
MERSUL LUCRĂRILOR

AGRICOLE
Potrivit comunicărilor con

siliilor agricole regionale, gos
podăriile de stat au recoltat 
și treierat pînă acum grîul 
de pe aproape întreaga supra
față cultivată. Producția me
die se menține ridicată.

în prezent se strîng păioa- 
sele de pe ultimele suprafețe 
din regiunile Bacău, Brașov, 
Cluj și Suceava. Concomitent, 
gospodăriile de stat livrează 
grînele la bazele de recepție, 
în regiunile Argeș, București, 
Oltenia, Ploiești, livrările tre
buie grăbite.

După terminarea recoltări
lor au fost executate arăturile 
terminate pînă acum pe 53 la 
la sută din suprafața elibera
tă de culturi. în ultimele zile, 
ritmul arăturilor a crescut. 
Gospodăriile agricole de stat 
din regiunile Galați, Brașov, 
Suceava depășesc zilnic vite
za de lucim planificată, în 
timp ce în regiunile București, 
Oltenia, Dobrogea și Crișana 
se constată rămîneri în urmă.

(Agerpres).

CU ARGUS ÎN UNIVERSUL

PRODUCTIVITĂȚII

Aș spune că aflîndu-mă la Arad eram în 
același timp la Iași, Focșani. Galați, Craiova 
sau București. Am avat această impresie par- 
curgînd situația reclamațiilor primite din par
tea beneficiarilor din localitățile amintite. 
cred că este necesar, să înșirăm cantitățile de
catifea cord, Zina, Fiorella etc, respinse sau 
primite in cele din nrmă. datorită bonificații
lor acordate, pentru a înfățișa în dimensiunea 
reală greutățile in activitatea beneficiarilor
provocate de nerespectare» obligațiilor con-
tractuale de către furnizor. Deoarece nu cu
nosc vreo invenție prin care din grafice și
promisiuni să se posta realiza confecții, pentru
a surprinde amănunte din biografia acestui
prag în calea creșterii productivității la bene
ficiar, am bătut la poarta unui furnizor
Uzinele textile Arad (U.T.A.).

în cele trei schim
buri am avut posibili
tatea să urmărim pro
cesul de producție, să 
cunoaștem greutăți 
care determină un 
mers de melc. Multe 
fabrici de confecții re
clamă „nuanțe diferite 
în aceeași bucată". 
Discutăm cu ajutorul 
de maistru Gheorghe 
Balint de la albitoria 
nouă, schimbul II.

— Ați observat acest 
lucru ?

— Deseori. La finet, 
într-o parte țesătura 
este mai albă în cea
laltă gălbuie ; proba
bil la filatură nu 
respectă amestecul 
bumbac...

— Ați sesizat ?
— Nu intră în atri

buțiile noastre. Tînă- 
rul vorbește calm ca 
și cum problema cali
tății nu ar fi cauza în
tregului colectiv. Lip
sa de răspundere poate 
fi întîlnită și în 
sectoare.

Același schimb 
catifea. Produsul 
este nou și totuși 
brica de confecții
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DUPĂ RECENTELE
MASURI PRIVIND
APROVIZIONAREA

CU LEGUME ȘI FRUCTE

Craiova a respins în
treaga cantitate pri
mită anul acesta — 
circa 4 000 m. (Fabrica 
de confecții din Iași 
n-a primit aproape ju
mătate din cifra pre
văzută în contract). 
Catifeaua maron se 
derulează sub privirea 
exigentă a tovarășei 
Gabriela Popa. Din loc 
în loc se pun semne : 
ață galbenă (bonifica
ție), roșie (cupoane). O 
bucată are în jur de 
100 m. Pînă la orele 
22,30 bilanțul este ur
mătorul : 28 bucăți
bune, 6 respinse (3 
pentru lățimi mai 
mici. 3 pentru diverse 
defecte). La cițiva 
metri tînăra Varvara
Toth cuponează — 200 
m. Privind materialul 
cu zeci și zeci de sem
ne ne convingem că 
afirmația ajutorului de 
maistru loan Igret 
este justificată : „ane
le bucăți vin expuse 
pentru cupon are de la 
țesătorie-.

LIDIA POPESCU

in
(Continuare

; pag. a V-a)
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LUCRĂRI DE MARIREA

CAPACITATII
DE PRODUCȚIE

La Uzina „Electroputere** 
din Craiova se execută im
portante lucrări pentru mări
rea capacităților de produc
ție, dezvoltarea și moderniza
rea celor existente.

Astfel, la secția de mașini 
electrice rotative, care își va 
mări suprafața cu 12 500 mp 
au fost ridicate două hale 
noi. în secția locomotive su
prafața industrială urmează 
să sporească cu circa 1000 

două obiective de 
turnătoria de nefe- 
o capacitate anuală 
tone piese finite și 
transformatoare de

m.p. La 
bază — 
roase, cu 
de 2 700 
secția de 
mare putere au fost executate 
primele lucrări. într-un sta
diu avansat se află lucrări 
privind extinderea sculăriei. 
în anul viitor aceasta își va 
spori cu 50 la sută capaci
tatea actuală. La sfîrșitul ce
lor șapte luni ale acestui an 
constructorii executaseră a- 
proape patru cincimi din vo
lumul anual de lucrări.

(Agerpres)

• BRAȘOV

neglijență in cartiere

cimpstea pe

• HUNEDOARA : Legumele continuă

Inițiative la ,,centru"

Sdurte dm noul cartier Berceni- rud al Capitalei

Ancheta noastră 
privind gospodărirea 

laboratoarelor, 
căminelor ți 

cantinelor 
studențețti

CE SPUNE PIAȚA ?

Dicționarul precizează „GOS
PODAR*4 — persoană care dove
dește pricepere în conducerea și 
organizarea activității**. Se înțe
lege că directorul administrativ 
al unui institut de învățămînt su
perior, șeful serviciului social, 
administratorul căminului studen
țesc sau al cantinei sînt factori 
cărora li se pretinde să se înca
dreze în termenii acestei definiții. 
Uneori însă...

SCUZAȚI, 
CALCULELE DV 
SÎNT GREȘITE

L I. S. —

BALADA CHIRIAȘULUI

Duminică, piața ..Centrală" a 
orașului Brașov — ne transmite 
corespondentul nostru LAL RO
MULUS — arăta, intr-adevăr, 
așa cum se cuvine. Cîteva ex
poziții cu vinzare ale O.V.L.F.- 
ului — aranjate atrăgător și e- 
tallnd produse de calitatea intii 
— au satisfăcut în cea mai mare 
parte cerințele cumpărătorilor. 
Bine au fost aprovizionate și 
chioșcurile cooperativelor agri
cole deschise în piață.

Cu toate acestea, se impun cî
teva observații. care trebuie ur
mărite de cei care au răspun
derea aprovizionării cu legume 
J fructe a locuitorilor frumosu
lui oraș de la poalele TtapeL

în primul rfnd. prețurile sînt 
prea ridicate pentru acest se
zon de vîrf. în al doilea rind. 
lucrătorii O.VXT.-uIui — achi
zitori. mani pul an ți — nu dove
desc suficient simț de răspunde
re pentru calitatea produselor 
aduse pe piață. O mare cantita
te de iegume și fructe se degra
dează tn timpul manevrării și 
transportării sau al staționării 
îndelungate prin depozite, ajun- 
rind de neacceptat pe piață. în- 
tr-una din zilele trecute, de 
exemplu, șoferul Nicolae Mane 
transporta cu autocamionul de 
Ia O.VXuF.-Tulcea spre Brașov 
2 7W kg roșii Pentru că mașina 
era supraîncărcată și lăzile pu
teau să cadă, șoferul le-a aco
perit cu prelata. Din cauza căl
durii excesive, a slabei ventila
ții asigurate, peste 1 000 kg roșii 
s-au stricat. Iată cum insufi
cienta grijă pentru păstrarea ca
lității produselor, de la achizi
ționare si pînă la desfacerea pe 
piață, duce la degradarea lor și.

în același timp, la menținerea 
prețurilor ridicate.

Și încă o observație ; vorbeam 
la început, despre aspectul pe 
care îl avea duminică piața 
„Centrală"- din Brașov. Ca oraș 
cu cea mai numeroasă populație 
— după București — Brașovul 
are, cum este normal, și alte pie
țe. una în cartierul „Steagul 
roșu" și alta în cartierul „Trac
torul". Dar ele nu suferă nici o 
comparație cu piața „Centrală". 
Duminică, pe la orele 10,00, aici 
se mai puteau cumpăra doar pe
peni verzi, culeși înainte de vre
me... Restul produselor se vîn- 
duseră repede pentru că au fost 
aduse în cantități mici și în 
puține sortimente. Aici nici pre
turile la producători nu sînt 
controlate. în aceste condiții, 
gospodinele din cartierele res
pective sînt nevoite, de cele mai 
multe ori, să alerge în piața 
..Centrală", irosindu-și cu auto
buzele sau troleibuzele — așa 
cum circulă ele în Brașov — 
2-3 ore în plus. în aceste con
diții se naște întrebarea : Sfa
tul popular al orașului Brașov a 
înțeles oare că măsurile stabi
lite de partid și guvern sînt 
valabile numai pentru piața 
..Centrală" ?

(Continuare tn pag. a V-a)
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RAIDUL
NOSTRU UITUC

Vă amintiți ? : „Și-am stat la 
un unchi, pe Romană, / Țiu 
minte... dar unde n-am stat ? /...

Să fi fost reminiscențele au
tobiografice sursa de inspirație 
a Baladei chiriașului grăbit ? 
Posibil. Oricum, e o frescă a 
unui peisaj locativ pe care cei 
mai vîrstnici îl știu și, la fel ca 
Topîrceanu. îl definesc în două 
cuvinte : „apăsau pereții".

Ne-am reamintit de cunoscu
ta baladă. într-o vizită recentă 
la Direcția I.A.L. a raionului 30 
Decembrie ; credem că pentru 
foiletoniști și poeții satirici „chi
riașul grăbit" rămîne o inepui
zabilă sursă de inspirație. Fi
rește. cel contemporan, aflat în
tr-o cu totul altă postură decît 
cea cu ,.geamantanu-n tramvai" 
așezat, la el acasă ; și totuși 
„grăbindu-se încet" cînd trebuie 
să-și plătească chiria. Dar mai 
bine să dăm cuvîntul faptelor, 
realităților.

La 4 august o situație centra-

lizată pe raion releva că aproa
pe jumătate din cei peste 35 de 
mii de chiriași nu-și achitaseră 
obligația pe luna iulie ; cu un 
start întîrziat de la 60—90 de zile 
la cîteva sute de zile figurau a- 
proape 2000 (și, după cîte ni se 
spunea, situația este incompara
bil mai bună față de cea de la 
sfîrșitul anului trecut ! (? !).

Motive ? Argumente ? Iată cî
teva, dintre cele multe aflate :

— A trebuit să-mi cumpăr 
mobilă (A. Condrea, str. Bise
rica Enei 14, proiectantă la 
„Metaloglobus" : restanță cu 
chirie și majorări din august 
1966 - 400 de lei).

T. Cionga, farmacist, str. Sna
gov 12 : — Am fost în concediu 
chiar azi m-am reîntors.

— Dar în luna iulie, dar din 
aprilie ?

— ... (nici un răspuns).
— Culpa e culpă. N-am nici 

un argument... (C. Dandescu, 
judecător. B-dul. Magheru nr.

22, chiria lunară 18,50 lei) res
tanță din februarie 1966. O tă
cere grea, penibilă, ca-și situa
ția ; și totuși... culpa e culpă, 
cum spune chiriașul, cunoscător 
al legii.

în locul farmacistului M. Ca- 
targi, din str. Snagov 12, res- 
tanțier din martie ne lămurește 
contabilul șef de la Institutul 
de geriatrie :

— E plecat într-o excursie în 
străinătate.

Și tot în loc, ni se răspunde 
de la serviciul personal de la 
I.R.C.R. raion 23 August: — 
Proiectantul Felix Gurgulescu ? 
Nu mai e la noi. A stat numai 
3 luni... da, a cîștigat bani fru
moși. nu credem că n-a avut 
de unde plăti cei 9,50 lei chirie 
lunară.. (Da, ați citit bine, 9,

FLOBICA POPA

(Continuare in pag. a IV-a)

La Timișoara, la Institutul po
litehnic, vizitatorului i se explică 
cu exagerată mîndrie : „Căminele 
cele noi. In trei locuiesc deja 
studenți. Două vor fi gata în sep
tembrie. Priviți linia elegantă, 
admirați confortul, camerele pen
tru numai două persoane"... Ală
turi, la fel de elegante, la fel de 
confortabile — dar avînd came
re de patru persoane — se înșiră 
căminele construite în urmă cu 
trei sau patru ani. Ne interesăm 
de prețuri. Construcția unui bloc 
cu camere pentru patru persoa
ne (capacitatea — 324 studenți) 
costă 3 200 000 lei; construcția 
unui bloc cu camere de două 
persoane (capacitate — 396 stu
denți ; capacitatea mai mare se 
explică prin faptul că are un ni
vel în plus și este mai lung cu 
16 m) costă 5 200 000 lei. Ce 
și-au spus gospodarii de la Insti
tutul politehnic : un plus de ca
pacitate și 
(oferit de 
persoane) 
cheltuieli...

— Am observat că în camerele 
proiectate pentru patru studenți 
ați introdus șase paturi. Și în 
anul universitar viitor veți pro
ceda la fel ?

Ni se răspunde afirmativ și ur
mează justificarea :

— Numărul studenților care 
solicită să locuiască în cămin de
pășește posibilitățile noastre de 
cazare.

un plus de confort 
camera pentru două 
merită un plus de

ADRIAN VASILESCU

(Continuare tn pag. a 11-a)

agendă

DOMNIȘOARĂ, 
NU DEVENIȚI 
CROCODIL I

Un tînăr și talen
tat scriitor sovietic, 
V. Axionov, îmi a- 
duce aminte printr-o 
frază dintr-o poves
tire a sa de un epi
tet utilizat de sub
semnatul multă vre
me împotriva unui 
anumit tip de com
portare în rîndul u- 
nor femei. Valeri, 
eroul povestirii Iui 
Axionov, lucrase 
multă vreme în pă
duri depărtate unde 
venise, pentru scurt 
timp, un grup de

fete: tinere, vesele, 
gingașe — dar care 
plecaseră iute. Gru
pul acesta, de posi
bile mirese, îi lăsa
seră bărbatului de 
douăzeci și ceva de 
ani o stare de aspi
rație soră cu neli
niștea și cu fericirea 
în același timp. 
Răscolirile interioa
re căpătau dimen
siuni și prin faptul 
că, așa cum spune 
scriitorul, „în ulti
ma vreme, Valeri nu 
mai văzuse decît

două femei, mai bi- 
nezis doi crocodili 
bătrîni, normatoarea 
și bucătăreasa**.

Folosirea de către 
subsemnatul a ace
luiași epitet avea 
într-o măsură moti
ve asemănătoare. 
Venisem din liceu 
în facultate, adică 
dintr-o vîrstă cînd

EUGEN 
FLORESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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O PAGINĂ DE EROISM LEGENDAR
șirul luptelor seculare du

de poporul nostru pentru li- 
'tate și neatirnare, vicio
asele bătălii ale Armatei 
nâne din vara anului 1917 
îpă un loc de mare însem- 
tate.
Jupă luptele de pe pămîn- 

străbun al Transilvaniei, 
3ă apărarea vitejească a 
cătorilor carpatine la Jiu, 
Cîineni, la Dragoslavele și 
Predeal, Armata română, 
ăcutâ, a obținut victorii de 
•u-net împotriva trapelor 
mane și austro - ungare 
re acestea, la Ioc de 
nte se înscrie ofensiva 
la Mârăști, care a dus la 

ma mare victorie a ostași- 
noștri asupra forțelor Pij- 
lor Centrale. Tzbînda Ar
tei a Il-a române în bătă- 
de Ia Mărăștî a avut o în- 
înătate deosebită, determi- 
d o cotitură în desfășura- 
operatiunilor militare pe 

st front.
-a temelia victoriei de la 
răști ca și a celeilalte victo- 
legendare din vara anului

7 a stat eroismul de masă 
irmatei române, al întregu- 
popor român. Dragostea 

itru vatra strămoșească co
jită, încrederea în drepta- 
c au zei pentru car© luptau a 
iflat maselor pe front și în 
tele frontului o dîrzenie și 
vitejie fără seamăn. înțele- 
aa deplină a pericolului ce 
na asupra patriei, idealul 
apărare a ființei naționale 
permis mobilizarea poporu- 
într-un efort suprem pen- 
obți nerea victoriei.

!a veteran al războiului din 
6—1918 voi încerca să re- 
i cîteva amănunte privind 
ăliă de la Mărăști. Deși 
aflam atunci în alt sector 

frântului,. la Mărâșești, am 
lărit îndeaproape eroica 
ălie de la 11 iulie.
n vederea înfrîngerii tru- 
or inamice, care pregătise- 
o puternică acțiune ofensi- 
îrt vara anului 1917, prin 
e intenționau să zdrobeas-

că forțele noastre armate șî să 
ocupe ultima parte din terito
riul țării. Marele Cartier Ge
neral român, prevăzuse pentru, 
vara anului 1917, două acțiuni 
ofensive : una în sectorul Mă- 
râștir la care trebuia să ia 
parte Armata a îl-a română, 
și cea din sectorul Nămoloasa 
la care trebuia să ia parte for
țele Armatei I română. 
Misiunea trupelor noastre era 
foarte grea. Inamicul era pu
ternic fortificat într-un teren 
accidentat și acoperit

Acțiunea ofensivă a Arma
tei a Il-a române, în zona Mâ
răști, s-a stabilit a fi declan
șată în dimineața zilei de 11 
iulie 1917. Ca urmare. în 
noaptea de 10 spre 11 iulie.

înainte. Nu-i mai opri nimic. 
De mult așteptaseră ei ora a- 
ceasta... A fost o lovitură de 
trăsnet... Zadarnice fură cele 
din urmă silinți ale inamicu
lui. Veneau amenințătoare, ca 
valurile neoprite, regimentele 
2 vînători și 4 Argeș . FHn- 
tr-odatâ, după zilele și nopți
le de teribilă bombardare, 
după suferințele morale ale 
așteptării, lovitura aceasta a 
infanteriei noastre, dezlănțui 
ca furtuna panica în rindurile 
vrăjmașilor... cu răcnete nebu
ne, urni începură a fugi spre 
drumurile de scăpare cu ca
petele goale, arunci nd ar
me ied

La numai o jumătate de oră 
de ia atacul platoului Mărăști-

satul Mărăști. Comandantul o- 
perației de cucerire a satului 
Mărăști, într-un interviu apă
rut în ziarul „România0, 

„A fost o 
care, socot eu, 
din nou 
valoarea

de- 
bătălie 

a 
în chip 
ostașului

clara că : 
crîncenă, 
consacrat 
strălucit. 
nostru...0.

Forțele Armatei a 
mâne au dus apoi lupte grele 
în zona văilor nurilor Sușița 
și Putna. Inamicul a fost în- 
frînt în după-amiaza zilei de 
11 iulie, pe dealul Mînăstioara, 
aflat la sud de Mărăști. și pe 
dea.ul Po ana încărcătoarei.

Ziua de 11 iulie se încheia

Il-a ro-

MĂRĂȘTI OQ
ostașii români au reușit să se 
apropie pînă la 100 m de pozi
țiile dușmane. Toată noaptea 
au așteptat cu nerăbdare sem
nalul de atac. în zorii zilei, la 
ora 4. s-a declanșat puternicul 
atac al Armatei a Il-a române.

