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VALORI PIERDUTE
Cum gospodărim

fondurile Șl RĂSPUNSURI
întreprinderii ?

Mai multor cadre de răs
pundere de la întreprinderile 
clujene „Armătura" și „Liber
tatea" ne-am adresat cu o în
trebare :

— Presupunînd că ați avea 
2 223 589 Iei, și, dintr-odată, 
ați fi anunțat că i-ați pierdut, 
cum ați reacționa ?

Răspunsurile 
diferite :

— întrebarea 
niul fanteziei.

date au fost

de dome-
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Cursuri de
Pe șantierele de 

construcții industriale 
din regiunea Argeș au 
fost deschise anul a- 
cesta peste 50 de 
cursuri de calificare. 
Cele șapte cursuri care 
funcționează pe șan
tierul hidrocentralei 
de pe Lotru pregătesc 
tineri în meseriile de

IANCU

PO- 
, ne 
FE- 
plan

este
ne răspunde 

tovarășul NISTOR 
șeful serviciului financiar de
la „Armătura". N-aș putea 
avea vreodată atâția bani.

— Dacă aș ști CA-I 
SED eu nu i-aș pierde, 
răspunde ADALBERT 
RENCZ, șeful serviciului
de la aceeași întreprindere.

— Să presupunem, totuși...
— Aș fi CU OCHII-N ZECE. 

Nu m-aș împăca cu gîndul că 
nu-i mai am. Mai ales o așa 
sumă...

Cînd a auzit despre ce e 
vorba, șeful serviciului conta
bilitate de la fabrica de mobi
lă, tovarășul MIHAIL ȘTE- 
FANER, a aruncat întîi o pri
vire asupra colegilor de birou 
(probabil să se convingă dacă 
au auzit și ei întrebarea, apoi, 
pe sub ochelari, îmi aruncă o 
privire pe care n-am știut s-o 
„interpretez".

Noul spital din Galați
Confortul vieții noastre 

include în el și grija pen
tru sănătatea publică. O 
ilustrează, între alte exem
ple, și macheta noului spi
tal din Galați, a cărui con
strucție a început recent. 
Clădirea va ocupa o su
prafață construită de 
46 500 m. p. plus 45 000 
m.p., destinați pentru alei, 
locuri de parcare, drumuri 
etc. Spitalul va avea o ca
pacitate de 1100 de pa
turi și șase secții — in
terne, chirurgie, obstetrică 
— ginecologie, oftalmolo
gie și oncologie — înzes
trate cu aparatura cea mai 
modernă.

LIPSITE DE
//VALOARE"

Si, într-un tîrziu, cînd se 
mai auzea doar țăcănitul de
loc agreat al mașinilor de 
calculat, lăsă binișor ochelarii 
pe masă, și-mi zice :

— Dumneata ești...
— De la ziar, adaug eu.
— N-am vrut să spun asta. 

Cum de n-»ți spus în ipoteza 
dv. 20 de milioane, ori 40 ?

— Ajung și două. Sînt mai 
aproape de realitate...

Bine, bine, veți zice, au per
fectă dreptate. Sînt banii lor, 
sînt stăpîni pe ei. La urma 
urmei- cine n-ar spune la fel ? 
De acord. Dar, dacă banii nu 
curg din buzunarele lor, ci 
ale... statului, de exemplu ? 
Pentru că aceasta este reali
tatea. Și, mai sus aminteam 
de aceasta : 2 223 589 lei re
prezintă pierderile sub forma 
cheltuielilor neproductive la 
cele două unități. Tocmai de

PETRU G. BRATU

(Continuări tn pag. a 11-a)

Fum

cotă
CRĂIOVA (de la corei- 

pondentul nostru).
Sîmbătă, coșul de 200 

metri, recent* terminat la 
extinderea centralei e- 
lectrice de termoficare 
Craiova, a trimis la, cea 
mai înaltă cotă . primele 
jerbe de fum. Semn că 
jos, cazanul grupului de 
315 megavați. cei mai 
mare etectroagregac din 
țară, a primit în sensul 
cel mai propriu botezul 
focului. Din etapele prin
cipale premergătoare pu
nerii în funcțiune a aces
tui gigant agregat, care 
va produce în 24 de ore 
o cantitate de energie e- 
leetrică suficientă pentru 
alimentarea Craiovei pe 
timp de 12 zile, aprinde
rea focului la cazan se 
înscrie ea o realizare de 
seamă. Constructorii au 
exeestat montarea pri
mului agregat în eoniiții 
de calitate ireproșabilă.
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calificare
lăcătuș, mecanic, mi
ner, electrician etc. 
iar la Uzina de alumi
niu din 
calificați 
sudori.

Școlile
de pe șantierele arge- 
șene sînt frecventate 
de peste 1 700 de mun
citori.

Slatina sînt 
izolatori și

de calificare

Foto: VASILE MOLDOVAN
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ÎNTRE COPILĂRIE
ȘI LUME

Florența Albu
meșterului și-nvață să silabisească: 
ma-mă, soa-re, pă-mint. Și vin, spre 
puiul de om. toate binefele satului — 
bună ziua, să crești mare 1 și se aud 
alte cuvinte și alte nume adunate-n 
lemnul dăltuit viu. Scrisul se-adună-n 
lemn, cu fiecare rînd de oameni. Și, 
înțelesul se-adîncește-n semne, , după 
ochiul și mintea fiecăruia.

Din mina și inima omenească au ră
sărit cîntecele, chenarele-n pînză, bas
mele lumii în lut ars și-n lemn.

Dar acum e încă un boț de om, co
pil cu obrazul afinat de lumină, cu o- 
chii uimiți și surîsul sfios, cu mina 
mică. încap în palmă cîteva semințe, 
cîteva litere, cîteva întrebări.

Sta în poartă și se uită la lume și 
lumea se uita la copil. Și poarta e pri- 

■ mul abecedar, prima carte de istorie, 
prima aritmetică. Prima întrebare: ce-i 
dincolo ? Pe urmă va fi și un dincolo 
de dincolo, cu alte praguri și alte-n- 
țelestțri...

Poarta rămtne deschisă între copilă
rie și lume.

Intre copilărie și lume e poarta.
Pînă-n pragul ei a mers de-a bușilea, 

laolaltă cu toți puii pămîntului, a miro
sit, a pipăit, a mușcat, a ascultat. Ță- 
rina, iarba, merele, ploaia, lumina 
glasul mamei, răsărind din loc în loc, 
chemind-o. A început să-și cunoască 
numele și puterea.

Si-a -ncercat să se ridice. A făcut un 
pas, a căzut, a plîns și iar s-a ridicat, 
sprijinindu-se de temelia casei, de trun
chiul pomului, de genunchii mamei. 
Cînd a ajuns în poartă s-a ridicat — 
copăcel, și-a privit cu luare aminte.

Poarta era un abecedar cu poze și 
semne: pe rîndul de sus, soarele și ste
lele, la mijloc — frunzele și păsările, 
mai jos, rădăcinile, pașii. Drumul vine, 
cu bună'ziua pînă-n pragul porții; și 
fiecare ziuă bună îmbătrîriește frumos 
în lemn, cu omenia, cu pămîntul și cu 
alt find de oameni. Și se arată, din 
ani în ani, din frunză verde -n frunză 
verde, alți copii. învață să se ridice 
sprijinindu-se de canat, urmăresc cu de
get mic scrisul lăsat în lemn de dalta
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MARELE ANOTIMP AL OELTEI

I

Tînărul, inegalabilul in frumuseți, — pămînt al Deltei — trăiește in 
această perioadă marele său anotimp. Mii de iubitori ai raiului cu care 

..se termină călătoria Dunării spre mare, vin pe corăbiile toamnei să 
străbată liniștite ostroavelor, pădurile de stuf, să vadă popoarele de 
păsări ce se pregătesc de călătorie. între acești admiratori ai Deltei din 
acest an, 16 000 au venit trecinău-ne grahița atrași de mirajul celui mai 
întins, in spațiu, monument al naturii.

Aflăm de la O.N-.Ț. că sezonul turistic se va încheia cu un car- 
'naval al Deltei Pini la reportajul de la acea dată, vă prezentăm o foto
grafie a orașului care e poarta spre Țara stufurilor — Tulcea, —. și care 
vă invită la călătorie... Foto : AGERPRES

A ELEVILOR"
CM SiNT

CONFLICTUL
ȘI DRAGOSTEA

Noilor profesori să le spunem

NU DOAR „BUN VENIT“ DE
După anii de strădanie ai 

studiilor universitare, 1 sep
tembrie rămîne pentru tine
rii absolvenți ai universități
lor și institutelor pedagogice 
memorabilul moment al de
butului în profesiune, aștep
tat cu explicabilă emoție și 
nerăbdare, prima întîlnire cu 
locurile, oamenii și probleme
le ce vor circumscrie de acum 
înainte cadrul activității lor 
didactice. Are o deosebită 
însemnătate pentru proaspătul 
profesor, frămîntat de între- ‘
bări în legătură cu integra- i

CIRCUM
STANȚĂ

rea lui optimă în noul mediu 
de muncă și de viață, dornic 
să-și afirme cît mai plenar 
cunoștințele profesionale, mo
dul în care este întîmpinat în 
raionul, orașul, satul, școala 
unde își va exercita nobila 
profesiune de educator.

Zilele trecute, cu ocazia 
prezentării absolvenților la 
posturi, de multe ori cu pa
tru — cinci zile înainte de 1

ION TRONAC

'Continuare in pag. a IV-a)

Am început prin a răs
foi dosare de divorț la tri
bunale. Am scos și notițe. 
Apoi am constatat că noti
țele (și deci dosarele) se
mănau atit de mult, incit 
își pierdeau orice semn de 
personalitate omenească. 
Să fie de vină canoanele 
juridice ? Sau e vinovată 
prejudecata că, în fața 
justiției, trebuie să apară 
neapărat argumente „tari" 
„convingătoare" in modul 
cel mai categoric ?

în cele din urmă am 
preferat să mă adresez ca
zului uman, Și nu neapă
rat celui limită, consumat 
prin cererea de divorț. Am 
mers pe urma cttorva pe
rechi pe care le cunoscu
sem cu aproape doi ani în 
urmă, la Baia Mare. Am 
investigat și mai aproape, 
în cercul prietenilor. Și 
am descoperit un adevăr 
care la prima vedere (dar 
numai la prima vedere) 
poate părea alarmant : 
mult mai multă dragoste 
decît ne închipuiam, trece 
prin seismele conflictelor. 
Dacă n-ar fi (totuși) și ace
le cupluri liniștite, care-și 
petrec viața în muncă și 
bucuriile simple de fami
lie, acei oameni senini, e- 
ăhilibrați, în a căror casă

soarele e permanent — 
dacă n-ar fi ei, aș fi spus 
că „aproape toate dragos
tele" străbat perioade de 
conflicte, că acestea repre
zintă o lege aproape obli
gatorie a sentimentului.

Să încercăm să înțele
gem de ce (cu precizarea 
că, îndeobște, e vorba de 
tineri). în prima fază a 
sentimentului, îndrăgostiți i 
înțeleg mult mai bine ceea 
ce-i apropie, decît ceea 
ce-i deosebește. Dorința 
lor de unire e atît de mare 
și de nestăpîmtă îneît ce
lelalte elemente ale cu
noașterii trec pe planul al 
doilea. Căsătoria burghe
ză se mîndrea cu un „sis
tem" care încerca să evite 
acest fenomen. Existau 
căsătorii „de conveniență" 
bazate pe „înțelepciune" 
excluzîndu-se dragostea, 
rezewîndu-i-se acesteia, în 
cel mai hun caz, dreptul 
de a se releva „pe par
curs" ; în acest „sistem" 
predomina cunoașterea : ce 
caracter are, e liniștit (ă) 
așezat (ă) ține la casă, îi 
place munca. etc. (omit să 
vorbesc și de latura mer
cantilă care se cunoaște), 
în asemenea căsătorii se 
întîmpla uneori ca dragos
tea, sau să apară intr-ade

văr „pe parcurs" (dar de 
cele mai multe ori... pen
tru altcineva), sau să nu a- 
pară niciodată. „Fericirea" 
fiind echivalată atunci cu 
resemnatea, o resemnare 
de o i viață, care se impu- 

; ne și copiilor, pentru „con
tinuarea tradiției".

Tinerii se căsătoresc azi, 
aproape fără excepție, din 
dragoste. Este o libertate 
ie care se vorbește prea 
puțin — în raport cu im
portanța și noblețea ei 
(să nu uităm ■ că sute de 

' ani arta și mai ales teatrul, 
opera bufă etc. s-au ocu
pat de „căsătoria silită").' 
Riscul azi, la noi, unic în 
comparație cu avantajele 
— dar nu neglijabil: în 
avîntul lor, tinerii consu
mă, lacomi, primele clipe 
de fericire apoi descoperă 
că lucrurile nu stau toc
mai așa cum li se păruse. 
Actul de căsătorie nu 
transformă două caractere 
Intr-unui singur; cuvîntul 
„te iubesc" cu toate va
riantele lui, nu anulează 
personalitatea celui care-l

IONEL HRISTEA

(Continuare 
în pag. a IV-a)

...Am citit cu plăcută surprin
dere substanțialul articol „Ion 
Barbu sau lirica esențială" pu
blicată în ultimul număr al revi
stei elevilor Liceului „Nicolaie 
Bălcescu" din Pitești — „Mlă- 
dițe“ — semnat de Lungulescu 
Bogdan Eugen, clasa a Xl-a 
(acum absolvent al liceului, cu 
media 10). El este de părere că 
poetul matematician „...vrea să 
exprime fața ascunsă, dar esen
țială a lucrurilor" și că „...nu este 
aici de loc o negare a realului, 
ci. o sublimare a acestuia" ceea 
ce ne convinge că nu avem de-a 
face cu niște notații simpliste de 
„elev sîrguincios".

într-adevăr, Lungulescu Bog
dan Eugen are o cultură temei
nică — beletristică, poezie, mu
zică, critică și estetică literară. Și 
totuși marea sa pasiune este ma
tematica. Premiat în clasa a IX-a 
la concursul republican, în clasa 
a X-a se întoarce cu un premiu 
de la Sofia, Ia olimpiada de ma
tematici, iar după absolvirea cla
sei a Xl-a, anul acesta, este 
selecționat pentru a participa la 
întrecerea celor mai buni mate
maticieni — care a avut loc în 
Iugoslavia, de unde s-a întors cu 
un premiu III.

... Spicuiesc din cronica muzi
cală publicată într-unul din nu
merele recente ale revistei „Ar
geș" : sub bagheta sensibilă
și autoritară a lui Marius Giura 
s-a executat concertul în Re ma
jor pentru pian și ort'iestră de 
Haydn, solist Bogdan Georgescu. 
Pianistul, dincolo de utilizarea 
abilă a unei dexterități tehnice 
deosebite pentru un elev de clasa 
a IX-a, a excelat printr-un far
mec poetic care a învăluit dialo
gul său cu orchestra...".

Acest tînăr virtuos, încă din 
clasa I la toate materiile, s-a 
întâlnit foarte rar cu nota 9, 
avînd numai note de 10.

Prof. FLORIN ANGHEL
Liceul „N. Bălcescu" Pitești

(Continuare in pag. a IT-S)



AR TICOLE • CRONICI • REPORTAJE

Pe șantierele

nuncii patriotice—

activitate

continuă l

■l

SAU
e faldurile tricolorului căzu- 
î-n dimineața aceea, o dată cu 
nele raze ale soarelui, și cî- 
i picături de touă. Evitînd 
tura, uteciștii din Iași, hotă- 
să amenajeze în cît mai scurt 

o un complex sportiv al tine- 
lui în zona industrială a ora- 
i, veniseră încă din primele 
ale zilei. Cei cu care am fă- 
cunoștință erau elevi ai Li- 

'ui nr. 7, băieți și fete, și, deși 
se făcuse încă ora 9, lucrau 

elan. Motivul ? Primul, 
ied sînt mai multe, pe locul 
e nivelaseră-n ajun, autobas- 
ntele turnaseră din nou mo
de moloz cit omul de înalte, 
se-ntîmplă aproape-n fiecare 

ca-n „Meșterul Manole", în- 
după cîteva mii de ore de 
u, abia de se cunoaște unde 
muncit.
leea de complex sportiv, vă- 

la început cu ochi închiși, 
orice moment entuziast, n-o 
vedea acum, concretizată pe 

î, chiar de-ai deschide ochii 
1 și bine. Ceva s-a desumflat 
cum. se desumflă un cauciuc 
bicicletă care-ntîlnește vîrful 
i cui. Unul din cuie vi l-am 
entat mai sus. Al doilea, zvo- 
confirmat pînă acum de toți 
.orbitorii, că pe terenul ce 
imenajează foarte curînd se 
ies chide șantierul unei fa- 
'. Ceea ce pare a fi ade- 
t. La Iași, de altfel, s-a mai 
nplat așa ceva, și o asemenea 
iualitate nu pare a neliniști 
de mult. Nu-i o concepție, 
icem, și totuși e un fel de-a 
lei care-n primăvară au de
fat entuziasmul sutelor de ti- 

au uitat că un atare senti- 
t ar trebui păzit și întreți- 
ca focul. Dar să lăsăm, și, o 
? vadă ce-o mai fi.
i Huși realitatea ne oferă 
il doilea caz. Ideea de a în- 
useța orașul a devenit, cu 
pția funcționarilor de la 
R.S.R. și Oficiul P.T.R.R., 
n-au primit-o nici sub pro-

? ferestre, un lucru scump 
irui cetățean și mai ales a ce- 
ineri. lată-i dar, și pe uteciș- 
intierului „Cuza Vodă", con- 
zînd-o în jurul școlii lor. Lip- 
proiectul de amenajare din 

a" secției de resort a sfa- 
popular care, predînd orga- 

iei U. T. C. răspunderea 
zării obiectivului, a și uitat 

astfel de obiectiv, zeci 
devi s-au trezit cărînd pă- 
ul dintr-un loc în altul, ca 
im n-ar fi avut ce face alt- 
. De ce ? Din lipsă de or- 
zare, din cauză că nimeni 
i știut ce se va face de la 
)ut și s-a muncit pentru a 
nple ideea vagă a unui parc, 
suficient să se prezinte ce- 
18 de tineri, care alcătuiesc 
ul U.T C., planul detaliat 
hiectivului, să li se reparti- 

lor frontul de muncă pa- 
că și-ntreg entuziasmul ar 
st salvat.
~ă un caz, la sfatul popular 
jti, raionul Bîrlad. Ideea ti
ll de a construi un ștrand, 
ijurat de pomi și o plajă, a 
tai, la început, enorm. Tine- 
u alcătuit echipe zilnice de 
'ă, canalul de aducțiune și 
ia s-au făcut. Și mai depar-

Pe meleagurile dmpuhm-

gene arta buciumatului M

transmite din tati In fiu

ORELE

CRONICACe puneți în balanță

A

irosit

numărul mare de 
sosite la redacție, 

interes în cele mai 
cercuri ale citito-

acțio- 
torft

SINTEM MAI PUTERNICI
DECÎT TINE!

nația de 
pildă, 
speța ne 
si timpu 
tențe perse: 
bilitățile nurrga'r 
rituale, în uitrină instanță 
— viața tasăsi. Or, orga
nizațiile U.T.C». printr-o

REALIZĂRILE ?
te ?! Mai departe, se speră că 
sfatul popular va înțelege și va 
da cele necesare pentru amena
jarea ștrandului. De înțeles, nu-i 
vorbă, se-nțelege situația cam 
peste tot. Dar în fața problemei 
materialelor (seîndură, ciment 
etc.), se ridică din umeri.

