprezintă o cifră care, cu 
siguranță, va fi depășită dacă se va continua această muncă 
de valorificare a rezervelor interne.

MARȚI 31 IANUARIE 1967
18,00 : Pentru cei mici: A 

fost odată... „Ursul, veverița 
și jderul" de Eugen Jianu. 
Desenează Iurie Darie ; 18,20 : 
Pentru tineretul școlar : 1 001 
de întrebări; 19,00 : Telejur
nalul de seară ; 19,23 : Recital 
poetic : Pastel de iarnă ; 19,35 : 
Intermezzo coregrafic cu ba
lerinii Adele Orosz și Viktor 
Rona (R. P. Ungară) ; 20,00 : 
Filme de animație. Emisiune 
realizată în colaborare cu 
Arhiva națională de filme; 
20,30 : Seară de teatru : 
„Doamna lui Ieremia" de 
Nicolae Iorga. Interpretează 
colectivul Teatrului Național 
„Ion Luca Caragiale" din 
București ; în pauze : Poșta te
leviziunii ; Filmul documen
tar : „Orizont științific" nr. 8 
realizat de Studioul „Al. Sa- 
hia" ; 25,00 : Telejurnalul de
noapte.
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ZILNIC

Rezultatul
alegerilor

din Japonia

Actul următor

Azi au început în capitala 
Mexicului lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei pre
gătitoare pentru denuclearl- 
zarea Amerlcii Latine. Repre
zentanții celor 21 de țări la- 
latino-amerioane care urmea
ză să participe la lucrări, vor 
dezbate recomandările referi
toare la viitorul tratat de de- 
nuclearizare a Amerlcii La
tine, elaborat de un „comitet 
de coordonare", format din 
Brazilia, Ecuador, Salvador, 
Haiti și Mexic. La această 
reuniune participă, In calitate 
de observator, și reprezentan
tul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu.

NAVE DIN MATERIAL

PLASTIC
enunțat o lno- 
construirea de 
însemna o co- 
domeniul con-

• IN ANGLIA s-a 
vatie tehnologică în 
nave, care ar putea 
titură importantă în 
structiilor navale.

Pe baza noii metode, la Șantie
rele navale din Southampton, a în
ceput construirea primei nave din 
lume din material plastic cu un 
deplasament de 600 t și o lungime 
de 160 picioare. Avantajele noii 
metode constau în greutatea ușoa
ră a navei în comparație cu rezis
tenta sa ridicată — aproximativ 
cu 20 la sută mai ușoară decît o 
navă obișnuită — protecția față de 
coroziune, curățenia durabilă a 
suprafeței și reducerea considera
bilă a muncilor de întreținere.

• APROXIMATIV 4 000 de pro
fesori șl studenti de Ia Universita
tea din California, au adresat se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare tu care sprijină 
eforturile pentru restabilirea păcii 
In Vietnam. Scrisoarea arată că 
este necesar ca Statele Unite să 
Înceteze netnttrziat bombardamen
tele asupra Republicii Democrate 
Vietnam.

Anchetă
la Cape Kennedy

• Depoziții contradictorii • Au avut loc și alte 
incendii • Intîrzierea programului „Apollo

Comisia de anchetă Insti
tuită pentru a analiza Îm
prejurările accidentului de 
la Cape Kennedy, in urma 
căruia cosmonauții Virgil 
Grissom, Edward White și 
Roger Chaifee șl-au pierdut 
viata In momentul cind ex
perimentau functionarea ca
binei spațiale „Apolo-l" pe 
rampa de lansare, Ișl con
tinuă lucrările.

Pînă în prezent, comisia nu a dat 
publicității nici un comunicat. Lu
crările comisiei se desfășoară în 
cel mai strict secret. Se știe numai 
că experții au audiat mai mulți 
martori, dar depozițiile lor nu con
cordă în ce privește problema ca
pitală a furnizării curentului elec
tric cabinei spațiale în momentul 
catastrofei. Directorul programului 
,,Apollo", generalul Samuel Phillips 
afirmă că aceasta era alimentată 
prin circuitul intern, în timp ce 
alte personalități de la Cape Ke
nnedy pretind că cabina spațială 
era legată de circuitul electric ex
tern, Unii experți consideră că 
dispozitivul de securitate al cabi
nei a avut o defecțiune : o legătu
ră a rămas deschisă, circuitele ex
tern și intern au funcționat simul
tan și această supraîncărcare a 
provocat seînteia care a declanșat 
explozia oxigenului pur pe care îl 
respirau cosmonauții.

