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PROFUND REALISTĂ

Astăzi, în Sala Ateneului Ro- 
mîn, încep lucrările Conferin
ței pe țară a Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport, eveniment 
de mare însemnătate în viața 
mișcării noastre sportive.

Desfășurîndu-se în condi
țiile înregistrării unor succese 
remarcabile în toate dome
niile vieții economice și soci
al-culturale a țării, Conferința 
pe țară a U.C.F.S. va face, 
fără îndoială, bilanțul activi
tății sportive din ultimii ani 
și va stabili noi direcții ' de 
dezvoltare acestei activități 
atît de îndrăgite de masele 
largi ale tineretului. Faptul 
că pentru tot mai multi 
tineri a devenit astăzi o 
obișnuință practicarea exer- 
ciț iilor fizice, că an de 
an crește numărul tineri
lor cuprinși în activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță și că cei mai buni 
dintre ei reprezintă cu cinste 
culorile patriei în confruntă
rile internaționale de anver
gură, constituie succese in
contestabile în această activi
tate cu multiple funcții so
ciale. Titlurile de campioni și 
recordmeni mondiali, euro
peni și balcanici, ca și locu
rile fruntașe ocupate de unii 
dintre sportivii noștri în dife
rite întreceri sportive, se da- 
toresc muncii asidue de pre
gătire, voinței și dîrzeniei 
exemplare, eforturilor și ener
giei depuse fără precupețire 
de către tinerii sportivi în lup
ta pentru victorie; ele își au iz
vorul, în același timp, în con
dițiile materiale mereu mai 
bune care, prin grija partidu
lui și statului le-au fost
SCÎNTEIA TINERETULUI 
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Tot mai mul
te familii de oa
meni. ai muncii 
din centrele in
dustriale ale re
giunii Mureș- 
Autonomă Ma
ghiară . solicită 
construirea de lo
cuințe proprieta
te personala. 
Fină în prezent 

la Tîrgu Mureș, Odorhei și Re
ghin au fost date în folosință 156 
de apartamente confortabile cu 
2, 3 și 4 camere, așezate în cele 
mai . pitorești locuri.
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Sporirea neîntreruptă a pro
ductivității muncii în toa
te ramurile economiei na

ționale este una din sarcini'.? e- 
conomice de bază ale construc
ției socialiste. Cu dt este mai ri
dicat nivelul productivității. cu 
atît mai mare este volumul pro
ducției ce se obține într-o uni
tate de timp, cu atît sporește 
cantitatea de bunuri de care 
dispune societatea. Creșterea pro
ductivității muncii determină re
ducerea prețului de cost al pro
ducției prin scăderea consumu
lui de muncă vie și reducerea 
cantității de materii prime, ma
teriale, combustibil, energie elec
trică etc. pe unitate de produs, 
asigură creșterea continuă a a- 
cumulărilor socialiste $i a veni
tului național

In țara noastră, datorită pro-
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Am urmărit cu de
osebit interes lucră
rile sesiunii Marii 
Adunări Naționale 
consacrate dezbaterii 
problemelor de poli
tică internațională. 
Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
secretar general al 
C.C. al P.C.R., a 
ilustrat elocvent jus
tețea, caracterul ști
ințific și profund re
alist al politicii par
tidului.

Reflectind intere
sele fundamentale ale 
națiunii noastre so
cialiste, ale cauzei 
socialismulut și pă
cii în lume, politica 
partidului nostru este 
politica întregului 
popor, expresia năzu
ințelor și intereselor 
lui vitale. Ea este

rodul cunoașterii a- 
profundate de către 
partid a realităților 
din țară, a legilor 
care guvernează dez
voltarea istorică a so
cietății, a proceselor 
actuale ale vieții in
ternaționale. Partidul 
nostru militează nea
bătut pentru respec
tarea strictă a princi
piilor independenței 
și suveranității națio
nale, egalității în 
drepturi, neamestecu
lui în treburile inter
ne, avantajului reci
proc. întreaga acti
vitate a partidului și 
guvernului nostru de
monstrează că politi
ca României socialiste 
este inspirată de o 
înaltă principialitate, 
principiile internațio
naliste constituind o

parte integrantă a 
liniei politice genera
le a partidului, re
flectarea pe planul 
relațiilor internațio
nale a operei de edi
ficare a socialismului 
în țara noastră. Poli
tica pe care partidul 
și guvernul nostru o 
desfășoară pe plan 
intern pentru constru
irea și desăvîrșirea 
socialismului precum 
și politica externă a 
patriei noastre are o 
fundamentare pro
fund științifică, în 
spiritul învățăturii 
marxist-leniniste.

EUGENIA 
DAMIAN 

lector 
la Universitatea 

București

PREZENȚĂ ACTIVĂ

VIAȚA -
INTERNAȚIONALĂ

La fel ca toți cetățenii pa
triei noastre, și noi am urmă
ri: cu atenție deosebită recen
tele dezbateri din marele sfat 
al țării. Dorim să ne exprimăm 
și cu acest prilej adeziunea to- 
taU și deplină față de politica 
înțeleaptă promovată de par
tid și guvern. Dînd glas aspi
rațiilor profunde ale poporului 
român care își consacră forța 
și energia uriașei opere crea
toare. pașnice, de construire a 
noii orinduiri, politica noastră 
externă, militează pentru dez- 
vor.area colaborării cu toate 
statele, pe baza principiilor e- 
galității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, in
dependenței și suveranității 
naționale. Respectînd cu fide-

litate aceste principii — con
firmate de viață ca fiind sigu
re viabile — se înlătura obsta
colele din calea colaborării in
ternaționale, se creează premî- 
zele unui climat pașnic, pro
pice sporirii schimburilor de 
valori materiale și spirituale 
cu toate țările.

DUMITRU SANDU 
muncitor 

ALEXANDRU TEODOR 
inginer

FLORIAN NICOLESCU 
controlor tehnic

Uzina de utilaj petrolier- 
Ploiești

(Continuare în pag. a V-a)
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Uzina „Independența"-Sibiu. In fotografie — tînărul Ion Cutean urmărind elaborarea unei noi 
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Excelenței Sale 
Domnului dr. 

MOHAMED BENHIMA 
Prim-ministru al Guvernului 

Regatului Maroc
RABAT?

Cu prilejul numirii în func
ția de prim-ministru al Maro
cului, adresez Excelenței Voas
tre, în numele guvernului Re
publicii Socialiste România și 
al meu personal, felicitări cor
diale și cele mai bune urări.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Mărește 
une că 

xHă’ chiar intr-un 
din belșug dăruit de Ba- 

Licoare translucidă 
ă ori untd*4etxmie, 
vinul cules din vii- 

intomnate are o mi
reasmă abia insinuată de 
tămîie pîlpiînd mocnit în 
cătai dacice—

Magneți ta e și ea un 
mineral cn care se întâl
nesc pichamerele mineri
lor de la Moldova Nouă. 
Mină ale cărei comori a- 
tacâ rin complexitate) ta
bela de elemente a lui 
Mendeleev*. Chiar dacă nu

sânt extrase în mari can- 
thâti. principala zestre a 
pămintului acesta fiind 
crs.torul, aici se mai gă
sesc pirita, calcopirita, 
'e-am lăsat la urmă, lux 

bizantin) aurul și argintul.
In tovărășia inginerului 

geolog Diță Stelian am 
pătruns (în vagonete ori 
pe un parcurs fantast spi
ralat care unește, cu un 
drum tăiat pe vertical, 
zonele de extracție cu 
mina verii de afară) 
mina care, în forma ei 
azi, modernă, eficientă 
tînără de numai doi < 
Acolo unde trudeau, zgî- 
rîind lespezile, unghiile și 
uneltele minerilor vechimii

(Continuare 
in pag. a H-a)

de Constantin Georgescu

lu- 
în 

i de 
i e 
ani.

Ai prilejul să întîlnești în 
viață o mulțime de oameni pe 
care dorești să-i revezi sau lin
gă care dorești să stai și să 
muncești, și a căror prezență 
este absolut necesară în mijlo
cul unei- colectivități. Modul de 
comportare a acestor oameni 
are ceva deosebit în el. Au o 
vioiciune a mișcărilor, între
prind lucruri îndrăznețe și, mai 
cu seamă, gîndesc foarte clar. 
Nu este necesar sâ spun că ei 
se află pretutindeni, că oricare 
uzină, fabrică, șantier sau co
operativă agricolă de producție 
are astfel de oameni. Cred că 
de aceea nu m-a uimit prezența 
inginerului Ion Burețea în mij
locul minerilor de la. Moldova 
Veche.

A venit la Moldova Veche 
în 1964. imediat după ter
minarea facultății. Singur la 
început în tot sectorul unu, a 
scris cu propria-i mînă cîteva 
pagini din istoria minei. Am 
stat cîteva ceasuri împreună și

am înțeles după felul în care 
ne-a vorbit că de aici nu va 
mai pleca niciodată. Mi s-a pă
rut firesc. Se simte bine printre 
oamenii pe care-i conduce, iar 
aceștia, la rîndul lor, datorîn- 
du-i o bună parte din succese, 
îl stimează-și-1 prețuiesc. Șef al 
sectorului unu, inginerul Ion 
Burețea scoate un munte din 
subteran și așază altul la loc. 
Cînd dă dispoziții are glasul 
grav, ca două stînci imense 
care își trimit seînteile în jos 
ca să lumineze.

Călătorind împreună în sub
teran, unde se simte mai bine 
ca acasă, mi-a vorbit cu emoție 
despre anii de studenție, despre 
colegi, (îl știe pe fiecare în 
parte unde se află), despre pa
siuni și despre oamenii satului 
din care a plecat. Cînd poves
tește are o duioșie în glas, iar
(Continuare in pag. a Il-a)

Excelenței Sale 
Domnului

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste > România

BUCUREȘTI
Excelență,
Am fost foarte mișcat de fe

licitările și urările pe care ați 
binevoit să mi le adresați cu 
ocazia numirii mele în postul 
de prim-ministru al guvernu
lui Maiestății Sale Regale.

Vă mulțumesc călduros pen
tru aceste felicitări și vă rog 
să transmiteți, de asemenea, 
mulțumirile mele membrilor 
guvernului Republicii Socia
liste România.

Vă rog să primiți, Exce
lență, asigurarea înaltei mele 
considerațiuni.
DR. MOHAMED BENHIMA 
Prim-ministru al guvernului 

Regatului Marocului
i
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Tabăra de odihnă și 
instruire organizată de 
C.C. al U.T.C. la Brea
za și-a păstrat ineditul 
și pentru seria a doua 
de elevi, de astă dată 
membri ai activelor 
U.T.C. din licee.

Este drept că foștii 
locatari ai corturilor au 
lăsat la plecare, pentru 
„boboci", un pomelnic 
de legi, reguli și sfa
turi, dar ele au servit 
mai mult ca amuza
ment decît ca „îndrep
tar" practic pentru or
ganizarea vieții de ta
bără. Pentru că, deșt 
programul a fost ne
schimbat, deși corturi
le și-au păstrat 1 
știut, ia> membrii 
mandamentului au 
mas aceiași, viața 
tabără a fost alta, 
vestită cu trăsăturile 
noului colectiv, înfru
musețată de fantezia 
al'or 600 de elevi care 
au adus cu ei tradiții 
ș: experiențe diverse. 
Tonte acestea s-au fă
cut simțite chiar din 
prima zi. Unele colec
tive de elevi au venit 
în tabără cu cîntece 
ale lor, învățate încă de 
aca;ă și îi puteai recu
noaște pe hunedoreni 
ori pe suceveni chiar 
și numai după cîntecul 
lui lancu ori imnul în
chinat lui $tefan cel
Mare. Elevii din re
giunea București au 
învățat cîntecul briga
dierilor din filmul Ră- 
sună Valea și melodia 
dinamică a imprimat o 
anumită cadență pași
lor loi in excursii, pe 
drumurile din tabără. 
Apoi, la ceremonialul 
de deschidere a tabe
rei liceenii au mai re
zervat o surpriză: au 
aliniat drept coman
danți de grupe nume
roase fete. Cei din 
Cluj, Suceava, Crișana 
au ales în această 
funcție fete energice, 
cu spirit organizatoric, 
pline de inițiative, care 
de-a lungul zilelor de 
tabără s-au achitat cu 
succtt de multiplele 
obligații ce revin unui 
comandant. Mai pu
tem adăuga și alte a- 
mănunte de ordin apa
rent. exterior care au 
particularizat cea de a

locul 
co- 

i ra
de 

, in-
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doua ediție a taberei 
de la Breaza . grupa 
fiecărei regiuni a scos 
zilnic o gazetă a tabe
rei care înregistra ca 
un seismograf sensibil 
toate nuanțele vieții a- 
cestui colecție închegat 
deosebit de repede; 
corturile au căpătat din 
primele zile însemne 
hazlii, un fel de bla
zoane ale fiecărei re
giuni , de unde la în
ceput multe fete și bă
ieți, au asaltat cabine
tul medical pentru a 
obține scutiri de la ac
tivitatea sportivă, cu- 
rînd dinamismul jocu
rilor î
sportive i-a 
pe toți, fără 
spartachiada 
atracția nr. 1

Si totuși, 
cea mai caracteristică a 
acestei serii de tabără a 
fost schimbul viu de 
opinii pe marginea ce
lor mai interesante ex
periențe comunicate, 
adeziunea totală la i- 
deea că vieții de orga
nizație a elevilor ire- 
buie să i se imprime 
un ritm mai viu, co
respunzător anilor ute- 
ciștilor, intereselor p 
aspirațiilor lor. Modele 
au avut în însăși viața 
de tabără: șezătoarea 
literară în jurul focului 
de tabără, serile de 
dans, excursiile și con
cursurile, emisiunile 
locale, spartachiada și 
atitea și atitea alte ma
nifestări la care au 
fost invitați în cele 
două săptămîni. Aici 
au învățat ce valoare 
educativă au acțiunile 
care se continuă și se 
completează în fot me 
de organizare foarte 
diferite. Un complex 
de activități ca aces
ta : vizitarea Doftanei 
și a Castelului Peleș, 
întîlnirea cu general
colonel în rezervă Du
mitru Dămâceanu, care 
a evocat pe iarg mo
mente ale pregătirii de 
către partid a insurec
ției armate de la 23 
August 1944, montajul 
literar „Te slăvim pa
trie, pămînt strămo
șesc", vizitarea Muzeu
lui de istorie a Parti
dului Comunist Român, 
a mișcării revoluționa-

întrecerilor 
i antrenat 

excepție, 
devenind 

I a taberei, 
trăsătura

re și democratice din 
România care a înche
iat acest ciclu, a ple
dat cmtcingâtor m fa
voarea grupării unor 
acțiuni ce vor fi iniți
ate in organizațiile 
U.T.C. din școli in ju
rul unei idei de mare 
forță educativă. In ge
neral programul tabe
rei a fost astfel alcătuit 
incit să dovedească că 
continuitatea conferă 
eficacitate activităților 
U.T.C. S-a vizitat casa 
memorială
Grigorescu. La cîteva 
zile elevii au participat 
la un concurs avind ca

Nicolae

temă viața ți opera 
marelui nostru pictor. 
Au participat la o dis
cuție metodică despre 
organizarea vieții cul
turale a elevilor. A ur
mat un concurs de mu
zică populară, o reuni
une etc.

Am discutat cu mulți 
elevi cerîndu-le păre
rea despre zilele petre
cute la Breaza. Cu to
ții au mărturisit că 
deși cunoșteau progra
mul după relatările a- 
părute în ziarul nos
tru, viața de tabără a 
întrecut toate așteptă
rile lor. Mai întîi le-a

plăcut că nu le-a fost 
rezervat un rol de spec
tator ; au fost antrenați 
la pregătirea manifes
tărilor au putut să 
dea friu liber fanteziei 
și inițiativei proprii. 
Apoi, întîlnindu-se cu 
colegi din toată țara 
și-au îmbogățit expe
riența intr-un ritm pe 
care nu l-ar fi putut 
realiza altfel; vor duce 
în școlile lor un nepre
țuit tezaur de învăță
minte practice. Mai 
mult decît atît: au sta
bilit să mențină legă
turi și după vacanță, 
să se viziteze împreu
nă și cu alți colegi din 
școală, să organizeze 
acțiuni comune în tim
pul vacanțelor.

...Seara de camaval, 
ultima seară de tabără. 
Elevii și-au pregătit o 
petrecere a lor, tine
rească și tradițională de 
acum Dar și această 
petrecere reprezintă, 
într-un fel, un etalon 
s-au întrecut care mai 
de care în fantezie nu 
numai în confecționa
rea costumelor ci, mai 
ales, în pregătirea nu
merelor din program. 
Și carnavalul a ieșit de 
neuitat.