Am văzut undeva într-un sat o 
fîntînă pe care, atrași de undele 
ei reci, am descifrat: „CON
STRUITĂ PRIN HĂRNICIA 
BĂIEȚILOR NOȘTRI. COMI
TETUL COMUNAL U.T.C." 0 
părîndu-se nimerită semnătura 
aceasta, ca la sfîrșitul unui a- 
devărat poem, ne-am întrebat cu 
ce drept organele sfaturilor 
populare vizate mai sus, refuză 
dreptul la semnătură al tineri
lor, nepermițînd ca entuziasmul 
lor să meargă pînă la capăt.

Exemplele n-au fost alese în- 
tîmplător. Obiectivele respective, 
prin importanța lor, aveau me
nirea, ca odată realizate, să pu
nă fundament stabil unei tradi
ții, să fie un punct de compa
rație în intenția perpetuă de au- 
todepășire.

Dar... Așa s-a 
anii trecuți, așa 
în anul acesta. La comitete 
U.T.C. la care am fost sînt si
tuații nenumărate care înscriu ci
fre uluitoare de puieți plantați, 
de spații verzi și baze sportive a- 
menajate, incit luîndu-te după 
acestea, ți-i greu să accepți că 
ai mai putea găsi în vreunul din 
orașe bulevarde fără arbori și 
peluze de flori, că cineva ar pu
tea să se plîngă că nu are unde 
merge ca amator de sport. Iți 
vine greu, de exemplu, să crezi 
ca la Bîrlad, în urma miilor de 
ore de muncă patriotică și a mii
lor de puieți plantați, gîrla care 
traversează orașul a rămas 
și astăzi cu aspectul ei asortat 
tîrgului de provincie de odinioa
ră și nu noului oraș. Și îți vine 
la fel de greu să crezi că spa
țiile verzi din Iași și Pașcani, 
raportate, de organele sfatului 
popular, ca realizate de ele, pen
tru că au dat greblele și hîrlețele 
și, de comitetele U.T.C., pentru 
că au contribuit cu forța de 
muncă, sînt de fapt ceea ce

■ sînt: tot un fel de maidane pe 
care pasc încă gîștele cetățenilor 
din Păcurari și din Vatra Pașca
nilor.

Cît valorează, așadar, orele de 
muncă prestate ? Un prim răs
puns la această întrebare îl dau 
tot hîrtiile care specifică valoa
rea în lei a fiecărui obiectiv, a 
cărui înfățișare necesară n-a bi
nevoit nimeni să și-o închipuie 
niciodată, nici măcar sub forma 
proiectelor.

Situația ne amintește oarecum 
de povestea lui Dănilă Prepe
leac care a dat, în cele din ur
mă, boii pe gîscă, așteptînd un 
alt prilej în care să prindă ce
va mai mult la minte. Vina apar
ține în primul rînd sfaturilor 
populare care au conceput în 
mod foarte vag directivele și 
le-au abandonat definitiv o dată 
cu preluarea lor de către orga
nizațiile U.T.C., neținînd cont 
că, de la caz la caz, sînt nece
sare unele materiale cu care evi-

dent erau datoare, că cel puțin 
în fazele finale sînt necesari spe
cialiști care să ușureze fructifi
carea tuturor eforturilor la un 
înalt nivel calitativ. Ce se alege 
acum cînd vine toamna cu atîtea 
ploi de groapa ștrandului de la 
Lălești ? Ce se alege de atîtea 
angajamente care nu se pot de
cît cu unele condiții concretiza? 
Ce se alege din entuziasmul su
telor de tineri care la sfîrșitul u- 
nui șir de ore de muncă patrio
tici prestate se văd în fața unor 
lucruri care nu incintă ?

Desigur, mai e timp încă în 
anul acesta de răspuns la ase
menea întrebări. Și pentru că 
intr-adevăr munca patriotică să 
devină eficientă, întrebările de 
mai sus necesită răspunsuri, de
ficiențele se cer îndepărtate. A- 
nume concluzii, mai mult decît 
parțial, fondate, ale tinerilor, e

cazul să fie înlocuite de altele 
mai optimiste. Aceasta depinde, 
desigur, de materializarea con
form dorințelor, a obiectivelor la 
care se lucrează.

Din păcate, se manifestă încă 
tendința de a face o tradiție 
mai mult din angajamente și din 
ieșirea la muncă, decît din rea
lizarea unor valori care să înscrie 
definitiv totalitatea eforturilor în 
tradiție: căci unde-s obiectivele 
atît de frumoase în vis, dacă 
nu s-au înfățișat pînă acum la 
porțile legendei ?

La acest lucru vor trebui să 
mediteze serios comitetele raio
nale cît și Comitetul regional 
Iași al U.T.C.

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași
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ALCOOL!
Concluzii 

la dezbaterea 
inițiată de9

Scînteia tineretului

de Radu Coiațu
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Alcoolul și consecințele 
sale — obiect al unei dis
cuții purtate de ziarul nos
tru .— a trezit, ținînd sea-

ma de 
scrisori 
un viu 
diverse __ „
rilor. Ne-au scris medici 
și muncitori, țărani și ju
riști, scriitori și pedagogi, 
gospodine și sociologi, mi
lițieni și pensionari. Spa-

te de persoane cu profe
sii, vîrste, experiențe atît 
de diferite : alcoolul nu e 
indispensabil oamenilor, 
dimpotrivă, folosința lui fi
ind profund dăunătoare in
dividului și societății. E 
vorba, desigur, nu de fo
losința cumpătată, ocazio-

cului diferitelor vîrste — 
de la Jules Veme la cu
cerirea spațiului cosmic 
—. teatre, cinematografe 
cu repertoriu strict pen
tru tineret, oficii de tu
rism intern și extern efec
tuat în condici mai tine-

țiul restrîns ne-a determi
nat să publicăm un număr 
limitat de opinii. In în
cheierea acestei dezbateri 
— suscitată nu de exis
tența unei periclități so
ciale în țara noastră, ci, 
exclusiv de dorința de a 
preveni nocivitatea abu
zului chiar și în cazurile 
mai mult sau mai puțin 
izolate — ne vedem obli
gați să 
mitatea

remarcăm unani- 
opiniilor exprima-

I

Tinere, n-avem PEPSI, dar...

Desen de AL. CLENCIU

VALORI PIERDUTE Șl RĂSPUNSURI
LIPSITE DE „VALOARE"

(Urmare din pag. I)

aceea, desigur, încep „justifi
cările". Și slavă domnului nu 
sînt puține.

Referindu-se la cele 
692 160 lei, cît reprezintă bo
nificațiile acordate unor gar
nituri de mobilă la export, 
tovarășul Mihail Ștefaner, 
șeful serviciului contabilitate 
de la „Libertatea", (același 
care nu-și putea închipui că 
s-ar putea să fi avut și apoi 
să fi pierdut valori atît de 
mari) ne spunea :

— De fapt, nici nu sînt 
pierderi. Este o DIFERENȚĂ 
DE PREȚ. Prețul de cost NU 
ESTE AFECTAT.

— Dar dacă s-ar fi vîndut 
la prețul planificat, volumul 
beneficiilor ar fi fost la fel ?

— Desigur, că nu.
Deci, bonificațiile acordate 

unor mărfuri exportate sînt 
prezentate ca nefiind........de
fapt, pierderi". Totuși de unde 
provin ? Fără îndoială, din 
calitatea necorespunzătoare a 
garniturilor de mărfuri ex
portate. Cităm spre a vă con
vinge dintr-o hotărîre referi
toare la mobila în discuție.

„...La destinație, partenerul 
a reclamat primul vagon cu 
mobilă deoarece calitatea e- 
xecuției era necorespunzătoa-

re... La fața locului s-au cons
tatat diferențe de culori, fur
nire cu creșteri neregulate, 
noduri mai mari de 3 mm, 
resturi la îmbinări, dimensio
narea în afara limitelor tole
ranțelor etc.

Cine se face vinovat de ast
fel de „aprecieri" ?

Pentru că, astfel de situații 
au un efect negativ imediat 
asupra întregii activități eco
nomice a întreprinderii. Pu
tem aminti, de pildă, că la 
garnitura de mobilă 221/b 
stocul supranormativ (cauzat 
de imposibilitatea desfacerii 
produsului) depășește 850 000 
lei, ceea ce este, însă, o valoa
re mult prea mică dacă vom 
aminti câ mobilizările de mij
loace circulare, sub forma de 
stocuri, se ridica la începutul 
lunii august a.c., la mai bine 
de 4 000 000 Iei. Influențea
ză, ori nu, aceste chel
tuieli costul produselor ? 
Oricît de puține cunoștințe de 
specialitate ai poseda, răspun
sul ar fi altul decît cel dat de 
șeful serviciului contabilitate 
de la întreprinderea clujeană.

Tovarășul inginer Alexan
dru Popa, șeful serviciului 
C.T.C. de la „Armătura", în
trebat de ce s-au rebutat pro
duse în valoare de 1 326 000 
lei, ne-a răspuns :

— Sînteți 
Noi nu avem

Nu m-ar 
„controlorului nr. 1' 
prinderii dacă suma ar fi fost, 
de pildă, nu cea arătată, ci 
20 de lei. Tovarășul 
Popa s-a lăsat greu 
să caute în dosarele 
dența rebuturilor.

— Ia vezi tovarășe 
ră, avem noi așa ceva, i-a 
spus dînsul pe un ton amabil 
unei colege de birou.

„Așa ceva exista". De data 
asta însă tovarășul inginer a 
început să ne vorbească de 
numeroasele informări, de 
nerespectarea tehnologiei (ve
chea placă uzată cam de mult), 
indisciplina cadrelor tehnice 
de supraveghere din secții 
etc., etc. Ni s-a prezentat apoi, 
un „plan de măsuri" pentru 
viitor. Greu a fost să se „ela
boreze", că de uitat, s-a uitat 
ușor printre „informările", 
„notele" și „situațiile" din do
sarele C.T.C.-ulul.

Atîta timp
cheltuieli, făcute pe socoteala 
statului nu vor fi suportate 
de cei vinovați, ne spunea 
cineva de la „Armătura", ni
velul pierderilor neproductive 
riscă să nu indice ameliorări. 
Ne alâturam intrutotul acestei 
păreri.

greșit informat, 
așa ceva.
fi mirat poziția 

'"al între-

inginer 
convins 
cu evi-

ingine-

cît a-ceste

nală, prin nimic încrimi- 
nabilă, ci de cea frecventă 
și exagerată. Căci, în plus,
— remarcau specialiștii — 
acest gen de folosință con
ține o agravantă — ti
neretul, și o stringentă 
implicație, necesitatea fe
ririi tinerilor de uzul și, 
mai ales, abuzul de al
cool. Și pentru ca tinerii 
să nu cadă victime ale a- 
cestei nocive deprinderi
— fie din neștiință, fie 
din înclinația de a imita
— se impun, după păre
rea generală, măsuri în 
primul rînd PREVENTI
VE, care țin de variate 
domenii, dar care, con- 
vergînd, pot asigura con
diții pentru o sănătoasă 
viață fizică și spirituală.

Deprinderea nefolosinței 
alcoolului pornește din 
copilărie; părinții care 
nu beau, nu dau copiilor 
alcool sub nici o formă, 
nu-i duc la petreceri sau 
în restaurante, sînt aproa
pe totdeauna feriți de 
surpriza de a avea urmași 
robiți acestui viciu. Deci 
prima răspundere, răspun
dere cu ponderea maxi
mă o au părinții prin o- 
bligația unui riguros con
trol al timpului liber, pre
ocupărilor, bugetului și 
mai ales al prieteniilor co
piilor și adolescenților. 
Mediul ambiant e un fac
tor de mare însemnătate 
eare-și 
amprenta asupra dezvoltă
rii spirituale, etice, socia
le, ale celui aflat la în
ceputul vieții.

Pedagogii 
gal cu cel 
fiindcă din 
încă familii 
contribuie 
sănătoasă a 
copiilor, 
au opinat pentru 
tatea educării școlarilor 
și elevilor în spiritul 
cumpătării, prin integra
rea unor lecții de spe
cialitate privind nocivita
tea alcoolului în manua
lele de igienă, prin pre
legeri inteligente și do
cumentate în orele de e- 
ducație, dirigenție.

Organizațiile U.T.C. 
prin nobila obligație de 
a veghea asupra profilu
lui moral al tânărului 
muncitor, țăran, student, 
sînt chemate să acționeze 
multilateral atât în dome
niul profilaxiei deprinde
rii de a bea, cît și al 
combaterii acestui obicei, 
atunci cînd el s-a înră
dăcinat lezînd tânărul și 
societatea. Fiindcă, după 
opinia specialiștilor, mai 
periculoasă decît încli- 
reală cunoaștere a tuturor

pune implacabil

au un rol e- 
al părinților, 
păcate există 
incapabile să 
la modelarea 
personalității 

Mulți profesori 
necesi

acestor factori, pot 
na de așa manieră 
tânărul să nu poată afir
ma niciodată câ s-a “ 
pe sine însuși-

Toată lumea știe că cei 
care deprinde de tănpc- 
riu drumul biblioteci, al 
spectacolelor, concerte
lor, expozițiilor — rar 
deprinde obiceiul de a 
bea. Intre aceste diu- 
muri și calea erișmei e- 
xistă o totală incompati
bilitate, fie numai și Pen
tru faptul că a bea ta- 
seamănă. între altele, mul
te. dezastruoa*? distrugeri 
și distrugerea TIMPULUI. 
Deci, ori studiu, adică in
teligența lucrată, renaibî- 
litatea cultivară — ta- 
tr-un cuvînt cultură. a 
cărei asimilare înseamnă 
timp — ori bodegă sau 
bar. Amindouă. in ace
lași timp, e practic im
posibil. Tocmai acest va
loros factor TIMP tre
buie bine diriguit căci 
de fructucxsa lui folosin
ță prin înrădăcinarea u- 
nor bune deprinderi, de
pinde ta ultimă instanță, 
întreasa dezvoltare a 
nărului, dorit întreg, 
și armonios de către 
detate.

Un distins doctor, 
ciolog, scriitoT roblinia că 
mare parte din tot ceea 
ce facem practic ta viață 
e rodul unei înmănun- 
cheri de deprinderi — 
bune sau rele — care o- 
dată instalate nu mai cer 
omului mare efort pentru 
a le continua. Deci totul 
e să formăm climatul ne
cesar bunelor deprinderi 
și ele vor deveni a doua 
natură. In această noțiune 
de climat, adică totalita
tea factorilor psihici ce 
determină atmosfera ge
nerală de civilizație și 
perfect echilibru, intră 
însă și unele elemente 
practice, la fel de nece
sare : biblioteci bine fi 
modem dotate, bilete la 
spectacole, condiții opti
me pentru sport fi 
excursii.

Desigur, tineretului îi 
sînt asigurate, ca nicioda
tă ta trecut, variate mij
loace pentru dezvoltarea 
sa fizică și spirituală. A- 
ceste mijloace însă trebu
ie utilizate cu pricepere 
și în totalitatea lor de că
tre educatorii și organiza
torii tineretului; ba, chiar, 
mai mult, ele pot fi, cu 
competență și gospodă
resc simț civic, dezvoltate.

Biblioteci în exclusivi
tate ale tineretului, cu o 
literatură potrivit specifi- 
rești — ar contribui la 
crearea acelui climat pro-

tf- 
util 
so-

so-

px» hzMas deprinderi, 
Cfșf-.F» al capei de timp.

scrisori cq- 
priad șelari ea tre «Hlii 
•eaftlar peatru destinarea 

mtrutf re«- 

barwdar r mai hrg pen- 
tns Wear, de jssei, pe 
&>gă manie con-trneții, 

baziae de înot duhuri 
ca aspect și instalații mo
deme. cofetării profilate 
esdasH pe dulciuri fi ră
coritoare.

Firește, cuncaștwea 
reafcsti s lucrurilor ne 
teriertcă «4 ne imaginăm 
pe tinen petrecindu-și 
tirrpu: dr-er exclusiv în 
biblioteci, muzee, săli de 
concert sau stadioane. Ti
nerii vor să se distreze, 
să danseze sau pot simți 
uneori nevoia unei discu
ții cu ur. prieten chiar ta 
fața unui pahar. Ideal ar 
fi desigur, ca dansul, pe
trecerea, discuția să nu 
aibă Joc neapărat în aerul 
viciat al restaurantelor fi, 
mai ales, să nu poarte 
marca excesului de alcooL 
Dar dacă totuși conversa
ția, schimbul de opinii se 
întimplă într-o cafenea, 
de pildă, nu e de loc o- 
bligatoriu să se poarte 
neapărat în fața unor pa
hare cu băuturi tari. Exis
tă acum, unanim aprecia
ta pepsi-cola, există sucuri 
de fructe și plante, siro
puri naturale sau binecu- 
vîntate ape minerale care, 
ce-i drept, nu euforizează 
(cît de trecător și de fals!) 
dar nici nu produc ulte
rior mușchi de vată, cap 
de pîslă și migrene.

Toate persoanele 
chetate, specialiști 
cele mai diverse domenii, 
judecători, procurori, pro
fesori, sau lucrători din 
miliție și din T.A.P.L, 
părinți de toate vârstele, 
au subliniat oportunitatea 
unei legi (existente în 
multe țări) care să inter
zică accesul minorilor în 
localuri și in primul rînd 
deservirea lor cu alcool. 
Mulți au recomandat 20 
de ani ca limită de vîr- 
stă pînă la care să fie o- 
priți tinerii să intre în cîr- 
ciumi, baruri, cafenele. 
Impedimentul drastic, le
gal, de a pierde vremea 
în fața paharului cu bău
tură alcoolică ar feri ti
nerii de deprinderea tim
purie a „tabietului" de 
chefliu sau stîlp de cafe
nea și ar putea fi mult 
mai eficient controlați.

S-a subliniat în unani
mitate necesitatea ea Mi
nisterul Comerțului prin 
Tiuiturile de alimentație 
publică să sancționeze

an- 
din

drastic pe ospătarii 
vînd băuturi alcoolice ce
lor aflați în stare de ebri
etate, sau evident tentați 
sa exagereze — măsură 
cu atît mai salutară cînd 
se referă Ia tineretul sub 
20 de ani. De asemenea, 
foarte multe persoane sînt 
de părere că pentru a a- 
vea un public, un călător 
sau un turist lucid și ci
vilizat ar fi nu numai uti
lă dar și necesară oprirea 
vîiizării de băuturi alcoo
lice în gări, holuri de ci
nematograf etc. Cu atît 
nni mult ta cofetării, 
unde merg îndeobște co
pul sau trerii; fiindcă în 
unei- cofetării, nici nu se 
mai fvînd dulciuri, ci ca
fele și alcooluri tari, trans- 
formîndu-se astfel în cafe
nele, ușor accesibile chiar 
elevilor, de pildă, care pot 
intra aici nestingheriți, și 
unde tot astfel își pot 
îneca în coniac cine știe 
ce închipuit alean...

