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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Urăm deplin suc
ea tuturor pârtiei, 
panților,

pe Bis
Spui Bistrița și-auzi zbaterea 

apelor lovite de grinduri, spui 
Bistrița și-n urechi îți răsună vu
ietul brazilor, spui Bistrița și nu
mele acesta capătă deodată di
mensiuni de baladă. Dar ca să 
cunoști Bistrița în toată frumu
sețea ei trebuie să-i urci malurile 
pînă acolo, sus, aproape de Pris
lop, pasul marilor descălecători 
de țară, și-apoi să-i însoțești șer- 
puirea în jos spre valea Dome
lor.

De-acolo începe miracolul că
lătoriei lemnului către nebănui- 
tele-i metamorfoze.

ir
Numai în anumite zile din săp- 

tămînă Bistrița cunoaște acest a- 
devărat ceremonial, al plutăritu- 
lui, urmărit de privirile satelor 
pînă departe. Bușteni izolați a- 
duși de pe pîraiele Cîrlibabei, 
Tomnatecului și Putredului, sînt 
supuși unor munci migăloase și 
grele, pînă ce trupurile lor, ală
turate, iau forma unor eventaie 
uriașe. Fiecare arbore, împins cu 
țapina și legat cu otgoane de sîr- 
mă trecute prin unul din capete, 
tși găsește un loc precis în în
crengătura denumită simplu 
tablă. Trase apoi la mal, cele 
dinții plute sînt gata să-și ia zbo
rul.

Cînd am ajuns la Bîtca, la stă- 
vilar. Bistrița își adunase apele în 
fața porților de lemn greu, poto
lite, parcă, înainte de-a porni la 
drum. Pe o distanță de aproape 
o sută de kilometri, de la Bîrja- 
ba și pînă la Iacobeni se află cî
teva stăvilare (haituri) de genul 
acestuia. Rostul lor e foarte pre
cis) Fără zăgăzuirea fiului din 
loc în loc, plutele n-ar putea fi 
purtate pînă la destinație.

La Bitca, plutașii fac ultimul 
popas înaintea marii confruntări: 
încearcă trăinicia legăturilor, su
plețea cîrmelor, rezistența chin
gilor. Optsprezece bărbați, toți 
din Ciocănești, formează vestita 
brigadă de plutași de pe Bistrița.

— Noi toți, îmi mărturisea Ni- 
colae Moldovan, șeful brizăzii, 
sîntem plutași... de cînd lumea. 
Tata și cei șapte frați ai mei au 
fost plutași. Eu, de cînd mă știu 
m-am trezit pe Bistrița. Meseria 
am învătat-o, și eu și ceilalți — 
Traian Lehaci, Dumitru Moldo
van. Octav Moroșan — de la 
părinții noștri.

$i totuși, Nicolae Moldovan 
n-are nimic din impozanta pre
supusei. De statură potrivită, lat 
în umeri, domol la vorbă. Plutaș 
,.de cînd lumea", brațele lui pu
ternice ou cunoscut prin ani as
primea lemnului învins și punat 
peste undele învolburate ale Bis
triței.

— Nu-i prea ușor să fii plu
taș. Primăvara, cînd vin puhoaie
le mari avem de furcă cu Bistri
ța, nu glumă. E greu de condus, 
mai ales la cotari. Dacă-fi apare 
vreun buștean de-a curmezișul 
nu-i de loc bine. Poate să-fi ru- 
pă cîrma ori una din table.

Trebuie să cunoști cursul apei,
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1 Toamna aduce bucurii, înce
puturi și împliniri. Autumnale 
sînt însă și dezamăgirile, nereu
șitele. Să n-avem însă supersti
ția de a pune pe seama anotim
pului, ca într-o romanță, insatis
facțiile, mîhnirile neizbutitelor. 
Și nici bucuriile. Toamna este 
într-adevăr anotimp de bilanț, 
neînsemnînd însă că, dacă toa
mna anului 1967 te-a trecut prin
tre studenți, e meritul ei. Și nici 
dacă nu te-a trecut, nu este vina 
ei. Trebuie, de data aceasta ca 
într-o romanță, „să aduni toa
mnă după toamnă" și să vezi, 
lucid, cum ai anticipat-o pe cea 
decisivă pentru viața ta. Evident, 
ne referim la tînărul aflat la mo
mentul de răscruce al alegerii 
profesiei — la absolventul de li
ceu. Și o facem pentru că am 
primit mai multe scrisori în care 
sîntem întrebați „ce fac tinerii 
care n-au reușit la facultate ?“ 
Ne scriu tineri și părinți. Alar
mați. N-au motive, dar, în sfîr- 
șit, de multe ori cînd e vorba 
de un fapt care afectează per
soana lui, omul devine subiec
tiv, și tragedizează situația — a 
lui sau a copilului — punînd-o 
pe seama nu știu cărui hazard. 
Or, aici, în acest domeniu — al 
reușitei sau nereușitei la facul
tate — lucrurile nu pot fi com
plicate. Ziarul a mai avut ocazia 
să se adreseze tinerilor absolvenți 
reținîndu-le atenția asupra unor 
aspecte peste care poate treceau 
cu ușurință.

Studenția anilor noștri nu este 
o himeră, actul devenirii tinaru- 
lui student este, într-un fel. ex
trem de simplu. Formal, el nu 
înseamnă decît o diplomă de ab
solvire a liceului, însoțită de o

anii de liceu. Sigur că atirr.â 
greu în balanța reușitei la con
curs, valoarea școlii în care tină- 
rul a învățat, măiestria profeso
rilor. Dar. în principal, trecere® 
într-o etapă universitara de stu
diu este condiționată de valoarea 
tînărului, de măsura în care do
rința de a deveni student coin
cide. este direct proporțională cu 
străduința anterioară de a-și for
ma un univers ae cunoștințe la 
scara maximei exigențe. Or, lu
crurile nu se petrec întotdeauna 
așa. Anul trecut, cu ocazia unei 
anchete făcute printre viitorii 
absolvenți ai liceelor, un elev 
timișorean ne încredința câ va 
deveni student întinat dore-
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Aproape 70 de ci
cliști vor lua, astăzi 
startul în cea mai im
portantă și dificilă 
competiție de lung 
kilometraj — „Turul 
României". Aflată la 
a XVI-a ediție, în
trecerea se bucură de 
o apreciabilă și va
loroasă prezență a 
unor formații din Eu
ropa : Suedia, Da
nemarca, Olanda, 
Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Ger
mană.

