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TERMINAT 
RECOLTATUL
Ploiești (de la corespondentul 

nostru)
Sîmbătă, 29 iulie au anunțat ter

minarea recoltării griului și lucră
torii ogoarelor din regiunea Ploiești. 
Cu această cultură. în regiunea 
Ploiești au fost ocupate 133 000 de 
hectare. Consemnăm, de asemenea, 
și faptul că treierișul se apropie de 
sfîrșit — 96,2 Ia suta. în raioanele 
Cislău, Mizil, Rm. Sărat și în uni
tățile din raza orașului Buzău ca și 
în gospodăriile agricole de stat a- 
ceastă lucrare s-a încheiat. Produc
ția a fost bună. Ea depășește cu 
circa 400 de kilograme pe cea plani
ficată. In prezent se depun eforturi 
pentru eliberarea grabnică a tere
nurilor de paie și pentru executa
rea arăturilor de vară.
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asaltul 
luminii

Deodată șoseaua își părăsește 
matca croindu-și albie peste ogo
rul încă reavăn. Am ajuns la 
șantierul termocentralei Deva — 
unul din cele mai mari obiective 
ale actualului cincinal. Cu un an 
în urmă, aici domnea încă liniș
tea de mormînt tulburată numai 
de gilgîitul apei în sălcii și de 
foșnetul moale al spicelor de 
gria-

Acum e un șantier în adevăra
tul înțeles al cuvîntului.

Asaltul pentru descătușarea 
luminii este în toi...

Ne aflăm printre excavator iști, 
în vecinătatea stației de pompe 
și a barajului care va asigura 
apa de răcire a termocentralei. 
Lucrările sînt pe terminate, exca- 
vîndu-se pînă în prezent peste 
150 000 m.c. de pămînt. în curînd 
va începe betonarea barajului.

— Excavatoriștii — ne spunea 
maistrul Lucian Popescu — s-au 
întrecut pe ei înșiși... în medie 
fiecare a excavat zilnic aproape 
1000 m.c. de pămînt.

După ce ne-a sondat o clipă 
cu privirea intențiile a continuat 
parcă puțin agitat.

— Cine-i fruntaș ? Nu, asta 
nu se poate. Nu că n-ar exista 
fruntași, ci pentru că apfoape 
toți sînt fruntași... Și apoi nu-i 
bine că pe unul să-l dai și pe 
altul ba. Nu se poate așa cu una 
cu două... Să analizăm să chib
zuim — și — apoi om vedea!...

Și-a adunat gîndurile, s-a con
centrat cîteva clipe, apoi ne-a 
făcut semn cu mina :

— Vă duc la Bichescu, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
I.R.C.U. El îi cunoaște...

Ne-am îndreptat spre excava- 
vatorul aflat jos, unde începe 
panta.

— Ele!
— Secretarul ?
— Da. Dar cum să zic... El 

e și fruntașul!...
Tînărul din cabină, văzîndu-ne 

ne-a aruncat o privire fugară și 
ne-a incitat sus, lîngă el.

— Căutați pe cineva ? ne-a 
întrebat într-un grai dulce mol
dovenesc...

— Nu. Priveam cît lucrezi de 
repede.

— Asta-i o slăbiciune a fami
liei noastre: patru frați și veri 
de-ai mei sînt și ei tot excava- 
toriști. Lucrează la Hunedoara.

alexandru BĂLGRĂDEAN 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a V-a)

„Obiectivul" atmosferei de vese
lie nu se vede. Vi-l redăm noi: 
cîțtva școlari fac îndrăznețe sări

turi de la trambulină
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Mamaia. „Perla" litoralului

stabil proceșului.

BANI AVEM (Age. preș)
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II CHELTUIM Nou tip de rulmenți radiali

Veselia strungarului Ion Pandrea 
de la Uzina mecanică din Timi
șoara este justificată: și-n aceas
tă lună, numele său se află în 

rîndul evidențiaților.

infractorii ?
cum se nasc

Colectivele exploatărilor 
miniere Baia Sprie, Ni
stru și Săsar-Baia Mare au 
atins la săparea unor sui
tori viteze medii lunare de 
75-100 metri în zăcăminte 
alcătuite din roci dure și 
extradure. Performanța mi
nerilor din cele trei ex
ploatări constituie adevă
rate recorduri la lucrările 
de săpare, plasate pe ver
ticală. Înregistrarea unor 
asemenea viteze de lucru 
în suitori a devenit posibi
lă datorită aplicării unui 
nou procedeu de săpare, 
bazat pe folosirea platfor
melor mobile. Asigurînd o 
mai bună poziție de lucru, 
platforma permite folosi
rea utilajului de perforare 
cu maximum de randa
ment, fapt ce contribuie 
la obținerea unei producti
vități superioare, cu peste j 
20 la sută față de proce
deele clasice de săpare a 
suitoarelor miniere.

r"Cbnvorbire cu 
p?iho-patologul 

Constantin 
Păunetcu

șef de sector la Institu
tul de științe pedagogice 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

• 20 de întrebări despre: stilul, cantitatea 
de cultură fi situația infracțională • O consta
tare interesantă: repetenția și infracțiunea 
se urmează cu regularitate • Ar fi o anomalie 

școala pentru copiii mai puțini dotați ?

DAR NU NE
ÎNTREBAT! PE CE

La fabrica din^Bîrlad a început producția 
unui tip nou de rulmenți radiali, cu role cilin
drice folosit la vagoanele de ca'.e ferată. Clasa 
superioară de execuție le conferă o mare pre
cizie și. o durabilitate sporită. Alte tipuri noi 
de ■ rulmenți livrați de fabrica bîrlădeană sint 
destinați industriilor constructoare de mașini, 
petroliere, chimice‘și ușoare. In prezent la Bir- 
lad se realizează aproape 250 de tipuri de 
rulmenți.

Statisticile privitoare 
la infracțiunea în rîndul 
minorilor pe plan mon
dial permit o evaluare a 
creșterii frecvenței in
fracțiunii în rîndul co
piilor și adolescenților 
râmași în afara influen
tei procesului instructiv- 
educativ organizat. Cu 
alte cuvinte, cei care mai 
devreme sau mai tîrziu 
sînt „certați1* cu școala, cu 
profesia, cu sursele de 
culturalizare.

— Nu există nici o în
doială — ne spunea inter
locutorul nostru — că o- 
bligativitatea învățămîn- 
tului și o structură stabi
lă care să permită o con
tinuitate. a. influenței cul
turii?asupra personalității 
umane, rectifică în pri
mul rînd erorile procesu
lui de"integrare socială 
â adolescentului. Instruc
ția și'cultura dau un echi-

„Este, firesc, deci, ca prin 
conflictul cu' școala ’insuL 
să- fie lipsit de elementele 
esențiale necesare conști
entei,- personalității,' pen
tru orientarea 'în 'viața 
socială. . -

— Din Iotul de infrac
toare adolescente, cerce-; 
tate de noi •, înainte de 
discuția Ia care v-arti in
vitat,' 65 la sută - au! avut 
o repetenție -în primele 
cinci clase, iar alte 23 la 
sută duble repethnții.’ în 
general, 88 la sută dintre 
adolescentele infractoare- 
au prezentat o neadap- 

; tare la activitatea și la 
viața școlară, înregistrînd 
insuccese totale sau par
țiale. Ce semnificație psi-

libru ,------  ---- .....
fundamental de adaptare 
creatoare la viața socie
tății. Și nu este vorba1 
numai de o adaptare la 
cerințele momentului, 
cultura și instrucția-.faci
litează o educare,a per
sonalității.

— Neintegrarea copilu
lui în activitatea școlară 
riu -este așa cum se soco
tește îndeobște — o pro
blemă eminamente șco
lară ?

— Școala constituie 
factorul cel mai impor
tant de civilizație și pro-, 
greș. Ea trebuie deci, să 
prefigureze prin instruc
ție, la educația și, cultura 
pe care o oferă elemen
tele de bază ale integră
rii normale, creatoare' ale' 
individului în societate, hologică are insuccesul 
în civilizație, în progres. 1 repetat ?

I

(Cum sînt folosite fondurile 
destinate acțiunilor 
a grozoo - veterinare )

Anual, bugetul sfaturilor 
populare cuprinde o „rubrica" 
consacrată acțiunilor agrozoo- 
veterinare. Bani destinați ’în
treținerii și îmbunătățirii pă
șunilor comunale, administrării 
loturilor zootehnice și a stațiu
nilor de montă, prevenirii și 
combaterii epizotiilor și morta
lității animalelor. O „adresă", 
după cum se vede, destul de 
lungă și foarte importantă. 
Așa se și explică mărimea 
fondurilor care ating, la nivel 
de regiune, valori de milioane 
de lei anual. Ce ne arată o 
radiografie a modului de gos
podărire a acestor bani ? Ne 
mărginim la exemplul regiunii 
Banat. Despre diferitele aspec
te ce le îmbracă problema în 
discuție, ne vorbește tovarășul 
IOAN GROZAV, directorul 
Direcției regionale de control 
și revizie.

— Este cunoscută im- 
L portanta care se acordă în 

tara noastră dezvoltării

vitatea de îmbunătățire a 
pășunilor capătă, în a- 
ceste condiții, însemnătate 
deosebită.. în măsura în care 
se asigură întreținerea cores
punzătoare a suprafețelor des
tinate pășunatului, în aceeași 
măsură poate fi influențată 
creșterea în greutate a anima
lelor, sporirea producției de 
lapte pe cap de vacă fura
jată.

Am controlat nu de mult 
modul de îndeplinire a sar
cinilor și utilizarea creditelor 
prevăzute pentru acțiunile a- 
grozooveterinare, în cuprinsul 
regiunii Banat. Am întîlnit 
cu această ocazie situații 
care, dincolo de neîncadi area 
în prevederile legale, ate
nuează substanțial eficiența 
fondurilor cheltuite.

Pentru fiecare unitate din 
subordinea Consiliului agri-

Opinii 
privind cultura 

studentului

FILTRUL PROPRIEI
GINDIRI

N. UDRO1U

(Continuare în pag. a V-a)

într-un articol publicat cu 
mulți ani în urmă și intitulat 
„Observații de bun simț asupra 
culturii", Mihail Ralea, după ce 
consemna cu ironie titlul de glo
rie oferit unora de etalarea eru
diției în sine, scria : „Puțini în
țeleg că și cunoștințele sînt un 
mijloc, nu un scop (...) O dată ce 
cunoștințele precis limitate au 
dispărut, rămîne atitudinea su
fletească. Aceasta singură impor
tă. Cultura trebuie să însemne 
posibilitatea reacției noastre su
fletești. Rareori un om de mare 
și exactă memorie e un om cu 
adevărat cult. Unii studenți re
produc enorm și exact". Și ceva 
mai departe : „Cultura înseamnă 
transformarea ideilor în senti
ment".

Astăzi, într-o altă etapă a dez
voltării societății românești, re-

de Ștefan lureț
luarea problemei, în confrunta
rea cu o altă generație de stu- 
denți prezintă interes din multi
ple puncte de vedere. Indiscuta
bil, unii qenți continuă doar 
să reproducă enorm și exact și 
nu poate fi vorba să stabilim sta- 
tisticește noul conținut numeric 
al cuvîntului unii. Dar este tot 
atît de adevărat că, printre atîcea 
substanțiale schimbări interveni
te în viața noastră, se află și 
definitiva demitizare a acelei spe
cii de cultură artificială, exte
rioară, pasivă, crescută prin acu
mulări de titluri și pagini, de 
nume și date, însă rămasă nea
derentă la și neangajată în cul
tura sufletească — așa dar eru
diția ca simplu depozit ticsit.

Avem astăzi de cinci ori mai

mulți studenți decît înainte de 
război, solicitați de aspersia co
losală a unei economii ce se dez
voltă impetuos și cu perspective 
din ce în ce mai importante în 
viitorul previzibil. Fiecăruia din 
acești 136 000 de viitori specia
liști programul de învățămînt, în
datoririle vieții sociale, necesită
țile vîrstei ii impun un continuu 
efort pentru rezolvarea persona
lă a ecuației timpului, aparent 
insolubilă. Ce Ioc ocupă, într-un 
asemenea context, cultura ? Care 
este accepția dată acesteia ?

Cultura în compar - 
timente ?

Pentru Cristian Țînțăreanu, 
student la o facultate cu profil

tehnic (absolvent al anului III 
electrotehnică) o alegere delibe
rată între lectura în scopul in
formării și aceea destinată să o- 
fere o destindere este greu de 
făcut, ba chiar inacceptabilă. Re
fuzul compartimentării este sem
nificativ : spiritul viitorului ingi
ner recunoaște unitatea în varie
tate a tuturor surselor care-1 ali
mentează. Un tovarăș de gene
rație, Mihai Niculescu, notifică 
mai explicit despre ce este vor
ba : studentul citește asiduu atît 
pentru a fi la curent cu un tot 
mai mare număr de producții ale 
geniului uman, cît și pentru a-și 
aerisi cugetul după o muncă in-

(Continuare în pag, a Il-a)

— in primul rind 
atunci cînd el este inten
sificat de o'tensiune afec
tivă accentuată în relațiile 
din cadrul familiei,’ insuc
cesul, școlar capă*tă  func- 

; ții traumatizante care pe 
j de o parte permit insta
larea unei atitudini nega- 

. tive ‘ față • de valorile cul- 
• turale; o tendință de 
rfu'gă,'-de îndepărtare de 
/instituția care simbolizea
ză procesul de instrucție 

«și cultură, pe ‘de altă 
Aparte o . stare de echili
bru nesigur, în 'fața ten- 
. tățiilor care nu. solicită 
un efort intelectual — 
cultural' Copilul și ado
lescentul ■ „certat" cu școa-

VIORICA
DIACONEȘCU

1 (Continuare în pag. a UI-a)

PE ȘANTIERUL 

NAVAL

DE LA GALAȚI

GALAȚI (de la cores
pondentul nostru).

Pe porțiunea de cală a 
Șantierului naval din Ga
lați — destinată lansării 
la apă a mineralierelor — 
se execută în ritm intens 
lucrările de montaj la cei 
de al treilea vas de 12 500 
tone. Pînă acum construc
torii navali gălățgni au a- 
samblat peste 30 la sută 
din volumul de elemente 
ce vor compune nava iar 
în prezent se montează 
secțiunea de pupa de la 
sala mașinilor, suprastruc
tura și prova.

Pe cala Șantierului na
val din Galați se află în 
stadii avansate de asam
blare și montaj alte două 
nave de cite 4 500 tone 
fiecare.
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tensă în alte domenii de activi
tate, însfîrșit pentru echilibrul 
său interior, „adică sinteza celor
lalte două plus încă ceva".

Dar pentru eă Mihai Nicules- 
cu este student la Institutul de 
artă teatrală, perspectiva muncii 
sale înglobează lecturile — bele
tristice cel puțin — într-un mod 
particular. însăși reușita profe
sională îi apare condiționată, 
între altele, de bagajul lecturilor. 
„Dacă vreau să conving, dacă 
vreau să fiu adevărat, sînt obli
gat, în sensul moral al cuvîntu- 
lui, să mă cultiv". Mihai Nicules- 
cu are dreptate : obligat să întru
chipeze tipologii variate cu via
ța, actorul trebuie să privească 
în cultură răsfrîngerea compozi
ției, tot așa cum portretul își 
verifică proporțiile cu imaginea 
sa răsturnată în oglindă.

Cine ignoră avansul 
tehnic este un umanist 

infirm
Pentru Adriana Mitescu (care 

tocmai lasă în urmă cinci ani de 
filologie) noțiunea de cultură se 
precizează pe măsură ce hotarele 
se lărgesc. Raporturile dintre do
meniile tehnice și cele umaniste 
cer tînărului din societatea con
temporană capacitatea de a găsi Itemporana capacitatea ae a găsi 
— dacă nu o formulă originală 
de sinteză — cel puțin modali-
tatea de înțelegere a profunzimii 
unuia prin cuprinderea exterioa
ră a celuilalt. Ignorarea totala a 
avansului tehnic al umanității 
grevează tot mai mult realizarea 
specialistului în sectoarele „ne- 
tehnice" și este de presupus că 
de la un, anumit moment încolo 
această realizare va 
neconceput. Dacă în școala me
die elevul cu slabe 
direcția însușiriț unei limbi străi
ne era blamat și i se prevedea o 
evoluție sub semnul suficienței, 
acum, în apii specializării la Uni
versitate — este de părere Adria
nă Mîteșcu — ne-am dat seama 
că dincolo de valorile umaniste 
ale lumii (de fapt nu „dincolo" 
ci în interiorul lor) trebuie sâ 
avem antenele pregătite pentru 
reflectarea evenimentelor esen
țiale din istoria contemporană a 
tehnicii; 'Neînțelegerea acestora, 
măcar în ,liniile cele mai gene
rata Pe reduce la o dureroasă 
infirmitate. Se apropie vertiginos 
timpul cînd a nu avea habar de 
cibernetică va însemna a fi tot 
atît de incult ca și cînd ai igno
ra cu desăvîrșire capodoperele 
Renașterii.
E posibil să reedităm 

performantele titanilor 
Renașterii?

Este cu putință, va fi cu putin
ță a se reveni la spiritul enciclo- 

e unde trebuie să-înceapă 
prevenirea consecințelor' 
alcoolului ? Răspunsul 

la această întrebare mi se 
pare capital pentru întreaga 
perspectivă a dezbaterii iniția
tă de ziar, pentru perspectiva 
problemei ca atare. Trebuie să 
înceapă cu părinții. Și iată de 
ce. Nu rareori vin la consulta- 
țiunile spitalicești copii îmbol
năviți din cauza alcoolului, 
îmbolnăvirea are mai multe 
cauze din care nu trebuie ex
clusă influența nocivă asupra 
mamei gravide. In cursul gra
vidității, alcoolul substanță chi
mică toxică, introdusă în corp 
de viitoarea mamă, trece prin 
bariera placentară, ajunge la 
foetus sau la făt căruia îi com-

Peisaj pe Dunăre

pedic al oamenilor Renașterii ? 
Atunci cînd sporul integral de 
informație rezultat dintr-o singu
ră zi de gîndire creatoare pe 
mapamond ar face obiectai unei 
serii practic infinite de volume, 
cine, cînd și cum ar mai putea 
reedita performanțele titanilor ?