Organizațiile U.T.C. au 
îndatorirea nobilă, umană, 
de a fi alături de tineri, 
atunci cînd unii dintre ei 
se află efectiv într-un im
pas moral, ajutîndu-i să-1 
treacă voinicește, prin 
propriile resurse, fără a 
cădea în marasmul alcoo
lului „consolator**. Oiga- 
nizațiile U.T.C. din între
prinderi, instituții, unități 
agricole pot duce o pro
pagandă antialcoolică efi
cientă în rîndul membri
lor lor, recurgînd even
tual, la specialiști care să 
înfățișeze științific conse
cințele acestui toxic, sau 
la cei maturi pentru a 
împărtăși prin experiența 
proprie modul cel mai 
fructuos de a petrece 
timpul, de a chivernisi 
banul. Există dezideratul 
unanim ca la reuniunile, 
balurile, excursiile inițiate 
și organizate de U.T.C. 
să nu se vîndă tinerilor 
băuturi alcoolice și să fie 
îndemnați să petreacă 
ios dar sănătos, fără 
boldul fals al veseliei 
buteliate.

Desigur, familiile 
primul rînd, cît și școala 
sau universitățile, condu
cerile întreprinderilor, in
stituțiilor, organizațiile 
U.T.C., precum și 
colegii, prietenii, tova
rășii, —• într-un cuvînt co
lectivul — colectivul ani
mat de generosul senti
ment al solidarității umane 
—• pot fi deținătorii celor 
mai potrivite arme pentru 
prevenirea cu tact, price
pere și eficiență a alcoo
lismului, precum și pentru 
combaterea lui. Ar fi, de 
asemenea salutară inter
venția mai promptă și mai 
eficace a Ministerului Să
nătății și Prevederilor So
ciale în programarea funes
telor consecințe ale alcoo
lului și mai ales în depis
tarea și vindecarea cazuri- 
rilor cronice perfect posi
bilă astăzi prin aliajul tra
tament-{-voință. Dar, bă- 
trînul adagiu „ajută-te 
singur", adagiu care face 
cel mai bărbătesc apel la 
forța, stăruința, energia 
fiecăruia, constituie tot
odată și cel mai brav în
demn : tinere, alcatuieș- 
te-ti o viață fizică și psi
hică echilibrată, clădită 
pe idealuri solide și lumi
nată de reale bucurii.

vo
im- 
îm-
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VIORICA.
tanasescu L

O furtună dotată cu un spirit 
critic inadmisibil de ticălos, 
mi-a trăznit televizorul, aici la 
capătul lumii, adică la marginea 
mării. Mă lăsase s-o văd pe 
Juliette Grers, și-i mulțumesc, 
acceptase și Teleenciclopedia și 
„Evadatul" tot satul mi se adu
nase în cameră înghesuindu-se 
ca în cinematografele de car
tier la „Mizerabilii", duminica 
îngăduise, perfida, meciul ace
la urît de la București cu Nun- 
weiller și Oblemenco, lăsase să 
treacă și dialogul la distanță 
fără obiecții, ca în plin specta
col al japonezilor, cînd era mai 
frumos si fetele acelea pline de 
draci uitaseră și de ,,HarakiriJ 
și de „Femeia nisipurilor", fil
me sfinte, tocmai atunci ecranul 
să se întunece, o lumină ale ă 
să mai pîlpîie ca o ultimă ră
suflare de adio ! Tunetul buboi 
peste tăcerea noastră stupefia
tă ! Moartea unui televizor chiar 
în casa ta, sub ochii tăi — iată 
o moarte expresivă, urită. ne
ghioabă. Ce aveam de făcut ? 
Gazda — femeie înțeleaptă — 
nu vrea să-1 repare decît după 
plecarea turiștilor. Mai sînt in 
sat, numărate, ’ încă patru apa
rate, dar nu poți intra peste om 
rugîndu-1 să te lase să vezi, la 
orele 22, de la Giotto la Brân- 
cuși. Și atunci rabzi cîteva zile, 
cum ai răbda pe o insulă, nau
fragiat, lipsa țigărilor. Zici, mai 
întîi, că nu contează. După a- 
ceea, primești consolările ami
cilor. Unul spune că televiziu
nea e o prostie, și din croni
cile mele nu se vede asta fiind 
prea îngăduitoare (! ?) „acum 
vei face o pauză în elogii", al
tul că el nu deschide aparatul 
cu anii, altul că „nu suportă"4 
— în schimb, constațj că același 
suportă de două săptămîni 
bancurile stupide ale unui prie
ten, fără să protesteze, fără să 
se înfurie, ba chiar rîzînd ca-n 
anul morții. Oamenii care dis
prețuiesc televizorul îmi siat 
suspecți : se amestecă aici mici 
refulări cu mici ipocrizii, mari 
exigențe absolutiste cu blazări 
pretimpurii. Omul sănătos e cel 
căruia îi plac sincer și fără fa
soane radioul, televiziunea și o 
lamă bună, și o cremă bună de 
ras și o cămașă albă de nylon, 
ușor lavabilă. Doar plăcîndu-ți 
cu dragă inimă scornelile inge
nioase ale minții omenești — le 
poți critica tăios și exigent. Și 
nu există sănătate spirituală 
fără un simț puternic al rela
tivității. Pe urmi, mi s-a făcut • 
dor de un „Reflector* pe cinste 
sau — ca să nu fiu prea pre
tențios — de un telejurnal de 
noapte, de un buletin meteoro
logic — fie și rostit cu acea lip
să de antren, ciudată în acest 
domeniu al ploilor și al soare
lui, al norilor și al vîntului — 
de „o pauză" cu căprioare după 
care urmează o emisiune cam 
plicticoasă numită „distractivă"... 
Am început să visez pînă și la 
recitaluri de poezie, versuri 
spuse cu fața la aparat sau din 
profil, cu suflerul alături și tre
molo în glas în loc de emoție. 
In sfîrșit, joi dimineața am aflat 
pe plajă că în noua stațiune de 
lîngă Mangalia, în fiecare hol 
de hotel e un televizor care 
merge perfect. Am luat două 
autobuze, am pierdut „studioul 
pionierilor", dar am prins un 
sănătos telejurnal de seară. 
M-am ridicat din fotoliu două 
clipe să fumez o juma de Sna- 
gov. cînd m-am întors n-am 
mai avut pe ce să mă așez. 
Toate fotoliile erau ocupate, co
piii se întinseseră pe covor, ma
turii ocupaseră scările și balu
stradele, afară, la geamurile 
înalte, se înghesuiau siluete de 
dragi telespectatori : începuse 
Ivanhoe cu „Sfîntul". Nu văzu
sem nici un episod, sătul de a- 
cest domn fals naiv, fals inge
nuu — Roger Moore — altfel 
simpatic foc, mai simpatic decît 
poveștile lui. ram trase de Dăr, 
fără meseria „Baronului". (Acum, 
fiindcă au dispărut amîndoi. o 
putem spune liniștiți). Singurul 
loc liber era îndărătul televizo
rului. L-am ocupat, gata să 
ascult doar banda sonoră și din 
zgomotul acela să refac cu ima
ginația ..subiectul". Dar. de-acolo 
unde stăteam, în picioare, privi
rea mi-a căzut la un metru, de 
partea cealaltă a televizorului. 
Pe covor, un copil de patru ani 
se uita la Ivanhoe — stfnd 
turcește, nemișcat, cu mîinile 
ridicate fără sens, una mai sus, 
alta mai jos, ca un mic Budha 
descentrat. Era în el o uimire 
generală — din ochi șl pînă în 
degete și nu m-am putut des
părți de imaginea lui. Am ur
mărit întregul episod șl am în
țeles fiecare scenă fixîndu-i 
numai ochii cu genele care
peau des ca în fața unei perpe
tue minuni. El însuși era un spec
tacol de televiziune mult supe
rior oricărui serial și merită să 
vii de la capătul lumii, schim- 
bînd două autobuze, pentru a 
vedea lumea încîntîndu-1 pînă 
la fascinație, tăindu-i respirația, 
și obosindu-1 așa cum lăsau să 
înțeleagă brațele lăsate încet, 
separat, în jos, cînd episodul 
s-a încheiat. Erau brațele unui 

i om obosit dintr-o prea lungă 
îmbrățișare. Neîndoios — nu e- 
xistă televiziune în afara omu
lui : Televiziunea e doar în 
ochiul nostru uimit în fața a- 
paratului, doar acolo. Televi
ziunea este — sau ar trebui să 
fie — copilul îneîntat din noi, 
o ingenuitate regăsită, o mirare 
încremenită în vrajă. Restul • 
tăcere. Adică vorbe, adică iftiae 
gini, adică prea puțin.
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ACJIVim mM 4 ORGANIZAȚIILOR II. LC.
Omul modern, creatorul epocii nucleare și cosmice, e omul cu 

cele mai diverse preocupări și interese. El a devenit, în urma unei 
determinări interioare și sociale, termenul e cam barbar, consu
mator de cultură. Exercitată în afara instituțiilor culturale tradițio
nale de educare și instruire, noua cerința a determinat apariția 
unei rețele complicate de așezăminte culturale și a unei noi no
țiuni : cultura de masă. Interesul pentru ea îl certifică numeroase
le studii teoretice, dezbateri; cultura de masă, fără exagerare, se 
înscrie, pe alt plan, alături de cuceririle majore ale epocii moder
ne. Nevoia de cultură în condițiile actuale determină două axe 
fundamentale de evoluție: mijloacele modeme de comunicare duc 
la o creștere extensivă a zonelor culturalizate, iar exigența consu
matorului de cultură conduce spre o dezvoltare intensivă, prin di
versificare și calitate. Poate contrar părerii comune și superficia
le, cultura de masa comportă dificultăți mari și, în consecință, în 
multe țări rețeaua organizatorică e destul de complicată și meto
dele destul de rafinate. Ea trebuie să utilizeze forme suple, să se 
adapteze diferitelor zone de interes, dar esența ei trebuie să ră- 
mînă aceeași, altfel complexă și largă, cultura, în formele sale de 
masă e atinsă de pericolul care o pîndește permanent: degradarea. 
Fără îndoială, una din condițiile viabilității culturii de masă este 
funcționalitatea ei. In ultima instanță, creatoare de personalitate, 
cultura de masă nu trebuie să ignoreze subiectul, trebuie să i se 
adapteze lui, să ia forme specifice pe potriva omului căruia i se 
adresează.

Tineretul unei țări pune desigur, problemele cele mai complicate 
în privința culturii de masă, chiar dacă ar fi să ne gîndim numai 
la latura educativă formativă a culturii de masă, care găsește aici 
terenul cel mai bogat de activitate.

Un specific al culturii de masă cu tineretul e evident, el a fost 
simțit și la noi și eforturile metodologice merg în întâmpinarea 
lui. Nu există însă cadrul cel mai fertil, sistemul organizatoric ac
tual nu este cel mai eficient, ci rigid și impropriu pentru munca 
culturală cu tineretul. De aceea, în mod practic, nu există moda
lități specifice în activitate pentru că ele sînt adesea paralizate de 
un cadru nepotrivit. Acestea se pot cristaliza în cadrul organiza
ției U.T.C. Pledează în acest sens argumente de ordin logic și ex
emple concrete, care demonstrează viabilitatea cadrului oferit de 
organizația U.T.C. Viața culturală a tineretului se află în mina «in
dicatelor, caselor de cultură. In mod arbitrar, munca ideologică a 
fost despărțită de cea culturală (desigur nu e vorba de o confuzie 
între cele două domenii ne gîndim numai la realul prestigiu pe 
care-1 pierde organizația U.T.C. prin frecventa asumare a rolului 
de spectator la activitatea culturală de masă cu tineretuL E. bine
înțeles, un rol care nu decurge din natura ei, ci unul impus de 
actuala structură organizatorică a desfășurării culturii de masai.

Exemple concrete le-am cules într-o vizita în regiunea Oltenia.Exemple concrete le-am cules într-o vizita

UNDE NE SÎNT
TINERII?

Un scurt raid nocturn 
prin așezămintele cultura
le ale orașului Banilor, le
gate de munca culturală 
de masă cu tineretul. Cra
iova nu e prea generoasă 
în așa ceva, încît raidul, 
prin forța împrejurărilor, 
va fi cu adevărat scurt.

Terasa „7 Noiembrie0... 
Un dreptunghi de beton 
mărginit de tribune. Un 
teren de sport transformat 
în ring de dans, sau in
vers. Se mai păstrează în- 
fierbinteala sportivă, se 
comentează meciul termi
nat cu cîteva ore înainte.

Numărăm, discret, 10-12 
perechi de dansatori, Ioța 
Stan, secretarul Comitetu
lui U.T.C. al Uzinelor „7 
Noiembrie", se plînge de 
faptul că nu prea vin fete. 
Preferă să meargă cu prie
tenii în oraș. Se mai în
tâmplă tulburări pe la reu-

z

fieniuni, asta ar putea să 
cauza.

Casa de cultură a stu
denților... Cîteva perechi 
dansează «ub niște becuri 
slabe, pe un ring în spa
tele Casei de cultură. Mai 
puțini dansatori decît 
spectatori, opriți în stra
dă de ritmurile bateriei, 
lîngă gardul de fier for
jat. Vrem să discutăm cu 
cineva. „A trecut pe aici 
cel care ține locul di
rectorului, dar era beat" 
— ne spune electricianul 
Casei de cultură. întâlnim 
totuși pe Barcău Marin, 
metodist principal. E ab
solvent al filologiei și in
struiește cîteva formații de 
muzică. La întrebarea de 
ce atât de puțini tineri, ri
dică din umeri. „Noi 
popularizăm activitatea ca
sei de cultură. Chiar mîi- 
ne avem o întâlnire cu

conducătorii de practică, 
le comunicăm programul, 
să-l anunțe studenților lor 
care fac practică la noi in 
oraș".

O nouă ridicare din u- 
meri : am întrebat dacă 
numai la dans se reduce 
programul casei de cultu
ră în această seară.

Clubul 1 Mau- Mese 
de șah, remy. Numai 
cîțiva tineri și, după câte 
se vede, în trecere.

Casa raională de cultu
ră... A rămas numai firma, 
simbolic spartă. într-o sală 
mică, îngrămădite în de
zordine, scaune, endron»... 
La ușă, lacăt Casa raio
nală de cultură s-a mutat 
(în căutare de spațiu ?) 
undeva mai spre centru. 
Activitatea ei, deși i s-a 
repartizat o singură ca
meră, nu a fost compro
misă : acolo și-a instalat 
biroul.

Casa de cultură a sin
dicatelor... Nimeni. întu
neric, la ora 21. După cîte 
ne-am putut da seama a 
doua zi, acolo nu se pot 
face decît repetiții. Nu 
există spațiu, doar o sală 
de conferințe, și aceea cu 
stație de radioamplificare 
nu tocmai bună.

In această seară n-am 
văzut mai mult de 40—50 
de tineri în incinta caselor

de cultură și a duhorilor. 
Este Craiova un oraș fără 
tineri ? Statistic, cineva 
îmi demonstra cu satisfac
ție că în saltul demogra
fic al fostului târg, tinere
tul ocupă locul de prim 
rang. Unde pot fi întâlniți 
atunci tinerii craioveni, 
dacă nu pot fi găsiți în 
sălile caselor de cultură, 
cite sînt ele ? I-am întâl
nit în seara aceea și a 
doua zi, și în holurile ci
nematografelor, dar și în 
grădinile restaurantelor 
„Oltenia" și „Minerva". 
I-am întâlnit pe Corso, ce
lebrul Corso, printre pa- 
sionații „tifosi", începînd 
de pe acum calculele nen- 
tru viitorul campionat.

DANSUL-PENTRU 
TOATE CUSTURILE?

Mi-am pus întrebarea de 
ce nu via tinerii la casa 
de cultură, la club, la un 
simpozion sau măcar la o 
reuniune. Am pus-o și al
tora. Am provocat amin
tiri nostalgice : „Cit de 
simplu era prin ’56. *57 ! 
Cînd organizam o reuniu
ne — baluri le spunea a-

| tunci — nu era nevoie de
cât să aducem muzică — 
și nu ca acum, baterii, 
ghitare electrice, saxofoa- 
ne și cîte și mai cîte — 
cîțiva mici și ceva bere, 
sâ se mai răcorească o- 
mul între două dansuri. 
Și era nevoie de ajutorul 
miliției ca să desconges-

NU SE POATE ȚRĂI 
DIN ÎMPRUMUTURI

FETIȘISMUL
„STĂRII DE REPAUS

tioneze intrarea, atât de 
mulți tineri veneau".

E aici o prejudecată, a- 
limentată și de sistemul 
organizatoric al desfășură
rii culturii de masă cu 
neretul. Convingerea 
dansul se potrivește 
orice ocazie și oricum, 
el satisface toate valențe
le spirituale ale tânărului, 
nu poate lua naștere decît 
în deplină ignorare a ce
rințelor tineretului și este 
expresia unei comodități 
izvorî te din lipsa unei pre
siuni din partea tinerilor 
asupra organizatorilor. Le
gătura între U.T.C. și fac
torii organizatorici (sindi
cat, case de cultură) se 
pierde, pentru că nu exis
tă un sistem bine închegat 
de determinări reciproce, 
bine definite.

Organizației U.T.C. nu 
i se acordă deplină inde
pendență, tinerii nu pot 
interveni efectiv în pro
gramarea acțiunilor, și a- 
ceasta nu este o greșeală 
întâmplătoare, ci de fapt 
e determinată de împre
jurarea că prin sistemul 
actual al organizării cul
turii de masă cu tineretul, 
organizația U.T.C. nu are

ti- 
că 
în 
că

posibilitatea să facă o în
drumare eficientă pentru 
că ea nu poate controla și 
mai ales dirija munca in
structorilor. In felul aces
ta, ruptă de tineret, mun
ca culturală de masă cu 
tineretul poate deveni for
mală, monotonă, „placa in
finită a rutinei* nu mai 
poate fi oprită.

Că acest sistem de or
ganizare nu este firesc o 
dovedește practica însăși. 
Deși nu există discuții or
ganizate asupra formelor 
culturale în adunările ge
nerale U.T.C. — adevăra
tul puls al dorințelor 
tineretului — lucrurile 
încep să iasă la iveală a- 
colo. E o presiune a reali
tății care trebuie luată în 
seamă. Tovarășul Ioța Stan 
relata că elevii seraliști de 
la Uzinele „7 Noiembrie" 
au cerut ca adunările ge
nerale U.T.C. să fie lăr
gite sub formă de simpo
zioane literare, prezentarea 
de recenzii de cărți etc. 
Tot tinerii în adunările 
generale, au cerut înființa
rea unei biblioteci volan
te de specialitate care să 
fie pusă la punct cu ulti
mele noutăți.