Potrivit martorilor oculari, vio
lenta incendiului din cabina „Apo
llo" a provocat distrugerea com
pletă a scaunelor pe care se aflau 
cei trei cosmonauți. Aceștia din 
urmă au fost calcinați, înainte ca 
să-și poată da zeama ce s-a ln- 
tîmplat.

Tragedia de la Cape Kennedy a 
declanșat o vie controversă în 
cercurile specialiștilor privind uti
litatea folosirii oxigenului pur în 
■abinele spațiala americane. In- 
tr-un interviu acordat ziarului „Ro
chester Democrat and Chronicle*,

• GUVERNUL rasist al Repu
blicii Sud-Afrlcane, creează rezerve 
de petrol pentru o perioadă de doi 
ani, „în scopul sfidării boicotului 
economic internațional Instituit ca 
urmare a politicii sale de apar
theid", anunță revista americană 
„Newsweek". După cum precizea
ză revista, pentru stocarea acestor 
rezerve va ti transformată în de
pozit o mină de cărbune din Trans
vaal, unde vor putea fi depozitate 
3,5 milioane tone șl vor 11 con
struite 94 de rezervoare cu o ca
pacitate totală de aproximativ 2,8 
milioane tone. O parte din petrol 
va proveni din producția a două 
tabrici pentru extracția petrolului 
din cărbune, aflate tn construcție.

LOVITURĂ DE STAT...

IGNORATĂ
• O LOVITURA de stat, despre 

care nu s-a știut nimic pînă de cu- 
rînd, s-a produs în insula Banana), 
cea mal mare Insulă fluvială din 
lume, situată pe fluviul Araguaya, 
un afluent al Amazonului. Despre 
această lovitură de stat s-a luat 
cunoștință abia la sfîrșitul săptă- 
mtnil trecute, cind Ia Brasilia a so
sit, Arutana, noul conducător al 
tribului de Indieni Caraja, El a 
anunțat că a înlocuit Ia putere pe 
vărul său, Ataualpa, care a con
dus In mod „dictatorial" tribul Ca
raja tn ultimii 26 de ani. Noul 
conducător al Insulei Banana!, a 
venit Ia Brasilia pentru a conferi 
cu reprezentanții serviciului brazi
lian de protecție a indienilor.

CRIME SUDISTE
• SOȚIA pastorului protestant 

negru George Briley, din Atlanta 
(Georgia), a fost ucisă cu focuri 
de revolver de către un necunos
cut în locuința sa Ia numai cîteva 
ore după ce rasiști neindentificatl 
au încercat să incendieze biserica 
unde slujea soțul ei, situată in 

dr. Wallace Fenn, directorul cen
trului de cercetări spațiale de Ia 
Universitatea Rochester, a declarat 
că incendii asemănătoare aceluia 
care s-a produs vineri pe bordul 
cabinei „Apollo' au avut loc și în 
trecut tn cursul unor zboruri si
mulate în camerele de decompre- 
siune, unde cosmonauții au putut 
să se salveze numai datorită fap
tului că erau mult mai mari decît 
cabina „Apollo". Dr, Fenn nu a 
precizat datele și nici locurile unde 
s-au produs aceste incendii. Pe 
de altă parte, într-un raport înain
tat recent Administrafei naționale 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), dr. Fenn a recomandat 
ca oxigenul pur cu care sint ali
mentați cosmonauții americani să 
fie amestecat, cu gaze inerte ames
tec mult mai puțin periculos.

După cum relatează agenția 
France Presse, N.A.S.A. examinea
ză acum modificarea „mediului 
respirator* al cosmonauților a- 
mericani prin folosirea unui ames
tec de azot și oxigen în locul oxi
genului pur. Specialiștii de Ia Cape 
Kennedy au subliniat că în cabi
nele spațiale sovietice riscurile de 
accident sînt mult mai reduse față 
de cele americane. Dacă va fi lua
tă o hotărîre în această problemă 
se consideră că vor fi necesare lu
crări suplimentare, astfel îneît pri
mul zbor orbital „Apollo* nu va 
putea avea Ioc înainte de mijlocul 
verii. Echipajul viitoarei cabine 
spațiale va fi alcătuit din echipa
jul de rezervă al cosmonauților 
care au pierit vineri : Walter Schi- 
rra, Donn Eisele și Walter Cunnin
gham. Oricum, se consideră că 
din cauza accidentului de vineri 
programul „Apollo* va trebui să 
sufere o întlrziere și prima navă 
cosmică americană prevăzută să 
ajungă tn Lună la sfirșitul anului 
1968 sau începutul anului 1969 nu 
va putea face aceasta decît la în
ceputul anului 1970. 

cartierul populației de culoare din 
Atlanta. Poliția din acest oraș su
dist a declarat că „nu a descoperit 
nici un indiciu care să poată ex
plica cele două crime".