MABIETA 
VIDR 1ȘCU

Descoperiri
arheologice

la Mizil
PLOIEȘTI (de la cores

pondentul nostru)
In orașul Mizil și împre

jurimile sale s-a pastrat un 
meșteșug străvechi legat de 
modelarea fierului in diver
se obiecte. Fină nu de mult, 
aici existau foarte multe ate
liere de fierărie. După cum 
ne informa profesorul de is
torie Costel Dragomirescu 
din localitate, meșteșugul iși 
găsește explicația in faptul 
că rădăcina cuvintului Mizil 
provine de la Menxil. ceea 
ce în timpul dominației tur
cești însemna popas, intr-a
devăr, după stringerea biru
rilor din Moldova și Țara 
Românească este de presu
pus că turcii aveau nevoie 
de un popas pentru a-și pu
tea continua drumul spre 
Țarigrad. Pînă să primească 
întăriri să-și continue dru
mul, înțesat de cete haidu
cești, aici iși reparau căru
țele, potcoveau caii. Ulti
mele descoperiri arheologice 
de pe șantierul satului Bu- 
daleasa din comuna Vadu 
Săpat, vecină cu Mizilul, vi
ne să ateste insă că așezarea 
este foarte veche iar mește- 
șn<ul prelucrării fierului era 
statornicit mult mai demult. 
De pildă, colectivul de cer
cetări arheologice pe care îl 
conduce profesorul Victor 
Teodoreseu, de la Muzeul de 
istorie regional, a scos la 
ireală 8 noi așezări datînd 
din secolele 5 și 6 
unde se găseau importante 
xărăminte de fier ce se ex
ploatau la suprafața solului. 
De altfel meșteșugul prelu
crării fierului in satul amin
tit este documentat prin 
numeroase și felurite unelte 
agricole, obiecte de uz cas
nic și tipare pentru turnat 
pods she, descoperite și In 
In atelierele și locuințele 
meșteșugarilor de aieL

e.n.

HIHIIIIH'IjU

OMUL
PUTERE

E mult de cînd am învățat Ia 
fizică despre calul putere. De 
atunci mă obsedează această do
rință. Să găsesc pe cineva în sta
re să definească omul-putere, 
în sfîrșit, da. L-am găsit.

— Cum să începem ?
Folosind deducția. Pornind de 

la exemple.
— De acord. Sînt numai bloc

notes și creion.
— Să presupunem că dum

neata ai locui într-0 casă spațioa
să fără încălzire.

— Nu e cazul.
— Atunci să zicem că eu aș 

fi într-o situație ca asta. Vreau 
să am încălzire centrală ? Am 
închis ochii, gestul a fost multi
plicat (numărul de exemplare îl 
stabilesc de la caz la caz), și 
cînd i-am deschis ...N-ai să mă 
crezi.

— Parol că da I
— Nu lipsea nimic, Țevi, co- 

turi, racordul la conducta cen
trală termică, oxigenul, carbidul 
— toate, absolut toate erau la lo
cul lor.

— Adevărat om - putere 1 
Mi-am și notat prima parte a de
finiției.

— Ce știi despre garajul per
sonal ?

— Un 
orice om

— Un 
mașină!

— Am 
că vorbesc 
Notez.

— Din nou am închis ochii. 
Semnalul a fost dat, recepționat, 
multiplicat. Cînd i-am deschis...

— Cele 525 kg. de oțel beton, 
cîteva zeci kg. țeava, ușa meta
lică nou-nouță erau la locul lor...

— Exact, dar de unde știi ?
— Am omis să-ți spun că mai 

înainte am întîlnit pe cei doi o- 
muleți putere : întreprinderea de 
locuințe si localuri și întreprin
derea de gospodărire raională 
din . Arad (I.G.R.A.) colaboratorii 
întreprinderii „7 Noiembrie"

Arad la care dumneata ești di
rector.

— Te rog să-ți înghiți ultime
le două cuvinte vorbite dacă vrei 
să mai te inițiez în ale omului- 
putere.

— M-am bătut peste gură.
— Mai departe. Un subaltern, 

să zicem Ion Andoni, șeful ser
viciului contabilitate sau Emst 
Kramer, șeful serviciului produc
ție de la întreprinderea „7 No
iembrie0 are nevoie de materia
le pentru diferite lucrări perso
nale.

loc ce $i-l amenajează 
care are mașină.
om obișnuit care are

înțeles aluzia. Uitasem 
cu un om-putere.

vor cump...
aici e director omul- 

putere ?
(Te rog înțelege verbul Ia per

fectul compus și optativ).
Un telefon la I.G.R.A, aceasta 

cumpără materialele noi, mentio
ning 50 la sută uzură, și le re- 
facturează apoi conform catalo
gului de prestări de lucrări către 
populație.

— Am reținut textul noului 
paragraf. Mai e ceva ?

— Un episod pe bază de ara
gaz. Scrie : Emeric Szalay, direc
tor adjunct, Constantin Meche- 
nie, gestionar, Pavel Simion, teh
nician și Vasile Goguță, 
eu.

— Ce
— Un simplu gest al omului- 

putere și la fiecare acasă va a- 
junge una din cele 6 butelii cu 
care a fost dotată întreprinde
rea...

— Am o nelămurire. Scaunul. 
Scaunul pe care stă omul-putere 
ce ni 1-ati descris, din ce mate
rial este făcut ?

N-am mai primit nici un răs
puns. Cînd am ridicat ochii din 
blocnotes, nu mai aveam pe ni
meni în față. Doar fotoliul des
făcut bucăți, bucăți. Studyndu-1 
atent, m-am dumirit. Fusese con
fecționat din stofă uzată cel pu
țin cincizeci la sută. Mă mir că 
rezistase atît...

e cu ei ?

INGINERUL
(Urmare din pag. I) 

ochii îi strălucesc într-un mod 
ciudat. L-am întrebat dacă pa
siunea pentru meseria pe care 
o profesează i s-a născut în su
flet înainte de facultate.

„Da ; am vizitat in timpul li
ceului o mină din Valea JiuluL 
M-am rătăcit de grup, dar nu 
m-am speriat. Minereul are un 
glas anume. El îți șoptește că 
tu, omul, ești dator să-1 scoți 
la lumină și să-1 folosești. A- 
tunci, acolo, am auzit pentru 
prima dată glasul acesta și l-am 
înțeles". Și ca să-mi dovedească 
într-un fel adevărul spuselor, a 
ciocănit cu degetul în stîncă 
așa cum ai ciocăni la o ușă fer
mecată, apoi a zimbit. „Poate 
dumneata nu-1 auzi dar mie îmi 
spune ce ascunde în interior". 
Am mers mai departe și l-am 
cercetat pe furiș cum calcă. Am 
avut senzația că merge prin
tre liniile locomotivei electrice 
tot atît de bme ca și pe bule
vardul unei mari metropole. 
Oamenii pe care îi întîlnește îl 
salută și îi cer un sfat. Ingine
rul se oprește Iși notează și, 
acolo pe loc le explică fără să 
lase nedumerire în urmă. Prin
de voinicește ciocanul pneuma
tic și perforează găuri pentru 
exploziv. Are pasiunea asta. 
Urci scările abatajelor și glu-, 
mește o clipă cu minerii care 
a- dat aținerea peste plan în 
acr.:mbul acela. Apoi, după a- 
ceastă zunică trecere in revistă 
a tuturor sectoarelor de muncă 
Iși Îngăduie un moment de ră
gaz $i fumează o țigară. „De o~ 
bice! lucrul acesta îl fac acolo 
unde exploatarea a luat sfîrșit

I
I

I

Mineri văzuți de

adică

Dr. Leonid Peiretcu,
cercetător principal științific la Institutul de Igienă

în urmi publicării reportajului uBcbeti -Atenție! Alcool!* în ziarul nostru din 
22 iulie a-c-, la redacție ne iot ear scrisori continind opiniile cititorilor de toate vir
atele, printre care mai mulți specialiști din diferite domenii de activitate cu con
tingență in problemele uzului sau abuzului de alcool.

începi nd eu numărul de fați inițiem publicarea acestor opinii cu care prilej re- 
tnnoim pentru toci cititorii noștri toritoția de a ne face cunoscute, in scris, păre
rile lor asupra efectelor lui de alcool, precum și propuneri pentru diminua
rea sau stăvilirea Iii.

N. UDROIU

I

Mineri, la
Moldova Nouă

N 
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Vîrsta : 33 de ani. Ocupația : 
pensionar. Cauza pensionării pre
mature (conform datelor oficiale): 
„crize comițiale, hipertensiune ar
terială, tulburări neantice de tip 
anxios-depresiv". Numele : deși 
foarte concret, îl considerăm ne
necesar a fi pronunțat public în 
cazul intențiilor articolului de 
față.

îndărătul termenilor de spe
cialitate pe care i-ați citit, se as
cund tulburări grave, dereglări 
ale sistemului nervos care nu 
mai fac posibilă activitatea omu
lui surprins de aceste tulburări 
acum trei ani, în plină tinerețe, 
în fișele medicilor se găsește con
semnat vinovatul esențial, care 
stă la baza acestui fapt tragic :

B alcoolul.

I
I
I
I
I
I

și se procedează la înlocuirea 
mineralului cu piatră. Procedeul 
ți se pare de necrezut dacă nu 
l-ai văzut cu ochii tăi. Exploa
tarea de jos în sus prin ram- 
bliere face ca în urma omului 
muntele să rămînă în continu
are un titan, dar un titan în
vins de perforatoare".

Privit la lumina zilei, ingine
rul Ion Burețea pare altul. Are 
parcă nesiguranța marinarului 
care coboară pe uscat după un 
timp lung de navigație. Scli
pirea ochilor nu mai este ace
eași. Citește, aleargă cu motoci
cleta, merge la pescuit pe Du
năre, dar o parte din gînduri îi 
rămîn jos, în subteran unde oa
menii ascultă și ' ' ' 
el glasul despre 
menit. Era firesc 
fel de literatură _ 
spus că citește mult fără să ne
glijeze literatura de specialitate. 
Am fost împreună la pescuit. 
Preocupat de plutele undițelor 
mi-a vorbit despre pictura mo
dernă, apoi m-a condus cu mo
tocicleta să vizitez orașul nou. 
S-a arătat nemulțumit față de 
constructorii care și-au uitat în 
unele cazuri meseria. ,,Ce cre
deți că s-ar întîmpla în mină 
dacă noi am uita să punem la 
armături un stîlp, unul singur?... 
Ar trebui să înțeleagă că și Ia 
construcția unui bloc este ne
voie ca fiecare stilo să fie așe
zat acolo unde trebuie, mai ca 
seamă stîlpii frumosului ! ?“

Spuneam că există oameni pe 
care dorești să-i revezi, oa
meni lîngă care vrei să stai, să 
muncești. Inginerul Ion Burețea 
este un astfel de om.

înțeleg ca și 
care am po- 
să-1 întreb ce 
preferă. Mi-a

(Urmare din pag. I) 

acolo unde se urma șirul 
agonic de cai orbi, tîrînd 
în urma lor mari coșuri 
umplute cu minereu, 
ne-am întîlnit cu „trasee" 
armate perfect, cu beton 
armat și lemn dur, trenuri 
cochete, tuburi de aerisire 
și lumini cu flacăra conti
nuă. Strădania minerilor 
de la Moldova Nouă de a 
face ca întreprinderea 
lor să se înnumere printre 
unitățile de frunte ale in
dustriei socialiste, va fi 
încununată de succes și 
ne-am încredințat că nu 
poate fi altfel urmîndu-i 
în lupta lor cu stînca 
punctată cu seîntei pe care 
le presupuneam astrale, a- 
plecați asupra uneltelor 
într-un efort plin de no
blețe. La 150 de metri sub 
dealurile pe care se coace 
galeria Daphne laureola, 
se desfășoară un proces de 
inițiere „din mers" (mina 
e slujită de foarte mulți 
tineri aflațl abia la în
ceputul învățării compli
catului lor meșteșug, în 
care extracția în sine a 
metalului se raportează în 
raport direct proporțional 
cu un alt intim minerit t 
oamenii descoperă în ei, 
cu fiecare obstacol trecut 
noi zone aurifere, (asocia
te intim cu alte metale 
scumpe, după expresia 
ginerului Ion Burețea, 
tr-ale cărui abataje 
călătorit ca în stații 
metrou) noi 
idealuri noi.

In afara Moldovei Noi, 
întemeiată doar de cîteva 
decenii se mai înalță din 
temelii Moldova Nouă... 
Nouă cum îmi place să-i 
zic. Va fi un oraș mine
resc. Am dormit într-una 
din casele sale și noaptea, 
prin geam, am zărit apa 
umflată cu ploi și cu pești 
burtoși a Dunării. In va
luri, presimțeam, pe lîngă 
Itiutul cositor al Lunii, co
sitorul răpit nopții pămân
tului de către prietenii 
de peste

in- 
în- 
am 
de

orizonturi,

Pe Dunăre km 1050

HORIA BERN EA FLORIN CIUBOTARU: Blocuri 
noi în Moldova Veche

Prietenul care lovește în toți prietenii••

Peste cauza acestei degradări 
nane se trece uneori ușor cu 

vederea. Ciți oameni din jurul 
nostru nu continuă să considere 
alcoolul drept o substanță cu 
efect binefăcător, un stimulent, 
o necesitate ?

Ce este, de fapt alcoolul ? Din 
punct de vedere chimic, este un 

adică o substan- 
cu ușu- 
Numele 

său «act este „alcool etilic" — 
pentru că în chimie se cunosc 
și alți alcooli. Amintesc astfel de 
alcoolul metilic care, consumat, 
dă aceleași stări ca și cel etilic 
dar poate provoca orbirea defi
nitivă. Un alt alcool bine cu
noscut este glicerina prezent în 
cantități variabile în toate 
băuturile alcoolice, de la 
bere la vodcă sau whisky, al
coolul etilic are reputația uzurpa
tă de a fi o băutura „care stimu
lează organismul". în realitate, 
lucrurile stau tocmai pe dos. De 
mult s-a demonstrat faptul că al-' 
coolul este un deprimant. Ba, 
chiar, a fost trecut de farmaco- 
logi printre substanțele cu pro
prietăți generale anestezice.

Și totuși susținătorii alcoolului 
spun că, după ce beau, au o 
stare de „inspirație", de activita
te pe care n-ar fi avut-o înainte. 
Ce este adevărat în această afir
mație ? Explicația este simplă. 
Ajuns la creier, alcoolul deprimă, 
scade activitatea mecanismelor 
superioare de control. în acest 
fel, sînt lăsați să funcționeze în 
voie centrii inferiori.

Analizați un om în primele 
faze ale intoxicației cu alcool. 
Veți observa că apare o inhibi-

ție, o frînă a normalei desfășurări 
a funcțiilor intelectuale. Scad ast
fel memoria, concentrația, intro
specția, precizia... Care este re
zultatul ? Frazele devin, aparent, 
„mai libere" : omul nu mai cau
tă să-și ascundă unele gînduri, 
șe fac tot soiul de confidențe, iz
bucnesc elocvențele, persoanele 
taciturne devin dintr-o dată vor
bărețe. Nu vă bucurați : sînt a- 
celeași lucruri pe care le știți de 
mult, dar pe care, treji, vă dă- 
deați seama că nu merită să fie 
spuse !

Pe de altă parte, după ce a 
introdus în organism o cantitate 
anumită de alcool, omul se crede 
cu mult mai puternic decît este 
în realitate, devine „gata să se 
măsoare" cu oricine, ceea ce de 
multe ori duce la rezultate de
zastruoase. Nu mai este nevoie să 
insistăm asupra frecvenței mari 
a accidentelor de muncă și de 
circulație produse la cei care au 
consuțnat băuturi alcoolice. Cau
za lor este acum evidentă : pier
derea preciziei, acurateței mișcă
rilor, scăderea rapidității gîndirii 
și a reflexelor.

Datele pe care le-am expus 
mai înainte, deși foarte mult 
simplificate, sînt suficiente pen
tru a explica (dar nu a scuza !) 
comportamentul unor oameni sub 
influența băuturii. Pentru ce, de 
pildă, doi minori, ca Ion Cucos 
și Petru Mazarache, altminteri la 
locul lor, au luat hotărîrea, sub

impulsul alcoolului, să facă o 
„bravură" huliganică ? Alcoolul 
a scos din funcțiune centrele de 
control ale creierului și a lăsat 
în activitate doar centrii infe
riori, instinctele nestăpînite...

Există o altă credința destul 
de răspîndită și repetată adese
ori : că alcoolul ar fi util din 
punct de vedere medical, că ar 
vindeca sau ar ameliora unele 
boli. Să vedem, așa dar, ce legă
tură poate fi între alcool și să
nătate...

Spuneam, mai înainte, că al
coolul poate avea un efect anes
tezic. într-adevăr, dacă s-ar în
cerca o anestezie generală cu al
cool, aceasta ar dura mai mult 
decît cea obținută cu ajutorul 
cloroformului sau eterului. De 
ce nu se întrebuințează totuși al
coolul ca anestezic, în sălile de 
operații ? Pentru că, în concen
trația în care alcoolul provoacă 
anestezia, el devine periculos 
pentru respirație, puțind s-o o- 
prească. O altă acțiune (datorită 
tot inhibării sistemului nervos 
central) este aceea de a scădea 
durerile. Așa se explică pentru 
ce adeseori, bețivul nu-și mai 
amintește de loviturile sau căde
rile pe care le-a avut.