între organizația U.T.C. 
și instituțiide de cultură 
se instaurează însă și ne
cesitățile unei colaborări 
serioase. Că aceasta nu 
este eficientă, se datorește 
unui sistem și nu unor 
persoane. Povestea Ansam
blului U.T.C. din Craiova 
e semnificativă. Să lăsăm 
să vorbească faptele. 
„Ne-am gîndit la un an
samblu U.T.C. — ne spu
nea tovarășul Muraru Paul, 
secretarul Comitetului oră
șenesc U.T.C. Ideea s-a 
născut la un spectacol 
prost, ne-am zis că am pu
tea ajuta să iasă mai bine. 
La început n-am întâmpi
nat greutăți. Am fost a- 
jutați mult de organizația 
de partid, O primă întâl
nire cu specialiștii, un re
gizor, un dirijor, un core
graf, directorul Filarmo
nicii. Apoi o largă popu
larizare (de aici au în
ceput să apară dificultăți
le. Neavînd fonduri, n-am 
putut să tipărim decît 53 
de afișe). Selecționările, 
pe 5 iulie, au mers bine. 
Au venit tineri mulți, cei 
mâi tineri cu părinții, 
emoții pe coridoare ca la 
examene. Am pregătit fișe 
amănunțite pentru fiecare 
admis, specialiștii au fost 
foarte exigenți, vrem să 
facem un ansamblu bun. 
Elemente talentate, bere
chet, și vor mai veni, fără 
îndoială, dacă vor vedea 
că-i un lucru serios. Dar 
au început dificultățile 
mari. Nu avem instruc
tori, instrumente, costume, 
sală pentru repetiții. Am 
mers la sindicat. Președin
tele casei de cultură, ne-a 
«pus : „Dacă instructorii 
vor, să vină și la voi". 
Cu greu, am convins un 
instructor de muzică popu
lară. Pentru celelalte for
mații am improvizat. In
strumentele ? împrumu
tăm mai ales de la stu- 
denți. Sindicatul se lasă 
mai greu. Dar ni le îm
prumută doar pentru scurt 
timp, le e frică să nu le 
stricăm. Au răspundere, 
sînt în bugetul lor. Mă 
întreb însă dacă aceste in
strumente ca și oricare alte 
aparate cu care sînt do
tate instituțiile culturale, 
indiferent în grija cărei

organizații s-ar afla, aii 
alt rost decît să fie între
buințate să se uzeze ? In 
al doilea rînd eu cred că 
în legătură cu o asemenea 
întreprindere concurența 
trebuie să se desfășoare în 
sensul deplinei ajutorări 
pentru realizarea unei for
mații folositoare tuturor. 
De costume încă nu avem 
nevoie, acum, în faza re
petiției. Cînd vom ajunge 
la spectacol, o să împru
mutăm de la sfatul regio
nal, au ei cîteva puse bine 
pentru ocazii deosebite. 
Cu sala însă o ducem mai 
greu. Deocamdată facem 
repetiții, cu formația de 
muzică la casa studenți
lor, dar numai pînă la 
ora 20, cînd începe, sau 
se presupune (!) că începe 
activitatea, și cu formația 
de dansuri la clubul „1 
Mai", care însă are un 
program foarte încărcat. 
Elemente talentate, chiar 
foarte talentate după pă
rerea specialiștilor, sînt și 
vor mai veni și alții cînd 
vor vedea că se face o 
treabă serioasă. Dar daca 
nu vom avea cele patru 
lucruri î costume, instru
mente, instructori și sală 
îi pierdem și pe cei care-i 
avem".

Directorul casei de cul
tură a sindicatelor, Bălan 
Haralambie : „Noi U aju
tăm pe cei de la U.T.C., 
ansamblul lor e o inițiati
vă bună, cred că va da 
roade. Dar nu au ce face, 
nu au fonduri. Noi nu 
putem să le împrumutăm 
decît pentru o perioadă 
instrumente (Aici mă văd 
nevoit să fac o paranteză. 
Cu o seară înaintea discu
ției am însoțit pe tovară
șul Străinu C. la casa de 
cultură. Ceruse un saxo
fon pentru repetiția an
samblului, iar directorul 
spusese că are repetiție cu 
formația casei de cultură. 
La ora 21 la casa de cul
tură era întuneric. Cînd 
i-am amintit toate acestea, 
tovarășul director a răs
puns că avusese programa
tă o repetiție și apoi in
strumentele nu. se pot îm
prumuta, ele sînt trecute 
în buget, s-ar uza prea 
repede și numai sindicatul 
răspunde).

A FI SAU A NU FI 
„PERSOANĂ 

JURIDICĂ"

Monotonia unui program de 
activitate culturală de masă — 
înțeles și acceptat doar ca o re
partizare calendaristică a confe
rințelor, a dus și va duce — cu 
siguranță — întotdeauna la ta
bloul dezolant al sălilor goale, ne
dorite „oaze de liniște" în tumul
tul cotidian al unui oraș.

Ce și cum s-ar putea face pen
tru ca acest program să devină 
atractiv prin conținutul și forma 
sa constituie în ultimul timp o- 
biectul unor vii discuții.

Valeriu Dobrin, directorul Pa
latului culturii din Pitești, își ex
prima părerea, privind sursele te
matice ale viitoarelor manifes
tări că „apariția în localitate a 
unor expoziții sau epuizarea din 
librării a unor volume de ver
suri sau proză, prezentarea pe e- 
crane a unui film ce creează po
lemici sînt tot atâtea subiecte de 
acțiuni cultural-artistice ce ar pu
tea fi organizate cu succes".

Dar acest succes e determinat 
și de forma in care e prezentată 
publicului o seară literară, o pre
zentare biografică, un recital poe
tic sau nu știu care altă manifes
tare cultural-artistică. Și această 
formă rămîne, de cele mai multe 
ori, legată de baza materială a 
instituției de cultură, de minimul 
de aparatură existentă : magneto
fon, epidiascop, pikup și, uneori, 
aparatul de proiecție cinemato
grafică.

Nu vom pleda pentru o „recu
zită" care să concure cu aceea a 

• marilor teatre ori a studiourilor 
de televiziune sau de film, pen
tru că, și acum, cu un plus de 
voință și abilitate, dotarea marii 
majorități a caselor de cultură și 
a cluburilor permite organizarea 
unor acțiuni atractive și variate.

In regiunea Argeș, excluzînd 
Casa raională de cultură din Sla
tina, care nu are nici spațiu și 
nici o dotare corespunzătoare, 
toate casele de cultură au la dis
poziție minima aparatură de care 
discutam mai sus. Lipsește apara
tul de proiecție însă. Să vedem 
ce s-ar întîmpla dacă el ar exista 
în dotarea tuturor acestor case de 
cultură? Punem întrebarea, întru- 
cît există la acest punct o ano
malie birocratică, ce frînează de 
la bun început orice inițiativă. 
Pentru a organiza spre exemplu, 
o „călătorie imaginară" în care 
conferința să fie completată în 
paralel cu un film documentar, 
este nevoie cu mult timp înainte, 
să se apeleze, de către casa de 
cultură, pentru procurarea unui 
titlu de film, la Întreprinderea 
raională de cinematografie, aceas
ta la forul superior regional și, în 
sfîrșit, la D.R.C.D.F. Nu este ex
clusă deloc posibilitatea ca fil
mul cerut tă nu poată fi împru
mutat pentru o dată stabilită. 
Stocul important de filme docu
mentare, științifice, didactice, tu
ristice etc. de care dispunem, 
producții românești și străine, ră
mîne nefolosit. Cel mult televi
ziunea, după necesități, e singura 
beneficiară a acestei filmoteci.

Întreprinderile regionale pose
dă un stoc mic de filme (artistice 
și documentare) care este rulat la 
intervale de o lună ori la un tri
mestru, stoc din care oferă insti
tuțiilor de cultură filme pentru 
proiecție publică gratuită în ca
drul acțiunilor cultural-educative. 
Din acest motiv adeseori se ajun
ge la situația hilară cînd o con
ferință pe temă geografică e ur
mată de un film de capă și spadă.

E necesară deci, simplificarea

acestor operațiuni prin care se 
împrumută filme, tipărirea peri
odică (cel mult semestrial) a unui 
catalog de filme disponibile pen
tru acțiunile de masă, organizate 
în cluburi și case de cultură. A- 
cesta este numai un aspect al 
problemei. O altă posibilitate, re- 
ferindu-ne tot la lucrurile exis
tente ar fi și folosirea cu price
pere a epidiascopului și magne
tofonului. Secretarul comitetului 
regional pentru cultură și artă 
Argeș, Nicolae Mateescu, pleca 
în discuția avută de la un fapt 
concret: „La biblioteca regiona
lă există un fond de cîteva sute 
de discuri, fond care se mărește 
continuu. Cum nu avem momen
tan posibilitatea înființării unei 
săli de audiții, aceste discuri stau 
și ele nefolosite. Nu știu dacă 
vreodată s-au făcut înregistrări 
după aceste discuri, de către in
stituțiile culturale de masă din 
regiune, înregistrări ale unor lu
crări muzicale care să ilustreze 
direct o manifestare artistică.

O imagine proiectată de epidi- 
ascop și însoțită de muzică adec
vată ține de un didactic superior, 
de o mare popularitate și de o in
discutabilă receptivitate în rîndul 
publicului".

Benzile de magnetofon au în
registrată doar muzică ușoară 
pentru serile de dans în care nu 
se poate face rost de orchestră.

Nimeni nu va propune arunca
rea acestor melodii de dans, dar 
magnetofonului trebuie să t se 
dea o largă funcționalitate, nu 
numai rolul unui decor sonor. 
Fantezia este sau trebuie să fie 
în munca activistului cultural o 
primă condiție care, alături de 
cultură și orientare, să facă po
sibilă acea sărbătoare continuă a 
activității de masă.

Nu este deloc greu, și In ori
ce caz este și la îndemînă, ca 
dotarea tehnico-materială actuală 
să fie folosită cu prioritate.

Sălile goale înseamnă în fapt 
plictisul față de o tematică me
reu aceeași și de o formă de pre
zentare neschimbată: conferința.

Cînd la Pitești a fost deschisă 
expoziția „Ion Țuculescu", Pa
latul Culturii a organizat conco
mitent simpozionul: „Țuculescu 
— om de știință, pictor, poet". Se 
poate imputa faptul că și aceasta 
a fost o conferință, ba chiar un 
cumul de conferințe. In realitate 
însă a fost vorba de un mic spec
tacol regizat în care prezentarea 
omului de știință era în fapt, is
toria unor idei, prezentarea pic
torului aproape un documentar 
realizat prin proiecții la epidia- 
scop cu o „bandă sonoră" pregă
tită special, prezentarea poetului 
printr-un recital-montaj. Cele 
cîteva sute de participanți și in
teresul lor pentru această mani
festare constituie cea mai eloc
ventă dovadă de succes.

Desigur, îmbunătățiri pe linia 
dotării instituțiilor de cultură sînt 
posibile și se vor face. Nu tre
buie transformată însă această 
așteptare într-o stare de repaus. 
Cu un ecran de 2x2, un epidia- 
scop și un magnetofon — orice 
instituție de cultură poate realiza 
acțiuni de o mare diversitate de 
teme și de mijloace de prezen
tare.

Nu mai poate fi vorba deci de 
bunăvoința activistului cultural, 
ci de obligația acestuia de a ape
la direct la forme noi în mani
festările de masa.

TUDOK STANESCU J

CARENȚELE UNEI 
COLABORĂRI

Termenul de „colabora
re" impune respect: efort 
comun, summum de inteli
gență și fantezie. E frec
vent folosit în legătură cu 
organizarea acțiunilor cul
turale de masă cu tineretul, 
pentru a defini munca or
ganizației U.T.C. sindi
catelor, Caselor de cultu
ră, Comitetele de cultură 
și artă. Dar să nu înșele 
rezonanțele! Demontat, 
sistemul organizatoric al 
acestei colaborări nu im
pune prea mult respect.

De la toți activiștii cul
turali, directorii de Case 
de cultură, secretarii Con
siliilor de cultură și artă, 
am primit, invariabil, ace
lași răspuns la întrebarea 
cum ar putea organizația 
U.T.C. să colaboreze mai 
bine cu ei : „să-i mobili
zeze pe tineri". Termenul 
e foarte plastic pentru ro
lul care i s-a rezervat 
organizației U.T.C. în a- 
ceastă colaborare. Fără să 
poată interveni în organi
zarea programelor, orga
nizația U.T.C. este singu
ra responsabilă că tinerii 
n-au venit la cutare ac
țiune culturală : mobiliza
rea nu a fost strictă.

Cîteodată această „cola-

borare" se extinde, 
înțeleasă fie ca plasare 
invitații pentru reuniuni, 
păstrarea ordinii, sau, cînd 
acțiunile sînt de mai mare 
amploare, satisfacerea u- 
nor cerințe strict organiza
torice (amenajarea scene
lor în aer liber etc). Iată 
o întâmplare care nu e o 
excepție și care ilustrează 
felul în care se colaborea
ză. Pe data de 6 august 
trebuia să aibă loc o întâl
nire și întrecere cultural- 
artistică între raioanele 
Filiași și Segarcea organi
zată la inițiativa comite
tului regional U.T.C.

La Filiași, cu o săptămî- 
nă și două zile înainte de 
data fixată, un anunț prin 
care numai Casa de 
tură și Comitetul de 
tură și artă invita la 
pectiva întrecere, dar 
te numai două zile. Direc
torul și secretarul erau 
convinși că întrecerea va 
avea Ioc peste două zile, 
ba chiar au avut o convor
bire telefonică cu Segar
cea în legătură cu 
Pînă la urmă s-au lămurit 
lucrurile și Întrecerea a 
rămas de comun acord 
pentru data de 13, așa 
cum o fixaseră comitetele 
U.T.C.

E 
de

cul- 
cul-
res- 
pes-

ea.

O altă fațetă a colaboră
rii între U.T.C. și sindicat 
în privința culturii de 
masă cu tineretul.

Sindicatele sînt persoană 
juridică, ele au contabili
tate, fonduri, dispun de 
bilete, pot organiza spec
tacole cu intrare și pot 
dispune de banii pe care-i 
încasează. Sîmbăta și du
minica comitetul U.T.C. al 
Uzinelor „7 Noiembrie" 
organizează reuniuni cu 
intrare. Se încasează sufi
cient pentru a fi plătită 
formația de muzică ușoară 
care e a sindicatului ; res
tul de bani nu pot fi folo
siți de U.T.C. pentru iniți
erea unor acțiuni culturale 
deosebite, pentru că nici 
nu există posibilitatea le
gală de reținere și folosire 
a acestor bani. Așa că su
mele trec în fondul colec
tivului sportiv pentru echi
pa de fotbal a uzinei: tre
buie ba echipamente, ba 
reparații, mai e și între
ținerea microbuzului cu 
care băieții fac deplasări.

Sînt situații care de- 
curgînd din imposibilitatea 
de folosire și acumulare a 
fondurilor bănești de către 
organizația U.T.C., parali
zează acțiunile viitoare. 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
s-a gîndit să dea reuniuni 
cu intrare, și din banii rea
lizați să-și formeze fonduri 
din care să cumpere in
strumentele și costumele 
necesare ansamblului. Dar 
asemenea lucru nu se 
poate face, pentru că or
ganizația U.T.C. nu dis
pune de boniere și nici nu 
poate să le emită. S-au 
solicitat de la sindicat bo
niere, dar asta înseamnă 
că banii vor fi încasați de 
sindicat. Ei s-au și oferit 
în acest sens. (Poate că vor 
să promoveze echipa de 
fotbal într-o categorie su
perioară. N-ar fi exclus), 
De altfel, fondurile U.T.C. 
pentru acțiuni culturale 
sînt o nevoie stringentă, 
chiar pentru rezolvarea 
unor acțiuni de mai mică 
amploare.

„Excursia inițiată de 
noi «Pe urmele lui Brân- 
cuși* a fost foarte fru
moasă, interesantă — ne 
spunea tovarășa Ciora Ele
na, secretara comitetului 
U.T.C. regional. La sfîrșit 
a avut loc și un concurs 
„Cine știe, cîștigă" ; bine
înțeles, am dat premii. Nu, 
nu în cărți, de la început 
ne-am împotrivit să dăm 
cărți. Cărți se dau cu orice 
prilej, peste tot, a devenit 
monoton. Am vrut să cre
ăm alt cadru. Am dat ar
ticole de artizanat, Co
loana infinitului din fier 
forjat".

Mai târziu am înțeles de 
ce era disprețuită monoto
nia premiilor în cărți. Ar
ticolele de artizanat, co
loane de fier forjat — mi
niaturi inexpresive însă —• 
au fost executate în unită
țile gorjene și dăruite. 
Pentru cărți nu existau 
fonduri.

Cînd problema fonduri
lor nu există, acțiunile 
U.T.C.-ului sînt încununa
te de succes. Cojocaru C., 
secretar al comitetului 
regional U.T.C., ne vor
bește cu entuziasm de o 
reușită excursie pe Dună
re, organizată de comitetul 
U.T.C. regional, cu ocazia 
„Zilei constructorului". A- 
tunci banii n-au mai para
lizat fantezia și ingeniozi
tatea organizatorilor, dim
potrivă, le-au creat larg 
front de activitate.

Acestea sînt fapte care 
pledează pentru o reme
diere a situației. O parte 
din fondurile destinate ac
țiunilor culturale de masă 
trebuie, printr-o formă fi
nanciară sau alta, puse 
la dispoziția organizației 
U.T.C. Organizația U.T.C. 
trebuie, de asemenea, să 
aibă dreptul de a acumula 
fonduri din acțiunile sale 
culturale, să poată dispune 
de ele pentru îmbunătăți
rea activității sale cultu- 
turale.

