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Tineretului Comunist misiu
nea de onoare de a desfășura 
o amplă activitate politico- 
educativă, care să contribuie 
la lărgirea orizontului spiri
tual al tinerilor cetățeni ai pa
triei noastre, la însușirea de 
către ei a trăsăturilor înain
tate ale omului nou, la for
marea unui tineret pentru 
care sentimentul nobil al dra
gostei față de patrie și partid 
să ducă în chip firesc la sen
timentul răspunderii pentru

• propria sa dezvoltare cetățe
nească și profesională, pusă 
în slujba înfloririi țării.

Congresul al VIII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist 
a precizat încă o dată că una 
din căile principale pentru 
îndeplinirea acestei misiuni 
este organizarea unei activi
tăți culturale, artistice și dis
tractive pentru tineret, con
cepută în așa fel îneît să aju
te nemijlocit la pregătirea 
multilaterală a acestuia. Ca 
urmare, numeroase organe și 
organizații U.T.C. au inițiat 
acțiuni interesante, atractive, 

^re au cuprins în sfera lor 
■fn număr mare de tineri, 
f Cu toate realizările obținu
te. în activitatea cultural-ar- 
tisțică desfășurată de orga
nizațiile U. T. C. se mani
festă încă numeroase defi
ciențe. în multe locuri, via
ța soirituală a tinerilor nu 
se află în măsura cuvenită în 
centrul atenției organizațiilor 
U.T.C.; inițiativa acestora 
este încă frînată de șabloane 
mai vechi, de inerție, de ru
tină, de obișnuința de a ac
ționa numai la indicații. Sfe
ra de cuprindere a multor ac
tivități cultural-artistice este 
restrînsă, deoarece modul lor 
de organizare nu se bazează 
pe cunoașterea concretă, dife
rențiată, a cerințelor autenti
ce ale tineretului, ci pe obiș
nuința unei munci de paradă, 
singurul lucru care contează 
fiind îndeplinirea formală a 
unor puncte dintr-un plan. O 
seamă de activități au un con- 

<^«inut sărac, uniform, necores-
▼ iiunzător exigențelor actuale, 

în practica muncii multor or
ganizații U.T.C. s-a încetățenit 
tendința de a limita întreaga 
activitate la pregătirea și des
fășurarea ședințelor, a adună
rilor. la preluarea fără dis- 
cernămînt a unor forme de 
activități specifice altor orga
nizații, ceea ce împiedică afir
marea plenară a inițiativei ti
nerești. Negăsind căile auten
tice de acces către preocupări
le către sufletul tinerilor, mul
te organizații U.T.C. rămîn în 
r.rma vieții, sînt lipsite de po
sibilitatea de a acționa efici
ent. Se uită adeseori că ma
sele largi ale tineretului în
drăgesc literatura, arta, cînte- 
cul, dansul și că este de dato
ria fiecărei organizații U.T.C. 
să înlesnească tinerilor întîl- 
nirea cu 
oare de 
tu*ditătii

Pentru

existente, pentru ca din acti
vitatea organizației de tineret 
să fie înlăturate rutina și șa
blonul, pentru ca hotărîrile 
Congresului al VIII-lea al 
U.T.C. cu privire la îmbună
tățirea muncii de educație 
comunistă a tineretului să ca
pete viață, Biroul Comitetului 
Central al U.T.C. a stabilit o 
serie de măsuri care orientea
ză activitatea U.T.C., în prin
cipal, spre organizarea unor 
manifestări corespunzătoare 
particularităților de virsiă 
și dorințelor diferitelor cate
gorii de tineri, spre inițierea 
de acțiuni cultural-artistice și 
distractive in care sensul edu
cativ să se îmbine armonios 
cu cerințele de recreeze și 
destindere a tinerilor. Cu alte 
cuvinte, responsabilitatea ne
mijlocită fată de întreaga ac
tivitate cnltural-artistică și 
distractivă pentru tineret va 
constitui ana din preocupările 
esențiale ale Uniunii Tinere
tului Comunist.

în întreprinderi, acolo unde 
sindicatele inițiază acțiuni 
destinate tuturor oamenilor 
muncii, organizațiile U.T.C. 
au îndatorirea firească de a 
mobiliza tineretul Ia aceste 
acțiuni, străduindu-se în per
manență să le găsească noi 
forme de popularizare. în a- 
celași timp, insă, ele vor tre
bui să se preocupe de organi
zarea și desfășurarea unor 
manifestări culturai-artistice 
și distractive proprii, specifice 
tineretului, care să devină 
îndrăgite și solicitate de ti-

neri. în ceea ce privește sate
le, unde activitatea căminelor 
culturale este adeseori defici
tară, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să devină principalul 
inițiator al activității cultu
ral-artistice, principalul ani
mator al muncii de educație.

Organizațiilor U.T.C. din 
școli le revine îndatorirea de 
a se ocupa în viitor de acti
vitatea extrașcolară a elevilor 
solicitînd în acest scop spriji
nul conducerilor școlilor, al 
cadrelor didactice. Un loc în
semnat în cadrul acestei acti
vități revine manifestărilor 
cuitural-distractive, care tre
buie organizate in așa fel in
cit fiecare elev să aibă posi
bilitatea de a opta în perma
nență pentru una din aceste 
manifestări, de a participa la 
activități menite să-i înles
nească folosirea judicioasă a 
timpului liber, să-i complete
ze aria de cunoștințe dobin- 
dite în școală, să contribuie la 
formarea lui multilaterală.

în viitor organizațiile U.T.C. 
din facultăți vor trebui să 
sprijine mai activ asociațiile 
studenților în organizarea și 
desfășurarea unei complexe 
activități culturai-artistice și 
distractive, să devină, îm
preună cu asociațiile, 
zatorii timpului liber 
deniilor.

Aria inițiativelor, a forme
lor posibile, este practic neli-

organi- 
al stu-

(Continuare in pag. a 11-a)

„Scînteia tineretului"

O NOUĂ
INSTALAȚIE

DE DEBITARE
A METALELOR

Recent, la U- 
zina de utilaj 
chimic din Plo
iești, s-a termi
nat experimen
tarea prime: in
stalații de debi
tare a metalelor 
cu jet de plas
mă, trecindu-se 
la utilizarea ei. 
Față de vechile 
procedee insta
lația prezintă o 
serie de avanta
je dintre 
reducerea 
de ori a 
m ul ui de
că, concomitent 
cu diminuarea 
la 13 a pierde
rilor de metal 
și scurtarea de 
peste 12 ori a 
duratei de debi
tare.

care :
de 45 
vdu-
mun-
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Schimbul

(însemnări pe marginea 
dezbaterilor publice de la 

Uzina metalurgică 
din Iași)

STUDII PRIVIND 
ORGANIZAREA 

ȘTIINȚIFICĂ
A PRODUCȚIEI

DE CE ESTE NERENTABIL UN PRODUS 
ÎN SEZONUL DE VIRF ?

O ultimă verificare a tabloului de comandă înainte de începerea procesului tehnologic 
de fabticare a coprolactamei intr-una din noile secții ale Uzinei de fibre sintetice 

Săcinești.
Foto: O. PLEC AN
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CONVORBIRI OFICIALE

La Palatul Consiliului de Mi
niștri, au avut loc în cursul di
mineții de luni convorbiri ofi
ciale între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag.

La convorbiri au participat 
partea română: Come- 

Mănescu, ministrul aface- 
exteme, Pompiliu Maco- 
p reședințele • Comitetului 

Stat pentru Cultură și

română: Come-din 
liu 
rilor 
vei, 
de
Artă, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Copenhaga, și 
Nicolae Atanasiu, director ad- 
interim în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea daneză au partici
pat : Svend Aage Sandager Jep
pesen, ambasadorul Danemarcei

OPINII PRIVIND DEZVOLTAREA ÎNVĂTĂMÎNTULUI SUPERIOR

Culmile înalte
nu se cuceresc ușor

acad. 
Constantin Daicoviciu

rea capacității de gîndire șl de 
muncă individuală a studentului ? 
Răspunsul nu poate fi exprimat 
prin DA sau NU. Este adevărat: 
viitorii cercetători științifici, ingi
neri, profesori, medici etc, trebuie 

să primească o temeinică pregătire 
în specialitate. Asupra unora din 
modalitățile propuse în studiu cre
dem însă că trebuie să mai 
tăm.

Mai întâi apare necesitatea 
zării învățămîntului superior

discu-

Ia București, Jens Christensen, 
ambasador, subsecretar de stat 
adjunct în Ministerul Afacerilor 
Externe al Danermacei, Gunnar 
Seidenfaden, ambasador, subse
cretar de stat adjunct în M.A.E., 
Kai Johansen, subsecretar de 
stat adjunct în M.A.E., Richard 
Wagner Hansen, consilier al Am
basadei Danemarcei la Bucu
rești, Per Green și Soren-Ole 
Olsen, secretari particulari ai 
primului ministru.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de încredere reciprocă, 
a avut loc un larg schimb de 
vederi privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și u- 
nele probleme ale situației inter
naționale.

SUGERĂM!

PEmt) o
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a cumu

BERILOR

în prima etapă a acțiunii de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii s-au definitivat 
în întreprinderile regiunii Su
ceavă peste 1000 de studii, a 
căror aplicare va permite obți
nerea în anii cincinalului a unei 
producții suplimentare de aproa
pe 1 miliard și jumătate lei. A- 
cest spor se va realiza în prin
cipal pe seama productivității 
muncii care va crește cu 6,5 la 
sută, a mecanizării și perfecțio
nării proceselor tehnologice și a 
utilizării intensive a spațiilor și 
capacităților de producție.

Așa, de exemplu, la Fabrica 
de zahăr Bucecea, prin construi
rea și montarea unei mașini de 
tăiat sfeclă, modificarea schemei 
tehnologice de suprasaturație, 
montarea unei noi instalații de 
sortare a zahărului, s-a obținut 
încă de pe acum o creștere a 
capacității de prelucrare cu 400 
tone sfeclă în 24 de ore. La 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Suceava, prin aplicarea sistemu
lui de planificare operativă a co
menzilor pe mașini, se obține 
anual o producție suplimentară 
de 15 milioane saci.

(Agerpres)

ENIGMELE

anali- 
con- 

comitent cu învățămîntul liceal. De 
ce ? Pentru că, în primul rînd, 

liceul trebuie să-i dezvolte tînă- 
rului capacitatea de gîndire și de 

muncă independentă. O analiză se
rioasă trebuie să arate dacă nu cumva 
se predă în liceu un număr de cuno
ștințe ce depășesc cu mult maximum 
necesar. Un număr de cunoștințe 
pare, mult prea mare pentru

Care dintre noi na consumă 
în aceste zile înghețată ? Tot- 
sau aproape toți. Trusturile de 
cofetării și răcoritoare au sezon 
de virf : înghețata, sucurile, sifo
nul, siropul sînt la mare căutare 
Se presupune că în această pe
rioadă, avînd în vedere cerere® 
mare de marfă, beneficiile trus
turilor cresc. Iată insă că de la 
bancă (dir. adjunct, Traian Co- 
criș) aflăm că aceste organizat 
comerciale înregistrează Binascr. 
de sute de mii de lei la realaarea 
planului. Sintem deci, in fața 
unor enigme. Care sînt acestea '

ENIGMA NR. UNU : E DE 
VINĂ FURNIZORUL?

Cei doi directori ai trusturilor 
(Mircea Ducu și Gavril Oprea , 
vin cu explicații și exemple: a- 
provizionarea cu înghețata se 
face defectuos de către F.P.LJB. 
(Fabrica de produse lactate 
București).

Aflăm că la toneta din șos. 
Berceni 183 înghețata din ziua 
de 4 august a fost moale, nu 
s-a vândut, și remiziera Gheor-

ÎNGHEȚATEI
ENIGMA NL DOI : 

E DE VINĂ B04EROAKUL?

amulte
Cursele __
foarte deloc. In
urma ițe și a
altora. și F.P.L-B. au
încheiat o minută în care s-au 
stabilit măsuri concrete pentru 
curmarea acestor deficiențe. Ce 
s-a întîmplat după această mi
nută ? Prevederile cuprinse în 
minută au fost respectate o noap
te.

— Nn cred
— ne-a spas textual i- 
adjcnct al FP-L.B, Mir-

Ttesco. La 6 august am 
în Capitală 1 ”30 kz de 

Înghețată. Din cauza T.L.CR.- 
crdor am fost obligat s-o vind 
la Ploiești și in alte părți... Am 
adus și înapoi, de pe rețea, 
marfă. Eu n-am unde vinde 
ghețata pe care o produc I

ENIGMA NR. TREI :
CINE-I, TOTUȘI,
VINOVATUL ?

O
pus

asemenea afirmație

in-

_______ _____ , ne-a
pe gînduri. Cum adică ?

T-L.CJl-m~.le re pling ci n-au 
marfă. n-au elemeuți frigorifici, 
nc-s fac planul, plătesc pena
lizări si F.P.L.B. se plinge că 

\ :nde înghețata ! Am 
descoperim noi cheia 
să vedem, care este 

Am anunțat telefonic

n-are cu: 
hotărit să 
enigmei și 
realitatea 
F-P.L.B. că la data de 11 august 
ziarul nostru va organiza un 
raid Ia tooetele din Capitală. 
Pe cei de la T.L.C.R. i-am a- 
nunțat că raidul va privi și 
cofetăriile. Și iată cele constatate.

Toneta Cotroceni Pod: totul 
e în regulă Are înghețată, are 
demenți frigorifici. Remiziera, 
Evdochîa Goian, spune textual :

VIOREL BURLACU

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)

ATANASIE TOMA

r***r »

O nouă cunună de blocuri s-au adăugat peisajului urba
nistic al Brașovului.

Unul din cei mai „cine
matografici1* regizori de 
film contemporani, repre
zentant de seamă a ceea ce 
a fost și continuă să fie 
acum doar prin sine noul 
val francez — Jean-Luc 
Godard — spunea cu cîțiva 
ani în urmă că marele se
cret al unui cineast este să 
rămînă mereu un amator. 
A fi amator nu înseamnă 
neapărat a fi diletant (dile
tantismul fiind treapta pri
mară a cunoașterii chiar și 
pentru regizorul profesio
nist) ci tradus în termenii 
cei mai proprii înseamnă 
pasiune, dăruire.

Două invenții datînd de 
la începutul acestui secol au 
prosperat, și pentru că încă 
de la început, paralel cu 
profesioniștii au acționat 
masiv, categoric și cu com
petență amatorii: radioul și 
cinematograful. O mulțime 
de fenomene radiofonice, 
scheme, soluții tehnice au 
fost realizate în urma su
gestiilor radioamatorilor 
care își adresează în eter 
apelurile amicale prin pos
turile de emisie — recepție 
concepute și realizate de ei. 
Mișcarea cineaștilor amatori 
înregimentați în cineclu- 
buri a contribuit la crearea 
culturii cinematografice de 
masă, la definirea filmului 
ca artă, din rîndul lor țiș- 
nind vîrfuri ca primul și 
poate cel mai vizionar critic 
de film, Luios Dellus, ca 
regizoarea Germaine Dullac 

deceniului al treilea,

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. I) pentru eă nimeni nu poate 
cunoațte mai bine cerințele 

mitată. Odată deschise zăga- tineretului, și nimeni nu poate
zurile fanteziei, odată înlătu- răspunde mal entuziast la a-
rată tendința spre formalism, ceste cerințe, decît tineretul 
tinerii vor ajunge în scurtă însuți.
vreme să considere ca fiind
niște elemente strict necesare 
vieții lor zilnice spectacolele, 
serile de dans, horele, șezăto- 
rile, concursurile pe diferite 
teme, carnavalurile, festivalu
rile și întrecerile formațiilor 
artistice ale tineretului, ser
bările cîmpenești, duminicile 
cultural-sportive, sărbătorile 
majoratului, înmînarea festi
vă a buletinelor de identitate, 
toată această varietate infi
nită de manifestări culturale 
care este încă explorată cu ti
miditate. In viața fiecărui tî- 
năr au loc evenimente de o 
mare însemnătate pentru el, 
pe planurile cele mai diverse. 
Biroul Comitetului Central al 
U.T.C. a recomandat ca orga
nizațiile să cunoască îndea
proape asemenea evenimente 
și să găsească forme adecvate 
de sărbătorire a lor. Căsăto
ria, nașterea unui copil, obți
nerea steluței de fruntaș sau 
a altei distincții de onoare, ab
solvirea unei școli sau a unei 
alte forme de învățămînt, in
trarea în producție, realizarea 
unei inovații — în toate ace
ste momente de bucurie din 
viața tinerilor U.T.C.-ul tre
buie să se afle alături de ei, 
sărbâtorindu-i împreună cu to
varășii lor de muncă. Aceasta 
va contribui la apropierea or
ganizației U.T.C. de sufletul 
tinerilor, ii va face să simtă 
că ea îi reprezintă intr-ade
văr, va umaniza necontenit 
munca organizației noastre.

Cu prilejul -Zilei tineretului 
și al altor sărbători importan
te din viața patriei, a partidu
lui, a poporului nostru, în 
multe organizații U.T.C. s-a 
încetățenit obiceiul de a se 
iniția multiple acțiuni culta- 
ral-educative, cu largă arie de. 
ruprindere a tineretului. Ele 
vor trebui dezvoltate în con
tinuare, în așa fel incit să 
devină o prezență permanen
tă a activității organizațiilor 
U.T.C., contribuind la educația 
comunistă și patriotică a tine
rilor, și în același timp oferin- 
iu-le noi prilejuri de destin
dere, de distracție.

Diversitatea și calitatea ma
nifestărilor cultural-artistice 
)i distractive trebuie să creas
tă necontenit, așa incit nici un 
:inăr să nu rămină în afara 
or, fiecare să-și găsească lo
tul activ in centrul uneia din 
icțiunile inițiate de organiza
ție U.T.C.

Esențialul pentru atingerea 
icestui obiectiv este ca lucru
rile să nu fie gîndite „cu ochii 
nchiși", din birou, ci orice 
nițiativă să pornească de la 
lunoașterea temeinică a rea- 
ităților fiecărui colectiv in 
>arte, a aptitudinilor tinerilor, 
i dorințelor lor reale. In 
icest scop, colaborarea în- 
:re U. T. C. și ceilalți fac- 
ori răspunzători de munca 
le educație, trebuie să pă
țească pretutindeni din sta- 
Jiul teoretic al „înțelegerii 
•eciproce'1 politicoase, în prac- 
:ica unei conlucrări rodnice, 
eficiente. Această conlucrare 
za începe, de altfel, de la 
îivelul Comitetului Central al 
J.T.C., care va participa ne
mijlocit la elaborarea planu
rilor editoriale, a programe- 
or emisiunilor de radio și te- 
eviziune, a filmelor, a spec
tacolelor teatrale, urmărind 
isigurarea unui conținut co
respunzător cu cerințele in- 
itruirii și educării tineretului.