La aceste întrebări foarte la 
îndemînă iprea !) o studentă de 
la regia de film, Felicia Ceraaia- 
nu, are de dat niște răspunsur. 
care, întemeiate pe bun simț jz 
autoexigență, schițează ce’, puțin 
o soluție individuală, nu lipsită 
de o anume crispare, însă străi
nă de indiferența rece. Omul de 
cultură în formare care este stu
dentul trebuie să posede instru
mentul de selecție, capacitatea de 
a raporta și de a obține sinteze. 
Dacă timpul iți permite, opuăa- 
ză Felicia Cemâianu. citește tot 
ce a scris Balzac. Este inutil de 
argumentat cit de mult ți se va 
îmbogăți universul. Nu este insă 
mai puțin adevărat că ajunge sâ 
citești un singur roman balzacian 
ca să faci cunoștință cu lumea 
autorului „Comediei umane*,  cu 
legile acesteia, cu atmosfera p 
limitele ei. Prin urmare, o ope
rație de identificare a generalu
lui prin particular, o economisi
re a timpului cu ajutorul re
curgerii la exemplul valorat 
tipicitate.

Zîmbete pentru 
„timpii morți" ?

Dar pe de altă 
treabă același viitor 
film, analiza timpului 
ne descoperă rezerve 
menințate $i 
meni altcineva dec 
noastră ? Pe acestea de ce să 
le punem la socoteală ? Personal 
mi-am făcut un calcul individual 
al timpului irosit pe un anumit 
interval. Propria mea demonstra
ție m-a îngrozit. Și eu care-mi 
spuneam cum ne spunem cu to
ții, nu este insă o micșorare a 
propriei vini) că n-am timp. A- 
devănil este că avem timp, dar, 
mai' mult sau mai puțin incon
știent, îl omorîm. Trecem rim- 
bind peste cadavrul lui. Cîți din
tre noi, studenții, purtăm în bu
zunare. genți și poșete, cîte o 
carte subțire de versuri pentru 
ca, într-un răgaz de numai un 
sfert de oră, o jumătate de oră, 
între două treburi, să ne oprim 
undeva și să citim ? Dar nu ! 
Pașii duc spre același local, la 
masa cu aceeași cafea și cu ace
leași discuții — nimicuri între 
bărbați despre femei și mașini, 
fleacuri între femei despre băr
bați și modă. Nu toți sîntem vi- 
ciați de frivolitate, dar probabil 
că aici își fac loc și prejudecă
țile în fața culturii. Daca enci
clopedismul nu mai este posibil

că

x Profi Dr. Docent în științe
M. Cajal

’ i ? ■
promite -evoluția normală. O 
gravidă -care consumă băuturi 
alcoolice risca să aducă pe 
lume -avertoane, * prunci morți 
sau cu rtije conformații conge- 
vitale; Statistica mondială 
menționează o creștere nume
rică de copii prematuri sau 
malformați datorită in primul 
rind alcoolizării cronice a pă
rinților.-

Nu cunosc dacă la noi în 
țară s-au făcut statistici ri
guroase, care să stabilească 
proporția de cop»! anormali, 
născuți din părinți alcoolici. în 
Străinătate s-a făcut. In Fran
ța, unde alcoolismul este mai

în epoca noastră, 
piu decS sâ te draper. 
ma girară 
închizi ochst 
de-a-ndarateaea 
titluri, aș putea oti doar 3?. 
ce să le mu esteae p pe are 
anazea dacă pet fa
cele dna Kd Este o «te
pe madrmsbâă!

Cită energie dislocă 
lecttra?

nu poate moșteni 
nimic de pe urma lor. Studenții 
înțeleg cultura astfel ca pe o ne
cesitate de asimilare a unor cu
noștințe generale din ce în ce 
mai numeroase, totodată din ce 
în ce mai intim legate de spe
cializarea personala, pentru a fi 
ajutați să se miște în voie prin 
toate domeniile de afirmare a 
umanității- Ei consideră cultura, 
înainte de orice, o stare de spirit. 
E capacitatea de a fi receptiv la 
cunoștințele ce te solicită prin 
timp. Vor sâ se dovedească, de 
fapt, simple unghiuri deschise 
spre cultură.

Dacă sînt unghiuri deschise 
spre cultură, atunci „simple" ră- 
mîne un epitet ornant, inu
til. O asemenea simplitate, do
rită cîndva studenților de către 
Mihail Ralea, este astăzi, mai 
mult ca oricînd posibilă. 

frecvent, un mare specialist 
Bezzola. studiind etiologia co
piilor patologici, în institutele 
de arierați, a constatat că din 
9 000 copii idioți. cercetați de 
el. 7 000 au avut părinți alcoo
lici. Un alt autor Bourne'-.lie, 
cer cetind etiologia epilepticilor 
internați în institute sau la 
serviciile de eor.suHațiuni, a 
constatat că din 2 891 copii epi
leptici 361 au avut părinți al
coolici.

S-a constatat «1 la noi în 
țară că proporția de noi ata
cați ar.ormai! eve mai accen
tuată în regiunile vrucole de- 
dt in regiuniie fără producție 
mare de rin.

Există e idee rispindită in 
popor, că mamele care ronw-

Pentru 
viitoarea 
i taaiune

Intr-un raid prin orașele din 
reziune a Argeș am constatat că 
sediile de vară ale elevilor sînt 
nepotrivit alese : în localurile șco
lilor sau la casa de cultură. Deci, 
însuși locul ales pentru club arată 
că activitatea înclină să se des
fășoare între patru pereți și nu 
în aer liber. Ne-am convins la 
fața locului că sediile cluburilor 
ar fi putut fi amenajate intr-un 
parc, o poiană, la o bază sportivă 
sau ștrand. Era necesar însă un 
efort organizatoric și, mai ales, 
să se pornească la drum cu ideea 
că un club al elevilor suscită in
teres dacă întrunește calitățile 
reale de club al vacanței. Pro
gramele cluburilor vizitate în ora
șele argeșene Pitești, Curtea de 
Argeș, Rm. Vîlcea nu arată că 
ar fi existat o fantezie de con
cepție: dimpotrivă, el reflectă 
scepticismul organizatorilor, în
deosebi din rîndul cadrelor di
dactice, care se conduc după 
principiul „și așa nu viri elevii", 
și atunci consemnează, șablon, în 
program — bunăoară în orașul 
Pitești —- vizionare de filme, 

mă bere sau tonice cu bază de 
alcool au secreție de lapte mă
rită. Este o idee greșită. Alcoo
lul mgerat de mamele care 
alăptează trece prin .lapte la. 
copilul sugar pe care-1 intoxi
că acut, dîndu-i gastroenterite 
sau, provocindu-i lent, alte îm
bolnăviri mai serioase. Unele 
mame înmoaie suzetele în al
cool pentru a-și adormi copii 
mai repede dar, o dată cu 
somnul dorit, provoacă și o 
intoxicare nedorită a sugaru
lui. Fricțiunile repetate cu apă 
de colonie sau alcoolat de 
lavandă, compresele cu rachiu 
sau țuică, pot alcooliza copi- 
luL

In mijlocia și marea copilă
rie alcoolizarea este destul de 
frecventă, mai ales în casele 
în care părinții abuzează de 
băuturi alcoolice Copiii imită 
cu ușurință relele exemple 
date de părinți Unii copii, 
aSați la virsta puberității, vo
ind să-și 
fumează 
alcoolice, 
zează in 
de i-.somnie, agitațiuni noctur
ne; tremurături ale degetelor, 
^wri't' nervoase ți psihica. 
Cei care beau in virsta frage
dă, rămin slabi n debili, au

dea ifose de adulți 
și consumă băuturi
Cei care se alcooli- 
mod repetat, suferă

Cine „sculă" alcoolismul

comparăm cu alte ti
puri de alcoolism: al 
timidului solitar, al 
anxiosului f.a.m.d.) este 
în bună parte un pro
dus al secolului tre
cut. Emile Zola, de 
pildă, a pictat în sum- 
ore culori fresca cîr- 
ciumii ucigătoare (L’as- 
somoir). Dar nu este 
această conjunctură a- 
nacrrmică? Să răspun
dem fără ezitare: nu! 
Am 'iritat anul trecut 
un oraș nou, din nu
meroasele care punc
tează azi harta țării. 
Un bulevard larg iși 
înălța pe dreapta fi pe 
«ring» elegante locuin
țe. mtr-o adeo ată pro
porție a friciei fi be- 
tocdnL Pe trotuare, 
printre blocuri. erau 
toarte mu’te flori. Era

te m Om» rit-
b. Ce te facă 
? După ureh
* MI T ȚI SE 
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spectacole de teatru, seri distrac
tive și excursii turistice (prin a- 
propiere, prin locuri deja cunos
cute de elevi, deci nemteresânte). 
Lectura elevilor este ți ea bănuită 
a fi în programul cluburilor. Dar 
nu știm în ce va consta ea dat 
fiindcă nu există o sală de lec
tură pusă la dispoziția clubului, 
iar bibliotecile respectivelor clu
buri (Biblioteca Liceului nr. 2 — 
Pitești, Biblioteca raională — 
Curtea de Argeș) nu pot împru
muta cărți elevilor de la alte școli, 
„străinilor".

Cu îngăduință, am putea spune 
că planurile existente, pot primi, 
în general, calificativul „cores
punzător", deși au fost întocmite 
fără ca elevii să fie consultați. 
Dar ce facem acolo unde nu 
există nici măcar aceste „pro
grame corespunzătoare ?" Sau 
ce facem în cazul în care 
prezentările din plan sînt simple 
fantezii birocratice ? Se propune 
„seară distractivă", dar ce se va 
face în afară de dans? Sau tre
buie să fie neapărat „dans" în 
cadrul serii respective ? In pro- 

fața încrețită, par mult mai 
vîrstnici decit sint în realitate. 
Copiii alcoolici sînt puțin re 
zistenți la boli infecțioase ; ei 
șuferâ, în mod cronic, de gas- 
țrite hiperclorhidrice iar în 
adulție fac ușor ulcere gastri
ce. S-a consemnat la noi în țară 
la copiii consumatori de bău
turi alcoolice cazuri de poli- 
nevrită (cu parefie a membre
lor inferioare și dureri la pre
siunea maselor musculare). 
S-au mai ivit între copiii al
coolici chiar și cazuri de ciroze 
hepatice.

Educarea copiilor cuprinși 
de viciul alcoolizării se impu
ne în direcția modificării obi
ceiurilor și mentaltății lor. 
'Părinții, profesorii de igienă, 
diriginții și educatorii trebuie 
să explice repetat pericolele 
care-i amenință, efectul nociv 
al băuturilor alcoolice, sfătuin- 
du-i să se abțină de la ele. A 
preveni 
decît a 
luțiilor 
rii din 
școlii — cred că mai există o 
soluție de seamă : bodegele, re
staurantele și cafenelele să nu 
servească, pe baza unei legi a- 
doptate, băuturi alcoolice ce
lor sub virsta de ÎS ani.

valorează mai mult 
vindeca. In afara so- 
educative — obligato- 
partea familiei ți a

nocive ale alcoolului pe 
diversele organe și a- 
parate. Alcoolismul 
cronic este în realitate 
o complexă întrețesere 
de efecte biologice și 
psihologice. Efectele 
directe asupra inimii, 
ficatului și creierului 
se amestecă într-un 
mod greu de disociat 
cu degradarea morală, 
egoismul, sentimentul 
de necesitate neputin
cioasă pe care îl dau 
obișnuința — într-un 
cuvânt, cu viciul. Nu
cleul personalității u- 
mane este alcătuit din 
voință și afecte. Aceste 
trăsături, care alcătu
iesc laolaltă caracte
rul, sînt primele și cele 
mai grav atinse de al
coolism.

Aș asemăna lupta 
contra alcooltsmului cu

Pe ml- 

gramul activităților clubului din 
Rm. Vîlcea sînt trecute cîteta 
tntîlniri cu poeții M. Banuș, Ba- 
conski și prozatorul Eugen Barhu. 
Pentru ce creți să-i tntilniți cu 
elevii, dragi tovarăși ? Și cum îi 
veți „prinde" ? (Nu a fost cerut 
consimțămînttd acestor scriitori, 
pentru că se credea că vor veni 
la odihnă și de acolo ii vor „ade
meni" pe la sediul clubului din... 
localul Școlii generale nr. 1).

Sincer vorbind, nu ne-a sur
prins participarea infimă a ele
vilor la activitatea clubului. Cei 
mai mulți nici nu știu probabil 
că există club, întrucît populari
zarea activităților lui a fost tele
grafică. Comitetele U.T.C. ale 
liceelor au anunțat numai în ul
tima zi de cursuri faptul că va 
funcționa un club al elevilor. Ele
vii nu știau la sfîrșitul trimestru
lui al III-lea care va fi conținutul 
activităților clubului. Căutam a- 
fișe sugestive, săgeți care să in
dice trasee ale activității clubu
lui, anunțuri afișate prin orașe, 
în alte locuri decît la club, să 
afle toți elevii ce li se oferă pen-

Tindra Copinogan Crucită, talentată pictoriță la Fabrica de sticlă* 
ne Vitrometan-Mediaș.

CIT SE VA MAI VORBI ÎNCĂ
LA TIMPUL VIITOR DESPRE

Elevii ultimului an al școlilor profesionale din cadrul M.I.C.M. 
se află în pragul intrării în producție ca muncitori calificați. S-a 
încheiat și ultimul trimestru de practică. Conform unei dispoziții 
a ministerului, orele de practică din acest trimestru trebuiau sâ 
se desfășoare în condiții similare cu cele în care vor lucra ca mun
citori. S-au respectat aceste prevederi ? Un sondaj făcut în unele 
întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini ne arată că în 
multe unități aceste dispoziții n-au fost respectate, că există o op
tică greșită a conducerilor administrative față de pregătirea profe
sională a viitorilor lor muncitori.

Fabrica de rulmenți Bîrlad. 
Pentru aproape nici unul din 
elevii ultimului an (ne refe
rim la strungari, rabotori, fre
zori și rectificatori) nu au fost 
create condiții de a lucra in
dependent. Ni se prezintă două 
argumente pentru a justifica 
această situație ce contravine 
flagrant dispozițiilor ministe
rului.

Primul : fabrica nu are ma
șini disponibile pe care să lu
creze elevii în timpul practicii.

— Întreprinderea noastră, 
spune tovarășul director ȘTE
FAN DUMITRESCU, lucrează 
in trei schimburi. Mașinile 
sînt încărcate la maximum. 
Mai mult nu se poate. Nu se 
poate da muncitorul la o par
te ca si lucreze in locul lui 
elevul școlii profesionale.

Arf^mer.’.a::a s-ar părea de 
fier, ioftcâ. Ce să-i fac. 7 Fa- 
fabnea n-are mașir. și pace.

— Și totuși, tovarășe direc
tor, nu se poate găsi nici o so
luție 7

— De, știu eu, s-ar putea. 
Da; cu mai multe eforturi, 
s-ar putea. De pildă, concedii
le de odihnă ale muncitorilor 
să fie planificate fn a$a fel ca 
elevii ultimului an să aibă 
mașini libere pe care să lucre
ze. Am putea face acest lucru 
la sculer ie și la reparații me
canice. Poate că ar fi posibili
tăți ri la strungurile automate 
seu semiautomate unde un 
muncitor deservește 2—3 ma
șini. N-ar strica să repartizăm 
una elevului.

Inutil să facem aid vreun 
axoez '-ana. Sp-r.em doar că 
cele două soiutri ni se par ra- 
>ona.a că tovarășul Dumi- 
ueacu ni .-e-a făcut în râs- 
tunteul a lă—13 mir.ute. Dar 
zacă la organizarea prac'icii 
vi torCar wlr.dtorl s-ar reflee- 

dacâ la aceasta 
»-ar <ir.di toți șefii de secții, 
maiștri:, directorul școlii pro
fesionale, in general toți cei 
oe au de spus un cuvin: ir. a- 
ceastâ privință ?

Dacă depistarea tuturor po- 
r.bilitățilcr nu s-a intreprini 
caiLza trebuie căutată in opti
ca eronată cu care maiștrii, 
conducerile lecțiilor abordează 
practica în producție a elevi
lor din ultimul an.

Iată un exemplu : la secția 
sculerie. un strung în perfectă 
stare de funcționare nu era fo
losit de câteva zile. în acest 
timp, elevul Nicolae Bistricea- 
nu fusese repartizat „să pri
vească “ cum lucrează un mun
citor.

— Cum să-i dau mașina pe 
mină, ne spune maistrul, el 
este încă elev".

Peste puțină vreme, Bistri- 
ceanu și alții ca el va intra 
în producție, va fi pus să lu
creze pe o asemenea mașină. 
Cum vor munci ei, din mo
ment ce nu li s-a dat în perioa
da de practică posibilitatea de 
a se acomoda cu mașina, de a 
o cunoaște pentru a căpăta 
acea îndemînare practică atît 
de des reclamată și atît de ne
cesară. Ni se va spune poate 
că se va acomoda în' produc
ție. Dar este clar că va trebui 

La mai nu

tru vacanță. Nimic din toate a- 
cestea.

Vacanța pe plan local în clu
burile din regiunea Argeș a de
butat anemic din lipsa de pre
ocupare a organizatorilor de a o 
face pe placul elevilor și de a 
le comunica acestora că pentru 
ei există un loc de întîlnire pe 
parcursul întregii vacanțe. No
tăm că este nevoie să se reali
zeze o colaborare armonioasă în
tre forurile de învățămînt locale 
și organele U.T.C.; să aibă în a- 
tenție vacanța elevilor așa cum 
au avut în sarcina lor desfășura
rea anului școlar.

Cu privire la viața cluburilor, 
iată ce spun elevii: „Noi nu fa
cem parte din comandament și 

să treacă timp pînă ce proas
pătul muncitor va putea folo
si mașina la întreaga ei capa
citate.

Aceasta este, de fapt, cauza 
esențială pentru câre se spu
ne de atîtea ori că absolvenții 
școlilor profesionale nu dau 
randamentul scontat cînd in
tră în producție.

într-o altă formă, această 
concepție am întîlnit-o și în 
uzinele „Electroputere" Cra
iova și la „1 Mai“ Ploiești. 
Aici, e drept, elevii au primit 
o parte din mașinile necesare, 
li s-au dat comenzi de lucru. 
Dar ce mașini ? Ce comenzi ? 
Iată ce relatează ziarul de u- 
zină de la Graiova.:

„Pentru 37 strungari și 10 
frezori ce alcătuiesc cele două 
brigăzi (elevi aflați în ultimul 
an de practică) ou fost repar
tizate numai 8 strunguri șt 
nici o freză. Două din cele 8 
strunguri erau defecte de la 
bun început, iar restul s-au 
defectat la un interval de 2 
pinâ la 10 zile. Elevilor li 
s-au repartizat spre execuție 
numai piese mărunte, de mică 
complexitate (șuruburi, piuli
țe, rondele etc.), in serii șt can
tități mici, piese care erau re
fuzate de muncitorii măi 
vechi. Conducerea secției n-a 
dat elevilor scule, instrumente 
de măsură, desene. Rezultatul? 
Fiecare elev a realizat lunar 
un ciștig de 30—35 lei".