Prin acțiuni îndrăznețe, an- 
ga.jînd lupta corp la corp, și 
folosind cu pricepere grenada, 
ostașii regimentelor 4, 18 din 
Divizia 3 infanterie, au cuce
rit fortificațiile de pe dealul 
Teiușului, dealul Cotul Roșea 
și Dealul Mare. în numai 2 
ore, platoul Mărăștilor era în 
mîinile ostașilor noștri.

Mihail Sadoveanu — mare
le nostru scriitor, cîteva zile 
mai tîrziu, înfățișînd eroismul 
ostașilor români, scria în- 
tr-unul din articolele publica
te în ziarul „România0 : „Cu
rînd, artileria noastră lungi ti
rul și infanteriștii se zvîrliră

General-maior în rezervă

Ilie Antonescu

lor brigada a 6-a din Divizia a 
3-a a început lupta pentru cu
cerirea satului Mărăști. Fiind 
puternic fortificat, luptele care 
s-au dat pentru cucerirea sa 
au fost deosebit de sîngeroase. 
Satul, așezat pe o creastă do
minantă, permitea inamiculiB 
să lovească în plin trupele 
noastre.

Prin atacuri combinate din 
flancuri și frontale, au fost 
cucerite cotele 116, 117 și 118, 
care constituiau puncte puter
nic fortificate de inamic. Lup- 
tfnd la baionetă, în tranșeele 
dușmanului din perimetrul sa
tului. bravii ostași români, cu 
prețul a zeci de vieți, au reu
șit, după 4 ore, să cucerească

cu un bilanț pozitiv. Prin 
forturi deosebite, trupele 
mâne au realizat o breșă 
portantă in dispozitivul 
micului.

Prin acțiunea ofensivă a Ar
matei a Il-a române, din nua 
de 11 iulie, au fost eliberate 
peste 30 localități, iar linia 
frontului pe o lungime de 30 
km a fost imp:r.s* pe o aâ'n- 
cime de 20 km. In localitățile 
eKberate, populațița avilâ a 
făcut o primire entuziastă 
bravilor noștri ostași. Ja 
inima V ran cei — sena istori
cul C. Kirițescu — soldați! 
regimentelor de gorjeni, mebe-

e- 
ro- 
im- 
ina-

dințeni ?! din Calafat, trec 
ca un val care înlătură totul 
in cale. Soveja, Rucărenii, 
Dragoslavele, Negrileștii, cen
trele străvechi ale vrîncenilor, 
primesc cu entuziasm pe libe
ratori ; populația le iese în ca
le cu lacrimi în ochi și cu 
brațele încărcate cu flori".

Comandantul Armatei a Il-a 
române apreciind faptele de 
vitejie săvirșite de ostașii ro
mâni la Mărăști. sublinia că : 
„V-ati măsura- cu un du«man 
care se crede a fi ce! mai tare 
din lume și care nu cunoaște 
ce este a da înapoi— Puteți să 
vă mindriți cu această izbindâ 
și să așteptau cu toată încre
derea semnalul pentru relua
rea Marșului inai-.t^.

Dator'â ufaMsivei A-matei 
a IT-a Romane, de Ia Mărâsti. 
Puterile Centrale si-au revizu
it întregul pian de atac pe 
frreîîu! drrî Moldova. scfrfm- 
bisd o fer. siva pe Valea Siretu- 
hR ji a Oituzutai.

SabHMtr.d :rrex?rar»a vic
toriei obținute de ostasii n> 
taân» H bâtâha de la Mârâțri. 
Exu>:strul de râzbo» francez. 
Piir. erâ. intr-o telerramâ a- 
dresate minisonlui de război 
nxsîr.. -oțg: „Arma’a‘france
ză a aflat cu bucurie despre 
fr iTXMseie succese ale Arma
te române, refăcută de curînd 
4: nerăbdătoare în dorința ei 
de a cură ți pămîntul patriei... 
Rxe transmite^ felicitările 
cefe mei râldoroase și urările 
cele -nai vii ale aoldațHor fran
cezi râtre frații lor de armă".

Ofensiva de la Mărăști con- 
<-'tuie un episod strălucit, o 
expresie rrărioare a calităților 
de bravură și eroism ale osta
șilor români, un exemplu înăl
țător al dragostei pentru țară, 
o dovadă concludentă a vita- 

și energiei nestinse a 
poporului nostru.

ten
ZtTe de vacanță

O nouă serie de elevi 
în tabără

DEVA (de la corespondentul nostru). 
Taberele de pionieri și școlari din 

Intregalde, Tăuț, Izvorul Ampoiului, 
Vața, Blăjeni, Sugag, Săsciori, Ohaba, 
așezate în cele mai pitorești locuri alpi
ne din regiune, au primit de curînd 
cea de-a treia serie de oaspeți — 800 
de elevi de pe toate meleagurile^ regiu
nii, care timp de două săptămîni vor 
colinda frumoasele locuri din împreju
rimi, se vor string© în jurul focurilor 
de tabără, vor cînta și vor recite poezii, 
vor face sport.

f
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Sesizori 
Propuneri 
Răspunsuri

Scurt ți la obiect
Tovarășe Ion Hurmuz, sîntem !n pose

sia răspunsului dat de sfatul popular al 
raionului Dorohoi în legătură cu sesizarea 
dv. Analizînd situația electrificării, orga
nele comunale au stabilit că în toamna 
anului 1967 se vor convoca adunări popu
lare în care să se pună în dezbatere și 
aprobare electrificarea tuturor satelor care 
aparțin comunei Suharău. Deci, în anul 
1968, în raport cu încasarea debitelor ce 
se vor aproba în adunările populare, ur
mează să se realizeze electrificarea satelor 
din comuna Suharău. --

Scuzați, tovarășe Inginer, 
ați groțit adresa

Scrisoarea dv., tovarășe .ngtoer, era — 
de ce să nu recunoaștem — foarte... la
crimogenă. Acesta a fost și motivul pen
tru care am trimis-o Consiliului Superior 
al Agriculturii spre rezolvare. De aid am 
aflat că dv ați fost repartizat prin Comi
sia guvernamentală la T.C.LF.U. Oltenia 
conform H.C.M. nr. 918/1960 unde erați 
obligat să lucrați timp de 3 ani. Dumnea
voastră însă v-ați dat demisia (a se înțe
lege dezertat) și v-ați angajat la T.R.G 
Suceava fără aprobarea Consiliului Supe
rior al Agriculturii. Deci, ați încălcat ho- 
tarîrea respectivă. Dar drepturile bănești 
nu le puteți primi decît de la unitatea 
la care ați fost repartizat și nicidecum 
din altă parte. De! Cine nu deschide 
ochii...

Mai bine mal tîrzlu, decît..,
Vasăzică dv., tovarăși de la sfatul popu

lar al raionului Bacău, în urma verifică
rilor făcute ați descoperit (mare desco
perire 1) că gestionara Ana M anole din co
muna Luizi — Căugăra ținea mai tot tim
pul magazinul închis, ba mai mult a fost 
găsită si cu o lipsă de ...9 600 lei. „In 
viitor — spuneți dv — magazinul va fi 
bine aprovizionat și are un gestionar con
știincios și competent".

Se pare că zicala „Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată" nu este întotdeauna vala
bilă. In cazul dv cu cît era mai devreme 
cu atît era mai bine (pentru cetățenii co
munei respective I)

Laie sau bălaie î

O imagine care nece- 
ă explicații . strada 
jată de tineri care se 
rnbă ore întregi, discu- 
id sau mîncînd semințe, 
Hă tîwiu spre seară. Pe 
eeașf stradă centrală și 
idirea casei de cultuiă 
teptîndu-și zadarnic oas- 
ți.
Programul afișat la in
tre t-a invitat, spre 
earplu, în perioada 15— 
iulie, pe acești tineri ia 

mătoaiele acțiuni: o că- 
iorie pe hartă (Pe me- 
iguri buzoiene), două 
npozioane (Noutăți din 
iustria masei oi plastice 
Buzăuf, feti, azi, mîinej, 
întîlnire cu membrii ce- 
clului literar și o masă 
tundă dedicată tineretu- 
i (Cum să ne compor- 
m în societate). Tn plus 
r spectacol de muzică 
pulară.
„Slabă participare, cîți~ 

tineri și atît", constată 
ihnft directorul Casei de 
Itură, Răican Nicol ae. 
'inc să urce pe căldura 
ta un etaj și să se închi- 
! in mici/e noastre săli 
ntru a asculta o confe-

Ceea ce mărturisește 
U greu tovarășul direc- 
r e faptul că simpozio- 
J „Buzăul ieri, azi, mîi- 
î r călătoria pe hartă „Pe 
deaguri buzoiene" sau 
scuția „Cum să ne com- 
•rtăm în soefetate- sînt 
țiuni tradiționale, se țin 
iroape trimestrial. O 
Irturisesc dosarele.
La serile dislractive, din 
uza lipsei de spațiu, 
istă o aceeași slabă par- 
:ipare. Sîntem în plină 
ră și singura grădină 
ide se putea» organiza 
tivități cultural-artistice 
te închisă. în primăvară, 
a constatat că scena e 
îteriorată. Drept urmare 
fost îndepărtată. Dar 

im alta în loc nu s-a 
ai făcut, a fost închisă 
adina. Explicațiile devin 
tfel acuzații fără drept 
î apel: nici spațiu, nici 
:tivitățî Interesante.

rogramul de club 
- uă stimulent 

nefolosit
Prestigiul casei de cui- 
iră, ca al oricărei institu- 
i este asigurat de activi- 
itea pe care o desfășoa- 
i. Lucrul acesta este știut, 
ecretarul Comitetului o- 
ișenesc Buzău al U.T.C., 
târâșul Constantin An-

drone remarcă, în același 
timp ,^i obligația ca a- 
ceastă activitate să fie or
ganizată într-un cadru a- 
aecvat" Referința era fă
cută la clubul care func
ționează la casa de cultu
ră E vorba, de fapt, de 
o sală în care funcționează 
un televizor și de cîteva 
focuri de șah și de șubec. 
In afara televizorului, âl 
cărui program îl vizionea
ză, după repetiții, mem
brii formațiiloi artistice și 
foarte rar cîte un vizitator, 
activitatea de club nu 
există.

La parterul clădirii în 
care se află casa de cul
tură există însă un fel de 
club și o bibliotecă. Bi
blioteca este a salariaților 
cooperației de consum iar 
duhul e anexat casei de 
ajutor reciproc a pensio
narilor. In acest spațiu, 
astfel ocupat, e proiectată 
deschiderea unul club al 
tineretului. Proiectul e 
vechi de aproape doi ani. 
$i se pare că va mai ră- 
mfne încă mult timpmine încă mult timp în 
stadiul de proiect. A de
venit 0 obișnuință atît 
pentru casa de cultură, 
comitetele orășenești 
U.T.C. și de cultură Ș1 
artă cit și pentru comite
tul executiv al sfatului 
popular, viziunea fericită 
a activității viitoare a a- 
cestui club despre care 
vorbesc mereu la super
lativ ca despre o unică și 
fericită soluție. Și poate 
că au dreptate dar prea 
marele entuziasm de care 
dau dovadă verbal devine 
pe semne paralizant cînd e 
vorba să se treacă la fap
te, pentru că nu s-a între
prins încă nimic.

Necesitatea înființării a- 
cestui club e condiționată 
Si de faptul că două din 
marile întreprinderi buzo- 
iene. Uzina de mase plas
tice și Uzina mecanică, în 
care lucrează foarte mulți 
tineri, nu pot oferi condi
ții în desfășurarea unei 
activități culturale La 
mase plastice nu există 
decît o bibliotecă. Tinerii 
care activează în cîteva 
formații artistice ale sindi
catului, din cauza faptului 
că lucrează în schimburi 
diferite nu pot oferi în 
realitate decît foarte rar 
un spectacol La Uzina 
mecanică există un club 
instalat tn clădirea unei 
cantine recent desființate 
Da: programul lai de 
funcționare coincide cu 
timpul d- lucru al salaria- 
ților așa încîl nit se poa-

te vorbi nici aici despre o 
activitate. Acesta este și 
motivul pentru care jocu
rile de șah și mesele de 
ping-pong sînt închise m- 
tr-o debara prăfuită, neso- 
b'citate de nimeni. în plus, 
uzina se află undeva la 
intrarea în oraș iar majo
ritatea salariaților locuiesc 
departe de ea.

în Buzău funcționează 
și patru cămine culturale 
de cartier conduse volun
tar de cadre didactice. 
Cum și aici activitatea »-a 
redus mult timp doar Ia o 
conferință sau două pe 
săptămînă iar voluntaria
tul conducătorilor acestor 
cămine a fost condiționat 
de programul școlar s-a 
ajuns practic doar la o 
existență... scriptică. Pe 
lîngă două din aceste că
mine există și biblioteci. 
Nici ele. pnn numărul mic 
de volume pe care-l au, 
în plus sînt și cărți vechi, 
nu poi emite pretenții de 
activitate

în această situație or
ganizarea unui puternic 
club pe lîngă casa de cul
tură orășenească rămfne 
să fie împlinită pentru că 
numai atunci s-ar putea 
vorbi despre o instituție de 
cultură adresată publicului 
larg, și în primul rînd ti
nerilor.

Ce împiedică or
ganizarea unei largi 
activități la casa 

de cultură

%

Umt«M d» trtitni grea româneaici ocupi poziția indicată

fUi

la re-

CV BANI MULTI’?—

In formațiile casei de 
cultură, dansuri, teatru, 
teatru de păpuși, muzică 
populară și ușoară acti
vează mai mult elevii li
ceelor din oraș. Prezența 
tinerilor din întreprinderi 
și instituții poate fi soco
tită doar o excepție. Răs
punsul la întrebarea de ce 
se întîmplă așa ni-1 dă 
Peneș Nicola e metodist : 
„formațiile artistice din 
întreprinderi cuprind în 
majoritate doar tineri. A- 
cestea sînt însă formații a- 
parținînd sindicatelor iar 
noi, casa de cultură, apar
ținem rețelei așezăminte
lor culturale. Această du
alitate administrativă nu 
stimulează deloc activita
tea artistică în mod nor
mal din moment ce ni se 
spune casă de cultură o- 
rășenească ar trebui să 
avem aici formații cuprin- 
zînd un număr mare de 
pariicipanți, am putea ast
fel să organizăm mai des

formațiilor pe zed de în
treprinderi ți mstUup: st 
ajunge doar la realizări 
mărunte si la imprdțtierea 
de fonduri bănești intem- 
note, fonduri care, centra
lizate ar putea soluționa 
achiziționarea de materia
le pe care o casă de cul
tură orășenească, un dub 
orășenesc le-ar putea oferi 
apoi tuturor cetățenilor'

Atît timp cît dezideratul 
„Casa de cultură — cen
trul activităților și preocu
părilor cultural-artistice", 
nu este transpus în fapt, 
și totul e lăsat pe seama 
unor conjuncturi favorabi
le, diverse campanii și 
concursuri, activitatea ar
tistică de tna«ă nu poate 
fi stimulată decît formal. 
Poate ai trebui ca aceste 
case orășenești să fie tre
cute sub conducerea orga
nizației U T.C. ar 
membrii formează < 
imensa majoritate 
lor care fac din 
cuhural-ârtistică o 
și instructivă ocupație 
timpului liber

căror 
de fapt 
a ace- 
munca 

plăcută 
a

Ne amintim □ zicală : 
orice bu- 

o masă 
ul pri- 
ela care 

asemenea 
puțini". 

referit la această 
zicală pentru că la Bucu
rești și la Timișoara am 
auzit pe mulți adminisba- 
tori de cantine studențești 
spunfnd : „Alocația de 
masă este mică, ne des cur- 
căm greu“. Pentru că stu
denții Universității, Insti- ■ 
tutului politehnic și Insti
tutului de cultură fizică 
din București, ai Universi
tății din Timișoara $fnt 
nemnlțumiti de calitatea 
mesei care se servește la 
cantinele lor. $i. în sfîrsit, 
pentru că despre multe
cantine, studenții spun z
„La noi se mănîncă mai 
bine decît la restaurant".

.«Institutul politehnic 
din Cluj — cantina dfn 
strada Hori a 
ția de masă 
ca la orice 
studențească 
aici spiritul 
î$i «emnalează 
La Cluj. iama, cartofii co
stă 1,50 lei kg. Administra

nr. 2. Aloca- 
este aceeași 

altă cantină 
Numai că 
gospodăresc 

prezența.

torul cantinei fi cumpără 
însă vara, cînd prețul lor 
este de 0^0 lei kg - fi 
depozitează fu beciuri spe
cial amenajate, ti sortează 
de 3—4 ori pe lună. Tot 
vara pregătește con sene, 
compoturi. Notăm cîteva 
diferente față de prețu
rile pieței : la castraveți — 
3 lei la kg; la bulion 4 
lei la kg; la compoturi 5 
lei la kg etc. etc. Dife
rențe care sporesc calita
tea mesei.

...Cantina înstitutulct 
de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș. în sestoiiea 
de examene care s-a în
cheiat în urmă cu cîteva 
zile peste 30 de porci din 
îngrășătoria cantinei — 
au făcut cunoștință cu ca

riale și timp pentru reno
varea căminelor... noi.

Cele trei cămine noi ale 
Institutului politehnic din 
Timișoara, cu camere pen
tru două persoane, au 
intrat în folosință în 
luna martie a anului 1966. 
Recepția însă s-a făcut la 
18 iulie Căminele au nu
meroase defecte, trebuie 
reparate băi, înlocuite uși 
etc. între Institutul poli
tehnic și Trustul regional 
de construcții a început 
corespondența. Hîrtiile 
s-au adunat în dosare vo
luminoase. Dar cine este 
vinovat că Institutul poli
tehnic mai întîi a luat în 
primire căminele, a cazat 
studenții și apoi a făcut 
recepția ? Procedeul pare

tutui politehnic șl Uni
versitatea din București, 
în Centrul universitar Ti
mișoara etc. Neajunsurile 
acestor trambalări sînt mai 

■ multe. Ne oprim însă la 
cel esențial : aproviziona
rea bibliotecilor din că
mine. Intr-un an cumpără 
cărți necesare studenților 
de la chimie. Dar în al 
doilea an studenții chi- 
miști nu mai stau în cămi
nul respectiv. în schimb 
biblioteca cumpără acum 
cărți necesare studenților 
la drept etc.

UN C1NTEC VECHI ; 
„NU NE AJUNG 

FONDURILE0

„II ascultăm, atunci cînd 
este vorba despre anrovi-

Tovarășul Orășanu Gheorghe din comu
na Urai, raionul Rm. Vîlcea, a urmat o 
școală de calificare în meseria de zidar 
pe șantierul Combinatului chimic din Go
vora. Omului i s-a'spus că pentru a primi 
calificarea de zidar e nevoie de două luni 
școală și 5 luni practică, după aceea do 
18 In ni practică etc.

Am trimis scrisoarea Ministerului de 
Construcții pentru Industria Chimică și 
Rafinării, respectiv Direcției personal și 
învățămînt, pentru a se lămuri situația.

Din răspuns — care a fost trimis și ce
lui care a sesizat acest lucru — aflăm că 
„s-au dat indicațiile necesare întreprinde
rii șantierului de construcții Brașov pentru 
a verifica cele sesizate și pentru a lua 
măsurile corespunzătoare în vederea elibe
rării certificatului în cazul că ați reușit 
la examenul de absolvire..."