Ce se întîmplă cînd alcoolul 
pătrunde în stomac ? Dacă con
centrația sa atinge pînă la 10 la 
sută, el provoacă o secreție mă
rită a sucurilor acide. Acesta 
este unul din motivele pentru

care bolnavii de ulcer nu trebuie 
să bea băuturi alcoolice. Pe de 
altă parte, cu cît băutura cuprin
de alcool mai concentrat, cu atît 
secreția gastrică este mai scăzută. 
Cînd concentrația alcoolului a- 
tinge 40 la sută, sau mai mult, 
băutura devine foarte iritantă 
pentru mucoasa gastrică și in
testinală. De aceea, cam o trei
me din persoanele care beau 
obișnuit, se îmbolnăvesc de gas- 
trită cronică.

Iată așa dar că „motivarea" u- 
nora că „alcoolul face bine la 
stomac" este total greșită.

Dar una dintre bolile cele mai 
grave care pot apare la băutorii 
de alcool este ciroza ficatului. A- 
ceastă boală, care scurtează con
siderabil viața, apare în procent 
de 8 la sută la alcoolicii obiș- 
nuiți, spre deosebire de nebău-' 
tori, la care proporția este de 1 
la sută.

Toate aceste îmbolnăviri și tur- 
burări grave care apar la adulți, 
sînt cu mult mai grave la copii, 
adolescenți și tineri. Cercetări 
întreprinse în Franța au arătat 
că în familiile în care tinerii sînt 
lăsați să bea băuturi alcoolice, ei 
suferă de îmbolnăviri mult mai 
numeroase decît cei ce nu beau.

Mai sînt unii care susțin că a 
bea alcool însemnează a „înghiți 
energie". Greșeală 1 Alcoolul con
sumă rapid din rezervele energe
tice ale organismului nostru. As
cultați cugetarea unui personaj 
literar de acum peste 500 de ani : 
„O, doamne, cum se poate ca oa
menii să-și introducă singuri duș
manul în gura lor, pentru ca să 
le fure mințile ! Cum se poate 
ca noi, cu bună știință, cu bucu-

rie, cu plăcere, cu veselie și în 
aprobarea celor din jur, să ne 
transformăm singuri în fiarfe

Aceste fraze nu aparțin vre
unui vajnic luptător antialcoolic : 
ele au fost puse de marele Wil
liam Shakespeare în gura unui 
din personajele piesei sale 
„Othello".

înaintea lui Shakespeare, Hora- 
țiu scria : „Ce minuni face vi
nul !... Dă încredere lașului în 
luptă".

Ați văzut, desigur, în viață 
destui oameni sub influența al
coolului. De obicei, oamenii îi 

_ privesc nepăsători sau chiar cu 
îngăduință. Ne îngăduim să su
gerăm un alt punct de vedere. 
Considerați-i ca pe niște oameni 
bolnavi. Acesta este de fapt ade
vărul. Dacă cineva ar respira în 
mod accidental eter etilic, ar pre
zenta aceleași simptome ca și un 
bețiv și ar fi imediat transportat 
la spital. Așa dar, nu uitați; ori
ce om beat este un om intoxi
cat, care a introdus în organis
mul său — vai, de bună voie ! —■ 
o substanță otrăvitoare. Această 
substanță dă obișnuință și de a- 
ceea este cu atît mai periculoa
să. Pentru că, însoțită de senzația 
falsă de stimulare, ea-1 face pe 
om să o utilizeze mereu mai 
des.

Spunea Anton Pann : „Beția o 
mai „vindecă numai sapa și lo
pata". Respectuos ne dați voie 
să nu fim de acord. Astăzi, be
ția se vindecă, omul obișnuit cu 
alcoolul poate fi dezobișnuit. Dar 
pentru aceasta trebuie să se 
creeze o opinie de masă, care să 
dea la o parte îngăduința sau 
amuzamentul.
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Destul de repede după ce filmul a deve
nit o producție pentru public, amatori pasionați 
au căutat să-și procure aparate și să facă filme. 
Aceste grupuri de dilctanți atrași de miracolul 
peliculei expresive au format nucleele viitoare
lor cinecluburi. în țările cu o tradiție cinemato
grafică mai veche cinecluburile au jucat un rol 
de loc neînsemnat. Aici, în condițiile amatoris
mului, de liberă manifestare a aptitudinilor și 
preferințelor s-au format viitori cineaști profe
sioniști ajunși, unii, chiar la celebritate. Expe
riențele de pînă acum au arătat că cineclubu
rile au alcătuit o rezervă de cadre foarte utile 
studiourilor specializate în producția de serie. 
Ele au împrospătat întotdeauna nodurile profe
sioniștilor, aducind cu ei un suflu nou. nu fără 
consecințe cultural-artistice deosebite. Cineclubu- 
rile nu sint numai un focar de calificare tehnică 
ci și un centru de instruire estetică. Tn mod fi
resc cineclubiștii nu pot rămîne la alfabetul 
artei cinematografice ci sint obligați să acumu
leze și să asimileze mai multe filme, cit mai 
multe cunoștințe noi, antrenind în pasiunea lor 
pentru film un cerc mai larg de amatori de 
cinema. Iată deci că cinecluburile nu sint nu 
mai o simplă formă de activitate amatoare, bună 
de trecut în planuri de activitate și dări de sea
mă, ci și asociații eficiente sub raportul educației 
estetice și calificării tehnice. în țară la noi cine
cluburile au luat naștere din inițiativa unor pa

sionați sprijiniți, un mai lung sau mal scurt 
timp de organizații tutelare, care ofereau o anu
me investiție. Presa s-a interesat de viața cine
cluburilor din Timișoara, Brașov, Oțelul Roșu 
etc. ca și de primele lor producții. începuturile 
îndreptățeau o mai mare atenție pentru exis
tența lor. o urmărire mai îndeaproape a efortu
rilor depuse spre realizarea unor filme de cali
tate. Au parcurs cinecluburile noastre un drum 
ascendent în încercarea lor de a stâpîni mijloa
cele celei de a șap'.ea arte ? A sporit numărul 
lor? Circulă aces*e f:’me produse în cineclu
buri? $- care este calitatea lor? Dacă vom cău
ta să răspundem la aceste întrebări nu vom afla 
întotdeauna răspunsuri mulțumitoare. Raza ma
terială a einecluburilor este precară. Ele există 
prin dăruire* mor amatori îndrăgostiți de film, 
care recurg la tot felul de procedee pentru a-și 
procura aparatura si petieula necesară. Afilierea 
tor la A.CLN. *-a imetanat • infuzie eu aer 
proaspăt cum era de așteptat. Dificultățile ma- 

j terrale de mari ou i-au determinat insă
pe cineclubiMi să resuaîe la activitatea lor Au 
apărut chiar centre aut și de curând presa ne 
aducea !a muștintă ei ia regiunea București.
La Slobozia un juma! de uetuai’iate era • pro
ducție locală. Dar >*r*ri wi MBMritor n* e 
suficient, el trebcSe r? <; rebate ibordată
o soluție organ in frică can «â 5* ti • rateTie 
financiari Să anafnă* «area de tape.

o fertilă
dar
neglijată
pasiune
3

mișcare artistică din 
care vor putea fi recru
tați viitorii cineaști. 
Subliniez aceasta pentru 
că prea mare este do
rința ca mediocritatea 
relativă de astăzi din 
filmul nostru să nu de
vină o mediocritate ab
solută".

Am văzut situația de 
acum a cinecluburilor. 
Să vedem și cum ar tre
bui să fie. Faptul că 
există un îndrumar, 
chiar dacă deficient, e 
un fapt pozitiv pentru 
că dă unitate mișcării 
cinecluburilor și consti
tuie premisa unei viitoa
re acțiuni la unison. 
Unul din primele lucruri 
este perfecționarea aces
tui îndrumar, cu con
știința că îmbunătățirea 
lui nu rezolvă problema 
creșterii numărului ci
necluburilor, a calității 
produselor acestora, 
chestiuni de ordin prac
tic, și că e nevoie de 
măsuri concrete care să 
ajute cinecluburile să-și 
rezolve mare parte din 
problemele care le han
dicapează.

Trebuie studiate cu ' 
luciditate afectarea unor 
fonduri financiare co
respunzătoare actualului 
stadiu de dezvoltare a 
cinecluburilor, studii 
care atrag după sine și 
precizarea organului tu
telar ca și a celui la care 
se afiliază. Cinecluburile 
au nevoie de o sporire 
a cotei de peliculă, ne
cesară filmărilor la ci
neclub, cotă ce se poate 
obține printr-o regle
mentare a raporturilor 
cu televiziunea și stu
diourile bucureștene. 
ACl.'J-ul trebuie să gi
reze procurarea de apa
rate utile activității ci
necluburilor. Populari
zarea filmelor de cine
club se poate face prin 
televiziune unde ar fi 
firesc să colaboreze per
manent. Filmele de ci
neclub au dreptul la 
circulație în rețeaua de 
filme naționale și pro
iectarea lor se poate 
face nu numai la televi
ziune ci și în sălile des
tinate proiecțiilor de in
teres divers cum e 
sala cinematografului : 
Timpuri noi. Colaboră
rile de acest fel, în mo
mentul în care au loc, 
trebuie să fie retribuite, 
acestea fiind o sursă 
proprie pentru întreți
nerea și procurarea apa
raturii. în sprijinul cine- 
amatorilor este nevoie și 
de o producție editorială 
pe teme de inițiere în 
tehnica și arta filmului, 
lucru care se face încă 
dezorganizat Intîlnirile 
între cinecluburi pot de
veni tradiționale, anual, 
în cadru] unui festival 
organizat în scopul spri
jinirii și difuzării aces
tor filme, ca și al promo
vării celor ce le produc. 
Examenele pentru ad
miterea la regie de film 
ale Institutului de artă 
teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale* nu 
pot neglija producțiile 
cinecluburilor cînd unul 
din candidați este crea
tor de filme, așa cum nu 
le neglijează nici exame
nele unor țări cu tradi
ție prestigioasă în ma
ter w 
ceste festivaluri e 
cesar 
nu numai 
creatori, dar și unii din
tre critici de artă, per
sonalități ale vieții ar
tistice, care să poată co
labora prin dis.uții or- !
ganizate la dezbateri în 
jurul problemelor celor 
mai acute ale producției 
cineamatorilor. Tot aici 
se poate stabili și cine 
trebuie să reprezinte ci
necluburile românești 
pește hotare în -întîlniri 
internaționale, unde se 
duc de obicei reprezen
tanți ai ACIN-ului. O 
extindere a mișcării de 
cineamațori, în majorita
te tineri, se poate face 
prin școli și facultăți 
și rolul organizațiilor 
U.T.C. poate fi de prim 
ordin. Organizația UTC 
ar avea datoria și posi
bilitatea, dat fiind nu
mărul mare de c»ne- 
amatori tineri, să se o- 
cupe de organizarea și 
susținerea cinecluburilor,

TUDOR STANESCU i

aparatura uzată
La «fis-

Un stoc de filme

nedifuzate

Cu ce și cum
înlocuim

■L

a. I « •

CUTE

A

» la tf*.
B .re

în patroni

or» le gratart
ăe KL*axa cam wri—i tri

te cnuc tlai-
>mM a 
Marii ță 
fi* CH-

a K3
soara

CÎTEVA •-area

CINE

CLUBURI

CUNOS

tinerilor
fără răspuns

în 1965, membrii «1- 
neclubului pionierilor 
din Brașov, „Cravata 
roșie", au primit o in
vitație care i-a bucurat 
peste măsură : erau che
mați să participe în Ita
lia, la Pistoia, la Festi
valul Pinochio. Nepu- 
tîndu-se deplasa nimeni 
din partea cineclubului, 
au trimis totuși la acest 
festival internațional cel 
mai bun film al lor : „E- 
roul preferat*. Cu regret 
au aflat apoi că le-a fost 
refuzată participarea din 
motive tehnice: filmul 
nu avea sonorizare.

In 1966 au primit o 
nouă invitație, la același 
festival, de prestigiu în 
lumea cineaștilor ama
tori. „Eroul preferat", 
reprezenta în continuare 
marele lor film. Au ape
lat, prin intermediul 
A.C.I.N.-ului (Asociația 
cineaștilor români), la 
televiziune, cu rugămin
tea fie a i se face filmu- 
lui sonorizarea. Ar fi

fost vorba de «irea 10 
minute de ilustrație mu
zicală, filmul neavînd 
dialoguri... Televiziunea 
probabil nu a putut să 
facă nimic. Cineaștii cu 
cravate roșii de la Bra
șov au absentat în con
tinuare de la Festivalul 
Pinochio. în plus au a- 
vut o surpriză : după 
cîtva timp, pe micul 
ecran a fost programat 
un film «u titlul „Eroul 
preferat*. în afară de 
genericul «are cuprindea 
numele realizatorilor 
brașoveni, filmul semă
na foarte vag «u «eea te 
făcuseră ei. Studioul de 
televiziune își permisese 
tăierea 
filmului 
terii.

Și «ei
roșie* nu știu ni«i acum 
ce să facă : să se bucure 
de popularizarea pe «are 
le-a făcut-o televiziunea 
sau să se întristeze de 
difuzarea unui film «are 
nu mal era al lor ?

ce mai putem 
declară Sandu 
instructor la 

să

eaestuM

Invitați
• •

care se erijează

șl remontarea 
după alte «rl-

Nu e vorba de o «tne- 
matecă obișnuită de 
care, se știe, ar avea ne
voie mai toate centrele 
regionale, nu numai «a- 
pitala, «i de o filmotecă 
timișoreană ce ar putea 
prezenta peste 50 de fil
me realizate de «ineslu- 
burile C.F.R. și studen
țesc.

„E tot 
face, ne 
Dragoș,
ambele «ineeluburi, 
revizionăm, la nesfîrșit, 
tot ce am realizat in cei 
10 ani de cînd s-au în
ființat aceste cercuri de 
creație filmică".

Cauzele sint lesne ex
plicatei Imposibilitatea 
de a procura peliculă 
de film, «ît și aparatura 
necesară. Cineclubul 
C.F.R. Timișoara avea 
un aparat de luat vederi 
„Made 1935“, cumpărat 
de la Consignația. Nu 
mai funaționează. Mem
brii cineclubului se stră
duiesc să... confecțio
neze unul. „Trebuie în
cercate toate mijloacele. 
Cine știe, poate reușim. 
Mai avem la activ o per
formanță : cu ani in 
urmă, itt condiții de ne
imaginat, cu o aparatură

ad-hoc, am reușit 
realizăm și un film de 
desene animate. Erau 
peste 15 000 desene mi
găloase pe care le-am 
făcut totuși intr-o ma
nieră ce a stirnit și ad
mirația lui Gopo. Dese
nele au fost ele cum au 
fost, dar cînd același Ion 
Popescu Gopo a văzut 
aparatura noastră, care 
amintea de preistoria 
filmului, aproape că nu 
a crezut minunea".

Cei de la C.F.R. sînt 
astfel nevoiți să se o- 
prească un timp, după 
cîteva zeci de filme de 
o diversitate tematică 
asemănătoare unui stu
dio profesionist: de la 
filme de protecția mun
cii („Lucrări mecanizate 
la calea ferată* și „Cau
ze și efecte") la scurt 
metraje artistice („Timi
dul*, „Drăguț din par
tea ta*, „Adolescența*), 
de la amintitul film de 
desene animate la docu
mentare („Toamna timi
șoreană", .Monumentele 
orașului*), șl la reporta
jul filmat despre poetul 
popular Petru Oancea, 
din Bocșa Vasiovei de 
lingă Reșița.

Este v:
de o :n tiat-vă a cze- 
ciubulm Casei ?
lor 6e a ergan za s aco- 
sfătnire care să 
vttați ma. s.
amatori dia J 
ciptnd la a 
de 
multe c 
reprezentantă 
lui. s-a hotărî 
în revistă a 
realizate de «—atari. 
Cele mai bune fi 
zentate cu aces 
au fost onorate 
un juriu prlr.tr 
fișare mer.ttm 
niște diplome c 
nate în graoâ 
prilej.