BILANȚ TRAGIC R. P. MONGOLĂ. Imagine

sute de morți șl 
persoane rămase

cartierului Cerlotnușkl 
din Ulan-Bator

în Brazilia, 
torențiale, 

Rio de Ja- 
ploile care

• O MIE cinci 
aproape 5 000 de 
fără adăpost : acesta este bilanțul 
tragic publicat sîmbătă 
ca urmare a ploilor 
care au devastat statul 
neiro. Inundațiile și 
s-au abătut în ultimele zece zile 
asupra unor regiuni din Brazilia 
sînt considerate ca cea mai mare 
catastrofă din ultimul secol. La 
Rio de Janeiro, dezorganizarea ser
viciilor publice a devenit alarman
tă. în acest oraș, cu 4 milioane de 
locuitori, distribuirea apei potabile 
și energiei electrice se face în 
mod rațional și neregulat, situație 
care va continua să persiste încă 
multe săptămîni de acum încolo. 
Potrivit experților, este necesar să 
se procedeze la o revizuire a pla
nurilor de infrastructură urbanisti
că, cu scopul de a se evita o pa
ralizie totală a orașului Rlo 
Janeiro.

indispensabile, 
piața mondială

omului de afaceri

Iarna !n oralul belgian Bruges

o 
de
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Un „manual*' al

. -

Pavilionul Republicii Federale a Germaniei la expoziția 
mondială din Montreal va fi sub aspect arhitectonio puțin 
obișnuit. La ora actuală „cortul de circ", cum este denumit 
pavilionul, este ridicat pe insula de pe fluviul Sf. Lauren- 
țiu, iar construcția interioară a fost și ea începută.

O plasă deasă din funii de sîrmă se întinde peste opt pi
loni. Pe pămînt, plasa de metal este ținută de trei cuzineți 
de beton și perfect întinsă de coarde înconjurătoare. Dede
subtul acestei construcții, la o distanță de circa 50 de cen
timetri, se află acoperișul propriu-zis al pavilionului, o țesă
tură acoperită cu poliester, foarte rezistentă la intemperii. 
Acest acoperămînt subțire se potrivește perfect cu formele 
bizare ale plasei. Ilustrația noastră înfățișează ultimele lu
crări la montarea acoperișului. Lumina pătrunde prin stra
tul transparent și prin ferestrele în formă de frunză, cu 
geamuri din material plastic.

în S.U.A. există 
mare „Întreprindere 
personal interimar* 
care pune la dispozi
ția firmelor șl persoa
nelor interesate, pe 
termen limitat, specia
liști de cele mal varia
te calificări, in cele 
mai diferite domenii 
de activitate. între
prinderea se numește 
„Manpower" și are 500 
de birouri cu 250 000 
funcționari repartizați 
în zeci de țări. Avînd 
o importantă sucursa
lă și tn Franța, pre
ședintele companiei a- 
mericane, Elmer L. 
Winter, s-a gîndit să 
publice o carte în care 
să împărtășească din

experiența sa pentru 
uzul compatrioților săi 
dornici de a-șl extinde 
afacerile. Cartea a- 
ceasta îi Învață pe a- 
merlcanl cum trebuie 
să discute cu oamenii 
de afaceri francezi, 
pentru a-1 cuceri în 
interesul „business'-u- 
lul propriu, fără a Ie 
atinge susceptibilități
le. Dintre capitolele 
cărții amintim : cum 
trebuie să se discute 
cu un bancher francez 
cu un funcționar cu 
un economist ele., cum 
trebuie să te comporți 
tn timpul week-endu- 
lul tntr-o stațiune de 
sporturi de Iarnă etc.

împărtășind presei 
conținutul cărții sale, 
sfătosul om de afaceri 
american și-a anunțat 
și intenția de a crea 
la Paris o societate de 
servicii „presse-bou- 
ton“ — întreprindere 
care, contra unei taxe, 
la o simplă apăsare de 
buton, furnizează cele 
mai complexe infor
mații din toate dome
niile de activitate e- 
conomică șl financia
ră.