De ce ne-om fi complicînd în hîrtii inu
tile ? Răspunsul era foarte simplu, aveți 
sau nu aveți dreptul la certificatul respectiv, 
e sau nu nevoie de 5 sau 18 luni practică I

Vinovat, Păun-acarul
De fapt e vorba de o propunere care 

poate fi rezolvată foarte ușor. Iată despre 
ce e vorba. La C.I.L. Reghin, ziarele sînt 
aduse de la difuzarea presei și lăsate la 
poartă. Portarul cînd poate le trimite sec
țiilor, cînd nu, oamenii așteaptă mult și 
bine. Alteori, în secții, ajung ziare 
puține decît trebuie. Oamenii se supără 
dar vinovat iese mai întotdeauna... Păun- 
acarul. Cititorii au propus într-o consfă
tuire ca să se confecționeze niște cutii 
închise în care tovarășii de la difuzare 
să lase ziarele pentru fiecare secție și de 
unde să le poată ridica difuzorii volun
tari. Propunerea se pare că e bună. Nu 
de alta, dar dacă de difuzare se ocupă 
portarul, cu ce se mai ocupă tovarășii 
de la difuzare ?

analitică un termostat U 
10: fiziopatologia un foto- 
metru cu flacără. Achizi- 
ționîndu-Ie, I.M.F. Tg. 
Mureș a plătit peste 
300 000 lei. Deși în insti
tut asemenea aparale se 
găsesc în 5—6 exemplare. 
Dar în proprietatea altor

PLASA RISIPEI ARE
OCHIURILE MARI

zanul. Valoarea mesei a 
sporit astfel cu 54 000 lei. 
La 1 iulie a început pre
gătirea conservelor și com
poturilor. Calculele prevăd 
o creștere zilnică a aloca
ției ' de 
4 000 lei 
denți.

masă cu peste 
la 1 400 de stu-

A
RENOVARE

RENOVA,

Administratorii cămine
lor studențești au învățat 
să conjuge acest verb la 
toate timpurile.

Să fim bine înțeleși : nu 
declarăm război curățe
niei, ordinei. Dar nu cre- 
d -m că mai ponte fi tole
rată risipa de bani, mate-

să fie generalizat. Altfel 
cum ar fi posibil ca la 
Institutul pedagogic de 
trei ani din Baia Mare un 
cămin intrat în folosință 
în anul 1963 să înghită în 
numai patru ani fonduri 
de reparații care să depă
șească valoarea lui ? Este 
trista realitate, nu o figură 
de stil.

„...CA-MI IAU 
GEAMANTANUL

Șl PLEC!**

Studenții unoT facultăți 
devin, fără voia lor, „chi
riași grăbiți" Un an lo
cuiesc într-un cămin, al 
doilea an în altul... Situa
ția este frecventă ia Insti-

zionarea laboratoarelor cu 
aparatură. La Institutul 
de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș, de pildă, 
în anul 1967 fondurile 
pentru procurarea unor a- 
parate se ridică la 8 mili
oane ’.ei. Totuși, nu sînt 
suficiente. Și ni se paie fi
resc să fie așa. cînd fie
care disciplină solicită noi 
și noi aparate pentru acti
vitatea științifică și didac
tică, în vreme ce alte dis
cipline posedă asemenea 
aparate, dar nu reușesc să 
le utilizeze la capacitatea 
lor maximă. Cîtevă exem
ple : fiziologia a cerut un 
microscop stereoscopic ; 
chimia anorganică un mi
croscop de masă ; chimia

discipline. De asemenea, 
la Timișoara, într-o con
sfătuire privind cerceta
rea științifică a cadrelor 
didactice s-a arătat că la 
Institutul politehnic, Insti
tutul agronomic și la Insti
tutul de medicină și farma
cie aparate pentru care 
s-au cheltuit sume impor
tante nu sînt folosite la 
capacitatea lor maximă.

SĂ RECAPITULĂM :

• în anul 1968 noi in
vestiții vor fi destinate 
construcțiilor de cămine. 
$i Institutul politehnic 
din Timișoara va fi bene
ficiarul unor asemenea in
vestiții. Ministerul învăță- 
mîntului (ca for tutelar)

este chemat să vegheze la 
folosirea rațională a ace
stor fonduri.

• Este vară, legumele 
și fructele pot fi procurate 
la prețuri minime, așa ca 
gospodarii au început deja 
pregătirea conservelor și 
compoturilor. La canti
nele studențești din Capi
tală se reeditează însă po
vestea greierului, ce-i 
drept, într-o variantă 
noua : „De ce să ne obo
sim, putem cumpăra din 
magazin". Sperăm ca ser
viciul de specialitate din 
Ministerul Învățămîntului 
să nu mai dea „bun de 
tipar" acestei povești.

• Lucrurile sînt clare î 
pentru repetatele renovări 
ale căminelor noi, pe 
„banca acuzaților" ar tre
bui să ia loc — alături de 
neglijența (sau neprice
perea) constructorilor — 
indulgența (sau neprice
perea) celor investiți de 
beneficiar să semneze pro
cesul verbal de recepție.

• Credem că nu este 
imposibil ca un student să 
locuiască în același cămin, 
în aceeași cameră și cu a- 
ceiași colegi din primul și 
pînă în ultimul an de stu
denție.

• Aprovizionarea labo
ratoarelor s-âr putea face 
și altfel decît la nivelul 
disciplineloi de studiu ? 
Specialiștii propun organi
zarea unor laboratoare 
centralizate —* la nivelul 
unor catedre sau pe gru
puri de discipline.
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De obicei se întîmplă cam 
așa : de cîte ori se organizează 
o acțiune de muncă patriotică, 
comitetul raional sau orășenesc 
U.T.C. stabilește forțele necesa
re, repartizează sarcinile cîtorva 
unități din oraș, iar secretarii 
comitetelor U.T.C. respective 
mobilizează tinerii pentru a în
deplini cifra fixată. Un aseme
nea procedeu trădează modul 
cel mai la îndemînă de a acțio
na, a cărui insuficiență se dez
văluie inevitabil la o excesivă 
utilizare.

Adunarea generală a unei or
ganizații de la Fabrica de con
ductori din Tîrgu Mureș a con
stituit punctul de plecare al pre
zentei anchete datorită unui a- 
mănunt aparent neînsemnat. O 
acțiune de muncă voluntar-pa
triotică înscrisă în planul de 
muncă a fost însoțită de urmă
toarea explicație : „Așa ni s-a 
fixat de la comitetul orășenesc 
U.T.C. Pînă acum n-am făcut 
asemenea ieșiri pentru că nici 
n-am fost solicitați". Ulterior, 
răsfoind și cîteva planuri de 
muncă ale altor organizații 
U.T.C., de data aceasta la cîteva 
întreprinderi din Reghin, a în
ceput să se contureze o situație 
care se anunța cam aceeași pes
te tot : în majoritate planurile 
de activitate ale organizațiilor 
U.T.C. nu cuprindeau nici o re

ferire la vreo acțiune de muncă 
patriotică pentru luna respec
tivă ; cel mult, se menționa : 
„Tinerii secției noastre vor lua 
parte la acțiunea care va fi ini
țiată de comitetul orășenesc 
U.T.C.".

„Aceasta este într-adevăr si
tuația — confirmă și tovarășul 
Eugen Tău, inginer șef al C.I.L.- 
Reghin și secretar al comitetului 
raional U.T.C. Obiectivele se 
stabilesc la nivel de raion și a- 
poi se repartizează, pe felii, fie
cărei unități". Iar argumentul 
cel mai des utilizat, și cel ade
vărat de altminteri, este că s-a 
creat mai întîi o obișnuință și

se ajunge astfel, treptat, la o a- 
titudine de pasivitate, de aștep
tare lipsită de interes, în rîndul 
organizațiilor de bază U.T.C., de 
neîmplinire a dorinței firești de 
a munci a tinerilor. Organizația 
de bază care trebuie să fie ea, 
locul de naștere al inițiativei, 
să creeze climatul corespunză
tor pentru cultivarea sa, devi
ne, paradoxal, receptivă numai

inițiative dintr-o simplă obser
vație : „De cîte ori sîntem soli
citați de conducerea întreprin
derii noi participăm".

La C.I.L. am încercat și un 
mic calcul: adunînd cifrele care 
reprezintă participarea tinerilor 
la cele trei acțiuni mai mari de 
la nivelul orașului, am ajuns 
aproximativ la 250. Am adăugat 
la aceștia încă 50 de tineri care

— Și nici n-ar putea fi altfel, 
spunea tînărul Ilie Crăciun de 
la C.I.L. Noi lucrăm în schim
buri și asemenea „mobilizări" 
nu-i pot antrena decît pe cei ce 
se află în întreprindere în mo
mentul respectiv. Dacă ar exis
ta un plan de acțiune pe care 
să-1 cunoaștem cu toții, dacă aâ* 
exista mai multă inițiativă din 
partea organizațiilor de bază, și

tie
Venit în îndrumare și con

trol, pi pus în fața unor acti
vități anemice ale organiza
ției de bază U.T.C., instruc
torul raional U.T.C. exclamă 
de cele mai multe ori . 
„Cum tovarășe ? N-a# reu
șit să organiza^ și voi un 
simpozion despre prietenie și 
dragoste ? Nici o conferință 
pe teme de morală ? Sau 
măcar o joie a tineretului ?“ 
Și, pentru ca deplasarea să 
nu se rezume doar la control, 
instructorul respectiv, bine in
tenționat, pune umărul la 
treaba:: caută la căminul 
culiunal o conferință „adec
vată", discută cu trei cadre 
didactice să pregătească un 
simpozion (ceea ce înseamnă 
trei .conferințe puse cap la 
cap l), sq u, eventual, organi
zează el însuși, drept model, 
o joie a tineretului care tre
buie să .aibă neapărat și o 
„parte eiducativă“. De aici, 
din asemenea situații repeta
te, ia naștere un paradox ale 
cărui consecințe sînt inevita
bile și au fost subliniate în 
dese rînduri de interlocutorii 
noștri. Sintetizînd părerile 
lor, paradoxul sesizat poate 
fi exprimat astfel: cu toate 
că, de-a lungul întregii sale 
activități, U.T.C. se ocupă de 
foarte multe lucruri, înce-

popularizare a acestor obiecti
ve, cu mult înainte de începe
rea lor, în cadrul adunărilor 
generale. Noi facem astfel de 
acțiuni la instruirile cu secreta
rii, dar probabil că se opresc 
aici. Dacă ar fi continuate - în A4K.XX, vuva vv ax uwa vtx 
toate organizațiile de bază s-ar zultat un4 interes m,ai susținut și 
realiza o creștere a simțului de - chiar, ideclanșarea unor adevă- 
răspundere personală' si. tinerii cîțtlgarea.... ... . .. . lor. Stimulentele acordate m
s-ar simți mai direct pârtiei- prezent își pierd uneori tocmai... 

caracterul stimulativ urmărit 
1___ ' r' _ inițial, O; întreprindere cum e

C.I.L.-Reghin a primit anul tre- * 
put, pentru activitatea voluntar- 
patriotică depusă... un joc de 
șah ! Cei de la I.R.U.M. au fost . 
ceva mai norocoși : au un apa- > 
rat de radio. Ar fi ‘ mult mai 
bine — spunea Emil Luca 
— dacă aceste sume s-ar în
drepta procentual, potrivit con- R 
tribuției aduse, spre organizații- \ 
le de bază, unde să fie folosite, » 
printre altele, pentru sporirea 
bazei materiale necesară des
fășurării diferitelor ’ activități 
educative.

O propunere care a fbst sus- • 
ținută, de toți tinerii cu care am ‘ 
stat de vorbă de-a lungul aces
tei anchete. Realizarea ei, ca și 
a celorlalte sugestii amintite, ar 
duce nemijlocit la cultivarea .?•/ 
unei atitudini active, de partici
pare continuă, în rîndul organi
zațiilor de bază U.T.C., la edu
carea inițiativei fiecărui tînăr 
în parte. Și acesta este tpemai 
scopul urmărit de activitatea . 
voluntar-patriotică.

întorc, desigur, sub formă de o- 
biecte, dar care nu ajung întot
deauna la • organizațiile de 
bază, deci'cu atît mai puțin a- 
jung la tineri. Discuțiile au sub
liniat că este necesară crearea 
unor stimulente individuale a- 
cprdate celor mai merituoși ti
neri, ceea ce ar avea drept^re-

s-ar simți mai direct partici-

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE — ACTIVITATEA CONTINUĂ !

DE CE NUMAI LA ZILE MARI ?
că acum se acționează mai de
parte, în virtutea aceleiași obiș
nuințe. Dar 
este motivul, complacerea în 
continuare în
explicație, fără încercări de a 
găsi și anumite rezolvări, nu 
mai este justificată. Pentru că

dacă acesta

această unică

ANCHETA NOASTRĂ
IN REGIUNILE

atunci cînd i se sugerează dina
fară inițiativa.

Discuțiile pe care le-am pur
tat cu mai mulți tineri și acti
viști U.T.C. din raionul Regnin 
au scos la iveală și alte argu
mente care au demonstrat vala
bilitatea afirmațiilor de mai sus. 
La I.R.U.M. una din organiza
țiile importante din Reghin ni 
s-a vorbit despre unele lucrări 
specifice care se desfășoară în 
prezent în fabrică : nivelări de 
teren, transport de cărămizi, în 
vederea înălțării unor hale noi. 
Dar îți poți da seama în ce mă
sură aparțin tineretului aceste

să zicem, au 
verse lucrări 
portanță în întreprindere. Cifra 
300 pe care o obținem reprezintă 
însă, doar două treimi din nu
mărul total al tinerilor. Și a- 
ceasta în eventualitatea că fie
care din ei nu a participat decît 
o singură dată la muncȘ, lucru 
foarte greu de crezut. Rezultă 
deci, că cel puțin o treime din 
tinerii de la C.I.L. n-au fost 
prezenți niciodată de la începu
tul acestui an pe vreun șantier 
al muncii patriotice. Și asta nu 
din vina lor.

luat parte la di- 
de mai mică im-

participarea ar fi mai numeroa
să.

Așadar, o participare mai 
bună, care ar aduce în mod fi
resc după ea rezultate mai bune. 
Atunci, de ce se mai menține 
acest sistem defectuos, al con
vocărilor, „de sus în jos", care 
nu reflectă în suficientă măsură 
posibilitățile reale ale tinerilor ?

— Pentru că obiectivele de 
muncă patriotică ale unui oraș 
sau raion, în ansamblu, nu sînt 
cunoscute în profunzime pină la 
nivelul organizațiilor de bază. 
Pentru că de obicei nu se des
fășoară o amplă activitate de

panți activi la înfăptuirea 
cărei lucrări.

Cuvintele aparțin tovarășului 
Emil Luca. secretar al Comi
tetului raional Reghin al U.T.C., 
dar ele nu oferă pe de-a-ntregul 
explicația situației.. Aproape toți 
interlocutorii s-au referit în 
mod critic la sistemul actual de 
acordare a stimulentelor. Așa 
cum se procedează în momentul 
de față, fondurile obținute prin 
muncă voluntar-patriotică iau 
destinații de pe urma cărora nu 
beneficiază întotdeauna cei care 
le-au creat. O parte din ele se

fie-

al U. T. C., dovedește că în 
timp ce organizațiile U.T.C. 
se străduiesc .^ă-i mobilize
ze" pe tineri la diferite acti
vități, există multe obiceiuri 
care îi atrag în mod firesc, la 
care ei participă cu toată in- 
sutlețirea. Este un teren fer
til încă insuficient cercetat".

.Jn preluarea acestor tra
diții nu există încă o obiș
nuință, se fac doar pe ici pe 
colo unele încercări timide, 
la care se renunță ușor și a- 
ceasta intr-un domeniu in 
care valorificarea nu poate fi 
făcută decît printr-o acțiune 
de dezvoltare și de imprima
re a unui caracter perma
nent, absolut indispensabil" 
(Gali Francisc, secretar al 
Comitetului raional Sf. Gheor- 
ghe al U.T.C.).

Dialogul de mai sus pune 
accentul destul de elocvent 
pe anumite stări de lucruri 
existente. Dar intervențiile 
au relevat in aceeași măsură 
și propunerile, sugeri nd in
cluderea lor în preocupările 
viitoare ale organizațiilor 
U.T.C. S-a amintit, de pildă, 
că duminica cultural-sportivă 
este o formulă reușită, care 
corespunde din multe punc
te de vedere unui anumit 
specific al vieții satului, care 
îmbină într-un mod fericit și

încercări cu toate că princi
palii participanți ai formații
lor respective rint, bineînțe
les. tinerii. Intr-o altă comuni 
Bățanii Mari, din raionul Sf. 
Cheorghe, președintele datu
lui popular, tovarășul Ke- 
resztes Zo'.tan. ne relata da- 
pre un alt obicei, intibut m 
partea locuita: m riecare «*, 
noa recruți rint conduși la 
gară de părinți și rude. ia 
frunte cu președoriele datu
lui, cart a tnsoțește open și

in preajma lor. Întorși aomi, 
se organizează un mare 
-,bal al recruților" la care 
participă tot satul. Aceasta 
este un fel de carte de vizită 
a comunei. „Dacă nu ni se 
dă voie cumva să facem ba
lul, gestul este socotit drept 
o mare jignire. Și ni s-a in- 
tîmplat în anii trecuți să nu 
ni se aprobe din cauză că nu 
avem program artistic. Tre- 
buia cică, sâ asigurăm par
tea educativă". Acum insă 
nu se mai petrece acest lu
cru, obiceiul a reintrat în 
drepturile sale.

în raionul Hațeg, ca și în 
altele de altfel, există așa 
numitele „nedei“ care, însă, 
ni se mărturisea cu regret, 
sînt făcute de cei bătrîni. în
tre comune se iscă totuși o

A munci diferențiat, a fine seama 

de specificul local și particularitățile

tinerilor înseamnă

A CUNOAȘTE BINE 
REALITATEA

pînd cu cele legate de ridi
carea calificării profesionale 
și terminînd cu petrecerea 
„în mod plăcut și educativ* 
a timpului liber, acțiunile pe 
care le inițiază organizațiile 
de bază nu au totuși varieta
tea indispensabilă, se asea
mănă foarte mult între ele. 
Fie că este vorba de o orga
nizație de la sat sau de la 
oraș, de una dintr-o între
prindere sau din școală, evi
dențele consemnează mereu 
aceleași și aceleași forme 
nediferențiate, neapropiate 
de interesele tinerilor, puțin 
atractive. După cum ni s-a 
relatat la Comitetul orășenesc 
Brașov al U.T.C., „se pierde 
deseori din vedere că ceea ce 
se potrivește într-un loc nu 
se potrivește aproape nici
odată și în altele și tocmai 
din acest motiv, al nepotri
virii lor pretutindeni, nu reu
șesc multe din activitățile or
ganizate de U.T.C., nu se 
bucură de participarea tine
rilor"

Discuțiile pe care le-am 
purtat cu activiști de partid 
și de U.T.C., cu numeroși 
tineri din mai multe regiuni, 
au reliefat ca un teren deo
sebit de fertil în diversifica
rea și diferențierea muncii 
de organizație, valorificarea 
tradițiilor existente în fiecare 
localitate, în fiecare colectiv, 
fructificarea specificului local 
în conceperea acțiunilor edu
cative.

„Realitatea satelor noastre, 
ne spune tovarășul Gheor- 
ghe Săcăluș, secretar al Co
mitetului regional Hunedoara

— de aceea atractiv cîntecul 
cu dansul și cu întrecerea 
sportivă. Aceasta n-a fost insă 
decît un simplu exemplu, mai 
curind punctul de plecare 
necesar pentru a contura mo
dalitățile și posibilitățile pe 
care le oferă mediul rural 
unei atente valorificări, pi de 
care organizația U.T.C. tre
buie să se apropie mai insis
tent.