Reprezentanții 
ului, invit, 
lalți, s-au 
troni și au 
me’.e, confecționate ad- 
hoa, gest care n-a stimu
lat cu adevărat datorită 
superficialității Iui. De 
adăugat că proclamarea 
acestei reuniuni drept 
„festiva!r 
ti ta te, 
cu «it
Ht tn 
ganul

ACIN-ul n-a sontri- 
buM, ia fapt, «u almi«

o «. 
aU

□el

pec

generale ■ sindi- 
Cumitetului de 
atni Cultură și

ca s. «e:-

«Sâ presa

Mini 
tului

iste
ți

reuniuni
• este o ti 

cu atit ~al 
el n-a fost pregă- 
«olaborare «u or- 
tutelar.

că 
baxa materiali există, că 
există in sfîrșit, un ma
gazin. măcar unul sin
gur, de unde am putea 
cumpăra tot 
baie și tot 
problemă 
îndrumarea 
rilor". Tov. E’.efterie Voi- 
cu’escu, amintește de o 
bibliografie ca șl inexis
tentă i „O singură carta,

ce ne tre- 
rămine o 

principală : 
cineamato-

ape trei luni de 
la apariție) la met unul 
d -. cele patra «fnedu- 
brsri pe care '.e-am vă- 
rri. e oeeesar să-î eo- 
psemâm. pentru încu- 
castfiatare. cîteva din 
artiecleîe principale pen
tru că. din păcate, el nu 
reprer-.ti dedt liniile 
renera.'e ale unul regu
lament de ordine Interi
oară. Cităm spre exem
plificare cîteva paragfa- 
fe : _La activitatea «i- 
neduburilor pot parti
cipa acei membri ai co
lectivului de muncă care 
doresc să participe per
manent și respectă pro
gramul și regulamentul 
de funcționare*. Sau 
„Activitatea cineclubu- 
ri'.or se desfășoară sub 
conducerea organizației

mi î^ftTtuției. întreprin
de-.:. in cadrul căreia 
ftmcționeazâ cineclubul, 
cu ajutorul unui co.ec- 
tiv obștesc".

Aceasta î-.seamnă to
ts a .âsa '.ierurile la 
vc-a intimpUrii și a nu 
subcrăona îndrumarea 
emesș-. ’.or amatori unui 
for de specialitate care 
a- putea ti doar 
ACIN-uL

Ceea ae era mai Im
portant, cotarea mate 
riali. _va f asigurată de 
către organizațiile sau 
rart tutf e in cadrul că
rora '-menoneazâ*. Din 
ceîe telatare înainte se 
vece clar nevoia unei 
surse <Je aprovizionare 
ec aparatura necesară 
De aseme-ea și regie 

in bugetul a-
- -al a instituțiilor și 
arga-.a-aS . ar ce tute lea
să adninrstsktiv cinecîts- 
bu-île a unor alocații 
met-jle a:z cum există 
pentru ale materiale 
rjfrural-educative. Va 
treto- jă-ită înțelegere 
pentru planificarea din 
buget a unei sume și a- 
colo unde cinecluburi 
abta urmează să se în- 
ftințeze.

Un magazin profilat 
pe spec ficul ci tiecl’-hu- 
—"t- trebuie neclara* 
înființat în comerț e 
xlstâ deja în vinzare. 
din import aparate foto 
care cos'4 ma: mult de
cît o cameră de luat ve
deri ori o masă de mon
taj.

Prin repartiții specia
le unele instituții au 
primit în ultimul timp 
aparate de filmat La 
Timișoara există, la 
Teatrul de păpuși și Mu
zeul regional de istorie 
două camere de luat ve
deri de 16 mm plus pe
licula necesară, dar stau 
nefolosite.

O preocupare susținu
tă față de grupele de 
creație din cinecluburi, 
cărora nu le lipsește 
nici entuziasmul și nici 
talentul poate crea pre
misele promovării con
tinue și cu minime in
vestiții, a unor cadre pe 
care televiziunea, cine
matografia noastră le-ar 
putea pune în circuitul 
lor.

Pledînd pentru o ac
tivitate reală în cineclu
buri, pledăm pentru o 
bază de masă prin care 
se descoperă și apoi se 
formează regizorii și o- 
peratorii de care filmul 
nostru are încă nevoie

De ce nu folosim

pepiniera

cinecluburilor ?

La recenta sesiune de 
admitere la Institutul de 
artă teatrală și cinema
tografică — secția regie 
film, desenatoarea teh
nică Sanda Bașa s-a 
prezentat la examenul 
de specialitate cu unul 
din cele trei filme rea
lizate de ea în cadru! 
clneclubului C.F.R. Ti
mișoara. E vorba de un 
film documentar care 
i-a fost comandat de 
U.C.F.S. și pentru care 
remunerația a fost recu
noașterea unei compe
tențe și mai ales a con
stituit un prilej de a-și 
exercita pasiunea. Un a- 
semenea film comandat

la un studiou cinemato
grafic ar fi costat destul. 
Acum era vorba doar 
de a-i oferi pelicula ne
cesară și nimic altceva. 
Cum era ultimul film 
pe care-1 făcuse, s-a pre
zentat cu el la examen. 
Dar comisia i-a refuzat 
acest drept, ca și altora, 
de a prezenta filmul ca 
probă de aptitudine. A- 
ceasta cînd — se știe 
— multe cinematografii 
care s-au impus în fil
mul mondial în ultimul 
timp și-au recrutat ca
dre dintre membrii ci
necluburilor pe care 
le-au considerat șl le

I consideră autentice pe
piniere.

Criticul D. I. Suchianu 
a publicat anul trecut 
după vizionarea de la 
Brașov a filmelor ama
torilor cîteva articole în 
care s-a declarat entu
ziasmat de prospețimea 
și în același timp 
mâestria creatorilor 

| cineciuburi. Cum în 
I neaștii amatori de 
| trebuie să vedem regizo- 
ț rii viitorului, criticul 

ne-a spus : „Cînd te 
înscrii la filologie, la 
matematică sau la isto
rie, examenul prevede 
probleme de literatură, 
matematică, istoric. La 
regie de film, candida
tul habar n-are de re
gie. $i nici nu are de 
unde sâ aibă. Regizorii 
existenti refuză ucenici 
care sâ nu fie deja ab
solvenți de institut 
Cere vicios. La exame
nul de admitere se va 
vorbi despre cite sînt 
in lună și in soare, nu
mai de regie nu. E drept, 
că una din probe e vi
zionarea unui film și a- 
naliza muncii de regie 
în acel film. Și atunci, 
din două una. Sau can
didatul laudă filmul — 
ceea ce transformă ju
decata într-o respectuoa
să politețe față de dom’ 
profesor majoritatea fil
melor test fiind — de 
ce ? — românești —
sau găsește că fil
mul e stupid, ceea
ce poate fi interpretat 
ca o necuviință. Așadar, 
această probă 
nici ea vreo _______
propriu-zisâ cu arta re
giei. Atunci se recurge 
la alte metode, una mai 
bazaconă decît alta. De 
pildă, cineva cîntă la 
pian o partitură, iar 
candidatul povestește a- 
poi ce i-a evocat zisa 
bucată muzicală. Sau, 
profesorul își pune mîi- 
nile pe piept, la nivelul 
esofagului și zice: ce 
culoare are cravata 
mea ? Să nu rîdețî. Ca
zul e autentic. S-a în- 
tîmplat recent și, pasă- 
mi-te testa și atenția și 
memoria candidatului. 
Sau, alt procedeu : can
didatul e pus să poves
tească de ce vrea el să 
aleagă cariera de regi
zor. Și aici sînt două i- 
postaze. Ce spune el poa
te fi interesant. Dar asta 
nu înseamnă că nu va fi 
un prost regizor. Sau 
explicațiile sale pot fi 
stupide, ceea ce iarăși 
nu va fi o dovadă că el 
nu va fi un excelent re
gizor. Există un singur 
caz în care se poate spu
ne simplu de către can
didat : am ales regia 
pentru că eu am făcut 
efectiv regie. Și asta n-o 
poate spune și n-o poate 
dovedi decît un cine- 
amator. Unul dintre cei 
căruia îi pot fi exami
nate și judecate aptitu
dinile după filmul reali

zat ca membru al unui 
cineclub.

E 
ce 
care 
proprie e trimis frumu
șel la plimbare cu ope
ră cu tot și, după ce i-au 

fost puse fel de fel de 
întrebări, i s-a refuzat 
proba cea mai elocven
tă ? După ce înfruntă 
feluritele greutăți la 
care sînt obligați amato
rii noștri, un pasionat, 
un dăruit filmului se 
vede pus în situația de 
a fi ignoraLxhiar de cei 
care ar trebui să-1 în
drume, adică de profe
sioniștii filmului. Pro- 
punînd o dezvoltare a- 
tentă a cinecluburilor, 
asigurarea unei baze 
tehnice precum și o în

drumare competentă, mă 
gîndesc că se poate crea 
astfel și la noi o largă

de 
din 
ci-, 
azi

nu are 
legătură

grea situația ? De 
tinărul candidai 
a venit cu opera

de film. La a- 
ne- 

fie prezenți 
cineclubiștii

să

prlr.tr
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învAtămîntului superior

INTENSĂ ACTIVITATE
EDITORIALĂ

cronica TELEVIZIUNII

SEMINARIILE
UNIVERSITARE

Intre numeroasele forme de 
organizare a procesului instruc- 
tiv-educativ de nivel universitar 
(cursurile, conferințele, colocvii
le, consultațiile, munca de biblio
tecă. studiul individual, cercurile 
de referate, lucrările practice, la
boratoarele, clinicile, atelierele, 
excursiile, vizitele și practica în 
producție etc.) seminarul deține 
probabil, capacitatea cea mai 
mare de a forma personalități di
namice, creatoare, datorită meto
delor sale active, libere, stimula
torii și graduale, cu condiția fi
rească de a fi bine organizat și 
bine condus. El constă într-un co
lectiv de studenți care își aleg 
pentru cercetare și redactare în 
decursul unui an școlar, una sau 
mai multe teme de specialitate 
pe care le expun și le discută 
apoi sub toate aspectele nu nu
mai între ei, ci cu participarea 
competentă, de îndrumare și 
control, a unor membri ai corpu
lui didactic (profesori conferen
țiari, lectori, asistenți, etc). Față 
de cursuri, sau învățarea unoi 
manuale universitare, operații in
telectuale necesare, dar prepon
derent pasive, de înțelegere și 
memorare, seminarul obligă pe 
fiecare student să desfășoare o 
muncă personală de documenta
re, o cercetare proprie și un efort 
de redactare a unei lucrări pe 
care urmează să o expună și să 
o susțină singur în fața unui co
lectiv în măsură să o analizeze, 
să o controleze și să o comple
teze. Participarea la expunerile 
altora este și ea fecundă, pentru 
că stimulează la gîndire proprie, 
la intervenții critice foarte va
riate și la confruntări largi de 
poziții, idei și metode.

Mi se pare foarte important ea 
această formă de învățămint să 
capete o pondere și o valoare 
mai mare în școala superioară. 
Studiul apărut în presă schițează 
această intenție, dar depinde de 
cum va fi ea realizată.

Termenul de seminar este de 
origine latină, seminarium, te- 
semnînd la început pepiweri sau 
răsadniță (de la seminare — a se
măna), iar prin extensiune, mai 
ales în latina medievală, a în
semnat pepinieră de preoți. învă
țători, medici și alte categorii de 
profesioniști. Etimologia erte 
foarte semnificativă, ea indică în 
mod clar natura creatoare a pro
cesului pe care îl exprimă Semi
narul este terenul fecund în care 
sămînța științei încolțește și di 
naștere la noi generații de oa
meni învățați, capabili să dez-o’- 
te în continuare, prin efort pro
priu, diferite ramuri de activ- ța
țe ale societății. Ce este pepinie
ra pentru silvicultură, răsadnița 
pentru horticultori etc. este se
minarul pentru cultură, pentru 
învățătură, pentru formarea de 
oameni.

Seminarul universitar a fest 
conceput în decursul viwnniîlor 
în mai multe feluri — de unde o 
varietate destul de mare — ioturi 
el poate fi redus la două tipări 
fundamentale. Unul dintre ele 
apare ca o prelungire ri comple
tare a cursului, ca o formă su
bordonată a acestuia, altul ca o 
unitate autonomă, cu rosturi pro
prii, superioară ca tendință ri fi
nalitate față de celelalte forme 
de desfășurare a procesului in
structiv-educa tiv.

Ca anexă, a cursului, semina
rul reia sub formă de lucrări 
practice, pentru o analiză mai a- 
mănunțită și pentru o activizare 
mai mare a studenților, aceeași 
tematică, tratată de astădată de 
studenți și discutată pe larg de 
fiecare din ei, cu dreptul aca
demic al fiecăruia de a cere pro
fesorului conducător de seminar 
orice lămurire crede de cuviință 
și să ia poziție critică față de fie
care teză în parte. în ipoteza că 
studentul este de acord cu teze’e 
expuse în prelegeri, el aduce un 
plus de argumentare în favoarea 
lor, în cazul contrar, le combate 
și dezvoltă puncte de vedere di
ferite, dacă nu întotdeauna mai 
avansate. Acest gen de seminar 
pune în discuție toate cursurile, 
deci activitatea didactică-științifi- 
că a profesorilor, care nu mai 
apar ca simple expuneri sau măr
turisiri științifice ex cathedra, d 
ca poziții supuse discuției libere, 
fecunde numai în măsura în care 
rezistă analizelor și atacurilor 
critice. Acest tip de semiriar con
stituie proba de foc a cursului, 
el conferă acestuia un statut a- 
cademic superior, de desfășurare 
sistematică a unor teze științifice 
care nu sînt considerate ca vala
bile și deci ca acceptabile, nid 
de cel care le profesează, nici de 
cei care le ascultă, decît în măsu
ra în care conving, în măsura în 
care rațiunea este constrinsă să 
le primească prin forța exclusivă 
a argumentelor. Marea încercare, 
firește, nu este a studenților, ci 
a profesorilor, care se dezbracă 
de falsa autoritate a gradului și 
titlului, pentru a-și asuma sarci
na morală de a argumenta cele 
susținute, adică, în ultimă anali
ză, de a nu susține decît ceea ce 
pot întradevăr argumenta. Stu
denții primesc însă, prin puterea

exemplului și prin participarea 
directă la stabilirea adevărului 
științific, o educație dintre cele 
mai temeinice, potrivnică dogma
tismului, formalismului și conven
ționalismului, potrivnică oricărei 
poziții neraționale. Educația știin
țifică pentru adevăr, pentru afla
rea și apărarea lui necondiționată, 
ca valoare supremă a cunoașterii 
a rațiunii umane, constituie în 
același timp o treaptă ind spensa- 
bilă pentru educația morală, pen
tru orsaniazarea ri conducerea 
vieții după normele adevărului, 
contra prejudecăților, erorilor ri 
minciunilor, ca «i singura cale de 
promovare intelectuală, de pre
gătire științifică.

Celălalt gen de «etnmar se des
fășoară după o tematică indepen
dentă fața de curs, pe o zamă 
Foarte largă de probleme de spe
cialitate pe care le stabfesc 
chiar studenții, după preocupări
le lor științifice stoc* personale, 
indiferent dacă sint sau nu a- 
bor da te de profesor sau pre-izu- 
te în programa ina .td a curro- 
rîîor. De astădată. responsabilita
tea se deplasează aproape inte
gral de la profesor Ia FT-ienti- 
seminarul nemaîfmd, ca în

primul tip, al profesorului, ci al 
studenților, el, profesorul, nemai- 
făcînd altceva decît să ajute pe 
studenți în propria lor operă e- 
ducativă, în eforturile lor de au- 
tolămurire, autodezvoltare, auto- 
educare. Acest tip de seminar 
pleacă de la ideea perfect înte
meiată că studentul de la un mo
ment dat al dezvoltării sale inte
lectuale este preocupat nu numai 
de problemele generale ale unei 
discipline științifice, ci și de u- 
nele probleme cu caracter special 
semnificative, de exemplu, pen
tru orientarea sa personală, pen
tru fixarea unei linii proprii de 
gîndire și activitate științifică 
profesională. Pentru prima cate
gorie de probleme, cursul profe
sorului și documentarea persona
lă pot fi suficiente, dar pentru a 
doua categorie. singurul mijloc 
este o muncă personală comple
xă, multilaterală și de lungă du
rată. sub îndrumarea unui pro
fesor cu experiență șt colabora
rea unui colectiv Ians de stu
dent) Această din urmă condiție 
□u o oferă decît seminarul con
cepu’ ca o asociație a unor minți 
libere. dornice să se sprijine re
ciproc în câtuarea adevărului și 
formarea unor penoraktâți știin
țifice

Cele două tipun de semnării 
universitare nu se «dud. d se 
întregesc reoproe. Experiența a 
dovedit ci primul gen este mai 
potrivit pentru începători, pentru 
stisdențn din pgunii ani ai facul
tăților. iar al dedea pentru stu- 
deațri dm uitnnî asi «i de la 
doctorat In țara noastră, un ast
fel de sistem seramariah cu re-

zultate didactice și ștințifice foar
te bune, a fost, între altele, al 
profesorului D. Guști, în cadrul 
catedrei de sociologie a Universi
tății din Iași (1910—1919), dar 
mai ales al celei din București 
(1919—1948). în cuprinsul aces
teia din urmă s-au inițiat fai
moasele cercetări sociologice de 
teren, care au dus, între cele 
două războaie mondiale, la crea
rea primei școli originale de so
ciologie românească : Școala so
ciologică de la București, și la 
mișcarea monografică, de cunoaș
tere și ridicare a satului româ
nesc, la care au participat pînă 
în cele din urmă aproape 4.000 
de studenți, de la toate facultă
țile din țară, xiobîndind, cu drept 
cuvînt, un renume internațional.