SABIN BORCEA
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Și în regiunea Crișana mecanizatorii, 
cooperatorii și muncitorii întreprinderilor 
agricole de stat fac ultimile pregătiri pen
tru strîngeiea recoltelor de toamnă. Pro
blema care-i preocupă în egală măsură pe 
toți este ca recolta bună din lan să ajungă 
cît mai repede și fără a se deprecia în hap- 
bare. De aceea combinele, disclocatoarele, 
combinele pentru siloz — toate utilajele 
necesare pentru recoltatul florii-soarelui, 
sfeclei și porumbului pentru siloz, au fost 
revizuite și așteaptă la brigăzi semnalul 
sâ intre în lan. Pentru a asigura eliberarea 
rapida a terenului, în vederea însămînțări- 
lor, mecanizatorii de la JS.M.T. Cefa au rea
lizat o instalație cu comandă hidraulică 
pentru transportul glugilor de coceni. Un 

’ asemenea agregat poate elibera zilnic 15 
hectare de coceni. S-au amenajat, de ase
menea, platforme pe roți de combine care 
vor completa celelalte mijloace de transport 
al cocenilor. S-ar părea că lucrările sînt puse 
la punct și nu se așteaptă decît momentul 
începerii campaniei. Dar, o analiză mai 
atentă arată că în regiunea Crișana pregă
tirile pentru recoltat nu sînt nici pe de
parte încheiate, că mai sînt încă multe pro
bleme ce trebuie cît mai repede rezolvate 
pentru a se evita pierderile de produse în 
timpul culesului. Ne vom opri 
cîtorva mai importante. ” 

x tarea porumbului, încă de anul 
'■ S. M. T. - urile au fost dotate cu 
combine CT 2 R. Cooperativele agricole 
au 
ele.
ne 
nai 
Cu

asupra 
Pentru recol-

trecut,
15

să lucreze cu 
„Tariful de plată — 

regio-

refuzat și refuză 
Cauza ? . ~

informează șeful serviciului 
S.M.T. — prevede și depănușarei. 

toate că a trecut mai bine de un an, 
agregatele de depănușare care figurau în 
planul de dotare, nu au sosit. Tarif pen
tru recoltat fără depănușare nu avem**. 
Cine și mai ales cînd, va deslega dilema ? 
Departamentul mecanizării din Consiliul 
Superior al Agriculturii trebuie 
rească grabnic situația acestor 
Deocamdată, aci stau nefolosite utilaje în 
valoare de circa 1 200 000 lei, <-ire într-o 
lună ar putea recolta peste 1 000 hectare 
cu porumb.

în planurile operative unitățile au fost 
îndrumate să prevadă recoltarea în primă 
urgență a suprafețelor ce urmează a fi în- 
sămînțate în această toamnă. Inginerul 
Giurgiu Emilian, vicepreședinte al consi
liului agricol regional și inginerul Vasile 
Dragoș, președintele Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole ne relatau că pen
tru recoltatul prășitoarelor sînt create Dune 
condiții ca urmare a aplicării retribuției 
suplimentare pe brigăzi, echipe și indivi
dual. Dar — accentua tovarășul Vasile Dra
goș — mijloacele de transport sînt insufi
ciente ; forța de recoltare a porumbului e 
mai mare decît capacitatea de transport 
în anii anteriori, de la D.R.T.A. nu am 
primit decît întîmplător mijloacele de trans
port. Și din această cauză mereu am în- 
tîrziat cu strîngerea recoltei. Am căutat în 
anul acesta să ne lărgim capacitatea pro
prie de transport. Cu cele 1 250 de auto
camioane și remorci de care dispun coope
rativele și S.M.T., completate cu un 
mare număr de căruțe vom încerca să fa
cem față. Am solicitat și D.R.T.A 80 de 
autocamioane. Bine ar fi dacă le-am primi".

Pornind de la aceste observații critice și 
avînd în vedere că aceeași direcție de

să lămu- 
combine.

I

(Urmare din pag. I)

Și totuși de „Ziua elevului" 
■am auzit pomenindu-se numele 
:estor doi tineri care, de ani de 
le, muncesc cu o voință tenace, 
iră altă dorință și satisfacție 
ecît aceea a autodepășirii. N-am 
îzit nici numele lor, nici ale 
tor tineri de nădejde — viitori 
tiști și cărturari ai țării.
Socotesc această „Zi a elevu- 

ii“ ca o inițiativă excelentă. Pa
rt numai că nu i s-a precizat 
ai amplu semnificația.
Personal visez o „Zi a elevu-

a elevilor**
care

cei mai buni
ii" în care blitzurile să fulgere 
i, măcar o dată pe an, paginile 
otelurilor să se umple cu decla- 
iții, portrete și gîndurile înari- 
ate ale tinerilor care realizează 
ceste performanțe ale inteli- 
enței și voinței.
Sugerez o „Zi a elevului" care 

W adune pe toți premianfii și 
vidențiații în diverse discipline 
in orașe, raioane și regiuni, să 
ie duși la cele mai alese spee- 
icole, să fie plimbați cu cele 
nai elegante autocare ale 
)NT prin cele mai pitorești lo- 
uri din țară. Fiindcă, deși am 
irmărit cu plăcere „fentele" și 
subtilitățile" cutărui ori cutărui 
otbalist — pozat: la antrena- 
nente, acasă, la plimbare, sin
gur, în doi, în grup, din față, din 
>rofil, încruntat sau zîmbind — 
ie-mi îngăduit sa-mi bată inima 
a fel de puternic și pentru a- 
:ești „performeri ai spiritului" 
îare n-au fost niciodată în „ecli- 
>să de formă" (și n-au azvîrlit 
iu... stiloul în tribune...).

...Și fie-mi îngăduit să doresc 
^i pentru ei drept la o egală pu
blicitate. Cel puțin egală. Măcar 
o dată pe am

transporturi trebuie să pună la dispoziția 
G.A.S. din regiune pentru recoltările de 
toamnă 450 de autocamioane și 350 de re
morci, ne-am adresat pentru explicații di
rectorului ei, tovarășului Anton Nițescu.

„în campaniile agricole — ni s-a răspuns 
— parcul de mașini este dislocat, ca ur
mare a dirijării pe plan central în alte re
giuni, unde necesitatea e mai mare. Pe 
cît posibil căutăm să satisfacem necesarul 
solicitat. Dar, beneficiarii nu asigură în
cărcarea și descărcarea ritmică din care 
cauză mașinile nu ating toți indicii de ex
ploatare ; la bazele de recepții se produc 
staționări".

Deci, nimic clar. Convorbirea avută cu 
directorul nu ne-a lămurit dacă D.R-T^A. 
Crișana va satisface sau nu cererile de mij
loace de transport ale unităților din re
giune. Problema se cere a fi rezolvată ur
gent.

Deoarece numai o parte din recoltă ia 
drumul bazelor de recepție, care <Lspun 
de pătule și magazii suficiente și pregătite, 
am încercat să aflăm care e rituafia spa
țiilor de depozitare în unități. Iat-o înfăți
șată statistic: din cele 91 pătule, planifi
cate a se executa în anul acesta, suma: 16 
sînt terminate, 26 sînt la fundație, 8 t di
ferite stadii de execuție, iar la 41 nici nu 
a început lucru. Din cele 24 magam — 12 
restante de anul trecut — gata rint nu
mai 7. Tovarășul Vasile Dragoș se consola 
cu ideea că poate nu vor fi necesare. „Ne 
vor salva, poate, cele 20 000 de hectare cu 
porumb compromise". Poate ' ? Sau, re
colta va mai fi dijmuită și de lipsa de preo
cupare pentru asigurarea spațiului core»- 
punzâtor ? Pe hîrbe pasența ar putea ieși, 
porumbul este însă compromis tntr-o uni
tate, iar spațiile de depozitare sînt in alta. 
Pînă la ora actuală, la Uniunea regională 
Crișana a cooperativelor igricole nici nu 
există o evidență a spațiilor de depozitare 
disponibile din unități și mei a necesaru
lui.

Ca urmare a recomandărilor primite ri 
a experienței dobîndite, pentru a elimina 
înmagazinârile provizorii și transporturile 
inutile, s-a încercat retribuția direct din 
cimp. O măsură rațională. Lipsa de 
petențâ a conducerii unor unități, c 
din Biharia și altele în selecționarea
nilor puși sâ vegheze la paza avutului ob
ștesc, periclitează însă aplicarea unei mă
suri ce și-a dovedit eficacitatea. Se impune 
o intervenție a uniunilor raionale care tre
buie să acorde un sprijin mai competent 
unităților fn organizarea piui în cele mai 
mid amănunte a recoltatului.

în regiunea Crișana. acum in ajunul de
clanșării din plin a campania de recoltare, 
pe drumul dintre lan și hambar rin: încă 
multe obstacole de natură să Intime de»- 
fășurarea ei fi fă deprecieze o pare dăa 
produse. Drumul dintre lan fi hambar 
poate fi scurtat în primul rtnd pmriodu-re 
in funcțiune toate utilajele de recoltat.

In următoarele zile problema celor 15 
CT se impune a fi rezolvată. 
întrebare care planează as 
de către D-R.T-K. a cerem 
transport, trebure înlătura* 
responsabile «e impun a £> 
unitate pentru asigurarea p precânrra po
pului de depcxriare.

VENIT

ar- 
lor

arbitrilor este cu

procedeelor de „a- 
conducătorilor de . 
mult mai bogat și .

In excursie în munții Bucegi

Timisoara
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700 de ani
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septembrie — popasuri în ra
ioanele regiunii Argeș ne-au 
dat prilejul să consemnăm, 
alăturată tradiționalului
„Bun venit 1“ și buchetelor 
de flori, grija de gospodar 
priceput și gazdă ospitidieră 
cu care secțiile de învățămînt 
i-au întîmpinat pe cei mai 
tineri profesori.

în raioanele Pitești și Dră- 
gănești - Olt, la Rîmnicu- 
Vîlcea aceștia au putut încasa 
chiar în ziua de 1 septembrie 
indemnizația de instalare. Du
pă prezentarea la șeful secției 
învățămînt, prilej cu care noii 
profesori au primit relații și 
sfaturi în legătură cu condi
țiile concrete, specifice din 
satul unde vor profesa, cei 
mai mulți au fost conduși la 
școlile respective de către 
delegații acestora sau inspec
torii metodiști.

Acolo unde există posibili
tăți, cadrele didactice vor lua 
masa la diferite cantine. în 
alte locuri — raionul Dră- 
gănești-Olt, — spre exemplu, 
profesorii beneficiază de drep
tul de a cumpăra din coope
rativele agricole de produc
ție alimente și alte produse 
de care au nevoie.

De relevat aici, în discre
panță cu grija și solicitudinea 
de care vorbeam, slaba apro
vizionare cu alimente — can
titativ, dar și ca varietate de 
sorturi — a magazinelor și 
bufetelor sătești mai depărta
te de drumurile importante. 
Să fie oare o „utopie" — 
cum susținea șeful secției de

SCURTE ȘTIRI
• în turneul internațional 

masculin de șah de la Tira
nă, după 3 runde în fruntea 
clasamentului se află jucă
torul român Ungureanu cu 
2,5 puncte; în runda a treia 
Ungureanu l-a învins pe 
Lloshi , (Albania). Partos 
(România) a pierdut la Pus- 
tina (Albania).

• în cadrul unei tentative 
pentru stabilirea recordului 
mondial de adîncime în ma
re, fără aparat de oxigen, 
înotătorul italian Enzo Ma- 
iorca a reușit să se scufun
de la 64 m. Performanța sa 
constituie un nou record al 
lumii. 24 de ore mai tîrziu, 
italianca Giuliana Treleani a 
corectat recordul mondial 
feminin. Ea a plonjat în 
mare atingînd adîncimea de 
45 m. Aceste tentative încu
nunate cu succes au avut 
loc pe plaja de la Cayo Ava
los la 160 km sud de Hava
na. înaintea deschiderii cam
pionatului mondial de 
cuit submarin.

• După cum s-a mai a- 
nunțat în cadrul competiției 
internaționale de fotbal „Cu
pa cupelor" la 13 septembrie 
va avea Joc la Viena meciul 
dintre echipele Austria Vie
na și Steaua București. In 
deschidere a fost programată 
partida : Sport Klub Viena- 
Atletico Madrid, din cadrul 
„Cupei orașelor tîrguri".

• Duminică dimineața de 
la ora 9,30 pe hipodromul de 
la Ploiești, va avea loc Der
biul de trap. Proba, care se 
va desfășura pe distanța de 
2 800 m, reunește pe cei mai 
buni cai în vîrstă de 4 ani.

CIRCUMSTANȚĂ
învițim*’! a rxăooebe: D-4- 
gășani — propcaserea =3Sr 
profeaorf da a ie teriaO — 
acolo unde rtnt —
mia „penr. jm* pa bn-
fatele sătești ? în cnee cu 
este ușor realixahdâ ru^aaoa 
da a m da cadrelor d 
posibilitatea si pB-
ne da la bnitănJa cceear»- 
tivelor agncole da produc
ts

Sînt asigurări că nou profe
sori vor primi lecne de bc 
din pădurile couranale. da? 
sondajul făcut de do» axată 
că adesea organele locale au 
țin seama de această reco
mandare a comitetului execu
tiv al sfatului oopolar re
gional, cadrele didactice ră- 
mînînd la discreția „bunăvo
inței" președintelui sfatului 
popular comunal.

fn aceste cazuri, rezolvări- 
le nu mai țin doar de activi
tatea secțiilor de învățăminL-

„Urarea de „bun sorit **, 
căldura cu care tinerii profe
sori sînt întimpinați la secți
ile de învățămînt de către 
cadrele didactice din școală, 
florile oferite cu aceri prilej 
rămîn fără ecou, inconsisten
te doar prin ele însele, cril 
vreme grija <i solicitudinea 
organelor administrativ» loca
le, a colegilor, vizează doar 
„festiv" crearea condițiilor de 
muncă si viață necesare noi
lor profesori — ne rptmea 
tovarășul Varile Morfcescu. 
șeful secției regionale de !»- 
vătămfnt In discuțiile noas
tre cu inspectorii metodiști. 
cu directorii de școli am in
sistat totdeauna să se țmă
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Decorarea cu mozaic

a Picții Arini
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru).

In partea de cest 
a Sucevei a început 
execuția unor intere
sante lucrări de artă 
monumentală. Este 
vorba de decorarea 
cu mozaic a Pieții 
Arini fi a blocurilor 
ce o străjuiesc pe o 
suprafață de peste 
700 m.p. Soluția pre-

conizaU de proiee- 
tanți prevede valori
ficarea eficientă a 
spațiului existent ce
re, pe Ungă faptul că 
va aduce un spor de 
frumusețe pe-sajulw 
citadin, va deveni ți 
un minunat loc de 
agrement pentru su
ceveni. Aici cor fi <- 
menajate terase suc
cesive, mărginite de 
alei legate intre ele

I
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CAVALERII
Nimic mai emoționant pentru 

un arbitru decît să fie aplaudat 
la scenă deschisă, prin maniera 
fe care conduce un meci. Cazu- 
nie, ce-i drept, la noi sînt rare. 
Au gustat din această „cupă a 
bucuriei și satisfacției" arbitri de 
reputație mondială: Lo Bello, 
Hem, Bois, Dinst, Schwinte și 
alțu- Contribuția lor la calitatea 
spectacolului fotbalistic nu mai 
poate fi tratată ca un lucru 
mmor. Și unora dintre arbitrii 
noștri li s-a întîmplat să audă 
asemenea aplauze în tribune. 
Da nefericire, mai mult și mai 
des cînd arbitrează peste hotare. 
Aceasta dovedește că avem ar- 
betr bani. Nimeni nu contestă 
▼aioarea lui Lulu Mihăilescu, 
V. Dumitrescu, Mihai Popa, Gh. 
Fupovicx. și a altora ca ei. Dar 
oe ce se-ntfanplă oare că atunci 
ciad arbitrii noștr conduc jocuri 
pe terenurile dm țară, arbitraje

le se ridice la cerințele ac
te =aprsse de pacul modem ?
Prncrisala cauză se găsește în 

al arbitrilor.
Multi

dintre ei fac, cu ușurință, rabat 
regulamentului de joc, echipelor, 
jucătorilor. De aceea, abdicînd 
de la etica și ținuta profesională, 
renunțînd la spiritul obiectiv, 
sincer, loial, arbitrează în com
pensație, încurcă jocul, ei înșiși 
devin nu niște dirijori hotărîți și 
virtuoși ci niște conducători 
fricoși, timorați.

Apoi, în lotul republican nu 
întotdeauna au fost recrutați 
bitri, în funcție de calitățile
profesionale, fizice și de instrui
re, etice și morale : a intervenit 
subiectivismul, pilele, gradele de 
prietenie și rubedenie. Așa se 
race că s-au trezit peste noapte 
„arbitrii mari", oameni ca Zaharia 
Chifor, Grigore Bîrsan, Vasile 
Barbu, Petre Sotir și alții, astăzi 
scoși din lotul republican pentru 
arbitraje și comportări necores
punzătoare, pentru greșeli repe
tate care, în unele cazuri, au dus 
la vicierea rezultatelor, contri
buind la scăderea calității par
tidelor.

Există și cauze care fin de 
propria pregătire. Unii dintre ar

încălzi* pentru lecția de înot (La Palatul pionierilor din Bucu
rești)

(în primele etape ale dra
gostei aceste trăsături fu
seseră ascunse cu grijă, nu 
din ipocrizie, ci fiindcă așa 
fac toți indrăgostiții). De 
aici, conflictele, de aici 
deziluziile... Și, o perioa
dă, destul de lungă, lucru
rile n-au mai mers ca îna-

• Cotidianul sportiv mila
nez „Gazzetta dello Sport", 
anunță într-unul din nume
rele sale că echipa Italiei nu 
va participa la preliminarii
le turneului olimpic de fot
bal. In informație se specifi
că că antrenorii echipei s-au 
declarat complet nemulțu
miți de comportarea „olim- 
picilor“ în recentul turneu 
întreprins în Anglia, și că 
echipa nu dispune de jucă
tori de valoare capabili să 
obțină rezultate valoroase. 
După cum subliniază însă a- 
gențiile internaționale de 
presă, știrea publicată în 
ziarul milanez nu a fost con
firmată de comitetul olimpic 
al Italiei (CONI).

(Agerpres)

FLUIERULUI
Sigur, aspectele dezbătute sînt 

ele singure în măsură să indice, 
prin contrast, soluțiile, măsurile 
de îndreptare. Totuși, în încheie
re, aș vrea să fac cîteva propu
neri.

• Cei ce vor să devină 
arbitrii de fotbal trebuie sâ 
dea un examen de admite
re. Ceea ce se face acum
— sînt selecționați și aduși 
în centru pentru pregătire 
pe o perioadă de 10—15 zile
— nu-i suficient. Se impu
ne, totodată, un examen 
medical amănunțit, scric-s, 
care să verifice : actele re
flexe, vederea periferică, 
puterea de intuiție etc.

bitrii au dovedit că nu cunosc 
bine regulamentul, nu-1 aplică 
cu hotărîre și consecvență, nu 
participă în mod frecvent la pre
gătirea fizică individuală săptă- 
mînală, ceea ce-i face inapți de 
a alerga 90 de minute pe teren, 
de a fi pe fază.

Mai grav mi se pare însă un 
alt fenomen. Nu de puține ori 
unii dintre arbitrii au dovedit că 
nu rezistă „proaspetelor prie
tenii" ce li se oferă, evident în 
mod tendențios și interesat. Au 
rămas de pomină arbitraje care 
au provocat indignarea spectato
rilor ca acelea prestate de Marin 
Niță, Cornel Nițescu, I. Dobrin, 
P. Sotir, Pop Gavrilă cînd aceștia, 
vizînd un rezultat aranjat „în 
culise", dictau lovituri de la 
11 m imaginare, anulau 
perfect valabile, opreau
periculoase în fața porții echipei 
protejate etc. gîndindu-se nu la 
onoarea lor, la miile de specta
tori, ci la „beneficiile** și favo
rurile pe care și le pot asigura.