De cea mai mare însemnă- 
ate este și nevoia, care tre
mie să se transforme in for- 
nulă curentă de lucru, de a 
ie sonda opinia tinerilor in 
egătură cu proiectele de ma
nifestări cultural-artistice și 
liștractive existente, de a se 
ipela ou toată încrederea la 
nițiativa și ingeniozitatea lor,

Vor trebui avute in vedere, 
în continuare, sporindu-se ne
încetat aportul organizațiilor 
U.T.C. și acele acțiuni de o 
amploare mai mare care se 
organizează la nivelul unui 
grup de organizații, la nivelul 
orașului, al raionului sau al 
regiunii, în parcuri și amfi
teatre, la casele de cultură și 
pe stadioane, in cluburi sau în 
căminele culturale. în pre
gătirea și desfășurarea lor, 
organele 
U. T. C.
tăți de a atrage puternice 
forțe artistice profesioniste și 
amatoare, cluburi sportive etc., 
dînd marilor manifestări în 
aer liber dedicate tineretului 
strălucirea pe care o merită.

și organizațiile 
au largi posibili-

tineretul să găsească într-â- 
devfir acolo prilejuri agreabile 
și utile de petrecere a timpti- 
lui liber, fiecare seară și mâi 
cu seamă fiecare sfîrșit de 
săp’ămînă petrecute, la club, la 
casa de cultură, la căminul 
cultural trebuie să constituie, 
în viața curentă a tinerilor, 
un moment memorabil. Pen
tru aceasta, organizațiile 
U.T.C. au un cuvînt important 
de spus în stabilirea progra
mului și conținutului întregii 
activități a acestor instituții 
de .cultură, în studierea amă
nunțită, ,a tuturor posibilită
ților; existente de a oferi ti
neretului manifestări cultural- 
diștraoțive mai multe, mai va
riate, mai interesante. Re
prezentanții U.T.C.-ului tre
buie să devină participant 
direcți U conducerea acestor 
instituții. îp vederea desfășu
rării în cit mai bune condiții 
a activităților cțiitural-artis-

ACTIVITATEA

CULTURAL

ARTISTICA

ale înțelepciunii omenești 
«trînse în paginile cărților.
' Un rol înseninat în iniție* 

rea, organizarea și desfășura
rea activităților cultural-artis- 
tice și distractive revine acti
viștilor U.T.C. Va trebui com
bătută cu hotărîre tendința ca 
activiștii să se preocupe nu
mai de ședințe și instructaje, 
vor trebui luate măsurile cele 
mai potrivite pentru ca pre
gătirea lor în vederea desfă
șurării muncii, de organizație 
să nu se limiteze doar la cu
noașterea proi0COlulufc.de des
fășurare a adunărilor genera
le. Activiștii au datoria de a 
ști să desfășoare cu tineretul 
activități diverse, bogate, a- 
tractive. Una din cele mai 
mari satisfacții ale lor trebuie 
să fie aceea de a se afla în 
mijlocul tinerilor, de a se dis
tra. de a cin ta și de a dansa 
împreună cu ei. Munca cultu- 
r?>-artt«tic* si distractivă tre
buie să devină o adevărată 
vocație a activiștilor U. T. C„ 
iar criteriul de apreciere al 
muncii tor să fie modul cum 
izbutesc să atragă in jurul lor 
tinerii din organizații. c»m 
țflu să ie ceară părerile u să

rea ftecăret acțiuni.
In acest scop, un accent im

portant trebuie pus pe creș
terea competente, •eev-xitor 
U.TjC. în problemele actirit*- 
ti: co.-ure.-ar: știre, an: prin 
imbo^ti-ee toetiscA a pro- 
pmtluJ tor baanț de <■»--

Popas

la hanul
„La moară,

la Făgădau"

Șl DISTRACTIVA

OBIECTIV

IMPORTANT

AL U.T.C.
în același timp, va trebui ve
gheat ca aceste manifestări 
ample să nu stînjenească, ci, 
dimpotrivă, să impulsioneze 
activitățile culturale curente, 
organizate periodic, îndeosebi 
la sfîrșit de săptămînă, la ni
velul fiecărei organizații.

în întreprinderi și în comu
ne, organizațiile U.T.C. au da
toria de a sprijini dezvoltarea 
formațiilor artistice existente, 
antrenînd în activitatea aces
tora miile de tineri talentați 
și dornici să-și manifeste apti
tudinile. Avi nd în vedere că 
majoritatea activităților pen
tru tineret nu se pot lipsi de 
prezența orchestrelor de mu
zică ușoară și a tarafurilor, 
organizațiile U.T.C. vor trebui 
să înființeze — acolo unde nu 
există — asemenea formații, 
care să asigure distracției ti
nerilor o bază permanentă.

Cercurile de dans și balet, 
de învățarea instrumentelor 
muzicale, de artizanat cercu
rile tinerelor gospodine, cercu
rile foto, filatelice, cineclubu- 
rile etc., constituie, de ase
menea, admirabile ocazii de 
fructificare cu folos a timpu
lui libert pe care organizațiile 
U.T.C. trebuie să le creeze si 
să le îndrume cu multă atenție.

Uniunea Tineretului Comu
nist trebuie să contribuie in 
viitor într-un mod mai direct 
la îmbunătățirea continuă, de 
substanță, a activității duhu
rilor, caselor de cultură, că
minelor culturale, pentru ca

UN PATRIOT
- l.N- , . , 1 '1 Z’S

Înflăcărat
Turiștii care s-au abătut 

zilele acestea pe calea su
perioară a Oltului au a- 
vut plăcuta surpriză de a 
se număra printre primii 
oaspeți ai unei originale 
unități de alimentație pu
blici cu specific local:' 
hanul „La moară, la Fă- 
gidău". Amplasat la nu
mai cițira kilometri de 
stațiunea baineochmate- 
rici Tușnad construit 
pe malul sting al Oltului 
din blocuri mărite de gra
nit, lemn an și lustruit, 
hanul deri uszriatorrLyr 
bucata gustoase, prepara
te și terzee tetr-o asnbian- 
ți tppcdKd ușorilor țăfg- 
negri de apă rin Trensiri 
mm. Morarii și 
k^aprmsind hxui te ce-

apa cu brinsd de cose,

cu rinei

podgom de pe Tir^ece.

IOAN VULCAN

Se împlinesc 25 de ani de la 
moartea utecistului Justin Geor
gescu, patriot înflăcărat, care a 
militat cu ardoare și curaj în 
lupta poporului nostru, sub con
ducerea P.C.R., împotriva fas
cismului, pentru o Românie libe
ră și independentă.

Justin Georgescu s-a născut 
în București la 11 iunie 1922. 
Rămas orfan dstt primo ani ai 
vieții, lipsit de d-agoriea caldă 
a părinților, a trăit o copilărie 
tristă, itpeiiă de bucur^L După 
terminarea celor patru clase pri
mare. rn toamna anului 19V3, s-a 
tnscris la Liceul ^Matei Basa- 
rab“ din Capttgii, unde a învă
țat cu multă sirguință Hind prin
de elevii fruntași. Foștii săi co- 
legi de liceu și-l amintesc p 
cvma ce pe un admirabil cole^ 
sociabd șs corect, in-eriret eu 
un dezvoltat simț W duripiinri. 
Aceste tră&twn i-au adus p^e- 
țutre și presrigm te rindunle co- 
legdo' dm data m.

In caata W Jwtm Georgescu, 
Mi IW. « bwemnct o «mj 
tentă cotstuH. Concomitent 
ăstesrsul pe cere continuă 
ecc-de znvățăturu, decinte 
«mi TTcepoc feți de evertimen- 
teie sociel-polstice ce hinuntau 
omenirea aflată tn pragul celei 
■mi mari conflagrații mondiale. 
Vine in contact cu ideile și miș
carea revoluționară din țara 
noastră. La literatura beletristici

25 de ani
de la axasinarea

utecistului
Justin Georgescu

și istorică pe care o citea cu pa
siune se adaugă acum cea poli
tică și ideologică. Citește lucrări 
din operele lui Marx, Engels și 
Lenin, broșuri și manifeste edi-

tine
care 
elu-

aj dei

LA REEDITAREA

UNUI

tice și distractive pentru 
ret, baza materială de 
dispun casele de cultură, 
burile și căminele culturale, 
instructorii pentru formațiile 
artistice, sălile, instrumentele 
muzicale, inventarul de dub 
vor fi folosite în mod gratuit 
de către organizațiile U-T.C.

Există, în majoritatea orașe
lor țării, un număr înseninat 
de parcuri unde «e pot înființa 
eu sprijinul statur. or popo-

ton, cu precădere o evocare 
portului Concarneau, (unde în 
1932 a executat o friză de pro
porții), căruia îi dedică o lirică 
monografie plastică. In peisaj 
(„Bărci la Concarneau", „Grup 
de bărci în portul Concarneau", 
„Hoteluri pe chei" ș.a.) fără 
amplitudini căutate, cultivă o 
poezie aspră și terestră a muncii, 
care ca sentiment îl amintește 
pe Millet, și care își definește 
pregnanta mai ales în scene și 
compoziții cu personaje, în por
trete.

Un „Cap de breton cu beretă", 
sau „Lup de mare", atinge psi
hologice particulare în măsura 
în care acestea definesc un tip 

k. coltnros. morocănos dar 
k. încordat și inteligent pe 
vitreg condoriior de ecs-

„VOLUM" 
DE LIRICĂ

BRETONĂ ■)

NU SE
(Urmare din pag. I)Din mlngiierea de piatră a polizorului fi mina sculptorului Surda 

yasile de la Fabrica de sticlărie Vitrometan Mediaș se naște un 
nou obiect de artă

Cete ce «e «steaotâ în pre- 
zerz de ’.a roate organele și or
ga- za?ile U.T.C nu sînt d- 
teva orie: corecturi, cîteva ten
dințe timide de ameliorare a 
unor detalii Este necesară o 
imbanftiâtire substanțială a 
întregii munci cultural-artistice 
și distracții e desfășurate in 
nodurile tinerilor, printr-o 
activizare generală a gîndirii 
și a imaginației.

Activitățile culturale se cer 
gindite in perspectivă, ca un 
ansamblu armonios, iar sfera 
lor de cuprindere trebuie con
tinuu lărgită, in așa fel incit 
întreaga masă a tineretului 
nostru să fie antrenată in or
ganizarea și desfășurarea lor.

Numai așa indicațiile Con
gresului al VIII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist vor pu
tea fi aplicate în viață în toată 
amploarea și diversitatea lor.

ter.ți Lau decantat pînă la me
ditație ri abstragere de cugetător. 
Femeia bretonă e calmă și stă- 
pînă pe sine, stfngace în gesturi, 
ale care: mîini nu-și găsesc ca
dența firească decît lucrînd 
(„Madam Kiti lucrînd") dar a 
cărei demnitate umană (împleti
tă cu o ciudată dorință de ano
nimat) o înrudește cu persona
jele pictuni flamande („Portret 
de bătrînă", ..Bretonă stînd“ ș.a ). 
Cromatica picturii sale e reținută, 
cu cenuși uri dense, delicat și 
subtil orchestrate, atentă la va
lorile luminii, care nu vizează 
disoluți a volumului, ci valorile 
lui poetice. C. Petrescu-Dragoe 
nu divaghează de la datele unei 
realități obiective, căci are plă
cerea senzuală (în sensul intelec
tual) a detaliului realist, o satis
facție de pătrundere terestră a

lumii. Petrescu-Dragoe e un poet 
reținut și modest. Zgomotul îl 
deconcertează. Gestul teatral, 
de asemenea. El își făurește ope
ra în tăcere, lucrînd atent, son- 
dînd, fixînd acele sunete de care 
se bucură numai urechile versate 
și sensibile.

Există în artist și-un înzestrat 
desenator, care intuiește perfect 
sensurile stilizării moderne ca
pabil să dezvolte linii de o rară 
expresivitate și acurateță („Bre
tonă stînd", „Nud", „Țăran din 
Locronan" ș.a.), cîteva indicații 
sumare dezvăluie o privire pli* 
nă de candoare, pe care alteori 
se materializează pînă la un dra
matism mut și concentrat. Un 
desenator care epuizează aproape 
toate posibilitățile de expresie 
ale genului, care caută continuu 
soluții plastice în cărbune, tuș. 
creion colorat, acuarelă, gravură 
(e poate cazul să menționăm aci 
că a fost unul dintre talentații 
cultivatori ai acesteia în perioa
da dintre cele două războaie 
mondiale).

Lipsa de vanități deșarte cu 
care a trecut prin viață și prin 
artă, dispariția la o vîrstă nu prea 
înaintată, în depline facultăți 
creatoare, i-a reținut pașaportul 
consacrării în posteritate. V-a 
trebui să i-1 acordăm noi. Și nu 
lntr-o zi, două. Și poate nu în 
modalitatea actuală pe care o 
văd oarecum începută. E timpul 
ca organizarea retrospectivelor 
(în fond „reeditări", „repoten- 
țări") să se facă ritmic, cu im
portanța cuvenită și după criterii 
strict științifice și nu „pe sărite", 
la întîmplare, mai mult prin bu
năvoința cîtorva colegi de 
breaslă (în cazul nostru în spe
cial a pictorului Stoica Răzvan 
căruia îi aducem aici elogiile cu
venite), a căror dragoste și sin
ceritate pentru valorile culturii 
nu pot fi puse la îndoială, dar 
care, nesincronizate mai riguros 
și cu mai fermă perspectivă cu 
intențiile unei instituții, sînt ca 
picăturile de apă într-un ocean.

\ fate de P.C.R. și U.T.C., care îl 
" ajută să înțeleagă cauzele tm- 

pfy-țirii oamenilor în exploatați 
i și exploatatori, să afle care s\nt 

forțele și mijloacele de luptă 
împotriva orinduirii capitaliste 

i- Convingînclu-se de justețea 
cauzei pentru care militează co
muniștii, Justin Georgescu devt- 
ne în toamna aceluiași an, mem- 
bru al Uniunii Tineretului Co
munist. Că utecist desfășoară o 
Pie activitate pentru populariza
rea liniei P.C.R. în rîndurile e- 
Uvtlor, demască cu curaj min
ciunile propagandei fasciste care 
urmărea să ademenească masele 
de tineri. împreună cu alți ute- 
ciști, ia parte la răspîndirea ma
terialelor de partid care chema* 

' tineretul la lupta împotriva ex
ploatării, împotriva fascizării ță
rii și atragerii ei în orbita Ger
maniei hitleriste. Participă cu în
suflețire la organizarea unor ac
țiuni de protest, inițiate de ce
lula U.T.C. de la liceul „Matei 
Basarab" împotriva elimi
nării elevilor săraci pentru ne
plata sau întârzierea achitării 
taxelor școlare, împotriva diferi
telor samavolnicii practicate de 
unele elemente reacționare din 
școală.

Apreciind activitatea susținută 
și curajoasă desfășurată de Jus
tin Georgescu, U.T.C. îi încre
dințează conducerea unui grup 
tehnic ilegal din fostul sector 
Verde al Capitalei. Muncind cu 
răspundere și pasiune, el a or
ganizat cu ingeniozitate multi
plicarea și răspîndirea în rîndu
rile maselor a materialelor care 
cuprindeau punctul de vedere al 
P.C.R. asupra celor mai arzătoa
re probleme social-politice ale 
țării.

In anul 1941 Justin Georgescu 
se înscrie la Universitatea din 
București unde urmează Istoria, 
disciplina care îl pasionase încă 
din primele 
continuă în 
U.T.C. din 
face curînd
pentru propagarea liniei P.C.R. 
Desfășoară o neobosită activitate 
in rîndurile studenților pentru 
demascarea politicii antipopulare 
yi antinaționale a dictaturii mi
litare fasciste, a războiului hit- 
lerist, pentru popularizarea po
ziției șt luptei P.CJL și a celor
lalte forțe democratice și patrio
tice din țară.

Activitatea patriotica a lui 
Justin Georgescu este curmată 
la 29 august 1942, la vtrsta de 
numai 20 de ani, cînd este ares
tat în momentul cînd sosea la o 
întîlnire conspirativă. Supus 
imediat unor sălbatice torturi 
este asasinat în aceeași zi de că
tre agenții siguranței de la Pre- 
fectura Poliției București, carrif 
au încercat zadarnic să-i smulgă 
cu orice pieț informații cu pri
vire la activitatea desfășurată de 
partid.

Cauza pentru care s-a jertfit 
studentul comunist Justin Geor
gescu a triumfat. Jertfa lui însu
flețește tineretul care se bucură 
azi de condiții de viață și învă
țătură cum nici nu puteau să vi
seze tinerii în trecut. Pentru o 
astfel de viață, pentru România 
socialistă puternică, liberă și 
prosperă de azi, a luptat și Jus
tin Gev.gescu cu toată pasiunea 
tinereții sale.

clase de liceu. Aic*~ 
cadrul < 
a cărei conducere 
parte,

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

♦) Expoziția retrospectivă : „O. 
Petrescu-Dragoe", sala Kalinde- 
ru, str. Dr. Dion nr. 2—4, 
București.

liceu. Aic^r^ 
organizaț^JK 
conduceri 

să militeze

r

S. CUTIȘTEANU

Prezenți la o adevărată lecție

de istorie (Muzeul etnogra

BIOGRAFIA
UNUI MICRORAION

In microraionul de 
bcuințe „'1 udor Vla- 
limirescu" din Tîr- 
țu-Mureș constructo
rii au încheiat lucră
rile de execuție la 
primul din cele 7 
blocuri turn, cu 10 
nivele și 88 de apar
tamente fiecare, pre
văzute a fi înălțate

aici în prima etapă 
de construcție. în 
prezent, în perime
trul acestui tînăr car
tier tîrgumureșean se 
află, în diferite sta
dii de execuție, a- 
proape 30 de blocuri 
cu 4 și 10 nivele, o 
școală cu 16 săli de 
clasă, un complex

comercial și două 
centrale termice. In 
viitorii doi ani in a- 
ceastă zonă a orașu
lui urmează să se 
mute in locuințe noi, 
confortabile cu 2, 3 
și 4 camere, peste 
2 200 de familii.

y. ion

CULMILE ÎNALTE
CUCERESC UȘOR

putea fi rodnic și sistematic însușit de că
tre elevi. Pentru că nu de puține ori tine
rii veniți de pe băncile liceului în învăță- 
mîntul superior sînt obosiți, epuizați. N-ar 
fi însă exclus ca liceul să fi „împrumutat" 
de la facultate această tendință de supraîn
cărcare. Să ne oprim asupra unui pasaj din 
„Studiul privind dezvoltarea învățămîntului 
superior" Reproducem : „Noile planuri de 
învățămînt vor prevedea săptămînal un nu
măr mediu de 30 de ore de activități di
dactice obligatorii...". Așadar, studentul 
este interesat și pasionat să participe la 
unele cursuri facultative unde ascultă pre
legerile profesorilor săi preferați, unde află 
noutăți din domeniul în care nutrește 
speranțe să se specializeze. Este interesat 
și pasionat să participe la activitatea unui

cerc științific, să asculte o conferință sau 
să fie prezent la un simpozion, să studieze 
cîteva ceasuri în bibliotecă. Dar va mai 
avea el timpul necesai. dacă îl obligăm să 
participe la 30 de ore săptămînal de ac
tivități didactice obligatorii ? Firește, nu. 
Și pe urma, este știut că instrucția și edu
cația, singure, nu formează personalități ; 
tînărul trebuie să aibă timpul necesar pen
tru o activitate independentă eficientă. Nu 
prin discursuri sau prelegeri seci va reuși 
profesorul să influențeze personalitatea stu
dentului său, ci prin antrenarea acestuia la 
o muncă științifică pasionantă, uneori chiar 
alături de el. Cîți profesori n-au reușit 
să realizeze ceea ce au realizat elevii lor, 
dar ei le-au fost pildă, le-au fost imbold.