La secția uzi na j a Uzinelor 
-1 Mai“ din Ploiești, situația 
este aproape identică. Din cele 
trei strunjuri pe care lucrau 
prin rotație 12 elevi de anul 
Trei, unul era defect, iar pe ce
lelalte două nu se puteau exe
cuta lucrări mai complexe. Ca 
atare, elevii ajunși în ultimul 
an de școală făceau aceleași ri
per a:ii pe care le deprinseseră 
încă din anul I în atelierul 
școală.

Ce eficiență are o asemenea 
grijă a întreprinderii pentru 
calificarea viitorilor săi mun
citori. ne-o spune maistrul 
PETRE GHEORGHE, referin- 
du-se la Dromoțița 1965.

— Foștii elevi ai școlii pro
fesionale au intrat in ritmul 
celorlalți muncitori cam după 
5—6 luni de la absolvire.

După cum se vede din e- 
xemplele descrise, există încă 
un număr suficient de mare de 
întreprinderi unde indicațiile 
forului tutelar au rămas literă 
moartă; Odată cu aceasta, pre
gătirea tinerilor absolvenți a 
fost ștrangulată într-un mo
ment hotărîtor.

Pînă la începutul următoru
lui an școlar mai e puțin timp. 
Propunem direcției de specia
litate din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să 
mediteze asupra felului în care 
au fost respectate în între
prinderi propriile indicații și 
să se ia măsuri. Pentru ca 
tunci cînd se vorbește de 
practica elevilor școlilor pro
fesionale să nu se mai folo
sească în permanență timpul 
viitor.

a-

I. BODEA

ar trebui să fim consultați. Noi, 
elevii, ne cunoaștem și Știm ce 
vrem. Intr-adevăr, există lâ elevi 
o dorință de a munci în comun, 
de a se distra în colectiv. Cu 
atît mai mult doresc ei să fie 
tovarăși de vacanță, să se în
treacă pe terenul de sport, să 
călătorească împreună, să schim
be impresii. Sigur că ei trebuie 
să fie îndrumați, ajutați, sugestivi 
cu cultura. Discutați cu elevii, 
tovarăși organizatori.

Această îndrumare trebuie să 
le asigure condiții pentru ca ei 
înșiși să-și organizeze activitatea.

Colectivul de vacanță n-are 
nevoie de convocator.

V. NICOLAț
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STAGIUNE ESTIVALĂ
SUCEAVA. Stagiunea 

estivală, discutată și răs- 
discutata de către teatrele 
bucureștene, a fost în sfîr- 
șit inaugurată — în ade
văr. tul înțeles al cuvîntu- 
lui — de unul din teatre
le care obișnuiesc mai 
mult să-și respecte decît 
să-și trîmbițeze proiectele 
artistice : Teatrul de stat 
din Botoșani.

Este de la sine înțeles 
că nu avem în vedere, în 
considerarea noțiunii de 
„stagiune estivală" sim
plul fapt al prezentării u- 
nor spectacole în aer li
ber, pe scenele permanen
te ale teatrelor de vară 
sau pe estrade improviza
te. Acelea nu propun un 
sens estetic ci unul admi
nistrativ ; mutarea specta
colelor din sală „la grădi
nă" are drept unic scop 
recîștigarea spectatorilor 
terorizați de căldură. Ne 
interesează aici teatrul în 
aer liber ca gen de spec
tacol, ca fenomen artistic 
guvernat de legi precise, 
inaplicabile ca atare spec
tacolului de interior.

Nu orice piesă, nu orice 
loc, nu orice manieră regi
zorală, scenografică și ac
toricească pot prilejui evo
luția firească a unui 
menea spectacol. Sub
cest raport, realizatorii 
„Viforului" și-au gîndit 
proiectul în detaliu, gă
sind soluția de echilibru, 
de consonanță desăvîr- 
șită a celor trei elemente.

Ruinele Cetății de scaun 
a Sucevei reprezintă a- 
proape prototipul ideal 
pentru cadrul de desfășu
rare a unei ample evocări 
dramatice. Este de-a drep
tul surprinzătoare varie
tatea posibilităților de 
mișcare pe care le orefă 

^inspirației regizorului. Din 
■best punct de vedere, re

prezentația 
ni se pare 
încercărilor 
nor teatre 
de a folosi 
al marilor monumente is
torice deoarece acolo mo
numentul ca atare consti
tuia doar un fundal deco
rativ,- cu funcție de înca
drare în epocă $i în at
mosferă, pe cind aici rui
nele au devenit însuși spa
țiul scenei, rolul lor func
țional fiind amplificat la 
maximum. Scenografia 
Hristofeniei Cazacu a avut 
de altfel buna inspirație

’ de a nu interveni decît cu 
cîteva elemente strict utile 
— niște uși, cîteva podiu
muri de lemn instalate 
chiar pe platformele cetă
ții, două-trei detalii deco
rative — lăsînd zidurile 
străvechi să-și pună sin
gure în valoare frumuseți
le.

Nu sînt de neglijat nici 
condițiile de acustică și 
vizibilitate pe care locul 
le-a pus la dispoziția spec
tacolului. Socotim, de pil
dă, că introducerea mij
loacelor artificiale de am
plificare a sunetului este 
de natură să diminueze 
emoția, alterînd raportul 
firesc dintre spațiu și su
net. Un proces asemănă
tor s-a petrecut cu imagi

ocolirea celor două pri
mejdii contrarii care-i pîn- 
deau: declamația grandi
locventă, neartistică și 
conversația minoră, inti
mistă, care ar fi transfor
mat personajele în niște 
pitici, agitindu-se ridicol 
printre ziduri uriașe.

Aceste primejdii odată 
evitate reprezentația a do- 
bîndit o monumentali
tate reală, întreținută și 
prin interpretarea actori
cească. Este de la sine în
țeles că, de Ia acest nivel 
încolo, pot începe delimi
tările de 
fiind lipsa 
structural 
teatrului).

Inițiativă 
experiment

valoare (dată 
de echilibru 

a colectivului

remarcabilă și 
izbutit, repre-

ase-

de la Suceava 
a fi superioară 
similare ale u- 
din străinătate 
cadrul natural

I

început 
de tradiție

In sala căminului cul
tural sînt prezenți peste 
200 de tineri. Adunare 
generală ? Așa s-ar pă
rea. Dar la masa prezi
diului nu ia loc numai 
secretarul comitetului 
U.T.C., ci și secretarul 
Sfatului popular, și di
rectorul căminului cul
tural. Alți doi tineri, un 
băiat și o fată, stau in 
picioare, lingă masa pre
zidiului, și in fiecare 
gest li se ghicește emo
ția. Firesc dacă toate 
privirile s-ar fi ațintit 
asupra lor. Scopul adu
nării se limpezește cu- 
rînd, în momentul in 
care secretarul sfatului 
popular rostește, strict 
profesional :

— Cetățene Boca Vic
tor, de bună voie și ne
silit de nimeni...

— Da! întărește de 
lingă el și Floarea, care 
din clipa aceasta se nu
mește și ea Boca.

Și după aceea nu se 
mai deslușește bine ce 
se petrece in jur: tinerii 
s-au ridicat in picioare, 
strîngeri de mină prie
tenești, felicitări și iarăși 
felicitări și un cor co
pleșitor care intonează : 
„Mulți ani trăiască !“... 
Totul le este adresat lor, 
ca și seara de dans care 
urmează. Totul îi sărbă
torește pe ei, urindu-le 
ani mulți și viață feri
cită.

In comuna Scăeni, ra
ionul Ploiești n-a fost 
însă aceasta singura „a- 
dunare" încheiată cu u- 
rări de la mulți ani! De 
la începutul anului pînă 
acum s-au mai ținut vreo 
zece. De ajuns însă pen
tru a intra deja in obiș
nuință și pentru a trezi, 
în fiecare flăcău din sat, 
dorința ca și propria lui 
căsătorie să fie cinstită 
astfel.

ION CORNEANU 
activist al Comitetului 
raional Ploiești 
al U.T.C.

I
!

sebit acestui gen de ma
nifestări. Dacă la lumina 
zilei, se arată mărunt, 
chiar meschin ; întunericul 
speculat abil de reflec
toare îți îngăduie iluzii. 
Ceea ce în realitate e abia 
mai mult decît un boschet 
pare acum un colț de pă
dure. Se petrece deci o 
osmoză binefăcătoare: 
parcul își reimpune virtu
țile de Natură, piesa își 
descoperă și ea naturale
țea, simplitatea. De aceea, 
realizatorii spectacolului 
nu au avut nevoie de un 
consum deosebit de inge
niozitate : adaptarea s-a 
făctit ușor, a beneficiat de 
o dublă lipsă de rezistență.

Dacă amplasarea scenei 
și stabilirea multiplelor

te ale corurilor sau ale 
Marcelei Demetriad. „Ae
rul liber“ nu tolerează 
aici el licențele tehnice.

Un aport spectacular e- 
sențial au costumele con
cepute de Pia Oroveanu. 
Acceptarea umoristică a 
convenției, prelucrarea 
plină de spirit a datelor 
folclorului, ambianța cro
matică, realizată din culori 
foarte variate, foarte vii 
și tari, au constituit pen
tru spectacol o perpetuă 
sursă de idei și efecte.

Poate că direcția de 
scenă (N. Al. Toscani) ar 

fi trebuit să țină seama de 
problemele pe care trans
punerea le creează actori
lor în privința mișcării. 
Nu s-ar putea releva ne-

• UN SPECTACOL LA LOCUL POTRIVIT
• O TRANSPLANTARE PERFECTIBILĂ
• UNDE A MERS „MIA“ NU POATE

MERGE ȘI „SUTA"

nea vizuală, lesne de re
ceptat, în toate detaliile 
.ei, din orice unghi al 
curțiți interioare în e^re 
au fost plasați spectatorii.

Unul din aspectele cele 
mai insolite ale regiei 
spectacolului este modali
tatea de interpretare im
primată actorilor. în 
dițiile de acustică și 
bilitate amintite mai 
contînd deci exclusiv 
accesul direct al spectato
rului la imaginea scenică, 
regizorii au trebuit să gă
sească nuanța exactă aflată 
la mijlocul drumului din
tre grandoarea patetică 
(neadecvată piesei) și co
municarea dramatică sim
pla (neadecvată locului). 
Plusul de amploare a ges
tului și de intensitate a 
vocii, reclamat imperios de 
specificul spectacolului, a 
impus regizorilor o mun
că extrem de dificilă — 
îngreunată încă și de lip
sa de exercițiu în acest 
sens a actorilor — pentru

im- 
con- 
vizi- 
sus, 
pe

zentația de la Cetatea de 
scaun probează că dărui
rea artistică necondiționa
tă în numele unei idei 
limpezi poate duce la re
zultate exemplare chiar 
în absența posibilităților 
de care dispun marile co
lective teatrale. „Viforul" 
ni se pare a fi un spec
tacol etalon ; cel puțin o 
bucată de vreme, conside
rarea oricărei încercări a- 
semănătoare se va face în 
mod firesc prin raportare 
la el.

PARCUL IOANID — 
în Parcul Ioanid poate în
țelegi mai corect „Sînzia- 
na și Pepelea" : Lipsa pla
fonului, băncile improvi
zate, confortabile prin toc
mai lipsa lor de confort, 
vecinătatea micului bazin, 
apropierea copacilor creea
ză starea de spirit potri
vită receptării acestei pie
se, care pentru nimeni nu 
e nici o noutate, nici o ca

podopera.
Parcul se-pretează deo- I

punți de acces nu poate fi 
contestată scenografiei i se 
poate imputa un aer sără
căcios și neinspirat. Fun
dalul realizat de foișoare 
putea fi mai puțin con
vențional, putea deveni 
mai funcțional, mai puțin 
„decor". Reglementarea 
tehnică e, de asemenea, im
perfectă : muzica și efec
tele sonore ale lui Paul 
Urmuzescu, pe care le 
ghicești pitorești, îndrăz
nețe, ajung la spectator 
înfundate, scrîșnite sau 
fornăite de un difuzor 
ventriloc, obosit. Tot a- 
acesta nenorocește și voci
le care au avut impru
dența să-și înstrăineze su
flul încredințîndu-1 ben
zii de magnetofon : mai 
bine cupletele cîntate, des
tul , de aproximativ, cu 
sforțări și nedibăcie copi
lărească, dar Ia intensitate 
potrivită și cu timbrul au
tentic». de Magda Popo- 
vici sau Mihai Ioniță, de
cît înregistrările guturăia-

ciîndemînări propriu-zise, 
o anume pasivitate : miș
carea ar fi putut furniza 
valori, pe care, cu excep
ția jocului lui Mihai Io- 
niță-Pepelea, a gag-urilor 
— răsuflate și aproximativ 
izbutite — de Păcală și 
Tîndală (Horea Benea și 
Niculescu Cadet) sau a 
cîtorva momente cu tru
pele lui Lăcusta și Pîrlea 
Vodă, actorii le-au ig
norat. Desigur că și în 
sală acest minus era re
gretabil, dar parcul îl face 
cu mult mai vizibil.

Spectacolul de la Pala
tul brîncovenesc din MO- 
GOȘOAIA e mai ales o ex
periență. Privit ca expe
riență e o reușită, privit ca 
realizare artistică nu este 
deloc o reușită. Cred că 
în cazul montării acestui 
spectacol aici iese cel mai 
mult în evidență confuzia 
inițiativelor gălăgioase a- 
plicate fără prea mult dis- 
cernămînt. Spectacolul în 
aer liber nu e o idee nouă, 
deși s-a încercat expropie- 
rea ei în acest mod, spec
tacole în aer liber făcîn- 
du-se și de către formații 
teatrale mai vechi. Ches
tiunea principală e aceea 
a adecvării cadrului, a 
funcționalității lui. Piesa 
istorică în cadrul natural 
(termen aproximativ) pune 
însă exigențe deosebite.

Un spectacol în aer li
ber este o noțiune foarte 
largă. Un spectacol al că
rui plafon e cerul, dar cu 
o piesa istorică pune pro
blema ambianței. Scoate
rea piesei de pe scenă și 
montarea ei între niște zi
duri vechi e de presupus 
că se face datorită unei a- 
decvâri maxime în care 
vechile ziduri reclamă de 
la sine montarea piesei 
aici. Așa stau lucrurile cu 
Viforul Iui Delavrancea, 
adaptat de teatrul boto- 
șănean chiar ruinelor cetă
ții Suceava unde «e și pe
trece acțiunea. Luceafărul 
jucat la Mozoșoaia. de 
Teairal Lucia Sturdza-Bu- 
kndra. este un hibrid cu

«ante potrivnice cul-

turii. Nimic nu constrîn- 
gea la anacronismul fun
damental ; o piesă din 
vremea Iui Ștefan (chiar 
dacă personajul e Rareș, 
vremea tot a lui Ștefan 
e !) petrecută în Moldova 
lui Ștefan și într-o cetate 
a lui Ștefan, se joacă în 
decorul autentic adevărat 
(și cu cît e adevărat și mai 
autentic e nepotrivit) al 
palatului (nu al cetății!) 
lui Brîncoveanu, domn în 
Muntenia în cu totul altă 
perioadă istorică. Deci nu 
cu orice preț teatru în 
aer liber și mai cu orice 
preț transformarea orică
rei moșteniri arhitecturale 
în cadru de piesă istorică.

Spectacolul de la Mo- 
goșoaia e rezultatul unei 
mode nu al unei necesi
tăți 
resc 
Ies. 
virii 
s-au 
beneficiat .........
mare de spectatori pe ca
re se mizează întotdeauna 
la un spectacol în aer li
ber pentru că locul nu o- 
ferea condiții. Interiorul 
curții castelului oferă con
diții destul de aproxima
tive pentru desfășurarea 
acțiunii și e nevoie de 
cam tot atîta decor cît fo
losește și scena. Condițiile 
de audiție sînt slabe și 
microfoanele nu salvează 
mai nimic din vacarmul 
care se creează pe alocuri. 
Marota istoriei cu orice 
preț, a slujirii temelor is
torice în orice condiții, 
situație în care se com
plac cele mai multe din 
teatrele din provincie și 
București a fost ilustrată 
și de inițiativa (adminis
trativă presupun) a 
transportului trupei aici.

Experiența de la Mogo- 
șoaia atrage atenția asupra 
obligației de a disocia în
tre spectacolul în aer li
ber pe o estradă oareca
re, practică veche în viața 
stagiunilor estivale, și în
tre spectacolele în aer li
ber care încearcă folosirea 
decorului gata oferit de 
natură sau istorie. Nu 
oriunde se pot monta ast
fel de spectacole și găsi
rea locului care va deveni 
scenă e în dependență de 
posibilitatea creării pers
pectivei spectatorului. în 
cadrul acestei a doua ca
tegorii de spectacole 
aer liber o și mai preten
țioasă pregătire cer piese
le istorice mai ales cele în 
jurul marilor personalități 
(singurul gen cultivat la 
noi) unde anacronismele 
trebuie evitate cu orice 
preț ca și aproximativita- 
tea cadrului. ..Apusul de 
soare" al Naționalului 
bucureștean, ..Luceafărul*  
interpretat de Lucia 
Sturdza-Bulandra și „Vi
forul" în montarea tea
trului B. Delavrancea si 
teatrului de stat din Boto
șani ar fi fost demne de 
văzut succesiv’ între rui
nele fostei reședințe de 
scaun. O stagiune intere
santă cu piesele lui Dela
vrancea în interpretarea 
diferitelor teatre s-ar pu
tea desfășura anual la Su
ceava. .Altfel aceste iniția
tive sînt foarte costisitoa
re și nu pot fi lăsate la 
discreția unor tovarăși 
descurcăreți care mizează 
mai ales pe inițiativa gă
lăgioasă.

SEBASTIAN COSTIN 
ILINA GRIGOROVICI 

MIHAI UNGHEANU

și al unui acord fi- 
între piesa și locul a- 
Consecințele nepotri- 
și ale improvizației 
văzut. Spectacolul n-a 

de numărul
Oameni, macarale uriașe, zeci de basculante așează metru cu metru fundamentul de beton al vii

toarei centrale hidroelectrice de la Porțile de Fier

în

(Urmare din pag. I)

la fac un transfer afec
tiv — negativ și asupra 
slujitorilor școlii.

— Din ancheta reiese 
că cel mai „iubit-, cel 
mai „stimat", dintre pro
fesorii acestor adolescen
te, este profesorul de 
sport. Motivarea acestei 
polarizări afective aici 
cel puțin nu este legată 
de valoarea intrinsecă a 
personajului, ci de faptul 
că sportul reprezintă 75 
la sută din interesul aces
tor infractori.