România va fi re
prezentată de mai 
multe echipe în care 
vor evolua, alături de 
cicliști consacrați, de 
talia lui Gabriel Moi- 
ceanu, și o pleiadă 
de tineri afirmați în 
ultimele întreceri ca 
speranțe ale sportu
lui cu pedale.

Traseul turului ci
clist al țării care mă
soară aproape 2 000 
km, pe cit de cariat

pe atît de dificil, a 
fost dispus în 12 e- 
tape: I București- 
Ploiești; a 11-a Plo- 
iești-Galați, a 
Galați-Orașul 
Cheorghiu-Dej - Bra
șov ; a V-a Brașov- 
Tg. Mureș ; a Vl-a 
Tg. Mureș — contra- 
cronometru; a Vll-a 
Tg. Mureș-Cluj; a 
VlII-a Cluj-Oradea; 
a IX-a Oradea-Arad; 
a X-a Arad-Deva; a 
Xl-a 
nești;
Vîlcea - Pitești-Bucu- 
rești.

Fiecare din aceste 
etape (în care sînt

incluse probe contra 
cronometru și se vor 
alcătui clasamente 
pentru cei mai buni 
dintre cățărători și 
sprinteri) va putea o- 
feri răsturnări spec
taculoase de situații 
in clasamente, ceea ce 
va contribui la asigu
rarea unor bătălii și 
dispute de-a lungul 
întregului traseu al 
marii competiții.

Și de această dată-, 
ziarul nostru, animat 
de dorința de a sti
mula o participare cît 
mai masivă șt valo
roasă a tinerilor ci
cliști, acordă premii.

„Scînteia tineretului" va acorda 
un premiu debutantului cu cea mai 
bună performanță (în clasamentul 
general) și un alt premiu tînărului 
cu cea mai meritorie comportare în 
probele de sprint.

Peste cîteva ore 
caravana cicliștilor va 
pomi în marele drum 
pe șoselele patriei.

Septembrie. Roadele livezilor 
și ale podgoriilor iau drumul pie- 
țelor. in fiecare dimineață, în fie
care zi. sute de mii de oameni 
pornesc spre piețele orașelor cu 
intenția de a face cumpărături 
pentru fructiera casei. Pe cîțiva 
i-am însoțit și noi într-o zi de la 
începutul acestei luni.

Galați. Piața ,,30 Decembrie", 
punctul comercial cu cel mai 
mare vad din oraș. Ne îndreptăm 
întîi spre sectorul destinat vîn- 
zării fructelor. Privim și nu ne 
vine să credem. Sînt 11 tonete. 
Frumos rînduite într-un șir, dar 
goale. Pe o singură tarabă, în ju
rul orei 8, o mașină de la coope
rativa agricolă din Cuca descarcă 
mere. Cele mai multe au aspect 
necomercial. Și cînd te gîndești 
că pînă la vestitele livezi ale 
Focșanilor sînt doar cîteva zeci 
de kilometri !

Cu sacoșele goale, cumpără
torii nu s-au descurajat încă. îi 
urmăm. Luăm la rînd lungul șir 
al chioșcurilor în care își desfac 
direct produsele cooperativele 
agricole. Multe nici nu și-au ri
dicat încă obloanele. Cooperatorii 
din Vădeni expun cîteva lăzi cu 
mere pe care numai la mare ne
voie le poate cumpăra cineva. 
Cooperatorii de la Odaea Mano- 
Iache au pretenția că sînt mai 
buni negustori; vînd două cali
tăți de piersici.

— Mediocre — 4,50 lei kilo
gramul.

— E un soi nou, n-am auzit de 
el?

— Nu. Așa le spunem noi, că
nu-s extra — ne lămurește vînză-

torul Andrei Fotache. Celelalte, 
3 lei.

Și asemănător se prezintă 
situația și la magazinele ORVLF 
și ale GAS.

Brăila. Piața Mare. Fructele 
sînt excelente, dar... lipsesc cu 
desăvîrșire. Și totuși, la Brăila 
poți găsi și fructe, și încă ce fru
moase. Localnicilor le punem la 
dispoziție o adresă sigură : biroul 
directorului ORVLF, Ștefan Bă- 
doiu — chiar lîngă piață. Aici, 
într-o fructieră, pe masa dînsului, 
am văzut și noi fructe adevărate.

Oradea. în toate magazinele, 
fructe — pere, prune și mere — 
numai de calitatea întîi. Este ne
cesară însă o precizare : această

calitate este atestată numai de 
prețurile afișate, pentru că în 
lăzi se găsesc fructe care doar la 
prepararea palincii mai pot fi 
primite, amestecate însă cu altele 
mai bunicele. Șeful serviciului 
achiziții ne informează că în de
pozit are șase calități de pere. 
Unde-o fi misterul și cum de 
ajung în magazine numai fructe 
de calitatea întîi ?

Constanța. Fructele sînt aici 
mult... căutate. Zile întregi raftu-
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întîi, uimirea și surprinde
rea pe care le stîrnește ori
cărui vizitator sosit pentru 
prima dată, în miez de noap
te, Praga. O iluminație dis
cretă. estompează etajele su
perioare ale clădirilor, trans- 
criindu-le într-un decor ireal, 
de-a dreptul pe seninul ce
rului, prins ca un imens voal 
de turlele catedralei Saint- 
Guy și ale Turnului Pulbe
răriei.

La cîteva ore de la insta
larea în „Inter Hotel Palace" 
o știre din „Lidova Demo- 
cracia" adaugă acestor senti
mente și pe acele de regret. 
Regretul că sosirea mea în 
milenarul oraș, ale cărei im
presionante monumente și fru
museți sînt în general, fami
liare și turistului român, nu 
s-a piodus ceva mai devreme. 
Cu douăzeci și patru de ore 
mai devreme numai, puteam 
fi martorul acestui eveniment 
pe care scurta știre din ziar îl 
califică „o emoționantă sărbă
toare" : profesorul Antonin 
Kșecian a împlinit 80 de ani. 
Prilejul acesta a reunit, în- 
tr-una din sălile Facultății de

filologie, cîteva zeci de pro
fesori, asistenți, cercetători, 
studenți, precum și oameni 
de alte profesii, tineri și vîrst- 
nici, care au o pasiune co
mună : limba română. Am în
țeles, întîlnindu-i, pe unii în 
căutarea „Europolis“-ului a- 
parut tocmai atunci în libră
riile din Praga, pe alții, aș- 
teplînd la chioșc sosirea 
„Scmteii", că oamenii aceștia 
cultivă un mare interes față 
de tot ceea ce privește țara 
noastră, fața de cultura, arta, 
istoria și frumusețile Româ
niei, fața de munca harnică 
a poporului său.