Se mai subliniază în studiul respectiv că 
cercetătorii științifici voi fi pregătiți într-o 
perioadă de patru ani și jumătate, studen-

fic Cluj).

ții care doresc să devină cercetători științi
fici urmmd să participe la o selec
ție după absolvirea anului III. Ce sim
plu !... Dar se poate ști după trei ani 
că respectivul student va fi om de știin
ță ? Sînt oameni în care pasiunile și apti
tudinile se „desfac" ca o floare frumoasă, 
încetul cu încetul. După trei ani — timp în 
care studentul n-a reușit nici să se afirme 
în cadrul cercului științific, putem noi să-i 
pecetluim viitorul ? Și apoi, dacă la sfîrși- 
tul anului III vom face o selecție pentru 
recrutarea viitorilor cercetători științifici, ne 
întrebăm : cine vor fi viitorii profesori ? 
Desigur, cei mai slabi studenți. In ceea ce 
mă privește, rămîn la propunerea că pen
tru ocuparea posturilor de cercetători ști
ințifici și cadre didactice universitare, so
luția cea mai potrivită este instituirea con
cursului, după absolvirea facultății.

rs *
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opiniei colectivului
PE MARGINEA

DEZBATERILOR

PUBLICE

Sala de ședințe a Uzinei metalurgice 
din Iași a găzduit in ultima vreme 
dezbateri vii, unanim apreciate și de 
reală eficiență asupra producției. La 
inițiativa comitetului U.T.C. pe uzină, 
abateri de la disciplina de producție, 
sancționate de altfel pină acum 
pe linie administrativă cît și pe 
de organizație, dar fără un prea mare 
ecou ți cu o eficiență vizibilă, au în
ceput să fie discutate în mod public, 
sub forma unor dezbateri cu masa largă 
a tinerilor.

In fața unei numeroase asistențe, re
zultatele sondajelor întreprinse noaptea 
și ziua in toate secțiile uzinei, au deve
nit argumente pentru combaterea acte
lor de indisciplină care

atît 
linie

aduc prejudi-

al producției. Pe 
cinematograf, măr- 
culeasă de ochiul 
„în cauză" și aba-

cii bunului mers 
un ecran alb, ca Ia 
turia incontestabilă 
blitzului : persoana 
terea săvîrșită. Alături, magnetofonul, 
cu fidelitatea benzii gata să ia cuvîntul, 
ori de cite ori cel indisciplinat s-ar fi 
arătat dispus să denatureze realitatea 
in favoarea sa, preferind să-și apere 
pielea sub pelerina minciunii.

Explicația începerii unor asemenea 
dezbateri ? Crearea unei opinii publice 
împotriva abaterilor de la disciplina de 
producție, antrenarea, și pe această cale, 
a tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție în ritmul impus de reorgani
zarea științifică a fiecărui loc de muncă.

Eficiența ? O descreștere vizibi- 
de abateri, spori-lă numărului

rea atenției fiecărui muncitor față de 
folosirea mai judicioasă a celor 480 
de minute, reliefarea unor probleme ale 
producției necunoscute și prin urmare 
și nerezolvate înaintea efectuării son
dajelor, și, implicit, creșterea prestigiu
lui organizației U.T.C. în ochii întregu
lui colectiv. în general, cam acestea 
sînt trăsăturile unei asemenea ac
țiuni. Dar pentru a se contura mai 
precis, pentru a o ajuta și pe a- 
ceastă cale să-și prelungească efectele 
și să-și impună autoritatea firească, să 
dăm cuvintul faptelor pe care le con
semnăm in jurul citorva probleme care 
au constituit și merită să mai consti
tuie încă ținta unor asemenea acțiuni, 
în primul rînd—

DELA UZiNĂI 
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METALURGICĂ

Obiceiul 
de a dormi - 

picătură 
de plumb 

Șin aripa 

producției 
de noapte

nu-i
caz,

Nici pe departe 
vorba de un simplu 
ci de una dintre pozițiile 
celor care au astfel de a- 
bateri, unul dintre obice
iurile unor salariați încu
rajate, nu exagerăm

ceilalți trei fiind 
plecați de la locu-

Motto:

„...Șf cînd colo, zărghitul 
de Trăsnea doimea cu 
capul pe hat".
(I. Creangă — „Amintiri 
din copilărie1").

Mottoul acestui capitol 
l-am ales din opera Iui 
Creangă intenționat, con
vinși că nici o altfel de 
formulare nu poate fi mai 
plauzibilă decît aceasta, a- 
tnnei cînd e vorba de acei 
Wh-ntați în ale cunoaște- 
M pînă la „genunchiul 
broaștei", că nimic nu le 
caracterizează mai bine 
„strădania" și „perseve
rența" decît cuvintele de 
mai sus.

Intr-un număr impresio
nant dc fapte culese de 
comitetul U.T.C. de Ia 
Uzina metalurgică Iași în 
vederea punerii în discu
ție a cazurilor de abatere 
de la disciplina de pro
ducție, ideea conținută de 
constatarea făcută cu sur
prindere de Creangă asu
pra hărniciei colegului său 
de buche, se conturează o 
situație ce trebuie imediat 
înlăturată I în trei raiduri 
de noapte — 27 de mun
citori au 
mind ca 
fra nu-i 
pe acei 
iepurește 
mina 
brigada ~ 
U.T.C. lua probe concre
te sau la semnele dis
crete ale „colegilor" de 
muncă. Dar, în sfîrșit...

Pentru a transforma mi
rarea unor organe sindica
le — ne referim în primul 
rînd Ia tovarășul Dumitru 
Postu, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului, 
și șeful serviciului învă- 
țămînt și personal pe care 
am avut ocazia să-l a- 
uzim în tramvai adre- 
sîndu-se secretarului co
mitetului U.T.C. pe u- 
zină, M. Cocea, cu cu
vinte ca acestea: ,,Bravos, 
fiule, dăi înainte ! v 
ca avem fonduri să-ți 
di cam și-o statuie", 
unor șefi de echipă 
maiștri care au avut 
comportament similar 
tă de acțiunea organizației 
U.T.C. — într-un prilej 
de meditație cităm în con
tinuare cîteva din cazuri
le consemnate.

în noaptea de 11 iulie 
1967, la orele 1,35 a fost 
găsit dormind, se spune. 
Deși a trebuit să tragem 
de el ca să se scoale, 
Ion Stan a încercat să 
nege cu orice preț că dor
mea. Fotografia ce i s-a 
făcut îl acuză însă fără 
jlrept de apel.

fost găsiți dor- 
la ei acasă. Ci- 
include, desigur, 

care dormind 
s-au trezit la lu- 

blitzului cu care 
organizației

Vezi 
ri- 

> a 
i Și 

un 
fa-

rajate, nu exagerăm de
loc, prin atitudinea tole
rantă a conducătorilor și 
organizatorilor unor locuri 
de muncă. Pentru a dove
di că așa stau lucrurile, 
că asemenea obiceiuri își 
găsesc culcuș tocmai în 
slăbiciunile celor care 
conduc diferite locuri de 
muncă, cităm în continua
re.

„Brigada organizației 
noastre l-a găsit (e vorba 
de Ion Munteanu, secția 
finisaj, schimb A) pe sus- 
numitul în noaptea zilei 
de 11 iulie, ora 1,37 dor
mind într-un pat anume 
improvizat în cadrul 
telierului de sculerie. 
susnumitul și-a făcut 
obicei din a dormi 
timpul orelor de producție 
o dovedește și grija cu 
care și-a aranjat patul". 
Face parte oare un
asemenea pat din or
ganizarea științifică a lo
cului de muncă ? Păcat 
ca nu s-a asigurat și un 
înger păzitor ! Mai depar
te : „în noaptea zilei de 
11 iulie, orele 2,10, salari
atul Marcel Moisiu, strun
gar în cadrul serviciului 
mecanic-șef, a fost găsit 
dormind în spatele 
paravan improvizat, 
discuțiile avute cu _ 
Petre Pălimaru Aurel, șe
ful schimbului A țevi su
date, a reiești că susnumi
tul dormea în acel loc încă 
de la orele 24, iar la sec
torul 4/4 nu se putea găsi 
un strungar care să con
fecționeze două șuruburi 
necesare procesului de 
producție. Ulterior, dis- 
cutînd și cu ing. Constan
tin Belza, am fost infor
mați că Marcel Moisiu fu
sese anume adus în schim
bul de noapte pentru a 
urgenta confecționarea 
mufelor".

Tot în aceeași noapte, 
a zilei de 11 iulie a.c., au 
mai fost găsiți dormind 
încă un număr de 12 sala
riați ale căror declarații 
converg, în cele din ur
mă, spre o singură idee. 
Măsurile luate pentru în
tărirea disciplinei de pro
ducție sînt încă nesemnifi
cative, cel puțin în unele 
secții ale uzinei. Altfel, 
nu ne putem explica nu
mărul atît de mare de a- 
bateri și declarații de ge
nul celei făcute de Ion 
Palade, de Ia secția țevi 
sudate, schimbul A. : „Ar 
fi mai bine să vă vedeți 
de treabă pentru că de 
somnul din timpul servi
ciului știu toți șefii mei".

Splendidă concepție I 
Mărturisim totuși că 
ne-am îndoi de adevărul 
unei asemenea afirmații 
dacă nu am fi surprins în 
urma aceluiași sondaj și a 
altor sondaje efectuate în 
nopți precedente chiar pe 
unii șefi de echipă dor
mind ca la ei acasă, încu- 
rajînd prin exemplul lor, 
și pe alții.

Iată numai două din a- 
ceste exemple.

în ziua de 8 iulie 1967, 
șeful de echipă Gheorghe 
Negru, din cadrul secției 
finisaj pantzer, schimbul 
B, a fost găsit dormind în 
vestiar, în timp ce din e- 
chipa sa formată din șap
te muncitori, erau prin a- 
telier doar patru, dintre 
care unul moțăia lingă

Că 
un 
în

unui 
Din 
ing.

mașină, 
de fapt plecați 
rile de muncă.

Invitat la comitetul 
U.T.C., Gheorghe Negru 
a amenințat că va lăsa 
totul baltă și va ple
ca la Combinatul siderur
gic Hunedoara. Anunțăm, 
deci, pe această cale con
ducerea C.S. Hunedoara 
de intenționata vizită și 
cităm în continuare din 
fișa șefului de echipă Ga- 
vril Drumaru, care, în 
noaptea zilei de 8 iulie 
1967 (deci în aceeași 
noapte cu șeful celălalt), 
a fost găsit dormind în 
timpul producției în bara
ca de lîngă zincare. Tre
zit din somn și invitat să 
ne arate oamenii pe care 
îi are în subordine din cei 
șapte salariați, doar doi 
lucrau efectiv. Restul 
de cinci fiind găsiți cu 
destulă greutate prin u- 
zină. Și, în aceeași noap
te, un alt șef de echipă, 
Vasile Pușcălău, poate, 
după un somn bun se tre
zise și se bărbierea în 
plin proces de producție, 
în timp ce muncitorii din 
echipa sa plecaseră sau își 
găsiseră alte îndeletniciri. 
Exemplele ar putea con
tinua, desigur.

Cărui fapt se datoresc 
oare asemenea abateri ? In 
primul rînd fără doar și 
poate celor imediat răs
punzători pe cale ierar
hică care, prin atitudinea 
lor de îngăduință au în
curajat indisciplina. Pe de 
altă parte însăși biografia 
celor în cauză ne spune 
ceva, lovind fără drept de 
apel în „principiile" care 
au stat la baza promovării 
celor trei salariați în func
ția de șef de echipă.

Primul, Gheorghe Ne
gru, a lucrat ca munci
tor necalificat la C.S. Hu
nedoara de unde a plecat 
în urma desfacerii contrac
tului de muncă cu artico
lul 20, alineatul e, pentru a 
se angaja în 1964 ca mun
citor necalificat la U.M. 
Iași. Și-a adus ulterior un 
proces verbal de calificare 
și a devenit lăcătuș. Cum 
o fi fost promovat însă 
în funcție de șef de echi
pă ? Greu de spus.

In cartea de muncă a 
celui de al doilea șef de 
echipă sînt înscrise un nu
măr mare de demisii și 
transferuri care nu pledea
ză în nici un caz în fa
voarea celor care i-au a- 
cordat încrederea. Gavril 
Drumaru a fost salariat 
mai întîi la întreprinderea 
de construcții-montaj Bra
șov, de unde a plecat prin 
demisie la întreprinderea 
de construcții-montaj O- 
radea, de la care a revenit 
prin demisie la întreprin
derea de construcții-mon
taj Brașov, de unde a ple
cat prin transfer la între
prinderea construcții Bucu
rești, de unde a venit 
prin transfer la U. M. 
Iași. Trei demisii și două 
transferuri 1 Un pelerinaj 
de ici colo, greu oricum 
de justificat.

Cert este un lucru. Iri 
aceste echipe sînt tineri 
care meritau încrederea de 
a fi promovați în funcția 
de șef de echipă. S-a pre
ferat, totuși o altă soluție. 
Nu-i o enigmă și nici un 
caz unic faptul că, pe 
considerente nefondate 
„lupul" e angajat și men
ținut păstor la oi.

Cineva

totuși, 
cu gisca

La pronunțarea numelui 
Maria Gîscă nu a răspuns 
nimeni. Purtătoarea aces
tuia, o tînără blondă și cît 
se poate de... „sensibilă" 
avusese grijă să-și procure 
picioare de iepure și vi? 
denie de vulpe pentru a 
lipsi de la neplăcuta întîl- 
nire pe care i-o înlesnise 
organizația U.T.C. De alt
fel, șeful ei direct, tovară
șul Maxim se simțise în 
ziua aceea dozat peste mă
sură cu curaj și ca atare o 
și încuraja să plece. N-am 
spune aceste lucruri dacă 
în sală, la dezbatere ar fi 
venit măcar dînsul și nu 
s-ar fi prezentat printr-o 
misivă în care garanta 
pentru corectitudinea a- 
cestei domnișoare. O scri
soare de protecție, așadar, 
care poate avea la bază 
mai multe motive. Să ve
dem daca îl are și pe cel 
esențial — al apărării a- 
devărului. Date care a- 
testă abaterile de la dis
ciplina de producție, de
clarațiile a aproape două
zeci de muncitori din uzi
nă nu pledează deloc în 
favoarea tinerei, așa cum 
s-a grăbit să facă tovară
șul Maxim prin scrisoarea 
trimisă.

A fost angajată la U.M. 
Iași la 11 mai 1966 ca sta- 
tistidană principală în ca- ; 
drul serviciului C.T.C. A 
întîrziat de nenumărate ori i 
de la serviciu și cu toate i 
acestea a obținut și un nu
măr important de învoiri 
în interes personal, învoiri 
care au fost pontate și ca 
atare plătite. Iată numai 
cîteva exemple de învoiri 
care au însemnat, de fapt, [ 
plecarea din uzină a sala- 
riatei Maria Gîscă fără a 
se mai întoarce după ex
pirarea orei pînă la care 
era prevăzută învoirea: ' 
10, 11, 14, 15, 29 aprilie, 
15, 29 iunie, 22 iulie etc. 
întîrzieri în 26, 27, 31 iu
lie etc.

Abuzul de- „bunătatea" 
_ șefului e evident și ni se 

pare că miroase și a tran
dafir.

Tînâra a mărturisit ea 
însăși acest lucru : „ce do
riți, <te șeful secției și cu
noaște și tovarășul direc
tor". Sînt inatacabilă cu 
alte cuvinte. Și totuși, 
simțind că la o adică s-ar 
putea să fie și altfel. Ma
na Giscă și-a continuat 
astfel mărturisirile : „Știu 
eu ciDe mă sapă. Dar 
întrucît am și eu șe
ful meu, încă nu mă tem 
de nimic. La urma urmei 
nu are .voie nimeni să-mi 
controleze activitatea de 
servici". O asemenea con
cepție nu poate fi susținu
tă decît de dispoziția de 
a o tolera a șefului invo
cat cu atîta căldură, dis
poziție asupra căreia deo
camdată nu ne oprim s-o 
analizăm. . &

Secretarul de partid, N. 
Leucă, subliniind neajun
surile pe care aceste aba
teri de la disciplină le a- 
duc procesului de produc

ție, întregii activități a 
întreprinderii, a arătat că 
numai constatarea lor nu 
înseamnă rezolvarea pro
blemei. Pentru aceasta este 
necesar ca organizația 
U.T.C. să desfășoare ac
țiuni diverse de educare a 
tinerilor în sensul îndepli
nirii de către fiecare a în
datoririlor de serviciu, să 
li se arate concret ce pre

judicii se aduc pe această 
cale producției. De aceea, 
apare ca o stringență ne
cesitatea ca organizația 
U.T.C. să colaboreze mai 
activ cu organele sindica
le, cu maiștri și conduce
rea întreprinderii, eventual 
să propună măsuri supli
mentare pentru ca planul 
de organizare științifică a 
producției care vizează 
ridicarea eficienței econo
mice a întreprinderii să 
fie îndeplinit întocmai.