Pornind de la această idee, 
am căutat în mai multe 
locuri resursele încă nefolo
site de organizațiile U.T.C., 
posibilitățile de preluare a 
unor obiceiuri cu vechi ră
dăcini în timp, care trebuie 
cu atît mai mult să intre în 
sfera atribuțiilor organizații
lor U.T.C., cu cit cel ce poar
tă și păstrează aceste obice
iuri de la o generație la alta 
este tocmai tineretul. Și 
exemplele nu ne-au lipsit de
loc. în comuna Lăpușnic (ra
ionul Ilia), de pildă, un grup 
de tineri ne-au atras atenția 
că la ei exista un obcei: pă
durea de la Recea, din apro
piere, răsuna în fiecare vară, 
de cîteva ori de veselia uno* 
mari serbări populare, în care 
tineretul avea rolul de orga
nizator. în întregul raion llia 
era foarte cunoscut un dans 
popular („dubașii“) care are 
unele puncte comune cu ves- 
tiții „călușari". în ultima 
vreme, pe linie culturală s-au 
efectuat unele încercări mai 
mult sau mai puțin reușite 
de reînviere a acestui joc, de 
reactualizare a sa. Organiza
țiile U.T.C. se țin însă la o 
depărtare sfioasă de aceste

adevărată întrecere, al cărei 
animator este tineretul, pen
tru titlul de cea mai frumoa
să nedeie. La Sebeș — o altă 
tradiție: butile. După Anul 
Nou, băieții și fetele se a- 
dună la un loc, în casa unui 
om, aduc mîncare și vin și o 
vreme se cîntă și se dansea
ză: „Alte activități e drept, 
nu se mai pot face cu ei în 
această perioadă dar numai o- 
biceiul nu ar putea duce, el 
singur, un întreg lanț de ac
țiuni culturale r .

în sfîrșit, în regiunea Bra
șov, sate întregi păstrează și 
acum obiceiul ca duminica 
tinerii să plece pe munții din 
jur. Și fac în aceste zile zeci 
de kilometri pe jos. Ce pri
lej mai nimerit decît acesta 
pentru ca comitetele U.T.C. 
să-i dea un caracter organizat 
și să acopere astfel una din 
atribuțiile sale directe — tu
rismul ?

Asemenea tradiții și obi
ceiuri, conchide tovarășul 
Horia Toma, activist al Co
mitetului regional Hunedoara 
al U.T.C., există în fiecare 
colț al țării. Valorificarea lor 
atentă și largă de către orga
nizațiile U.T.C., dezvoltarea 
și îmbogățirea lor cu noi va
lențe va face ca munca de 
educație să capete un carac
ter mai viu, mai tineresc, o 
mai puternică influență în 
rîndul maselor de tineri.

• TINERII SOLICITĂ:
ACTIMTXTEA ORCWZVrULOR L.T.C. &4 SE .1PROPfk 
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• CE PROPUNEȚI PENTRU ACEASTA?
______________________ :—---------- --------------------------------------------------------

NOTE
• DEFECȚIUNE TEHNICĂ

Comuna Poiana, din 
raionul Sebeș, are un 
cămin. Căminul are 
un director. Iar direc
torul un televizor. Ba, 
pardon, televizorul 
este tot al căminului. 
Numai că de la o vre
me tovarășul director 
pare să fi uitat acest 
amănunt. Așa certifi
că originalele legi pe 
care le-a stabilit din- 
sul pentru utiliza-ea a- 
cestui aparat. Cel pu
țin una merită s-o ci
tăm. lat-o: fiecărui

■

Ă

Și totuși Vîrful cu Dor n-a luat 

cuvîntul la adunarea generală

pe

• VĂ ESTF INDIFERENT CE NUME PURTAȚI ?
Cînd te interesezi 

de mișcarea artistică 
și de participarea ti
neretului la această 
activitate, în Orățtie 
ți se vorbește cu nos
talgie. Nu din motive 
de... rimă. Ci, fiindcă 
și corul de 80 de per
soane, și echipa de 
dansuri, și taraful, și 
orchestra de muzica u- 
șoară, vestite cindca 
în tot orașul, trăiesc 
doar în memoria lo
calnicilor. Altă dată 
trăiau, cum e normal, 
pe scenă, prezentau cu 
regularitate spectacole 
și era destul să se a- 
nunțe că în cutare loc 
cîntă „corul tineretu
lui" sau „orchestra ti
neretului", că toată 
lumea, tînăr sau vîrst- 
nic, îji modifica pro
gramul de recreație 
după aceste afișe. Iar

intre tineri era o ade
vărată întrecere să 
facă parte din Ansam
blul U.T.C. — cum e- 
rcu denumite aceste 
formații.

în prezent nici una 
din aceste formații nu 
mai enstâ. Nu le-a 
desființat nimeni. Ci
neva a fost însă de pă
rere că denumirea e 
nepotrivită și le-a tre
cut sub auspiciile Ca
sei de cultură. Nimic 
de zis, condiții mai 
bune, îndrumători mai 
mulți mai metodiști, 
numai că formațiile 
s-au cam dizolvat. Ti
nerii nu mai vin ca 
înainte, ne explică un 
tovarăș. Nu mai ma
nifestă același interes. 
Se cramponează de 
un nume.

Posibil. Numai că 
n-am înțeles: cine ?

V

tema: „DESPRE BUCEGI"
Mă aflam, cu cîteva luni în 

urmă, la Uzina mecanică din 
Sinaia, și am fost invitat să 
particip la o adunare generală 
intr-una din cele mai bune 
organizații din întreprindere. 
După alegerea prezidiului se 
trece la primul punct al or- 
dinei de zi și anume prezen
tarea unui material despre 
Munții Bucegi. Cu glas mo
noton, vorbitorul expune o 
suferindă lecție de geografie, 
iar jumătate din asistență, cea 
din primele bănci, ascultă cu 
sfințenie, pe cînd cealaltă ju
mătate își găsește alte preocu
pări pentru a-și alunga plic
tiseala. Cînd „referatul" 
termină, urmează discuții 
care, cu chiu cu vai

înfiripînd și altele noi, pe ba
za descoperirii unor afinități 
comune. Alegînd însă cealaltă 
cale, o acțiune ce putea fi 
plăcută a fost măcinată la o 
moară de vorbe.

— Nu e un caz izolat. Mîine, 
duminică, ne spune tovarășul 
Mircea Alexa, secretar al Co
mitetului orășenesc Bacău, are 
loc la Războieni dezvelirea u- 
nui monument. Ar fi fost mult 
mai logic și mai eficient ca,

se 
la 

se în
scriu cîțiva tineri. După aproa
pe două ore de asemenea „dez
bateri", discutăm cu biroul 
organizației de bază :

— Prin ce justificați 
zentarea unui astfel de 
terial într-o adunare 
rală?

— Păi, să vedeți... Nu toți 
tinerii cunosc Munții Bucegi...

— Dar dv. trăiți în Bu
cegi I

— Da, însă mulți tineri n-au 
fost încă la Vîrful cu Dor. la 
Omul...

— !? I? 1
— Nu, nu vă mirați. Aceas

ta este situația.
— Bine, dacă aceasta este 

situația, atunci de ce nu or
ganizați o excursie la Vîrful 
cu Dor, la Omul, la cabana Di- 
ham ?

— Ar fi bine, dar e mai 
greu... cere timp...

Mă gîndeam că în cele două 
ore pierdute într-o ședință 
plictisitoare, tinerii puteau să 
ajungă la Vîrful cu Dor pe 
jos, puteau, intr-o anumită 
măsură, să cunoască pe viu 
Bucegii și, totodată, sâ-și pe
treacă timpul liber plăcut, re- 
creîndu-se, schimbînd opinii 
despre peisajul înconjurător 
și, cunoscîndu-se mai bine, să 
cimenteze prietenii mai vechi,

pre
ma- 

gene-

Pista de popice a fost construită de tinerii din comuna Tescani, raionul Moi- 
ppști. Inițiativa aparține profesorului Constantin Leca. Bucuria este a tuturor
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decît în cursul acestei săptă- 
mîni să convocăm adunări 
generale și să le vorbim tine
rilor despre luptele de la Răz
boieni, despre Ștefan cel Ma
re, să organizăm o excursie, 
să mergem la fața locului. Am 
fi făcut cu adevărat educație 
patriotică.

De ce se întîmplă astfel ?
— Pînă acum se lasă cam 

totul pe seama adunărilor ge
nerale, ne spune tovarășul 
Anton Stoleru, locțiitor al se
cretarului U.T.C. de la ~ 
ca „Letea“—Bacău.

— Aproape tot ce 
precizează tovarășa 
Costraș, activistă la Comitetul 
orășenesc U.T.C. Bacău, se fa
ce în cadrul adunărilor gene
rale. Și aceasta, într-un fel e 
normal. Sîntem obligați să 
ținem o adunare generală pe 
lună. Ai ce discuta sau nu ai, 
aceasta nu interesează prea 
mult. Adunarea trebuie ținu
tă. Ca urmare, dacă a lipsit un 
tînăr de la program sau a re- 
butat o piesă, noi convocăm 
adunarea generală, cu toate că 
după părerea mea nu este ne
cesar, deoarece aceste proble
me se rezolvă în altă parte. E- 
ducația cetățenească, patrioti
că, tot prin adunări. împănate 
cu referate, conferințe etc. o 
facem. Educația estetică și 
culturală tot în adunări. Pînă 
și turismul se face în adunări 
(stînd pe scaune — n.n.).

— La ora actuală, remarcă 
tovarășul Vasile Sacic, acti
vist al Comitetului orășenesc 
Bacău al U.T.C., se țin prea 
multe ședințe. Ele fură timpul 
liber al tinerilor, pregătirea 
lor necesită uneori eforturi 
ample, care nu-și găsesc aco
perirea în rezultate. In ace
lași timp, prin frecvența lor, 
dar mai ales prin conținutul 
pe care îl au sînt, după păre
rea mea. una din cauzele scă
derii Interesului tinerilor față 
de activitatea organizației.

Fabri-

facem, 
Lucica

I
Cele spuse de tovarășul Va-, 

sile Sacic au fost întărite prin* 
argumente și de mărturiile a 
numeroși alți activiști U.T.C; 
A reieșit din ancheta între
prinsă că adunarea generală, 
așa cum se ține cel mai adesea 
în prezent, sprijinită exclusiv 
pe referate sau materiale atît 
de asemănătoare între ele, a 
devenit un izvor al formalis
mului, în jurul ei pierzindu-se> 
mult timp și irosindu-se multe* 
eforturi. Adunarea generală,- 
care ar trebui să jaloneze, a-I 
semenea unor borne kilome-1 
trice, activitatea organizației." 
constituind momentele de im-î 
puls, a ajuns, în multe, locuri? 
să constituie o activitate, une-- 
ori chiar singura formă de ac-> 
tivitate a organizației. Aduna-, 
rea a devenit scopul în sine; 
Se organizează nu pentru că’ 
ar prezenta singurul cadru în 
care s-ar putea hotărî ceva, îrț 
care s-ar putea rezolva ceva, 
ci, pur și simplu, fiindcă tre
buie să se țină. Tinerii parti
cipă fiindcă trebuie șă parti
cipe. E o îndatorire a fiecă
rui membru. Iau cuvîntul 
chiar cînd problemele puse în 
discuție nu le solicită . intere
sul. O fac fiindcă în .adunare 
trebuie să existe și discuții. 
Altfel, nu s-au putea încheia 
nici proeesul-verbal.

Investigațiile noastre au' 
scos în evidență că adunarea 
generală a preluat și sarcini
le altor forme de activitate cu, 

. tineretul, anulînd desfășurarea 
acestor activități, fără însă a 
rezolva ceva. Exemplul de la 
Uzina mecanică din Sinaia este 
tipic.

Cum s-ar putea face reeva
luarea spațiului și timpului 
alocat adunărilor 1 generale ? 
Căutările noastre trebuie. sâ 
se soldeze cu găsirea unor so
luții adecvate, a dnpr .forme 
de activitate cît măi apropia
te de eficiența maximă și care 
să vină în întâmpinarea aspi
rațiilor tinerilor — au fost de 
părere interlocutorii noștri. 
Pe această linie, ' tovarășul 
Marin Vlaicu, prim-secretar 
al ’ Comitetului orășenesc 
U.T.C. Bacău spunea :

a—“ Pentru aceasta, spunea 
.dînsul, e necesar ca in adună
rile generale ale organizațiilor 
să-și găsească locul doar pro
blemele majore, acelea a că
ror irejfolvare presupune ne
apărat o largă consultare a 
tinerilor,

— Adunările tinerilor, or
ganizate astfel, intervine în 
discuție tovarășul Gheorghe 
Cosma, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.Ci Bacău, 
ar fi mai nimerit să-și pro
pună întocmirea unor planuri 
de activități pentru perioada 
următoare, precum și dezbate- 
rea unor aspecte privind viața 
și activitatea tinerilor, sau a 
unor probleme privind viața 
de organizație care reclamă a- 
cest cadru.

Pagină realizată de
D. MATALA 
ION CHIBIC 
N, ABSENTE



Actuala situație creată în fot- 
aluJ românesc trebuie să ducă 
eapărat și la schimbări în pre- 
ătirea echipelor noastre. Pentru 
ă facînd o comparație între jo- 
al prestat de echipele noastre 
e club, între selecționatele noas- 
e reprezentative și echipe din 
te țări am constat că jucătorii 
aștri au insuficient dezvoltate 
ditățile fizice: viteza (în spe- 
al de execuție și reacție) forța, 
etenta, rezistența, îndemînarea 

suplețea. în jocul echipelor 
oastre este la modă ritmul de 
ils, jocul în viteză fiind o rări
te. Deși antrenorii cunosc exer- 
țiile pentru dezvoltarea, per- 
scționarea, menținerea calități- 
r fizice la un nivel cît mai ri- 
icat, constatăm în jocul prestat 
3 echipele noastre că sînt folo- 
te insuficient. Fapt confirmat 
3 altfel de statisticile specialiș- 
lor. Să luăm numai indicii va-

Esențial:
lorici ai normelor de control. Ju
cători din divizia A din România 
aleargă 30 m în 3’9”, 60 m în 
7’4” și 100 m în 12’3” ; jucătorii 
din R. F. a Germaniei divizia A 
aleargă 30 m în 3’5”, 60 m în 
6’6”, 100 m în 11’1”. Diferențele 
sînt evidente nu numai la aceste 
probe de viteză cît mai ales la 
celelalte calități fizice unde valo
rile înregistrate sînt la fel de scă
zute. Ca antrenor pot să spun că 
o explicație a acestei stări de fapt 
constă în aceea că exercițiile 
pentru dezvoltarea calităților fi
zice nu sînt agreate de jucătorii 
noștri pentru că le cer un con
sum energetic sporit scoțîndu-i

PREGĂTIREA INDIVIDUALĂ A JUCĂTORILOR
din ritmul lor obișnuit, lent Ei 
se eschivează sau se opun folo
sirii lor.

Slaba dezvoltare, perfecționare 
și menținere a calității fizice se 
datcrește, de asemenea, și greșitei 
concepții a unor antrenori care 
consideră jocul, ca singurul mij
loc de dezvoltare a calităților fi
zice. Jocul poate fi într-adevăr 
un bun mijloc de menținere a 
calităților fizice însă numai după 
ce ele au fost, in prealabil dez
voltate. Numai așa o echipă poa
te susține pini la 70 focuri ofi
ciale pe an — așa cum proce
dează de exemplu echipa Pena- 
xoLMantevideo, iar jucătorii pot

executa întx-un joc 1-40 deplasări 
în viteza pe diferite distanțe (așa 
cum am văzut că fac jucătorii 
de la Celtic-Glasgow și Penarol). 
Asta în vreme ce jucătorii noștri 
susțin maximum 33 de meciuri 
oficiale și execută între 55—70 
de deplasări în viteză în timpul 
unui joc. De aceea, consider că 
dezvoltarea, menținerea, perfec
ționarea calităților fizice trebuie 
să fie o problemă de primă ac
tualitate pentru toți antrenorii

In Legătură cu pregătirea teh
nică a jucătorilor noștri aș vrea 
să mă opresc dear asupra unu.

singur aspect Majoritatea fotba
liștilor nu știu să tragă la poartă, 
iar cînd fac acest lucru, șutează 
anemic și imprecis. Irosesc multe 
ocazii de gol datorită neînsușirii 
temeinice a acestui procedeu teh
nic. Suturile la poartă din voie 
sînt o raritate, golurile în majo
ritate se marchează din interiorul 
careului de 16 m. De la bun în
ceput asta dovedește o slabă pre
gătire tehnică a jucătorilor. Asta 
pot, asta fac. Atunci de ce le ce
rem mai mult în meciurile inter- 
națianale cînd nu au de unde să 
dea ? Consider că antrenorii tre
buie aă le ceară mai mult jucă
torilor îa timpul «■treoamentolor.

Nu trebuie să uităm că marii ju
cători au impresionat întotdeau
na prin forța și precizia șuturi
lor. Să ne amintim de un Dobay, 
Baratky, Marian, N. Georgescu. 
Tocmai de aceea cred că este 
necesar ca la antrenamente să se 
acorde mai mult timp trasului la 
poartă, în condiții de dezechili
bru, jenarea adversarului, din 
voie iar pentru a le mări forța 
loviturilor jucătorii să exerseze 
timp îndelungat, sub supraveghe
rea antrenorilor sau singuri, acele 
procedee care duc la dezvoltarea 
mușchilor solicitați- Fotbalul mo
dern presupune ioc ofensiv, 
curgător și în viteză, cu șuturi

multe și precise la poartă iar 
pentru realizarea acestui dezide
rat nu sînt suficiente numai an
trenamentele pe cane Ie fac ju
cătorii sub directa îndrumare și 
supraveghere a antrenorului. Un 
cuvînt hotărîtor dar, din păcate, 
de care nu țin seama foarte mulți 
fotbaliști fruntași îl are antrena
mentul invizibil, viața extrasportî- 
vă exemplară fără consum de tu
tun și alcool. Ce eficacitate poate 
avea antrenamentul făcut de un 
fotbalist după o noapte de pe
trecere cu amici prin cîrciumi și 
restaurante ?

Aș mai vrea să ridic o proble
mă. îmi vine greu s-o spun,

insă trebuie să înțelegem că 
unii dintre antrenorii cafre ac
tivează la echipele diviziona
re, nereceptivi la cerințele 
și exigențele fotbalului modem, 
•sînt depășiți de necesitățile ac
tuale și din păcate își păstrează 
locurile numai datorită faimei pe 
care au avut-o cîndva ca jucători. 
Este cazul ca Federația să-și în
drepte mai mult atenția spre an
trenori tineri, capabili săTȘi adu
că aportul la afirmarea fotbalului 
românesc, care țin pasqj cu nou
tățile de peste hoțare 'și care iu
besc într-adevăr această meserie 
Recentele reexaminări a antreno
rilor. de fotbal făcute de Federa
ție nu au scos la. iveală aseme
nea antrenori. Ar fi necesară 
poate și o anaiizâ competentă a 
însăși acestor •Reexaminări.