Și cum să nu-mi fi dorit a 
lua parte la aceea sărbătoare 
cînd în formarea și cultiva
rea unui asemenea interes fa
tă de limba română o contri
buție de preț a adus-o tocmai 
sărbătoritul. Primul traducător 
în limba cehă al schițelor lui 
Caragiale (eea dinții, „Om cu 
noroc", în 1912), și al unor 
lucrări de Sadoveanu, AL Bră- 
tescu Voinești etc, autor și 
coautor a numeroase lucrări 
științifice, cursuri, manuale și 
dicționare, Antonin Kșecian 
și-a consacrat cea mai mare 
parte a activității sale limbii 
române. Pensionar, în prezent, 
profesorul Kșecian, „nestorul 
vorbitorilor de limbă română 
din Praga" — cum îl numesc
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ri de vară calmă. Timpul 
încă al primului schimb 
rminat. Muncitorii Fabricii 
tie și celuloză „Letea" din 
pornesc spre casă. Doar 
de la sectorul adminis- 
întîrzie încă în incinta 

inderii. Organizația de 
J.T.C. din care fac parte 
unarea generală. Iată-i se 
3tă spre sala de ședințe, 
le mai diferite profesii, 
int contabili, unii ingineri, 
iferi sau pompieri, sau 

simplu oameni de servi- 
curtea fabricii. Unii au 
alții 25, alții peste 27. 

int căsătoriți, alții nu. 
lupă cum rezultă din enu- 
a cîtorva funcții, au o pre- 
superioară, alții nici măcar 
Dar toți, laolaltă și la un 

ă-i, stau în bănci și as- 
icelași material instructiv 
v. Desigur, materialul 
in, e la un anumit nivel, 
im participanții se deose- 
itre ei atît din punct de 
al pregătirii școlare cît 
îrstă, oare care dintre ei 
iă doar cu prezența ? Cei 
gătire superioară sau cei- 

Depinde de material, 
unicul răspuns. Oricum 
i care au întocmit ma

fie ei și foarte dibaci, 
)im că Ie-a fost posibil 
ace și capra și varza, 
iși zi de vară calmă. îna- 
nserării, satul moldove* 
n care sîntem, parcă se 
brusc la viață. Sătenii 

put să se întoarcă de pe 
mpreună cu secretarul

cu vin tele

a

„Labirintul" unui
lamaval și al lipsei 

de inițiativă

vrc.
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T

tineretului 
și așteptate

e în practica 
ifes tari dorite 
urile au devenit, de mul- 
s, în întreaga țară q veri- 
adiție. De două — trei ori 
marile noastre sărbători 
3 sînt încheiate cu cite 
de manifestare plină de 
pe care participanții o 
mult timp, cu justifica
re, unii dintre ei neuitind 
îcă, cu lux de amănunte, 
lele lor intime.
nenea manifestare a avut 
nirînd și în Cîmpulung 
;), dar ea constituie, fa
de apel, un record greu 
rit: Carnavalul tineretu- 
eput, conform programe- 
ite în întreg orașul, la 
30, cu o retragere im
ită de torțe și s-a sfîrșit 
ecretul recordului) după 
scitări, cîteva solouri și 

program muzical, la 
,45 fix, tot printr-o re
de astă dată fără torțe 
în masă, spre stupoarea 

:orilor care în calculele 
ieau prelungit pînă spre 
i și spre mîhnirea totală 
panților care se pregă- 
-1 împingă pînă către

a

>rice record nu pică din 
rezultatul firesc al unor 
eforturi, să zăbovim pu- 
birintul secret al celui 
.t de curînd Ia Cîmpu-

putea spune că cele 
unitete ale U.T.C.-ului 
afonului și al orașului), 
a cărora căzuse pregati- 

așteptatului eveniment 
incit așa cum se „mun- 
i asemenea ocazii. Mai 
două săptămîni s-au ți- 
țe, unele chiar și în noc- 
iu luat inițiative și hotă- 

purtat discuții cu res- 
din întreprinderi, din 

alimentare, s-au confec- 
măști, au fost angajați 

igii pentru mici și frip- 
:e și mai cîte. Dar toată 
rădanie s-a dovedit, în 
tenului, inutilă, pentru 
mui dintre organizatori 
scut prin cap că asupra 
stadionul) unde a fost 
desfășurarea petrecerii, 
a să se abată un val de 
de suportat și că în iar- 
o să cadă rouă.

i comentariile pline de 
nor foarte tineri partici- 
timpul faimoasei retra- 
pe stadion cît și niște 
nibile la care am fost 
eva mai tîrziu :
să-i faci, așa se întîm- 
crezi prea mult în... To

I

pe Topor. Dar cu iarba 
i ? Ești tu în stare să 
ock pe iarbă ?
nnule, dansez pe orice 
uzică... Da’ ce facem cu 
(Cele două muzici an- 
urma unor altor lungi și 
e deliberări — orches- 
andoline electrice a Fa-

bdefl Rari-* ț cea i
hd — iiteirl * eto W cb te 
Șțfi ca cb «. pr»
dupA z—gzzzz de vaec xi. 
cea de a ceea dr 15
nttaate f*x_

— SA d = 
la ștrarxL—

— DeBBfeaidte?
— Aa atî ah&L Ser» cte 

că ta cax a» tsap nefrrmru 
carra-.TL £ va avea joc ta rich 
Ș: tinerii na <te * e ta mad.