D

Popeștii 
si ioneștii

au fost și ei 
cu gindui

ia... datorie

„Cestiunea arzătoare* 
pentru care au pledat cei 
trei, Popeștii sau Ioneștii, 
prezenți și în comedia lui 
Caragiale, pe numele lor 
adevărat Gireadă, Clain și

Adam. în cadrul dezbaterii 
publice a fost nevinovăția 
funcționarei Ilinca Tone- 
garu. Concluzia la care au 
ajuns, luînd cuvîntul rînd 

: pe rînd, e că în cadrul ser
viciului planificare există 

' o -disciplină înfloritoare**, 
că discutata a plecat de la 
serviciu cu voie, fără 
să mai revină, dar nu poa
te fi acuzată cu nimic. 
După asemenea cuvîntări 
elogioase pe care le-au în
tins aproape o otă toți cei 
trei pentru a o scoate cu 
orice preț basma curată, 
îndeplinind ceea ce hotă- 
rîseră mai înainte prin ur
mare, Gireadă, Clain și 
Adam și-au luat mapele 
la subțioară și duși au 
fost.

Pentru .a le ațăta plum
bul în care și-au înmuiat 
de fapt aripile acelui fals 
entuziasm de circumstan
ță, redăm pe scurt abate
rile pentru care au pledat, 
abateri care în urma unei 
asemenea pledoarii au de
venit prin urmare și ale 
lor și pentru care trebuie 
trași la răspundere. îi în
trebăm deocamdată, ce pă
rere au totuși de o sala
riată care în urma învoirilor 
personale, obținute în mod 
miraculos în zilele de 24, 
27, 31 martie, 3, 5 aprilie, 
19, 22, 31 mai, 15 iunie, 31 
iulie, 2 august etc. nu s-a 
întors nici o singură dată 
la serviciu și ceea ce ni se 
pare mai grav a fost și 
pontată normal ? Ce pă
rere au, în ultimă instanță, 
despre părerea lor expri
mată deja cu ocazia amin
tită, prin care încurajează 
abaterile de la disciplina 
de producție.

Răspunsul la aceste în
trebări nu ni-1 pot da de
sigur decît acțiunile ferm 
îndreptate împotriva unei 
asemenea poziții, acțiuni 
care să însemne în primul 
rînd returnarea valorii o- 
relor nemuncite în fondul 
de salarii al uzinei. Discu
ții în acest sens nu cred 
că mai pot încăpea. Ioneș
tii și Popeștii lui Caragia
le, veniți aici la această 
dezbatere, prin care s-a 
urmărit în mod deschis și 
cinstit curmarea acelor 
abateri care dăunează bu
nului mers al producției, 
deghizați parcă și sub nu
mele de Gireadă, Clain și 
Adam, ne-au lămurit de 
pe ce poziție vor să dis
cute. Nu le-o putem ac
cepta !

îndeplinirea în termen a sar
cinilor de plan a încetat să fie 
principalul criteriu de apre
ciere al activității unei între
prinderi. Cu ce preț realizăm 
produsele noastre — iată o în
trebare ce capătă caracter de 
permanență. Beneficiul este 
rezultatul direct al*'cheltuieli
lor minime la aceeași valoare 
produsă. De aceea este feresc 
ca în fiecare unitate economi
că explorarea rezervelor inter
ne să se desfășoare în profun
zime, fără întrerupere. Cu atît 
mai anacronică apare prezen
ța acelor practici de a lăsa în 
rezervă posibilități certe de 
reducere a prețului de cost, 
fapt care alimentează crește
rea nejustificată a acestuia.

Ne vom opri, în cele ce ur
mează, la cîteva exemple. Ele 
ne-au fost prilejuite de analiza 
întreprinsă la două unități ale 
industriei constructoare de 
nave — șantierele navale din 
orașele Galați și Brăila.

O primă constatare este a- 
ceea că în prețul de cost al a-

I nului 1967 au fost planificate 
cheltuieli superioare, ceea ce 
nu constituie un factor mobi
lizator pentru colectivele de 
lucru.din unitățile respective 
în folosirea judicioasă a fon
durilor materiale și bănești 
avute la dispoziție. Așa este 
cazul la Șantierul naval Galați 
unde pentru mineralierul, de 
12 500 tdw la un motor s-au 
luat în calcul cheltuieli mai 
mari creindu-se în acest fel în 
prețul de cost o rezervă de 
1333 mii let Asemănător s-a 
procedat la un alt cargou, de 
500 tdw, unde cu toate că 
tehnologia de fabricație nu 
pretinde dispozitive decît în 
valoare de 2 900 mii lei, a fost 
prevăzută suma de 5 300 mii 
lei. asigurindu-se și de această 
dată o rezervă în prețul' de 
cost de 2 400 mii lei.

In ambele unități la deter
minarea volumului de cheltu
ieli pentru anul 1967 au fost 
ignorate normele de consum 
departamentale, analize de 
prețuri sau realizările din anii 
precedenți. Șantierul naval 
Brăila, spre exemplu, a stabilit 
pentru o navă fluvială să se 
consume cantitatea de 4 580 kg 
vopsea în valoare de 66 410 lei 
cu toate că din analiza de pre
țuri (tehnologice) rezultă doar 
cantitatea de 1 923 kg cu 27 883 
lei; ceea ce a făcut ca la în
treaga producție planificată 
pentru această perioadă la 
sortimentul respectiv să se în
scrie în plus în planul prețu
lui de cost suma de 809 056 
lei. Situație similară la piesele 
turnate din bronz pentru ace
lași tip de nave unde can
titatea trecută în oalculația de 
plan este mai mare decît cea 
realizată în anul de bază și 
cantitatea prevăzută în tehno
logie. Acest exemplu ilustrea
ză convingător lipsa de pre
ocupare a celor ce se ocupă 
cu astfel de probleme pentru 
bararea, chiar în perioada de 
elaborare a planului a surselor

de creștere a cheltuielilor. 
Firesc este ca la stabilirea di
feritelor norme de consum să 
se studieze cu atenție dacă nu 
există posibilitatea reconside
rării, în sensul micșorării lor. 
Cu atît mai mult atunci cînd 
e vorba de metal. Se întîmplă 
însă un fenomen curios. La 
Șantierul naval Brăila, de pil
dă, față de 329 tone tablă cît 
este prevăzut să se consume 
pentru o navă fluvială, fără 
nici- un motiv s-a planificat 
cantitatea de 339 tone, iar la 
Șantierul naval Galați, la car
gourile de 4 500 t dw, (comen
zile 567 și 568) față de 1 414 tone 
s-au planificat 1428 tone. La

nifice în plus 23 345 om-ore și 
o manoperă de 109 575 lei, per 
total sortiment, rezervele con
stituite în prețul de cost în- 
sumînd 2 300 mii Iei.

Aceeași absență a spiritului 
gospodăresc o evidențiază ni
velul ridicat al cheltuielilor de 
regie. La Brăila este de sem
nalat rezerva de 9 991 mii lei 
constituită în prețul de cost 
prin determinarea unor chel
tuieli de regie fără nici o bază 
de calcul peste nivelul realiză
rilor anului precedent. Similar, 
la Șantierul naval Galați, 
unde la combustibil și energie 
electrică în același mod s-a

Practica „planificării" rezervelor

biostimulator al creșterii

PREȚULUI

COST
[Cum a fost supraevaluat eu 32 milioane

lei planul prefului de cost la șantierele

navale din Galafi fi Brăila)

ambele șantiere, după cum se 
vede s-a planificat să se con
sume nerațional cantitatea de 
301 tone tablă care va încărca 
fără rost prețul de cost cu o 
sumă de peste 400 mii lei.

Pe baza unei mai bune or
ganizări a muncii prin stabi
lirea științifică a posibilități
lor de realizare în timp a unui 
produs, âvînd în vedere expe
riența deja dobinditâ, mano
pera trebuie să cunoască o 
curbă descendentă. Și aici 
însă apar anomalii. La Șantie
rul naval Brăila la navele flu
viale, la manoperă, s-au luat 
în calcul 111 345 om-ore deși, 
potrivit tehnologiei, la acest 
produs nu se pot consuma mai 
mult de 86 mii ore-om ceea ce 
a făcut ca pe navă să se pla-

CÎTEVA CONCLUZII

1

prevăzut peste necesar o sumă 
de 605 mii Iei.

Separat de cele arătate, se 
observă că la stabilirea volu
mului de cheltuieli pentru a- 
nul în curs în cazul în caro 
s-au avut în vedere cheltuie
lile realizate în anul de bază, 
nu s-au redus unele costuri 
care de fapt în anul respectiv 
nu au afectat în mod uniform 
nivelul prețului de cost, ceea 
ce a făcut ca cifrele respective 
să nu poată fi comparabile în 
forma în care s-au luat în 
calcul. Așa este cazul cheltu
ielilor de producție. Aici s-au 
inclus nejustificat materiale 
care în fapt nu s-au consumat 
în totalitate, diferențele res
pective fiind sesizate ulterior 
ca plusuri de inventar, fie în 
secțiile de producție, fie în 
magaziile intermediare sau 
magazia centrală. Combustibi
lul repartizat navelor pentru 
probe de marș este în aceeași 
situație. Astfel a fost nesoco
tită ca rezervă valoarea de a- 
proape 200 mii lei cumulată pe 
anul trecut și în acest an.

In total, rezervele descope
rite de organele de control atît 
în planul prețului de cost cît 
și în calculul rezultatelor din 
realizarea producției ce s-au 
pus în atenția conducerii uni
tăților respective și a foruri
lor lor tutelare, vor permite 
creșterea beneficiilor la Șan
tierul naval Galați cu suma de 
13 505 000 lei, iar la Șantierul 
naval Brăila cu suma de 
18 029 000 lei.

Ele atestă cu prisosință ne
cesitatea unei. răspunderi spo
rite-la întocmirea sarcinilor de 
plan, a unui control riguros a- 
supra valorificării la' cota ma
ximă a posibilităților de mic
șorare a cheltuielilor produc
tive.

NICOLAE NICHITA 
controlor revizor principal 

la Direcția de control și revizie 
pentru regiunea Galați

• •

în curind la Uzina bucureșteano Vulcan, vor intra in funcțiune 
noi capacități de producție. Fotografia noastră înfățișează aspecte 

de pe șantierul de extindere a întreprinderii.

Luînd în considerație că cele 42 de ca
zuri care au fost puse în discuția colecti
vului de comitetul U.T.C. și au primit 
sancțiunea în public sînt culese numai cu 
ocazia a trei sondaje de noapte, că un 
număr încă și mai mare de cazuri depis
tate cu aceeași ocazie au fost luate numai 
în vederea organizației U.T.C. care ur
mează să se ocupe cu atenție de educarea 
lor, că alte practici învechite, ca plecarea 
înainte de sfîrșitul programului, întîrzierea 
'de la serviciu, plimbările în timpul servi
ciului etc. dăunătoare procesului de 
producție se mențin înțîă, socotim că la 
U. M. Iași trebuie toată serio
zitatea eforturi susținut^ pentru înlăturarea 
definitivă a acestora.

Recenta acțiune a organizației U.T.C., 
salutară prin faptul că s-a dovedit una din
tre cele mai ferme și mai bine orientate 
acțiuni întreprinse în cadrul U.M. Iași îm
potriva abaterilor de la disciplina de pro-

ducție, prin faptul că în urma seriei de 
discuții publice organizate și a panoului 
foto-satiric insta'at Ia intrarea în uzină a 
reușit să se creeze o opinie publică defa
vorabilă unor asemenea abateri, a scos la 
iveală încă multe neajunsuri existente in 
desfășurarea procesului de producție, nea
junsuri fără a căror înlăturare nu se poate 
vorbi cu toată tăria despre o organizare 
științifică a muncii.

Mai mult decît atît, existența acestor ne
ajunsuri dovedește că în acțiunile desfășu
rate pentru organizarea științifica a pro
ducției s-a neglijat în mod inexpli
cabil elementul om, elementul activ al pro
cesului de producție. Fără îndoiala, este 
bine ta la uzina metalurgică din Iași comi
tetul U.T.C. și-a propus sa urmărească mo
dul în care măsurile inițiate pentru folo
sirea deplină a timpului de lucru sînt res
pectate, organizează dezbateri publice pe 
tema necesității respectării disciplinei de

producție. Membrii biroului trebuie să 
considere, însă^ aceste acțiuni doar ca un 
prim pas, o formă doar din programul 
educativ pe care trebuie să-l conceapă 
pentru întărirea disciplinei în muncă. Pro
gram din care am sugera să nu lipsească 
asemenea acțiuni care să cultive în rîndul 
tinerilor respectul pentru muncă și marca 
fabricii, simțul responsabilității pentru în
deplinirea sarcinilor de serviciu. La nive
lul organizaților de bază membrii comite
telor U.T.C. trebuie să-și creeze obiceiul de 
a consulta în permanență pe tineri cu pri
vire la modalitățile practice prin care poa
te fi sporită contribuția lor, Ia rezolvarea 
Sarcinilor de producție.

ION CHIBIAC
Corespondentul „Scînteii tineretului" pen

tru regiunea Iași

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru).

In primele șase luni ale anu
lui au fost înregistrate în regiu
nea Dobrogea peste 1 000 de pro
puneri de inovații din care a- 
proape 550 au și început să fie 
aplicate în producție. Numai prin 
aplicarea unei singure inovații 
capacitatea de producție a liniei 
T-a de granulare de la U.S.A.S. 
Năvodari a crescut cu circa 60 
la sută față de capacitatea pio- 
iectată, ceea ce aduce uzinei o 
economie antecalculată de peste 

vreme, 
tehnice

1 300 000 lei, în ultima 
majoritatea birourilor 
din marile întreprinderi dobro
gene, l.M.U, Medgidia, S.N.C., 
Fabrica de ciment din Cernavodă 
etc. au înregistrat noi propuneri 
de inovații. Un calcul economic 
arată că suma economiilor reali
zate prin aplicarea inovațiilor în
registrate în regiune numai în 
primul semestru al anului dees- 
ta se ridică la peste 5 370 000

..............  V



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,
Șah, 
Box, MARȚI Popice, 

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

ȘTACHETA ATLETISMULUI TOT MAI SUS!

Și totuși, juniorii
nuci nu ajung
seniori mari

< ANCHETA )

LIXANDRU PÂNDELE, 
antrenor federal : „Nu mai 
este astăzi pentru nimeni un 
secret faptul că viitorii a- 
tleți, viitoarele speranțe se 
află în școli. Realitatea ara
tă că în majoritatea școlilor 
generale, în licee mulți pro
fesori de educație fizică, 
conducerile școlilor nu țin 
seama de acest amănunt e- 
sențial. Așa se face că 
de sport — atletismul 
ocupă locul meritat, 
concurează mai multe 
ze : există încă foarte 
specialiști 
școli,

JOCUL COMPENSAȚIILOR

la ora 
nu-și 
Aici 
cau- 

puțini 
de atletism în 

,__ , din care pricină o
pondere exagerată ocupă o- 
rele afectate practic jocuri
lor sportive în detrimentul 
atletismului. De ani de zile 
nu reușim, astfel, să îmbogă
țim baza de masă a atletis
mului, tocmai în școli, aco
lo de unde trebuie depistați 
și selecționați viitorii per
formeri. în această privință 
consider că ar fi necesar un 
sprijin mult mai substanțial 
din partea Ministerului în- 
vățămîntului, a direcțiilor 
școlilor în scopul impulsio
nării activității atletice, mai 
ales prin creșterea număru
lui orelor de specialitate ca 
și prin pregătirea și selec
ționarea unui cît mai mare 
număr de elevi atleți”.

Aproape 100 de antrenori din diferite centre atletice ale 
țării și-au exprimat opiniile, la o masă rotundă desfășurată 
în mai multe zile, adesea, chiar pe gazonul verde al stadio
nului. Am discutat despre drumul întrerupt al unor speranțe 
atletice care n-au confirmat rezultatele promise, despre cau
zele care determină de multe ori pe juniorii mici să nu 
ajungă seniori mari. Și aceasta, în ciuda faptului că mulți 
dintre ei reușiseră performanțe cu care se situau — potrivit 
unor statistici ale forurilor de specialitate — in ierarhia mon
dială și europeană pe locuri de frunte. Să ne amintim doar 
cîteva nume: Ion Carolea (cu cîțiva ani in urmă cel mai 
bun performer european la 110 m garduri), Mihai Simionescu 
(de asemenea, cel mai bun săritor european ca junior, apoi 
recordmen în primul an de seniorat pentru ca după aceea...). 
Leontina Frunză (locul II la criteriul european de atletism 
juniori, în prezent, nu mai practică atletismul deși nu are 
decît 22 de ani !), Ion Buiachi (recordmen de juniori la 1 500 
m cu o performanță foarte bună, apoi a dispărut fără ex
plicații din atletism !), Mircea Axente (un alt alergător de 
garduri printre primii în Europa), Gheorghe Ciobanu (48”,5 
la 400 m), Ștefan Beregszaszi (ca junior ne-a făcut să spe
răm că-1 vom avea și noi pe Elliot al nostru dar...). Neîndo
ielnic lista aceasta poate fi continuată încă mult... Dar ne 
oprim aici, propunîndu-ne, să scoatem la iveală cauzele, să 
le explicăm prin cuvîntul autorizat și competent al spe
cialiștilor.

Bay, portarul mureșan, rezol
vă cu succes o fază la care 
Coiistantin a venit prea tîrziu

Cupa „Mării Negre"
la baschet

A luat sftrșit competiția inter
națională feminină de baschet 
pentru „Cupa Mării Negre"", 
care s-a desfășurat la Constanța. 
Clasamentul final: 1. Lenin
grad ; 2. București; 3. Berlin ; 
4. Praga. Rezultatele din ulti
mele două zile: Leningrad — 
Praga 63—59 ; București — Ber
lin 61—54 ; București — Praga 
45—34; Leningrad — Berlin 
52—42.