în condițiile de azi, seminarii- 
le universitare sînt mai necesare 
decît în trecut, pentru că ne 
găsim într-o fază de mari pro
grese tehnice, științifice și socia
le care depășesc, la intervale de 
timp foarte scurte, cunoștințele 
dobîndite. De aici necesitatea 
unei educații și instrucții perma
nente, ceea ce înseamnă că în 
afară de o anumita învățătură 
fiecare din noi trebuie să îned- 
țăm cum să învățăm pentru a 
ține pasul cu progresele vremii. 
Forma cea mai adecvată pentru 
atingerea acestui scop este, fără 
îndoială, seminarul universitar. O 
reluare și reprofilare a Iui, după 
exigențele actualității, constitui* 
o sarcină fundamentală a învă- 
țâmîntuhii superior.

Casa regională a crea
ției prpulare din Mara
mureș și-a prevăzut în 
planul editorial din acest 
an să îmbogățească teza
urul folcloric local cu 
noi lucrări și culegeri de 
folclor. Astfel, zilele tre
cute au fost secase de sub 
tipar două noi lucrări. 
Este vorba despre culege
rea de cîntece și prelu
crări corale intitulată 
„Maramureș, Maramureș" 
și piesa într-un act „Scri
soarea" de Valentin Mun- 
teanu. Se mai află, de ase
menea. sub tipar o culege
re de datini și obiceiuri 
specifice zonelor folclori
ce și etnografice din Țara 
Oașului, Chiuarului, Lă- 
pușului, Codrului și stră
vechiul Maramureș. Ca 
rod al activității cercu
rilor literare din această 
regiune, se preconizează 
ca cel mai târziu în luna 
de sfîrșit a anului 1967 
să apară și un volum de 
pagini maramureșene 
ccrținînd cele mai valo
roase creații ale tinerelor 
condeie.

V. MOINE AGU

EMOȚIILE
în urmă cu cîtva timp, la un 

„studio al pionierilor", o feti
tă a avut de recitat celebrul 
tablou final din „Călin", feeria 
cu „nunul mare, mîndrul soa
re..." Nu e ușor pentru o fe
tiță și de la primele versuri, 
micuța s-a poticnit, lucrurile 
s-au încurcat rău, sufleurul a 
pătruns apăsat în emisiune și 
nimic n-a mai mers. în prim
— plan, nici un trucaj nu pu
tea ascunde spaima copilului, 
frica juca în pupile, se vedeau 
limpede lacrimile din suflet și
— deși nu a fugit în culise, cum 
a vrut o clipă, idee fugară vi
zibilă și ea — pînă în final, sub 
fiecare silabă, a vibrat teama 
de copil. Firește n-aș fi vrut 
să fiu în locul ei, și nici în 
pielea regizorului sau redacto
rului de emisiune. Dar ca te
lespectator, îmi plăcea. Tmi plă
cea fiindcă aveam în față un 
om emoționat, emoția ei venea 
spre mine, aparatul vrînd ne- 
vrînd nu mi-o ascundea și. la 
urma urmei, de cîte ori televi-

Radu Cosașu

zoarele noastre captează direct 
o emoție directă ? Rar, foarte 
rar. Se pare că cei mai mulți 
dintre semenii noștri ajunși în 
studio, în fața aparatelor, sînt 
hotărîți să se țină bravi, repri- 
mîndu-și emoția ca slăbiciune 
de ocară. Oamenii maturi și 
oamenii mici primesc din par
tea regizorilor aceeași indica
ție ca aceea dată de mămica 
la grădiniță, în ajunul serbării 
finale : „să vorbești tare, răs
picat. și să nu te încurci !“. Te
legenic, din acest sfat de mamă 
orgolioasă apar crisparea (sub 
masca sobrietății), răspunsurile 
seci și reci la interviuri (moti
vate de groaza contemporană 
față de dulcegărie și sentimen
talism), neplăcuta egalizare a 
personalității (apărată cu argu
mentul corectitudinii și rigorii). 
Toate-s bune și frumoase, nu
mai că emoția — vibrația noas
tră cea mai din adînc — poa-
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VINE, NU VINE...
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că încă cu a rabrea? mc mă
car «ej «rerur vohae cu cele 
raa- torre fecrlri realiza*» pen
ton -’—*—■*-»? ered-rti TT sau L 
Oare rei s-au riv- rrid 10 lu
crări care si merite hnrrtoa tipa- 
rular ’ Nu s-2s*rre-u «căderea 
reent*1' editorilor numai de 
dracul pȚ’Mseărh. Dar conside- 
-ho ei regentele nu trebuie să 
fiu «efiatate. ci «dautate capa- 
csttto de creatie a celor mai 
bn>—

Se simte bas» unor studii care 
să dacă la rezervarea, pe baze 
teaKrte, a problemei cointeresă
ri mareraie ri morale a învăță- 
torik* rnr.tre măsurile utile 

r. introducerea titlului 
ie țrryiescx și doctor ca formă 
£• re care a calificării învățăto- 
-Jor; d* asemenea. învățătorul să 
axhi dreptul de a urma cursu
ri* unei anumite facultăți (insti- 
tatid pedagogic-.) dar după ter- 
mzarea studiilor să predea tot 
la clase ? I—IV cu o salarizare 
corespunzătoare pregătirii obținu- 
te în fetii acesta munca știin
țifică de perfecționare a metode- 
’*r -> predare de la clasele I— 
IV sau aceea a organizației pio
nierilor din cercetări științifice 
nu va mai fi desfășurată de lec
tor care n-au predat ori au in

ia clasele

a£am ia cameral Aleea
Caroazi din Tîrge-Mureș în ca- 

o prre din sa.a- 
aM de in«râ-

ca era 525 ’■er.repe c ocrjâ zi 
» aitraraî unui
trup de tineri. Din discuțiile 
ce se paarX af u că pentru a 
•jo* a combinat trebuie 
mai inrii sâ parcurgem pe jos 
o diszaatâ de cfeca 1,5- km pină 
la s:a-.:a -Albina", de unde 
▼om iua o mașină 2 sau 14.

— CindTa — mă lămurește 
econom .stai Aurel Șchiopu — 
pe aici trecea traseul liniei 14. 
Existenta unei bariere C.F. 
închisă la orele de vîrf a făcut 
ca traseul să fie schimbat De 
atunci in fiecare dimineață fa
cem această „mică plimbare". 
Cînd timnul e frumos, mai 
merge, dar cînd plouă...

După 20 de minute ajungem 
la stația amintită. Aici circa 
80 de oameni așteaptă...

Trece o mașină 1. A- 
poi alta 5. E^te deja ora 
6.00. în sfîrșit și un 2. Vine în 
viteză. Mai mulți oameni se 
reped să urce. Prin față sau 
prin spate. Fiecare pe unde 
poate și dacă poate. Cîțiva 
(vreo 10) reușesc. Restul rămî- 
nem. Mai trec 5 minute. 
Interval în care mai vin 
două mașini de 1 și una 
de 5.^ Apoi un 14. Situația de 
mai înainte se repetă. Cei ră
mași în stație sîntem cam 50 
la număr. Simțind parcă pe
ricolul inerent al întârzierii, în
cep să apară și mașinile aș
teptate. In lanț. Urcăm. înăun
tru. taxatoarea ia un adevărat 
interogatoriu celor cu abona
mente : cîte zone călătoriți, 
sînteți singur ? etc. Apoi pune 
apăsat o ștampilă într-una din 
cele 20 de căsuțe ale abona
mentului. (Este vorba de un 
tip „original" de abonament, 
birocratic.)

— Astea sînt totuși îmbună
tățite — intervine taxatoarea 
ghicindu-mi parcă gîndurile. 
înainte trebuia să le și sem
năm (? !)

Intre timp mașina își conti
nuă drumul, trece prin gară 
și intră în zona de dirt-track

jOCLL SAU ROMANȚA
AUTOBUZELOR

DIN
TÎRGU MUREȘ

Lector univ. 
LIVIU V. FILIMON

Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău

cetat si 
I—IV.

stnnularea și r
țârilor științifice ale profesori
lor de către lectorii I.P.C.D- cu 
prilejul efectuini inspecțiilor 
speciale ce precedă acordarea 
gradelor. Precizăm, însă, că a- 
cest rol îl pot avea și ar trebui 
să îl aibă și inspectorii metodiști 
ai secțiilor de înv-âțâmînt. care 
efectuează mai mult de 80 la 
sută din totalul inspecțiilor de 
acordare a gradelor didactice. 
Fără îndoială. îndeplinirea unui 
asemenea rol de către inspectorii 
metodiști presupune inițierea lor 
corespunzătoare de către cadre
le I.PX3.D. S-ar înlătura astfel 
situații și practici, în orice caz 
anacronice, improprii cerințelor 
actuale ale perfecționării cadre
lor didactice. Dar, după părerea 
noastră, referirile amintite nu 
epuizează anacronismele de care 
vorbeam. Un alt neajuns impor
tant ar fi faptul că problema 
perfecționării este în prer^nt re
zolvată fragmentar, pe felii, de

(cum o numesc localnicii). „O- 
peră" a constructorilor de la 
T.R.C.M. grupul 2 care de 4 
ani lucrează la amenajarea a- 
cestei porțiuni de șosea și încă 
nu au reușit să o termine. De
pășim și această zonă. A- 
jungem Fiecare coboară și în 
fugă se îndreaptă spre poartă. 
Peste cîteva secunde sirena a- 
nunță că schimbul I, de la 6,30, 
a început Cei peste 800 de 
oameni își încep activitatea pe 
care o continuă pînă la ora 15.

întoarcerea acasă este la fel 
de plină de peripeții.

Seara, înainte de terminarea 
schimbului II, din nou la poar
ta Combinatului. Mai sînt 15 
minute pînă la intrarea în 
schimbul III. Cu toate acestea, 
mulți muncitori din schimbul 
II se găsesc deja în stație, 
urcă în -mașini.

— După ora 23 — ne spune 
Ion Andrei, operator chimist 
— nu prea mai sînt mașini și 
noi care locuim în comunele 
Remetea ,Voiniceni, Nazna, a- 
vem ultima cursă din centru 
la orele 23,15. Dacă nu 
mai devreme, riscăm să 
mai prindem.

— Am avut cazuri 
completează Gh. Popa, 
cian chimist — cînd oamenii 
au fost obligați să plece pe jos, 
tocmai din cauza lipsei de ma
șini Ia ora respectivă. De a- 
ceea, cu aprobarea șefilor de 
secții li se dă voie să plece 
mai devreme.

Iată deci o repercusiune deo
sebit de gravă a faptului că 
mașinile nu circulă cum ar 
trebui, că graficele I.R.T.A. și 
întreprinderii comunale nu 
sînt corelate cu necesitățile în
treprinderii.

Printre poveștile ce 
ce ni s-au spus la gura 
sobei în anii copilăriei 
și ni s-au întipărit în 
minte este și cea " 
ciobanul și lupul. Vă 
amintiți, desigur, 
șugubățul care și-a a- 
dunat în cîteva rîn- 
duri satul strigînd du
pă ajutor. „Săriți, a 
venit lupul la oi". Mo
rala era pilduitoare.

...Ploiești, iunie 1967. 
în cartierul de nord 
al orașului oprește un 
camion cu vreo 40-50 
de tineri veniți să a- 
menajeze spațiile verzi 
din vecinătatea șoselei 
Cîmpina, Veseli și vîn-

cu

de

venim 
nu o

— îl 
tehni-

— Pentru completarea ta
bloului — ne spunea tovară
șul Adrian Insurățelu — loc
țiitorul secretarului comite- 
:olu de partid al Combina
tului — putem adăuga și 
alte aspecte. De multe ori 
mașinile vin pînă la poarta 
combinatului, iar apoi se re
trag fără a lua nici un pasa
ger. Alteori deși se anunță că 
merge pînă la Aleea Carpați 
sau „7 Noiembrie" (puncte ter
minus pentru salariații noștri) 
de la centru își schimbă di
recția și merg spre garaj. Cînd 
plouă sau este frig mașinile 
dispar parcă cu totul. Ca să 
nu mai vorbim de zilele de 
luni sau de cele de după luarea 
salariului de către șoferi... Și 
toate acestea se petrec după ce 
între Combinat și întreprinde
rea comunală s-au purtat nu
meroase discuții, după ce s-au 
dat în repetate rînduri asigu
rări că totul se va schimba.

Că transportul în comun din 
orașul Tg. Mureș este defec
tuos organizat pe toate tra
seele o exprimă limpede și o 
anchetă efectuată de co
mitetul orășenesc de partid. 
Din cei 120 de oameni ches
tionați, mai mult de 40 la sută 
și-au exprimat nemulțumirea.

Față de această situație, șe
ful Secției Transporturi, ingi
nerul Emeric Ferencz, ne face 
o lungă expunere de motive : 
lipsa repartițiilor de benzină, 
neexecutarea reparațiilor capi
tale la 20 de mașini, lipsa a- 
cută de șoferi. Dacă această 
stare de lucruri este reală, ea 
nu reprezintă în nici un caz 
o scuză. Cine altcineva trebuie 
să se ocupe de rezolvarea lor, 
dacă nu întreprinderea comu
nală și forul ei tutelar, sfa
tul popular orășenesc ?

GH. GH1DRIGAN

N.R. La două săptămîni după 
acest raid, am aflat că, însfîr- 
șit, după discuții repetate în
tre Combinat și întreprinderea 
comunală, situația s-a îmbu
nătățit. Deci nu era vorba de 
„cauze obiective'*, ci de defec
țiuni în organizare.

joși, le tin companie 
drapele și cîntece. Și 
le stă bine. Au coborît 
din mașină hotărîți să 
pună mina pe casmale 
și Iopeți, pe târnăcoa
pe și hîrlețe. Nu le-au 
găsit chiar atunci pe 
loc, dar nu-i nimic, 
și-au zis. Vor veni to
varășii de Ia secția 
sere și spatii verzi a 
Sfatului popular oră
șenesc. Și veselia a 
continuat.

Așteaptă ei o Jumă
tate de oră, așteaptă 
o oră, așteaptă două. 
Dar de venit n-a mai 
venit nimeni. Și vese-

te fi și sobră, și „amăruie", șî 
în limitele bunului simț, totu-i 
să fie, s-o lași să se desfășoa
re. Secolul nostru lucid ne cere 
să nu ducem luciditatea pînă-n 
pînzele albe. Nu se poate face 
televiziune, așa cum nimic du
rabil nu se încheagă pe pămint, 
fără să simți o „bătaie mai vo
ioasă a inimii", după expresia 
deloc lejeră a lui Călinescu. De 
cîtăva vreme, o emisiune — 
concurs se numește dubios „E- 
moții în premieră". Dau un 
premiu celui care a putut des
coperi (pînă sîmbăta trecută) o 
emoție normală, o singură fă- 
rîmă de emoție la vreunul din
tre concurenții care s-au pre
zentat. Sînt prezentați oameni 
tari, fără frică, ghicind repejor 
cine-i interpretul, cine-i com
pozitorul, fețe impasibile, care 
se joacă din cînd în cînd cu 
cîte o îndoială plină de drama
tism : Giani Morandi sau Re
mo Germani ? Operatorul e 
discret, nu caută imposibilul 
(emoția), emisiunea e „drăguță", 
amabilă, nimeni nu tresare și
— pe drept cuvînt — de ce să 
tresărim ? Vocile sînt și ele a- 
greabile. pe mecanismele cunos
cute de extragere a sentimen
tului obișnuit. relevații nu-s. 
juriul de specialiști nu face 
prea multe greutăți dureroase 
și ne putem trezi cu concurenți 
la a doua sau a treia înfățișare, 
cerînd inflexibili „banda, vă 
rog !“ E cam plicticos, în fond
— și Paul Sava nu făcea, sîm- 
bătă, nici un secret din asta, 
asigurînd cu nerv, ca de obicei, 
umorul emisiunii. După penul
tima probă, ne aflam în plină 
fatalitate : trei din cei patru 
concurenți aveau în buzunar ca
lificarea pentru etapa urmă
toare, deși lipsa de entuziasm a 
juriului de compozitori în fața 
acestei perspective era fără 
echivoc ; urma ultima probă — 
aprecierea calităților telegenice 
ale concurenților — probă care 
n-a creat niciodată supărări, 
simplă formalitate în circuitul 
monotoniei. Ei bine, — a urmat 
o lovitură de teatru, un suspens 
salutar : cei doi „telespectatori" 
(de fapt, doi oameni de tea
tru...) au încălcat regula obiș
nuinței și n-au dat note de tre
cere niciunuia din cei patru I 
Aparatul a fugit de pe chipu
rile concurenților, „groaza", 
după cum glumea Paul Sava, 
„s-a instalat în studio"..., — ca 
telespectator, chiar în dezacord 
pe undeva cu excesele juriului, 
eram mulțumit: trăisem o lo
vitură de teatru pe viu. intra
sem într-o situație neprevăzută 
în sfîrșit, apăruse o tresărire 
neașteptată într-un concurs 
fără emoții.