— în contextul în care 
discutăm această proble
mă, preferința dominantă 
pentru sport reprezintă 
un refuz manifest de ade
ziune afectivă la cultură. 
Lipsa unei școlarități in
tegrale se reflectă în for
marea sferei de interese 
a adolescentului.

— In lotul nostru exis
tă tendința manifestată 
către patru direcții re
prezentate prin pasivita
tea și satisfacția imediată 
pe care le oferă activită
țile preferate. 92 la sută 
din adolescente preferă 
ca mijloc de culturalizare 
cinematograful. 98 la sută 
își aleg drept lectură 
particulară cărțile de a- 
venturi. 75 la sută pre
feră să asculte dintre toa
te emisiunile, atit de va
riate ale radioului, emi
siunile sportive și 40 la 
sută preferă dansul și 
hoinăreala prin oraș. Față 
de aceste proporții este 
izbitoare proporția de 5,5 
la sută a adolescentelor 
care își dirijează intere
sele către știință. Tot așa

Licee economice
cu învățămînt 
fără frecvență

Ministerul învățământului aduce la cunoștința celor intere
sați că începînd cu anul școlar 1967—1968, liceele economice 
vor funcționa și cu invâțămînt fără frecvență.

Concursul de admitere pen
tru •învățămîntul fără frecven
ță se va desfășura în perioada 
1—7 septembrie 1967 și va con
sta din aceleași probe ca și la 
învățămîntul de zi.

La concursul de admitere se 
primesc absolvenți ai școlii ge
nerale (de 8 sau 7 ani) sau ai 
altor școli echivalente indife
rent de vîrstă, care fac dovada 
că sînt încadrați într-o muncă 
de specialitate.

înscrierea la concurs se face 
în perioada 15—31 august — 
la sediul fiecărui liceu, pe baza 
unei cereri însoțite de urmă
toarele acte :

— ceritificat de naștere în 
original și copie ;

— certificatul de absolvire a 
școlii generale sau diploma 
(certificatul) de absolvire a 
școlii echivalente ;

— certificatul medical elibe
rat de circumscripția medico- 
sanitară la care candidatul se 
află in evidență ;

— dovada de încadrare în 
muncă, cu precizarea meseriei 
sau funcției îndeplinite, elibe
rată de întreprinderea sau in
stituția în care lucrează candi
datul.

Liceele economice cu învăță- 
mînt fără frecvență la care 
se va ține concurs de admitere 
sint:

REGIUNEA ARGEȘ
1. Liceul economic Pitești, 

funcționează în localul școlii 
generale nr. 5 Pitești, Str. Te- 
iuleanu nr. 1. Telefon 25.23 — 
planificare-contabilitate.

ra, Str. 13 Decembrie, nr. 6, 
Telefon 1.61.32 — planificare- 
contabilitate.

4. Liceul economic Arad, 
Str. Paroșeni nr. 9, Telefon 
40.45 — planificare-contabili
tate.

REGIUNEA BRAȘOV
5. Liceul economic nr. 1 Bra

tov, Str. 30 Decembrie nr. 45 
— planificare-contabilitate.

6. Liceul economic nr. 2 Bra
șov, Str. Lungă nr. 198, Tele
fon 16.64.— planificare-conta- 
bilităte.

REGIUNEA BUCUREȘTI
7. Liceul economic Giurgiu, 

Str. 23 August nr. 38 — plani- 
ficare-contabilitate.

REGIUNEA CLUJ
8. Liceul economic nr. 1 Cluj, 

Str. 1 Mai nr. 19, Telefon 
1.31.36 — planificare-contabili
tate.

9. Liceul economic nr. 2 Cluj, 
Str. Decebal nr. 2, Telefon 
1.15.59 — merceologie.

R EG I UNEA GALAȚI
10. Liceul economic Brăila, 

Str. Bolintineanu nr. 16, Tele
fon 17.67 — planificare-conta
bilitate.

11. Liceul economic Galați, 
funcționează în localul școlii 
generale nr. 6 Galați — plani- 
licare-contabilitate.

REGIUNEA BACĂU
2. Liceul economic Bacău, 

funcționează în localul școlii 
generale nr. 10 Bacău — pla- 
nificare-contabilitate.

REGIUNEA HUNEDOARA
12. Liceul economic Orâștie,

Str. Lenin nr. 25 — planifica
re contabilitate.

REGIUNEA BANAT
3. Liceul economic Timișoa-

REGIUNEA IAȘI
13. Liceul economic Iași, 

Str. Sărăriei nr. 35, Telefon 
27.89 — planificare-contabili
tate.

CUM SE NASC INFRACTORII ?

ÎBtinpUtor. alți scriitori 
Nacleal centrai de «rien- 
lare prin raltară a perso
nalității. alimentat de 
scoală. cunoaște, in cazul 
infractorilor de care ne 
cințe*îî ’ ia alte latari ale 
personalității •

— în primul rind ca
rențele culturale, lipsa 
funcției orientative a cul
turii le-a modificat siste
mul de alegere și crite
riile de valorificare a re
lațiilor de prietenie. Se 
cunoaște fenomenul de 
orientare a relațiilor a- 
fective ale adolescentului 
pe baza unor criterii de 
valoare umană, culturală, 
socială, adică în mod o- 
bisnuit adolescenții își 
fac prietenii, le caută 
printre oameni cu o pon
dere intelectuală sau mo
rală deosebită.

— în cazul nostru, în 
proporție de 95 la sută, 
prietenii aleși nu depă
șesc pregătirea elementa
ră. Numai în proporție

de 54 la sută dintre pri
etenii infractorilor noștri 
au studii medii.'Și ceea 
ce este și mai demonstra
tiv pentru lipsa de orien
tare pe criteriul unei va
lori realizate in alegerea 
prietenilor este că 75 la 
sută dintre adolescente 
au unul sau mai mulți 
prieteni sau prietene din 
categoria celor fără ocu
pație.

— Acestor cifre stastis- 
tice li se poate alătura 
proverbul „Spune-mi 
cine te împrietenești 
să-ți spun cine ești" 
care-și găsește o explica
ție adecvată. Tot așa, du
pă cum devine demon
strativ pentru lipsa de 
orientale asupra criterii
lor morale de alegere a 
prietenilor faptul că fun
damentalele calități pe 
care adolescentele infrac
toare le cer unui ins ca 
să le devină prieten sînt 
elemențe exterioare, de 
suprafață, ale persoanei. 
Interesează mai puțin a- 
cele trăsături morale ca
racteristice în cadrul u- 
nei prietenii — bunăta
tea, corectitudinea etc. 
Dar ocupă un loc extrem 
de important modul de 
prezentare sau de repre
zentare în cadrul relații-

cu 
ca 
Și

lor „are maniere civili
zate", „vorbește frumos" 
sau „este înțelegător" 
(„înțelegătoare").

— Ca să putem deter
mina orientarea persoa
nei infractorului în pro
funzime am investigat 
zona de motivație morală 
în cadrul concepției des
pre oameni. Și aici se 
manifestă lipsa de orien
tare pe baza unor crite
rii de valoare certă pe 
care educația prin cultu
ră le sădește în conștiin
ța oamenilor. Intr-o an
chetă efectuată pe un lot 
mare de tineri cu diver
se ocupații s-a constatat 
că există o cunoaștere și 
o diferențiere destul de 
precisă a trăsăturilor ma
jore de personalitate spe
cifice omului nou, în care 
demnitatea, sinceritatea, 
cinstea, hărnicia, modes
tia, ocupă un loc de frun
te. Fiind chestionați a- 
supra cauzelor care de
termină atitudinea de sti
mă față de oameni, ado
lescenții infractori răs
pund într-o proporție de 
numai 5 la sută că dem
nitatea, hărnicia, drepta
tea, corectitudinea, cins
tea etc. sînt motive de 
stimă a oinenilor în so
cietate.

Chiar cind trebuie să 
facă o apreciere subiecti
vă adică în cazul motiva
ției unei atitudini de 
simpatie, de dragoste 
infractorii acordă o aten
ție derizorie trăsăturilor 
morale cardinale ca cin
stea (2 la sută), respec
tul (3 la sută), hărnicia 
(2 la sută), seriozitatea (2 
la sută), sinceritatea (5 
la sută). In schimb, ar
gumentarea. pe baza u- 
nor calități exterioare 
nelegate de esența mora
lă a omului, ca de pildă, 
drăgălășenia (45 la su
tă) sau faptul că „fac ca
douri" ocupă un loc mult 
mai 
date 
rind 
cind 
tori

important. Și aceste 
sînt prezente. întă- 
fenomenul și atunci 
adolescenții infrac- 
își motivează atitu

dinea de antipatie față 
de oameni. Numai 2 la 
sută cred că lipsa dem
nității sau prezența ego
ismului sînt trăsături ne
gative. Ca și în constata
rea precedentă, elemen
tele exterioare ocupă lo
cul primordial. Faptul că 
unii oameni nu sint fru
moși (25 la sută), sau că 
vorbesc urît (32 la sută), 
constituie motive mult 
mai importante decît lip

sa demnității, a cinstei, a 
ordinei, a muncii etc.

— In procesul de for
mare a personalității u- 
mane. instruirea și cul
turalizarea sistematică, 
permanentă și organizată 
îndeplinesc funcția de 
ordonare și orientare a 
întregii persoane și prin 
aceasta permite o inte
grare socială fără rate
uri. Concepția marxistă 
despre educație, aplicată 
in politica școlară a țării 
noastre, a creat un sistem 
bine articulat și dinamic 
de instrucție, prelungit pe 
toate perioadele copilări
ei și adolescenței și a or
ganizat prin multe mij
loace cu eficiență cres
cută, procesul de educa
ție.

Deci, ieșirea din circu
itul instructiv-educativ 
este o consecință a unei 
atitudini și a unui mod 
de a înțelege viața, spo
radic și limitat. Exigența 
didactică nu se poate 
traduce numai prin mă
suri constatative asupra 
nivelului de cunoștințe, 
obținute sub formă de 
note, corijente, repetente. 
Nota este o sinteză a as
pectelor multiple, a per
sonalității copilului și un 
mijloc de stimulare a re-

ceptivitâții pentru in
strucție și educație.

Școala constituie o par
te integrantă a societății. 
Conflictul de neadaptare 
la viața școlară, la viața 
de grup, nu de puține ori 
se transferă și asupra so
cietății mari, a vieții.

— Sînt, 
rectificări 
concepția

— Dar 
subliniem 
pect mai _
mai multe ori, datele ști
inței contemporane do
vedesc că neadaptarea la 
activitatea școlară im
pusă pînă la imposibili
tatea acceptării unei a- 
tare activități nu este 
determinată de o „rea 
voință" ci de condițiile 
intrinsece ale persoanei 
copilului, care prin struc
tura ei nu poate face a- 
cest efort, în special în 
condițiile unor exigențe 
sporite ale învățămîntu- 
lui. De ce să nu fim sin
ceri pînă la capăt: sînt 
copii și vor fi în conti
nuare copii care nu pot 
tine pasul cu cei mai 
buni. Fapt care are o ur
mare negativă asupra 
vieții lor care, începută 
în alte limite ale exigen
tei școlare, potrivit ca
pacităților lor intelec
tuale, ar urma în condi
ții normale.

De aceea, o diferenție
re a formelor de învăță
mînt (clase, instituții me- 
dico-pedagogice, grădini
țe speciale etc.) ar consti
tui un imperativ al sta
diului de dezvoltare a 
școlii noastre.

fără îndoială, 
de operat în 

unor educatori, 
este cazul să 
și un alt as- 
larg. De cele

REGIUNEA MARAMUREȘ
14. Liceul economic Baia 

Mare, Str. Progresului nr. 45*  
Telefon 12.89 — planificare- 
contabilitate.

15. Liceul economic Satu 
Mare, Str. Ștefan cel Mare 
nr. 5 — planîficare-contabili-*  
tate.

REGIUNEA MUREȘ AUTO- 
NOMĂ MAGHIARĂ

16. Liceul economic Tirgu
Mureș, Str. Suceava nr. 7 
— planificare-contabilitate. 
merceologie.

REGIUNEA OLTENIA
17. Liceul economic nr. t 

Craiova, B-dul 23 August nr. 5 
— planificare-contabilitate,

18. Liceul economic nr. 2 
Craiova, Calea Brestei nr. 12, 
Telefon 29.43 — merceologie.

REGIUNEA PLOIEȘTI
19. Liceul economic Ploiești,

Str. Mircea cel Bătrîn nr. 98 
— planificarc-contabilitate — 
merceologie.

REGIUNEA SUCEAVA
20. Liceul economic Suceava, 

funcționează în localul liceu
lui de cultură generală nr. 3 
Suceava — Cartierul Ițcani — 
planificare-contabilitate.

ORAȘUL CONSTANȚA
21. Liceul economic Con

stanța, Str. Ion Vodă nr. 58, 
Telefon 41.74 — planificare- 
contabilitate.

ORAȘUL BUCUREȘTI
22. Liceul economic nr. 2 

„N. Kretzulescu", B-dul Hristo 
Botev nr. 17. Raionul T. V., 
Telefon 16.76.54 și 13.90.82 — 
planificare-contabilitate - mer
ceologie.

23. Liceul economic nr. 3 
București, Calea Grivitei nr. 2 
bis, Raionul 30 Decembrie —* 
planificare-contabilitate.

Reamintim că pentru învă- 
țămîntul seral al liceelor de 
specialitate (industriale și eco
nomice) concursul de admite
re se va ține in perioada 1—7 
septembrie 1967.

Rețeaua și profilul acestor 
licee cît și condițiile de admi
tere au fost publicate în „în
drumătorul pentru admiterea 
în liceele de specialitate".

Zi de duminică la ștrandul 
Floreasca I.



Conferința mișcării sportive din Republica So
cialistă România, care și-a desfășurat lucrările 
la București, în zilele de 28—-29 .iulie 1967, a dez
bătut multilateral activitatea desfășurată în vede
rea îndeplinirii sarcinilor pfivind ’.progresul con
tinuu al sportului de masă și de performanță.

Salutul Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului de Miniștri, Raportul 
prezentat Conferinței și cuvîntul delegaților și 
invitaților au înfățișat realizările obținute de miș
carea sportivă, subliniind eforturile organizațiilor 
sportive, organizațiilor de masă și organelor de 
stat care au sarcini în domeniul educației fizice 
și sportului.

In activitatea sportivă de masă s-a realizat o 
sporire a numărului de cetățeni, în special din 
rîndurile tineretului, care au îndrăgit și practică 
în timpul liber diferite forme ale exercițiilor 
fizice.

Reprezentanții țării noastre la marile competi
ții internaționale au realizat, în ultimii ani, suc
cese remarcabile la un număr însemnat de ramuri 
sportive, contribuind prin victoriile cucerite la 
creșterea și întărirea prestigiului României socia
liste.

La temelia acestor succese stau condițiile create 
de partid și guvern mișcării sportive, perseverența 
și priceperea de care au dat dovadă sportivii, 
tehnicienii și activiștii sportivi.

Bilanțul activității sportive arată însă că rezul
tatele de pînă acum, cu toate succesele înregis
trate, nu sînt pe măsura reală a condițiilor create, 
a talentului sportivilor noștri.

Cuprinderea unor mase tot mai largi, a între
gului tineret, în practicarea sistematică și orga
nizată a exercițiilor fizice și sportului nu s-a rea
lizat pe măsura importanței sociale pe care acestea 
o au in viața omului contemporan. Educația fizică 
și sportul din învățămînt — veriga de bază a în
tregului sistem de educație fizică din țara noastră 
— nu contribuie în măsura cuvenită la dezvolta
rea multilaterală a tinerei generații, la creșterea 
numărului sportivilor fruntași.

Ritmul de dezvoltare a unor sporturi impor
tante ca atletismul, gimnastica, înotul, schiul, 
baschetul, halterele și altele este necorespunză
tor. Această situație este cu atît mai caracteris
tică fotbalului nostru, al cărui nivel coborît și 
ale cărui repetate insuccese provoacă amărăciune 
maselor largi ale iubitorilor acestui sport.

Există încă lipsuri și în ceea ce privește cali
tatea muncii de îndrumare și control din partea 
organizațiilor sportive, stimularea și extinderea 
inițiativelor valoroase, stabilirea unor măsuri di
ferențiate în raport cu condițiile, tradiția și spe
cificul local.

îmbunătățirea activității de educație fizică, a 
sportului de masă și de performanță necesită adop
tarea unor măsuri care să dea un nou avînt, șă 
determine noi succese în sportul românesc. în a- 
cest scop, Coriferința pe țară a mișcării sportive

HOTĂRĂȘTE:

I. Cu privire la activitatea 
de educație fizică ți sport a maselor

1. în vederea îmbunătățirii continue a activi
tății sportive de masă, Consiliul Național și con
siliile teritoriale pentru Educație Fizică și Sport 
vor conlucra strîns cu sindicatele și Uniunea 
Tineretului Comunist, cărora în viitor le revine 
sarcina de a se ocupa nemijlocit de această 
activitate.

Realizarea calitativ superioară a educației fizice 
de masă, obiectiv fundamental al activității spor
tive din patria noastră, trebuie să contribuie în 
mai mare măsură, la îndeplinirea rolului său 
social de întărire a sănătății, dezvoltare fizică și 
morală a tineretului, recreare, folosire plăcută 
și utilă a timpului liber al populației.

In dezvoltarea sportului de masă, o însemnă
tate esențială o are educația fizică și sportul 

• în școli și faculțăți, -care reprezintă principalul 
mijloc de formațe a unor generații sănătoase 
și multilateral dezvoltate, izvorul valorilor spor
tive.

Pentru ridicarea pe o treaptă superioară a 
educației fizice și sportului, paj te .integrantă a 
educației tinerei generații, Ctmsilhil Național 
pentru Educație Fizică . și Sport și Ministerul 
Invățămîntului vor acorda o atenție sporită îmbu
nătățirii conținutului predării, formelor, mijloa
celor și metodelor de lucru cu elevii și studenții.

Activitatea sportivă de masă a elevilor și stu
denților, organizată în afara procesului de învă
țămînt de către Uniunea Tineretului Comunist, 
Consiliile organizației pionierilor și asociațiilor 
studenților, cu sprijinul cadrelor de specialitate, 
va cuprinde în principal : gimnastica, excursiile, 
cicloturismul, înotul, schiul, serbările și demons
trațiile sportive, jocurile distractive, concursurile 
pentru Insigna de polisportiv, inițierea în spor
turi tehnico-aplicative. Se vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea atletismului în toate școlile. Pe plan 
local,, de la începutul fiecărui an școlar se vor 
organiza concursuri de atletism pe probe și cate
gorii de vîrstă, dotate cu trofee sportive.