A doua duminică în oare aș fi 
vrut să fiu provincial. A doua 
duminică în oare ne-au rîs în 
nas, nouă, bucureștenilor, două 
formații (una complet fără cotă 
la bursa pariurilor), și care au 
plecat de pe Stadionul 23 Au
gust cu traista plină. Și vom ve- . 
dea mai la vale că trebuiau să 
plece de drept cu toate patru 
punctele. Adăugați la toate astea 
și sinistra gafă a Progresului care 
a pornit spre Hunedoara fără le
gitimațiile jucătorilor 
în istoria fotbalului 
război) și veți simți 
ne-am scăldat noi, 
40 000 de spectatori 
tală. Nu știu ce măsuri vor lua 
tovarășii din conducerea clubu
lui Progresul împotriva antreno
rilor, dar eu unul i-aș pune să 
plătească toate cheltuielile lega
te de deplasarea asta. Și dacă 
aș fi mai mare pe la bancă, l-aș 
trece în fruntea listei de impu
tare pe însuși președintele clu
bului, fiindcă mi se pare că tra
ge cu dinții să ducă de rîpă o 
formație care cu cîțiva ani în 
urmă promitea să fure jumătate 
din simpatizanții Rapidului. Ia 
vedeți dumneavoastră, poate 
omul se pricepe în alte treburi, 
că-n asta cu fotbalul ne-am lă
murit de ce-i poate mintea.

Să trecem să discutăm despre 
cuplaj. Și s-o luăm întîi și-ntîi 
cu Steaua. Cîștigătoarea Cupei 
României, care pornea în cam
pionat ca principală favorită,

de Fânuț Neagu

(caz unic 
de după 
în ce ape 
cei vreo 
din Capi- 

lua

joacă la ora aceasta un fotbal 
lamentabil. Pur și simplu ți-e 
jenă s-o privești. Un singur om 
se mișcă și se agită — Soo —, 
restul jucătorilor lasă impresia 
că nu mănîncă decît o dată pe 
săptămînă — miercurea, cînd 
bate toaca pentru vecernie. Alt
fel ce explicație poți găsi lanțu
lui de bîlbîieli pe care Voinea și 
toată compania ni-1 oferă de 
două etape ? E rușinos și trist că 
am ajuns să ne sticlim ochii cîte 
o oră jumătate în așteptarea 
unei faze care să semene cît de 
cît a fotbal și ne doare că jucă
torii și antrenorii nu se gîndesc 
la noi. Dorim partide de calitate, 
mai ales astăzi cînd cluburile 
și-au cîștigat, datorită concepției 
noii federații, independența la 
care rivneau de mult, dar tre
buie să vă spun, stimați cititori, 
că vom mai trage multă vreme 
ponoasele unei „epoci de min
ciună" în fotbal. Ani de-a rîndul 
trei inși au prezentat rapoarte 
incredibile despre victorii de ta
lie europeană, și multă lume i-a 
crezut, și în primul rînd i-au cre
zut jucătorii — iar de la cre
dința că ești foarte bun și pînă 
la plafonare nu e decît un sin
gur pas. Pe distanță de ani ju
cătorii noștri s-au plafonat unul 
cîte unul sau în bloc, și astăzi, 
noi, cei din tribună, plătim oale
le sparte. Toți dorim o îndrep-

tare, sperăm; în ea, dar să nu ne 
așteptăm Ia o minune care să se 
producă peste noapte. Ce-a cîș
tigat Steaua, întreb, achizițio- 
nînd noj antrenori ? După mine, 
nimic^ căci militarii au încasat 
douăv^atăi tocmai de la proaspe
tele promovate în A. Nu știu 
cum s-or fi petrecut lucrurile la 
Bacău, dar duminică, la Bucu
rești, militarii se pot felicita c-âu 
scăpat numai cu două goluri. 
A.S.A. Tîrgu Mureș, formație 
fără pretenții, a dominat-o cate
goric și dacă Pavlovici și ‘ Dumi- 
triu III ar fi fost mai atenți i-ar 
fi putut da 
cest meci a 
ireproșabil 
Dumitrescu.
prompt, cu 
faulturi!*

încă trei goluri. A- 
fost condus în chip 
de arbitrul Vasile 

El a sancționat 
_ . lovituri de la 11 m 

faulturile grosolane ale lui Du
mitru Nicoiae și Hălmăgeanu, și 
optarul Pavlovici, în postură de 
zeu al răzbunării, le-a transfor
mat magistral.

Partida dintre Dinamo și Uni
versitatea Craiova, terminată cu 
scorul 2—2, a demonstrat că și 
echipa din 
stă pe pat 
tarea, fără 
pe tușă nu 
tează decît 
e șters, 
agresiv, iar Haidu, fuge la ne- 
sfîrșit și numai cu capul în pă-

Ștefan cel Mare nu 
de trandafiri. înain- 
Ion Pîrcălab, ținut 
știu de ce, nu con- 

pe Lucescu. Naghv 
Octavian Popescu ne-

ION VINTILA — clubul 
Dinamo : „în prezent, selec
ția suferă și pentru că nu 
există o preocupare științi
fică de depistare a elemen
telor dotate. Nu vreau să fiu 
înțeles greșit. Nu este vor
ba de lipsa totală a unor ac
țiuni de depistare. Dar, sînt 
prea puține asemenea acți
uni, ele se inițiază mult prea 
sporadic și nu cuprind tine
rii pasionați de atletism din 
întreaga țară. în cea mai 
mare parte, nu există acți
uni continue care să-i ur
mărească pe cei talentați pe 
o perioadă mai lungă (1—2 
ani) și să le creeze cele mai 
bune condiții pentru pregă
tirea lor, pentru creșterea 
valorică a performanțelor. în 
afară de aceasta, un crite
riu, o cerință impusă antre
norilor de către cluburi este 
cantitatea, cuprinderea unui 
număr mare de atleți. Con
sider aceasta o greșeală. Se 
înțelege lesne de ce : odată 
ce nu există posibilitatea 
practică de-a cuprinde în 
secțiile de performanță un 
număr mare de atleți cu 
reale perspective, apoi nu
mărul exagerat al „speran
țelor” obligă specialistul la 
o activitate dispersată, fără 
perspective în detrimentul 
calității”.

CONSTANTIN DUMI
TRESCU — clubul Rapid : 
„Programa de pregătire a 
viitorului atlet de perfor
manță, care este de fapt o 
introducere în metodica de 
antrenament, trebuie să aibă 
în vedere, ca principal obiec
tiv, învățarea corectă a teh
nicii probei; paralel urmă- 
rindu-se și asigurarea unei 
pregătiri fizice multilaterale. 
Destul de curent se întîmplă 
însă să se uite de toate aces
tea și după 2—3 luni de la 
selecție, atletul să fie invitat 
în concurs într-o luptă di
rectă cu adversari, de cele 
mai multe ori mai bine pre
gătiți și este sufocat de la 
primul start nu numai de e- 
moția debutului dar și de 
prezența prematură sub ra
port tehnic, în competiție. 
Chiar dacă acest prim con
curs se soldează cu perfor
manțe promițătoare, plafo
narea este inevitabilă, căci 
primele succese nu vor mai 
fi întrecute cu vremea deoa
rece ele au fost dobîndite 
prin deprinderi tehnice gre
șite care odată însușite nu 
mai pot fi corectate. -

D. ALEXA NDRESCU — 
I.C.F.: „într-adevăr, în me
todica de antrenament tre
buie spus că încă bîjbîim. 
Se lucrează cu un volum și 
o intensitate prea scăzută în 
comparație cu alte țări și de 
multe ori fără să se țină 
seama direct de „stagiul” în 
atletism al sportivului res
pectiv. Să nu fiu înțeles gre
șit. Nu sînt adeptul forțării 
lucrurilor. Dar, spre sfîrșitul 
junioratului, în cazul în care 
pregătirea anterioară a fost 
făcută corect, nu mai trebuie 
să existe o deosebire între 
felul cum lucrează juniorii și 
seniorii. Antrenamentul cu 
un volum și o intensitate 
mare devine obligatoriu pen
tru creșterea performanțelor.

ION GALESCU - Reșița: 
„Un fenomen foarte frecvent 
în momentul de față la noi 
este goana după rezultate 
imediate în acest scop an
trenorii folosesc în competi
ții atleți Deformați, prea 
„cruzi”, lucrează cu ei fără 
să aibă la bază o pregătire 
generală și multilaterală co
respunzătoare. sau mai pe 
scurt, îi forțează. Astfel ma
rile talente sînt înăbușite, nu 
sînt lăsate să evolueze trep
tat ci sînt introduse în ..ma
trița” sistemului competițio- 
nal. si nu pentru categoria 
lor de vîrstă, ceea ce ar fi 
bine și chiar indicat, ci în

competiții cu atleți de vîrstă 
mai mare, și chiar cu se
niori. Aceasta este o greșea
lă care duce la pierderea 
multor speranțe atletice...”

Forțarea atleților la vîrs- 
te timpurii se datorează, 
după părerea majorității in
terlocutorilor neștri, fie do
rinței antrenorilor de a-și 
justifica activitatea, de-a de
monstra priceperea și expe
riența profesională cu rezul
tate timpurii de valoare, fie 
că sînt obligați să facă a- 
ceasta de către cluburi. Un 
al doilea aspect este acela că 
în momentul de fată nu sînt 
organizate competiții de 
tranziție între juniori și se
niori. Așa se face că mulți 
dintre ei se plafonează, și 
ca urmare dispar din atle
tism.

DUMITRU PARASCHI- 
VESCU — fost recordman 
mondial de marș: „Este 
știut că din diferite cauze 
(schimbarea locului de mun
că, facultate, armată etc.) a- 
tletul este nevoit să treacă 
de la un antrenor la altul. 
Această preluare trebuie fă
cută, dacă este absolut nece
sară. cu cea mai mare grijă, 
pentru a nu stînjeni pregăti
rea, progresul atletului. în 
mod normal cel care l-a 
descoperit ar trebui să-1 an
treneze mai departe. în prac
tică există două categorii de 
antrenori: unii care desco
peră și alții care... perfec
ționează. Bine ar fi ca atle- 
tii să nu-și schimbe prea des 
antrenorii. Si atunci cînd to
tuși se întîmplă asemenea 
transferări este necesară o 
mai bună conlucrare între 
vechiul și noul antrenor .

Departe de a conchide că 
numai acestea sînt cauzele 
pentru care speranțele nu ne 
sînt îndreptățite, să urmă
rim ce se întîmplă cu tinerii 
atleți după terminarea ju

nioratului. în cele mai mul
te din țările lumii cu atle
tism valoros și progrese re
marcabile pe plan atletic, 
după trecerea junioratului, 
există o treaptă de trecere 
gradată spre seniori, o com
petiție de tineret. La noi 
tocmai această perioadă este 
neglijată. Nu există în pre
zent competiții, sau mai 
bine-zis, un sistem competi- 
țional pentru tineret, care 
să asigure o ascensiune lină 
și continuă în această limită 
de vîrstă, (20—23 de ani) anii 
cînd atleții ating apogeul va
loric în atletism. Inițierea u- 
nor competiții bine concepu
te și judicios repartizate în 
perioade calendaristice și 
teritoriale optime, ar redu
ce numărul celor ratați de 
timpuriu pentru atletism și 
ar crește în schimb numărul 
atleților cu rezultate de 
valoare. De asemenea, pro
movarea atleților juniori în 
loturile republicane — ope
rație foarte dificilă de alt- 
:el — se efectuează încă de
fectuos. Promovarea are la 
bază criteriul perspectivei și 
nu așa cum ar fi normal, re
zultatele obținute în diverse 
competiții. De aceea îi aștep
tăm ani de zile pe unii a- 
tleți să confirme perspecti
vele. speranțele promise.

„Și totuși, juniorii mici nu 
ajung seniori mari”. Dincolo 
de laconismul acestei aspre 
constatări, de cauzele care 
au generat pentru mulți a- 
tleți un finiș nedorit, se află 
pasiunea și priceperea unor 
oameni devotat! acestei dis
cipline. Și dacă opiniile lor, 
publicate astăzi, se vor bu
cura de ecoul cuvenit — ceea 
ce ar însemna o intervenție 
promptă în această direcție 
a federației de specialitate, 
a Consiliului General al 
C.N.C.F.S. — ne putem per
mite să sperăm din nou că 
în scurtă vreme juniorii mici 
vor crește și vor deveni seni
ori mari.
NICOLAE MARAȘESCU 

VASILE RANGA

(Agerpres)

In fruntea listei campionilor eu ropeni se află, așa cum ne-am obișnuit in ultimii ani, maestrul 
emerit al sportului, Aurel Vernescu

LA fflîll

MEDALII
DE AUR

• Sportivii noștri au mai cucerit 4 medalii de argint și 2 de 
bronz • Autorii performanțelor: A. VERNESCU, M. ȚURCAȘ, A. 
IGOROV, P. MAXIM, A. SIMIONOV, C. COVALIOV, A. CALENIC, I.

IRIMIA, A. SCIOTNIC, A. CONȚOLENCO, H. IVANOV

Telegramele de presă anunțau, încă de dumi
nică seara, vestea noului triumf al canotorilor 
români : 6 medalii de aur, 4 de argint și două 
de bronz cucerite la campionatele europene de 
caiac-canoe de la Duisburg.

O echipă de băieți conduși de același experi
mentat antrenor Radu Huțan, a adăugat noi 
succese de prestigiu impresionantei colecții de 
trofee de pînă acum.

Multiplul medaliat Aurel Vernescu, excelen
tul „dublou” al canoîștilor Maxim — Simionov, 
echipajul de 4 în care, alături de Calenic și 
Turoaș, au debutat Covaliov și Irimia, experi
mentatul Igorov sînt cîțiva dintre semnatarii 
marelui succes.

Munca plină de pasiune depusă de acești spor
tivi. care ne-au obișnuit cu succese de răsunet 
pe măsura modestiei și seriozității cu care se 
pregătesc, și-a primit din nou răsplata cuveni
tă. Steagul României socialiste a fluturat pe cel 
mai înalt catarg, acolo, pe malul lacului Wedau. 
Făcînd încă o dată dovada clasei înalte a școlii 
românești de canotaj în întrecerea celor mai 
buni sportivi din 22 de țări, „flotila” noastră 
și-a atras aprecieri elogioase din partea specia
liștilor.

Pentru splendida comportare, pentru dăruirea 
cu care au luptat aducînd țării laurii victoriei, 
sportivii și colectivul de antrenori merită toate 
felicitările.

Așteptată cu un deosebit 
interes, întîlnirea selecțio
natelor masculine de nata
ție ale României și Franței, 
desfășurată la piscina olim
pică Dinamo, a însemnat — 
pe lîngă un spectacol spor
tiv de calitate — un bun pri
lej pentru reprezentanții 
noștri de a corecta și a se 
apropia de cele mai bune 
performanțe republicane. 
Oaspeții au prezentat pe 
blocstarturi cîteva „nume” 
de rezonanță în Europa, ca 
Mosconi, Luyce, Rousseau, 
Vicente și alții. Poate că 
tocmai aceste prezențe au 
fost în măsură să solicite in
tens resursele fizice și ner
voase ale băieților noștri, 
care, lăsînd în vestiare timi
ditatea, s-au luptat cu dîr- 
zenie, unii dintre ei între- 
cîndu-se pe sine. Pe foile de 
concurs au fost consemnate 
cîteva rezultate remarcabi
le, între care notăm noul 
record republican la 400 m 
mixt, realizat de mureșanul 
D. Naghi, performanța lui Z. 
Giurasa la 100 m spate, de 
asemenea nou record, ca și 
ștafeta 4 x 100 m mixt (Giu
rasa, Șoptereanu, Belea, 
Schier) și recordul de Juni
ori al talentatului Gh. Du
mitru la 400 m liber. Un bi
lanț parțial al primelor două 
zile de concurs înmănun- 
chiază patru victorii româ
nești pe probe și nu mai pu
țin de 10 noi recorduri re
publicane. Lesne de înțeles, 
deci, că numai confruntările 
„tari”, cu adversari reduta
bili, sînt în măsură să soli
cite și să concretizeze posi
bilitățile reale ale înotători
lor noștri.

întîlnirea România — Fran
ța, care urmează să devină 
tradițională, este un 
pas în acest sens.

Pentru tehnicieni, 
cursul a evidențiat și 
le noutăți care, studiate 
judicios aplicate, vor putea 
fi introduse cu bune rezulta
te în antrenamentul înotăto
rilor noștri. Ne gîndim la 
reducerea amplitudinii miș
cărilor ondulatorii ale pi
cioarelor, compensată de lu
crul în forță pentru brațe la 
delfin, ca și la înotul cu to
racele ridicat al spatiștilor 
francezi. Tot așa, cum și 
specialiștii francezi au re-

marcat, desigur, amănunte 
importante din tehnica bra- 
siștilor noștri. Bune apreci
eri merită inițiativa federa
ției de a fi introdus, între 
probele oficiale de concurs, 
curse pe 50 m rezervate ju
niorilor. Rolul lor stimula
tiv este de departe vizibil.

...După cum, ne exprimăm 
nedumerirea pentru faptul 
că organizatorii nu au defi
nitivat încă instalația pentru 
iluminat, lucru care a 
terminat o decalare a 
gramului de duminică 
ra. Mulți, foarte mulți 
tatori, au venit, fără voia 
lor, tocmai la spartul tîrgu- 
luU

de- 
pro- 
sea- 

spec-

mînt Nu vreau să jignesc pe 21*^ 
meni, dar eu cred că Pîrcikb, 
chiar cu o ghiulea atîrnată de 
picior, produce de trei ori mai 
multă panica decît Haidu.

Jocul, în pofida așteptărilor, 
a fost dominat de olteni. Foarte 
buni atleți, craiovenii, în repriza 
a doua, i-au împins pe dinair.o- 
viști într-o apărare dispera'â. 
Oblemenco, Deselnicu, Stri - 
beanu și Sfîrlogea (mai puțin 
Niță care fuge pînă amețește i 
să-și ajungă din urmă călcîic’ 
au constituit un pericol perr. 
nent pentru Datcu. Iar X 
NunweiUer, neajutat suficient 
tinerii lui colegi, și-a scos 
iveală crampoanele. Întîi l-a 
cidentat (sperăm să nu fie i_._ 
lucru grav) pe tunarul Obleme .- 
co. Personal consider că faultul 
acesta, făcut cu intenție, trebuia 
să-i aducă un avertisment dras
tic din partea arbitrului Rain \. 
Dar blajinul bîrlădean (să te -X 
rească dumnezeu de blajini, și 
să vedeți că nu e o vorbă în 
vînt) s-a făcut nu vede, n-aude. 
Și din acest moment, nervii ju
cătorilor au început să zbîrnîie 
anapoda. NunweiUer III, în mi
nutul 83 a comis un nou fault 
asupra lui Strîmbeanu. Faultul 
ăsta, cum să vă spun, a fost un 
fault ca o mie altele, fault obiș
nuit, nimic de măcelărie, tribu
nele au fluierat, exact cum se 
întîmplă peste tot, arbitrul a 
oprit jocul și s-a îndreptat spre 
spectatori, Cîțiva inși au strigat : 
afară ! — și N. Rainea l-a tri
mis pe NunweiUer pe tușă. Stau 
și mă întreb : dacă pe vreun 
mușteriu din peluză îl lua gura 
pe dinainte și cerea ca Nun- 
weiller să fie suit pe bara ver
ticală a porții lui Datcu, Rainea 
l-ar fi luat în cîrcă pe fundașul 
dinamovist și l-ar fi suit pe 
bară ? Mingea șutată de Cîrciu- • 
mărescu s-a dus ca un obuz în 
gol și Rainea s-a speriat Sca 
să dreagă ce stricase, în E wtul 
87 a călcat în străchini, acorc^ i 
dinamoviștilor, în compensație, 
un penalti. Niște oaspeți italieni, 
prezenți la stadion, și-au pus 
mîinile-n cap, după jfîntul obi- 4
cei napolitan, și-au oftat de 
douăzeci de ori la rind. Este 
timpul să terminăm cu asemenea 
arbitri care alterează spectacolul 
fotbalistic.