în schimb, un concurs pentru 
școlari — „La șase pași de o 
excursie" — nu are, nevoie de 
asemenea experiențe discutabile. 
Acolo, emoțiile sînt pure, con
tinue și substanțiale. Tristețea 
e mare cînd niciunul din con
curenți nu poate recita o treime 
din „Miorița", febra e îndelun
gă pentru a descoperi în me
morie motto-ul la „Pădurea 
spînzuraților", fiecare victorie e 
salutată exuberant, puștii — 
prinși de joc — uitând că sînt 
în studio. Aparatul e din ce în 
ce mai dezinvolt. Păcat că so
norizarea „dezbaterilor" lor nu 
e mai indiscretă. E frumos, e 
pasionant, e telegenic. Și cu 
umor sincer, venit din senin. La 
proba de perspicacitate, un con
curent legat la ochi trebuia să 
ghicească două obiecte și o per
soană. Erau un coif, un elefant- . 
păpușă, și un coleg ; a ghicit ’ 
exact. încet, într-o tăcere de 
templu. Aplauze. Cum a știut 
cine-i colegul ? Simplu. „Avea 
părul creț

*

Vedere din stațiunea balneară 
Păltiniș-Sibiu

lia, de astă dată, n-a 
mai continuat. I-a lu
at locul acea stare 
specifică ce se chea
mă plictiseală, după 
atîta timp pierdut. O- 
biectivul aparatului 
fotografic i-a surprins 
în această ipostază.

Dar povestea nu-i 
completă. Pentru că :

1. Cu o zi înainte se 
întâmplase la fel. La 
muncă patriotică ve
niseră atunci tinerii 
de la Institutul de 
proiectări instalații 
petroliere.

2. Cu încă o zi mai 
înainte lucrurile s-au 
petrecut aidoma cu

tinerii veniți de la al
te instituții și între
prinderi.

3. Intr-o altă zi, teh
niciană _____
Sfatului popular oră
șenesc, 
sese că va lua măsuri 
pentru a asigura tine
rilor unelte, a fost în
tâlnită „întâmplător- la 
o bere.

4. în general, tova
rășii de Ia sfatul popu
lar apelează la ajuto
rul tinerilor, dar ne
glijează un amănunt : 
asigurarea uneltelor și 
a asistentei tehnice.

%

din partea

deși promi-

L BODEA



Adeziunedeplină
SUCCESELE NOASTRE

ÎNTĂRESC FORȚELE PĂCII

Lucrez la o între
prindere a cărei pro
ducție are o mare im
portanță pentru eco
nomia țării noastre. 
Noi, muncitorii, pri
vim cu drag la fie
care tractor care iese 
pe poarta uzinei, ști
ind că el înseamnă 
un grad mai mare 
de mecanizare în a- 
gricultură, o garanție 
a sporirii recoltelor 
pe ogoarele Româ
niei. Colectivul nos
tru își aduce astfel 
contribuția sa la pro
gresul economic, la 
întărirea patriei so
cialiste.

In același timp, 
însă, noi sîntem con
vinși că succesele 
noastre au o impor
tanță deosebită și 
peste hotare, că ele 
contribuie la întări
rea pe plan interna
țional a forțelor socia
lismului și păcii. în 
cuprinzătoarea expu
nere făcută de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire 
la politica externă a 
partidului și guvernu

lui nostru se arată că 
poporul român, ob- 
ținînd noi și noi vic
torii în opera de con
strucție socialistă, își 
îndeplinește o im
portantă obligație in
ternațională, contri
buind la întărirea for
ței materiale, politi
ce și morale a siste
mului socialist mon
dial, la creșterea și 
dezvoltarea mișcării 
antiimperialiste, la 
triumful cauzei socia
lismului, progresului 
și păcii în întreaga 
lume.

Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, a întrunit a- 
deziunea totală a 
muncitorilor din uzi
na noastră. Oame
nii muncii de toate 
naționalitățile sînt 
strîns uniți în jurul 
partidului, a cărui po
litică le exprimă țelu
rile cele mai înalte. 
Prin poziția sa prin
cipială, prin realis
mul politicii sale,

prin acțiunile sale pe 
plan extern, îndrep 
tate spre rezolvarea 
pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, 
spre apărarea păcii și 
securității, țara noas
tră constituie un fac
tor activ al vieții in
ternaționale. Fiecare 
dintre noi trăiește 
sentimentul mîndriei 
patriotice pentru sti
ma și prestigiul de 
care se bucură astăzi 
în lume România so
cialistă.

Pentru a ne aduce 
din plin și de aici 
înainte contribuția la 
întărirea țării și a pă
cii în lume r\e vom 
strădui să obținem la 
locurile noastre de 
muncă rezultate tot 
mai bune, cu atît mai 
mult cu cît tractoa
rele fabricate de noi 
și-au cîștigat de pe 
acum aprecierea în 
numeroase țări.

ULRICH ERNEST 
controlor de calitate 

Uzina „Tractorul" 
din Brașov

PREZENȚĂ ACTIVĂ

ÎN VIAȚA

INTERNAȚIONALĂ
<4. (Urmare din pag. I)

Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea cu privire la politica 
partidului și guvernului în 
probleme internaționale actua
le la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale, progresele 
obținute în economia noastră 
națională, în industrializarea 
socialistă a țării, permit parti
ciparea tot mai amplă a Ro
mâniei la schimbul interna
țional de bunuri materiale și 
spirituale, intensificarea cola
borării și cooperării în diferi
te forme, inclusiv în domeniul

producției cu statele din Eu
ropa și de pe alte continente.

După cum se știe, uzina 
noastră produce utilaj petro
lier și pentru export. Sîntem 
hotărîți ca folosind cu price
pere mijloacele de care dis
punem, organizîndu-ne mai 
bine munca, să ridicăm conti
nuu calitatea produselor noas
tre, să le facem mai competi
tive pe piața externă. Colecti
vul din care facem parte este 0 
ferm convins de faptul că dez
voltând mai departe succesele 
de pînă acum, își va aduce 
contribuția sa la transpunerea 
în viață a politicii partidului 
și statului nostru.

COLECȚIA

„FLORA BLAJULUI 
ÎN FOLCLORUL ROMANESC

Printre exponatele care 
atrag atenția vizitatorului 
se află și o colecție origi
nală de folclor aparținînd 
profesorului blăjean Ion 
Popu Cimpeanu-ffost pro
fesor la Blaj între cele 
două războaie mondiale). 
Colecția organizată după 
tema „Flora Blajului în 
folclorul românesc" cu
prinde cîteva sute de giu
vaere ale creației noastre 
populare, care vin să ex
plice prezența unor plante 
ce cresc în împrejurimile 
orașului ardelenesc, în fol
clor.

Cele 150 de plante, așe
zate ca într-un frumos 
ierbar, conservate cu mul
tă migală, poartă denumi
rea științifică (în limba la
tină), denumirea în limba 
română și numele sub care 
sînt cunoscute în popor, 
așa cum se găsesc în tex
tele folclorice.

Iată și cîteva exemple : 
Arțarul (Acer platanoides) 
„Frunză verde de arțar / 
Ne-am iubit bade-n za
dar / Ne-am iubit doi ani 
și-o vară / Și ne-am urît 
într-o sară’ /. Colelia: (Sti- 
pa pennata) „Foaie verde

colelie / Zi-i mă-ti să te 
dea inie / Că-mi ești dragă 
dintr-o mie" /. Brebeneii 
(Corydalis solida) sau 
mielușeii: „Pe mine cin’mă 
usucă ? / Brebeneii de pe 
luncă / Lelița cu cîrpa 
lungă" /. Bradul „Sălășel 
mîndru de brad / Eu te 
rog cu mare drag / să-1 ții 
bine astupat / Ca pe-o 
floricică-n strat / C-a fost 
tinerel soldat" sau „Lea- 
gănă-te vîrf de brad / Să 
vie cine mi-e drag / Lea- 
gănă-te tu mlădiță / Să 
vie al meu bădiță".

Această primă parte a 
colecției este completată 
cu o serie întreagă de pro
verbe, ghicitori, cu texte 
din poezia obiceiurilor, cu 
legende și snoave : „Plo
pul e destul de mare / 
Dar pe dînsul poame 
nare" / sau „Nici salcia 
pom / nici boierul om". 
Sînt redate aici legendele 
bradului, ale alunului, po
vestea cartofului etc.

Cea de a doua parte a 
colecției se compune din 
plante care de sute de ani 
au fost folosite de către 
om pentru vindecarea bo
lilor. Și aici profesorul Ion

Popu Cîmpeanu ne dă 
explicațiile necesare. Ast
fel, „ceaiul de cimbrișor 
e bun în tuse și în greu
tăți în mistuire", iar cel 
de hamei este un „liniș
titor și aduce somnul".

Pentru alcătuirea colec
ției sale — asemenea co
lecții au mai încercat să 
facă la noi poetul George 
Coșbuc și I. A. Candrea — 
profesorul blăjean a cerce
tat și un vast material bi
bliografic (colecții și studii 
teoretice) pe care-1 preci
zează într-o notiță și la 
care a adăugat colecția sa 
de poezii populare arde
lenești, rămasă pînă astăzi 
în manuscris.

...Se află în muzeul din 
Blaj un exponat care in
teresează nu numai pe 
specialiști, ci pe toți iubi
torii creației noastre popu
lare din care s-au ridicat 
Miorița și Meșterul Mane
le, nestemate ale folcloru
lui românesc și universal

EUGEN MARINESCU 
asistent universitar

Cetatea Devei 

și nu a Neamțului!

INFORMAȚII
La București au început foi 

dimineața lucrările Sesiunii ordi
nare a Comitetului Administra
tiv, organ de conducere al Fe- 
derației Internaționale a Sindica
telor din Invățămînt (F.I.S.E.).

In prima zi a sesiunii, Helenne 
Dazy a prezentat un raport, în 
care a expus pe larg activitatea 
desfășurată de această organizație 
de la sesiunea Comitetului admi
nistrativ din 1966 și pînă în pre
zent și a făcut unele propuneri 
legate de realizarea sarcinilor 
F.I.S.E în perioada ce urmează. 
După-amiază au avut loc dezba
teri pe marginea raportului.

★
In stațiunea Mamaia a fost des

chisă joi prima expoziție de ma- 
ximafilie „Mamaia 67". Ea pre
zintă o bogată tematică selecțio
nată din colecțiile a peste 20 de 
filateliști maximafili din țară.

ir
Joi au părăsit Capitala dr. Wil

fried Daim — scriitor catolic, 
Zsolt Patka, vicepreședinte al 
„Acțiunii pentru pace și dezar
mare" din Austria și Heinz Alt- 
schul, secretar al Comitetului pă
cii din Austria, care ne-au vizi
tat țara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii.

SPORT
• După o vacanță de cîteva săptămîni, activitatea fotbalisti

că în Capitală se reia cu meciurile pentru prima ediție a „Cu
pei orașului București". Duminică, 30 iulie, cu începere de la 
ora 18,30, pe stadionul Republicii se vor disputa, în cuplaj. în- 
tîlnifile : Rapid — Dinamo și Progresul — Steaua. Marți, 1 au
gust, pe același stadion, de la 18,30. se vor întîlni învinsele, și 
în continuare echipele învingătoare pentru desemnarea cîștigă- 
toarei competiției. In pauzele meciurilor de fotbal vor avea loc 
interesante concursuri de atletism, ciclism și motociclism (curse 
de îndemînare cu obstacole).

• In ziua a doua a turneului international de handbal de la 
Budapesta al Armatelor Prietene, echipa Steaua București a în- 
tîlnit formația Vorwarts Berlin. La capătul unui meci disputat, 
handbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 19-18.

• In runda a 7-a a turneului final al campionatului mondial 
universitar de șah pe echipe de la Harrachov. echipa României 
a întîlnit selecționata Danemarcei. Șahiștii români conduc cu 
2-1, o partidă fiind întreruptă.

Ultima partidă întreruptă din întîlnirea România—Cehoslova
cia (rur ’.a a 5-a) a fost cîștigată de echipa română, astfel că sco
rul finul al întîlnirii este de 4—0 în favoarea șahiștilor români.

în urma acestor rezultate clasamentul este următorul: 1.
U.R.S.S. 18 puncte (1) ; 2. S.U.A. 15,5 puncte (3) ; 3. Anglia 15,5 
puncte ; 4-5. Cehoslovacia, R. D. Germană 15 puncte : 6. Româ
nia 14 puncte (1) ; 7. Iugoslavia 13 puncte ; 8. Bulgaria 12.5 
puncte (3) ; 9. Danemarca 8,5 puncte (1) ; 10. Suedia 8 puncte (1).
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Vedere din Suceava

(Urmare din pag. I) 

create pentru a se pregăti cu 
conștiinciozitate și răspundere. 
Izbînzile lor ne bucură, ne dau 
satisfacții nemăsurate și ne în
tăresc convingerea câ în viitor 
vor fi îmbogățite cu rezultate si 
mai prestigioase care să aducă 
glorie tricolorului țării, sportu
lui românesc. Totodată, este de 
așteptat ca dezbaterile să evi
dențieze și cauzele care au de
terminat unele rămîneri in ur
mă a căror origine se fixează 
fie în lipsa de inițiativă si pri
cepere organizatorică, fie în în
săși structura si organizarea ac
tivității sportive de masă ti de 
performanță din țara noastră, 
în unele forme anacronice, ne
stimulative. Stabilind exact lo
cul pe care-1 ocupă la ora ac
tuală acest domeniu de activita
te în contextul progreselor rea
lizate în celelalte domenii. Coc- 
fari=4a va adoota măturile ne

cesare pentru a asog*ura un 
nou si puternic avînt miș
cării sportive dm tara noa
stră. propunind aoiutiile ce
te pentru Înlăturarea ne
ajunsurilor. pentru edificarea 
unei temelii durabile, pe care 
să se clădească, '.ntr-adevăr. e- 
dlticiul atit de prestigios al 
sportul ui românesc.

Tineretul tării, principalul 
beneficiar al acestei activități, 
îrl exprimă si eu acest prilej 
dorința si angajamentul de a-si 
face din sport un prieten devo
tat. de-a contribui la dobindirea 
unor succese mult mai mari si 
pe acest tărîm prin participarea 
în masă la concursurile si com
petițiile sportive, la amenajarea 
si întreținerea bazelor sportive.

Urăm succes deplin lucrărilor 
celui mai mare forum sportiv 
al țârii I

Scăpată din rtrtm- 
toarea spicelor, so
seau* ce merge la 
Humor țișnefte abil 
printre copacii pă
durii Ilișesti. ÎKxpă 
scurt timp pe dreap
ta. nrgulează în 
pantă un drumeag, 
pe marginea rlruia 
sa ridică o casă ia 
Mrne. Te afu la sti
ns din Poiana 
Xzmgâ

Imptngîad pcm mi 
străvechea ocupație, 
un grup de oameni 
execută t2e.c ritua
lul trariticnal. La 
era eînd orașul ve
getează încă sub pa
tronajul odihne» în 
jurul srinei se cla
tină primele umbre.

Sînt cinei la nu
măr. originari «fa* 
comuna Mănăstirea 
Humor. Drago® Bu- 
buruzan. Dumitru 
Macovei si cei mai 
mare din frații Mol
dovan. Aurel. care 
are numai 2B de ani. 
Moldovan cel mie, 
Dundtiu. eu 4 ani 
mai rinăr este deo
camdată strungar. 
Altfel spus, el e

•el c* ntină oile la 
spătar, locul unde se 
face mulsul oiler.

Le la sflnuul lui 
ma_ stin* are xLn_c 
musafiri- Venin cu 
rr-asml proprie, mo
tocicletă. autobuz, 
turjti- reenăr.; și 
stră_m cauză La mă- 
suțeLe din butuci, 
în --mura stineu plă
cerea —eaeior din 
preparate ciobănești. 
ȘL cite bu știe să gă-

gne Ghenghea ! Do
rești pelmu* ? Baciul 
are nevoie numai cit 
să p*ună la un loc 
cașul cu sarir.tină și 
mă ia: Si în scurt 
timp din ceaunul a- 
bermd poti servi de
licioasa mîr.care ser- 
vindu-te de ’linguri
le de >enr.. lucrat* 
de meșterii din apro
piere. Moldovean ia 
tot ce face, baciul 
string? de dimineața 
piuă scara, zx de zi, 
preferințele musafi
rilor. modelînd lap
tele după voia și 
pofta acestora. Cine
va vrea cocirtiță. In
tr-o strachină de lut.

alături de tacîmul 
din lemn, produsul 
de caș amestecat cu 
lapte j intuit este a- 
dus pe masa dorito
rului. Asemenea, jin- 
tita. cașul, urda.

Toată ziua, baciul 
are de ajutor pe 
Gheorghe Cojocaru 
din Uișești. E ospă
tarul stinet Badea 
Ghecrgne servește 
oaspeții stînei, iar 
pe vama din colțul 
stinii. el face mămâ- 
Uguță. gătește urda 
prăjită cu slănină în 
ceaun precum și 
mielul la proțap 
pentru vizitatorii 
mai numeroși.

Din streașină stî- 
nii, dt vezi cu ochii, 
▼trfurile de brazi — 
covor veșnic verde, 
neîntrerupt. Tăcerea 
• spartă doar de su
netele din trimbița 
de metal ori din tul
nicul de molid cu 
coajă de mesteacăn. 
Semn că baciul e la 
stină și-i bucuros de 
oaspeți.