CONSTANTIN SUCIU 
antrenor

P0RȚI LARGI DESCHISE

FOTBALULUI ÎN ȘCOALĂ
FOTBALUL

pe masă de disecție

Întîkiri cu echipe 
puternice

Trebuie să fim convinși, de 
i început, că nu ne mai pu- 
'■m amăgi cu submediocrele 

adeseori penibilele evoluții 
e fotbaliștilor noștri, după 
im și aceștia trebuie să fie 
învinși că nu mai au drep- 
il să înșele dragostea și 
ună credința naivilor și veș- 
c credincioșilor suporteri. Se 
une, deci, problema conști- 
ței, a acelui factor determi- 
int care stă la baza majori- 
'ții acțiunilor noastre. Intr-un 
l, am putea vorbi, la urma 
’mei, chiar de o conștiință 
'ofesională.
Factorul conștiință îl con- 

der absolut indispensabil în 
unea și pregătirea fotbalis- 
lor noștri si aș urmări cele 
luă mari domenii în care a- 
’sta trebuie să acționeze ho
rit or, și anume : conștiința 

i pregătire și conștiința în 
'prezentare. Conștiința în 
regătire s-ar putea, uneori, 
mfunda cu conștiinciozita- 
•a, cu perseverența, fiind 
irba aici de acea meticulo- 
tate și asiduitate în pregăti- 
f, fără de care rezultatele 
une sînt un miraj de ve
ins. Problema conștiinței în 
regătire are un aspect, în 
rimul rînd, personal.
In ceea ce privește conști- 
ța in reprezentare, proble- 
ele pe care aceasta le ridică 
nt mult mai complexe și de 
mai intensă gravitate. Con- 

iința trebuie să-l determine 
3 fotbalistul X sau Y să ape- 
’ la un înalt grad de comba- 
ritate onoarea clubului ale 
irui culori le poartă pe tri- 
>u, combativitate care, bine- 
țeles să nu degenereze în 
ptă nesportivă, deseori bru
tă, în binecunoscuta „goană 
ipă puncte**, păstrîndu-se 
tfel respectul față de ad- 
trsari și, mai ales — față de 
>ectatori. Ca să nu mai vor- 
m de cazurile cînd jucătorii 
iartă tricourile naționalei I 
O ridicare a conștiinței fu- 
Itorilor noștri cred că s-ar 
ițea obține, în primul find, 
in ridicarea nivelului de 
dtură al acestora, lucru des- 
■e care, de altfel, s-a mai 
scutat. Este un lucru de 
aximă importanță, și asta 
n mai multe motive, cel 
ai principal fiind acela al 
alizării unei conștiințe ri- 
cate, care să-l ajute pe ju- 
tor să privească cu alți 
hi munca pe care o depu- 
r, să înțeleagă că pres- 
țiul unui club trebuie 
'ărat cu aceeași ardoa- 

ca și propriul prestigiu.
, în sfîrșit, lucrul cel mai 
vportant: un nivel de cultu- 
mai ridicat i-ar ajuta pe 

tbaliștii noștri să gîndească 
teren, să intuiască și să 

dece, găsind cît mai rapid 
luțiile de joc cele mai 
icace.
Scriu rîndurile acestea cu 
rma convingere că realiza-
i acestor deziderate, cît
ii temeinic — nu de mîn- 
ială — ar contribui la o re- 
esare a celui mai popular 
ort.

Prof. ANATOL 
GHERMANSCHI

Dupi părerea xoa, principala 
frînă a dezvoltării normale a fot
balului nostru, a fost îngrădirea 
practicării acestuia în școli și to 
cadrul zonelor verzi, care au luat 
locul mai danei o: de alta datâ. 
La fel de neînțeles a apărut pen
tru mine și atitudinea forului 
conducător al mișcării sportive 
din țara noastră de acum 10—12 
ani cînd a dus o adevărată cam
panie de ridicare a celorlalte dis
cipline sportive în dauna fotba
lului de parcă voleiul, handbalul 
și „colegele" lor din familia a$a- 
ziselor „sporturi minore", nu s-ar 
fi putut dezvolta paralel cu spor
tul „rege". Această atitudine a 
încurajat pe profesorii de educa
ție fizică, care, avînd în majori
tatea cazurilor o altă specializare 
decît fotbal au interzis practica
rea fotbalului în școală, ducînd 
treptat la atrofierea acestei dis
cipline sub ochii îngăduitori și 
chiar nepăsători ai federației de 
specialitate. In felul acesta elevii
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Nu de mult am văzut în 
revista franceză „Știință și 
viață" un articol foarte do
cumentat asupra dezastru
lui pe care fumatul îl pro
voacă în organismul omu
lui. Articolul este ilustrat 
cu o planșă ce reprezintă 
un om în picioare, tăiat ver
tical, astfel îneît să se vadă 
toate organele din interior. 
De la fiecare organ — inimă, 
ficat, rinichi etc. era trasa
tă lateral o linie orizontală, 
la capătul căreia era scris 
ce se întîmplă cu acel or
gan cînd omul fumează. E 
zguduitor I Nimic nu rămîne 
neatins.

Am dat revista unui pri
eten care vroia să se lase 
de fumat șl. zicea că n-are 
voință. Cum a văzut ce-1 
așteaptă, i-a venit voința. 
Un alt prieten s-a lăsat de 
fumat cînd oculistul l-a spus 
că scăderea vederii vine de 
la fumat, iar un altul cînd 
a aflat că un spasm cere
bral vine și de la „Snagov".

Am spus toate acestea 
pentru a arăta că primej
dia fumatului a fost bine 
prezentată, cu poze, $1 să

ALCOOL!
si că acerto as
avut efecte pers.-C".?-

Ziaral „Seizteia
lui* a deschis o oezbatore — 
și bine a făcut după păre
rea noastră despre o altă 
pacoste pe care omul și-o 
face singur : beția. îndeob
ște. în expunerile scrise. 1 
se spune Intr-un termen 
chimico — științific : alcoo
lism. Eu prefer să-i spun 
pe limba poporului: beție, 
căci mi se oare mai evoca
tor ca omul ce se arde 
frecvent în viață, si de care 
este legată toată pornirea i- 
nerentă acestui vidu : delă
sare, dezorientare, tristețe, 
violentă irațională pînă '.a 
crimă.

Beția ca atare este un fe
nomen cunoscut și ch’ar da-

BE L
UN „PROFESOR" RAU

tat din antichitate. Ea are 
o aureolă literară, din care 
îi vine toată reclama. Să ne 
înțelegem însă. Beția nu în
seamnă a bea un pahar de 
vin la masă, chiar în mod 
obișnuit Beția în înțelesul 
adevărat este „profesia de 
a bea", care nu are la bază 
o diplomă, ci o îndelungată 
obișnuință. Bețiv e acela care 
bea în neștire, de parcă ar 
fi posedat de cine știe ce 
spirit ocult, cel care bea 
pînă la pierderea parțială 
sau totală a rațiunii, și care 
cu timpul ajunge într-o sta
re permanentă de decrepi
tudine. manifestată printr-o 
neputință de reacțiune. prin- 
tr-o delăsare completă de 
sine, printr-o decădere to
tală, printr-o stare de nepu
tință. de prostație, de absență 
în gol. El ajunge 
plăcut la vedere, 
întîlnesc în cale, 
joară de departe.

de 
Demostene Botez

astfel ne- 
Cei care-1 
îl încon-

Poporul a

vului rint doar sdntelele 
care sar dintr-un foc care se 
stinge. După o oră de dis
cuții cu un asemenea hUeli- 
gent auto-fabricau vezi că 
deraiază, că ia orice pros
tie proprie drept vorbă de 
spirit, că începe a repeta la 
infinit aceeași poveste ca un 
disc de patefon stricau S- 
vitat cu dispreț de oamenii 
normali el ar sfirși solitar. 
Are însă oamenii lui, gru
pul lui de bețivi, decani sau 
ucenici. In ce privește viața, 
ea dispare cu totuL Altă ho- 
tărire. In afară de aceea de 
a bea. nu mai este în stare 
să ia.

Pierzînd judecata normală 
șl voința, bețivul este mai 
greu de recuperat decît fu
mătorul. El trebuie să fie 
dezintoxicat științific și sis-

că solicitatorii au folosi: o 
mulțime de citato pentru a 
dovedi că folosirea marij’^a- 
nei este, mai puțin vătă
mătoare decit tutunul și al
cool uL
Beția mi se pare cea mai 

nefastă, fiindcă ea distruge, 
după cum am arătat, și se 
poate constata discutind cu 
orice bețiv — tocmai acele 
facultăți care ar putea să-1 
ducă la normal. De aceea, 
altfel deci: pe cale medi
cală. mi se pare greu de re
cuperat un bețiv. El are 
chiar un fel de fanfaronadă 
lirică pentru a ridiculiza ori
ce propagandă pentru nor
malizarea lui. 
se poate face 
onestă, largă 
norocirilor la 
tia. este de a ___ __ __ _
a se lăsa antrenați Ia acest 
viciu, atrăgător printr-o fal
să faimă. O planșă documen
tară pentru evidențierea

Ceea ce însă 
prin arătarea 

a tuturor ne- 
care duce be- 
feri tinerii de

plastică a tuturor relelor be
ției, în genul celei din „Ști
ință și viată", despre care 
am vorbit, ar fi bine venită. 
Părinții, la orice ocazie, ori- 
cît de importantă pentru fa
milie, să nu îndemne 
să bea un păhărel de 
pentru ca apoi să se 

' zieze cît de inteligent 
-venit după aceea. E o
tră distracție destul de râs- 
pindită în multe familii.

Tinerii să nu se lase an
trenați de bețivii in germene 
care au o diabolică înclina
ție de a-și strica toți colegii, 
lovind, si totodată ridiculi- 
zindu-le șl celorlalți, echi
librul firesc. Un bețiv e un 
teribil propagandist al beției. 
Marea lui plăcere e să facă 
acoliți. camarazi de beție. 
Căci beția mai este și pier
dere de timp A sta la un 
pahar de coniac o turnă tate 
de zi sau o noapte, e mai 
greu de unul singur. Tre
buie un grup. Chiar tăcerea 
dacă e în grup este pentru 
bețiv o fericire. Stăruința 
bețivului în a învăța pe un 
nevinovat să devină șl el 
bețiv e înspăimîntător de te
nace. Novicele ajunge să se 
jeneze că ei nu bea. Cititl 
în privința asta „Martin E- 
den“ a lui Jak London, ca 
să vă dati seama de primej
dia antrenamentului pe ca
re-1 exercită bețivii. Cu un 
fel de pasiune pentru un ni
hilism uman, pentru distru
gerea lentă și degradare a 
omului. Feriți-vă și pe voi 
înșivă 
tivi și

Unii 
un act 
udă. cu o performantă spor
tivă. O găsim și în „Răz
boi și Pace’ a lui Tolstoi. A- 
ceastă aureolă induce în e- 
roare pe tinerii naivi care 
nu au plăcerea gloriei de a 
citi, de a gîndi. Lecturi
le dau o fericire cu mult 
mai înaltă șî mai pasionantă. 
O fericire trainică, plină de 
satisfacții, de glorie adevă
rată.

copiii 
țuică, 
exta- 
a de- 
sinis-

de contactul cu be- 
compania lor.
tineri văd în beție 
glorios, ceva de la-

(Urmare din pag. I)

pe lună, și totuși F. Gurgu- 
u din Academiei 35—37 e 
anțier pe 4 luni !).
prim aici reproducerea „mo- 
lor“, „argumentelor". Sînt 
te dar nu spun mult pentru 
cît de cît plauzibile. Pentru 

poate fi socotit plauzibil un 
>tiv" cum este acela susținut 
VI. Felber din str. Popa Savu 
care pretextează că nu cu- 
ște adresa la care se efec- 
jză plata pentru garajul ma- 
i personale (chirie în restan- 
de 4 luni) ? De altfel plata 
•iilor pentru garaje ni se 
e a fi făcută într-o viteză in- 
s proporțională cu cea cu 
», bănuim, circulă legal pro- 
starii mașinilor : C. Vasiles- 
din bdul. Bălcescu nr. 33, 
Gălăteanu din Serban Vodă 
V. Stancu din Sofia 20. Io- 
cu Călinești din Braziliei 56 
nulti alții care nu-și achită 
me îndelungată chiriile da- 
ate.
u intenționăm să reprodu- 
i o listă a chiriașilor care-și 
tă“ îndatoririle elementare.

Balada chiriașului
Medici, juriști, ofițeri, mecanici, 
scriitori, funcționari — toate 
profesiile sînt prezente pe lista 
restanțierilor. Sub aspect etic 
atitudinea este reprobabilă și 
nici o scuză nu poate fi admisă, 
își poate avea vreun rost sau 
poate soluționa munca de lămu
rire îndeplinirea unei obligații 
elementare ? Credem că nu. Se 
pare că mijlocul acesta de a- 
ducere la ordine (aplicarea ma
jorărilor) nu este înțeles de că
tre cei în cauză ca o formă 
educativă. Pentru că, folosit la 
infinit, pentru unii a devenit o- 
bișnuință ; sînt mulți care plă
tesc numai prin titluri executo
rii de ani și ani de zile. Și din 
cauza lor se consumă inutil, sînt 
blocate, energii umane și bani. 
La un singur sector (1) al I.A.L.- 
ului raional se ocupă de urmă
rirea plătii (volumul de muncă 
fiind concentrat mal ales asu
pra neplății) 7 salariați. Iar în 
raion sînt încă asemenea 14 sec-

toare ! Pentru o singură persoa
nă cu o poprire de 53 lei s-au 
întocmit 55 de imprimate, în a- 
fară de 12 somații și 4 plicuri! 
Pornind de la acest caz numai, 
ne-am întrebat: poate I.A.L.-U1, 
în actuala lui formă de organi
zare. acționa eficient ? Răspun
sul dat de realitate este nega
tiv. Neavînd — ca secțiunile fi
nanciare — dreptul de a reține 
singur chiria restanță — apelea
ză la întreprinderea și institu
țiile la care lucrează chiriașii 
săi. Se întîmplă — și nu-s rare 
cazurile — cînd. deși au domi
ciliul stabil, locatarii restanțieri 
sînt în postura de ..păsări călă
toare". ca salariați: își schim
bă locul de muncă cu o viteză 
mai mare decît circulația titlu
rilor executorii de poprire din 
salariu și de aici un întreg ma
raton al hîrtiilor. Nu de la 
I.A.L. la chiriașul neplatnic — 
ci, din cauza lui. de la I.A.L. la

Notariatul de stat, la întreprin
deri și instituții — și iar la 
I.A.L. în multe cazuri cu bani 
(cu cît efort adunați!), dar nu 
arareori tot cu simple hîrtii I

Forma greoaie, birocratică, a 
I.A.L.-ului. — practic ineficientă 
pentru cei grăbiți sau uituci 
ne-a fost relevată în discu
ție și de președintele Sfatului 
popular al raionului 30 Decem
brie, tovarășul Gh. Zamfirescu. 
In orice sector, un contract în
cheiat între două părți se men
ține cu condiția respectării lui 
de către ambele părți. Ori ac
tuala organizare a I.A.L.-ului nu 
corespunde acestui elementar 
adevăr. S-a dovedit mult mai 
practic pentru cetățean sistemul 
plătii chiriei prin C.E.C. Extin
derea lui stă însă la latitudinea 
cetățeanului și o folosește cel 
pentru care obligațiile elemen
tare sînt privite ca atare. Vor-

ba proverbului : cine are obra
zul subțire înțelege. Cine nu... 
O restudiere a legislației plății 
chiriei se impune în genere — 
cu atît mai mult cu dt (nu-i ne
voie de demonstrat) alta este și 
situația salariului și a spațiului 
locativ față de 1953. cînd ea a 
fost întocmită.

S-au conturat în raidul nostru 
și propuneri. Notăm cîteva :
• chiria reprezentînd contra va
loarea unui serviciu continuu, 
să fie plătită obligatoriu cu an
ticipație (așa cum se întîmplă 
cu plata telefonului, de pildă) ; 
aceasta ar scuti formularistica 
somațiilor care se întocmesc 
acum automat — după data de 
10 ale fiecărei luni; • studierea 
aplicării majorărilor (simplă 
formă educativă în prezent) ca 
sancțiune în cazul recidivelor ;
• stabilirea, pe măsura noilor 
condiții, a chiriilor (după o e- 
vidență precisă, reală a spațiu
lui. a noilor condiții de salari
zare) care să nu aducă modifi
cări, la intervale scurte, de 
cuantum — și reținerea lor o-, 
dată cu plata salariilor.

In momentul 
în care Columb 
descindea din 
Europa pe conti
nentul nou, Pri
mul Găinar des
cindea din vul
pe în găină. 
Cam asta a fost. 
A urmat apoi 
colonizarea pri
mei găini. I 
s-au luat sărma
nei păsări, unul 
cite unul, 
ceiurile, iar 
pușile au 
lăsate la o parte, 
cu o ură de-a 
dreptul 
duioasă, 
nărui 
Acea trup de 
centaur, jumă

tate vulpe, jumătate găină. Și 
asemeni coamelor de melci care 
la primejdie se retrag înăuntrul 
melcului, partea-găină se re
trăgea în partea-vulpe cu 
mult curaj, căci nu era comesti
bilă. De acolo, dinăuntru, din 
vulpea stearpă, se auzea din cînd 
în cînd cucurigu ceea ce însemna 
că vin zorii pentru toți găinarii. 
Istoria găinarilor e lungă și con
fuză. De-a lungul ei poate fi con
statată o ascensiune tumultuoa
să a găinarilor de viță veche dar 
>4 promovarea îndrăzneață a găi
narilor inovatori, a găinarilor or
golioși. Pe noi ne interesează 
însă cum arată specia în zilele 
noastre, cum își desfășoară ea 
viața, obiceiurile de nuntă, de 
botez și — dacă nu-i prea mult 
— și obiceiurile de înmormântare.

Ne aflăm într-o instituție unde 
trebuie rezolvată o problemă 
foarte actuală, de pildă trebuie 
mutat un dulap cu trei centi
metri mai la stingă. Și fiindcă 
toți oamenii sînt ocupați, și fiind
că își vede de treabă pînă și 
contabilul, găinarul preia el sar
cina de a muta obiectul cu pri
cina. Ce face găinarul P El știe 
că munca fizică nu poate fi ab
stractizată de unul singur și a- 
tunci își cheamă găinarii, cores
punzători de la întreprinderile 
care se ocupă cu mutarea dula
purilor, cu trei centimetri. O, e- 
vident sînt și întreprindieri care 
mută dulapurile cu șase centime
tri dar ei nu corespund idealului 
în discuție. Vin aceia, fac formele 
de transfer ale dulapului, dau la 
semnat formele, verifică semnă
turile, dau la ștampilat formele 
cu semnături, verifică autentici
tatea ștampilelor, fac o cerere 
pentru folosirea unui ciocan 
străin de instituție la fixarea pi
ciorului șubred al dulapului, ce
rerea nu li se rezolvă la timp, 
fac un memoriu, string semnă
turi ale martorilor oculari, îna
intează memoriul, așteaptă emo
ționați rezolvarea lui favorabilă. 
Și rezolvarea vine. In acel mo
ment găinarii merg la registra
tură, iau un număr de înregistra
re, pun memoriul și formele a- 
probate la dosar și încep cu în
credere lucrarea. în cele două 
minute fi jumătate cît durează 
mutarea dulapului cu trei centi
metri mai la stingă poate fi auzit 
risul clinchetitor de cucurigu 
primăvăratec al găinarului a toate 
responsabil. împreună cu ei, 
domnia sa merge la casierie, stă 
la coadă, primește bani pentru 
lucrarea făcută, intră din nou în 
contextul de dinaintea întâmplării 
cu dulapul.

Ce face alt găinar ? Nu cum
va să credeți că găinarii seamănă 
între ei ca două picături de apă 
de ploaie / Să vă iasă din cap 
asta / Ar fi simplu, l-am decupa 
pe toți și i-am țese pe covoarele 
cu ciobănași și pe carpetele de 
bucătărie ale gospodinelor împo- 
poțonate. Dar grădinarii sînt di
feriți, sînt profund diferiți între 
ei de la caz la caz. Găinăriile lor 
sînt, da, fructe ale aceleiași e- 
sențe.