Va putea oare infor
ma compania „Manpo
wer* pe colegele sale 
franceze cum ar pu
tea scăpa de nedorita 
concurentă venită de 
peste ocean I

Potrivit știrilor sosite 
din Tokio, pînă la închi
derea ediției, partidul li
beral-democrat de gu- 
vernămînt, a obținut ma
joritatea absolută în ale
gerile desfășurate dumi
nică pentru Camera Re
prezentanților.

a

Astfel, din cele 486 de locuri 
ale Camerei, partidul condus 
de premierul Sato a obținut 
277 de mandate. Alte rezulta
te sînt: partidul socialist 140 
locuri, partidul comunist 5, 
partidul Komeito 25, democrat- 
socialiștii 30 și independenții 9

Observatorii din capitala 
japoneză menționează că a- 
ceasta este cea de-a noua vic
torie a conservatorilor, cîști- 
gată în cursul celor zece ale
geri parlamentare ce au avut 
loc în Japonia, de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial. Se menționează, de ase
menea, că primele victorii de 
duminică, ale partidului libe
ral-democrat au fost obținute 
în circumscripțiile tradițio
nale, unde acest partid se 
bucură de o influență de 
necontestat. Pe de altă parte, 
se remarcă faptul că partidul 
socialist se bucură de o influ
ență tot mai largă în centrele 
industriale unde a obținut cele 
mai multe voturi.

Proiecte tunisiene

După patru ani de studii, proiectul integrat de valorificare a Tu
nisiei centrale a intrat tn faza realizării, care va dura 25 de ani. 
Această acțiune, finanțată in mod egal de către guvernul tunisian și 
Organizația Națiunilor Unite, cuprinde guvernoratele Kasserlne, Kal- 
rouan și nordul regiunii Gafsa. Crearea de pășuni, asigurarea șl dez
voltarea creșterii animalelor, plantarea de ficușl pe o suprafață de 
100 000 ha tn cadrul reconversiunii culturilor, constituie prima fază 
a realizării acestui proiect. Aplicarea proiectului este încredințată 
societăților regionale ale guvernoratelor interesate. Totodată, va fi 
creat un birou central, comun, în scopul coordonării serviciilor teh
nice șl de administrație.

Referindu-se la această importantă lucrare, cotidianul ,,Es-Sabah" 
scrie : „Ambițiosul proiect de valorificare a Tunisiei centrale poate 
să fie considerat drept una dintre cele mai mari campanii întreprinse 
Împotriva subdezvoltării. El este important pentru că urmărește mo
dernizarea metodelor de cultură care vor permite să se obțină cele 
mai bune produse șl cele mai bune prețuri, atit de 
unele și celelalte, sporirii exporturilor noastre 
unde concurența se accentuează zi de

Conductele care leagă cîmpurile petroliere din nordul 
Irakului cu coasta mediteraniană sugerează imaginea 
unui organism căruia îi lipsește viața. La Kirkuk sta
țiile de pompare a „aurului negru11 au rămas încreme
nite. în portul Banias petrolierele nu și-au mai făcut 
apariția. Artera prin care, în anul trecut, s-au îndreptat 
către Mediterană 40 000 000 tone de țiței brut este para
lizată. De multe săptămîni, nici o singură picătură de 
petrol nu s-a mai scurs...

Conflictul petrolului" a in
trat intr-un stadiu acut. La 
sfirșitul săptăminii trecute a 
expirat ultimatumul pe care 
Irakul l-a adresat consorțiului 
„Iraq Petroleum Company'1. 
In esență, Bagdadul cerea ca 
pînă la 27 ianuarie I.P.C. să 
reia pomparea petrolului ira
kian. Operațiunea presupu
nea reglementarea bilaterală 
a diferendului cu Siria. 
Săptămina pe care Irakul a 
acordat-o gigantului petrolier 
a trecut fără ca situația să fie 
modificată. „Iraq Petroleum 
Company" s-a învăluit în tă
cere. Faimoasa companie a 
devenit de o discreție fără 
precedent. Exponenții ei refu
ză orice dezvăluiri cu privire 
la proiectele viitoare. In cazul 
de față, tăcerea încăpățînată 
nu poate netezi calea spre o 
înțelegere...