Dtr ta ștand. beci 3 P» 
riadfos. Și grzprL conspect a por
nit Bfc iețirte. pers tm. te că* 
u tarea imui joc în care ta «e dn- 
treze. Atmr de un fir de 
au atemat. «txijența
„cerber-lor* de ta irstrar*. îs te
lul Școlii pn/esaovude de eoe- 
strocții. în pneauna unei ste de 
festivități, nade, ?»tr-adevir ae 
dansa. Dar axă : gteroQ 1 S-au 
izbit nas !b nas cb tovarifCL SL- 
haiaehe actrrist regxmaZ U.T.C.) 
care, pe un toc Lf. amabd r â- 
vîlizaL le-a explicat că 1a .-eumu* 
nea în cauză nu au acces deeft 
uteciști: veniți ta târâri- ci ta
băra are un caracter tocim, si 
că toți cei care au venit 
aid, au venit după ce 
In prealabil li s-a făcut o seroe- 
să vizită medicală. Fapta! i-a «o- 

unul dintre tinerii în ne- 
și l-a făcut ta afirme 

.„Alerg ta aduc p 
eu certificatul.- Și grupul a bă
tut In retragere, de data aceasta 
ultima, o parte apucînd-o rpre 
casă, o alta spre... Catanga un 
bufet cu chifteluțe și rachiu alb).

Și așa s-a sfîrșit definitiv și 
carnavalul, care putea să se des
fășoare decent, fără asemenea 
scene, în condiții optime de pil
dă, în sălile Liceului militar din 
localitate — unde au mai avut 
loc de altfel unele manifestări 
tinerești — ori, în cel mai rău 
caz, în sala din incinta ștrandu
lui, altă sală din oraș unde .mai 
pot avea loc acțiuni de acest gen.

Dar că să ajungi la o aseme
nea soluție era necesar un dram 
de spirit de inițiativă, care, din 
păcate, la Cîmpulung lipsește cu 
desăvîrșire, absența lui ducînd și 
la alte rezultate : în oraș nu exis
tă nici un club unde tinerii ar 
putea să desfășoare o activitate 
cît de cît culturală, educativă, 
ori distractivă. (Singurul club 
existent, cel al sanitarilor, a fost 
dărîmat cu puțin timp în urmă, 
după ce se cheltuiseră cu renova
rea lui peste 30 000 lei, chiar 
în ziua — asta e nemaipomenit 
— cînd se punea la cale sărbă
torirea redeschiderii sale). Mai 
rămîn în discuție totuși, cele 
doua săli ale casei de -cultură, 
în ele a fost instalată o expozi
ție permanentă de artă populară, 
de mai bine de cîteva luni. Cu 
puțin efort, pentru o astfel de ex
poziție se putea lesne găsi un alt 
loc și tot în Cîmpulung. De pil
dă, există o casă de cultură, a- I 
bandonată, care ar putea fi ușor

i

„Vai, ce voi face ? sau ce va 
I face copilul meu ?“ Fiul sau 
“ fiica mai poate concura la o 
I școală tehnică. Poate munci la 

absolvirea claselor liceale, poate 
realiza ceva util. Dacă \Tea. Evi
dent

Am discutat cu cîțiva directori 
de școli, cu părinți și cu tineri, 
înseși scrisorile amintite ne lasă 
să înțelegem că o categorie des
tul de însemnată dintre cei care 
nu reușesc la admiterea în facul
tăți își fac o profesiune de cre
dință din titlul, repetat, de „can
didat la studenție". Și ne 
nouă scutiri 
propriile lor răspunderi sociale. 
Intrăm însă de acum 
cerc vicios.

I „ideal", „vis" 
nu renunța",

I face copilul 
■ fiica mai rx

I
I

I
I
I

, cer
sentimentale de la

într-un
Cuvintele mari 

, „a persevera", „a 
încep să devină, în 

cazul lor, ornamente pe o cara- 
Ipace care învăluie provizoratul, 

prelungirea cu ani a avanta
jelor copilăriei și adolescenței. I Părintelui i se smulge duioșie și 
îngăduință și, acesta, pe nesim
țite, devine ocrotitor al parazi

cu.

zițiile psihologice ale unui grup 
«ou ale altuia, de necesitățile die 
'ate de vîrsta unora sau altora 
In al doilea rind, nu numai par 
'icuiaritățile de vtrstă sînt igno 
ale, dar și 'nivelul de pregătire 
telectuală a tinerilor, capaeitatec 

le gindire și de trăire care esif 
si ea diferită.

— Să reflectăm un pic asupra 
’iodului cum se procedează îr. 
rzanizatfile U.T.C. ale elevilo 

im clasa a \TII-a, ne propun* 
tovarășul profesor Atanasie An 
:We$cu. secretar al comitetu 
hri U.T.C. de la Liceul nr. 1 
in Giurgiu membru ta bi
roul comitetului orășenesc al 
U.T.C In aceste organizații ta 
loc să se inițieze acțiuni 
specifier eievjor care să le 
Totolească setea de cunoaște
re. curiozitatea, să coresc-j 
dă tacfinatuloi spre joc > 'e 
sefie, li se vorbește ta «eetar 
•nod ș> despre aedeap hense es- 
cepttad graVreie pe «arpe» 
-rndtateior la tevțțătarăS că f 
crfer de 25-28 de am. De aăc 
•ilsa «-mutate sau cădere ta 
ridicol F ievul uftecxst poartă ta
că pantaloni scurti. e tocă * 
copfl. dar om fi oretr-desa ase 
snenea celor de 25-7" de ar.j ta 
facă anahze pnarende asapr? 
nrobteBetor de erică pase ta <fc« 

a an ar

H. Z.

Dacă n-ai reușit la facultate
tismului, continui si fie părinte 
de copil cînd, în fapt, copilul a 
devenit de acum tînăr, major. 
Gestul părintelui nu este decît 
o invitație discretă la comoditate 
și lîncezire. Se naște acea cate
gorie de tineri care nu se mai 
înscrie nici în rîndurile elevilor, 
nici într-ale studenților. Catego
ria speranțelor prelungite. Și spe
ranțele se plătesc greu, în cazul 
acesta. Cunosc o familie care 
timp de trei ani a investit sala
riul tatălui, lună de lună, pen
tru meditații ,Ja cel mai înalt 
nivel- pentru ca fiul să reușească 
la medicină. Și n-a reușit nici la 
cea de patra încercare. Autoiro- 
nizîndu-se, tatăl declară acum cu 
năduf că și-ar fi putut cumpăra 
o mașină din banii dați medita
torilor. Abia acum, în cel de-al 
patrulea an, a renunțat la ideea 
să-și vadă fiul medic, hotărînd 
să-i găsească băiatului — de 21 
de ani ! — un rost. Este numai 
un fapt care poate fi înmulțit cu 
cîteva sute.