Dar forma exterioară este sen
sibil alta de la găinar la găinar, 
lată-l pe al doilea I Principiul 
lui de bază în existență este jo
vialitatea. Jovial încă din pîntecul

obi- 
că- 

fost

scan- 
Găi- 

exista.

Noi cantități de semifabricate fac 
dovada hărniciei laminatorilor 

ieșeni
K Foto: C. CONSTANTIN

mamei, găinarul secund este jo
vial in cunoștință de cauză as
tăzi. El aruncă țoviaUtaiea peste 
noi ca pe un abut amețitor. Abur 
de alcool, sau poate chelen. Ace
sta amețește păsările, oamenii, 
împrejurările, incit mica lui găi
nărie trece neobservată in vecii 
vecilor. El nu falsifică semnături, 
nu bagă mina in buzunar, nu fur 'j 
Airtia igienici a întreprinderii, naJ 
doamne ferește, el face totul cj 
acie in regulă, speranța și min- 
dria lui este actul cu parafe, or- 
goliul lui este cifra cu mai multe 
sau mai puține zerouri, zerouri 
care cad sau se adaugă pe par
cursul dintre două birouri. Dacă 
acestuia ii dai izolir-band pentru 
a-l transporta la magazie, poți 
să fi sigur că in buzunarul lui, 
intre poza fetiței » legitimația 
de tramvai vei găsi, bucăți, bu
căți, izolir-band in orice împreju
rare. Poți să-l condamni pentru 
ci e stringitor ? Nu. Poți să-l 
condamni pentru oreun fapt clar? 
Nu. Ce face el ? Întocmai adoles
cenților care păstrează cu sfin
țenie șuvițe din părul iubitei, găi
narul păstrează cu sfințenie șu
vițe din fiecare lucru care i-a 
trecut prin mină. Șuvițe de izolir- 
band, șuvițe de hirtie igienică, 
șuvițe de liță, foi din calendare 
— de pildă luna martie și luna I 
aprilie a anului 1955, șuvițe de | 
mătase etc.

Al treilea găinar, si cel mai in
teligent, lucrează la raion. Acolo 
el primește păsări din toate co
munele raionului respectiv. Aces
te păsări trebuie expediate mai] 
departe, la centru. Cu alte cu- ] 
vinte al treilea găinar este achi- | 
zitor. Care este farmecul și origi-1 
nalitatea lui ? Observind că pă- I 
sările au obiceiul moștenit din | 
moși strămoși de a oua, dindu-sil 
seama că în drumul lung de la I 
comună pînă la centru păsările I 
pot oua vraiște, în camion, în I 
gară, în tren sau cine știe unde, I 
găinarul al treilea s-a gîndit săi 
valorifice ouăle. Și a procedat I 
astfel. A dat zor achizitonlor I 
subalterni, a primit păsările sini-1 
bată și fiindcă serviciul i se ter-1 
mina peste cîteva ore găinarul I 
și-a rezolvat cîteva treburi de bi-1 
rou, incit expediția păsărilor nu I 
s-a mai putut petrece în ziua I 
aceea, iar a doua zi era duminică, I 
zi de odihnă pentru toată lumea, f 
așa că luni la prînz păsările și-au I 
urmat drumul lor spre centru. I 
Aja se face că toate păsările care I 
trec pe la raionul i întirzie trei I 
zile in localitate, unde-și depun I 
ouăle și pleacă mai departe ușu- I 
rate sensibil. Din cele 5 000 de I 
păsări achizionate săptăminal, I 
găinarul a obținut în doi ani ol 
situație frumușică, în nici un I 
contract nu se specifica vreun a- I 
mănunt despre ouă, așa ci ouăle I 
i se cuvin de drept și de fapt I 
găinarului șmecher. ■

Acestea ar fi primele trei ti-1 
puri de găinari. Celelalte sînt sau I 
între aceastea, sau dincolo de a- I 
cestea, sau peste acestea. Obiceiu-1 
rile de botez ale găinarilor sînt I 
asemănătoare. Un găinar botează I 
pe alt găinar după ce îi verifică I 
în prealabil reflexele gălnărești. I 
ll botează în apă de ploaie si-l| 
dă mai departe societății. Obice-1 
iurile de nuntă sînt și ele co-1 
mune. Un găinai nu se căsătoreș-1 
te decît cu o găinăreasă, pentru I 
a nu strica stilul omogen al rasei I 
găinarilor. La nuntă sint invitați I 
numai găinari veritabili și găinar-1 
rii-promisiuni. Găinarii ratați I 
sînt ținuți la distanță. Ar mai fi I 
obiceiurile de înmormintare. Dar I 
ele constituie un ritual pe care I 
n-am putut încă să-l elucidăm. E I 
un fel de yoga. E un fel de I 
retragere în rămășițele ultimului I 
ou obținut. Găinarul încreme- I 
nește, visează la viața de apoi. I 
ceilalți plîng cocoșește, găinarul I 
decedat este învelit în pene și I 
aruncat în univers să descopere I 
alte continente.

Căci, vai, găinarii susțin nu I 
numai că rasa lor e contempo-1 
rană cu descoperirile lui Columb I 
ci și că din găina-etalon a speciei I 
lor, din găina-simbol, din ideea I 
de găină a Primului Găinar se I 
trage și oul lui Columb.



Vizita ministrului afacerilor externe 
al Italiei, Âmintore Fanfani

în continuarea vizitei în țara 
oastră ministrul afacerilor ex- 
?me al Italiei, Amin tore Fan- 
mi, împreună cu persoanele o- 
ciale care îl însoțesc, a făcut 
liercuri dimineața o călătorie pe 
alea Prahovei.
In drum, oaspeții italieni s-au 

arit la rafinăria Brazi unde au 
>st întâmpinați de ing. Nicolae 
lărculescu, director general în 
[misterul Petrolului și ing. Bu- 
ix Olteanu, directorul general al 
tfinăriei.
\u fost vizitate instalațiile de 
istilare atmosferică și în vid, 
implexul de reformare catali
ză și noile instalații de araoare 
italitică.
La încheierea vizitei ministrul

> PITEȘTI: Inovația 
unui Inginer

Inginerul Oscar Kirch de la 
mtierul de construcții al com- 
inatului petrochimic Pitești, a 
țalizat un nou tip de vibrator 
sntru sortarea agregatelor de 
u, după o concepție originală, 
are deosebire de ciururile vi
itoare obișnuite, noul tip exc
ită prestarea și sortarea mate- 
alului printr-o mișcare vertica- 
. Ca urmare capacitatea de sor- 
re se dublează, iar pentru e- 
ctuarea acestei operații 
jcesar un singur motor în loc 
3 două.
Tot după o concepție origi- 
ilă, se realizează aici un dispo- 
tiv, care acționat de aer com- 
imat va fluidiza și transporta 
irul din groapă la stația de mor-

este

EDILII Șl CANICULA
Ce ne transmit corespondenții noștr. din PLOE^ii 

DOBROGEA HUNEDOARA SUCEAVA

^PITALITATEA 

HANURILOR

în 
uin- 
pă- 

O 
stră-

Duminica și în zi
le de sărbătoare 
oieștenii caută 
zonul estival 
a răcoroasă a 
irii Păulești. 
ută și turiștii 
i veniți să viziteze 
toreasca regiune a 
ahovei.
să nu le oferea os- 
talitatea pentru a 

simți ca la ei a- 
să. Edilii orașului 
oiești au pornit la 
cru pentru a trans- 
rma într-un mic 
iarc de odihnă" a- 
astă zonă a orașu- 
i.
Tinerii din Ploiești 
din comunele în- 

cinate și-au oferit 
ei sprijinul parti-

Aceasta

Ștrand sau gîrlă ?
Pentru suceveni, noțiunea 
j ștrand se confundă cu 
a de gîrlă. Dar ce este 

cum se poate petrece 
rsemenea zi la ves

ta gîrlă ? Să presupunem 
> într-o dimineață sau după 
nlcză. dorești să înoți și să 
li întins la soare. Te urci 
tr-un autobuz enervant de 
tîrziat și aglomerat, care 

duce spre cartierul Bur- 
ijenl și după cîteva stații, 
iborînd, te afli chiar în 
•eajma gîrlei. Peisajul ce ți 

oferă nu este cu nimic 
al prejos de clasicele ta- 
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de externe al Italiei a semnat în 
Cartea de onoare a rafinăriei, a 
mulțumit pentru primirea cor
dială făcută și a felicitat colec
tivul rafinăriei pentru rezultate
le obținute în producție, urînd 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor de aici noi succese în 
activitatea lor.

în timpul călătoriei ministrul 
afacerilor externe al Italiei a fost 
însoțit de Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mircea Bălănescu, ambasador, di
rector în M.A.E., Cornel Burti
că, ambasadorul României în Ita
lia, precum și de Niocolo Mos
cato, ambasadorul Italiei în Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

• TIMIȘOARA : 5 500
tineri în drumefie

cipînd ori de dte ori 
a fost nevoie să asi
gure prin muncă vo- 
luntar-patriotâcâ mina 
de lucra necesară. 
Astăzi lucrările tint 
pe sfîrșite. Ele se 
concretizează în or
ganizarea unui cam

creasta pietroasă a . 
dealukr de Snjci E- 
msala. cea mai 3»- 
punătoare cetate ra- 
mană din vecfcei 
imperiu. E de arira- 
re cum n-a descope- 
rit-0 pmâ eeom Ofi
ciul National de Tu

ping cu o capacitate nisia. Se pare că tot
de 30 de locuri, a u- ceea ce socot ghizii
nei cabane centrale grupurilor de turiști
și a 4 colibe cu spe
cific local praho

în trecere că merită 
să fie reținut «te

vean. cabana de la „Doi

CETATEA
iepurași" cu refugiile 
ei din nuiele ri «uf
și popkărie. Prea

HERACLEEA puțin.

Cetatea Hera- 
cleea aflată 6 km „ȘTRANDUL
mai la est în vecină
tatea tulburătoare a 
Razelmului. Durată

TINERETULUI"
din blocuri pe care 
veacurile n-au izbu In orașul Sebeș a
tit să le disloce, He- fost dat in folosință
racleea rămîne, pe on non obiectiv me-

blouri înfițișind 
stufărișuri și buruieuL 
uneori, aici, prin preajmă, 
poți întâlni umbUnd nestin
gherite pașnice ierbiverv. 
După <je traveraexi u fel de 
potecă rustică, ajungi la di
gul ce mărginește sa*M 
drept al rfului. Cei mai pu
țin temerari preferă să ră- 
mînă aicL pe piatra fierbin
te. Cei mai insă. 10
continuă dramul. Cltiva seei 
de metri de echilibristică pe 
muchia digului și iată-te 
ajuns Ia ..plajă". Lecui nu
mit astfel, nu este altceva 

Herculene, sînt cîteva din fru
musețile naturii Banatului, în
scrise pe agenda excursiilor de 
vară ale cercurilor turistice ale 
tineretului din orașele și satele 
regiunii. în ultimul timp, peste 
2 500 de tineri muncitori din 
întreprinderi și unități agricole 
socialiste au participat la excursii 
pe itinerariile turistice ale Bana
tului, iar mai mult de 3 000 de 
elevi și pionieri din regiune au 
fost în excursii și drumeții loca
le, vizitând șantiere și muzee, 
monumente istorice, rezervații 
naturale etc.

• ORADEA: Noua fa
brică de zahăr

Construcția fabricii de zahăi 
din Oradea, a intrat într-o nouă 
fază, o dată cu începerea mon
tării stâlpilor metalici la hala 
principală de fabricație. S-a 
creat astfel, posibilitatea să se 
treacă la montarea utilajelor și 
instalațiilor. Paralel constructorii 
au terminat glisarea primelor 

tare, eliminîndu-se astfel pierde
rile de var la manipulare și efor
tul fizic al muncitorilor.

„Porțile de Fier- și „Cheile 
Nerai", înălțimile Semenicului și 
cetatea medievală de la Soimoș, 
Poiana Mărului și lacul de la 
Văliug, peștera Comarnic F

desen âe AL. CLEXCIU

fotbalistic 1967-1968
1942) Dumitrescu Tănase (Dina
mo Victoria — 1943).

a 
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La atelierele de reparat ma
terial rulant din Ploiești, a fost 
pusă în funcțit 
stalațse de axis 
prin condartr 
pune h dvpon

două turnuri centrale ale silozu
lui de zahăr.

• PLOIEȘTI : Pe con' 
ductă : 1 000 000 lei 

genul adus direct de la combi
natul „Petrochimic'* — Ploiești. 
A fost astfel înlocuit sistemul de 
aprovizionare cu autocamioanele 
și s-a asigurat o continuă alimen
tare a secțiilor, precum și o mai 
mare siguranță în folosire. Cal
culele arata o eficiență econo
mică de peste un milion de lei 
anual.

• TG. MUREȘ: Cuvînt 
de onoare, tovarăși 

constructori

Elevii din regiunea Mureș Au- 
tonomă-Magliiară vor dispune 
în noul an școlar de 53 săli noi 
de clasă. Construcțiile școlare ce 
se ridică la Tg. Mureș, Luduș, 
Gheorgheni. Gornești și Veseuș 
se află în stadiu de finisare. 
După cum ne informează șeful 
secției regionale de invățămînt, 
Petre Pop, întreaga suprafață de 
școlarizare prevăzută pentru noul 
an școlar ca fi dată in folosință 
la timp.

DUMINICĂ, SPRE ȘTRAND

— După Edison, sintem a- 
proape geniali.

— ?! ?
— 99 la sută ...transpirație /

Transferările sezonului

PROGRESUL București: 
Manta Virgil (Politehnica 
București - 19ST» Mihai Nico
lae (T.U.G. — 1942) Banu Ro
meo 'Progresul Brăila — 1943). 
Ealagiar. Florian (Politehnica 
București — 1939).

FARUL: Humis Constantin 
(LC.F. București — 1946 — fiul 
cunoscutului centru atacant al 
Venusuhii). Florea Ion (Metalul 
Tîrgoviște — 1944), Unguroiu 
Aurel (Politehnica București — 
193»).

UNIVERSITATEA Cluj • So
lomon Gheorghe (Clujeana — 
1938). Anghelescu Iordan (Poli
tehnica București — 1946).

PETROLUL Ploiești : Grozea 
Gheorghe (Dinamo București — 
1945) Ionescu Nicolae (Dinamo 
București — 1949).

F.C. ARGEȘUL Pitești : Jercan 
Radu (Dinamo Victoria — 1945), 
Stan Vasile (Dinamo Victoria
— 1945). Păciulete Ion (Oltul 
Rm. Vîlcea — 1946) Niculaș 
Gheorghe (Minerul Baia Mare
— 1940 Nuțu Petre (Dinamo 
București — 1943), Ivan Dumitru 
(Dinamo București — 1938). Io- 
niță Ion (Siderurgistul Galați
— 7948) Kraus Viorel (Rapid 
București — 1940).

STEAGUL RO$U Brașov : 
Papuc Ion (Universitatea Craio
va — 1M2' Roma Dumitru (Ol
tul Re. Vîlcea — 1942).

Singura cerere de transferare 
rămasă în suspensie este aceea 
a Iui Dumitriu m de la A.S.A. 
Tg. Mures la Rapid București. 
Marttoovici (Jiul), Pop (C.S.M.S. 
IasO Clrciumărescu (Universi
tate* Craiova) r Pojoni (Crișul) 
~-aa Înaintat formele conform 
cerințelor regulamentului de 
transfer si ca urmare cererile 
jor a-«u fost luate in conside
rare Sasu (Minerul Baia Mare) 

depus nici o cerere de tran
sfer la Parol Constanta.

! DOMNIȘOARĂ, NU DEVENIȚI

i CROCODILI
(Urmare din pag. I)

pentru unii, fetele „nu se văd", I într-o alta a descoperirilor frumu
seții feminine. Ei bine, tocmai 

Iîn momentele acelea, am cunoscu-
t-o pe I. J., colegă și care, de la 
cinci metri, îți dădea senzația iri- 

■ tantă a masculului cu fustă, a a- 
I celei anti-femei care, așezîndu-se 
1 lîngă tine fie și pentru un minut 
Iîți strică buna dispoziție pe 24 de 

ore. Această studentă obișnuia să 
întârzie cu regularitate la prima 

Ioră și, cum năvălea pe ușă, țâșnea 
pe locul rămas liber și minute în 
șir o auzeai respirînd carnivor și-i 

I vedeai bărbia groasă bătindu-i în
ritmul plămînilor. I se îngroșeau 
buzele, i se măreau ochii. Poate 
că aceste amănunte fizice m-au I făcut atunci să mă gîndesc la
plutitoarele Nilului și la respira
ția lor sub soarele tropical.

i Clipa cînd m-am uitat însă in- 
■ stinctiv sub bancă, să văd dacă 
Inu zăresc o coadă solzoasă de 

orocodil era în amfiteatrul A3, la 
o mică consfătuire, când I. J. a 

- luat cuvîntul, ridicându-se și sco- 
I țînd pe măsuță două nîînuți scur- 
1 te, gheroase și deschizînd o gură 
Isă-i „mănînce" pe toți. Doamne, 

cum mai dădea în dreapta și-n 
stânga, cum mai mușca din fie
care, folosindu-se de cine știe ce

I fleacuri.
Cinci ani am stat cu crocodilul 

între noi!
j .Aș ruga să nu se înțeleagă de 
■ aici că sînt un anti-critic. Dim- I potrivă. Pe femeea aceasta însă 

n-o interesa ce se întâmplă cu 
oamenii după aceea, ce vor face. I Leuca ei era să „prindă" și să
„stigmatizeze". Pentru asta își 
îngrașă bărbia, își oțelea pupi- 

Ilele. își încorda mușchii. Mă ui
tam la ea și mă uimeam : din zi 
în zi nu mai arăta a fată tînă- 

. ri Dierzindu-$i tocmai ceea ce-i 
I «te caracteristic femeii — pu- 
• terea de a mîngîia. de-a dărui un 
_ xfenbet, de-a te face să te pierzi 
| tovB-

O feroeie-crocodil am întîlnit 
Iyi într-un orășel din Moldova.

Lucram pe un șantier și aveam 
■ uneori treburi într-un birou de

I Furnizori de.
I (Urmare din pag. I)

Cele mai multe ore le-am a- 
I fectat imprimeriei pentru că I este un sector-cheie și cele mai 

multe reclamații îl vizează di- 
■ rect. De-aici provin cele mai 
I multe defecte. Transcriem fără 
1 comentarii, explicațiile pe care 
Ini le oferă dispecerul de schimb 

loan Mladin, maistru colorist, 
loan Spirk, secretarul organiza
ției U.T.C. schimbul A, Gheor- 

Ighe Herbei ; planul de aprovi
zionare „e defectuos** la grupa 
de coloranți helizarin ; strecu
rarea pastei se face primitiv (sa- 

Icul în care se toarnă este așezat 
pe o capră de lemn, doi oameni 
bat cu bețele) impuritățile afec- 

Itează calitatea și randamentul ; 
amestec de fibre, nuanțele dife
rite se observă pe jighere. I Cauze așadar. obiective. în 
noaptea spre 25, la produsul Zi
na 197 s-au inversat coloranții. 
S-a pierdut astfel o jumătate 

Ide oră (200 m). Ciudat este fap
tul că acest lucru n-a fost con
semnat însă în jurnalul de față.