U. NEAGU

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12.45;
16.30 ; 20,15).
MARELE RESTAURANT
rulează la Festival (orele 9; 
11,15 ; 13,30 . 16 ; 18,30 ; 21). Lu
ceafărul (orele 8,30 : 10,30 : 12,30:
14.45 ; 17. 19.15 . 21.30).
COMISARUL X
rulează la Bucuiesti (orele 9 :
11.15 ; 13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15),
Republica lorele 9,15 : 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 , 21.30). Feroviar (orele
10 ; 12,15 : 14,30 ; 16.45 ; 19;
21,15). Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,15), Modern 
(orele 9.30 : 11.45 : 14. 16.30 : 19 ; 
21,15).
CIOCIRLIA
rulează la Central (orele 9.30;
12.15 ; 15 ; 18 : 20,45).
PERETELE VRĂJITOARE
LOR
rulează Ia Capitol (orele 9,15 ;
11.30 : 13.45 ; 16.15 ; 18.45 : 21).
CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.30 : 20,45).
ROBII
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 : 20.30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Doina (orele 11.30;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,15), Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CARTEA DE LA SAN MI
CHELE
rulează la Giulestl (orele 15J0
18 ; 20.30).
ZORBA GRECUL
rulează la înfrățirea Intre po
poare (orele 10: 16; 18.15;
20.30).
PRINTRE VULTURI 
rulează la Dacia (orele 8—21 în 
continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează Buzesti (orele 15,30 ; 18). 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Crîngașl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Miorița (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30).
DENUNȚĂTORUL
rulează la Pacea (orele 20,30 ; 
18 ; 20.15)
UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI
rulează la Vitan (orele 15,30;
18).
IERBURI AMARE
rulează la Volga (orele 9 : 11 ;
13 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45).
FANFAN LA TULIPE 
rulează la Lumina (orele 9,30;
11,45 ; 14.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Grivita (orele 9; 
11,15 ; 13,30 : 18,30 ; 20,45), Melo
dia (orele 9 ; 11.15 : 13,30 : 16,15 : 
18,30 ; 20.45).
COM ARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20.45), Aurora 
(orele 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,45), 
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;

15.45; 18.15: 20.45), Flamur*
(orele 9 ; 11 JO ; 15J9 : 1» : MJ0). 
DRAGOSTEA MEA
rulează la Glcrta 'erele •: 
îl» : îsjo; »■ «*J»; sxa®-
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Popular (orele 10M : 
15.30 ; 18 : 2tL».
CĂSĂTORIE IN STU. ITA
LIAN
rulează la Unirea 'erela ÎS: 
18.15). ____
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘT REN- 
GARIȚA
rulează la Totals (orele 9 : ÎL» ;

1X39 ; 1» ; 1X30 ; ÎU. Floreazca 
(orele 9 : 11J0 ; » ; 10 ; 20.45). 
crăciun instngerat 
rulează la Flacăra (orele 1X30 ;
ÎS: »JOE
MINUNATA ANGELICA. AN
GELICA ȘI REGELE 
rulează la Munca (orele 10; 16;
19.45).
SPIONUL 
rulează la Cosmoe (orele 1530 ;

HIPERBOLOIDUL ING1NE-
BULUI GARIN 
rulează la Viitorul (orele 15,30;
18:

GRĂDINI

ANGELIGA ȘI BEGELE 
rulează la Colentina (orele 15 : 
18).
DOCTOR PBXTOBIUS 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).
LADY MACBETH DIN SIBE
RIA
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17.45 ; 20).
MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

Slavici — povestirea „Pădu
reanca* (fragment). 21.25 Melo-

10.15 Teatru radiofonic : 
„Doamna nevăzută", de Calderon 
de la Barca. 13.40 Selecțiuni din 
„Estrada duminicală" : autograf 
muzical Richard Bartzer. 16.15 
Simfonii de Joseph Haydn : 
Simfoniile nr. 35 și 36. 17.10 Pri
me audiții de operă : „Thais“ de 
Massenet. 19.30 „Serenada lunii“ 
— muzică ușoară. 19.40 Itinerar 
turistic românesc. 22.30 Simfo
nia a Vl-a în Do major de 
Schubert.

COMISARUL X rulează la Stadionul Republicii (orele 20,15), 
Arenele Libertății (orele 20.30).

MARELE RESTAURANT Filează 1> Festival (orele 20.45), Sta
dionul Dinamo (orele 20,15).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Bucegi (orele 
20,30), Aurora (orele 20,15).

ZODIA FECIOAREI rulează la Grădina Expoziției (orele
20.30) , Grădina Doina (orele 20.30).

CĂSĂTORIE In STIL ITALIAN rulează la Unirea (orele
20.30) .

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Tomia (orele 
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Vitan (orele 
(20,30).

MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Buzești (orele 20.30).
LA VIRSTA DRAGOSTEI rulează la Colentina (orele 20,30).
ROBII rulează la Moșilor (orele 20,30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Progresul-Parc (orele

20.30) .
ASTA-I TOT CE S-A INTÎMPLAT rulează la Lira (orele

20.30) .
DOCTOR PRÂTORIUS rulează la Rahova (orele 20,30).

VINERI 28 IULIE
VINERI 28 IULIE

Programul I
12.25 „Cîntecele mării" — mu

zică ușoară. 15.20 „Personaje 
din opere românești" : Ion din 
opera „Năpasta" de Sabin Dra
go!. 17.00 Corul Palatului pio
nierilor din Capitală. Dirijor, 
Eugenia Necula. 18.40 Antena ti
neretului : „Cum folosiți va
canța mare ?“ (radio-anchetă 
printre studenți și elevi). 21.05 
Pagini de mare popularitate din 
creația clasicilor noștri: Ion

18.00 Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică. 18.30 Pentru 
copii: A.B.C. — de ce ? „Ce ne 
povestesc străzile ?“ 18.45 Fil
mul „Cum era să se înece peș
tișorul". 19.00 Pentru tineretul 
școlar : Albatros — revistă lite
rară. 19.30 Telejurnalul de sea
ră. 20.00 Meridiane teatrale. 
20.30 Reportaj ’67. „Trepte". 
21.00 Reflector. 21.15 Film artis
tic : Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă. O producție a 
studiourilor engleze. 23.05 Pa
noramic. 23.20 Telejurnalul de 
noapte.

Sinaia — Un colț din pitorescul 
orășel de la poalele Bucepilor

lin singur 

procent =

2 miliarde lei
(Urmare din pag. jș 

încă în acest an conducerea 
partidului și guvernului să adop
te hotărîrea cu privire la majo
rarea salariilor mici în întreaga 
economie națională și stabilirii 
salariului minim la 700 lei pe 
lună. In felul acesta oamenii 
muncii obțin un spor al venitu
rilor lor de circa 1,2 miliarde lei 
pe an.

Creșterea productivității mun
cii obligă la studierea și urmă
rirea atentă în fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă a rezerve
lor existente, cerînd cu maximă 
operativitate valorificarea lor. Lu
cruri aparent mici, au o impor
tanță deosebită la nivelul econo
miei naționale. Unul din acestea 
se referă la MODUL DE UTILI
ZARE A TIMPULUI DE MUN
CĂ sau mai bine-zis pierderile 
de timp de muncă în cadrul 
schimbului. Studiile elaborate în 
diverse întreprinderi arată oă a- 
ceste pierderi reprezintă între 
10—25 la sută din timpul normal 
de lucru. Ele se datoresc atft u- 
nor lipsuri în disciplina muncii | 
absențe nemotivate, începerea 
programului efectiv de muncă cu 
întîrziere, întreruperea lucrului 
înainte de terminarea programu
lui, părăsiri repetate ale locului 
de muncă etc., cît și unor lipsuri 
organizatorice: lipsa de scule, 
dispozitive și verificatoare, apro
vizionarea neritmică a locurilor 
de muncă cu materiale, pierderi 
de timp din cauza defecțiunilor 
electrice și mecanice ale mașini
lor.

Dacă ne gîndim că un singur 
procent de creștere suplimentară 
a productivității muncii pe an
samblul industriei noastre înseam
nă, în prezent, posibilitatea obți
nerii unei producții de peste 2 
miliarde lei, care echivalează cu 
o producție de peste 36 000 trac
toare, sau peste 330 locomotive 
Diesel-electrice, sau cu aproape 
30 milioane perechi de încălță
minte de piele sau circa 8,7 mili
oane tone ciment, ne putem da 
seama ce importanță deosebită 
poate avea lichidarea pierderilor 
de timp de muncă arătate, cu- 
noscînd că fiecare procent de eli
minare a acestora reprezintă 
practic un procent de creștere a 
productivității muncii.

Un alt factor deosebit de im
portant pentru creșterea produc
tivității muncii îl constituie RI
DICAREA CONTINUĂ A CA
LIFICĂRII CADRELOR. Con
strucția a zeci și sute de fabrici 
și secții noi, dotarea întreprinde
rilor cu tehnica nouă, impune în 
mod necesar adaptarea nivelului 
cunoștințelor tehnice și profesio
nale ale tuturor cadrelor în ve
derea utilizării cît mai raționale 
a acestei tehnici pentru care sta
tul face eforturi deosebite pe li
nia investițiilor. Planul cincinal 
pentru perioada 1966—1970 pre
vede o largă dezvoltare a în- 
vâțămîntului. O atenție deosebi
tă se acorda dezvoltării învăță
mântului profesional care va tre
bui să corespundă mai bine sar
cinilor noi și de perspectivă ale 
economiei naționale și să pregă
tească muncitori și maiștri capa
bili să minuiască cu pricepere in
stalațiile, mașinile și utilajele 
perfecționate de care dispun în
treprinderile. Pînă în anul 1970, 
prin învățămîntul profesional vor 
fi pregătiți peste 310 000 de mun
citori calificați în afara celor ce 
vor fi pregătiți la locul de mun
că și cursuri de calificare în în
treprinderi.

Ridicarea calificării condițio
nează în mare măsură eficiența 
mecanizării și automatizării, îm
bunătățirea folosirii utilajului, or
ganizarea muncii, dezvoltarea 
mișcării inovatorilor etc. Din a- 
ceastă cauză ridicarea continuă a 

i nivelului de cunoștințe tehnice și 
I profesionale mai ales a tinerilor 
. trebuie să constituie o sarcină 

permanentă. în această privință 
prezintă importanță însușirea în 
mod organizat a cunoștințelor 
privind organizarea științifică a 
locului de muncă, studiul miș
cărilor și mînuirilor efectuate la 
locul de muncă în scopul elimi
nării mișcărilor și mînuirilor inu
tile, precum și studiul metodelot 
de muncă cele mai corespunză
toare. O problemă actuală în do
meniul calificării este însușirea u* 
nor noi meserii în vederea cumu
lării mai multor profesii în ca
drul procesului de producție 
ceea ce în multe cazuri ar per
mite folosirea mai completă a 
timpului de muncă.

Un alt aspect care poate in
fluența sensibil creșterea produc
tivității pe fiecare loc de muncă 
îl constituie LUAREA UiNOR 
MĂSURI TEHNICE ȘI ORGA
NIZATORICE în vederea adap
tării muncii și a modului de 
desfășurare a acesteia la orga
nismul omenesc. Este vorba aci 
de studierea și stabilirea, pe a- 
ceastă bază, a dimensiunilor mo
bilierului la locul de muncă co
respunzător cu cerințele fiziolo
gice ale organismului omenesc și 
cu desfășurarea procesului de pro
ducție, cu poziția normală de 
lucru a fiecărui muncitor etc.

Desigur, toate aceste aspecte 
ale organizării raționale a mun
cii trebuie avute în vedere în 
cadrul proiectelor de organizare 
științifică a producției și a mun
cii, precum și la stabilirea nor
melor de muncă și aplicarea for- 
me^r cointeresare materială.

Fără îndoială că cele arătate 
nu epuizează nici pe departe nu
meroasele aspecte ale descoperi
rii și utilizării rezervelor de creș
tere a productivității muncii. Am 
intenționat doar să arătăm că 
posibilitățile de creștere a pro
ductivității muncii în fiecare în
treprindere sau loc de muncă, 
sînt, practic, nelimitate, valorifi
carea lor cdhstituind o îndatori
re principală a fiecărui pârtiei-, 
pant al producției.
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ProiectulExplozia
nemul Latey
țumirii

Casele schilodite de flăcări, 
automobilele distruse cu fu
rie, morții și răniții de pe 
caldarîm au sugerat primaru
lui Detroitului o comparație 
cu „Berlinul în 1945 sau cu 
Varșovia după răscoala din 
Ghethou". Marele oraș indus
trial din S.U.A. pare devas
tat de ravagiile unui război 
cumplit. Experții calculează 
pagubele materiale la uriașa 
sumă de 500 000 000 dolari 
dar socotelile n-au fost încă 
încheiate.

Telegramele de presă ne-au 
zugrăvit tabloul Detroitului 
din aceste zile : elicopterele 
patrulează deasupra orașului 
iar mașinile blindate și tancuri 
străbat străzile. De pe acope
rișurile clădirilor, negrii trag 
asupra păzitorilor „ordinei". 
Intervenția trupelor federale 
n-a dus Ia o clarificare deci
sivă. Dinamicul guvernator al 
statului Michigan, George 
Romney, pe care amicii săi 
politici vor să-l lanseze în 
cursa pentru Casa Albă. își 
vede limitate la maximum 
posibilitățile de acțiune într-o 
situație pe care nu o poate 
controla. La Washington 
domnește amărăciunea și pe
simismul în legătură cu tul
burările din Detroit apreciate 
a fi „cele mai grave dez
ordini rasiale din istoria țâ
rii". Casa Albă nu-și mai 
îngăduie nici măcar un ră
gaz estival. Frecvența in
cidentelor rasiale, amploa
rea pe care o dobîndesc, 
zonele tot mai largi pe care 
le afectează, demonstrează că 
la originea lor nu se găsesc 
cauze locale, de o însemnă
tate discutabilă. Explozia pro
testului populației negre este 
declanșată de faptul că pro
bleme acute care frămintă 
milioane de negri nu-și găsesc 
o soluționare reală, că acu
mularea acestor probleme 
provoacă o criză ale cărei 
efecte se resimt nu numai la 
Detroit, ci în toate statele 
nord-americane. Un ziar din 
Washington încerca să se a- 
propie de sursa tulburărilor 
din Detroit, îndemnînd să se 
renunțe la cercetarea statisti
cilor economice. A întoarce 
spatele acestor statistici în
seamnă, practic, a ignora toc
mai realitatea din care a iz- 
vorît dramatica nemulțumire 
a negrilor. Ce anume deter
mină — cum scria LE MON
DE — „apropierea de irepa
rabil" ? Sursele evenimente
lor care însîngerează Detroi- 
tul nu au simplitatea din li
nele reportaje. .

Bătaia provocată de o per
cheziție intr-un debit de bău
turi care vindea alcool după 
ora permisă prin lege nu a 
putut — doar ea — aprinde 
flăcările ce au incendiat stră
zile Detroitului. „Haosul și 
distrugerile care se semnalea
ză în prezent în orașele ame
ricane sînt o manifestare a u- 
nei revolte împotriva condiții
lor scandaloase în care tră
iesc negrii" — scria pastorul 
Marin Luther King în tele
grama care a adresat-o pre
ședintelui Johnson. Milioanele 
de negri s-au săturat de pro
misiuni care nu se împlinesc. 
Răbdarea lor a ajuns la limi
tă. Primejdia unei „insurecții 
naționale" pe care o semna
lează unii observatori politici 
din S.U.A. este reală. Degea
ba se glorifică prin coloanele 
ziarelor de peste ocean virtu
țile edililor care în materie 
de integrare rasială oferă „un 
model de curaj și înțelepciu
ne", dacă în afara unor dis- I 
cursuri răsunătoare și a unor 
iluzii sortite destrămării, ne
grilor nu li se oferă altceva 
nimic. Problemele șomajului, 
calificării, condițiilor de lo
cuit revin mereu în dezbateri 
publice dar nu se constată a- 
meliorări simțitoare. FRANK
FURTER ALLGEMEINE 
sublinia că „la baza tulbură
rilor rasiale stau nu numai 
condițiile dezolante de locuit 
din cartierele mizere și mare
le procentaj de șomeri din 
rîndurile negrilor, ci și con
știința unei situații fără ieși
re în care tineri negri, insufi
cient calificați, nu au nicio 
speranță să mai atingă vreo
dată mult dorita și promisa 
egalitate în drepturi cu albii".

Tancurile și armele auto
mate vor readuce, poate, li
niștea Ia Detroit. Urmele in
cendiilor vor fi, atunci, șter
se iar de pe străzi vor dispa
re cei fără viață. Dar dacă 
problemele care au declanșat 
sîngeroasele tulburări vor 
persista, dar dacă viața ne
grilor nu va cunoaște schim
bări pozitive, furtuna rasială 
care a răvășit Detroitul se va 
reedita. Curînd, mai curînd 
chiar decît cred cei mai pesi
miști dintre politicienii Wa
shingtonului.