Viața aceasta în care ani de 
zile tînărul n-are nici o obligație 
socială, este numai fiul sau fiica 
părintelui, supus doar la singura 
„răspundere" de a primi medita
ție, lasă urme, aduce daune mo
rale individului și, implicit, so
cietății. Tînărul se obișnuiește 
să fie o continuă „perspectivă" 

a familiei și se autoconsolează la 
gîndul că o dată și o dată va 
izbuti să facă ceva.

Tot viața ne oferă însă alte 
exemple. Un reputat profesor 
clujean ne vorbea cu aumirație 
despre acei tineri care au avut 
tăria să sufere, să strîngă din 
dinți, demni, și să facă altceva 
dacă n-au reușit la facultate, 
n-au fost pregătiți pentru aceasta. 
Intr-adevar, există destul de 
mulți tineri, care, bărbăiește, se 
încadrează în activitatea produc
tivă, capătă o calificare și conti
nuă să învețe, dar trăiesc pe pro
priile picioare, nu se sprijină pe 
o cîrjă materială a părinților. Cî
teva exemple : Florentina Negula 
a fost încadrată la „Electromag
netica" constructor de centrale 
telefonice ; Mihai Gaciulescu a 
fost repartizat la IPRS-Băneasa 
montor tranzistori și aparate de 
radio : lonescu Eugen, repartizat 
la „Electronica", se va califica 
fără scoatere din producție. Eu
genia Zamfirescu a fost reparti
zată ca operator de mașini de 
calcule la Direcția orășenească 
de statistică București. Și exem
plele ar putea continua. Nu de 
puține ori peste un unmăr de 
ani, îi regăsim pe acești tineri, 
bine fortificați, legați de profesie, 
dar dornici să capete o calificare 
înaltă în acel domeniu, printre

Plute pe Bistrița
L vt- D

în

itudenți — la zi,la seral iau la 
fără frecvență.

Intr-adevăr, este un merit să ai 
tăria să-ți reconstitui la timp 
drumul pe potriva valorii tale 
reale, să duci o viață care-ți dă 
latisfacții și nu să trăiești 
anonimat o viață mediocră.

Nu vrem să rămînem însă în 
itadiul discuțiilor de principiu. 
Dorim să oferim tinerilor care 
— fără a abandona ideea conti
nuării studiilor — vor să se în
cadreze într-o activitate produc
tivă, informații și sfaturi compe
tente privind modul în care o 
pot face acum, înainte ca timpul 
să macine entuziasmul lor pentru 
învăță tură. De aceea, ne-am a- 
dresat tovarășului RADU DUL- 
GHERU, director general ad
junct al Direcției generale a re
crutării și repartizării forțelor de 
muncă, care ne-a pus la dispo
ziție date prețioase. Le reprodu
cem pentru cei interesați.

„Există în toate unitățile eco
nomiei naționale o mare nevoie 
de cadre care în momentul de 
față nu reușește să fie acoperită 
de absolvenții școlilor de spapia- 
litate. De aceea, în marea majo
ritate a întreprinderilor se creează 
cursuri de calificare Ia locul de 
muncă a căror durată este varia
bilă, în funcție de dificultățile 
meseriei respective. Asemenea 

te ridicau la peste 1 500 metri 
culn bușteni plutăriți.

Cei optsprezece bărbați, unici 
ți ci udați prin îndeletnicirea lor, 

tubesc meseria așa cum își iu
besc munții, brazii și Bistrița cea 
ti nară capricioasă. E o pasiune
ce vine de departe și de demult, 
de la bunicii și părinții lor, o pa
siune fără de care Bistrița n-ar 
fi trecut în legendă și cîntec. De 
ci nd încep să se topească zăpezi
le și pînă cad cețurile toamnei, 
• ața Bistriței se desfășoară sub 
temnul navelor albe purtate de 
acești oameni îndrăzneți și pu
ternici.

Șj apele învolburate îi poartă 
ca pe niște învingători legendari 
în fața cărora munții devin so
lemni și tăcuți.

Și tetuți, m curind (poate pes
te un an) apele Bistriței nu vor 
mai cunoaște faima acestor teme
rari navigatori.

— Ce-ai sd faci după aceea ? 
l-am întrebat la despărțire pe cel 
rrai tînăr navigator, pe Vasile 
Moraru. Și-a aruncat privirea 
P'-'-te apele limpez^ zimbind în
crezător :

— Bistrița tot rămîne...
A

l-am urmărit apoi, și pe Nico- 
Ice Moldovan și pe Traian Le- 
had ri pe Vasile Moraru, așezați 
la firmele plutelor lor, gata de 
marea înfruntare. Siguri pe sine, 
CB trupurile arcuite, priceau îna- 
itar parte freamătul apelor. Gas- 
tunle de abia acum căpătau 
măreția ce o bănuisem mai îna
inte și toți mi se părură niște 
oameni nespus de frumoși.

cursuri se creează în întreprinderi 
cu profil electrotehnic, chimic, in
dustrie ușoară, confecții etc.

în mediul rural, cooperati
vele și unitățile agricole de stat 
au nevoie de salariați, iar coope
rativele agricole de producție 
preferă absolvenți de liceu pen
tru a-i școlariza ca socotitori, con
tabili etc. Periodic, întreprinde
rile stabilesc necesarul de posturi 
posibile a fi acoperite prin aceste 
cursuri; către ele sînt îndreptați 
muncitorii necalificați din între
prinderile respective, care sînt 
totuși în număr destul de mic. 
De aceea, majoritatea posturilor 
urmează a fi completate cu noi 
angajați, fiind preferați tinerii. 
Numai în primul semestru al a- 
cestui an s-au angajat aproape 
59 000 de tineri. Pentru a avea o 
imagine a acestor necesități, ne 
vom folosi de cîteva cifre : în 
orașul București sînt peste 10 000 
asemenea posturi, Ia Galați, 
aproape 4 000, în regiunea Olte
nia, circa 3 000, în Hunedoara, 
2 800, în Ploiești și Suceava, peste 
1 000 etc. Pentru a veni în aju
torul tinerilor care vor să se an
gajeze în întreprinderi cu dorința 
de a se califica, secțiile raionale 
care se ocupă de recrutarea și 
repartizarea forțelor de muncă au 
fixat două zile pe săptămînă — 
una pentru fete și alta pentru

oultură, 
o odih-

organi-

„Mi-au plăcut activitățile 
care au loc aici. Atractive, 
interesante — acestea au fă
cut din mine un participant 
activ".