Punînd tot mai larg în valoare experiența pozi
tivă și tradițiile înaintate ale țării noastre în 
domeniul sportului școlar și universitar, se vor 
lărgi și intensifica formele competiționale locale 
(pe clase, școli și localități, respectiv pe ani de 
studii, facultăți, institute și centre universitare)

REZOLUȚIA

CONFERINȚEI PE ȚARĂ 
A MIȘCĂRII SPORTIVE

Ia diferite ramuri de sport, ce vor cuprinde un 
număr tot mai mare de elevi și studenți.

Procesul de educație fizică și activitatea spor
tivă vor fi astfel organizate, încît să ducă la 
creșterea numărului de elevi și studenți cu o 
pregătire corespunzătoare obținerii unei categorii 
de clasificare în ramura de sport preferată.

2. în scopul menținerii și întăririi sănătății, 
creșterii capacității de muncă, recreării fizice și 
psihice a oamenilor muncii, Consiliul Național 
și consiliile teritoriale pentru Educație Fizică și 
Sport vor acorda sprijin de specialitate sindica
telor, care au sarcina de a organiza activitatea 
sportivă de masă din întreprinderi și instituții, 
colaborînd cu Uniunea Tineretului Comunist.

Vor avea o mai largă răspîndire drumeția, 
cicloturismul, exercițiile de gimnastică. înotul 
canotajul popular, tenisul de masa și de eimp. 
popicele, șahul, schiul, fotbalul, voleiul și altele, 
în organizarea diferitelor activități se va ține 
seama de particularitățile de virstă și specificul 
muncii profesionale.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pen
tru Educație Fizică și Sport vor sprijini sfaturile 
populare și eelelaite instituții și organizații inte
resate in acțiunile organizate pentru deservirea 
sportivă a populației; se vor pune la dispoziția 
celor care doresc să facă sport, in cartiere, 
parcuri, stațiuni de odihnă etc., terenuri de tenis, 
volei, fotbal, mese de șah și tenis de masă, 
ștranduri, popicării, standuri de tir etc.. precum 
și materialele și echipamentul necesar.

3. Este necesar să se dezvolte activitatea spor
tivă de masă in mediul rural, unde trăiesc și 
lucrează mase mari de oameni ai muncii. Con
siliul Național și consiliile teritoriale pentru 
Educație Fizică și Sport vor acorda tot sprijinul 
Uniunii Tineretului Comunist, căreia îi revine 
sarcina de a organiza această activitate prin 
asociațiile sportive sătești.

Vor fi dezvoltate activitățile tradiționale : trinta, 
oină, călăria. alergările, precum și înotul, schiul, 
ciclismul, tirul, fotbalul, voleiul, handbalul, care 
stimulează interesul tineretului sătesc pentru 
activitatea sportivă. întrecerile în aceste ramuri 
se vor organiza îndeosebi în zilele de sărbătoare 
și vor fi îmbinate cu acțiuni cultural-artistice.

4. Unul din mijloacele activității de educație 
fizică, care va fi dezvoltat in rîndurile maselor 
largi de tineri și oameni ai muncii, îl constituie 
turismul, practicat îndeosebi sub formă de ex
cursii pe jos sau cu schiurile, cicloturismul, con
cursurile de orientare turistică.

II. Cu privire la activitatea 
sportivă de performantă

1. Sarcina principală în domeniul sportului de 
performanță este realizarea unui progres continuu 
în toate ramurile sportive, lichidarea treptată a 
rămînerii în urmă a unor sporturi, cultivarea și 
valorificarea în mai mare măsură a aptitudinilor 
și talentelor sportive de pe întreg cuprinsul țării.

Pentru realizarea acestor obiective vor fi întă
rite actualele cluburi, se vor înființa cluburi cu 
1—2 ramuri de sport urmărindu-se ea in fiecare 
regiune să existe cel puțin cite • unitate sportivă 
puternică de performanță. Se va acorda, in con
tinuare. o atenție sporită consolidării și dezvol
tării cluburilor sportive studențești.

Cluburile din întreprinderi și instituții vor fi 
subordonate comitetelor sindicale pe unitate, cele 
teritoriale consiliilor pentru educație fizică și 
sport, cele departamentale ministerelor sau insti
tuțiilor centrale respective.

Cluburile sportive universitare vor fi subordo
nate conducerii instituțiilor de învățămînt superior 
și Ministerului Invățămîntului, iar școlile sportive 
secțiilor de învățămînt locale și Ministerului In- 
vățămîntului.

Cluburile sportive vor avea o largă independen
ță atît în ceea ce privește organizarea muncii, cit 
și în direcția gospodăririi mijloacelor materiale, 
desfășurîndu-și activitatea pe baza planului de 
muncă, calendarului și bugetului propriu.

2. Pentru realizarea continuității în pregătire 
începînd de la vîrsta copilăriei, deziderat principal 
al sportului de performanță contemporan, Consi
liul Național pentru Educație Fizică și Sport va 
conlucra strîns cu Ministerul învățămîntului în 
vederea exținderii de școli sportive cu una sau 
mai multe ramuri de sport și a liceelor cu pro
gram de educație fizică, cu internate. Se vor aduce 
îmbunătățiri sistemului de selecție a elevilor ta- 
lentați pentru diferite sporturi, precum și orga
nizării procesului de instruire din aceste unități.

3. Federațiile sportive, ca organe de specialitate, 
vor trebui să-și îndrepte toate eforturile spre lăr
girea bazei de masă a sportului de performanță, 
selecționarea și promovarea celor mai talentate 
elemente, pregătirea la un nivel calitativ superior 
a echipelor reprezentative în vederea obținerii 
de rezultate valoroase in competițiile internațio
nale. Ele vor avea atribuții mai largi și posibilități 
mai mari de a rezolva direct sarcinile ce le revin.

De asemenea, este necesar ca federațiile să-și 
exercite cu mai multă eficiență atribuțiile pe 
linia îndrumării și controlului activității secțiilor 
din clnburi și asociații, să extindă cu operativitate 
experiența pozitivă și metodele de antrenament 
înaintate.

4. Federațiile de specialitate și cluburile spor
tive vor trebui să promoveze cu mai multă fer
mitate și sâ aplice în mod creator metodele știin
țifice de pregătire. In instruirea sportivilor, antre
norii vor folosi ca mai mult curaj mijloacele noi, 
instalațiile și aparatura modernă, diferențiate pe 
particularități de virstă și pe ramuri de sport ; 
este necesar să se acorde o mai mare atenție pre
gătirii psihologice a sportivilor. Cadrele care-și 
desfășoară activitatea in domeniul medicinei spor
tive vor trebui să-și aducă in mai mare măsură 
contribuția la îmbunătățirea continuă a contro
lului și asistenței medicale și in dirijarea știin
țifică a antrenamentului sportiv.

5. Consiliul Național și consiliile teritoriale pen
tru Educație Fizică și Sport, federațiile și clubu
rile vor acorda o atenție deosebită pregătirii și 
participării sportivilor români la viitoarele Jocuri 
Olimpice.

In vederea reprezentării cu cinste a culorilor 
patriei in marile competiții internaționale, Con
siliile pentru Educație Fizică și Sport, federațiile 
și cluburile iși vor intensifica preocupările pen
tru selecționarea și pregătirea unui număr cit mai 
mare de sportivi de valoare.

Insigna „Cercurile Olimpice". instituită din ini
țiativa Ministerului Invățămîntului pentru elevi 
și studenți la atletism, va fi extinsă in anii urmă
tori și la alte sporturi olimpice și categorii de 
tineri.

6. Pentru ridicarea nivelului calitativ al fotba
lului se vor întreprinde acțiuni hotărîte în ve
derea unor răspîndiri mai largi a acestei ramuri 
sportive, in special in rîndurile copiilor și tine
retului, a îmbunătățirii muncii de instruire și 
educație în cluburi și asociații, a creșterii exigen
ței șl răspunderii in pregătirea unui număr mai 
mare de jucători capabili să reprezinte în mod 
corespunzător țara noastră in marile confruntări 
internaționale. In funcție de condițiile existente, 
se vor crea și dezvolta puternice cluburi de fotbal, 
școli de formare a unor jucători de valoare.

7. în scopul asigurării unei pregătiri sistema
tice a tinerilor sportivi, va exista • mai mare 
preocupare pentru ridicarea calității competițiilor 
de copii și juniori. Se va acorda o atenție spo
rită adaptării diferențiate a sistemului competi- 
țional la specificul fiecărei ramuri de sport, lăr
girii și perfecționării acestuia, continuității lui pe 
durata întregului

Se va introduce uc cumăr sporit d* * mijloace 
de stiasulare a portari pan tiler la competiții prin 
acordarea de premii si distincții sportive, precum 
și prin decernarea titlului de -Cei mai bun 
sportiv- al orașului sau raion uhu. la diferite ra
muri de sport.

din ce a fost. în schimb echipa 
Steaua, prin omogenitate și so
liditate, prin vervă și potențial 
tehnic și valoric ridicat, se va 
impune printre principalele 
candidate la titlu. îngrijoră
toare arbitrajele, care încep se
zonul cu multe carențe. S-a 
fluierat mult, uneori derutant 

și chiar în compensație.
★

Agreabilul spectacol fotba
listic de duminică seara a fost 
umbrit de... public. Capacita
tea stadionului, dovedindu-se 
mică, și nu pentru prima oară, 
în raport cu pasiunea pentru 
fotbal a bucureștenilor, cu 
gradul de atractiv hate al aces
tor cuplaje, cu necesitatea de 
a se juca, pe răcoare, în noc
turnă meciurile de fotbal în 
lunile cu căldură excesivă, 
spectatorii au luat cu asalt 
porțile, au intrat fără bilet și 
s-au înghesuit în tribune, au 
pătruns pe gazon depășind u- 
neori linia albă de delimitare 
a terenului unde se desfășurau 
meciurile — arbitrul fiind ne
voit să oprească jocul de cîte- 
va ori — sau, pur și simplu, 
au urcat în pomii de pe mar
gine, pe stâlpii de iluminație 
pînă sus, sub reflectoare. Ade- 
vărați oameni pe... schele. A- 
ceste aspecte au perturbat at
mosfera cuplajului, au stînje- 
nit desfășurarea normală a jo
cului.

întâmplările de pe Republi
cii vin să justifice și niai mult 
nevoia introducerii instalației 
electrice de .iluminat nocturn 
pe stadionul 23 August.

VASILE CABULEA

8. in lumina principiilor politicii externe a par
tidului și statului nostru. Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport va continua să dezvolte 
multilateral relațiile și colaborarea frățească cu 
organizațiile sportive din țările socialiste, să con
solideze legăturile prietenești eu organizațiile 
sportive din țările balcanice, precum și eu orga
nizațiile și instituțiile sportive din țările euro
pene și din celelalte continente. Reprezentanții 
mișcării noastre sportive iși vor spori contribuția 
la activitatea Comitetului internațional Olimpic, 
federațiile și organizațiile sportive internaționale.

III. Cu privire la pregătirea 
cadrelor

1. Creșterea eficienței aetivitiții de edneație fi
zică ți sport este indisolubil legată de îmbună
tățirea sistemului de selecționare, formare ți spe
cializare a cadrelor.

Consiliul Național pentru Educație Fizică ți 
Sport, Împreună cu Ministerul Invățămîntului. 
Ministerul Sănătății ți Prevederilor Sociale, va 
stabili un sistem unitar de pregătire ți perfec
ționare a cadrelor. Se va organiza • țcoală su

perioară de antrenori, precum ți cursuri, lecto
rate, consfătuiri ți alte forme de perfecționare 
periodică a specialiștilor din domeniul educației 
fizice, sportului și medicinei sportive.

2. Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu alte organizații obștești ți 
de stat, care au atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, va organiza și in viitor cursuri 
de formare a instructorilor și arbitrilor sportivi, 
avind grijă, totodată, să fie folosiți cu mai multă 
eficiență cei existenți.

IV. Cu privire la activitatea 
de cercetare științifică

1. Continua îmbunătățire a activității de edu
cație fizică și sport din țara noastră este condi
ționată și de fundamentarea științifică a diferi
telor sale laturi.

Cercetarea științifică in acest domeniu se va 
efectua pe baza unui plan unic, la realizarea 
căruia vor colabora strîns Centrul de cercetări 
științifice, Institutul de Cultură Fizică, Centrul d~ 
medicină sportivă, cabinetele metodice regionale 
și ale cluburilor sportive, catedrele de educație 
fizică din toate instituțiile de învățămînt supe
rior. precum și unele institute ale Academiei Re
publicii Socialiste România și departamentale.

2. Cercetarea va trebui să contribuie la funda
mentarea științifică a problemelor actuale ale edu
cației fizice și sportului, cum sînt: formele adec
vate de atragere și organizare a maselor de copii, 
tineri și vîrstnici în practicarea exercițiilor fi
zice ; mijloacele și metodele cele mai eficiente 
de recreare fizică în raport cu vîrsta, sexul și 
ocupația ; efectele exercițiilor fizice și sportului 
asupra capacității de muncă, relaxării psihice, 
educării calităților morale și de voință ; particula
ritățile fiziologice și pedagogice ale pregătirii 
sportive a copiilor și juniorilor ; metode noi de 
perfecționare a tehnicii și calităților fizice în con
cordanță cu cerințele performanțelor internațio
nale ; pregătirea psihologică a sportivilor în ve
derea participării la competițiile grele.

3. Pentru informarea operativă a specialiștilor 
cu noutățile apărute în problemele de bază ale 
educației fizice și sportului, precum și pentru 
lărgirea posibilităților de transmitere a experien
ței înaintate, Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport va edita, într-un tiraj mărit, pu
blicații periodice pe ramuri de sport, cărți și bro
șuri de specialitate. Se vor lua măsuri pentru 
apariția lunară a revistei „Cultură Fizică și Sport" 
și se va continua elaborarea și difuzarea pe o scară 
tot mai largă a buletinelor și materialelor docu
mentare.

V. Cu privire la activitatea 
de propagandă sportivă

1. Propaganda sportivă va continua acțiunea de 
atragere a maselor de oameni ai muncii in prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizice și spor
tului. pentru întărirea sănătății, dezvoltarea ar
monioasă a organismului, creșterea capacității de 
muncă și recrearea fizică și psihică.

2. Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, in strinsă colaborare cu Uniunea Tineretu
lui Comunist, Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România și cu celelalte organizații obștești 
și de stat va desfășura o muncă sistematică și 
continuă pentru a cultiva în rîndul sportivilor 
trăsăturile morale ale omului nou, constructor 
al socialismului, răspunderea pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor profesionale și obștești și 
o conduită civilizată în societate, familie și pe te
renurile de sport.

Organizațiile sportive vor depune toate efor
turile pentru a dezvolta in conștiința sportivilor 
o înaltă responsabilitate față de pregătirea lor 
sportivă, spre a reprezenta cu cinste culorile pa
triei noastre în marile întreceri internaționale.

3. Realizările și tradițiile sportive ale poporului 
român constituie un excelent mijloc de educație 
patriotică a tinerei generații. în vederea oglindirii 
activității sportive din țara noastră se va acționa 
pentru elaborarea și tipărirea unei lucrări enciclo
pedice cu privire la dezvoltarea educației fizice 
și sportului.

4. Presa sportivă își va îmbunătăți tematica, va 
promova și stimula în mai mare măsură schimbu
rile de opinii, va asigura o informare competentă 
și operativă a maselor de cititori ; totodată, va 
trebui să devină mai combativă, să ia poziție ho- 
tărită, principială, față de răminerile in urmă și 
față de manifestările negative din activitatea 
sportivă.

Se va întări colaborarea cu cinematografia, în 
scopul realizării unor filme cu conținut metodic 
și educativ.

VI. Cu privire la baza materială
1. In îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare con

tinuă a activității de masă, ca și pentru crește
rea nivelului performanțelor sportive, un obiectiv 
important îl constituie asigurarea unor condiții 
materiale corespunzătoare, necesare atragerii 
maselor în practicarea sportului.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pentru 
Educație Fizică și Sport vor colabora cu orga
nele de stat în vederea asigurării spațiilor nece
sare pe care să se amenajeze baze sportive simple, 
locuri de joacă pentru copii, ștranduri, patinoare, 
săli etc. Vor fi stimulate inițiativele locale pentru 
amenajarea de baze sportive, folosindu-se munca 
patriotică, contribuția voluntară, precum și dife
rite fonduri alocate în acest scop. Cu ocazia 
sistematizării și modernizării satelor este necesar 
să se asigure spații corespunzătoare pentru ampla
sarea viitoarelor construcții sportive.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și A 
Sport, împreună cu Ministerul Invățămîntului, 
va acționa pentru amenajarea unor săli și baze 
sportive simple pe lingă școli și instituții de 
învățămînt superior, pe care să se desfășoare 
activitatea de educație fizică și sport a tineretu
lui studios.

2. In scopul administrării, ocrotirii, dotării, 
întreținerii și folosirii cit mai raționale a bazelor 
sportive este necesar să se elaboreze un act 
normativ de stat.

3. Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport va colabora cu ministerele și departamen
tele de resort în vederea producerii de materiale 
și echipament sportiv in cantități, sortimente și 
de calitate corespunzătoare. Este necesar să se 
intensifice eforturile pentru producerea echipa
mentului și materialelor sportive adecvate copii
lor și juniorilor.

VII. Cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizatorice

a mișcării «portive
Pe baza analizei activității de educație fizică 

și sport din ultimii ani, Conferința hotărăște 
înființarea Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, care să aibă ca organe teritoriale 
consilii regionale, raionale și orășenești.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport se desemnează în Conferința pe țară, care 
va avea loc din 6 în 6 ani, iar consiliile regio
nale, raionale și orășenești vor fi desemnate în 
conferințe ce vor avea loc din 3 în 3 ani. Con
siliul Național, organ de specialitate, va fi alcătuit 
din : profesori de educație fizică, antrenori, medici, 
sportivi fruntași, activiști sportivi, reprezentanți 
ai organizațiilor centrale de masă și de stat, 
președinți ai consiliilor regionale pentru educație 
fizică și sport, reprezentanți ai federațiilor și ai 
unor cluburi și asociații sportive.