Nu putem fi de acord nici cu 
conducători de cluburi sau alte 
persoane oficiale care se pretea
ză la asemenea acte ca acestea • 
arbitrii se duc în oraș, la res
taurant, să servească masa și 
dnd cer ospătarului nota de 
plată acesta răspunde : „Dv. 
n-aveți nimic de plată" sau 
„Plata dv. s-a făcut înainte". Și 
dacă insistă, ospătarul ifi arată 
nemulțuni.rea : „Afi venit să ne 
faceți necazuri ?" Alții pătrund, 
la rezultatul de egalitate, în ca
bină, și-i amenință pur și simplu : 
„Dacă nu cîștigăm acest meci, 
nu răspundem de viața dv !“ Și 
cum împrejmuirea terenului și 
culoarului 
spărturi...

Arsenalul 
propiere" a 
cluburi este __ ____ __o__
divers : poate începe cu cadouri 
în obiecte, băuturi și alte mate
riale „trebuincioase" arbitrului 
și termină cu achitarea notelor 
de plată de la hotel, a biletelor 
de călătorie etc.

Nu, împotriva unor asemenea 
acte trebuie luate măsuri dras
tice, persoanele care se ocupă cu 
așa ceva să fie supuse rigorilor 
legii fără menajamente, indife
rent de calitățile și funcțiile lor. 
în arbitraje, mai mult ca în 
jocul echipelor, trebuie să fie ins
taurată cinstea, obiectivitatea.

Nu mai insist asupra sistemu
lui defectuos și preferențial al 
delegărilor pe care le făcea co
legiul central, sugerate du o dată 
de vechii conducători ai federa
ției. Așa se face că arbitrii ca 
P. Sotir, I. Dobrin și alții „ni
mereau" să arbitreze, într-un 
campionat sau mal multe, cam 
la aceleași echipe. Ciudat, nu ? 
Comisia trebuie să aibă cuvîntul 
suprem, toată autoritatea și res
ponsabilitatea față de delegări. 
O revizuire atentă trebuie făcută 
asupra modului cum se fac de
legările arbitrilor să conducă 
meciuri peste hotare.

• Cursurile să aibă o 
durată mai lungă, cu pre
dări și seminarizări privind 
regulamentul jocului de 
fotbal, sisteme tactice, pro
cedeele moderne etc., sâ nu 
se limiteze la simple confe
rințe cu auditoriu.

• Anual să se organizeze 
cu râuri de reîmprospătarea 
cunoștințelor, care să fie 
urmate de o reexaminare 
și cei ce nu dovedesc cu
noștințe temeinice să fie 
scoși din loturi.

• Arbitrii care prestează 
arbitraje necorespunzătoa
re, se abat de la etica și 
morala cetățenească, să fie 
aspru sancționați moral și 
material, mergîndu-se pînă 
la scoaterea lor din viața 
sportivă.

• N-ar fi lipsit de însem
nătate ca în organele care 
conduc activitatea arbitrilor 
să fie cooptați „cavaleri ai 
fluierului** mai vîrstnici ie- 
șiți din activitate, la limită 
de vîrstă, oameni corecți, 
obiectivi șj principiali.

Sînt de părere că în noul 
climat în care s-a reluat activita
tea fotbalistică, sub auspiciile 
unor măsuri pentru prima oară 
realiste, concrete, ce se anunță 
și eficace, și arbitrajul se va în
cadra în ansamblul factorilor 
care vor acționa, cu efecte po
zitive, asupra progresului fotba
lului nostru.

CONSTANTIN PETREA 
arbitru de fotbal

• Să nu mai fie promo
vați la categoria A arbitrii 
care n-au un stagiu de 
practică la categorii infe
rioare cel puțin de 5 ani.

*

se ascunde un impulsiv. 
La început nu era așa, era 
drăguț, amabil, aducea 
flori, era mereu vesel. 
Multe, stimată G. T., arată 
altfel la început! „Altfel" 
dar nu neapărat mai bine. 
Recunosc, e mai plăcut să 
nu fie impulsiv, dar cînd

sprepectiv în drumul 
acest oraș doi tineri Ion și 
Rodica Teodor eseu care 
mi-au afirmat cu mîndrie 
că, de opt ani, de cînd se 
cunosc, nu s-au certat nici
odată. îi felicit. Și le urez 
să poată spune asta cit 
mai mult.

CONFLICTUL ȘI
DRAGOSTEA

ternice, pînă eînd a desco
perit că R.T are fi ,^libi- 
ciwu", adică clipe de 
descurajare, de șovăială, de 
nesiguranță în ceea ce 
face, adică a descoperit că 
e om. Auziți ce a descope
rit : că e om, și nu „bărba
tul" cu ,Jj" mare, de cure 
se îndrăgostise inițial I La 
rindul său, R. T. a desco
perit că E.D. e nervoasă, 
că are momente cînd e 
greu să te înțelegi cu ea

inte, dimpotrivă. Azi, rela
ția lor s-a „echilibrat" dar 
eu aș spune că, de fapt, 
abia azi ea merge înainte, 
căci fiecare din ei iubește 
acum o ființă umană com
plexă, față de care are în
datoriri, răspunderi, și nu 
o simplă imagine idealiza
tă, așa cum fusele la în
ceput.

In cazul tinerei G.T. — 
ea n-a știut că în I.C. (azi 
amîndoi se numesc „C“J

cunoști, omul, fondul fi
rii sale, și descoperi cauza 
unor manifestări, eventual 
și remediul lor, nu dă a- 
ceasta un sens mai însem
nat noțiunii de dragoste ? 
Azi G.T. (repet, de fapt 
G.C.) o confirmă. Dar a- 
cum un an, voise să „rupă 
totul".

Ce exemple să mai dau ? 
Și în definitiv, de ce? Cine 
nu le cunoaște ? Am întîl 
nit tot la Baia Mare re$-

Dar să privim lucrurile 
în față. „Cearta", „conflic
tul" există, însoțind de 0- 
bicei dragostea, de-a lun
gul unor etape ale sale, ca 
o consecință firească a pro
cesului de descoperire re
ciprocă, de adaptare la 
lungul drum în comun. 
Uneori, e chiar mai bine ca 
acest fenomen să se mani
feste liber decît să moc
nească ascuns, 'arvat, pre
gătind un fenomen mult

mai grav — înstrăinarea.
De obicei, cei ce doresc 

fericirea unor tineri care 
se iubesc, simt că li se 
strînge inima cînd aud că 
„între ei au început con
flicte". Ar trebui să li să 
răspundă „lăsați-i în pace... 
Dacă se iubesc cu adevă
rat, dacă simt rolul fiecă
ruia în viața celuilalt, vor 
ști să învingă trecătoarele 
neînțelegeri, transformîn- 
du-le într-un prilej de uni
re și mai deplină, bazată, 
nu pe „vis", ei pe „cu
noaștere".

Departe de mine de a 
face un elogiu... conflic
tului. Dacă acest element 
lipsește într-o dragoste, cu 
atît mai bine. Dar dacă e 
prezent, depinde numai 
de „părțile în cauza" și de 
cei din jurul lor, pentru ca 
el să poată duce la un 
echilibru nou, superior și 
mai trainic, pentru că 
tinde să înlocuiască rapor
tul dintre două ficțiuni cu 
raportul dintre doi oameni, 
cu defectele și calitățile 
lor, cunoscute și alinate re
ciproc



MEMENTO

ENESCU

în 
sălile de concurs

ELEVI!

PROCURAȚI-VĂ DIN TIMP
Ateneul, Sala mică a Palatului, 

Teatrul C.C.S. cunosc de ieri di
mineața atmosfera marilor com
petiții artistice internaționale.

21 violoniști, 31 pianiști, 24 
cîntăreți, formați în marile școli 
și conservatoare europene și a- 
mericane, se întrec în numele 
marilor idei ale artei enesciene. 
Ei au sosit la București să 
demonstreze modalitatea în 
care și-au însușit alături de 
repertoriul clasic valori alo 
muzicii contemporane româ
nești (alături de lucrări de 
Enescu, in etapa a 11-a fiecare 
concurent trebuie să prezinte 
printre alte lucrări și o piesă a 
unui compozitor român).

Orele 9 ... Juriile și-au ocupat 
locurile. Pe scenă a urcat vio
lonistul Michal Antoni Sobieski, 
student al Conservatorului varșo- 
vian.

în înțelegerea cu oare interpre
tează Sonata de Bach intuiești o 
adîncă familiarizare cu valorile 
muzicii preclasice. în Polonia, 
Michal Sobieski este de altfel 
concertamestrul orchestrei de ca
meră „Cu noto ma cantabile" 
care cultivă numai un reperto
riu de muzică veche.

La pian printre primii doi con- 
curOnti îl ascultăm pe francezul 
Francois Joel Thiollier. Cîntă un 
Preludiu și o Fugă de Bach, o 
Sonată de Beethoven, un Studiu 
de Chopin, „Etudes pour les oc
taves" de Debussy și un Studiu

de Rahmaninov. La cei 24 de ani 
ai săi, Francois Thiollier sosește 
la Concursul bucureștean cu un 
bogat palmares de premii inter
naționale : Concursul „A Casella" 
(Napoli — 1964), „Concursul Bu
soni" (Bolzano — 1964), Con
cursul „Viotti" (Vercelli — 
1964), (Montreal — 1965), Con
cursul „Ceaikovski" (Moscova — 
1966).

La canto, tragerile la sorți au 
indicat-o în capul listei de con- 
curenți pe Maria Slătinaru, stu
dentă a Conservatorului ieșean. 
Laureată în 1966 a Concursului 
„P. I. Ceaikovski", Maria Slăti
naru a fost elevă a Școlii popu
lare de artă, interpretează în a- 
cest prim-contact cu sala con
cursului lucrări de Haendel, 
Liszt, Enescu (liedul „De drago
ste să nu mai vorbim") și Sabin 
Drăgoi.

Prima etapă continuă. Bineîn
țeles că nu pot fi făcute nici un 
fel de pronosticuri.

Primele apariții pe estrada 
concursului indică însă un nivel 
mai mult decît promițător pen
tru ținuta și nivelul acestei com
petiții.

Bătălia pentru dobîndirea tit
lului de Laureat al celui de al 
IV-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu" se 
anunță a fi grea pentru concu- 
renți și plină de satisfacții pen
tru public.

IOSIF SAVA

SPIRITUL „EROICII
ENESCIENE"

Fără îndoială că alegerea pri- 
. piei simfonii enesciene pentru 
^deschiderea suitei de manifes

tări a actualei ediții a Concursu
lui și Festivalului „George 
Enescu" corespundea tntrutotul 
Spiritului marii sărbători a muzi
cii românești.

Acordurile „Eroicei enesciene- 
•crisă numai la 24 de ani într-o 
năvalnică izbucnire romantică a- 
ducea lumii muzicale mesajul 
unui creator de geniu profilat din 
tinerețe pentru realizări artistice 
de faimă universală.

După Poemă, Rapsodii și pri- 
ma Suită, Simfonia concentrea
ză în paginile ei una din prime
le mari sinteze enesciene, inte- 
grînd sensibilitatea muzicală ro
mânească în contextul cuceririlor 
artei europene de la începutul 
Veacului XX.

Tălmăcindu-ne partitura, or
chestra care poartă numele ma
relui compozitor român, a re
creat sub conducerea lui Anto
nin Ciolan — decanul baghetei 
românești — cu o inegalabilă au
tenticitate istorică inefabila vi
brație a primei creații simfonice 
enesciene. Claritatea planurilor 
sonore, ca și neașteptatele nuan
țe cromatice au făcut din aceas
tă interpretare un impresionant 
discurs despre eroism, despre ge
nerozitate și forță.

Deschizînd Festivalul, orches
tra Filarmonicii și maestrul An
tonin Ciolan ne-au conturat o 
pagină de reală antologie pe care 
o dorim din plin promițătoare 
pentru suita manifestărilor oare 
a demarat.

MIRCEA GRUIA

OASPEȚI
în afara personalităților muzi- 

,6ale care concură la programele 
Festivalului mai sînt prezenți zi- 

Jlele acestea în București oa in
vitați ai Comitetului de organi
zare a celei de a IV-a ediții a 
Concursului și Festivalului Inter
național „George Enescu" : John 
Manduell. Director general al 
B.B.C. (Anglia), R.P.H. Davies 
Directorul Departamentului de 
Dramă și Muzică din British, 
Conncii, Helena Oliveira, Preșe
dintele Asociației braziliene 
artistice culturale, Monique 
Mărcii, director general al 
Institutului de Muzică din 
Montreal, Vilem Pruspisîl, di- 
lectorul Festivalului „Primăva- 
■a la Praga", Franz Walter, pro

fesor la Conservatorul din Ge
neva, compozitorul francez Geor
ges Auric, Herbert Sass, dijpctor 
general la „Deutschen Musikrat" 
—Hamburg, compozitorul ger
man Wemert Egk, Milka Kel- 
men, Președintele Bienalei Mu
zicale de la Zagreb, Saburo So- 
nobe, Președintele Societății ja
poneze pentru concerte muzicale, 
Aimee Cjarlees Kettaneh, Preșe
dinta Festivalului Internațional 
de la Baalbeck, Irving Lowens 
critic muzical la „The Evening 
Star" și „The Sunday Star , 
Forrai Miklos, profesor la Aca
demia de Muzică din Budapesta, 
muzicologii sovietici Mihail 
Druskin și Boris Kotlearov.

RECHIZITELE I
Librăriile 8-au pregătit 

pentru viitorul an școlar. 
Deocamdată nu sînt foarte 
solicitate și șefii unităților 
vizitate ne rugau să adre
săm elevilor sfatul de a-și 
cumpăra acum rechizitele 
pentru a evita supraaglome
rata din primele zile de 
școală.

Nu este vorba doar de o 
invitație formală ; realmen
te librăriile și-au luat mă
surile cuvenite pentru a da 
răspuns prompt cumpărăto
rului școlar. „Librăria Ti
neretului" de pe strada 
Schitu Măgureanu nr. 2 
este, prin specificul și po
ziția ei, una din cele mai 
solicitate librării ale Capi
talei.
nescu 
bilul 
însă 
față 
acum 
plus.
raion ___ ___
Munca se desfășoară mult 
mai repede șl mai ușor 
pentru că fiecare client 
poate consulta listele ori
entative expuse atit în vi
trine cît și pe rafturi, pre
cum și faptul că rechizitele 
pentru clasele eiclnlui 1 
și 2 se vînd acum după o 
listă minimală. în seturi 
speciale.

Aproape aceleași cuvinte, 
definind o situație la fel 
de bună, ne-au fost repe
tate și de responsabilii uni
tăților nr. 57 din strada 
Berzei, nr. 48. librăriei 
„George Coșbuc" din Lip-

Tovarășul Constanti- 
Paraschiv, responsa- 
unității ne asigură 

că librăria va face 
solicitărilor. Evident, 
s-au luat măsuri în 

S-a înființat încă un 
cu rechizite și cărți*

scant Librăriei nr. 
pe Bulevardul 1848, unității 
cu nr. 57 de pe strada Nu
ferilor și Librăriei „Ion 
Creangă" de pe Calea Gri- 
viței.

Notăm o inițiativă a Li
brăriei „Ion Creangă" pen
tru o cît mai bună și cît 
mai rapidă deservire a cum
părătorilor.

Librăria este situată pe 
Calea Griviței vechi și tra
ditional vad comercial, și 
aproape de patra școli, pre
cum și de Institutul poli
tehnic. La solicitările nu
meroșilor cumpărători s-a 
răspuns cu citeva măsuri 
salutare. Astfel, pentru a 
evita atît de des întilnita 
coadă de la casă, s-a in
trodus plata direct la vinză- 
tor. De nn mare ajutor este 
și faptul că rechizitele se 
vînd în seturi, cu preț fix, 
lucru ce simplifică mult 
munca gestionarului. De ase
menea. unitatea este prima 
din Capitală care a intro
dus sistemul deservirii la 
domiciliu în urma comen
zilor telefonice. Acest lu
cru duce la evitarea aglo
merației și la o deservire 
rapidă.

Este o veste cît se poate 
de plăcută și ar fi foarte 
bine dacă exemplul acesta 
ar fi urmat și de celelalte 
librării.

Repetăm invitația : pro
curați-vi din timp rechi
zite școlare !

UN FILM „SINGUR
AZI VĂ RECOMANDĂM...

MOROMETE

aflăm U. M.

Putem

volumului 
lui Marin 
două părți 
au apărut 
Moromeții

LA A DOVA ÎNFĂȚIȘARE

UN ROMAN
PE LUME

r

CU
BENONE

In numărul 8 al Vieții Românești 
(1967) apare ultima parte a 
doi din cunoscuta carte a 
Preda. Moromeții. (Primele 
ale acestui al doilea volum 
în numerele 6 și 7/1967).
a fost pe drept romanul cel mai citit 
si mai comentat al ultimilor douăzeci 
de ani. Marin Preda reușea aici o sec
țiune profundă într-o zonă omenească 
necunoscută încă prozei românești. El 
aducea un erou cu totul inedit în pro
za românească, un personaj inteligent, 
filozofant. cu simțul umorului, fără 
trăsăturile idilice ale prozei semănă- 
toriste care si ea aducea eroi sfătoși 
și înțelepți, dar într-o atmosferă pa
triarhală lipsită de probleme. Roma
nul e procesul răfuielii dintre încăpă- 
țînarea lui Ilie Moromete de a nu ob
serva cît de necruțătoare sînt vremu
rile si aceste vremuri care se încăpă- 
tînează și ele să fie necruțătoare ser- 
vindu-i inteligentului dar nepracticu
lui țăran o lecție de realism care-1 
lasă la sfîrsitul romanului în pragul 
unei mari depresiuni. Ilie Moromete 
a devenit un personaj cunoscut si iu
bit de cititor. Replicile lui s-au memo
rat și s-a vorbit de morometianism. 
Romanul se sfîrșește abrupt și curiozi
tatea cititorilor de a ști ce se întîmplă 
mai departe cu un erou atît de viu 
a pus mereu întrebarea dacă nu cum
va acestui roman îi mai urmează un 
altul, o continuare în care să

dezlegarea destinelor atît de intere
sante din prima carte. Ce va face Mo
romete, spirit atît de refractar, în 
condițiile noi de după război ? Cum 
va evolua mentalitatea lui ? Ce vor 
face fiii lui ? Ce va deveni Nicolae 
Moromete, al doilea personaj al roma
nului ca importantă ? întrebările erau 
firești, romanul sfîrșindu-se brusc în
tr-un punct care nu era deznodămîn- 
tul unor biografii ci doar al unui pro
ces istoric.