„Aer, munte, timp frumos ; 
totul dublat de variatele ac
țiuni ale casei de 
ceea ce mi-a înlesnit 
nă activă, plăcută".

„Microenciclopediei 
ta 10“.

„Sincere mulțumiri 
zatorilor, acum cu cîteva cea
suri înainte de a părăsi Sinaia, 
cu promisiunea de a ne reve
dea și la anul".

Intr-un fel, sau altul, aceas
tă este esența tuturor însem
nărilor din cartea de impresii 
a Casei de cultură din Sinaia. 
Semnatarii ■ muncitori, func
ționari, ingineri, medici — 
oameni gi muncii sosiți aici 
din toate colțurile țării să-și 
petreacă zilele de concediu. 
Mulțumirile lor tși găsesc pe 
deplin justificarea în efortul 
și priceperea lucrătorilor ca
sei de cultură, care se strădu
iesc să le ofere o gamă largă 
de posibilități pentru petrece
rea cît mai plăcută a vacan
ței. Edificator este, fie și nu
mai o succintă cercetare a 
programului (întocmit pe 15 
zile) care îmbie de pe mai 
toate străzile orașului.

Așadar...
„Beneficiarii* pot să-și a- 

leagă: spectacole, audiții și 
medalioane muzicale, excursii, 
expuneri-simpozioane — dis
cuții, concursuri, dans — seri 
distractive, carnavaluri, sport.

Dintr-o

carte
de impresii
E, desigur, plăcut să asiști 

la un „album folcloric muzi
cal", dar, nu mai puțin inte
resant să participi la simpo
zionul „Oameni, locuri, obice
iuri", în cadrul căruia confe
rențiază acad. Eugen Macov- 
ski. Sau la întîlnirea cu artis
ta emerită Dina Cocea, care 
vorbește despre „Actorul con
temporan — creație și actua
litate”, or' la o discuție “ pe 
marginea „actului de creație", 
cu scriitorii Radu Tudor an și 
Dumitru Corbea. Apoi, să nu 
uităm, excursiile. Cota 1400, 
Stînca Ana, Poiana Stînii, ca
banele Vîrful cu Dor, Piatra 
Arsă, Babele — toate în pito
rescul Munților Bucegi, oferă 
clipe de destindere și emoții 
plăcute. $i, în sfîrșit, serile de 
dans ori tradiționalele con
cursuri „Cîntec, joc și voie 
bună", destinate in exclusivi
tate celor veniți la odihnă.

„Invitațiile sînt așa de ten
tante, îneît e greu să te decizi 
pentru care dintre ele să op
tezi" — ne mărturisea tînă
rul Ion Cucu, profesor la Li
ceul nr. 2 din Tg. Jiu.

„Chiar și pentru noi, local
nicii, timpul petrecut la casa 
de cultură e de domeniul 
surprizei și ineditului — com
pleta Liana Marinescu, stu
dentă la Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" 
din București, venită să-și pe
treacă vacanța în orașul na
tal. La acestea pot fi adău
gate numeroase alte opinii 
asemănătoare, ale multor in
terlocutori.

„Mulțumiri organizatorilor, 
acum, cu cîteva ceasuri înain
te de a părăsi Sinaia..." Cu
vintele, devenite leit-motiv, 
vor apărea, cu siguranță, și 
de acum înainte în cartea de 
impresii a Casei de cultură 
din Sinaia.

■ ■ ■

la meditație pentru cei care 
reușit la facultate, dar și o

băieți — în care oameni compe
tent stau de vorbă cu tinerii, îi 
ajută să se orienteze spre pro
fesiile corespunzătoare dorințelor 
lor, să îndeplinească formalită
țile de angajare. Bine ar fi — a 
sugerat tovarășul Dulgheru — ca 
în aceste zile, sa participe la 
convorbiri și activiști ai U.T.C. 
care să contribuie lâ spulberarea 
îndoielilor tinerilor și, mai ales, 
a prejudecăților unora dintre ei 
firivind oportunitatea prezenței 
or, ca absolvenți de liceu, în 

întreprinderi, să le vorbească des
pre perspectivele ce li se deschid 
după însușirea unei meserii".,

Rîndurile de față sînt un în
demn la meditație pentru cei care 
n-au J ’ 
propunere pentru organizațiile 
U.T.C. Ani de zile, absolvenții 
care nu se încadrează în rîndul 
studenților și nici la un anumit 
loc de muncă, rămîn în afara in
fluenței organizației U.T.C. Comi
tetele raionale și orășenești U.T.C. 
ar trebui să-și propună să cunoa
scă exact — prin intermediul or
ganizațiilor U.T.C. de Cartier — 
situația acestor tineri, să-i invite 
la o discuție serioasă despre vii
torul lor, și să fie totodată în mă
sură a le oferi, cu ajutorul orga
nelor locale de stat, soluții con
crete pentru încadrarea lor într-B 
activitate productivă.
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ip perimetrul a trei instituții cen
trale— Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Petrolului și Ministerul In- 
dustriei Metalurgice — cu întrebarea: 
DE CE UZINA DE ALUMINIU SLATINA 
NU Șl A REALIZAT TOȚI INDICATORII 

PROIECTAȚI?

ÎN PERIMETRUL A 
TREI INSTITUȚII CEN
TRALE — MINISTERUL 
INDUSTRIEI CHIMICE, 
MINISTERUL PETRO
LULUI ȘI MINISTERUL 
INDUSTRIEI META
LURGICE — NE-AM A- 
DRESAT CU ÎNTRE
BAREA: DE CE UZINA 
DE ALUMINIU SLATI
NA NU ȘI-A REALIZAT 
TOȚI INDICATORII 
PROIECTAȚI ?

Nu ne vine să credem. 
La Banca de Investiții Pi
tești ni se pune în fața 
nota privind analiza para
metrilor proiectați la Uzina 
din Slatina. Scrie negru pe 
alb : singurul parametru 
proiectat realizat — pînă 
în aprilie a.c. — este ca
pacitatea de producție. 
Dar ne aflăm la încheierea

metalelor neferoase și rare 
din Ministerul Industriei 
Chimice. Tovarășul ing. 
Gh. Păunescu, din cadrul 
serviciului producție, ne 
așează pe masă un vraf de 
dosare pe care le foloseș
te spre exemplificare. Pri
mul analizat: cocsul.