Actul al doilea al îndîrjitu- 
lui conflict are ca scenă Bag
dadul. I.P.C. nădăjduise că po
ziția irakiană va fi alta (rezer
vată, dusă chiar pînă la por
țile neutralității) decît cea a 
Siriei. Stăpinii companiei cal
culau că implicațiile grave ale 
blocării conductelor asupra 
economiei irakiene (exportul 
petrolier reprezintă izvorul nr. 
1 al veniturilor Irakului) vor 
determina guvernul de Iu 
Bagdad să exercite presiuni 
asupra Siriei pentru ca aceas
ta să-și modifice atitudinea 
față de I.P.C. într-un discurs, 
președintele Abdul Rahman 
Aref a acuzat „Iraq Petroleum 
Company" de a fi încercat să 
împingă Irakul într-un con
flict cu Siria. El a precizat că 
„Irakul nu este parte in con
flictul dintre Siria și compa
nie" și că „guvernul irakian 
nu va renunța la niciunul din 
drepturile sale asupra resur
selor naturale ale țării". Pre
ședintele a respins ideea ex
primată în unele cercuri poli
tice irakiene, favorabile unui 
compromis imediat, de a se 
construi o nouă conductă pe
trolieră care să lege Irakul 
de portul Basra trecînd prin 
Golful Persic, ceea ce ar fi 
presupus evitarea tranzitului 
pe teritoriul sirian.

La sfîrșitul conferinței sale de presă de la Paris, un 
ziarist l-a întrebat pe premierul britanic dacă chestiunea 
intrării Angliei în Piața comună mai rămîne în actuali
tate după convorbirile cu generalul de Gaulle, Wilson a 
răspuns: „Da, domnule, rămîne ÎNCĂ de mare actuali
tate".

Cuvintele acestea pot fi in
terpretate în diferite feluri. 
Ele ar putea semnifica de 
pildă, convingerea că proble
ma rămîne actuală pentru că 
nu a fost rezolvată încă nega
tiv. S-ar putea însă ca a- 
cest cuvînt încă să exprime re
zerve serioase, dacă nu îndo
ieli în ce privește reușita o- 
perațiunii. In tot cazul dacă 
ne orientăm după declarațiile

Repetatele contacte dintre 
oficialitățile irakiene și re
prezentanții lui „Iraq Petro
leum Company" nu s-au sol
dat cu pași înainte pe calea 
reglementării diferendului. 
Formulele preconizate de 
I.P.C. au fost apreciate drept 
„inacceptabile". Compania nu 
se dovedea realmente dornică 
să înainteze în direcția unei 
soluții realiste care să țină 
seama de multiplele aspecte 
ale problemei. Magnații pe
trolului continuau să se men
țină pe pozițiile unor presiuni 
economice (fățișe sau camu
flate) menite să disloce fron
tul celor trei țări arabe (Si
ria, Irak și Liban). Din unele 
relatări rezultă că I.P.C. în
cearcă să impună o recalcu
lare a beneficiilor într-o ma
nieră dezavantajoasă pentru 
interlocutorii arabi. Ar fi vor
ba ca dividendele să fie îm
părțite între I.P.C. și parte
nerii arabi „în comun" (50 la 
sută-compania; 50 la sută — 
cele trei state arabe). Se scon- 

astfel, ca neînțelegerile să ta,

făcute în Camera comunelor 
(Wilson: „sondajele noastre 
au relevat dificultăți enorme 
pe care le avem de întîmpi- 
nat“) reiese că negociatorii 
britanici sînt înclinați mai 
degrabă la pesimism decît la 
siguranță de sine.

„Marea barieră" pusă la 
Paris rămîne închisă. Și ni
mic nu arată că suspiciunile 
de ordin politic care au de
terminat vetoul francez din 
ianuarie 1963 au fost depășite. 
E vorba de temerile franceze 
că prezența engleză ar altera 
înseși esența Pieței comune și 
ar crea un „nucleu anglo-sa- 
xon“ care să permită conso
lidarea și chiar dezvoltarea 
pozițiilor americane pe con
tinentul european. In ce pri
vește „barierele" de ordin e- 
conomic acestea sînt, de ase
menea — așa cum le definea 
ministrul de externe britanic 
— „dure și foarte greu de 
trecut". La Paris, potrivit in
dicilor semi-oficiali nu s-a 
manifestat un entuziasm vizi
bil față de tezele lui Wilson 
despre avantajele pe care ală
turarea Angliei la C.E.E. le-ar 
aduce în domeniul tehnolo
giei, în special al electronicii. 
Iar refuzul Londrei de a face 
concesii sensibile în accepta
rea politicii agrare a Pieței 
comune este de natură să 
mențină la cel mai scăzut ni
vel „înțelegerea" Parisului 
pentru inițiativa lui Wilson 
(dat fiind că interesul larg și 
în orice caz cel mai profitabil 
al Franței 
tocmai în 
produselor 
ansamblu, 
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zind desfășurarea convorbiri
lor franco-britanice „una din 
dificultățile majore ale intră
rii Marii Britanii, așa cum o 
privesc francezii, este că ea 
ar putea afecta balanța și 
dezvoltarea generală a Pieței 
comune sau, în orice caz ar 
transforma-o în așa fel incit 
ar fi mai puțin avantajoasă 
pentru Franța".