Principalele atribuții ale Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport vor fi : stabilirea 
obiectivelor de ansamblu, orientarea și conținu
tul educației fizice și sportului de masă și de 
performanță ; îndrumarea de specialitate a edu
cației fizice și sportului de masă; controlul și 
îndrumarea întregii activități sportive de per
formanță, coordonarea activității federațiilor de 
specialitate și elaborarea planurilor de perspec
tivă privind dezvoltarea diferitelor ramuri de 
sport ; coordonarea metodologică a activității de« 
fășurate pe linia educației fizice și sportului 
către organizațiile și instituțiile ce au atribuții 
în acest domeniu ; stabilirea normelor cu privire 
la sistemul competițional; pregătirea și perfec
ționarea cadrelor (antrenori, instructori, arbitri), 
legitimarea, transferarea și clasificarea sportivi
lor : aprobarea planului de cercetare științifică 
in domeniul educației fizice și sportului, urmări
rea realizării lui ; editarea de lucrări de spe
cialitate, conducerea și îndrumarea presei spor
tive ; elaborarea calendarului sportiv internațio
nal. urmărirea realizării lui. Totodată, răspunde 
de buna reprezentare a țării noastre in competi
țiile sportive internaționale.

Consiliul Național și consiliile teritoriale pentru 
Educație Fizică și Sport își vor desfășura activi
tatea pe baza unui regulament de organizare 
și funcționare.

Calitatea de membru al cluburilor și asociații
lor sportive va fi atribuită de acestea celor care 
doresc să practice în mod organizat diferite ramuri 
de sport, precum și celor care consimt voluntar 
să contribuie la sprijinirea materială și morală 
a activității sportive. Actualii membrii ai Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport devin membri ai clu
burilor și asociațiilor sportive.

în activitatea de educație fizică și sport va fi l 
atras în continuare un larg activ voluntar care r 
să sprijine organizarea și desfășurarea acțiuni
lor întreprinse.

Participanții la Conferința pe țară a mișcării 
sportive asigură conducerea partidului și statu
lui că nu vor precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață sarcinile de cinste și de mare 
răspundere ce le revin pentru continua înflorire 
a educației fizice și sportului, aducîndu-șl astfel 
tot mai mult contribuția la întărirea sănătății, 
la formarea multilaterală a tinerelor generații, la 
afirmarea României socialiste in marile compe
tiții sportive internaționale.
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încă odată ne-am convins că 
fotbalul, în sporturi, n-are ri
vali, că e în stare să pună lu
mea pe drum, pe orice vreme. 
Duminică a fost o zi de exce
sivă caniculă. N-a contat.. Cu 
o oră înainte de începerea cu
plajului, tribunele „Republicii" 
erau pline. încă începînd de la 
podul Izvor sută de oameni te 
asaltau cu „n-aveți un bilet în 
plus ?“. Casele din Dealul Spi- 
rii — închise. Deci cuplaj cu 
casele închise. Porțile au fost 
luate cu asalt. Pe stadion au 
pătruns, fără bilet mii de spec
tatori. în aceste condiții...

Dar mai întâi despre meciuri.
Eforturile spectatorilor pen- 

'tru a obține un loc în tribune 
— cred c-au depășit cifra de 
40 de mii — au fost îndreptă
țite fie și numai pentru primul 
meci. Un veritabil spectacol 
fotbalistic^..— pe care-1 dorim 
de ‘btin augur pentru noul se
zon? și țnai ales pentru pri
ma reprimă care ne-a lăsat sen
zația unei întreceri s disputate 
cu ardoarea și voința de victo
rie ce se cheltuiește numai în- 
,tr-o partidă finală a unei com
petiții oficiale de mare anver
gură. Echipa campioană, Rapid, 
într-o formulă puțin schimba
tă, cu Dumitriu III la primul 
lui examen public, a fost, mai 
„iute de picior", mai clarvăză
toare în crearea fazelor mai 
ales în prima parte a meciu
lui, reușind să înscrie, din ac
țiuni spectaculoase 2 goluri 
(datorate celor doi frați Dumi
triu) care au făcut să se înfier- 
bînte tribunele. Perioadele de 
dominare, au fost aproximativ 

egale, cu un ușor avantaj pen
tru rapîdiști. După pauză an
trenorii ambelor echipe au o- 
perat schimbări care s-au do
vedit inspirate pentru dinamo- 
viști și mai puțin pentru par
tenerii Iot. De unde la început 
se întrevedea o victorie clară 
pentru Rapid, lucrurile s-au 
schimbat ’ radical, mai' ales 
după înlocuirea lui Răducanu 
cu Andrei (după o intrare dură 
a lui Nunweiller III surprinză-

„CUPA BUCUREȘTIULUI” LA FOTBAL
Multe goluri și... 

indisciplină in tribune
toare pentru el Și pentru 
noi ? 1) în favoarea lui Dinamo 
care a pus stăpînire pe joc și 
a fructificat 3 ocazii, Andrei 
constituind o stavilă fragilă, de 
slabă rezistență. Meciul „dina
mic", „rapid" și meritul spec
tacolului plăcut oferit publicu
lui echipele trebuie să-1 îm
partă . exact în două. Cel mal 
bun de pe teren mi s-a părut 
LucescU.

Celălalt meci n-a fost intere

sant decit prin prisma celor 9 
goluri mârcate de steliști (Soo 
— prin evoluția și eficacitatea 
lui credem câ și-a părăsit lo
cul de pe banca rezervelor 
cam mult încălzit — va fi un 
real pericol pentru mulți por
tari în viitorul campionat). 
Progresul îngrijorează prin 
fragilitate, lip?â de forță și 
concepție de ansamblu. Se 
vede că Mateianu*  (forțat să 
joace în ultimele meciuri de 

campionat accidentat, trauma
tismele s-au agravat și acum, 
în pragul începerii campiona
tului probabil, pînă la restabi
lirea totală, va privi meciurile 
de pe tușă) nu poate fi înlocuit 
ușor și de către oricine.

Echipei Progresul, dacă con
ducerea tehnică și a clubului 
nu iau lucrurile în serios îi 
prevăd o evoluție sumbră care 
va mihni profund inimoșii săi 
suporteri. Lotul s-a „subțiat"

La „europenele" de caiac-canoe 
ediția inaugurală

ROMÂNIA 3 MEDALII DE AUR
Șl LOCUL I

Tinerii reprezentanți ai Româ
niei la campionatele europene de 
caiac-canoe (juniori) au încheiat 
cu succes participarea lor la pri
ma ediție a acestei competiții 
desfășurate în orașul suedez Karl
stad. Sportivii noștri au cucerit 
3 medalii de aur, 2 de argint și 
1 de bronz. In ziua a doua, 
Maria Lovin și Harpina Evdo- 
chimov s-au clasat pe locul întâi 
la proba de caiac dublu 500 m 
cu timpul de 2’08” 110. Locul

Victorii prestigioase ale tenismenilor romani

• Jucătorii români Ion Țiriac 
și Ilie Xâstase s-au comportat 
remarcabil în cadrul concursului 
internațional de tenis de Ia Se- 
nigallia (Italia). Ion Țiriac a cîș- 
tigat proba de simplu, învingîn- 
du-1 în finală cu 4—6, 6—4, 1— 
6, 6—2, 6—4 pe cunoscutul ju
cător italian Pietrangeli. Pentru 
frumoasa sa comportare, Ion Ți
riac a fost recompensat cu cupa 
de argint a orașului Senigallia. 
In finala probei de dublu mascu

Pe locul cinci
La Garrachov s-a încheiat tur

neul final al campionatului mon
dial universitar de șah pe echi

PE NAJIUNI
doi a fost ocupat de echipa R.D. 
Germane cu timpul de 2’08”5 10 
In proba de caiac 4 masculin 
500 m. echipajul român format 
din Botez. Sfcica, Graciov, 
Schmul. s-a situat, de asemenea, 
pe primul loc cu timpul de 
1'35” 6/10» Echipajul R F a 
Germaniei a sosit pe locul doi 
cu timpul de 1’36” 4/10. La caiac 
simplu masculin 500 m. titlul eu
ropean a revenit suedezului An
derson, urmat de românul Rujan.

lin, perechea Țiriac, Năstast a 
întrecut cu 6—4, 7—5 pe italie
nii Tacchini. Mattioli.» Proba de 
dublu mixt a revenit lui Țiriac 
(România), Guarlai (Austria). Ei 
au învins în finală cu 6—1, 6—0 
pe Anderson, Pevel (Suedia). Ce
lelalte două probe ale concursu
lui au fost cîștigate de Guarlai 
(Austria) la simplu feminin și 
Guarlai (Austria) — Gobbo (Ita
lia) la dublu feminin.

pe. Echipa României s-a clasat 
pe locul cinci cu 19,5 puncta.



Un original
Pe platoul de la poalele 

munților Gutîi, la Poiana Șu- 
idrului, a fost amenajat un ori
ginal punct turistic ce are as
pectul unei mari gospodării 
maramureșene.

El este alcătuit dintr-o ca
bană spațioasă, o șură în care 
se poate dormi, căsuțe cam
ping, loc de parcare a autotu
rismelor. Un punct de atracție 
îl constituie faptul că, în locuri

ASALTUL LUMINII

(Agerpres)

punct turistic

(Urmare din pag. 1)

special amenajate cu grătare, 
frigări, cuptoare, turiștii își 
pot prepara aici, și singuri 
purceii de lapte, puii etc. Pen
tru amatorii de pescuit au fost 
amenajate patru bazine unde 
își pot dovedi îndem’narea la 
prinsul păstrăvilor. Poiana 
Șuiorului este a cincea unitate 
turistică cu specific local ma
ramureșean.

Moi localuri destinate poștei
DEVA (de la corespondentul 

nostru)
în orașul Alba Iulia a început 

construcția unui nou local pen
tru poștă. Clădirea cu 3 etaje și 
o lungime de 68 metri va dispu-

LA
4M

MOTRU
SOSIT
VARA...

ne de o centrală automată, un 
punct tehnic de întreținere a co
municațiilor, ghișee moderne etc. 
și va prezenta cîteva elemente 
constructive originale care o 
vor situa printre cele mai moder
ne construcții de acest gen din 
țară : geamurile vor fi continue, 
în exterior se vor aplica plăci de 
ceramică ornamentală iar la in
trare va fi utilizată tabla niche
lată ondulată. Un local similar 
se află în construcție și în orașul 
Sebeș. De asemenea, urmează să 
înceapă lucrările de construcție 
la încă 3 clădiri cu aceeași des
tinație, în orașele : Simeria, Cu- 
gir și Orăștie. Noile localuri vor 
fi date în folosință anul viitor și 
vor fi conectate la cablul inte
rurban Deva—Sebeș—Sibiu. in marea spicelor de grîu, combinele par adevărate corăbii argintii

— Tovarășul maistru spunea 
că de trei ori la rînd ai primit 
insigna de fruntaș... că la sfârși
tul trimestrului ai primit un steag. 
Iar in ultima lună ai fost decla
rat iarăși evidențiat...

— încarc pe zi 350—400 de 
mașini... asta ar veni două norme 
și ceva... E drept că de tras, trag 
(n-am răgaz de mașinile astea 
care trec pe sub cupă în șir 
nesfîrșit) dar și terenul mă ajută. 
Nu mă pot compara, de pildă, 
cu finul meu Vasile Oniciuc care 
lucrează în apă, acolo la stația 
de pompe...

Observînd că notăm într-un 
carnețel tot ce spune, tînărui a 
devenit bănuitor:

— Dacă vreți să scrieți despre 
un fruntaș, apoi vă îndrept la 
frații Oniciuc : sînt patru și toți 
excavatoriști: Vasile, Ilie și 
Costache sînt aici, lucrează alături 
de mine (țin minte și acum clipa 
cînd au terminat toți odată, în 
urmă cu 14 ani, școala de califi
care la Paroșeni!) iar al patru
lea, Ion, a rămas la Luduș, s-a 
însurat acolo... Despre ei aveți 
ce scrie... Mai au și un văr care 
nu de puține ori le-o ia înainte... 
Noi toți — și eu și frații Oniciuc 
și vărul lor și toată familia noas-

Nu, nu e nici o greșeală în 
titlu, cu toate că în aceste 
zile și la Motru, cel mai tî- 
năr oraș minier al țării, e 
caniculă mai ceva ca Ia gura 
cuptorului. Dar se vede trea
ba că nu întotdeauna trebuie 
să ne luăm după calendar 
și... căldură. „Vara se cu
noaște cînd vine după ștran
duri, grădini și înghețată".

înarmat cu această zicală, 
pe o căldură înăbușitoare de 
30 de grade la umbră, caut 
un loc să mă răcoresc.

— Nu vrei să mergem la 
ștrand ? propun tovarășului 
meu de .drum. El, mai bun 
cunoscător al locului, în
cepe să rîdă.

— Aici nu e nici un ștrand. 
Era vorba să se facă. Dar 
cine știe cînd.

Intrigat cercetez atent 
fișa monografică a orașului. 
Locuitori — peste 8 000. Ti
neri — peste 4 500. Resurse 
de apă la mică adîncime, in 
apropiere rîul Motru, cite 
vrei ! Neîncrezător, Întreb 
totuși pe primul tînăr pe 
care-1 întîlnesc: dv. tinerii 
orașului, unde vă răcoriți pe 
căldura asta ? Interlocutorul 

|meu, Ion Drigă. electrician 
la mina Leurda, zimbește 
înțelegător. apoi spune.

— N-avem ștrand, și nici 
nu vom avea curînd. Edilii 
orașului au uitat că vara 
vine și la Motru...

Căldura se întețește. Pen
tru a o mai putea suporta a- 
lergăm la primul chioșc de 
răcoritoare. Sticlele pline cu 
citronadă, și alte „băuturi" 
văratice ne fac cu ochiul. 
Cerem cite patru sticle de 
căciulă. Vînzătoarea ne pri
vește curioasă.

— Ce faceți cu atâtea ?
Ne răcorim. Dar abia în

ghit de două ori și simt că 
mă sufoc de căldură. „Ră
coritoarele" erau de fapt... 
încălzitoare. Cerem vînză- 
toarei explicații. Aflăm că 
depozitul de gheață a fost 
inundat și cine vrea gheață 
la Motru să aștepte pînă în 
ianuarie.

Spre seară, epuizați de 
dogoarea zilei, vrem să ne 
refacem puțin la o grădină- 
cinematograf. Nici de data 
aceasta nu avem mai mult 
noroc. Ajunși la „grădină" 
constatăm că nu există nici 
ecran și nici scaune, locul 
lor fiind ocupat de bozi, 
traista ciobanului și alte ru
de de-ale lor. Doar cele cî
teva zeci de mii de lei in
vestite în materialul pentru 
amenajarea acesteia zac ui
tate de toată lumea.

Dacă cei în drept au uitat 
să aducă vara la Motru în 
acest an, ea n-a uitat să vi
ziteze cochetul oraș minie- 
resc. Regretă că a întîlnit o 
asemenea „neospitalitate" 
dar speră ca și noi că Tin
derile de față îi vor „încăl
zi" pe edilii orașului care 
vor lua măsurile cuvenite.

Să nu credeți 
cumva că este vorba 
despre vreo proble
mă de aritmetică. 
Am reprodus o situ
ație care a existat 
duminică pe malul 
Streiului. lingă Si
meria, unde peste 
2 000 de oameni au 
venit să beneficieze 
de acțiunea recon
fortantă a apei și a 
soarelui. Deși promi
sese, printr-un mare 
afiș, așezat in cen
trul orașului, că va 
trimite un bufet „bi
ne asortat", T.A.P.L. 
Deva s-a prezentat 
în fața consumato
rilor cu... 10 sticle 
de apă minerală, 4 
pahare, cîteva lăzi 
cu sticle de bere și 
citeva grătare.

Pe la ora prînzu- 
lui, cînd au început 
căldurile cele mari, 
prin tarabe „bătea 
vîntul : așa-zisele ră
coritoare (deși e- 
rau ca leșia) s-au 
terminat, iar jarul 
de sub grătare s-a 
stins și el. Barma- 
nele stăteau la șuetă. 
Nu se mai consuma 
decît țuică și rom. 
pentru că — era să 
omitem — ospătarii 
au avut grijă să a- 
ducă din belșug 
astfel de băuturi. 
Cei prezenți pe pla
jă și-au pus, pe

N. VINȚEANU

bună dreptate, între
barea dacă este vor
ba de o farsă a 
TAPL sau de nepu
tința directorului a- I

țul realității duee în 
toiul verii țuică și 
rom ca să potolească 
setea oamenilor si a 
numeroșilor copii.
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citeva unități, 
tînd să aflăm 
puns la această 
trebare. Constatările 
pe care le-am făcut 
ne-au întărit convin
gerea că la T.A.P.L. 
Deva activitatea se 
desfășoară pur și 
simplu la voia în- 
timplării. In timp ce 
la unele unități apa 
minerală prisosea, la 
altele lipsea cu desă- 
virșire. La chioșcul 
de răcoritoare „Bu
levard". de exemplu, 
nu exista nici o pi
cătură de apă mine
rală, de sifon sau de 
limonada, deși 
bufetul Expres,
unde se aprovizio
nează chioșcul, aces
te băuturi zăceau în 
lăzi prin curte.

Asemănător stau 
lucrurile și în pri
vința distribuirii be- 
reî. Este clar, deci, 
că nu lipsa răcori
toarelor a dus la 
crearea unei situa
ții cum a fost cea 
de duminică, de pe 
malul Streiului. Oare 
și duminica viitoare 
va fi la fel ?

ia 
de

ce stei întreprinderi 
de a-și rezolva pro
blemele de serviciu. 
T.A.P.L. a mai făcut 
asemenea ieșiri și 
cunoștea consumului 
care se va face. Așa 
că numai cineva lip
sit cu totul de sim-

uitînd să trimită mă
car citeva sticle de 
suc sau de limo- 
nadă.

Nu 
Utile 
turi 
După 
treprins un raid prin

există în uni- 
din Deva bău- 

răcoritoare • 
amiaxă am in

Autobuzul se opri
se brusc. Am coborrt 
Drumul duce peste 
un pod, apoi pe lingă 
un gard, apoi prin- 
tr-o pădure. “ 
greșit calea ? Unde 
poate fi aici ta
băra ? Și deodată, 
după o cotitură, fron
tispiciul de pînză ro
șie, pe care scrie „Ta
băra pentru 
și școlari 
șoaia"...

101 elevi 
într-o tabără 
turi.. Tabăra este însă 
mai tot timpul goală. 
Și asta pentru că ni
meni nu poate sta pe 
loc dacă are la dispo
ziție posibilitatea de 
a face sport. Și cîte 
sporturi frumoase se 
pot face! înot, fot
bal, volei, ping-pong,

Să fi

pionieri 
„Mogo-

se află 
de cor-

șah și jocuri... 5 deta
șamente stăpinesc 
tabăra...

Plajă, apă șt soare, 
pădure și umbră, po- 
iene. iată ce pune la 
dispoziție Mogoșoaia 
elevilor, în cele 7 zile 
tn care fiecare serie 
rămîne aici.