I *
Prima, și cea mai importantă 

Ieste cea a ministerului. Argu
mente ? Greutăți în aprovizio
nare (celofibra vine de la Bră- 

Iila cu derogare) în stabilirea 
exactă a culorilor, mai ales în 
schimburile de noapte. Neavînd I lumină monocromatică, desenul 
se confruntă cu mostra la lu
mina unui bec obișnuit și culo
rile apar deformate mai ales 

I cînd este vorba 4® nuanțe ma- 
I ron, albastru, galben. La maga- 
1 zia de coloranți și chimicale se I lucrează la precizie de grame.

Șeful sectorului finisaj ing. Ni
colae Mîndrea aprecia că perso
nalul de aici trebuie să aibă o I pregătire egală cu a ajutorilor
de maiștri deoarece un singur 
gram greșit ooate compromite 

■ desenul. Unele greutăți privind 
I încadrarea tarifară împiedică u- 
I zina în asigurarea acestor ca

dre. și determină o mare fluc- 
I tuație (în 1966 s-au schimbat 17 
I oameni). Sprijinul ministerului 

este indispensabil în soluționa- 
Irea problemei. Ajutorul trebuie

să fie însă complex. Cu cele 2 
mașini de periat pregătitoria nu 

fișe și rapoarte. Aici lucra o func
ționară —• grasă și mîncăcioasă 
și rea la suflet; abia deschizînd 
ușa, ziceai că te trezești cu rep- 
tila-n spinare. Dacă se nimerea 
să vii și la ora cînd își scotea 
crătițele și farfuriile și se așeza 
să înfulece, era de rău. Chiar a- 
tunci oînd se stăpînea părea că 
vezi crocodilul așezat orizontal, 
privindu-te pe sub furculițe și 
dînd din coadă avertizator : acuși 
te-nghit, acuși...

Cel mai groaznic trebuie să 
fie însă să trăiești cu crocodilul 
în casă. Mă mutasem odată în- 
tr-o clădire de pe lîngă Cocioc 
camera mea fiind vecină cu ace
ea a doi soți tineri. Prima zi 
mi-am zis că o să fie greu : tână
ra femeie era frumoasă, cînd ie
șea pe afară i se zăreau genun
chii, rotunzi, prin întretăietura 
capotului, iar fericirea pe un ne
însurat îl tulbura. Dar chiar a 
doua zi, dimineața, am auzit în 
acea familie un dialog. Soțul o 
ruga să se uite din cînd în cînd 
și la îmbrăcămintea sa, altceva 
fiind „cînd trece o haină prin 
mîna unei femei". „Dar ce tu ești 
chior ?) a venit, din gîtlejuri de 
tinichea, răspunsul soaței. Și, de 
atunci, ce le-a fost dat urechilor 
mele să audă, numai ele știu. 
Dimineață de dimineață mă ui
tam la bietul om așteptând să-1 
văd desfigurat, cu urechile smul
se și ochii scoși: îl mînca tânăra 
doamnă-crocodil.

...Acum, de ce scriu eu toate 
acestea ? Pentru că, într-o lungă 
călătorie mi s-a întâmplat să cu
nosc în tren o fetiță din clasa a 
X-a ori a Xl-a, bujor în floarea 
vieții, și care m-a întrebat, au
zind de munca-mi de reporter, 
ce-ar putea deveni ea în viață. 
„Domnișoară, i-am spus, deveniți 
orice, numai femeie-crocodil nu 
deveniți. Mergeți acum și foto- 
grafiați-vă și puneți-vă pentru 
toată viața în perete chipul a- 
cesta de candoare și lumină, iar 
cînd veți simți că vi se urcă prin 
vine fie și o singură picătură din 
sîngele patrupedului de Nil, uita- 
ți-vă la chipul de acum și jurați 
să rămîneți așa“«

, „explicații"
asigură cerințele și țesăturile 
trebuie egalizate. Există 4 rame 
de egalizat ; 2 merg, celelalte se 
repară mereu. Direcția generală 
a transferat de la Iași o rameză 
(veche) fără nici o documenta
ție. Colectivul a pierdut o săp
tămînă cu execuția desenelor. 
Sînt oare acestea lucruri mă
runte ?

O altă problemă se referă la 
periile pentru mașinile electrice, 
înainte purtau marca „Centri- 
fuga“-București. Acum se aduc 
din import. De la „Centrifuga", 
uzina primește negații, la Ma- 
șinimport delegații pierd zile 
pentru avizarea fișelor. De aici 
încolo începe așteptarea... Uzi
na produce 50 de articole, 320 
desene în peste 2 500 poziții co- 
loristice. De ce nu se realizează 
o specializare a întreprinderi
lor ? Multe din produsele reali
zate aici se produc și în 
alte întreprinderi din Arad 
și din țară. Specializarea 
într-un număr restrîns de 
produse ar crea condiții pentru 
mai buna organizare a produc
ției, o mai bună pregătire a ca
drelor și ar reglementa unele a- 
nomalii din actualul sistem de 
contractare industrie-comert. 
Dat fiind că același produs se 
realizează în mai multe între
prinderi, comerțul comandă de 
la fiecare o anumită cantitate. 
De care o cere eșalonat. Uzina 
trebuie să fie rentabilă, deci să 
producă în serie un desen, o 
poziție coloristică. Așa se creea
ză stocul, din această cauză u- 
nele contracte nu pot fi onorate. 
Specializarea pe anumite pro
duse. ar înlătura această situa
ție. în prezent beneficiarii nu-si 
Dot realiza sarcinile : se dau te
lefoane. telex, telegrame, se ac
ționează la comisia de arbitraj, 
se fac penalizări (28 în primul 
trimestru al anului), se trimit 
delegați, transportul țesăturilor 
se face în unele cazuri cu a- 
vionul etc. etc.

Bătând în poarta furnizorului
— prestigioasa uzină de la Arad
— batem totodată și-n cele ale 
furnizorilor săi. pentru că res
pectarea disciplinei contractua
le reclamă ordine în toate sec
toarele. Și, în acest concert, di
rijorul trebuie să fie ministerul, 
și în primul rînd direcția gene
rală.

GONIE Șl EXTAZ
film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 12; 
15 ; 18 : 21).
1NAL1ILE
rulează la Republica (orele 
9,15 ; 11,45, 14,15 ; 16,45 ; 19,15 ; 
20.30), Festiva) (orele 8,30; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Fero
viar (orele 8,45; 11; 13,15;
15,45 ; 18; 20,15), Excelsior 
(orele 9,45 ; 12 : 14,15; 16.45:
19; 21,15).

iUTATORII DE AUR DIN 
BKANSAS
cinemascop —•

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21),
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), Mo
dern (orele 9,30 : 11,45 ; 14 ;
16.30 : 18,45 : 21).
INTERA NEAGRA
• cinemascop —
rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21). gră
dină 20.15).

ÎSUARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,13 ; 13,30 : 16 ; 18,30 : 20,45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45).
JRTUNA ÎNCEPE
rulează la Lumina (orele 16,15:
18.30 : 20,45).
!AȚA LA CASTEL
rulează la Colentina (orele 
14,45 : 17,30), Lumina (orele 
,39 11335).

FRENCH CANCAN
rulează la Union (omia 1&J* ; 
18 ; 20.30).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Doina (orele ILM: 
13.45 : 16 ; îajo ; IU.

METAMORFOZE — CUM 
ZBOARĂ PASABILE DACA 
O IUBEȘTI — DIN PAMÎNT 
ȘI FOC — CUCERIREA SU
NETULUI — SCOARȚE DIN 
RODOPE

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 In continuare.

LUPOAICA
rulează la Central (orele 15; 
18; 20,45).

CIOCIRLIA
rulează la Central (orele 
9,30: 12.15).

ȘAPTE BATEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Giulești (orele 14,30; 
17,30; 20,30), Bucegi (orele 
16 ; 18.15 : 20.30).

CRĂCIUN INStNGERAT 
rulează Ia înfrățirea (orele 
16 ; 18.15 ; 20,30).

WARLOCK
— cinemascop —

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

LADY MACKBETH DIN SI
BERIA
— cinemascop —

rulează la Buzești (orele 15.30;
18).

PE GHEAȚA SUBȚIRE
— ambele serii — cinemascop — 

rulează la Crîngasi (orele 
15.30 ; 19).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —»

la Raeăra unic EUt

GRĂDINI
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Stadio

nul Dinamo (orele 20.15). Stadionul Republicii (orele 20,15). Are
nele Libertății (orele 20,15).

CANALIILE nlează la Festival (orele 20.30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Doina (orele 20).
DON GABRIEL — cinemascop — rulează la Capitol (orele 

20.15).
ȘAPTE BĂIET! Șl O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop — ru

lează la Bucegi (orele 20) Vitan (orele 20J0).
A FOST CTNDVA HOȚ rulează la Unirea (orele 20,30).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — rulează la Expozi

ție (orele 20)
COMISARUL X — cinemascop — rulează la Tomis (orele 

20.15).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulează 

la Arta (orele 20.15).
TITANIC-VALS rulează la Buzeștl (orele 20,30)
VIAȚA LA CASTEL rulează la Colentina (orele 20,15).
FANFAN LA TU LI PE rulează la Moșiloi (orele 20.30).
FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE rulează la Progresul Parc 

(orele 20.15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Aurora (orele 20.15) Rahova 

(orele 20 15).
NU SINT DEMN DE TINE rulează la Lira (orele 20,30).

r~ naă la CaMwn lasrta >0;

doctor ruroin.1

J«L !• aagvst
PROGRAMUL I

noașțeți tprogram de muzică 
simfonică) ; 18,05 Radiosimpo-
zion: ..Climatul socialist al
demnității omului" : 21.05 Teatru 
radiofonic serial : ..Aurul ne
gru" de Cezar Petrescu 21.25 
Antena tineretului ; 22,15 întâl
nire cu jazz-ul : Richard Oscha- 
nitzky, pianist și compozitor ; 
22,45 Moment poetic : „Ceah
lăul".

PROGRAMUL H

10,30 Lectură în premieră : Al. 
Ivan Ghilia : „îngeri biciuiți" 
(roman). Dan Laurențiu : „Po
ziția aștrilor1* (versuri) ; 12,30
Selecțiuni din ..Estrada dumini
cală1* : povestea cîntecului
„Scrisoare de dor** de Fernic;

nunii: 29.45 Amintirfe case
lor : „Cemici". Prezintă : Vic
tor Frunză ; ÎIJ5 Cercul melo
manilor : ’nceputuriîe progra- 
matismuluî in muzică ; 29
Opera .. Ventrilocul ■ de Marcel 
Landovsky .

JOI 19 AUGUST
18.00 La ordinea zilei, Orga

nizarea științifică a producției 
și a muncii ; 18.20 „Mult e dul
ce și frumoasă...** Emisiune de 
limbă română ; 18,50 Studioul 
pionierilor. „Cu vaporașul va
canța" ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Aventurile lui Ro
bin Hood ; 20,30 Emisiune de 
știință : 21,00 Teleglob : Argen
tina ; 21,30 Studioul mic : „La 
capătul firului** de Hristu Li- 
mona : 22,20 De la Giotto la 
Brâncuși ; 22,40 Telejurnalul de 
noapte.

. CE SPUNE
i (Urmare din pag. t)

Modestă, sub posibilități — 
Ine informează corespondentul 

nostru ALEXANDRU BĂL- 
GRĂDEAN este și aproviziona- 

Irea cu legume și fructe a pie
țelor. orașelor și centrelor 
muncitorești din regiunea Hune
doara. De unde izvorăște a- 

I ceastă situație ? Ce trebuie fă
cut pentru ca piețele să pri
mească și să desfacă legume 

I proaspete, de bună calitate?
Pentru a afla răspunsul am por
nit la sursă. în grădini, la Dro-

I ducători.
Ne-am oprit la cooperatorii 

din Sard si din Micești (raionul 
Alba), care și-au cîștigat, de-a 

I lungul anilor renumele de buni 
I grădinari. Cele două cooperati

ve agricole au cultivat cu legu- 
Ime, în acest an. o.suprafață de 

110 hectare și au cohtractat cu 
O.V.L.F.-Alba peste 800 tone de 

I legume propunîndu-și, totodată, 
ca unele cantități să le valorifi
ce direct pe piață. îți face plă
cere să privești rîndurile de 

I ardei, vinete și castraveți fru
mos îngrijite. încovoiate sub 
povara rodului. Producția este 

■ bună în amîndouă cooperativele, 
I fapt care a permis livrări pentru 
1 piață la timp și în cantități în

destulătoare. Deși primele re- 
I colte au fost culese cu abia o 
I săptămînă în urmă au fost pre

date deja la O.V.L.F.-Alba 6 
Itone de roșii, 47 tone de varză 

timourie (de două ori mai mult 
decît nrevedea contractul) si alte 

Iimnortante cantități de castra
veți, ardei etc. în aceste două

PIAȚA ?
cooperative agricole există însă 
și situații cînd unele legume de
ficitare pe piață nu sînt recol
tate la timp. Din cele 100 tone 
de castraveți contractați, coope
rativa din Mircești n-a livrat 
pînă acum decît ceva mai mult 
de jumătate. Cauza : întârzierea 
strîngerii recoltei. Parcurgînd 
cele 15 hectare cultivate cu a- 
ceastă legumă am rămas sur
prins de dimensiunile lor... ci
clopice și de culoarea lor gal
benă asemănătoare cu aceea a 
spicelor de grîu. Evident, le tre
cuse de mult vremea pentru a 
mai putea fi făcute salată. Și 
păstăile de fasole au îmbătrînit 
pe araci, deși n-a fost livrată 
decît a zecea parte din cantita
tea contractată. Iar dovleceii 
s-au transformat, încetul cu în
cetul, în dovlecei buni doar pen
tru hrana animalelor. Ardeii au 
fost livrați numai o singură 
dată pînă acum deși, după cum 
am constatat, pe cele 12 hectare 
ei au ajuns în perioada maturi
tății, iar din vinete n-a pornit 
spre piețe nici măcar una.

Unele din aceste aspecte se 
întâlnesc și la cooperativa agri
colă din Sard.

Acest fapt se află într-o to
tală discordanță cu eforturile pe 
care țăranii cooperatori le-au 
depus pînă acum pentru între
ținerea culturilor de legume și 
nu le aduc decît pagube. Defi
ciențele sînt de natură internă 
și sînt determinate de organiza
rea necorespunzătoare a muncii. 
Ele Dot fi ușor înlăturate pentru 
că în cele două cooperativa 
există suficiente forțe.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii ® Știri însemnări

ZILNIC

Vietnamul de sud „RAPSODIA

Cei zece candidați civili pentru postul de președinte al 
Vietnamului de sud au trimis marți o scrisoare de protest 
juntei militare saigoneze, împotriva sabotării turneului lor 
electoral de către autoritățile militare.

Duminică, cei zece au pornit 
i un avion militar spre orașul 
aang Tri, pentru a-și începe 
mpania electorală. Avionul, 
să, în loc să îi transporte în a- 
st oraș, a aterizat la baza mili- 
ră americană de la Dong 

unde nu i-au întâmpinat 
cîteva camioane prăfuite 

armatei americane. Fu- 
candidații au plecat mai

JCÎt 
e 
ași, 
aparte la Da Nang, dar nu au 
ușit să intre în contact cu nici- 
îul dintre reprezentanții regi- 
ului saigonez pentru a-și putea 
ie reuniunea electorală, și s-au 
tors, în sfîrșit, la Saigon, „șifo- 
tți și obosiți".
După cum se vede, farsa elec- 
rală pusă la cale în Vietnamul 
j sud se desfășoară într-o ma- 
eră care ilustrează cum nu se 
>ate mai bine caracterul așa- 
selor alegeri de la 3 septem- 
•ie.

mericane a fost atacată de uni
tăți ale patrioților la numai 18 
km de Saigon. Cu toată inter
venția elicopterelor și a aviației, 
lupta a continuat cu deosebită 
intensitate aproape șapte ore, 
după ca^e patrioții s-au repliat, 
provocind pierderi însemnate in 
oameni și 
mericane.

Cea de 
cut loc în 
vietnameze,

materiale trupelor a-

a doua ciocnire a a- 
desișunle junglei *ud- 
, in apropiere de 

Quang Ngai unde o unitate a- 
mericană a fost surprinsă de pa
triot i. Luptele au durat peste 10 
ore, scrie corespondentul agen
ției Reuter.

ROMÂNĂ"
LA KIEV

KIEV 9 'Agerpres). — Co
respondentă de la Grigore Cuza : 
Ansamblul „Rapsod-a Română" 
$i-a încheiat seria de spectacole 
prezentate la Kiev. Peste 25 000 
de spectatori au urmărit progra
mele artiștilor români, cărora 
le-au făcut o călduroasă primi
re. Personalități de vază ale vie
ții artistice și culturale au dat 
o înaltă apreciere evoluției artiș
tilor români, subliniind în ter
meni elogioși frumusețile, pros
pețimea și vioiciunea artei popu
lare românești

în cursul șederii la Kiev, di
rectorul .Ansamblului, Petre Nas- 
tovkn, a fost primit de Vadim 
Efremenko, prim-Iocțiitor al mini
strului culturii al R. S. S. Ucrai
nene. De asemenea, un grup 
de creatori și interpreți români 
au avut întâlniri prietenești cu 
compozitori ucraineni

După ce trece de 
manii, albia Mariței se lăr
gește din nou, scăzîndu-i din 
ce în ce cota față de nivelul 
Mării Egee, către care iși în
dreaptă apele. Inlluența su
dului se resimte prin biînde- 
țea iernilor, iar acum în pli
nă vară, prin diversitatea cul
turilor și plantațiilor care a- 
bundă pe măsura ce înain
tăm de-a lungul cursului. în
tinsele ogoare de griu și po
rumb care aproape în exclu
sivitate domină mijlocul cîm- 
piei Tracici, sint completete 
aci de cultura bumbacului, 
tutunului, a susanului și chi
mionului. întilnim tot mai des 
migdali și livezi compacte de 
duzL aceștia din urmă con
stituind baza pentru creșterea 
viermilor de mătase, una din 
ocupațiile vechi ale localnici
lor. cu centrul în orașul Svi- 
lengrad. De altfel, și numele 
localității in vechea slavă 
era Silva, ceea ce înseamnă 
mătase.

rilor pentru creșterea produc
ției de mătase naturală o con
stituie atît stimulentele acor
date celor care cresc viermi 
de mătase cît și faptul că in 
cadrul institutelor agronomice 
din Sofia și Plovdiv sînt dis
cipline obligatorii legale de 
această ramură, iar la X rața 
și Hamianli, stații experimen
tale cu scopul îmbunătățirii 
rasei și metodelor de creștere 
a viermilor de mătase. Ca ur
mare, această ocupație se ex
tinde și în alte părți ale țării.

Vizitând întreprinderea de 
stat „Koprina" din Svilengrad 
am avut prilejul să admir 
măiestria muncitorilor care cu 
minuiri de fracțiuni de secun
dă scot firele aproape invizi
bile, ca cele de păianjen, din 
gogoșile de mătase, după ce 
in prealabil au fost ținute în 
apă la o anumită temperatu
ră. Se spune că dintr-o sin
gură gogoașă de cîteva grame 
se obține circa o mie de metri 
de fir, dar pentru necesită-

M

itala provinciei secesioniste,

Două ciocniri importante au a- 
it loc în ultimele 24 de ore în- 
e trupele americane și forțele 
Ttriotice sud-vietnameze. O uni
te a celei de-a 25-a divizii a- dis-

de pe port-ba-

a președintelui Mobutu

IMPASUL
POLITICamina ti pcxi tn

DE LA SEUL

Armata 
federală 
nigeriana 
continuă 
ofensiva
Un avion al provinciei 

orientale secesioniste „Bia- 
fra“ a bombardat localita
tea Bakurdi din Nigeria, 
a anunțat marți un purtă
tor de cuvînt federal.