Și iată că al doilea volum a apărut. 
Viata Românească a publicat în trei 
numere succesive (6. 7. 8/1967) volumul 
doi al romanului Moromeții. întrebă
rile cititorilor capătă un răspuns. E 
de remarcat că Ilie Moromete își ră- 
mîne egal. O postură inedită are a- 
cum Nicolae Moromete activist de 
partid al raionului, delegat chiar în 
satul său într-un moment în care ță
ranii nu se arată prea binevoitori. Lui 
Ilie Moromete îi este contrapus Nico
lae Moromete. Adică morometianismul 
în două ipostaze. Va însemna, ipostaza 
cea nouă. Nicolae Moromete, trădarea 
ipostazei vechi ? Se va dezminți, adi
că o structură verificată încercînd să 
devină altceva ? Aceasta e proble
ma romanului și lectura devine pasio
nantă chiar dacă urmărim numai 
acest aspect lăsînd deoparte altele, nu 
mai puțin pasionante.

Din nou, afiș cenu
șiu de premiere cine
matografice. Firește, a- 
venturile corsarului 
Surcouf, „tigrul celor 
șapte mări", sub înfă
țișarea acestui foarte 
bun acrobat care este 
Gerard Barray, se vor 
juca cu casa închisă. 
Dar parcă inima ne-ar 
trage mai degrabă (ne- 
avînd nici prea mult 
de ales) către „Singur 
pe lume", ecranizarea 
celebrei cărți a lui Hec
tor Malot. Se va spu-

ne: istorioară lacrimo
genă, melodramă... Co
pilăria rămîne însă în 
noi, purifieîndu-ne și 
înnobilîndu-ne, toată 
viața. Și cartea lui Ma
lot, ca și „Cuore" a lui 
de Amicis, ca și poveș
tile lui Andersen, se 
menține printre punc- 
tel ei de sprijin dura
bile.

Să ne întoarcem așa
dar, astă seară, la copi
lărie, însoțiți de ac
torii Pierre Brasseur, 
Gino Cervi și Bernard 
Blier.

i UNDE*
I

cumpără

£

VARIETĂȚI
PE GLOB

BREVIAR COTIDIAN

SINULESCU
DUPĂ

TURNEUL
IN U. R. S. S

lin muzeu unic
J

Ieri ne-a vizitat la 
redacție cunoscutul 
cîntăreț de muzică 
populară, Benone Si- 
nulescu.

— Abia m-am în
tors din turneul în 
Uniunea Sovietică cu 
Ansamblul „Rapsodia 
română". Peste tot
— și la Kiev, și la 
Soci, și la Leningrad, 
și la Moscova — am 
cîntat în fața unor 
săli cu spectatori 
mulți ca pe stadioa
ne. „Balșoi succes-
— ne spune zîmbind 
Benone.

— Ca și în țară — 
replicăm noi — unde 
ai imprimate pe 
discuri peste 70 de 
cîntece.

Bilanțul îmi face 
plăcere — remarcă 
cîntărețul — mai a- 
les că am împlinit 
recent zece ani de la 
debut, de la primul 
meu cîntec. ..Balada 
lui Macovei".

— Melodiile pe ca
re le cînți au un

mare fior liric și au 
un substanțial conți
nut folcloric.

— Cîntecele din 
repertoriul meu stat 
toate culese de mine 
de pe valea Buzăului 
si în special din ju
rul Sinului, satul 
meu nataL Aminti- 
ți-vă: ..Satul meu 
din depărtare-. ..Are 
mama opt feciori- 
(Benone e totuși sin
gurul copil al ma
mei). ..La Lenuța rub 
cerdac-. „Eu ti-am 
Iubit ochii tăi—-.

— Ai în proiect o 
reînnoire a reperto
riului ?

— Da. Anunț pe 
prietenii mei iubito
ri de muzici 
Iară că 
curînd, 
diție 
„Doina

voi lansa 
In primă 
cîntecele 
mea pe

popu
la 

au-

co- 
dru-i scrisă-. „Ce tot 
plîngl mîndruț-o a 
jale-, „într-o joi de 
primăvară- etc., etc.

Toader Hrib, locui
tor din comuna Ar
bore, Rădăuți, a al
cătuit din inițiativă 
persouală în casa sa 
un original „muzeu 
de istorie și etnogra
fie-. Ca ghid, el îți 
faee mai întîi cunoș
tință cu una din 
producțiunile sale li
rice, un fel de odă în 
▼ers popular închi
nată comunei, scrisă 
de mină, dar cu li
tere de tipar, așezată 
în ramă la intrarea 
în muzeu.

Apoi ca să te edi
fici mai bine asupra 
celor ce o să le vezi 
în continuare, ghidul

te... obligă, cu ges
turi largi, cu priviri 
calde ca muiate în 
albastru de Voroneț, 
să zăbovești măcar 
cîteva clipe în fața 
unui dulap in care 
este adăpostită „mo
nografia satului** de 
la începuturi și pînă 
azi** (scrisă tot de el, 
după îndelungi cer
cetări, într-o limbă 
dulce, ruptă parcă 
din limba cronicari
lor) și vreo patru 
zeci de volume 
zdrențuite, biblioteca 
tatălui său, mare iu
bitor de cărți dar 
(culmea) neștiutor de 
carto.

în memoria
unui act istoric

tu totalitatea Ml- 
rt’lăa. din raionul 
Aiud a reînviat, 
printr-o placă come
morativi dezvelită, 
recent, amintirea 
prezenței în aceste 
loenrl a lui Mihal 
Viteaza. La 18 sep
tembrie. anul acesta, 
se împlinesc 367 de 
ani de cînd primul 
domn român a reali
zat o primă Încer
care de unire a Ță
rii Românești. Mol
dovei și Transilvani
ei. Pe placa come

morativă — ca mesaj 
al acestui vibrant act 
istoric — stau scrise 
următoarele cuvinte î 
„Aici la Mirăslău, 
s-a desfășurat la 18 
septembrie 1 600 una 
din marile bătălii 
date de Mihal Vitoa- 
zu, eroicul domn al 
Țărilor Române, 
pentru realizarea as
pirațiilor de victorie 
ale poporului român 
— Unirea celor trei 
Țări Române, Țara 
Românească, Tran
silvania și Moldova".

• *

O ROCHIE 
PENTRU NUNTA DV.

Nunțile — așa cum e în 
tradiția poporului nostru 
— se organizează, în
deobște, toamna. Vreți să 
fiți în ziua nunții dv. mai 
frumoasă ca oricînd ? în 
magazinul eleganței femi
nine — „Eva" — vă stau 
la dispoziție aceste modele 
din care puteți să alegeți 
pe cea care vă place. Noi 
vă recomandăm azi 
delul 628 — rochie 
lame brocat — care 
găsește de vînzare în 
șurile 42—46. Preț
563 lei.

mo- 
din 

se 
mă-

de tutun 
se tem de

Misterul

„Porților cu fantome"

CINEMA • RADIO . TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ
i rulează la Patria (orele 11; 15; 

18; 21).
CUM SA FURI UN MILION 

rulează la Republica (orele 8 ; 
10,30 ; 13,15 ; 18,45 ; 21,30), Ca
pitol (orele 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20,15), Feroviar (orele
8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ;
21,15), Excelsior (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.15), Modern 
(orele 9.30 ; 12,15 ; 15,30 : 48,15 ; 
21).

BURCOUF TIGRUL CELOR T 
MĂRI

rulează la Luceafărul (orele 
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,16), 
București (orele 9 ; 11; 13 ;
15; 17; 19; 21), Circul de stat 
(orele 11; 14; 16,30 ; 18,45 ; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Festival (orele 8,45; 
11.15; 13,30: 16: 18.30; 21).

BA-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Tomis (orele 9;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 : 20,30),
Floreasca (orele 15,30; 18;
20,30).

FIUL COMPANIEI DE PARTI
ZANI

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 15; 18,30; 20,45).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
20,30). Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

FILME DE ANIMAȚIE 
rulează la Union (orele

15.30 ;

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează le Doina (orele 11,30 ;
13,45 : 16: 18,30 : 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la Giuleștl (orele 
10.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30). Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 20,30), Mio
rița (orele 15.30 ; 18 ; 20,30).

BOTUL DE PIERSICI
rulează la Dacia (orele 16.45; 
21 In continuare).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18). Aurora (orele 9; 11,45).

SPARTACUS (orele 14,45; 18,15).
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 

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

CANALIILE
rulează la Grivlța (orele 9;
11,15: 13,30; 15,30; 18; 20,30).

UN HECTAR DE CER
rulează la Gloria (orele 9:
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Unirea (orele 16;
18 .15).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Vitan (orele 15.30; 
18).

PRINTRE VULTURI
rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20,30). Cotroceni (0- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRA
rulează la Arta (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30). Moșilor (orele
15.30 ; 18).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Munca (orele 10 ;
15.30 ; 17.45 : 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Cosmos (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30).

INSPECTORUL DE NOAPTE 
rulează la Viitorul (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

•PARTACUS
(ambele serii)
rulează la Melodia (orele 9 ;
12.30 ; 16.15 ; 20,15).

COMISARUL X
rulează la Volga (orele 9,30 ; 
11,45 ; 16,30 : 18,15 ; 20.30), Fla
mura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ;

18; 20,30), Ura (orele U J» ;
18 ; 20.30).

FRENCH-CANCAN 
rulează la Progresul (orele 
15.30 : 18 : 20.30).

MONEDA ANTICĂ 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

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

DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII

rulează la Drumul Sării (ore
le 15).

COMISARUL X (orele 17,30 ; 20). 
VIATA LA CASTEL

rulează la Rahova (orele 
15J0; 18).

GRĂDINI

— Al IV-lea Festival interna
țional „George Enescu" 1987. 
Transmisiune din sala „Pala- 
lui- a concertului corului și 
orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu-. 
Dirijor Mircea Basarab. In pro
gram : „Oratoriul bizantin de 
crăciun- de Paul Constanti- 
nescu. Soliști : Emilia Petrescu, 
Martha Kessler. Valentin Teo- 
dorian, Helge Bdmches. Dirijo
rul corului. Dumitru Botei.

faliment ?
La fiecare nonă 

ofensivă lansată de 
de cancerologi, pe 
baza cercetărilor 
lor, împotriva fu
matului, fabricanții 
de țigări englezi și 
americani devin tot 
mai preocupați de 
a-șî pune in sigu
ranță afacerile prin 
achiziționarea unor 
acțiuni în alte do
menii. După cum 
relata L’Express, 
de această dată A- 
merican Tobacco, 
al doilea mare pro
ducător de țigarete 
din Statele Unite
(cunoscut prin pro
dusele Pall Mail, 
Lucky Srike) ur
mat de Reynolds 
Tobacco (care pune 
în vînzare țigarete 
Camel, Winston, 
Salem, Tempo) au 
început negocieri 
de mare amploare 
pentru a cumpăra 
37 la sută din ac
țiunile firmei Kay
ser-Roth, cea mai 
mare întreprindere 
americană speciali
zată în... confecții, 
în ultima perioadă, 
președintele socie
tății American To- 
bacoo, Robert B, 
Walker și-a multi
plicat numărul le
găturilor financiare 
în diferite sectoare. 
Măsuri strategice 
dictate de o reali
tate : tot mai mulți 
oameni se conving 
de pericolul pe care 
tutunul îl prezintă 
pentru sănătate

Porțile cu deschi
dere automată prin 
care se intră în 
curtea casei bogă
tașului britanic 
Dennis Hamilton 
păreau să fie bîn- 
tuite de fantome : 
se deschideau și se 
închideau singure. 
Săptămîni de-a.rîn- 
dul, proprietarul a 
încercat să desco
pere acest mister, 
al porților, care, în
zestrate cu un me
canism electronic.

trebuiau să se des
chidă numai cînd 
el transmitea o co
mandă printr-un 
mic radioemițător, 
de la volanul uneia 
din cele cinci ma
șini ale sale. Pînă 
la urmă. însă, s-a 
constatat că pe 
lungimea de undă 
pe care emitea el 
emiteau și avioa
nele de la o bază 
militară americană, 
aflată în apropie
rea casei sale.

Trecutul fi prezentul

în dispută

Cu prilejul des
chiderii șantierului 
de reconstrucție din 
centrul orașului 
Marsilia au fost 
descoperite ruinele 
așezării antice gre
cești Massilia. Des
coperirea a dat 
naștere la o aprigă 
dispută între con
structori și arhitec- 
ți pe de o parte și

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MĂRI rulează la Doina (orele 
19.30).

SINGUR PE LUME rulează la Festival (orele 19,30).
CUM SA FURI UN MILION rulează la Capitol (orele 19.45), 

Arenele libertății (orele 19,30).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Bucegi 

(orele 19,45).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Unirea (orele 20).
FATA IN DOLIU rulează la Expoziția (orele 19,30).
SA-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! rulează la Tomis (orele 19,30). 

FEMEIA NECUNOSCUTA rulează la Vitan (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICA rulează la Buzești (orele 20.30).
PANTERA NEAGRA rulează la Arta (orele 19.30), Moșilor 

(orele 20).
BANDA DE LAȘI rulează la Colentina (orele 20,30).
800 DE LEGHE PE AMAZOANE rulează la Progresul-Parc 

(orele 19,30).
SPARTACUS (ambele serii) rulează la Aurora (orele 19,30).
DARCLEE rulează la Lira (orele 19.30).
VIAȚĂ LA CASTEL rulează la Rahova (orele 20).

HAI, FRANȚA ! rulează la Parcul Herăstrău (orele 19,30).

JOI
T SEPTEMBRIE

15.05 Săptâmlna culturii bul
gare : Peisaj oon:«nporan ; 16,15 
Cînxă Pompuia StMan și Claude 
Francis ; 18 65 Radiosimpozion; 
Receptivitatea la nou; 20.00
Ra±9gazeta de seară ; 21.02
Cronica economică ; Teatrul i-a- 
diofonic serial: Ursita, de Bog
dan Petriceicu Hașdeu (seria a 
IV-a) Pedeapsa lui Vodă Ște
fan : 21.25 Antena tineretului;
22.15 întîlnire cu jazz-ul; 22.45 
Moment poetic „Septembrie-.

PROGRAMUL H

12.06 „Pe Mureș și pe Tîma- 
ve“ (muzică populară din Tran
silvania) ; 15.00 Selecțiuni din
opereta „Masca albastră- de 
Fred Raimond ; 16,30 Jurnalul
celui de al IV-lea Concurs șl 
Festival internațional ..George 
Enescu- — 1967 ; 17,10 Opera
românească și literatura : „Pro- 
meteu" de Doru Popovici; 21,05

JOI
7 SEPTEMBRIE

18.00 La ordinea zilei : Organi
zarea științifică a producției și a 
muncii : Generalizarea unor me
tode eficiente de conducere. 
(Transmisiune în direct de Ia 
Cabinetul orășenesc-București, 
de informare tehnico-economi- 
că) ; 18,20 „Mult e dulce și fru
moasă...** (Emisiune de limba ro
mână) ; 18.50 Pentru tineretul 
școlar : Studioul pionierilor : 
„Din rucsacul vacanței" ; 19.30 
Telejurnalul de seară ; 20,00 Cel 
de al IV-lea Concurs și Festival 
Internațional „George Enescu" : 
„Frumoasa din Pădurea adormi
tă" de P. I. Ceaikovski. (Trans
misiune din sala Teatrului de 
operă și balet) ; In pauze : Tele- 
glob : Itinerar bulgar ; De la 
Giotto la Brâncuși; 22,50 Tele
jurnalul de noente.

Regele

Un record mon
dial ieșit din comun 
a stabilit de curînd 
tinărul poștaș Man
fred Margeit din 
Siegen (Republica 
Federală a Germa
niei). El este în 
mod incontestabil 
toboșarul cu c-1 
mai lung „suflu** 
din lume. într-un 
fost adăpost antia
erian, el a reușit să 
bată neîntrerupt la 
tobă timp de 48 de 
ore și zece minute. 
Prietena sa îi șter
gea din cînd în 
cînd sudoarea de 
pe frunte, iar cei
lalți trei membri

ai formației „The 
Black Birds" au o- 
ferit pe rînd cole
gului lor prăjituri, 
tartine, ceai și ți
gări- Pentru orice 
eventualitate, la a- 
ceastă manifestație 
au participat și doi 
medici. Predeceso
rul lui pe tronul 
regelui toboșarilor, 
Rory Blackwelle 
din Johannesburg 
(Africa de sud), a 
trebuit internat 
grabnic într-un spi
tal după perfor
manța de 47 ore șl 
34 de minute de 
bătut la baterie.

arheologi pe de al
tă parte. In timp ce 
primii se pronunță 
pentru continuarea 
lucrărilor de mo
dernizare a orașu
lui Marsilia, ceilal
ți cer păstrarea și 
conservarea vesti
giilor. Comisia în
sărcinată cu luarea 
unei hotărîri nu 
și-a încheiat cerce
tările. în fotogra
fie : în prim plan, 
vestigiile orașului 
antic Massilia și in 
depărtare noile 
blocuri deja con
struite.

Omul
care a învins 
calculatorul 
electronic

Sergentul major 
Daniel Armstrong 
din armata engleză 
a obținut titlul de 
„omul care gîndeș- 
te cel mai repede". 
Atît lui, cît și unui 
calculator electro
nic li s-au dat con
comitent spre re
zolvare o problemă 
privind transporta
rea unor mărfuri 
cu mașina în cinci 
localități. Arms
trong a rezolvat 
problema în trei 
minute și cincizeci 
de secunde, în timp 
ce calculatorul e- 
lectronic a avut 
nevoie de trei mi
nute și cincizeci și 
nouă secunde.
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ZILNIC

ale patrioților

Agențiile de presă transmit 
mple relatări în legătură cu 
rptele din sectorul Tam Ky, la 
proximativ 50 km de orașul sud- 
ietnamez Da Nang, unde de 
ouă zile trupele americane-sai- 
;oneze fac cu greu față atacu- 
ilor puternice ale unităților 
’rontului Național de Eliberare, 
’rancois Mazure, trimisul special 
l agenției France Presse, men- 
:onează că „numeroase unități 
le partizanilor au lansat noap- 
ga trecută un atac generalizat 
n întregul sector de la Tam Ky". 
îi au pătruns în cartierul generai 
1 forțelor americano-saigoneze 
are operează în acest sector, 
'oate instalațiile militare au fost 
tacate simultan, în timp ce alte 
nități ale F.N.E. au ocupat 
uncte strategice în jurul locali- 
iții Tam Ky pentru a împiedi- 
a sosirea întăririlor americane. 
Ltacul de la Tam Ky declanșat 
ie patrioți este caracterizat, 
hiar de comandamentul ameri- 
an, ca unul din cele mai puter- 
ice din ultimele luni. Corespon- 
lenții de presă sînt de părere că 
tacul declanșat de F.N.E. conti- 
uă seria acțiunilor de mare an- 
ergură cum a fost aceea de la 
0 august, cu cîteva zile înainte 
e „alegerile" prezidențiale, cînd 
artizanii au eliberat 1465 deți- 
uți politici din închisoarea ora- 
ului Quang Ngai.