Spun asta, pentru 
că elevii cin aici doar 
pentru 7 zile, nepu- 
tînd rămîne mai mult, 
din cauza numărului 
mare de doritori. Dar 
și așa numeroși elevi 
vin săptămînal să 
doarmă în paturile 
suspendate din cor
turi. Paturile suspen
date seamănă mai 
mult cu niște hama- 
ce, prinse în două 
bare de fier.

De ce însă în toate

cele 7 zile în care 
elevii se află tn ta
bără se face numai o 
singură excursie, la 
locurile istorice din 
apropiere ? De ase
menea, e de neînțeles 
lipsa de activități 
specifice vîrstei; toți 
elevii urmează același 
program și e greu să 
crezi că ceea ce in- 
teresează pe elevii 
din clasa a IlI-a, va 
interesa și pe cei din 
clasa a VlI-a și in
vers.

Totuși aceste neplă
ceri pălesc în fața 
măreției peisajului, 
în fața frumuseții pă
durii tn care se află 
tabăra, în fața ro
mantismului vieții în 
corturi.

ADRIAN GOREA

„Babele" primesc oaspeții»

AL. B.

In Editura politică a apărut:

„Capitalul” lui *larx

Si contemporaneitatea

288 p. 8,75 Iei

Lucrare omagială, editată 
cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de la apariția primului 
volum al genialei opere a iui 
K. Marx. cuprinde nouă stu
dii originale, elaborate de 
profesori universitari. cerce
tători științifici în economie 
și în filozofie.

CUMPĂRĂTORI !
în plin sezon, magazinele universale și specializate ale coopera

tivelor de consum, vă oferă — pînă la 19 august — un bogat sor
timent de articole de vară cu prețuri reduse între 25—35*/»  :

— Imprimeuri și fanteziuri modă din bumbac fire fine ;
— Imprimeuri din mătase artificală. relon și mixte ;
— Tricotaje fire sintetice scămoșate ;
— Unele costumașe și sacouri din bumbac pentru copii :
— Rochii, fuste, bluze, compleuri plaje pentru femei ;
— Șorturi, chiloți baie ;
— Pălării paie, sacoșe p.v.c.;
— Sandale fețe p.v.c. și piei bovine presate ;
— Pantofi talpă duroflex pentru copii etc. ;
Deci vizitați magazinele cooperației de consum de unde 

puteți procura articolele dorite!
vi
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CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

SFARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 1 

16,30; 20,15).
CANALIILE

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30)

Festival (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 21).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 

COMISARUL X
— cinemascop —
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).

MARILE RESTAURANTE
rulează la Luceafărul (orele 
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Feroviar (orele 9,30 ; 12,15 ;
15 ; 18 ; 21), Excelsior (orele
8.30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), Mo
dern (orele 9; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 : 21,30).

PERETELE VRĂJITOARELOR
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 : 20.30).

DON GABRIEL
rulează Ia Capitol (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8,30 *,
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20.30),
Doina (orele 11,30 ; 14,30;
17.30 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO- 
IsAM

— cinemascop — 
rulează la Victoria (orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), înfrățirea (orele 10 ; 16 ;
18.45 ; 20,30), Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

NU S1NT DEMN DE TINE 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

TRIPTIC DE ARTA POPU
LARĂ — MÎINILE PICTORU-. 
LUI — TUTUNUL — FANTE
ZIE CU ȘURUBURI — TIN- 
JEAUA — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC nr. 6/1967 —

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

MAIGRET ȘI AFACEREA 
SAINT FIACRE
rulează la Central (orele 9,30 ; 
12,15).
COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE
(orele 15).
DOMNUL C
(orele 18, 20,45).
CHEMAȚI-L PE MARTIN 

rulează la Dacia (orele 8,30 ; 
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Bucegi
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 
Iești (orele 15,30 ;

UNORA LE PLACE 
rulează la Unirea
18,30).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

•— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19). Floreas- 
ca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
cinemascop

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

CIOCIRLIA
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18)

LADY MACKBET DIN SIBE
RIA

— cinemascop —
rulează la Miorița (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20.30), Rahova (ore
le 15.30 ; 18). Lira (orele 15 ;
17.30 ; 20).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN
— cinemascop —

rulează la Arta (orele 9 ; 11,15 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

DACII
— cinemascop —
rulează la Munca (orele 16 ;
18,15; 20,30).

CR ĂCIUN ÎNSÎNGERAT
rulează la joșilor (orele 15,30 ; 
18).

MOARTEzl VINE PE PLOAIE
rulează la Cosmos (orele 15,30 ;
18 ; 20,30), Colentina (orele 15 ; 
17,45).
IERBURI AMARE

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

MAIORUL ȘI MOARTEA
rulează la Volga (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 17,45 ; .20).
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CĂUTĂTORII DE AUR DIN

(orele 9; 
20,45), Giu- 
18 ; 20,30).
JAZUL
(orele 16;

___________ ARKANSAS rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 20,15, Arenele Libertății (orele 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează 
Doina (orele 20,15).

CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 

(20,15).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20,15). 
MOFTURI 19M rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A INT1MPLAT rulează la Expoziția 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vitan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SUR1S IN PLINĂ VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUĂ LOZURI rulează la Lira (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O FETIȘCANA cinemascop, rulează la 

Rahnvj 4CX£l£..20,30).

la

10.30 Imagini ale patriei 
muzica simfonică : suita „Prive
liști moldovenești*'  de Mihail 
Jora ; 11.15 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoa
ră ; 14,35 : Ritmuri tinerești ; 
18.05 Tribuna Radio. Luptele de 
la Mărășești — O pildă nepieri
toare de eroism popular ; 18,30
Odă limbii române ; 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră ; 
21.20 Melodii-magazin. Emisiune 
de divertisment muzical ; 
Nocturne de Chopin.

PROGRAMUL II

tn

22.50

12.06 „Pe Mureș și pe Tîrna- 
ve“ — emisiune de melodii 
populare ; 15.00 Seleețiuni din 
opereta „Amorul mascat" de 
Ion Hartulary Darclăe; 18.20 
Convorbiri muzicale între două

tră mare a excavatoriștilor — 
sintem în întrecere. Poate știți 
cum sînt întrecerile între mol
doveni : înverșunate și eu roade.

Cine nu-l știe pe utecistul Ilie 
Purtătoru ? Cu toate că șantierul 
nu are decît un an, oricine îți 
poate da relații despre el.

— Bun băiat I Vreți să-l cu
noașteți ?

Invitația ne-a fost adresată de 
un muncitor de la stația de 
betoane.
. — întîi am vrea să stăm de 
vorbă cu maistrul..

— Deci... tot cu el I Ține locul 
maistrului. Maistrul lucrează in 
schimbul de noapte. Poftiți/

Ne-a condus pe scările de 
metal, întortocheate, înspre ca
bină. La intrare ne-am oprit. Nu 
îndrăzneam să deschidem ușa. 
Tînărul din fața pupitrului de 
comandă automată era atît de 
cufundat în lumea lui de butoane 
și manete îneît un scîrțiit al ușii, 
cit de mic, constituia un act 
de brutalitate. Profitind de un 
moment de relaxare, ne-am luat 
inima în dinți.

— înainte de a veni aici —• 
începu tînărul să vorbească, 
eram electrician la Întreprinderea 
de construcții siderurgice din Hu
nedoara. Ba — și se apropie cu 
un pas spre noi — eram chiar 
convins că nu-mi voi schimba 
niciodată această meserie care 
mi-a adus multe satisfacții. Gîn- 
diți-vă : furnalele 5, 6 și 7, agio- 
meratorul nr. 2, cuptoarele 5, 6, 
7 și 8 ale oțelăriei nr. 2 de la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara ; pe urmă — bateriile de 
semicocs și turnătoria de lingo- 
tiere de la Călan... Să fiu sincer, 
mă mîndresc că am lucrat la 
asemenea obiective... în fiecare 
am lăsat o părticică de suflet pe 
care simt nevoia s-o reintilnesc 
din cînd în cînd... Poate acest 
„egoism" m-a făcut să vin și 
aici...

Interlocutorul nostru s-a oprit, 
I convins că a terminat ce a avut 

mai important de spus.
— V-am ruga să continuați...
— ...Intr-o zi am fost chemat 

I la conducerea șantierului. „Tre- 
I buie să puneți in funcțiune sta- 
I ția de betoane sosită din Franța ,

mi s-a spus. „Considerăm că ai 
fi omul cel mai potrivit". Atît 

| mi s-a spus. Am ieșit năuc. Nici- 
odată nu mi s-a încredințat o 

I sarcină atît de grea. Ne-am fră- 
I mînfot, ne-am consultat îndelung 

cu energeticul-șef, ing. Iosif
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Felsețe — secretarul comitetului 
U.T.C. al șantierului apoi am 
început lucrul. Primul fir l-am 
legat împreună... într-o lună*  și 
jumătate stația a fost gata. Cînd 
a ieșit primul malaxor de beton 
eram parcă într-altă lume. De 
multă vreme — poate de la ab
solvirea liceului seral — n-am 
trăit o bucurie atît de intensă...

în ochi au început să-i pîlpîie 
două luminițe»

— După montare — reia el — 
am fost chemat din nou la con
ducerea șantierului. Mi s-a cerut 
să rămîn operator pe stație. Ce 
era să fac ? Am rămas. Dar nu-mi 
pare rău pentru că stația m-ascul- 
tă, mă-nțelege... Ba, m-am trans
format și în dascăl. Trebuia să 
pregătesc un operator și pentru 
schimbul doi...

Ilie Purtătoru s-a oprit din 
nou. Basculantele începuseră să 
se îngrămădească sub stație. Am 
avut astfel răgazul să cercetăm 
mai cu de-amănuntul cabina. 
Atenția ne-a fost atrasă de două 
table dotate cu semnalizatoare și 
de o cutie de metal așezate în 
fața și Itngă pupitrul de comandă. 
După aspect recunoștea oricine 
că nu fac parte din corpul cabi
nei ci au fost adăugate mai 
tîrziu.

— Vreo inovație ?
— N-aș îndrăzni s-o numesc 

astfel... Pe aceste table — începe 
să explice — trecem mărcile de 
betoane și rețetele de fabricație 
— știți cît ne ajută asta la ela
borare ? — iar cutia asta — 
care nu are un aspect prea 
estetic — este un sistem de tele
comandă a sortării balastului... 
Le-am realizat noi, cum am 
putut...

— Un poet ar fi exclamat 
acum: „aici îșf are cuibul dulcea 
pasăre a tinereții...” I

— Pasărea asta — dacă așa o 
numiți dumneavoastră — noi îi 
spunem căutare, dorință de a 
găsi necontenit ceva nou — nu 
are însă un singur cuib. Dacă 
ceniți aici peste o lună, să zicem, 
veți vedea că basculantele vor 
intra pe sub stație în flux con
tinuu și că se va face semnali
zarea și automatizarea alimentării 
stației... De ce ? Pentru că „dul
cea pasăre a tinereții” fîlfîie din 
aripi în sufletul fiecăruia din 
noi...

BANI AVEM,
// CHELTUIM,
DAR NU NE

ÎNTREBAȚI PE CE
(Urmare din pag. I)

de 
pe

ția sfaturilor populare sau 
predate cooperativelor agrico
le. De aceea nici nu se poate 
cunoaște eficiența fondurilor 
cheltuite.

Un alt caz de folosire fără 
eficiență a banilor îl consti
tuie și însămînțatea unor su
prafețe cu plante furajere cu 
productivitate scăzută. La To- 
polovățul Mare s-au scos de 
sub administrația cooperativei 
agricole în anul 1965— 542 de 
hectare. Pe aproai-e '-imitate 
din această suprafață s-au e- 
fectuat lucrări de desecare, a 
căror valoare s-a ridicat la 
371 000 lei. Din cauza neîn- 
treținerii canalelo” ’ ’’
s-au înfundat... Consecința, 
ușor de bănuit. Deci . 
îi primim, îi cheltuim. Ce-am 
făcut cu ei, nu ne mai între- 
bați“. Cam asta se pare că e 
logica unor oameni care pri
mesc salariu ca să se ocupe 
cu răspundere și competență 
de asemenea probleme.

Îngrijorător este însă și fap
tul următor. Consiliul Supe
rior al Agriculturii a aprobat 
un plan de lucrări privind re
generarea pajiștilor. Aplicarea 
amendamentelor, fertilizarea 
solurilor. La data controlului 
efectuat de noi. ele erau - în 
mică măsură realizate. Adău
găm la toate acestea efectua
rea defrișărilor în perioade 
neoptime (în raioanele Bozo- 
vici, Caransebe, Orșova). Și 
astfel avem imaginea aproape 
completă a arbitrariului ce 
există în gospodărirea fondu
rilor destinate valorificării 
superioare a suprafețelor de 
pășunat.

Ne-am oprit aici asupra u- 
nui număr limitat de aspecte 
legate de manipularea fondu
rilor în sectorul agrozooteh
nic. Enumerarea lipsurilor 
este incompleta. Măsurile ce 
se impun sînt multe. Ne-am 
permite să spunem că ÎN- 
TRUCÎT STRUCTURA OR
GANIZATORICĂ ACTUALĂ 
PRIVIND CENTRALIZAREA 
LA NIVEL REGIONAL A 
TUTUROR ACȚIUNILOR 
DE ÎNTREȚINERE ȘI ÎM
BUNĂTĂȚIRE A PĂȘUNI
LOR NU CORESPUNDE U- 
NEI ACTIVITĂȚI CU RE
ZULTATE EFICIENTE, RE
ORGANIZAREA ACESTUI 
SECTOR AR FI PRIMUL 
PAS CE TREBUIE FĂCUT.

col regional, schemele 
funcțiuni au fost aprobate 
baza atribuțiilor ce s-au con
siderat iminente. Ce se con
stată însă ? Că multe din •- 
tribuții nu sînt duse la înde
plinire. deși respectivele pos
turi sînt ocupate. Așa stau 
lucrurile la cantonul pastoral 
Vîrciorova, de exemplu. Teh
nicianul de aici, de doi ani 
de cînd e încadrat, aproape 
că nu a existat. El nu urmă
rește evidența pășunat ului pe 
specii și tarlale, n-a făcut ob
servări asupra ciclurilor de 
pășunat pentru diferite tipuri 
de pajiști etc.

Concomitent cil o asemenea 
..folosire**  a cadrelor se con
stată într-o serie de locuri 
crearea de posturi de tehni
cieni chiar acolo unde nu sînt 
îndeplinite condițiile cerute 
(ex. loturile semincere Peci- 
ca. Caransebeș. Domațnea).

Semnaliud aspecte de acest 
gen. ne exprimăm părerea că 
problema va fi analizata de 
forurile în drept. indic»ndu-se 
măsurile care să lichideze a- 
nomaliile existente în folosi
rea personalului calificat.

După cum se știe, supra
fețele de pășuni sînt desti
nate în exclusivitate produ
cerii de masă verde. Se în- 
tîlnesc însă dese situații cînd 
pășunile au fost ocupate, dîn- 
du-li-se diferite întrebuințări. 
Numai în raionul Orșova, de 
pildăk în 18 comune suprafa
ță de 3 070 hectare pășune 
a fost transformată în teren 
arabil, pe alocuri în livezi 
de ponpi sau a fost reparti
zată ca teren pentru con
strucții de locuințe. Exemplul 
în sine demonstrează o stare 
de fapt : lipsa de control a 
organelor agricole, slabul 
teres pentru respectarea 
gislației în vigoare.

Situația nu se prezintă de 
loc mai bine nici în ceea 
privește întreținerea și valori
ficarea pășunilor. Pe pajiștile 
naturale existente în regiune 
se execută diferite lucrări. 
Realizarea lor vizează mărirea 
productivității terenurilor. 
Iată însă că serviciile de bază 
furajeră — atît cel de ia re
giune, cit și de la raioane -— 
nu țin nici o evidența a pro
ducției care se realizează pe 
pășunile aflate în administra*

Iemisiunii
Ludovic

stagiuni, 
noastre __ —
Spiss ; 20.00 Triplu concert pen
tru vioară, violoncel, pian și 
orchestră de Paul Constanti- 
nescu : Premiere muzicale ra
diofonice . ciclul de lieduri „O- 
dinioarâ". de Felicia Donceanu 
pe v'erauri de George Bacovia 
(cintă Ion Budoiu ; la pian Mi
ron Șoareci; 21 50 Din reperto
riul soliștilor Elena Neagu și 
Domenico Modugno ; 22.15 Ope
ra — cronică a istoriei : „Ivan 
Susanin" de Glinka. ..Kneazul 
Igor de Borodin. ..Boris Godu
nov" de Mussorgski. Prezintă 
Grigore Constantinescu.

Invitatul 
tenorul

I
I
I
I
I
I
I

MARȚI
1 AUGUST 1967 I

in- 
le-

18.00 în Direct... Emisiune eco
nomică. Prezent si viitor în ar
hitectura litoralului ; 18.30 Pen
tru copii. Jocuri și întreceri pe 
apă ; 19.00 Pentru tineretul șco
lar. ..1001 de întrebări- ; 19.30
Telejurnalul de seară ; 20.00 A- 
venurile lui Robin Hood. ; 20.30 
Seară de teatru : Vara imposi
bilei iubiri, de D. R. Popescu ; 
21.55 Emisiune de versuri : Din 
lirica renașterii italiene ; 22.10 
Concurs de muzică ușoară. 
Transmisiune înregistrată de lâ 
Belgrad ; 22.45 Telejurnalul de 
noapte.

I
I
I
I 
I
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s-au încheiat
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Lagos,

I
I

britanice percheziționează pe locuitorii cartierului Crater

nigeriene sece- 
autoproclamată 

Biafra" au 
nou duminică 

de către fir-

• Știri insem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

Bătălia redevențelor
inactive în prezent, mai ales după 
ce au oprit producția petrolieră 
din cauza blocadei federale.

Pe de altă parte, se anunță din 
Enugu că forțele armate ale au
torităților din Biafra continuă 
lupta în vederea eliminării „pun
gilor" de soldați din trupele fe
derale, în localitatea Nsukka, si
tuată la 65 km nord de Enugu. 
După părerea observatorilor de 
la Enugu, „o victorie de o parte 
sau de alta la ?ssukka. ar putea 
avea o influență hotăritoare asu
pra soartei luptelor dintre tru
pele federale și cele secesio
niste".

Potrivit știrilor 
mise de postul de 
Biafra, captat la _ 
autoritățile provinciei O- 
rientale 
sioniste, 
„Republica 
cerut din 
efectuarea 
mele petroliere a plății re- 
devențelor cuvenite.

La Lagos se amintește că ace
leași redevențe sînt cerute și de 
autoritățile federale. Directorul 
general al operațiunilor pentru 
Nigeria al companiei Shell, 
Stanley Gray, continuă să fie re
ținut de regimul de la Enugu, 
aparent, ca ostatec pînă la achi
tarea redevcnțelor, care se ci
frează la aproximativ șapte mili
oane lire sterline.