în țară, demnă de notat, re
venirea clujenilor și tocana pe 
care Rapidul a furat-o arădanilor 
de pe foc. Dar cine a văzut me
ciul spune că întreaga echipă a 
ieșit cu mîinile arse. Și-ar fi 
bine ca giuleștenii »să nu mai 
plîngă urmele lui Dumitriu III 
pentru că atunci cînd Dumi
triu III s-a eliberat din armată 
și s-a prezentat la Rapid, 
du-se să fie luat în lot, antre Ti
rul principal l-a trimis la plim
bare. P-asta n-o știați, nu-i așa ?
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VIOREL RARA

Bine angajat la semicerc pivotul echipei germane va înscrie unul 
din cele două puncte pentru echipa sa. (Rapid — Lokomotiv 

Rangsdorf 15—2)
Foto: VIOREL RABA

HANDBALISTELE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT DE LA RAPID ÎNVINGĂTOARE

Campionatele balcanice de 
baschet juniori

• La Hunedoara s-au înche
iat întrecerile celei de-a 5-a e- 
diții a campionatelor balcanice 
de baschet rezervate juniorilor. 
Titlul de campioană balcanică a 
revenit echipei Iugoslaviei, carp 
a totalizat 1 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine: 
Grecia, Turcia, Bulgaria, cu cîte 
6 puncte și România, 5 puncte.

lată ultimele rezultate înregis
trate : Iugoslavia — România 
77—65 (44—24), Grecia — Bul
garia 54—47 (20—23).

• Competiția in
ternațională de polo 
ve apă „Trofeul ce
lor 6 națiuni"", des
fășurată la Barcelona, 
a fost cîștigată de re
prezentativa R.F. a 
Germaniei, care în 
ultima zi a turneului 
a învins cu scorul de 
2—l echipa Spaniei.

• Continuîndu-și 
turneul în America, 
echipa italiană de 
fotbal Internaziona- 
le Milano a jucat la 
Toluca cu formația 
mexicană Toluca,

campioana Mexicu
lui. Victoria a revenit 
fotbaliștilor italieni 
cu scorul de 2—1 
(1—0), prin puncte
le marcate de Niel
sen. întâlnirea a fost 
urmărită de 35 000 de 
spectatori.

• Cunoscutul spor
tiv australian Jak 
Brabham a cîștigat 
competiția internațio
nală automobilistică 
(formula I) „Marele 
premiu al Canadei"", 
desfășurată pe cir
cuitul de la Mosport. 
învingătorul, care a

concurat pe o mașină 
„Lotus"', a acoperit 
cei 354,05 km ai tra
seului în 2h40’40“, 
realizînd o medie o- 
rară de 133,23 km.

• Cu prilejul unui 
concurs de natație 
desfășurat la Tokio, 
înotătorul american 
Douglas Russel a sta
bilit un nou record 
mondial în proba de 
100 m spate cu 
timpul de 59”5/10. 
Vechiul record era 
de 59”6/IO și apar
ținea lui Thomson 
Mann (S.U.A.).

Europenele de călărie de Ia 
Rotterdam

La Rotterdam au,început în
trecerile campionatului european 
de călărie. Proba de obstacole 
(640 m cu 14 obstacole) a reve
nit sportivului polonez Jan Ko
walczyk, pe calul Drobnica, cu 
timpul de l’24”2/10.

Proba de dresaj s-a încheiat 
cu victoria irlandezului Eddie 
Boylan, care, concurînd pe calul 
Durlas a totalizat 33 puncte pe
nalizare.

Terenul de hand
bal din Giulești a 
găzduit la sfîrșitul 
săptămînii trecute, 
turneul internațional 
feminin la care au 
luat parte — în afa
ra echipelor noastre 
Rapid și Progresul — 
formațiile L_.’__
tiv Dresda și Loko
motiv Rangsdorf din 
R.D.G. Fără să se fi 
situat la un nivel 
valoric deosebit, par
tidele au plăcut prin 
faptul că am asistat 
la jocuri viu dispu
tate și, atunci cînd 
a evoluat Rapid,

la interesante contra
atacuri fructificate a- 
proape în totalitate.

Feroviarele au și 
intrat, de altfel, în 
posesia trofeului pus 
în joc, terminînd ne
învinse. In schimb e- 
voluția celeilalte e- 

Lokomo- chipe românești, Pro
gresul, nu a satisfă
cut nici măcar în 
parte, deși ca valoa
re formația putea as
pira la un loc mai 
bun. Insuccesul se 
datorește unor că
deri inexplicabile în 
finalurile de partidă, 
fapt care credem că

nu a trecut neobser
vat de către antre
nori.

Clubul gazdă, Ra
pid, a oferit în final 
o mostră despre fe
lul cum nu trebuie 
organizată o festivi
tate de închidere la 
o competiție interna
țională. Căci în afară 
de înmînarea unei 
cupe într-o atmosfe
ră prea... familiară, 
n-am văzut nimic 
din ceea ce numim o 
bună organizare.

P. MILIU
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Cronicile SimpozionuluiPreședintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghianiu' însoțit de un grup de 
specialiști, a plecat luni la Mos
cova, unde va avea convorbiri 
cu N. K. Baibakov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa. erau prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și 
A. V. Basov, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei -

de muzicologie „George Enescu

Popas studențesc de vacanța 
în Carpați. I

ENIGMELE
ÎNGHEȚATEI
(Urmare din pag. fl

„nu știu ce s-a întimplat azi. 
Ca niciodată, nu pot să mă 
plîng de nimic"... La cofetă
riile de pe D. Golescu, Gri- 
viței 102, 135, Academiei 14, 
Piața Scînteii, Piața Muncii, 
Berceni, Drumul Taberei ace
leași cuvinte de laudă și ace
leași exclamări : „ca azi, nici-

Credem că nu mai e nevoie 
să comentăm cele constatate. De
legatul fabricii, care ne însoțea, 
schimba fețe-fețe (bietul om, nu 
știa de telefon, și credem se 

Fmira și el). Dar am trecut și 
prin... cofetării, unde nu ne 
anunțase telefonic sosirea. Aici 
lucrurile stăteau ca de obicei. 
Aprovizionarea cu înghețată se 
făcea „normal", adică la voia 
întîmplării sau mai bine-zis la 
voia delegaților FJP.L.B. la care 
însă se mai adăuga și lipsa de 
spirit gospodăresc a unor res
ponsabili de cofetării. Astfel, Ia

prima 
nimeni 
cofetă- 
la ora 
și nu 
la co-

cofetăria „Crinul", deși 
cursă sosise la ora 12,30, 
nu sesizase F.P.L.B. La 
ria „înfrățirea" nici pînă 
14 nu sosise înghețată 
aveau ce vinde. Culmea, _ 
fetăria „Doina", responsabila re
fuzase înghețata.

In alte 14 cofetării era aceeași 
situație.

ENIGMA NR. PATRU ; 
EXISTA UN SECRET 

AL RENTABILITĂȚII ?

am 
co- 
din

Delegația Consiliului general 
ĂRLUS, condusă de Ioc Savu. 
membru supleant al CC al 
P.C.R., secretar al Comtetuiui 
orășenesc București al P.CJL, 
care la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-raoftuă a par
ticipat la mamfestărde ce ae a- 
vut loc în UJLS-S. cu pniefui 
sărbătoririi zilei de 23 August, 
s-a înapoiat luai fa Czpttaiă.

Afezpces,

Alături de manifestările cunos
cute ale Concursului și Festiva
lului, cea de a IV-a ediție a săr
bătorii închinate lui Enescu în
scrie pentru prima oară un re
marcabil eveniment muzicologic 
— Primul simpozion internațio
nal dedicat creației și vieții ma
relui compozitor român.

Reputați muzicieni români și 
rtrâini și-au anunțat prezența 
prin comunicări care-și propun o 
adinei investigație a unora din
tre compartimentele creației enes-

în aceeași după-amiază 
făcut din nou o vizită prin 
fetării. La 38 de cofetării — 
40, gheața se topise. Consuma
torii erau serviți cu apă caldă 
la înghețată... moale. Cantități 
impresionante de suc, oranjadă, 
pepsi-cola, nu se puteau vinde 
fiind calde. Clienții murmurau, 
vînzătorii dădeau din umeri ne
putincioși și T.L.C.R.-urile nu-și 
puteau deci face planul. Am 
aflat că blocurile ae gheață a- 
fectate fiecărui centru sînt insu
ficiente, că unii distribuitori dau 
și așa în loc de 4 blocuri 3, res
tul făcîndu-1 dispărut (cofetăria 
înfrățirea, Vitan, P-ța Muncii, 
Complex A — etc.). De asemenea, 
că ghiața se aduce noaptea și 
f)înă sosește personalul cofetaril
or jumătate se topește pe tro
tuar.

De ce pe trotuar ? Pentru ca 
banca nu aprobă sumele nece
sare confecționării unor banale 
lăzi de conservare care costă 
cîteva sute de lei. Noi credem 
că paguba e mai mare (atit a co
merțului cît mai ales a consu
matorilor) și că în această pro
blemă ca și aceea a spațiilor de 
depozitare sînt obligate unitățile 
să facă în loc de economii, ri
sipă.

CINE DEZLEAGĂ ENIGMELE?

Rugăm Direcția comercială a 
Sfatului popular orășenesc Bucu
rești să ne ajute la dezlegarea 
enigmelor aflate cu prilejul a- 
cestui raid și anume :

1. De unde provine nerealiza- 
rea planului în rețeaua de cofe
tării și răcoritoare ? Nu cumva 
și din faptul că s-au redus re
partițiile la unele produse de se
zon (bere, suc, pepsi-cola, bău
turi siropoase) ?

2. Cum e posibil ca F.P.L.B. 
să aibă stocuri de înghețată în 
timp ce cofetăriile din București 
nu au ce vinde ? Nu cumva exis
tă tendința conducerii F.P.L.B. 
de a-și plasa marfa în provincie 
unde există o mai mare „înțele
gere" față de... calitatea ei ?

3. De ce tonetele F.P.L.B. 
sînt bine aprovizionate în timp 
ce ale T.L.R.C. nu ? Nu cumva 
e vorba aici de o concurență 
neloială ? N-ar fi mai bine oare 
ca F.P.L.B. să preia în acest caz 
toată rețeaua de tonete unde 
practic T.L.R.C.-ul nu contribuie 
decît cu remizieri ?

4. De ce se creează o „pro
blemă" a ghieții cînd există po
sibilitatea certă de a se fabrica 
cantitatea necesară ? Unde a 
dispărut vechiul și bunul obicei 
de a se depozita gheața natu
rală ? (oare s-a judecat bine 
cînd s-a dispus scoaterea ei din 
112 ?).

dor Jivkov, membrii Biroului ț 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar și alți conducători de 
partid și de stat.

La aplicație au participat i 
comandantul suprem al For
țelor Armate Unite ale state- , 
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșal al Uniu
nii Sovietice Iacubovski I. I. 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul apărării al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, gene
ral de armată Bohumir Lom- 
sky.

La aplicație au mai pârtiei- , 
pat: șeful statului major al 
Forțetor Armate Unite ale 
statelor participante Ia Trata- i 
tul de la Varșovia, general de 
armată Kazakov M. I., dele
gațiile militare ale Republicii 
Populare Ungare, Republicii 
Democrate Germane, Republi
cii Populare Polone, Repu
blicii Socialiste România, U- 
niunii Sovietice și, în calitate 
de observator, delegația mili
tară a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

In zilele de 26 și 27 august 
conducătorii delegațiilor mi
litare ale armatelor frățești au 
participat la festivitățile care 
au avut loc pe vîrful Stoletov 
cu prilejul celei de-a 90-a ani
versări a glorioasei epopei de 
la Șipka.

La 27 august, în orașul 
Plovdiv a avut loc parada tru
pelor care au participat la 
aplicație.

Potrivit planului Comanda
mentului Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, pe 
teritoriul Republicii Populare 
Bulgaria, de la 21—27 august 
anul curent, s-a executat o 
aplicație comună a trupelor și 
flotelor Republicii Populare 
Bulgaria, Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România 
și ale Uniunii Sovietice.

Aplicația a fost condusă de 
către ministrul apărării popu
lare a Republicii Populare 
Bulgaria, general de armată 
Dobri Djurov.

Aplicația a confirmat uni
tatea înțelegerii sarcinii» po
litice de către întregul perso
nal al armatelor și flotelor 
aliate, înalta lor capacitate de 
luptă, pentru apărarea cauzei 
socialismului și comunismului. 
Pe timpul executării ei, între
gul personal al unităților și 
marilor unități ale armatelor 
frățești au avut numeroase în- 
tîlniri calde și prietenești cu 
oamenii muncii din Republi
ca Populară Bulgaria. A- 
ceastă aplicație a arătat pre
gătirea crescîndă a coman
danților, statelor majore și 
trupelor, înalta lor deprindere 
în condiții de campanie, pre
cum și închegarea acțiunilor 
și priceperea de a folosi în 
luptă toate tipurile de arma
ment.

La aplicație au asistat: pri
mul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, To

Pe valea Nicoului, în hota
rul comunei Simonești. raio
nul Odorhei, a fost făcută o 
importantă descoperire arhe
ologică. Săpaturile efectuate 
în comun de către specialiș
tii muzeelor din Cristur și 
Sfîntu Gheorghe au scos aici 
la iveală resturi de bordeie 
și vetre din epoCa bronzului 
și din cultura latino-dacică 
(a doua epocă a fierului), 
precum șî zece bordeie cu 
vatra pietrar din epoca pre- 
feudală.

Cultura dacică, amestecată 
cu multe elemente romane 
descoperite aici, este de o 
mare importanță pentru că 
dovedește persistența ele
mentului băștinaș în timpul 
imperiului (fapt atestat și 
de monedele găsite, datînd 
din secolele II și III e.n.). 
Inventarul celor zece borde
ie a făcut cunoscut și mai 
clar caracteristicile culturii 
din epoca prefeudală. 
uneltele de producție e
mare importanță descoperi
rea unui fier de plug, apoi 
rîșnițe rotative care arată 
că agricultura, în acea 
rioadă, ocupația

mele „Enescu și legăturile sale 
cu Franța" (Cl. Rostand), „Anii 
de studii ai lui Enescu la Vi- 
ena" (Erich Schenk), „Oedip și 
problema operei în secolul XX" 
(M. Druskin), „Despre originea, 
apariția și funcția sfertului de 
ton în opera lui Enescu" (Jiri 
Vyslouzil), „Enescu și cultura 
muzicală balcanică în contextul 
universal" (Dumitar Zenghinov), 
„Manuscrise ale lui Enescu în 
Biblioteca congresului" (Irving 
Lowens), „Enescu și cultura mu
zicală sovietică" (Boris Kotlia- 
rov) iar dintre comunicările ro
mânești teme ca „Enescu, muzi- 
cian-umanist", „Rolul lui E- 
nescu în cultura muzicală româ
nească", „Enescu și limbajul mu
zical din secolul XX", „Concep
tul modal în muzica lui Enes
cu", „Componente ale stilului in
strumental de cameră în muzica 
lui Enescu", „Dramaturgia leit- 
motivelor în Oedip", „Heterofo- 
nia în creația enesciană", 
saturi ale simfonismului
Enescu".I
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ți cercetări hidrotehnice din Capitală. Se 
* scară redusă închiderea albiei de la sistemul hidro- 
p de aacigație de la Porțile de Fier, preconizată pen

tru anul 1949.

PENTRU O FEDERAȚIE

Â rINTERVIUL 
NOSTRU i

I
i
I
I
i
i
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

De# c«ri baci, 
toamnei se j—. cwm 
tărit, rtothtând fas 
brfreg cDfîezw de 
fpec^ice. Pentru gc 
ales. «MOriopal m 
Jebtf de pretex#» 
psme la ha
pemx, răbdarea # exerp*.

da «Mi 
considerat opor^joi o dâa 
tovarășul NICOLAE BEȚEANC. 
director garerui adimet dn Db 
secha geocrâi de a 
F dcrEoceru a Jfnă 
dustriei Alânenti

Printre altele, 
nu ne-a rput:

— Avmd în vedere
tot mai exigente ale consumato
rilor, cereri justificate de cuceri
rile făcute în acest domeniu de 
industria alimentară mondială, 
s-au experimentat și în țara noa
stră procedee noi de preparare ți 
conservare a legumelor ți fruc
telor. Sîntem siguri că rezultatul 
acestor eforturi, finalizai de apa
riția de noi sortimente, ca veni 
în ajutorul gospodinelor și ca fi 
în asentimentul tuturor consuma
torilor.

— Puteți da un exemplu in 
acest sens ?

— Desigur. In ultimii ani s-au 
creat numeroase sortimente noi. 
In mod deosebit aș menționa 
conservele dietetice care s-au 
bucurat de o buna primire și 
sper că și cele sterilizate cor fi 
apreciate în aceeași măsură. In 
general, eforturile noastre au gă
sit un ecou favorabil în rindul 
cumpărătorilor. Oamenii s-au o- 
bișnuit să vadă în fiecare maga
zin alimentar rafturile pline cu 
sortimente variate de compoturi 
sau conserve, capabile să satis
facă cele mai pretențioase gus
turi. Pentru a le face față, 
ne-am străduit să ridicăm anual 
producția cu circa 20 la sută. 
Recolta bună de fructe și legu
me din ultimii ani ne-a permis

achiziioru la 
seori inexistenți practic, ca ți o- 
cela că na toate moj 
mentare cu auUne-z 
cmbalaje la schimb.