Pînă acum nu se cunosc exact 
•ierderile suferite de trupele a- 
aerioane saigoneze de la Tam 
[y, dar, din date preliminarii a- 
;enția U.P.I. relatează că 54 de 
nfanteriști marini au fost uciși 
i mai mult de 100 răniți.
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Vizita regelui Iordaniei la Ankara
P H|r: • I teri e_ Ce-. ze' 

Sunav. a ofeert o r-repoe fa 
cinstea e! krda-
niei. care se a£â intr-o v_ntâ o- 
ficzală de șase la Ankara. 
Luind caviarul la r-cepțae, re-

ue

CCC

i arc

De obicei cu bune an
tene în sferele militare a- 
mericane, revista TIME 
relevă în ultimul său nu
măr că „Pentagonul insis
tă pentru o urgentare a 
definitivării planului cin
cinal al N.A.T.O." (plan a 
cărui elaborare a fost ho
tărî ta la reuniunea din mai 
a miniștrilor apărării ai 
țărilor alianței atlantice). 
Dezvăluirea aceasta apare, 
de altfel, confirmată în 
recentul discurs rostit la 
Triest de comandantul-șef 
al forțelor atlantice, gene
ralul Lemnitzer. Din tex
tul prolix și înțesat de re
feriri Ia „concepții strate
gice" al discursului, un a- 
mănunt a atras atenția ob
servatorilor : stăruința cu 
care vorbitorul a relevat 
„eforturile ce se fac în ca
drul diferitelor comanda
mente" pentru o planifi
care a acțiunilor N.A.T.O. 
pe perioade ce depășesc 
anul 1969.

De ce atîta zel și grabă 
în materie de planificare 
pe termen lung ? Dacă a- 
mintim că Pactul atlantic 
expiră în 1969,că „planul 
cincinal" în curs de elabo
rare merge pînă în 1972, 
câ pînă acum se foloseau 
doar planuri anuale și, 
mai ales, dacă reținem că 
inițiativa „planului cinci
nal** aparține (potrivit in
discrețiilor presei america
nei lui Mc. Xamara, sen
ari mișcării a ușor sesiza

bil Este vorba, așadar, 
de a impune obligații ac
tualilor membri ai N.A.T.O. 
și dincolo de 1969 (dată 
la care expiră Tratatul ce 
stă la baza organizării și 
funcționării alianței atlan
tice). Este vorba, în esen
ță. de o nouă manevră a 
adepților atlantismului, în 
primul rînd a .celor din 
S.U.A. de a menține me
canismul militar integrat 
al N.A.T.O.. de a opri 
procesul de eroziune a a- 
cestui bloc militar anacro
nic. Aceleași tendințe ma
nifeste, de a lega prin noi

tite se înscriu în proiec
tele de „reanimare*4, de a- 
șazisă „readaptare" a ali
anței atlantice, vînturate de 
unele cercuri din occident, 
proiecte care au ca sub
strat menținerea în fond, 
cu modificări formale, a 
esenței N.A.T.O. ca instru
ment de agresiune.

A DOUA : noile mane
vre de perpetuare a ma
șinii militare integrate a- 
tlantice sînt întreprinse în- 
tr-un moment cînd în rîn- 
dul partenerilor atlantici 
din Europa occidentală se 
accentuează îndoielile cu

arme nucleare pe terito
riul lor, în refuzul gene
ral de a da curs cererilor 
americane vizînd sporirea 
efectivelor militare (guver
nul belgian a trecut chiar 
la reducerea efectivelor 
militare). Evoluția aceasta 
e reflectată și în asemenea 
fapte foarte recente ca re
fuzul Turciei de a lua par
te la manevrele forțelor 
mobile ale N.A.T.O. în 
curs de desfășurare, sau 
înțelegerea intervenită în
tre principalele partide 
politice daneze privind e- 
fectuarea în 1969 a unui

Hotărîre a P. C. Francez et a
-a

și a Federației Stîngii a

Democratice și Socialiste
Electrifi-

In dorința de a elabora puncte 
le vedere comune, Partidul Co
munist Francez și Federația Stîn- 
ii Democrate și Socialiste au ho- 
ărît în luna iulie șă pregătească 
apoarte care să fie apoi prezen- 
ite în octombrie conducerii ce- 
or două organizații politice, 
'entru aplicarea acestei hotărîri, 
narți, s-au întrunit două comisii 
nixte. Una însărcinată cu pregă-

tirea raportului dcjpre «J’vrftr- 
țiile ri ffpdrareo ubrr&r-:r", 
cealaltă. însărcinați st exaaamaze 
probleme politice, ecowuaiee p 
sociale.

După cum arată uns oteeres- 
tori, cea de^a doua ccr-nr s-e 
ocupat in special de 
campaniei împotriva ordzi^crse- 
lor guvernamentale pritvui r~.-- 
blemele securității socitie

O altă comisie, in atfrn—ri cs

carea
căilor ferate
in R. P. 0.

Constituirea
stabilirea convergențelor L-. 
terie de politică externă, srzaecxJ 
să se întrunească vznerz

Coreeană

„Frontului Maneirâ de am

amplu1* corectare a 
orbitei lui

brazilian „Lunar - Orbiter - 3"

obligații partenerii în ca
drul mecanismului militar 
integrat, se conturează, și 
în recenta recomandare 
făcută de comitetul mili
tar al N.A.T.O. privind 
crearea unei „forțe navale 
convenționale multinațio
nale", variantă a faimosu
lui proiect eșuat al „for
țelor multilaterale nord- 
atlantice".

Două observații se im
pun.

PRIMA : faptele amin-

privire la utilitatea menți
nerii N.A.T.O. și cînd pe 
continentul european se 
amplifică tendințele spre 
depășirea barierelor artifi
ciale promovate în anii 
„războiului rece", spre 
dezvoltarea colaborării 
dintre statele din estul și 
vestul Europei. Evoluția 
din rîndul partenerilor 
vest-europeni ai N.A.T.O. 
e evidențiată în refuzul 
persistent al Norvegiei și 
Danemarcei de a admite

referendum în problema 
rămînerii țării în N.A.T.O. 
în același timp, cunoaște 
o amploare crescîndă cu
rentul spre dezvoltarea 
dialogului între diferitele 
țări ale continentului eu
ropean din apus și răsărit, 
spre lărgirea schimburilor 
reciproce economice și 
culturale, spre o largă și 
constructivă cooperare in- 
ter-europeană, spre sta
tornicirea unor relații noi 
bazate pe egalitatea suve

rană și stima între toate 
țările Europei.

în această lumină, devi
ne evident că eforturile a- 
depților fervențî ai 
N.A.T.O. sînt pe cît de 
contrare intereselor destin
derii pe atît de precare 
sub aspectul șanselor de 
reușită. Pentru că ele sînt 
îndreptate în sensul exact 
contrar cursului evoluției, 
aspirațiilor popoarelor Eu
ropei și ale lumii întregi. 
„Efortul spre întărirea a- 
lianței atlantice — remar
că prestigiosul ziarist a- 
merican Walter Lippman 
— este curios de demo
dat... Pledoaria pentru în
tărirea N.A.T.O. este in 
contradicție flagrantă cu 
destinderea pe care majo
ritatea europenilor o do
rește și o caută cu perse
verență și care presupune 
eroziunea și dizolvarea 
pactelor militare". Pentru 
majoritatea masivă a eu
ropenilor — subliniază 
Lippman — aceste două 
obiective — destinderea 
și întărirea N.A.T.O. — 
sînt incompatibile.

E limpede că normali
zarea situației pe arena 
internațională n-ar avea 
decît de cîștigat dacă a- 
semenea aprecieri și con
cluzii lucide ar prevala în 
diferite capitale „atlanti
ce" asupra diverselor pla
nuri de „revigorare a 
N.A.T.O.".

EM. RUCĂR
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CU PRILEJUL împlinirii a 35 
de ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist din Chile, la 
Santiago de Chile a avut loc o 
adunare festivă. După un raport 
prezentat de Pedro Enriquez, 
secretar al C.C. al U.T.C., cei 
prezenți au ascultat cuvîntul 
de salut rostit de Luis Corva- 
lan, secretarul 
al Partidului 
Chile.

hoslovace a fost de 33 484 oa
meni. In regiunile cehe, men
ționează agenția C.T.K.. trăiesc 
9 853 267 de locuitori, în cele 
slovace 4 451 764.

general al C.C.
Comunist din

DEPUTĂȚII 
Parlamentului 
terpelat marți 
zătură cu accidentele ce au avut 
loc recent cu avioanele de tipul 
.-Mirage".

In ultimele lud i-au prăbușit 
eteri asemenea aparate aparți- 
zind furțeănr aeriene aastra- 

artației. a precizat in fața par- 
lamentalui ci. potrivit unui ra
port preliminar. .Jtu sînt motive 
pentru a renunța la aceste apa
rate-.

de opoziție 
australian au 
guvernul în

DUPĂ cum a comunicat Di
recția de Stat de Statistică a 
R. S. Cehoslovace, populația 
Cehoslovaciei era la data de 1 
iulie 1967 de 14 305 031 locuitori, 
în primul semestru al anului în 
curs, sporul populației R- S. Ce-

INUNDAȚIILE din statul in
dian Uttar Pradesh, datorate 
ploilor torențiale, au provocat 
moartea a 61 de persoane și dis
trugerea sau deteriorarea unui 
număr de peste 35 000 locuințe. 
Potrivit știrilor transmise din 
Delhi, ploile continuă să facă 
ravagii și în alte regiuni ale In
diei. Astfel, în statul Orissa, 
orașul Bhadrak și numeroase 

o 
fost

germane de la Koln, citate de 
agenția France Presse, Republi
ca Federală a Germaniei deține 
în prezent 11 la sută din rezer
vele de aur ale lumii occiden
tale. Valoarea totală a 
rezerve se ridică la 
miliarde dolari.

acestor 
cifra de 4,3

sate au fost 
mare parte a 
deteriorată.

inundate, iar 
recoltelor a

necunoscute au
Mi-

PERSOANE 
sustras dintr-o încăpere a 
nișterului de Externe britanic 
260 de pașapoarte. Poliția, care 
a lansat o operațiune de anver
gură pentru prinderea celor vi- 
novați. se teme că pașapoartele 
ar putea fi folosite de cei care 
se ocupă de introducerea ile
gală în Anglia a unor imigranți. 
Cu trei luni în urmă au mai fost 
furate șapte pașapoarte în alb.

POTRIVIT datelor furnizate 
de Institutul industriei vest-

Insule plutitoare
în Oceanul Atlantic

O EMISIUNE de 
în culori realizată 
(Canada) a fost retransmisă re
cent la Londra prin intermediul 
satelitului „Early Bird". Re- 
transmisiunea a ridicat specia
liștilor numeroase probleme le
gate în special de convertirea 
celor două sisteme de televiziu
ne : american și european. Pen
tru realizarea ei s-a lucrat a- 
proape patru ani.

televiziune 
la Toronto

NAVA de cercetări geofizice» 
„Beck-II", care transporta o im
portantă cantitate de nitroglice
rină a sărit în aer marți seara 
la circa 100 km în largul portu
lui Morgan City din Golful Me
xic. Nava folosea nitroglicerina 
pentru provocarea unor explo
zii submarine care permiteau 
reperarea zăcămintelor de pe
trol de pe fundul Oceanului.

La Rio de Janeiro s-a anun
țat oficial constituirea, sub 
numele de „Frontul amplu", 
a unei mari grupări de opozi
ție care reunește elementele 
politice credincioase foștilor 
președinți Juscelino Kubitsc- 
hek, Joao Goulart și Janio 
Quadros. Ca secretar execu
tiv al grupării a fost ales Re
nato Archer, dar se conside
ră că un rol important în con
ducerea „Frontului amplu" 
îl va avea fostul guvernator 
al statului Guanabara, Carlos 
Lacerda. A fost adoptată o 
„linie politică" care prevede, 
printre altele : restabilirea u- 
nui regim democratic, relua
rea expansiunii economice, o 
politică externă independentă 
apărarea resurselor naționale.

Administrația naționali penfj 
problemele aeronautici cerce
tării spațiului cosmic XA.Sa 
a anunțat că marți a for. efec
tuată o nouă manevră de corec
tare a orbitei sateiitnlr „ru- 
„Lunar-Orbiter-3". Această soci 
orbită (cu un apogeu de 315 km 
și un perigeu de 14-3 km - apropta- 
tă de orbita circulară de 100 
pe care o vor descrie in zborel lor 
viitorii cosmonaut de pe caruM- 
le programului ,Apo3o“, va per
mite obținerea de noi date pri
vind gravitatea astrului

„Lunar - Orbiter", bea! 1* 
4 februarie ax. a fost plasa: zzz- 
țial pe o orbită elrptacâ de IMS 
km la apogeu, s 140 km la peri
geu.

Discuții cu privire
la N.A.T.O. în rîndurile

socialiștilor italieni
în vedetea pregătirii reuniunii Direcțiunii Partidului Socialist 

Unificat (P.S.U.), în mai multe regiuni au acut loc adunări la 
care au luat cuvîntul membri ai conducerii partidului. Vorbind 
la Castelfranco Emilia, Francesco de Martino, unul dintre secre
tarii P.S.U., a arătat că datorită faptului că au tiecut 20 de ani 
de la încheierea alianței atlantice și în această perioadă în lume 
au avut loc mari schimbări, datoria socialiștilor este de a-și revizui 
poziția față de acest pact.

Cel de-al doilea secretat al P.S.U., Mario Tanassi, care a vor
bit la adunarea regională de la Terminillo, a exprimat o poziție 
contradictorie, susținînd necesitatea întăririi alianței atlantice. 
Aceste puncte de vedere diferite privind poziția Italiei față de 
N.A.T.O. sînt ecoul unor largi discuții desfășurate în cercurile po
litice italiene referitor la apartenența la pactul atlantic avînd în 
vedere că se apropie termenul de expirare a Tratatului N.A.T.O.

•areee aurul furat au 
poate fi vindat in Ma
rea Britanie decit prin 
iateruaediul a cinci 
nuri firme din City- 
ul Iobdonez. binecu
noscute prin corectitu
dinea lor. In acest 
sens, agenții speciali
zați engVezi colaborea
ză ca peste 7 000 de or
gane polițienești din 
numeroase țări ale lu
mii.

, rateze „Vicken and Standard Telephones and Cab-
-•s f. -Cammed Lairt with Cables an Wireless", proiectează să 

. "atru i^ule plutitoare în Atlanticul de nord. Aceste 
•_-r—? artioale. dispuse de o parte și de alta a unei linii mergînd 
c.* a Gander Terra Nova) la Oban (Scoția), vor asigura 24 ore 
am -4 cootrolu! radar, radio și meteo al culoarului aerian din 
Atar.fccu* de Nord.

rrocnotor.: sistemuioi consideră că el va permite ca traficul 
•eman cn?? Europa și America să devină, în fine, absolut sigur.

- Plutitoare engleze pot fi asemănate ca niște cuie înfipte 
- •* cihndru îngust, înalt de 90 m, din care numai 27 m 

deasupra valurilor, restul fiind scufundat în apă, va 
agrara maximum de stabilitate ansamblului.

.2 virful turnului, o suprastructură va cuprinde mașinile și 
kcmnțde echipajului, al cărui efectiv n-a fost încă precizat. Totul 
v a acoperit de o platformă pentru elicopterele de aprovizionare 
și o rețea de antene radio și radar.

Insulele plutitoare vor putea, de asemenea, colabora cu un sa- 
teiit fix de comunicații lansat deasupra Atlanticului.

Începerea anului școlar în I 
Statele Unite ar putea fi se- | 
rias amînată în urma grevei 
învățătorilor din mai multe 
orașe americane.

La New York, un număr 
de 45 000 de învățători au 
anunțat că vor demisiona în 
masă, dacă revendicările lor 
de majorare a salariilor nu le 
vor fi satisfăcute.

învățătorii din 27 de dis
tricte școlare ale statului Mi
chigan au refuzat, la rîndul 
lor, să înceapă cursurile marți. 
La Detroit, cei 11000 de 
membri ăi federației învăță
torilor au hotărît să amine pî
nă joi începerea cursurilor. 
Federația revendică o sporire 
a salariilor anuale.

In Saint Louis (statul Illi
nois), 300 din cei 920 de în
vățători ai școlilor orașului, se 
află în grevă de opt zile. Ei 
cer, de asemenea, majorarea 
salariilor.

putut fi buluiu de- 

timele ÎS faut edzU 
eu infiiEurri Secției 
de iuvestîgapi Tama
le. un departament al 
paiiUei britanice care 
duce lupta impatriva 
bandelor de eaatra- 
bandiști ce și-as ales 
drept teatru de opera
țiuni zona Caaalnlui 
Mînecii. Din această 
secție fac parte ?• de 
agenți secrețL Sarci
na ’or este extrem de 
dificilă, întrucit ten
taculele organizațiilor 
de contrabandă engle
ze se întind din Marea 
Britanie pînă în țări
le Africii de Nord, 
Europei occidentale și 
chiar în Extremul O- 
rient. Traficul ilicit se

contrabandiștilor
care a fost furată la 
1 mai. De fapt, princi
pala bătălie se duce 
tocmai împotriva con
trabandiștilor specia
lizați în scoaterea din 
Marea Britanie a lin- 
gourilor și monezilor 
de aur, furate cu pri
lejul unor ,,hold-up- 
uri“ (spargeri) dintre 
care unele au devenit 
celebre prin amploa
rea lor. Lupta se des
fășoară în mare măsu
ră în străinătate, de-

Cercetările de pînă 
acum au permis stabi
lirea centrelor unde 
este concentrată acti
vitatea contrabandiș
tilor. Acestea sînt sta
țiuni balneare binecu
noscute în Anglia, si
tuate pe coasta Cana
lului Mînecii ca : 
Ramsgate, Margate, 
Pegwell Bay și Sand
wich. Cu toate că pla
jele sînt împînzite do 
agenți secreți ai poliți
ei, eforturile între-

prinse pentru desco
perirea eouirabandis- 
lilar au dat rezultate 
destul de slabe. A pu
tut fi iasă -detectată" 
cu mai multă precizie 
activitatea lor. Astfel, 
nu de mult un ras sub 
pavilion vert-șerman 
a ancorat in apropie
rea țărmului la Peg- 
wtfi Bay si a eoborit 
o barei în care 
luat loc doi oame 
și a fost încărcată 
ladă. Barca a ati 
țărmul, unde lada 
fost urcată intr-un au
tomobil. Polițiștii care 
au urmărit operația 
cu binoclul au pornit 
cu automobilele în ur
mărirea contrabandiș
tilor, dar aceștia nu 
au putut fi ajunși. în- 
tr-o noapte, o șalupă 
de salvare din Dun
geness a transmis priH 
radio că un cargobot 
necunoscut s-a oprit 
în apropiere de Dym- 
church și „descarcă o 
încărcătură misterioa
să'*. Cînd poliția a 
ajuns la fața locului, 
era prea tîrziu.

Cei 70 de agenți se- 
creți ai secției de in
vestigații vamale și 
întreaga rețea anti- 
contrabandă a Marii 
Britanii au de în
fruntat adversari sub
tili și greu de făcut 
knok-aut.

I. RETEGAN
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