Un purtător de cuvînt al fir
mei Shell a declarat, duminică, 
la Lagos, că societatea nu a plătit 
pînă în prezent „nici un penny" 
vreuneia din cele două părți so
licitante.

Postul de îadio Biafra a anun
țat că instalațiile petroliere de la 
nord de Port Harcour au devenit

ir
La Lagos s-a anunțat că un 

număr de 72 specialiști europeni 
în domeniul petrolier, care au 
fugit din teritoriul Biafra au so
sit în capitala federală. Plecarea 
lor a avut loc in urma anunțării 
intenției societăților străine care 
operează in Biafra de a-și muta 
personalul tehnic pe teritoriul 
federal. Potrivit declarațiilor ce
lor sosiți, pinâ in prezent. 250 
de specialiști străini au părăsit 
Biafra.

Atacuri 
teroriste în 
Guatemala 
Intr-un comentai consacrat 

activității teroriste a elemen
telor de extremă dreaptă din 
Guatemala, ziarul „Christian 
Science Monitor" subliniază 
că „aceasta reprezintă o a- 
menințare serioasă la adresa 
guvernului Julio Cesar Mon
tenegro". Corespondentul 
rului pentru prol 
no-americane, 
Goodsell. arată 
M atacurile ten 
mxate jcu o ] 
râ" cerc ce a determin: 
senatoni poi/tia dat Crudad 
de Guatemala m ccmdere oi 
^există o campta 
partea comGndanțdr*  
armate 
cestor

Convorbirile de la Ramsar

Comunitate de ve4en intre Iran

$i Pakistan

In Aden, in aceste zile, trupele

Soarta

„Mă numesc Julio. Trăiesc in Parada și dorm 
într-o ladă de gunoi. Prietenii mei dorm tot a- 
colo și fiecare își are cîte un loc special. Mama 
mea era foarte săracă. Cind am împlinit șapte 
ani unchiul meu m-a adus aici. Mă bătea atât de 
tare încît am fugit. După ce am cerșit am venit 
la Parada să găsesc ceva de mîncare. Am întâlnit 
cîțiva băieți care mi-au propus să rămîn cu el 
De obicei furăm alimente. O dată, un bărbat ne-a 
cerut să furăm părți metalice din automobile și ne 
plătea pentru ele. Am furat și ochelarii unui bă- 
trîn, dar mai târziu mi-a

TINERETULUI , 
LUMII

POSIBILJTAȚELE «■ • f f‘'T- Dtn nou... farfuriile zburătoarewue K. r. ■■BganB fa f ft x _

eea»w« peatrv cele fâri m
fast discwuxe cv BnRjxl 
vetferii avwte ia Cur, Lw- 
Cwasăliatâri’ite F
Bulgaria cu Zakzrta

ai Cansilialai h cw
maistru] afacerilur exierae al 
R-A-V- Mahaad Rxad

biecte luminoase, a- 
genția France Presse 
informează că dumi
nică seara deasupra 
orașului Torino a fost 
căzută „o sferă lumi
noasă, acind una din
tre fețe de culoarea 
verde, iar cealaltă de

culoarea portocalie". 
Obiectul suspect, ca
re se pare că acea di
mensiuni mai mari 
decît ale unei stele 
căzătoare, se deplasa 
pe verticală. Fenome
nul a durat 5-6 se
cunde.

părut rău“.

Aceasta a fost con
fesiunea făcută de un 
copil de nouă ani 
fața polițiștilor 
Lima, după ce a 
prins furînd în Para
da, principala piață a 
capitalei peruviene. Ea 
a avut darul să atragă 
din nou atenția asupra 
soartei zecilor de mii 
de copii peruvieni, 
bandonați' de părinții 
lor, trăind în condiții 
indescriptibile de mi
zerie și care împînzesr. 
străzile capitalei acestei 
țăn latino-americane.

in 
din 
lost

fl

Pentru majoritatea lor, 
singurele paturi se află 
pe străzile, în parcurile 
sau piețele orașului. 
Unii dintre ei sînt lus
tragii, alții comisionari 
sau hamali, dar destui 
sint cei care au ațuru 
în nodurile delic cenți
lor.

Recent, într-unul din 
cartierele de cocioabe 
din Linia, denumite 
aici „Barriadas", un 
incendiu a distrus 30 
de case, lăsînd fără a- 
coperiș cîteva sute de 
persoane. Focul a fost

provocat de doi copii 
care locuiau singuri în- 
tr-una din aceste co
cioabe și au adormit 
lăsînd aprinsă o lumi
nare. Acești copii fără 
un acopens deasupra 
capetelor lor reprezin
tă pnma generație 
care provine din Barrz- 
adas, cartiere ce s-au 
extins pe dotOHțe de 
kilrmetn ra ort-
Fu&i Lima ce
a calului migratori*  de 
țărani ancRcbeți
aici din regiunile de 
munte ale tării.

Numeroase organi
zații sociale fi chtfeșb 
dir. Peni cu făcut « 
largă publiatais cazu
rilor descrise mei «st

e*

at DE EXTLHXE

â-africa:

Incendiul de la bordul
portavionului „Forrestal**
Pierderile provocate de puternicul incendiu care a izbucnit la 

bordul portavionului ,.Forres ta 1“ se ridică la 66 de militari ameri
cani uciși, 78 răniți, iar 112 dați dispăruți, precizează ultimul co
municat oficial al comandamentului militar american.

In prezent, menționează agen
țiile de presă, ritmul operațiuni
lor de salvare a fost încetinit 
considerabil deoarece se presu
pune că cea mai mare parte a 
militarilor dispăruți au pierit, fie 
ca urmare a exploziilor, fie s-au 
înecat. In acest mod, precizează 
corespondentul agenției France 
Presse, numărul morților ar fi de 
ordinul sutelor.

Totodată se menționează că 25 
de aparate (în cea mai mare par
te bombardiere de vînătoare cu 
reacție) au fost complet distruse, 
iar alte 31 parțial avariate.

Comunicatul subliniază că 
cendiul ar fi fost declanșat 
un jet de flăcări izbucnit 
neașteptate dintr-un avion

reacție. Flăcările «-ar fi extins, 
ajungînd la depozitele de bombe 
și muniții, ceea ce a declanșat 
violente explozii in lanț.

lui Fanfani

in

în
de
pe 

CU

La invitația primului minis
tru maltez, Borg Olivier, mi
nistrul de extrene al Italiei. 
Amintore Fanfani, a făcut o vi
zită oficială de două zile în 
Malta. Cu acest prilej au fost 
semnate acorduri de colabora
re comercială, culturală, teh
nică și științifică, între cele 
două țări.

înainte de a părăsi Malta, 
Fanfani a declarat ziariștilor 
ca interpretează primirea 
călduroasă ce i-a fost făcută de 
către populație drept dorința 
acesteia de a se realiza o coo
perare mai strînsă pe plan 
economic între Italia și Malta.

membri ai guvernului de la Pre
toria. cea mai mare parte a dis
cuțiilor referindu-se la o serie 
de aspecte comune înregistrate 
de politica externă a celor două 
țări ■ solidaritatea față de re
gimul rasist din Rhodesia al lui 
Ian Smith $i politica sa de dis
criminare rasială.

Duminica dimineața, ministrul 
portughez a părăsit Republica 
sud-africanâ. îndreptîndu-se 
spre Blantyre. capitala Republi
ca Malawi, unde va face, de a- 
semenea. o vizită oficială. *

DVFA CUM TRANSMITE A- 
GEVTIA Jrvkev.
Măa secretar al C.C. al PX. 
Balgar a arat • iaur vede re ea 
WaldeeM Rachel secretar ge
neral al P.C. Francei, care se 
află la' odihnă in Bulgaria. Au 
fost discutate probleme referi
toare ia relațiile dintre cele 
două partide, precum și pro
bleme ale mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale.

Cu cit data acordării independenței așa numitei Federații a A 
rabiei de sud se apropie, cu atât dificultățile devin tot mai nume
roase. Mai întâi este vorba de atitudinea unor partide din terito
riile federației și, în primul rind, a Frontului de eliberare a sudu
lui ocupat al Yemenului (F.L.O.S.Y.) și Frontului Național de eli
berare (F.NJE.). După cum se știe, acestea n-au aprobat planul 
britanic de acordare a independenței „în bloc“ și au cerut aplica
rea Declarației O.N.U, cu privire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. Dar Anglia n-a ținut cont de această 
opoziție și a trecut la aplicarea planului său.

Aceasta a creat în Aden o stare de tensiune permanentă. Greve
le și demonstrațiile s-au succedat cu mare frecvență. Protestul a- 
deniților și al altor locuitori din federație era îndreptat împotri
va intenției Londrei de a acorda o independență fictivă teritoriilor 
sud-arabe, rămînind în fapt prezentă aici și menținîndu-și privi
legiile.

Evenimentele — pe plan oficial s-au desfășurat, potrivit tipicu
lui stabilit de ministerul britanic al coloniilor. Cu aproximativ o lună 
în urmă Consiliul Suprem al Federației Arabiei de sud (adică gu
vernul) s-a autodizolvat rămînind totuși să gireze treburile cu
rente pină la constituirea noului guvern. Cu formarea acestuia a 
fost însărcinat Hussein Aii Bayumi. care deținuse — și deține încă 
pe perioada „girării* 4 — funcția de ministru al informațiilor în ca
drul Consiliului Suprem.

Desemnarea lui Bayumi pentru funcția de prim-ministru în 
guvernul provizoriu căruia Marea Britanie îi va remite îtnputemi-

• ZIARUL „MORNING 
STAR* 4 reproșează intr-un 
articol de fond guvernului 
englez faptul ci bo între
prinde acțiuni eficace pen
tru a pune capăt regim a lui 
rasist din Rhodesia. Ziarul 
arată că sancțiunile aplicate 
de guvern împotriva guver
nului lui Ian Smith nu an 
dat nici un fel de rezul
tate, în special datorită fap- , 
tului că guvernul rhodesiau 
se bucură de sprijinul Por
tugaliei și Africii de nud. 
„în loc să ia măsuri îm
potriva susținătorilor lui 
Smith, se spune in articol. 
Marea Britanie dezvoltă re
lațiile comerciale cu regi
mul rasist din Africa de 
Sud“. Dorința guvernului 
britanic de a obține cu orice 
preț o înțelegere cu Smith, 
scrie „Morning Star* 4, se va 
solda cu renunțarea la 
principiul guvernării pe 
baza majorității africane in 
Rhodesia.

i

3-1cu
ÎN APROPIEREA localității 

Prokuplie din Serbia a fost des
coperită o veche așezare. Arhe
ologii presupun că această așe
zare datează din secolul al 
II-lea e.n. Au fost descoperite 
obiecte vechi de ceramică într-o 
clădire de piatră și unele do- 
doabe care s-au conservat foarte 
bine.

Astăzi este ziua națională a 
Elveției 

în fotografie: vedere din 
Ziirich Cutremur violent

de
Primul ministru și mi

nistrul de externe al Su
danului, Mohamed Mah- 
goub, a anunțat că reu
niunea miniștrilor de ex
terne arabi va începe la 
1 august, așa cum a fost 
proiectat inițial.

Toate cele 13 state membre 
ale Ligii Arabe au anunțat că. 
vor lua parte. După cum.anunță 
agenția Reuter, la lucrările de la 
Khartum va : participa' în calita
te de observator din partea Ligii 
secretarul general al acesteia, 
Abdel Khalex Hassuna.

Totodață, postul de radio Cai
ro a ’ anunțat că*  ambasadorii ță
rilor arabe din capitala sudaneză 
s-au întrunit duminică pentru 
a discuta o serie de amănunte 
în legătură cu - ordinea de zi a 
reuniunii.

L

a pierdut controlul
După cum relatează agențiile 

de presă, partidul guverna
mental din India a pierdut 
controlul intr-un nou stat din 
federație : Madhya Pradesh. 
Acesta este cel de-al 9-lea din 
totalul de 17 state indiene.

Guvernul local condus de 
ministrul principal D. Mishra, 
membru al Partidului Congre
sului, a fost infrint sîmbătă in

intr-un nou stat
parlament cu 153 voturi contra 
137, in problema bugetului in 
domeniul invățămintului, în 
urma retragerii din partidul 
amintit a unor deputați ai 
parlamentului local.

Guvernatorul statului. K. C. 
Reddy, i-a cerut unuia din par
lamentarii dizidenți, Govind 
Naram Singh, să formeze un 
nou guvern local.

în Venezuela
ȘASE NOI MIȘCĂRI SEISMICE de- intensitate scăzută au 

• fost înregistrate duminică la Caracas, la mai puțin de 12 ore 
după cutremurul violent ce a lovit capitala venezueliană sîmbă- 
tă seara.

Epicentrul noilor mișcări seismice nu a putut fi stabilit cu 
precizie, instalațiile seismografi.ee ale observatorului din Ca- 
jigat fiind avariate de primul cutremur. Se crede că epicentrul 
s-a aflat Ta aproximativ 20 de km. de coasta venezueliană, în 
..zona seismică exterioară de nord* 4, epicentrul cutremurelor 
distrugătoare din 1812 și 1 900.

La Caracas se subliniază că amploarea pagubelor materiale va 
putea fi stabilită cu exactitate abia peste cîteva zile. Potrivit 
poliției,-peste 100 de persoane și-au pierdut viața sîmbătă. Nu
mărul-exact al victimelor va’fi cunoscut însă-după terminarea 
lucrărilor de salvare, care continuă la Caracas și în celelalte 
localități , lovite , de cutremur.

In Columbia, mișcarea seismică de ’sîmbătă a provocat cele 
mai serioase distrugeri în departamentele Santander și Boyoca, 
situate •- la 350 km. nord-est de Bogota.

„Măsuri 
de securitate"

pentru 
Stroessner

PRESA ARGENTINIAN^ 
latează că în cursul vizitei 
cente făcute la Buenos Aires de 
dictatorul Paraguayan, generalul 
Stroessner, poliția a luat măsuri 
excepționale de securitate, ares- 
tînd.22 de persoane. Potrivit pe
riodicului „Clarin“, la 21 iulie, 
în ziua plecării lui Stroessner 
spre Assuncion, accesul pe ae
roportul din Buenos Aires a 
fost practic interzis persoanelor 
civile și chiar ziariștilor care 
nu au putut să străbată cor
doanele instalate de armată.

re- 
re-

Revolta
consilierilor

cirile la 9 ianuarie n-a stârnit nici o controversă. Bayumi sau altul, r 
considerau observatorii, tot același lucru ar fi făcut, adică ar fi k 
alcătuit un guvern care să nu ridice probleme și pe care Londra ” 
să-I accepte. Bayumi, care și-a propus să formeze un guvern „cil 
participarea tuturor forțelor politice și reprezentanților mișcării de 
eliberare națională", a inițiat consultări în acest sens și în cele din 
urmă a alcătuit lista noului guvern, cuprinzînd numele a opt per
sonalități politice.

Londra avea tot interesul ca misiunea noului intrat în arenă să 
izbutească, pentru ca în felul acesta independența de Ia 9 ianua- 
rile să poală fi prezentată ca expresie a „voinței populației”. De 
aceea, autoritățile britanice înseși au căutat să intre în legătură cu 
forțele din opoziție și, în primul rînd, cu reprezentanții F.L.O.S.Y., 
pentru a-i determina să participe la formarea noului guvern. în ă- 
cest scop, înaltul comisar britanic în Federația Arabiei de sud. Sir 
Humphrey Trevelyan, s-a deplasat la Londra și apoi la New-York. 
EI urmează să discute atât cu reprezentanți ai partidelor sud-arabe 
din opoziție cit și cu membrii misiunii speciale a O.N.U. pentru 
Aden, care au vizitat recent teritoriile federației. Intre timp, însă, 
a izbucnit scandalul Bayumi. Aceasta, alcătuind lista noului gu
vern a „omis" de pe ea întreg Consiliul suprem (care acuma, 
după autodizolvare, are doar funcție interminară). Se vede treaba 
că-și cunoștea prea bine oamenii. Consilierii, adică de fapt, mi
niștrii. s-au supărat. Cum adică, ei să rămînă pe dinafară ? Ei 
ii credeau pe Bayumi „om serios", care să schimbe doar denu
miri, dar să mențină aceiași actori și aceeași piesă. Cînd colo, 
iată că se dispensează de toți colegii săi. Atunci, și-au zis con
silierii, să ne dispensăm și noi de el cît nu-i prea târziu. După 
care l-au demis pe Hussein Aii.

Destul de contradictorie apare reacția Iui Bayumi. De unde 
la început declarase că va continua, în ciuda demiterii, formarea 
noului guvern, sîmbătă, brusc, a făcut o întorsătură, de ISO de 
grade acceptând hotărîrea consilierilor. Unii observatori bănuiesc 
presiuni serioase exercitate asupra lui, alții spun că poate a fost 
asigurat că nu va fi lăsat „pe dinafară"...

E greu de prevăzut cum vor evolua evenimentele în continua
re. Cert este însă că revolta Consilierilor a declanșat în Federația 
sud-arabă o criză serioasă care va da, desigur, multă bătaie de cap 
autorităților britanice.

i ION D. GOIA

Recorduri pe șantierele
maritime

In, trimestrul doiț tui an cifra de 
al acestui an șaniie- 35 347 253 tone, in- 
rele maritime mon
diale au bătut toate 
recordurile de pro
ducție, indică o sta
tistică publicată de

■ societatea „Lloyds 
Register of Ship
ping" Navele in

■ curs de construcție 
'totalizau la sfirșitul

' trimestrului doi 
13 528 956 tone, față 
de 12608 129 "tone 
din primul trimes
tru al anului. Co
menzile ating în tri-

■ mestrul doi al aces-

registrînd o creștere 
de 1 464 000 tone 
față de trimestrul 
precedent. Tonajul 
navelor aflate în 
construcție, se ridică 
la 4 521414 tone 
față de 3 730 723 
tone din 
meștru. 
cbste'a
4 560 615
petroliere, ^4 629 249 
nave de transport in 
vrac, 2 667 475 tone 
cargouri și 470 337

primul1 tri- 
Printre a- 
figurează 

tone nave

tone de nave de 
pescuit.

Dintre țările capi
taliste Japonia se a- 
flă pe primul loc, 
construind nave cu 
un deplasament to
tal de 16 313 081 
tone, cu 1 269 961 to
ne mai mult decit 
în primul trimestru. 
Pe locul doi, dar la 
o distanță aprecia
bilă, se situează Su
edia cu 2 419 740 to
ne, iar pe locul trei 
R. F. a Germaniei 
cu 2 231 066 tone.
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