— S< e— 
axați iUxtfia d«fc

<* — ! «---- --- J----•— — t— 1^—_
ni mături de beneficiar, at 
consumator Daci fiecare 
țm ai țării ar recupera 
un singur borcan, lipea ar fi o- 
proape acoperită. Accelerarea re
cuperărilor este in prezent sin
gura rezolvare. Exiști, m acest 
sens, o propunere care me
rită toată atenția organizațiile 
U.T.C. s-au angajat să ajute e- 
fectiv la această acțiune.

— In ce fel credeți că s-ar 
putea organiza acest sprijin ?

— în casa fiecărei familii se 
găsesc ambalaje de sticlă nevalo
rificate. Uteciștii au prilejul să-si 
arate spiritul gospodăresc bine
cunoscut, inițiind acțiuni de 
stringere și revalorificare a lor. 
Organizate cu simț de răspunde
re și cu continuitate, aceste ac
țiuni, pornite de la fiecare finăr 
în parie sau de la organizațiile 
U.T.C. în întregul lor, ne vor a- 
juta cu siguranță să trecem acest 
impas.

Am convingerea că vom primi
pentru bărbați CM Ici

O puteți procura și cu plata in rate.
625 lei

i piuă la reprezen- 
rurentelor artistice 

ecuicsxpcrtme formați in 
efe^vescnța de idei a eine- 
cxb9DHor. (Nu intim plâtor 
Frnțs a avu*, in fiecare 
epocă cinematografică re- 
precenzanțd ei de seamă. 
Franța a avut ți are cea 
mai oine organizată rețea 
de ctne^ntmri printre care 
vestitul cineciub „CendrU- 
low*. o federație națională 
ce duce o intensă campanie 
de culturalizare, precum ți 
susținerea unei producții 
cinematografice amatori, 
cerii de înaltă clasă, multe 
din aceste pelicule fiind co
piate pe format normal și 
difuzate prin sălile comer
ciale). In țara noastră, cine
cluburile au apărut ca re
zultat al revoluției culturale 
de masă, formă organiza
torică spontană, născută din 
pasiunea mdrăgostiților de 
film. De ani de zile se dis-

cută # paradiscută pe tema 
cine cluburilor dar aproape 
niciodată nu s-a pus dege
tul pe rană ( cu excepția 
cîtorva pledoarii ale ziaru
lui nostru pentru formele 
organizatorice competente). 
S-au încercat felurite so
luții, cele mai multe con
stituite in întrebări sterile 
ca : cine să dirijeze activi
tatea cinecluburilor? Sindi
catele ? Așezămintele cul
turale ? Organizația de tine
ret ? Asociația cineaștilor ? 
Răspunsul este unul sin
gur : nimeni din cei citați. 
Cinecluburile trebuie să fie 
autoconduse. Experiența bo
gată in ani a cineaștilor 
amatori din țări cu veche 
tradiție cinematografică a- 
testă că singura formulă 
viabilă o constituie o fede
rație națională a cineclu
burilor, persoană juridică, 
cu conducere proprie, capa
bilă a întreține relații nor
male cu organele de stat 
sau organizațiile de masă.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : rulea
ză la (orele 15; 18; 21).

CUB FURI UN MILION
— cinemascop — rulează la : 
Republica (orele 8; 10,30; 13,15 ; 
16; 18,45; 21,30), Circul de Stat 
(orele 10,30; 15,30; 18,15; 21).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la : Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30),
Festival (orele 9; 11.15; 13,30 ;
16; 18,30; 21).

UNDE ESTE AL III-LEA RE
GE rulează la : Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA AS
TA ! rulează la : Capitol (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20), Melo
dia (orele 9 ; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21).

SPARTACUS — ambele serii, 
cinemascop, rulează la : Bucu
rești (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

COMISARUL X — cinema
scop, rulează la : Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), 
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRAGOSTEA MEA rulează 
la : Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Buzești (orele 15,30; 18).

CANALIILE rulează la : Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30 ; 
20.45). Program pentru copii o- 
rele 9—10; Tomis (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19), Miorița (orele
15,30; 18; 20,30).

ESCAPADA; FUGA DUSKĂI; 
GIRAFA ; 450 DE ANI DE LA 
TÎRNOSIREA MÎNĂSTIRII 
CURTEA DE ARGEȘ rulează 
la : Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop, rulează 
la ; înfrățirea între popoare (o- 
rele 10; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30),
de la 31 august — PENTRU UN 
PUMN DE DOLARI — cinema
scop (orele 15.30; 18; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ și JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop, ru
lează la : Dacia (orele 7,45—19, 
în continuare).

CHEMAȚI-L 
rulează 
15,30; 
gust 
(orele 
(orele

UN ______r n
ză la : Grivița (orele 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,45), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

PANTERA NEAGRA — cine
mascop, rulează la : Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). Popular (o- 
rele 20.30).

CĂLĂTORIA FANTASTICĂ 
— cinemascop, rulează la : Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30). Rahova (orele 15,30; 
18).

HAMLET rulează la : Cen
tral (orele 9,30; 13; 16.30; 20).

LUPOAICA — cinemascop, 
rulează la : Unirea (orele 16 ; 
18,15).

IERBURI AMARE rulează la: 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

STRĂINA rulează la : Vitan 
(orele 15,30; 18).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop, ru
lează la : Aurora (orele 8.30 ; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), Dru
mul Sării (orele 17,30; 20), Popu
lar (orele 10; 15; 17,30). Flamura 
(orele 9; 11,30; 15,30; 18; 20.20), 
Lira (orele 15; 18; 21).

CIOCIRLIA rulează la : Mun
ca (orele 1^,30) șl FANFAN LA 
TULIPE (orele 17.45; 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
— cinemascop, rulează la: Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MAIORUL $1 MOARTEA — 
cinemascop, rulează Ia : Cos
mos (orele 15J6; 11; 36J0), de 
la 31 august — PERETELE 
VRĂJITOARELOR (orele 15J0; 
18; 20,30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop, rulează la : Colentina 
(orele 15.30; 18).

PESCARUL DIN LOUISIA
NA rulează la : Volga (orele 
930; 12; 1539; 18; 20.30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRIT A — cinemascop, rulează 
la : Progresul (orele 14,30; 17,30;

O nouă exploatare
piscicolă

în cadrul lucrărilor de a- 
menajare a fostului lac al 
Brateșului, se lucrează la or
ganizarea unei mari exploa
tări piscicole, ce se va întinde 
pe circa 2 000 ha. Conform 
proiectului, producția anuală 
de pește din cele mai bune 
specii — crap, știucă, somn, 
șalău și altele — va fi, la in
trarea exploatării în funcțiune, 
de 14 ori mai mare decît cea 
realizată înainte de desecare, 
iar condițiile de pescuit mult 
superioare.

Tot aici, se amenajează Re 
alte cîteva sute de hectare o 
pepinieră piscicolă prevăzută 
cu bazine speciale de repro
ducere, creștere și iernare a 
peștelui, o plajă, cabane pen
tru turiști și parcuri de am
barcațiuni pentru agrement. 

(Agerpreș)

PE MARTIN 
la : Crîngași (orele 

18; 20,30), de la 31 au- 
VULCANUL INTERZIS 
15,30; 18; 20,30), Ferentari 
15,30; 18; 20.30).
HECTAR DE CER rulea-

G R A DINI

3630). Ferentari (orele 15,30; /8; 
2030) pînă la 30 august.

VULCANUL INTERZIS 
lează la : Pacea (orele 15,45; 18; 
30J5). de la 31 august ȘAPTE 
BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ 
— cinemascop, (orele 15,45; 18 ; 
».1S).

ORAȘUL MEȘTERILOR ru
lează la : Cotroceni (orele 1530; 
18; 2030).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cinemascop, 
rulează la: “ “ “ *
le 15).

MARELE 
lează la : 
11.15; 1330;

ru-

Drumul Sirii (ore-

RESTAURANT rti- 
Floreasca (orele 9; 
16; 18,30; 20,45).

dresa dumneavoastră ; 21,05 E- 
misiune literară ; 21,20 Melodii 
magazin ; 22,50 Piesele pentru
pian „Fluturi de noapte" și 
„Ondine" de Ravel.

PROGRAMUL II

9,30 Ochiul magic (emisiune 
de știință și tehnică pentru șco
lari) ; 12,30 Arii din operete in
terpretate de Gabriel Gheor
ghiu ; 17,10 Suita de balet de 
Gretry (Noua orchestră sim
fonică din Londra, dirijor Ro
bert Irving) ; 19,45 Orizont ști
ințific ; 21,30 Antena tineretului 
(Reluarea emisiunii din 28 au
gust) ; 22,15 Al IV-Iea Concurs 
și festival internațional „Geor
ge Enescu" — 1967. Avanpremi
eră radiofonică.VULCANtJL INTERZIS rulează la : Unirea (orele 20,30), Lira 

orele 19,45).
CANALIILE rulează la : Tomis (orele 20).
UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ rulează la : Vitan (orele 20).
DRAGOSTEA MEA rulează la : Buzești (orele 20.30).
COMISARUL X — cinemascop, rulează la : Arta (orele 20). 
TITANIC VALS rulează la : Colentina (orele 20,30).
OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop, rulează la : Mo

șilor (orele 20).
AM FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop, rulează la : Progre

sul parc (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop, ru

lează la : Aurora (orele 20).
ZORBA GRECUL rulează la : Parcul Herăstrău, (orele 20).
CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop, rulează la : Sta

dionul Dinamo (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop, rulează la : Doina 

(orele 20), Rahova (orele 20).
SPARTACUS — ambele serii, cinemascop, rulează la : Festi

val (orele 20,45) pasajul Eforie, Arenele Libertății (orele 19,15).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! rulează la : Capitol (orele 20).
PANTERA NEAGRĂ — cinemascop, rulează la : Bucegi (ore

le 20).

MARȚI, 29 august

PROGRAMUL I
10.30 Imagini ale patriei în 

muzica simfonică ; 11,15 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară ; 14,35 „Să cînte 
tinerețea" — muzică ușoară; 
15,05 Meridiane ; 16,15 Muzică 
de estradă în interpretarea Or
chestrei de studio a Radiotele- 
viziunii și a orchestrei Marthy 
Gold ; 17,10 înșir-te mărgărite
(emisiune pentru copii) : „Pino- 
chio“ basm de Carlo Colodi ; 
18,05 Tribuna Radio. Un proces 
permanent : aut.operfecționarea. 
Vorbește prof. dr. Petre Băr- 
bulescu ; 18,30 Odă limbii ro
mâne ; 20,30 O melodie pe a-

MARȚI, 29 august

18,00 în direct... emisiune eco
nomică. Transmisiune de la Fa
brica de sticlă București: 18,30 
Pentru copii ; filmul „Aventura 
veselă" ; 19,00 Pentru tineret : 
„La braț cu tinerețea" ; 19.30
Telejurnalul de seară ; 20,00 Di
vertisment muzical cu Orches
tra de estradă a Radioteleviziu- 
nii ; 20,30 Seară de teatru. „In
sula" de Mihail Sebastian cu un 
epilog de Mircea Ștefănescu, în 
colaborare cu Teatrul de Come
die ; 22,30 Telejurnalul de
noapte.

O asemenea federație tre
buie să reunească nu numai 
cinecluburile din întreprin
deri, case de cultură, școli 
etc. ci și pe cineaștii ama
tori individuali, acei pasio
nați care cumpărîndu-și din 
economii o cameră de luat 
vederi, aparat de proiecție 
și peliculă pe format în
gust realizează nu numai 
filme de familie sau călăto
rie, ci și mici benzi artistice 
cu concursul benevol al 
„artiștilor" recrutați din 
rîndul prietenilor. (O sta
tistică a rețelei comerciale 
ne spune că se vind anual 
pentru cineaștii amatori in-, 
dividuali circa 10.000 bo- 
bine de film pe 16 mm și 8 
mm, precum și aproximativ •, 
1000 aparate de proiecție și 
camere de luat vederi!).

Remorcate ba de sindi
cate, ba de ACIN, cineclu- ’ 
burile noastre nu și-au pu-} 
tut aduce pînă acum con
tribuția pe care erau capa
bile s-o realizeze din pri-. 
cina înțelegerii unilaterale; 
a rostului lor. Sindicatele \ 
n-au personal competent 
pentru îndrumarea aces-I 
tora, iar ACIN-ul orga-I 
nizație profesionistă a cine
aștilor, nu poate sd-și] 
asume o asemenea operă cil 
numai obligația morală del 
a colabora fructuos cu cine-' 
cluburile, ca două asociații] 
înrudite. (Așa cum și Ar-1 
hiva Națională de filme,} 
trebuie să o facă). Li s-a 
reproșat adeseori cineclu-' 
burilor că nu se ocupă su- 
ficient de cultura cinemato-\ 
grafică a membrilor lorJ 
critică la care cineaștii tin-1 
deau să dea replică: „ml 
primul rînd vrem să facem I 
filme". Adevărul este cal 
nici pentru una nici pentru! 
alta din aceste obligații] 
fundamentale ale cineclubu-l 
rilor nu s-a putut face fațăi 
din cauza lipsei unei bazei 
materiale adecuate care 
poate cădea însă din cer.] 
O federație a cinecluburilor] 
cu mijloace proprii finan-l 
ciare provenite din cotizații] 
și prestări de servicii de] 
specialitate, cu raporturi] 
■normale față de ACIN șiJ 
Arhiva de Filme, dirijînd o] 
amplă rețea de cinecluburil 
și activitatea amatorilor in-j 
dividuali rămasă pînă acuml 
la voia întîmplării, afiliată] 
la federația internațională 
a cinecluburilor, care să 
organizeze festivaluri alei 
creației amatoricești și să-și 1 
asume sarcina educării gu
stului spectatorului de film, 
iată propunerea noastră. 1
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okio:

Emisiune 
e televiziune 
consacrată 
României

Cu prilejul zilei de 23 Au- 
st, în cadrul emisiunii „Fe- 
astra spre lume", postul na- 
inal de televiziune „N.H.K.** f 
transmis duminică seara o 
lisiune de o jumătate de f 
ă despre România. Au fost 
ezentate «elecțiuni din fii- ț 
b documentare și de scurt i 
etraj românești, înfățișînd I 
alizări din industrie, agri- Ț 
iltură, învățămînt și cultură, t

Criza 
parlamentară

din Peru
De aproximativ 30 de zile, 
jru se află într-o criză par- 
mentară ca urmare a nem- 
legerilor iscate între depu- 
ții coaliției guvernamentale 
cei ai opoziției. Motivul a- 

jstor neînțelegeri îl consti- 
ie anularea de către Senat, 
ide opoziția deține majorita- 
a, a mandatului prin care 
.ndidatul guvernamental, 
aniel Bederra de la FLOR, 
isese ales în mod surprinză- 
r președinte al Senatului, 
upă anularea mandatului lui 
aniel Bederra au fost orga- 
zate alte două alegeri, dar 
;esta nu a mai întrunit ma- 
ritatea necesară, fapt ce 
îtermină pe candidații opo- 
ției să considere că juste- 
a măsurii luate nu mai ppa- 

; fi pusă la îndoială. Pe de 
tă parte, candidații opozi- 
ei guvernamentale au hotă- 
t începînd de la 27 iulie a.c. 
i boicoteze Parlamentul.
In prezent nu se întrevede 

ici o perspectivă asupra în
stării acestei crize parla- 
ientare. Președintele peru- 
ian, Belaunde Terry, pare 
i adopte, potrivit agenției 
rance Presse, o atitudine 
e espectativă, evitînd să 
rieme pe candidații guverna- 
îentali să-și ocupe locurile 
î Parlament, așa cum cere 
poziția.

S.U.A. Polițiști din New Haven lndreplindu-se spre cartierul negrilor unde recent 
fost semnalate tulburări

Recepția oferită 
de Todor Jivkov

Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
oferit, duminică seara, la 
Plovdiv o recepție cu prilejul 
încheierii aplicației comune a 
trupelor și flotelor Republicii 
Populare Bulgaria, Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România și ale Uniunii 
Sovietice. Au luat parte mem
brii delegațiilor militare ale 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, precum și ai 
delegației R. S. F. Iugoslavia, 
care a asistat la aplicații In 
calitate de observator, gene
rali ți ofițer-

La recepție au rorut toasturi 
Todoe Jivkov. mareșalul L L 
Iakubcvsfc. —su
prem al Frrtelrr Armate Unite 
ale crzre parVctpaaSe la 
Tratatul ne la Varșovj. ge- 
oeral-crăsael loe Ittutâ. =1- 
r_str_l V--Ș - .1.-—;»
Repoblicii Sova ice Ruecâtua. 
pgeram ți couducătacu dele- 
gațturr statelor partieipanîe 
la Tratatul de la V arșovla și al 
delegației R. S F Iugoslava

1
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CASA ALBĂ a anunțat că 
primul ministru al Japoniei, Ei- 
saku Sato, a acceptat invitația 
președintelui Johnson de a vizi
ta Washingtonul în zilele de 14 
și 15 noiembrie. S-a precizat că 
cei doi oameni de stat vor dis
cuta subiecte de interes comun. 
Aceasta va fi a doua vizită fă
cută de premierul japonez la 
Washington de cînd și-a pre
luat funcția în noiembrie 1964.

SPECIALIȘTII japonezi au 
realizat o broască cu cifre, care 
se aseamănă cu un cadran tele
fonic în miniatură și permite să 
se facă sau să se întrerupă con
tactul unei mașini fără ajutorul 
cheii. In felul acesta, este 5— 
depărtată orice posibilitate 
furt : acela care ar încerca 
facă un alt număr fantezist 
declanșa în mod automat sone
ria continuă a avertizorului.

în
de 
să
ar

Gară în centrul orașului.
La Ludwigshafen 

(R.F.G.) a început 
construcția unei gări 
chiar în centrul ora
șului. După părerea 
specialiștilor, ideea 
realizării unui ase
menea nod feroviar, 
care să asigure avan
taje maxime fără 
perturbarea circula
ției de pe străzi, 
poate fi înfăptuită 
numai prin adopta
rea unei soluții teh
nice îndrăznețe. In 
cazul dat se propune 
următoarea soluție:

Liniite de acces 
spre gară cor fi 
dicate in aja fel

ri-
ii-

cît să poată circula 
pe sub ele tramvaie
le. O linie dreaptă 
ra face legătura di
rectă cu întreprinde
rile în care lucrează 
un mare număr de 
muncitori și funcțio
nari. Clădirea gării 
cu toate anexele saie 

de 
_________ ___ ca 
afla parțial tub li
niile ferate. în efori 
de aceasta, prin clă
dire cor trece tzzzele 
pentru pietoni și bi- 
cidiști. Deasupra 
căii ferate se con
struiește un pod 

de 5G0 ■», M

și cu aparatura 
centralizare se

O PÎNZA a celebrului picUr staulul Diete Veiaaoex a feet 
descoperită atîrnind in sufrageria fastului Palat regal Biefrie 
de lingă Madrid, fără să fi fest remarcată timp «e sero’.e. Mai 
mulți specialiști au identificat pinxa maestre!ui iatitulată -Cap 
de cerb“ și ignorată pînă acum, deoarece ea alt pictar a ficat 
unele adăugiri U pictura inițială. Pictura lui VeiaMuex ftgara 
într-nn catalog daiind încă din secolul al NVU-lea. Un aerol 
mai tinin, ea a dispărut și a reapărut in veacul al XIX-1 ea firi 
a mai fi recunoscută.