Guvernul de la Lagos a averti- 
it autoritățile provinciei sece- 
oniste că dacă vor continua a- 
icurile asupra populației civile 
mafia federală va efectua și ea 
ziduri asupra orașelor din pro- 
incia orientală.
Pe de altă parte, se anunță 

5 trupele secesioniste continuă 
1 se retragă din regiunea loca- 
tății Nsukka, iar armata fede- 
ilă își continuă înaintarea 
fate fronturile.
Postul de radio din Enugu, ca- 

. a 
nunțat la rîndul său că 200 mi- 
tari federali au fost uciși dumi- 
ică în cursul unui atac al tru- 
elor „Biafrei", declanșat în re- 
iunea portului Bonny.
Postul de radio menționat in- 

)rmează că trupele secesioniste 
i-au intensificat activitatea in 
zai multe puncte ale frontului 
nde se dau lupte cu armata 
zderală. In sfîrșit, autoritățile de 
1 Enugu denunță în termeni se- 
eri „intrigile britanice din Ni-

După studeierea fotografii
lor transmise de stația lu
nară „Lunar Orbiter-5“ sa- 
vanții americani sînt încli
nați să creadă că pe fundul 
craterelor lunare aflate in 
umbră ar putea exista mase 
lichide înghețate. Această 
ipoteză este întărită de pre
zenta pe clișee a unor mean
dre, asemănătoare unor al
bii de rîuri — care pornesc 
din cratere, unde temperatu
ra este extrem de scăzută. 
Aceste cratere s-ar putea 
compara prin conformația 
lor cu cele de pe Pămînt în 
apropierea Ecuatorului.

•LA Tribunalul din Kiel a în
ceput judecarea procesului in
tentat împotriva a trei foști co
mandanți SS, Kunde, 
și Miiler, acuzați de 
tate la asasinatele în 
vîrșite de naziști pe 
Poloniei, vremelnic ocupat 
trupele hitleriste în anii 
de-al doilea război 
Kunde, Heinrich și Muler s-au 
făcut vinovati de exterminarea 
în anii 1942 și 1943 a peste 40 000 
de persoane.

In cursul procesului vor fi au- 
diati numeroși martori sosiți din 
mai multe țări.

Heinrich 
complici- 
masă să- 
teritoriul 

de 
celui 

mondial.

aeroportul din Habarovsk a su
ferit o pană la trenul de a teri- 

Avionul a parcurs 
de 6 500 km fără ca pasa- 
să bănuiască măcar că 
din dreapta a navei ae- 
este deteriorată și că în

• NEGOCIERILE dintre Libia 
și S.U.A. privind lichidarea ba
zei militare americane Wheels 
Field și evacuarea trupelor a- 
mericane din Libia vor începe 
la 10 august, anuntâ agenția 
M.E.N. citind surse din capitala

tanfa 
gerii 
roata 
riene 
asemenea condiții aterizarea a- 
■•lonului este periculoasă. Abia 
ajunfi lingă Moscova, pasagerii 
au fost rugați să-și pună cu
relele de protecție și sâ scoată 
toate lucrurile 
g>je.

Ccmandantul 
Igor Buzik. în 
ani. după ce a efectuat 
rotiri deasupra Moscovei 
tru a termina 
zervă de combustibil.
<4 aterizeze cu bine. Pilotul 
fost felicitat personal de 
nrurtonxl de avioane Andrei 
Tupolev, care a sosit pe aero
port fiind anunțat de avaria su

ie aviez la decolare.

0 declarație

navei, pilotul 
virstă de 37 de 

cîteva 
pen- 

întreaga re- 
a reușit

a
con-

• LA Rawalpindi s-a anun
țat marți că ministrul de ex
terne pakistanez, Sharifuddin 
Pirzada, va pleca la 13 august 
într-un turneu de două săptă-
mîni în Iordania, Arabia Saudi- 
tă, Republica Arabă Unită, Irak, 
Sudan, Kuweit, Liban și Siria.

Surse oficiale din capitala 
Pakistanului menționează că 
ministrul de externe pakistanez 
va avea convorbiri cu reprezen
tanți ai guvernelor acestor țări, 
cu care va discuta despre situa
ția din Orientul Apropiat, pre
cum și unele probleme referi
toare la relațiile bilaterale ale 
Pakistanului cu diferite țări 
arabe.

• PARLAMENTUL insulei 
Man a hotărit marți seara să nu 
apeleze la ajutorul Comitetului 
special pentru decolonizare 
al Organizației Națiunilor Unite 
!n disputa cu Londra privind 
activitatea stațiilor de radio-Di- 
rat Situată in Marea Irlandei. 
Insula Mar, care se bucură de 
ce statut politic autonom, a >- 
preciat ea ilegală hotărî re a An
gliei de a interzice activitatea 
tuturor stațiilor de radio-pirat 
de pe coastele engleze, interdic
ție sub care intră .și stațiile de 
pe teritoriul acesteia. Convocat 
pentru a analiza situația ivită, 
..Tmwald-ul“ insulei fparlamen- 
tul) a hotărit să supună diferen
dul ivit mai întîi în discuția se
cretariatului Commonwealthu- 
hri. și în cazul în care nu va 
obtir.e un rezultat favorabil, a- 
tunci se va adresa Comitetului 
specia! al O.N.U. pentru decolo
nizare

Raportul misiunii
anglo - malteze

mare măsură, de ba
zele militare engleze 
existente pe teritoriul 
insulei. In primul 
rind, se insistă asu
pra necesității inves
tirii unor sume im
portante în domeniu] 
industriei construc
țiilor. Potrivit consta
tărilor făcute de 
membrii misiunii, se 
impune construirea u- 
oor noi obiective in
dustriale, care să-i 
poată absorbi pe cei 
7000 muncitori mal-

Barometrul dereglat
MANIFESTE

Ca urmare a boicotării de că
tre membru opoziției. Adunarea 
Națională a Coreei de sud nu a 
reuși* sâ țmâ nici o ședință de 
lucru în întreaga perioadă de 30 
de zile a sesiunii parlamentare 
care s-a încheiat marți.

Cu toate eforturile depuse de 
partidul de guvernămînt al lui 
Pai Cijan Hl în scopul convocă
rii unei -reuniuni la nivel înalt" 
pentru negocieri cu opoziția, a- 
preciază agenția Reuter, perspec
tiva unei soluționări a actualului 
impas politic în care se afla Co
reea de sud este cu neputință de 
întrevăzut

Opoziția — și în primul rind 
cei 45 de deputați ai Partidului 
neodemocratic — susține că. 
dacă Pak Cijan Hi nu recunoaște 
falsificarea votului Ia ultimele 
alegeri de către guvern și nu se 
arată dispus să organizeze noi a- 
legeri. ea nu va pune capăt boi
cotului.

PE STRĂZILE

în Svilengrad, oraș bulgă
resc situat la numai cîțiva 
kilometri de granița țării cu 
Grecia și Turcia, se întră pe 
un pod impunător de piatră 
și ultimul care traversează 
pe teritoriul bulgar, rîul na
țional care de la izvoare din 
munții Rila și pînă aici par
curge circa 320 kilometri. O 
inscripție în limba arabă să
pată adînc pe o placa de 
granit amintește că podul a 
fost construit pe la mijlocul 
secolului XV, iar localnicii, 
din generație în generație, cu
nosc faptul că armătura aces
tui pod este din plumb. Aici 
a fost cindva o geamie, baie 
și „Cherransarai" (hanuri) 
unde poposeau caravanele ca
re veneau sau plecau spre 
Țarigrad. Documentele amin
tesc că în această așezare la o 
școală a predat marele poet 
și scriitor bulgar Ivan Vazov. 
Alte însemnări precizează că 
în timpul jugului otoman li
vezile de duzi au fost distru
se. Tradiția creșterii viermi
lor de mătase totuși s-a păs
trat. Oamenii au refăcut plan
tațiile, iar în ultimii ani au 
construit și extins un mare 
depozit și o uscătorie moder
nă pentru gogoșile de mătase. 
Numai gospodăria agricolă 
cooperativă de mancă din o- 
raș are aproape 5 000 decari 
plantați ca auzi. S-au obți
nut in nltiraa vreme și unii 
indicatori superiori în privin
ța sporirii producției de ma
terie primă. Bunăoară, din 
100 kg gogoși de mătase cru
de s-au obținut 35 kg gogoși 
uscate, iar din 100 kg gogoși 
uscate 31—35 kg fire de mă
tase. O expresie a preocupă- 

l -

țile de țesut se unesc cel pu
țin trei pînă la zece fire. în 
toate secțiile întâlnesc ordine 
și curățenie, iar colectivul este 
preocupat pentru realizarea 
sarcinilor de plan. La țesă- 
torie unde se folosesc și fire 
artificiale sînt lozinci mobili
zatoare din care reținem cșL 
„un minut pierdut la razboafl 
înseamnă 6—7 centimetri ma" 
puțină țesătură"; altele se re
feră la calitate, Ia economiile 
ce se pot realiza prin micșo
rarea rebuturilor. întrecerea 
este concreta, pentru minute, 
centimetri și grame. Anul a- 
cesta aci în întreprindere ur
mează să se realizeze o pro
ducție totală de peste 4 mi- 
1 ioane metri țesături de mă
tase naturală și artificială. în
treprinderea in prezent se ex
tinde și totodată se instalea
ză noi războaie pentru țesut, 
mașini automate pentru bobi- 
narea firelor și altele. în de
pozitul de produse finite în- 
tîlnim o gamă variată de sor
timente în culori și desene 
deosebit de plăcute. Ele poar
tă nu numai eticheta cu mar
ca fabricii, dar și certificatul 
de calitate. Printre țesături un 
loc ocupă și pînza de mătase 
pentru site, începînd cu cele 
necesare morilor, de la 49 o- 
chiuri pe centimetru patrat 
pînă la cele mai fine cu 1900 
celule pe centimetru patrat.

de 
fe- 
de 
Și

Colectivul de peste o mie 
muncitori, în majoritate 
mei, alături de crescătorii 
viermi de mătase mențin 
transmit tradiția Svilengradu- 
lui ca oraș al mătăsii.

O. LINTE

TEMERI LA LONDRA
în cercurile financiare de Ia Londra se exprimă îngrijorarea 

ca aderarea Angliei la Piața comună ar putea înrăutăți și mai mult 
situația economico-financiară a țării și mai ales balanța externă de 
plăți a Marii Britanii.

O asemenea părere este expri
mată printre altele, și de către 
conducerea uneia din cele cinci 
bănci principale engleze — 
„Miedleland Banc". Intr-un ra
port publicat de această bancă 
se subliniază că în cazul aderării 
Angliei la Comunitatea Economi
că Europeană se va intensifica

Bursa newyorkeză 
a fost adeseori com- 
jarată cu un barome
tru a cărui presiune 
indică „timp frumos" 
sau „furtună" în ac
tivitatea economică. 
Cu timpul au fost e- 
laborate norme rigu
roase menite să pre
vestească viitorul. Bu
letinele bursei se 
bucură de aceeași a- 
tenție din partea oa
menilor de afaceri și 
„jucătorilor", ca și 
buletinele meteorolo
gice din partea tu
riștilor. Iar compara
ția poate fi dusă mai 
departe și în privin
ța exactității: une
ori prevestirile se 
confirmau, alteori — 
nu... Jocul bursei a 
început de curînd să 
fie periclitat de... ma
șinile electronice de

calculat^ care pe baza 
datelor furnizate de 
specialiști și „memo
rizate" s-au dovedii 
capabile să dea răs
punsul a căror exac
titate a fost ulterior 
verificata în practică. 
Totuși nici mașinile 
electronice de calcu
lat nu sînt imbatabile, 
de vreme ce stăpînii 
jocului de bursă ori
entează cererea și o- 
ferta potrivit dorinței 
lor : fie că aruncă pe 
piață pachete masive 
de acțiuni și jocul se 
desfășoară „în scă
dere", fie că achizi
ționează cu lăcomie 
orice acțiune și jocul 
se desfășoară „în 
creștere", acești regi 
neîncoronați dictează 
orientarea bursei. Mi
cii deținători de ac
țiuni și chiar cei mij-

locii sînt luați de vîr- 
tej și adeseori ruinați. 
Specula este împinsă 
atît de departe încîl 
chiar cei puși să su
pravegheze corectitu
dinea tranzacțiilor 
s-au speriat. Strigătul 
lor de alarmă nu este 
îndreptat împotriva 
stăpînilor din umbre 
pe care evident nu 
au nici un interes 
să-i supere, ci împo
triva procedeelor care 
pătează „onoarea 
bursei". Președintele 
bursei „American 
Stock Exchange", 
Ralph Saul a trimis o 
scrisoare membrilor 
bursei în care atrage 
atenția ca „actualele 
condiții ale pieței in
dică un nivel ridicat 
de activitate specula
tivă... Dorința de îm
bogățire rapidă dă

naștere la bănuieli și 
zvonuri care deter
mină adoptarea de 
hotarîri pripite în do
meniul investițiilor". 
Motivul neliniștii ex
primată la ’ 
New York 
dere, ceea 
„TIME"
„o avalanșă de nego
cieri care a adus atît 
prețurile cît și volu
mul schimburilor la 
un nivel alarmant". 
Hauley Nabi, direc
tor la firma „Sch- 
weickart" a declarat: 
„Nu este numai o ne
bunie. dar un aseme
nea ritm este de-a 
dreptul de nesusți
nut", Bradbury Thur
low, vicepreședinte al 
Companiei „Winslow, 
Cohu & Stetson" a 
spus că „s-au ivit

bursa din 
are în ve
ce revista 
denumește

simp tome clasice de 
supraspeculație".

Primele indicații 
ale febrei au aparat 
în luna iunie. în mod 
normal, acțiunile com
paniilor americane — 
denumite convențio
nal AMEX — repre
zintă 40 la sută din 
volumul tranzacțiilor, 
iar către sfîrșitul lu
nii respective au ocu
pat deja 60 Ia su
tă. S-au înregistrat 
schimbări la cursul 
acțiunilor pînă la 18 
ori pe zi. La începu
tul lunii iulie, volu
mul AMEX s-a ridi
cat la vînzarea a 5,4 
milioane de acțiuni 
zilnic, în comparație 
cu 4 milioane în me
die în prima jumătate 
a anului 1967, ceea 
ce a reprezentat de 
asemenea un record.

Specialiștii au calcu
lat că aceasta repre
zintă o performanță 
neegalată decît o sin
gură dată în ultimii 
118 ani... S-au urcat 
prețurile acțiunilor a 
26 de companii, dintre 
care numai 10 au a- 
nunțat că vor plăti 
dividende pe 1966, iar 
cinci s-au proclamat 
„nerentabile" și două 
au declarat oficial 
chiar că au înregistrat 
pierderi.

Așadar, bursa new- 
vcrkeză oferă în a- 
ceastă „vară toridă" o 
imagine neobișnuită: 
mercurul tinde să de
pășească tubul baro
metrului... Și fără ba
rometru furtuna te 
surprinde atunci cînd 
nici nu te aștepți.

ADENI/LI/I
Monaco va

FLOREA

Frontul de Eliberare a su
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.) și Frontul Națio
nal de Eliberare din Arabia 
de sud au lansat un apel la 
grevă generală, pentru sfîrși
tul acestei săptămini în semn 
de protest împotriva inten
ției Misiunii O.N.U. pentru 
Aden de a avea convorbiri 
la Geneva cu reprezentanți 
ai guvernului așa-zisei Fede
rații a Arabiei de sud.

La Aden au fost răspîndite 
manifeste purtînd semnătura 
Frontului Național de Elibe
rare în care sînt lansate ape
luri la luptă împotriva domi
nației britanice, împotriva 
planurilor Angliei de a-și 
menține dominația prin in
termediul marionetelor lor 
din guvernul federal. In ma
nifeste se cere, de asemenea, 
ca O.N.U. să nu recunoască 
guvernul federal, avertizînd 
că altfel F.N.L. va refuza să 
ia parte la negocieri cu 
membrii Misiunii O.N.U. 
pentru Aden.

înainta in mare
Principatul Monaco, cu o suprafață de numai 1,49 km p și 

circa 25 000 locuitori, nu are posibilități să se extindă decît în- 
cercind să cucerească teren în mare.

Pentru a-și satisface nevoile de sporire a teritoriului (a nu 
se uita că în Monaco vin anual sute de mii de cetățeni străini 
aduși aci de faima muzeelor și a cazinoului sau de interesele 
firmelor ce-și au sediul în principat) s-a impus drept unică 
soluție a dezvoltării, cucerirea... mării.

S-au întocmit diverse proiecte. Cel mai interesant — și care 
a și început să fie înfăptuit — este cel al tînărului arhitect 
italian Manfredi G. Nicoletti, membru al G.I.P. (Grupul Inter
național de Arhitectură Prospectivă) care prevede crearea 
unui oraș-satelit pe o peninsulă artificială ce va crește dea
supra apelor Meditcranei. Pentru aceasta este necesar să se 
construiască un dig lung de 1 km, care va atinge fundul mării 
la adîncimea de 40 m (construcția acestui dig este, la ora ac
tuală. destul de avansată). Peninsula artificială va avea o su
prafață de 27 ha, iar orașul-satelit va permite creșterea popu
lației monegasce stabile cu 10 000—18 000 locuitori. Peninsula va 
avea un relief de colină în amfiteatru cu deschiderea spre 
mare. Miticile „grădini suspendate" ale Semiramidei își vor 
afla o nouă întrupare în acest original oraș. Circulația citadină 
va fi rezolvată prin crearea unor artere speciale pentru pie
toni și altele pentru autovehicule. Un parking subteran va asi
gura parcarea a 10 000 autoturisme.

Conform proiectului, cheile peninsulei artificiale vor putea fi 
predate... beneficiarilor peste 6 luni.

scurgerea de capital din țară atît 
sub forma de investiții directe 
de capital în țările Pieței comu
ne, cît și sub forma de împru
muturi și credite pe care Anglia 
va fi obligată să le ofere parte
nerilor săi. J

In prezent, în ciuda îngrădiri- i 
lor existente, investițiile directe 
de capital în țările C.E.E. au 
crescut de la 12 milioane lire 
sterline anual în perioada 1958— 
1959 la 40 milioane anual în 
1963—1965. Eliminarea îngrădi
rilor impuse exportului de capi
tal, așa cum prevede Tratatul 
de la Roma — actul de naștere 
al Pieței comune — ar duce în 
mod inevitabil la accentuarea 
scurgerii de capital.

Unele țări ale Commonwealt- 
hului recunosc în mod fățiș că 
aderarea Angliei la Piața comu
nă va da o lovitură puternică 
relațiilor economice și finanicare 
tradiționale cu fosta metropolă 
și iau măsuri în vederea reorien- 
tării comerțului lor exterior. Un 
exemplu edificator îl oferă unul ' 
din principalii parteneri ai An- n 
gliei în Commonwealth — Austra
lia. Fără a mai aștepta rezultatele I 
tratativelor pe care Anglia le-a 
angajat cu „cei șase" privitoare I 
la aderarea la C.E.E., Australia | 
caută de pe acum să reducă pe I 
cît posibil eventualele urmări ne
gative ale încălcării sistemului 
tarifelor preferențiale. Potrivit 
unei statistici publicate la Lon
dra privitoare la comerțul exte
rior al Australiei în 1966—1967, 
Anglia a încetat să mai fie unul 
din partenerii comerciali impor- I 
tanți ai Australiei, locul ei fiind | 
ocupat de Japonia.
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