EUGENIU OBREA

Pregătiri pentru al 9-lea
Festival Mondial al Tineretului

La tabăra internațională a ăne 
Negre, din apropierea localității I 
ferință de presă organizată de C 
tire a Festivalului Mondial 12 
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Cfcfnd turte bine infor
mate din capitala Angliei, 
agenția FRANCS PRESSE 
informează că reuniunea a- 
nuală a Consiliului pactu- 
tului militar CENTO, ami
na:ă de: a de două ori, ar 
putea fi anulată. Cercurile 
politice engleze au fost sur
prinse de hotărirea șefilor 
de state ți de guverne afe 
Turciei, Iranului ți Pakista- 

— care tint membre 
ale CENTO — de a se in
teri la Teheran, fără par
ticiparea Angliei ți Statelor 
z'nite. Hotărirea celor trei 
rtz:e demonstrează că ele 
preferă colaborarea directă 
pe o bază regională ames- 
tecului puterilor străine.

★
Președintele Pakistanu

lui. Ay-b Khan, și președin
tele Turciei, Cevdet Sunay, 
sosesc vineri într-o vizită la 
Teheran Ia invitația șahin- 
gahului Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. îr.tr-un comunicat al 
?- sier-lri Afacerilor Ex
terne al Iranului se arată 
câ șefii celor trei state vor 
examina în timpul convor- 
c - .sr o serie de aspecte 
•le fihnției internaționale 
și .vor proceda la un schimb 
de păreri asupra unor pro- 
b’.rne de interes comun".

„Old England', bătrina Britan le, este 
ora modernizării. După abandonarea fai
moasei „duminici engleze" în halat și pa
puci, au urmat, repede, pregătirile pentru 
renunțarea la nu mai puțin faimosul și su- 
per-complicatul sistem metric și monetar 
tradițional. Și, spre stupefacția tradiționa
liștilor inveterați, ceasul de la Westminster 
a fost potrivit zilele trecute după... ora Eu
ropei Centrale.

Aflăm acum că o altă „tradiție" este pe 
punctul de a fi abandonată. De data a- 
ceasta, pe plan politic. Guvernul laburist 
intenționează să supună în toamnă parla
mentului un proiect de lege privind redu
cerea vîrstei majoratului de la douăzeci și 
unu la optsprezece ani.

O comisie prezidată de magistratul lon
donez Latey a pregătit un studiu care con
stituie, de fapt, o fundamentată expunere 
de motive pentru renunțarea la actualele 
norme ale majoratului civil și politic, da- 
tînd de aproape două secole. „A-i priva în 
continuare pe tineri de responsabilități — 
conchide raportul Latey — comportă ris
cul de a le inocula un spirit de dezinteres 
social în loc de a-i ajuta să se maturizeze... 
Tineretul Angliei de azi e mai educat decît 
generațiile tinere din trecut, mai angrenat 
în activitatea productivă a societății, mai 
interesat de problemele politice și mai des-

ehîs spre viața socială. Să fim, deci, re
aliști, să nu mai cerem consimțămîntal pă
rinților pentru căsătorie sau pentru con
tracte sociale după vîrsta de 18 ani, să 1 
dăm tinerilor drepturile politice normale". 
Din cîte se presupune în cercurile ziaris
tice de la Londra, argumentele expuse în 
studiul comisiei Latey vor sta la baza ex
punerii pregătite actualmente de comitetul 
parlamentar laburist însărcinat cu prezen
tarea proiectului de modificare a vîrstei 
majoratului.

Liberalii s-au grăbit să anunțe că spriji
nă inițiativa legislativă a laburiștilor. Desi
gur, aci nu poate fi ignorat și jocul inte
reselor politice. în ce-I privește, este evi
dent că Labour Party se gîndește să obțină 
avantaje politice concrete, mai precis să-și 
întărească popularitatea în rîndurile tine
retului și să cîștige voturi ale contingentu
lui nou de alegători, al „celor de 18 ani" 
în viitoarele alegeri. într-un sens mai ge
neral, o asemenea inițiativă legislativă ar 
putea, fără îndoială, să îmbunătțească ima
ginea partidului laburist în ochii electora
tului, în comparație cu imaginea tradițio
nalistă a partidului conservator.

Astfel stînd lucrurile, există toate șan
sele ca celebrul conservatorism al Britanici 
să mai primească o corectură. E foarte pro
babil că la primele alegeri, tinerii de 18 
ani își vor pune buletinele în urne.

EM. RUCĂR
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prtm-secretar al C.C. al 
din Cuba, prim-ministru, 
va.do Dorticos, președintele 
RepabUcH Cuba, ți a altor 
conducători de partid și de 
stat

complot In cocnpLor*. 
Acei ziar ccmpară 
opoziția. orgamzatoa- 
rea compkmnior. cu 
o hidră căreia cacă i 
se taie capul răsar alte 
două in loc. Ziarul 
voia să spună că opo
ziția n-a putut fi nici 
cind decapitată. că o- 
ricite ucideri a ordo
nat Duvalier, hî j gă
sit destui care să ia 
locul celor 
și să organizeze 
ni de o și mai 
amploare.

Chestiunea se 
cu o deosebită 
tate mai ales 
complotul de 
trecută, căruia 
urmat zeci de execu
ții și sute de arestări. 
Multi se întrebau dacă 
în urma uriașului val 
represiv se vor mai 
găsi opozanți capabili

OMUL CARE

A SC AP AT

IEFTIN

dispăruți 
acțiu- 
mare

punea 
acui- 
după 
luna 
i-au

probabil, nimeni nu 
va putea răspunde a- 
flrmativ. Avind In ve
dere că ultima Încer
care de răsturnare s-a 
datorat rudelor și po
liției, adică celor mai 
apropiate cercuri ale 
dictatorului, va mai 
putea găsi Duvalier 
alți sprijinitori ? Se 
pare că nu. E semnifi
cativ faptul că 19 ofi
țeri, avansați în grad, 
care urmau să ia locul

sale de informații și 
de reprimare.

Ultimele știri anun
ță — în afară de exe
cuții care au loc a- 
proape zilnic — unele 
măsuri pe care și le ia 
Duvalier pentru cazul 
în care ar fi silit să 
fugă din țară. Astfel, 
o parte a averii sale a 
fost expediată la San
to Domingo. Totodată 
s-a aflat despre ares
tarea lui Clemant Jo-

teph Charles, banebe- 
nxl personal al hri 
Papa, șz de confisca
rea avert, acestuia. 
Duvalie adună bani 
albi—

Desigur dictatorul 
este decis să nu pără
sească cu una cu două 
postul pe care-l deți
ne. „Cramponindu-se 
de putere — scrie 
THE TIMES — el pare 
complet indiferent la 
soarta nenorocitei și 
înapoiatei sale țări". 
De multă vreme este 
clar pentru toată lu
mea că in concepția 
lui DuvaUer Haiti 
există doar ca sursă 
de venituri proprii. 
Și tocmai de aceea nu 
vrea să abandoneze 
puterea, și tocmai de 
aceea a instituit în a- 
ceastă țărișoară rui
nată domnia plutonu
lui de execuție.

Insă ceva deosebit 
parcă plutește în aer. 
Omul care a scăpat de 
atîtea ori ieftin, omul 
care s-a strecurat 
printre comploturi, 
simte în prezent că se 
apropie funia de par. 
Evenimentele se pre
cipită și nimeni nu 
poate garanta că șl de 
astă dată Papa Doc va 
putea Ieși basma cu
rată.

In sint prezenți nu-
-.t-'ți oaspeți de peste hotare 
Ț-ric-e care o delegație româ
nă condusă de Valter Roman, 

al CC. al P.C.R. Sînt 
prezenți, de asemenea, membri 
oi crapului diplomatic acredi
tați la Havana, ziariști cuba
nezi șt străini.

La adunarea festivă, Fidel 
Castro a rostit o amplă cuvin- 
tare in care a trecut in revis
tă lupta dusă de poporul cu- 
ban pentru răsturnarea ve- 
c^âulsB regen de erPtoatare ri 
rervee, n.creseie ^bțvuute de 

din Cuba in 
ope~u de construire a socialis- 
mu2uL Forbitorul s-a referit, 
ae asemenea. :a unele aspecte 
ale situației internaționale ac
tuale.

• POTRIVIT surselor autori
zate congoleze coloana de mer
cenari și jandarmi refugiați de 
la Kisangani în regiunea Punia 
a încercat să înainteze spre 
localitatea Bukavu. Mercenarii 
au fost respinși de către unități 
ale armatei naționale congoleze 
după o luptă care a avut loc 
în localitatea Itebero la 185 
kilometri nord-vest de Bukavu.

• LA SOFIA a sosit o dele
gație guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam con
dusă de Le Viet Lung, 
ședințe al Comitetului 
al planificării.

vicepre- 
de stat

Franței,

• O FEMEIE din Boston, în 
vârstă de 36 de ani, care și-a 
pierdut cunoștința din ianuarie, 
a adus pe lume o fetiță sănă
toasă de 2.7 kg. Ea a suferit 
in ianuarie un atac de cord și 
de atunci nu și-a mai putut re
veal Intre timp, a fort hrănită 
pe cale artificială. Medicii au 
arătat că este un caz unic cind 
o femeie care se află în stare 
de Inconștiență de atîta timp a 
născut un copil sănătos.

• PREȘEDINTELE
generalul de Gaulle, care și-a 
întrerupt vizita în Canada, s-a 
înapoiat miercuri seara la Pa
ris.

• ÎN REGIUNEA Transkel 
din Republica Sud-Africană au 
avut loc ciocniri sîngeroase în
tre unități de 
vemului rasist 
cale. Potrivit 
poliției numai
astfel de ciocniri, 11 persoane 
și-au pierdut viața.

• O DELEGAȚIE a orașului 
Marzabotto condusă de prima
rul Giovanni Bottonelli, a înmî- 
nat miercuri președintelui Ita
liei, Giuseppe Saragat, un do
cument în legătură cu refuzul 
populației din acest oraș de a 
ierta pc criminalul de război 
Walter Reder. Se știe că acesta 
din urmă a ordonat în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial asasinarea, numai în orașul 
Marzabotto, a 1 830 de bătrîni, 
femei și copii, iar în prezent el 
își ispășește condamnarea la 
muncă silnică pe viată. Recent, 
el a adresat președintelui Italiei 
o cerere de „iertare** pentru 
crimele comisie, Cerere care a 
fost respinsă cu indignare de 
populația din Marzabotto.

poliție ale gu
și triburile Io- 

unui raport al 
în cursul unei

Recentul cutremur din Turcia a provocat în unele locuri 
prăbușiri de terenuri. Iată, în fotografie, o adevărată prăpas

tie deschisă ca urmare a cutremurului

Oaia din Sardinia nu are urechi". Acest 
vechi proverb local contribuie la explicarea 
prezenței în această insulă a unui număr de 
peste 4 000 de militari și polițiști italieni care 
duc o luptă îndîrjită, dar cu rezultate puse 
sub semnul îndoielii, pentru stîrpirea bandi
tismului Proverbul se 
malelor ci și țăranilor 
insulă mediteraneană 
ceva sau să vorbească 
cu acțiunile bandiților

Tăierea urechilor oilor 
este o tradiție la fel de 
veche ca și furtul lor pe 
pășunile din înălțimile si
tuate în centrul Sardiniei. 
Proprietarii lor le înseam
nă pe ureche la puțin timp 
după naștere cu fieru’. 
roșu. Cînd oaia este fura
tă urechea îi este tăiată 
pentru ca proprietarul să 
nu o mai poată găsi. Dacă 
este furată cumva pentru 
a doua oară și vîndută, 
noul proprietar îi taie a 
doua ureche.

Anul trecut valul de cri
me - din Sardinia a indig
nat întreaga Italie. Un nu
măr de 41 de persoane 
au căzut victime gloan
țelor bandiților. La în
ceputul acestui an guver-

IOAN D. GOIA

Concerte
in subteranSTOCKHOLM: Punctul Slussenx In partea sudică a capitalei suedeze

aplică nu numai ani- 
din această frumoasă 
care se tem să audă 
cîte ceva în legătură 
sardiniezi.

nul a trimis 1 000 de sol
dați pentru a întări de
tașamentul celor 3 000 de 
militari și polițiști ce se 
aflau deja în Sardinia. 
Roma se preocupă serios 
de situația din insulă care 
nu încurajează în nici un 
fel pe turiști să-și petrea
că acolo vacanțele. Dar 
lupta împotriva bandelor 
de răufăcători bine înar
mați este departe de a fi 
ușoară.

Patrularea șoselelor de 
către automobile blindate 
și folosirea cîinilor polițiști 
au făcut să scadă numărul 
crimelor, răpirilor și fur
turilor. Dar cele cîteva 
sute de bandiți se simt re
lativ în siguranță deoarece 
pentru ei părțile cele mai

■ sși <

• SAVANȚi americani, so
vietici, britanici, francezi și din 
alte țări plimbîndu-se în șosete 
pe o gigantică machetă a Lunii 
— acesta a fost spectacolul ine
dit la care s-a putut asista 
miercuri la Londra în sala In
stitutului de tehnologie unde se 
desfășoară lucrările reuniunii 
C.O.S.P.A.R. (Comitetul Inter
național pentru cercetări spați
ale). Macheta, construită din 
material plastic, a fost reali
zată după fotografiile luate cu 
ajutorul sateliților americani 
„Lunar Orbiter". După aceste 
imagini, macheta reconstituie 
detalii extrem de interesante 
ale reliefului Lunii, cum ar fi : 
craterele concentrice, lanțurile 
de munți a căror înălțime depă
șește cîteva mii de metri, fisu
rile adînci ale solului lunar.

•LA SOFIA se organizează un 
Centru internațional de studii 
și documentare științifică în 
domeniul balcanologiei. Centrul 
va informa periodic pe balca
nologii din țară și din străină
tate despre literatura privind 
problemele de balcanologie care 
va fi publicată în lumea în
treagă.

„Micul război
din

inaccesibile, sălbatice și 
accidentale ale marii insu
le nu prezintă nici un se
cret. în plus, ei pot con
ta pe complicitatea pasivă 
a populației locale pe care 
o terorizează.

„Micul război" din mun
ții Sardiniei cunoaște nu
meroase faze de lupte sîn- 
geroase. La sfîrșitul lunii 
aprilie trei soldați au fost 
uciși și cinci răniți în 
cursul unei urmăriri care 
a dus la „lichidarea" a 
doi răufăcători. în cursul 
unei alte ciocniri 
lițiști și-au găsit 
și un al treilea a 
rănit. Aceasta s-a 
în provincia Nuro, în re
giunea muntoasă din a- 
propiere de Orgossolo. Lu-

doi po
rn oartea 
fost grav 
petrecut

Sardinia
na trecută, poliția mo
bilă din Sassari a reușit să 
captureze un bandit, Co- 
cone, care sechestrase 
timp de 12 zile un fer
mier, eliberat numai după 
ce a fost plătită o răscum
părare de 10 milioane lire.

Un episod tragic s-a pe
trecut la începutul acestei 
luni. O patrulă a poliției 
care cerceta munții în cău
tarea unuia din conducă
torii bandelor de răufăcă
tori sardiniezi, Graziano 
Mesina, a descoperit cinci 
persoane suspecte. Una 
din ele a strigat: „Nu tra
geți, sîntem din 
Carabinierii s-au 
atunci bandiții au 
focul asupra lor

poliție", 
oprit și 
deschis 
ucigînd

doi tineri polițiști, după 
care au dispărut în munți. 

Acestea sînt unele din 
cazurile cunoscute de pu
blic. Altele sînt ținute însă 
secret pentru a nu fi stân
jenite cercetările poliției. 
Iar în acest timp turismul 
italian are cel mai mult 
de suferit. Tocmai de a- 
ceea, pentru a se permi
te vizitarea frumuseților 
naturale ale Sardiniei fără 
a exista teama față de 
bandele de răufăcători, în 
regiunea Olbia, unde se 
află cele mai frumoase 
centre turistice din sudul 
Italiei au fost aduse recent 
noi întăriri ale poliției și 
armatei.

în Liban este în curs de 
amenajare una din cele 
mai interesante săli de 
concerte din lume. Sala, 
care va avea 1000 de
locuri, va fi inaugurată la 
începutul anului viitor în 
peștera Jeita, din apropie
re de Beirut. Peștera a- 
ceasta este formată din- 
tr-un coridor subteran u- 
nic, lung de 6,3 km., stră
bătut de un torent. Pe 
țărmul drept al rîului sub
teran se înfățișează la un 
moment dat un mare am
fiteatru natural, remarca
bil prin amploarea sa și 
prin perspectiva pe care o 
deschide asupra cursului 
de apă, pe care-l domină 
de la înălțimea de 90 m. 
în acest amfiteatru, care 
dispune de o acustică ex
celentă, se execută în pre
zent amenajarea scenet și a 
fotoliilor spectatorilor. Ac
cesul în originala sală de 
concerte va fi asigurat cu 
ajutorul unor mari ascen
soare.

I. RETEGAN
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