Reținem că problema 
cocsului a apărut chiar din 
primele clipe ale aluminiu
lui. Rafinăria din Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej 
n-a putut asigura cantita
tea de cocs necesară. Atunci 
s-a apelat la altă solu
ție. De tranziție spun chi- 
miștii ; definitivă susțin 
metalurgiștii. Și iată de ce : 
cocsul, fabricat la Uzina 
Victoria Calan, după pro
cedeul ICEM provoacă 
uzura mai rapidă a insta
lațiilor de malaxare și mă-

la discuție, ca fiind în te* 
mă, ține să adauge :

— Ne aflăm de fapt 
spre rezolvarea problemei. 
Urmează să ne întîlnim cu 
chimiștii.

Considerăm necesară o 
scurtă oprire. Cînd vor be
neficia totuși chimiștii din 
Slatina de produsul îmbu
nătățit ? Vor fi ei satisfă- 
cuți sub toate aspectele — 
reclamate acum drept vuL 
nerabile ? Cum rămîne cu 
gestul lipsit de eleganță al 
metalurgiștilor din Calan 
— față de care am rămas 
cu senzația că ministerul 
manifestă totuși înțele
gere ?

Vrem să fim bine înțe
leși. Nu avem impre
sia că Ministerul Indus
triei Metalurgice a lăsat 
în suspensie problema coc-

răspunsul îl așteptăm din 
partea celor doua ministe
re (M.I.M. și M.I.Ch.) pen
tru al doilea am pornit 
noi în căutarea sa.

Tovarășul ing. V. Filip, 
director adj. în Direcția 
tehnică, cu care ni se re
comandă să luăm legătura 
la Ministerul Petrolului, 
ne face o amplă demon
strație din care rezultă că 
în perspectivă capacitatea 
de producție la cocsul cal
cinat nu poate oferi mai 
mult decît în prezent.

Și totuși, adresa Minis
terului Industriei Chimice 
amintită mai sus sub sem
nătura tovarășului minis
tru a ajuns și aici.

— Cum se va rezolva 
cererea chimiei ?

— Pînă la această oră, 
nu există nicio precizare 
privipd probabilitatea creș
terii capacității de calci
nate, subliniază tovarășul 
director, după o prealabilă 
consultare la telefon.

Pentru edificare ni se dă 
să parcurgem, în copie, a- 
dresa de răspuns a Minis
terului Petrolului către 
Ministerul Industriei Chi
mice vizată de asemenea 
de către tovarășul minis
tru. Desprindem că : în 
Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cocseria nu poate 
fi extinsă. Dar Institutul 
de proiectări instalații pe
troliere Ploiești (I.P.I.P.) 
urmează cît de curind să 
analizeze soluția de am
plasare a noilor capacități.

Am înțeles și nu prea. 
Posibilități de mărire a 
producției nu există. Noi

Combinatul Siderurgic GalațiPe șantierul turnurilor de răcire a apei fumate.
Foto Agerpres

Nou sistem 
de amplasare 

a construcțiilor
Un colectiv de arhi- 

tecli din Cluj, după stu
dii susținute, a pus ba
zele teoretice și practice 
ale unui nou sistem de 
amplasare a construcții
lor. înainte de elabora
rea documentației teh- 
nico-economice, de exe
cutarea proiectului de 
ansamblu, se cercetează 
terenul din punctul de 
vedere al condițiilor de 
însorire. Se consemnează 
pe o „hartă a soarelui44 
zilele cu ore egale de în
sorire pentru punctele 
topografice respective, 
in toate anotimpurile, 
durata medie anuală a 
fluxului solar, linia 
proiecțiilor panoramice 
ale orbitelor solare, ca 
și ale reliefului, păduri
lor care cauzează um
brirea. Abia după ce 
harta a fost completată 
cu toate aceste elemente, 
se trece la alegerea va
riantei optime de am
plasament. O astfel de 
„hartă a soarelui44 a fost 
întocmită pentru locali
tatea Sîngeorz-Băi, unde 
urmează să înceapă im
portante lucrări de sis
tematizare.

(Agerpres)

NEDORITEREFLEXE" NEDORITE
LUCIUL METALULUI ALB

celor patru trimestre care 
reprezintă norma de dura
ta ! Ce a determinat ca 
debutul spectaculos al uzi
nei adolescentine de pe 
malul Oltului să rămînă un 
succes, finalizat, izolat ?

Răsfoim dosarul care 
păstrează între coperți e- 
voluția parametrilor pro
iectați. Urmărind cele două 
rubrici alăturate — data 
proiectată și cea propusă 
ca ultimativă — remarci 
cu ușurință : 7 din cei 11 
indicatori au depășit ter
menul prevăzut fără a se 
înscrie în valoarea proiec
tată. O constatare : consu
murile specifice — mai pu
țin energia electrică și pre
țul de cost — nu au ajuns 
la reperele stabilite. în 
sgbimb, rentabilitatea 
Cadrează în cifra 
proiect! Concluzia imedia
tă : uzina e nevoită să 
irosească beneficiile dintr-o 
parte pentru a acoperi ne- 
realizările
Care sînt

— Sînt 
principale 
spuse, îmi 
rășul Mircea Bunea, secre
tarul comitetului de partid. 
Unele date sînt trecute 
din proiect fără să aibă a- 
coperire. Și, apoi avem 
greutăți în ce privește ma
teriile prime. în special 
cocsul și smoala, folosite 
la fabricarea anozilor.

Cerem explicații la Di
recția generală a industriei

se 
din

din alta. 
inhibitorii ?

două lucruri 
care trebuie 

precizează tova-

cinare (cam de 2-3 ori mai 
mare față de cocsul de ra
finărie), iar prețul de achi
ziție este mult mai ridicat. 
Pe deasupra, în rețelele, 
cu cocs de Calan, deșeu- 
rile nu se pot recircula, 
ceea ce mărește consumul 
specific de anozi.

— în plus — adaugă 
tov. Gh. Păunescu, Uzina 
Victoria Calan a vrut 
să ne încerce vigilența li- 
vrîndu-ne cocs cu umidi
tate exagerată (3—6 la sută 
față de 0,5 la sută cît pre
vede tehnologia uzinei). 
Culmea este că apa cu
prinsă în materia primă 
ne este pretinsă la plată 
la valoarea cocsului. Cu 
alte cuvinte, nu sînt de a- 
iuns greutățile provocate 
în procesul tehnologic de 
cele circa 76 704 kg de 
apă, trebuie să și plătim 
valoarea ei, care se ridica 
la aproape 100 mii lei1

în birou la tov. ing. 
Eleodor Popescu, director 
general în Ministerul In
dustriei Metalurgice, că
ruia ne-am simțit obligați 
să-i aducem la cunoștință 
cele aflate.