In fapt temerile pentru „po
vara" pe care și-ar lua-o prin 
asocierea engleză într-un mo- 

în C.E.E. se înscrie 
sfera valorificării 
sale agricole). In 
așa cum constata 

anali-

se producă de partea cealaltă 
a baricadei — între Siria, Irak 
și Liban. Manevra n-a avut 
insă efectul prevăzut de auto
rii ei.

Irakul a atras atenția com
paniei asupra termenilor con
venției în vigoare. Societatea 
și-a asumat obligația de a ex
trage un minimum de 
20 000 000 tone de țiței din ex- 
iVoatările situate în nordul 
Irakului. Nerespectarea aces
tei prevederi conferă Bagda
dului dreptul de a confisca 
bunurile I.P.C. de la Kirkuk, 
în lumea arabă se subliniază 
posibilitatea ca Irakul să pro
cedeze la naționalizarea con
ductelor și a stațiilor de pom
pare. O asemenea măsură ra
dicală ar modifica datele ini
țiale ale problemei, atribuind 
noi dimensiuni „conflictului 
petrolului". în zilele imediat 
următoare (poate chiar în cea
surile cind aceste rînduri iau 
drumul tiparului) reacția Ira
kului va deveni cunoscută. 
Cotidianul AL BALAD afir
ma că „guvernul irakian nu 
se gindește să accepte formu
lele de capitulare pregătite de 
conducerea companiei, ci dim
potrivă va adopta o poziție 
mai hotărită". Actul următor 
din îndelungatul conflict (in 
fond, actualul diferend nu re
prezintă decît un episod din- 
tr-o necurmată bătălie) ar pu
tea deveni decisiv...

M. RAMURĂ
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Britanic 
de sănă- 
să folo- 
a ziaru-

sub controlul mono- 
american Chrysler, 

face ca mai bine de 
din industria de au- 
britanică să se afle

mont în care Marea 
e într-o vădită „lipsă 
tate economică" (ca 
sim expresia delicată 
lui italian CORRIERE DELLA
SERRA) se manifestă nu nu
mai in capitala franceză. Ele 
s-au făcut, de altfel, observa
te și la etapa italiană a tur
neului de sondaj al lui Wil
son.

Balanța de plăți britanică s-a 
deteriorat din nou la începu
tul acestui an. Dificultățile 
industriei britanice nu numai 
că nu s-au ameliorat, ci s-au 
accentuat. In plus implanta
rea capitalului american se 
desfășoară într-un asemenea 
ritm și volum îneît membrii 
Pieței Comune au motive se
rioase să se întrebe cum se 
poate împăca această implan
tare masivă cu imperativele 
negocierilor europene. Chiar 
in ziua în care premierul en
glez vorbea la Strassbourg des
pre „vocația europeană a Ma
rii Britanii" la Londra se a- 
nunța că grupul de industrie 
automobilistică englez Rootes 
a trecut 
polului 
Ceea ce 
jumătate 
tomobile 
actualmente sub control ame
rican.

Cert este că inițiativa pri
mului ministru englez, cu 
vaste implicații politice și e- 
conomice înfruntă dificultăți 
mari. Aceasta nu numai în 
capitalele Pieței comune. La 
Londra s-au făcut mereu mai 
puternic auzite temerile că 
pertractările britanice îndelun
gate în problema aderării la 
C.E.E. ar putea dăuna presti
giului Angliei. Ședința închi
să a grupului parlamentar la
burist, desfășurată după în
toarcerea lui Wilson de la Pa
ris s-a transformat într-o ade
vărată demonstrație de pro
test împotriva politicii guver
nului, în problema aderării 
la Piața comună.

In capitalele vest-europene 
Wilson e considerat un nego
ciator mult mai abil și mai 
greu de manevrat decît a fost 
MacMillan în 1963. Dar fac
torul abilitate nu este cel mai 
important și în nici un caz nu 
este esențial într-o operațiune 
complexă ca cea întreprinsă 
de guvernul britanic.

EM. RUCĂR