Reluarea activității politice

in Anglia

PREȘEDINTELE Republicii 
Arabe Yemen. Abdullah al Sal- 
lal. care efectuează • vixită •- 
ficială de două xile la Cairo, a 
avwt întrevederi eu Anwar Sa
dat, președintele Adunări Na
ționale a R-A.U. Au fost exami
nate, după cum anunță agenții
le de presă, probleme referitoa
re la reglementarea situației 
din Yemen.

Reîntoarcerea din vacanță a primului ministru Harold W ilson, 
marchează reluarea activității politice în Anglia.

.Reluarea activității politice, 
ie agenția France Presse, va fi 
acest an pentru primul minis- 
foarte încărcată, mai ales pe 

,n intern". Faptul dominant îl 
istituie recrudescența neliniș- 
>are a șomajului, care a atins 
ra de 555 000 de șomeri. Se 
îvede, ca pînă în iarnă numă- 

acestora să ajungă la 750 000 
persoane. Aceste cifre sînt su

rioare previziunilor ințiale ale 
îcialiștilor guvernamentali.
„Este foarte posibil, continuă 
seași sursă, ca guvernul Wil- 
i să ia unele măsuri menite 
amelioreze această situație, în 

scial sub forma unei atenuări

a restricțiilor privind creditele*. 
S-ar putea, de asemenea, ca gu
vernul să acționeze și asupra 
impozitelor indirecte într-o limi
tă de 10 la sută. Agenția France 
Presse remarcă că „dacă guver
nul nu va lua nici o măsură de 
echilibrare economică, atunci el 
se va expune unor grave dificul
tăți cu sindicatele, al căror con
gres anual va avea loc între 4 și 
8 septembrie, la Brighton". „Nici 
în politica externă — conchide 
France Presse — situația nu este 
deloc îmbucurătoare pentru pri
mul ministru", remarcîndu-se 
printre altele situația din Rho
desia, Aden etc.

UN ACCIDENT neobișnuit s-a 
petrecut duminică in timpul u- 
nor exerciții de lansare cu pa
rașuta in aprouierea localității 
Huron (statul Ohio). Un număr 
de ÎS pa roșu ușii amatori, care 
an fost lansați de Ia o altitudine 
de 6 0TO metri deasupra unei re
giuni ascunse de nori, au fost 
duși de viatul puternic la o dis
tanță de 16 kilometri de punc
tul prevăzut pentru aterizare și 
au căzut în apele lacului Erie. 
Autoritățile au anunțat că nu
mai doi parașutiști au putut fi 
salvați. Cadavrele altor doi au 
fost pescuite in apele glaciale 
ale lacului, 15 persoane fiind 
date dispărute. Se crede că ele 
s-au înecat. Mai mulți martori 
oculari au declarat că unele pa
rașute nici nu s-au deschis.

DOI MEDICI americani au 
pus la punct o nouă tehnică 
pentru repunerea la loc a reti
nelor deslipite.

Ansamblul operației nu du
rează decît o fracțiune de se
cundă.

Punerea sa la punct, care a 
dura: peste cinci ani. a permis 
experiențe reușite pe animale.

Acest procedeu ar putea în
locui în mod avantajos laserul 
în cazul bolnavilor atinși de 
tulburări ale corneei, cristali
nului sau umoarei vitroase.

agențiile 
R.A.U. au 
lui Odd
Comisiei

TN URMA campaniei pentru 
eliberarea unor deținuți politici 

Ecuador. autoritățile au ho- 
tărB să pună în libertate o se- 
r.e tie conducători sindicali și 
ai organizații politice din
tiră- Printre aceștia se află E- 
f-? —- Alvarez, membru al Co
rn.-.etriui Executiv al C.C. al 
P C_ din Ecuador, conducătorul

- Tineretului Comunist, 
șt Octavio Ochoa, liderul Fron- 

Popular de Stingă.

Proiectul min uterului 
britanic al apărării pri
vind construirea unei 
noi baze aeriene pen
tru Royal Air Force în 
insula Aldabra din O- 
ceanul Indian face •- 

dispute.
Disputa a avut ea 

punct de pornire de
clarația făcută in iulie 
de un purtător de cu
vin t al ministerului »-
parării al Angliei, po
trivit căreia «aâat ia 
curs de studiere” pla
nuri de instalare pe 
insula Aldabra * steM 
Sare le ve a unei baze 
aero-oavale etanșe ae-

precis, ar fi vorba de

iectul de „militarizare* 
• micii insule a provo
cat reacția negativă și 
protestul viguros al oa
menilor de știință bri
tanici. Academia engle
ză de științe — Royal 
Society — împreună cu 
alte societăți științifice 
din Marea Britanie au 
adresat ministerului a- 
părării ți premierului 
Wilson personal me
morii in care exprima 
opoziția formală față de 
■■rotitul proiect, ce- 
riad renunțarea la O 
acțiune care „ar aduce

britanice cît și foruri
lor militare americane 
să renunțe la proiectul 
comun privind baza de 
la Aldabra.

In plină desfășurare 
a agitației în jarul 
„proiectului Aldabra" a 
mai intervenit un pro
tagonist. Este vorba de 
directorul „Institutului 
pentru studii strategi
ce" din Marea Brita
nie, Alistair Buchan. In
tr-o scrisoare publicată 
de TIMES el a atacat 
planurile privind baza 
militară din Aldabra ca

nice în regiune*. Ast
fel, în discuțiile pri
vind mica insulă. 
intervenit elemente ca
re depășesc sfera opo
ziției oamenilor de ști
ință.

Dacă punctul de ve
dere al savanților sau 
argumentele lui Alistajr 
Buchan vor prevala, 
rămîne de văzut. Deo
camdată, ministrul bri
tanic al apărării, Denis 
Healey, a socotit nece
sar să intervină și să 
precizeze că nici o ho- 
tărîre privind Aldabra

numit wpnrt de releu”.

EM 4.

km nord-est de Mada
gascar este, practic. un 
teritoriu nelocuit Insu
la aceasta, izolată fi 
pustie sub aspectul 
prezentei omului, se 
numără printre puține
le „laboratoare natura
le" care mai există pe 
Terra. Adevărat paradis 
al păsărilor și altor vie
țuitoare, .Aldabra adă
postește specii foarte 
rare de păsări și broaș
te țestoase gigantice, 
perpetuate aici din 
vremuri imemorabile.

In mod firesc, pro

„Proiectul 

Aldabra"

stitui o crimă fa adre
sa științei in general* 
i memoriul lui Royal So
ciety). In paginile pre
sei engleze, numeroși 
oameni de știință au 
cerut energic renunța
rea la construcția bazei 
militare care ar aduce 
după sine distrugerea 
sistemului ecologic al 
insulei, sistem de mare 
valoare științifică. Pro
testului savanților bri
tanici li s-a alăturat și 
Academia Națională de 
Științe a S.U.A., ca și 
numeroși oameni de ști
ință americani care au 
cerut atît autorităților

și întregul proiect pri
vind lanțul de baze mi
litare comune anglo— 
americane în Oceanul 
bĂan ca fiind „o po
vară absurdă pentru 
bugetul britanic și un 
act nerațional pe plan 
politico-militar". Bu
chan. reputat ca unul 
din cei mai buni spe
cialiști englezi în do
meniul militar, afirmă 
in scrisoarea sa că 
„tendința de a folosi 
insulele Oceanului In
dian ca o bază pentru 
acțiuni jandarmerești în 
Africa răsăriteană și de 
sud este nerealistă poli
ticește și absolut inuti
lă din punctul de vede
re al intereselor brita-

nu va fi luată mai de
vreme de aprilie 1968. 
TIMES opinează că re
zerva afișată de Hea
ley are cauze mai pro
funde decît încercarea 
de a-i liniști pe savan- 
ții îngrijorați de soarta 
faunei Aldabrei. S-ar 
părea că la Londra sînt 
ezitări în ce privește în
treaga politică a baze
lor militare „la Est de 
Suez". Și, oricum, este 
limpede că amenajarea 
unor noi baze, cu chel
tuielile mari aferente, 
nu ar fi de natură să 
sporească popularitatea 
echipei guvernamentale 
laburiste.

* EM. RUCÂR

DANEMARCA. Imagine din orașul Odensee

Soarta lui Alvarado
ȘEFUL POLIȚIEI GUATEMALEZE UCIS ÎN TIMPUL

UNEI CIOCNIRI CU PARTIZANII

Acțiuni ale forțelor patriotice^
sud-vietnameze

Forțele patriotice sud-vietna
meze și-au continuat luni dimi
neața acțiunile ofensive împotri
va unor obiective militare ameri
cane, începute duminică prin 
bombardarea taberelor americane 
de la Hue, Cantho și Hoi An. 
Peste 20 de rachete, relatează co
respondenții de presă, au fost 
lansate luni împreună cu mortie- 
re și obuze asupra „Muntelui 
de marmură", o tabără militară

U.R.S.S. In pitoreasca stațiune climaterică Piatigorsk

DUP A cum anunță 
de presă, Izraelul și 
acceptat propunerea 
BulL președintele
O.N.U. pentru supravegherea 
armistițiului în Palestina, în 
legătură cu prelungirea pe ter
men nedefinit a acordului care 
suspendă orice navigație, inclu
siv a navelor izraeliene și egip
tene prin Canalul de Suez.

Ultima aventură a 
mercenarilor congolezi 
a început la 3 iulie, 
exact Ia trei zile după 
ce Moise Chombe a fost 
capturat în Algeria. Ei 
s-au răzvrătit împotriva 
guvernului de la Kins
hasa, chipurile, ca să 
obțină eliberarea men
torului lor Chombe, și 
un portofoliu de minis
tru pentru acesta. De 
fapt, mercenarii încear
că să reediteze alte a- 
venturi ceva mai vechi, 
sîngeroase și de tristă 
amintire pentru congo
lezi. Aceiași mercenari 
care controlează acum 
o parte din orașul Bu
kavu, l-au sprijinit pe 
Chombe în zilele venirii 
lui la putere ca prim 
ministru săvîrșind cri
me oribile. Recunoscă
tor „grupei verzi de 
luptă" Chombe le-a dat 
numele care se vrea o- 
norific de „grupa Leo
pard" iar pe conducăto
rul lor, Jean Schramme 
l-a avansat la gradul 
de maior. In prezent

CITIND știri neconfirmate primite, la frontiera dintre Mexic 
și Guatemala, corespondentul din Ciadad de Mexico al agenției 
France Presse relatează că șeful poliției guatemaleze, Fidel Lo
pez Alvarado, a fost ucis simbăta trecută într-o ciocnire cu un 
grup de partizani. Potrivit acelorași surse, Alvarado a fost îm
pușcat in timp ee urmărea un automobil în care se aflau patru 
partizani. Doi dintre aceștia au reușit să dispară, iar ceilalți 
doi au fost uciși in urma unei lupte înverșunate cu unități mi
litare, care an avut zece răniți grav.

La Brazzaville au avut loc 
convorbiri între președintele 
Massamba Debat și președintele 
Republicii Congo (Kinshasa), Jo
seph Mobutu. Au fost examinate 
probleme de interes comun pen
tru cele două țări, precum și 
cele legate de reuniunea la ni
vel înalt a O.U.A. programată 
Îîentru începutul lunii septembrie 
a Kinshasa.

Referindu-se la situația din 
Congo, îndeosebi la prezența 
mercenarilor la Bukawu, preșe
dintele Mobutu a declarat că 
„Congo este gata să adopte mă
suri ferme împotriva forțelor re
bele ale mercenarilor de la Bu
kawu", subliniind că țara sa 
„nu va tolera prezența mercena
rilor în Congo". Forțele merce
narilor și jandarmilor katanghezi 
retrași la Bukawu după interven

ția de la Kisangani sînt localiza
te într-o parte neînsemnată a ca
pitalei provinciei orientale și de 
aceea ele nu prezintă un -pericol 
real. pentru desfășurarea la 
Kinshasa a reuniunii O.V.A. la 
nivel înalt. Singurul lucru care 
într-adevăr ne neliniștește, a de
clarat președintele Mobutu, este 
situația de la frontierele cu Rho
desia și Angola.

americană situată la numai 5 ki
lometri de baza aeriană de la 
Dan Nang. Atacul patrioților, 
i-a surprins pe militarii ameri
cani amplasați în tabără. Mulți 
dintre ei au fost omorîți sau ră
niți în timp ce dormeau, iar alții 
s-au trezit azvîrliți în aer cu 
barăci cu tot de suflul extrem de 
violent al exploziilor. Pagubele 
materiale provocate de acțiunea 
patrioților sînt, de asemenea, în
semnate : trei elicoptere distruse, 
șapte avariate și peste jumătate 
din clădirile unde erau cazați 
militarii, aruncate în aer. Atacul, 
ca și cele de duminică care l-au 
precedat, a declarat un purtător 
de cuvînt guvernamental, repre
zintă unul din cele mai puternice 
acțiuni inițiate de partizani de 
la începutul războiului din Viet
nam.

★
Luni dimineața, la puțin timp 

după bombardarea bazei de lin
gă Da Nang, patrioții sud-viet- 
namezi au atacat tabăra și aero
dromul militar de la Dong Ha, 
care, după cum relatează cores
pondentul agenției France Presse, 
au fost supuse celui mai puter
nic bombardament declanșat de 
patrioți de la începutul războiu
lui. Timp de peste 30 de minu
te, scrie agenția citată, peste 100 
de obuze au căzut în imensa ta
bără americană, deteriorîndu-i 
instalațiile și pistele de aviație. 
Pentru moment, pagubele reale 
provocate de atacul patrioților 
nu sînt cunoscute, dar se presu
pune că ele sînt considerabile.

Consultări 
electorale

în Corsica

A

t

i

din cei 2 000 de soldați 
albi cit număra inițial 
banda lui Schramme au 
rămas puțini Aventuri
erii de diferite limbi, 
dintre care unii foști 
naziști și alții condam
nați la ani grei de închi
soare, au cutreierat în 
ultimele două luni jun
gla pustie întocmai ca

verzi pe care maiorul 
Schramme le pusese la 
o parte pentru zile ne
gre. Astfel 
hărțuind 
care o 
drum, cei 
nari albi 
foști jandarmi 
ghezi au pătruns cu for
ța armelor pe străzile

echipați, 
populația pe 
intilneau in 
170 de merce- 

și o mie de 
katan-

creț mărturisea revistei 
„Newsweek" că merce
narii nu s-au oprit aici: 
ei au intrat de-a drep
tul in casele oamenilor 
și au ridicat bunurile 
de preț Astfel, la Ho
telul „Royal Residence" 
unde „Jean cel negru" 
cum e supranumit ma
iorul Schramme și-a

Pe urmele leoparzilor

pentru că 
congoleză le 
Ultimatumul 

pe bună drep- 
autorități „al 

prin 
cer 

unor discuții

de
gangsteri" 
mercenarii

niște leoparzi, în dru
mul lor de zeci de kilo
metri spre plantațiile 
întinse pe 3 800 de hec
tare cu arbori de cafea 
și palmieri ai boss-ului 
lor Schramme. Odată 
ajunși la Punia, au 
scormonit pămîntul sco- 
țînd la iveală 
mitralierele, și 
niformele cu 
verzi și șepcile

puștile, 
chiar u- 

gulere 
roșii sau

orașului Bukavu. Scopul 
îndepărtat de aducere 
a lui Chombe din nou 
în fruntea statului con- 
golez ei l-au substituit 
cu un scop imediat: în 
schimbul soldei neplă
tite de luni de zile ei 
și-au umplut buzunare
le direct din fondurile 
Băncii de stat din Bu
kavu pe care au jefu- 
it-o. Un martor indis-

stabilit statul major, 
unul dintre mercenari 
iși adunase in cameră 
atitea obiecte, radiouri 
ceasuri și bijuterii fu
rate îneît nu se mai pu
tea mișca, ajungea doar 
să-și facă loc pînă 
frigiderul încărcat 
cașcaval, pate și icre 
care le achiziționase 
același chip.

Briganzi și jefuitori,

la 
cu 
pe 
în

unelte în mîna unor 
monopoluri străine cu 
mari interese în Congo, 
mercenarii gen Schram
me ișî văd sfîrșitul a- 
proape. înseși acțiunile 
lor îi condamnă inevi
tabil pieirii 
populația 
e ostilă, 
lor numit 
ta te 
unor 
care
purtarea 
de zece zile cu guver
nul de la Kinshasa a 
fost respins cu hotărîre, 
el avînd doar darul de 
a îritîrzia după cît 
pare 
pînă 
din 
spre
Centrală le sînt aproa
pe tăiate.

Ce carte joacă acum 
mercenarii ? Ultima pa
re să fie drumul înapoi 
în junglă pe urmele 
leoparzilor.

se 
predarea armelor 
ce vor primi ajutor 
afară. Drumurile 
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Duminică au avut loc într-o 
circumscripție din Corsica 
alegeri pentru desemnarea 
unui deputat in Adunarea Na
țională Franceză. Acest scrutin 
a fost organizat ca urmare a 
anulării rezultatelor alegeri
lor precedente de către Con
siliul administrativ. El va fi 
urmat la 10-17 septembrie de 
alegeri municipale in depar
tamentul Ales și la 24 septem
brie și 1 octombrie de alegeri 
parțiale pentru desemnarea a 
trei deputați in Adunarea Na
țională. Aceste consultări sînt 
urmărite cu un viu interes de 
observatorii dornici să capete 
o imagine a tendințelor ce se 
manifestă în rindul corpului 
electoral francez.

Alegerile din Corsica au fost 
cîștigate, după toate aparen
țele, de candidatul majorității 
guvernamentale, Jean Paul de 
Rocca — Serra. Rezultatele 
Sint incă incomplete, dar indi
că un avans destul de mare al 
candidatului guvernamental a- 
supra celorlalți candidați. Cu 
toate acestea, se constată o 
creștere a numărului voturi^ 
lor acordate opoziției și o re
ducere a numărului celor atri
buite candidatului U.N.R., in 
comparație cu alegerile din 5 
martie.
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