— Cocsul realizat de 
noi a fost fabricat pe in
stalațiile care le avem a- 
cum. Din punct de vedere 
al economiei naționale e 
rentabil și e bine să-l pro
ducem aici. în ce privește 
calitatea, este adevărat că 
n-au fost epuizate toate 
posibilitățile.

La care, tovarășul ing. 
Ardeleanu din Direcția ge
nerală siderurgică, invitat

mated aiul 
în ziua vi-

sului. Dovadă 
întocmit chiar 
zitei noastre, văzut de to
varășul ministru. Dar uzi
na de la Slatina are sar
cini precise, la a căror 
îndeplinire M.I.M. s-a an
gajat să pună umărul. Or, 
în acest sens nu trebuie 
acceptate jumătăți de mă
sură. Nu sînt suficiente 
promisiuni că lucrurile se 
vor îndrepta. Ci este nece
sar ca cele 15 tone de cocs, 
cît se livrează acum, să a- 
jungă cît mai rapid la „da
tele oiografice" pretinse de 
beneficiarul lor.

La Ministerul Industriei 
Chimice vestea adusă 
noi a fost primită cu 
încredere. Ca
tăm :

„Avînd în
«avantajele
Calan, propunem ca în 
tor pentru fabricarea ano
zilor necesari electrolizei 
aluminiului, să se foloseas
că numai cocsul calcinat, 
livrat de Ministerul Petro
lului. Scurt!

Cel puțin două semne 
de întrebare se pun par- 
curgînd rindurile de mai 
sus. 1.) Ce facem cu 
cocsul de Calan ? Acolo 
s-au realizat investiții. 
2.) Este în măsură Mi
nisterul Petrolului să 
satisfacă pe beneficiarii săi 
în anii următori ?

Dacă la prima întrebare,

dovadă,

vedere 
cocsului

de 
ne- 
ci-

de- 
de 

vii-

investiții n-au fost apro
bate nici măcar în princi
piu. Atunci, ce urmează să 
studieze I.P.I.P. ?

La M. I. Ch. aflăm că 
de fapt aici s-a și luat în 
consideraie varianta exclu
sivă de aprovizionare de 
la Ministerul Petrolului ca 
bază de calcul a studiilor 
pentru extinderea uzinei 
de la Slatina.

Cu smoala, problema e 
mai încîlcită. Cantitatea 
expediată de C.S. Hune
doara, deși mică, nu satis
face. Umiditatea reală de
pășește pe cea prescrisă.

— Instalațiile ce le avem 
nu ne garantează mai mult 
ne spune tovarășul direc
tor general, E. Popescu. 
Sînt în experiment două 
variante, rămîne de văzut 
la care ne vom opri.

Situația este, într-ade- 
văr, în perspectivă de re
alizare. Dar pînă acum ea 
a fost oare cu adevărat 
intangibilă ?

— Găsisem deja o solu
ție a căi ci aplicare depin
dea însă tot de Ministerul 
Industriei Metalurgice 
ne-a spus tov. Ion Lițescu, 
inginer șef al Uzinei de 
aluminiu Slatina. S-a pus 
oroblcma executării unor 
vagoane acoperite pentru 
transportul smoalei, preîn- 
tîmpinind adiționarea apei 
în timpul deplasării de la 
furnizor la beneficiar. Pro
iectul care ne-a costat a- 
proape 120 000 lei e gata 
din septembrie 1966. Am 
tot încercat să găsim un 
executant, dar am fost re
fuzați pretutindeni: C. S.

Hunedoara, I. M. Aitid, Si- 
meria, U. V. Arad, At. Ni
cotină, I. M. Buzău. Avem 
șase vagoane pentru care 
plătim amortisment, răul 
cel mare, umiditatea, men- 
ținîndu-se în continuare.

Tovarășul director gene
ral Popescu ne-a explicat 
că ministerul nu are posi
bilitatea să execute coman
da. Dar fiind o chestiune 
relativ simplă chiar nu 
reușesc cele două minis
tere interesate — M. I. Ch. 
și M.I.M. — să găsească 
o rezolvare ?

Ne oprim spre finalul 
anchetei asupra : proiec
tului. Trecem peste u- 
nele omisiuni, recupera
bile în etapele următoare 
de dezvoltare ale uzinei. 
Te izbește frecvența cu 
care în situațiile întocmite 
apar referirile la necon- 
cordanța între normele 
prescrise de proiect și cele 
posibil realizabile ori între 
cifrele admise ca bază de 
calcul și cele reale, care 
intervin de fapt în opera
țiile financiare.

— Eu, proiectant, nu 
im voie să mă abat de la 
valorile asigurate prin 
contract de furnizor, in

cearcă să răspundă nedu
meririi noastre tovarășa 
Suszi Hollos de la I.M.N.R. 
șef de proiect pentru Uzi
na de aluminiu. în ce pri
vește cealaltă latură, la în
tocmirea proiectului, se iau 
în considerare prețuri de 
catalog valabile la data 
întocmirii lucrării.

De acord. Se știe înșă, 
din experiență, că nu tot
deauna cifrele oferite de 
proiect sînt posibile de 
îndeplinit în condițiile spe
cifice locale. Sau, la în
tocmirea ofertei ești în si
tuația de a stipula ceva de 
genul „se pot obține rezul
tate aproximative cu con
diția folosirii unor materi
ale identice". Nici mai 
mult nici mai puțin. De 
asemenea, din rațiuni o- 
biective au loc modificări 
în costul unor produse. A- 
semenea situații existente 
în afara voinței întreprin
derii sînt totuși suportate 
o bună bucată de vreme 
de către fabrică, apărînd în 
postura „nerealizăt" la po
ziția respectivă. Ni se pare 
firesc ca dereglări de acest 
gen să fie operate fără în- 
tîrziere în proiect, discul- 
pind uzina de o vină gra
tuită.

Punem, deocamdată, punct itinerariului 
propus printre factorii ce străjuiesc ascen
siunea aluminiului românesc. Optăm, la 
încheierea acestor rinduri pentru măsuri 
operative luate la nivel corespunzător cu 
efecte pe întreg registrul de activitate. In
tr-unui din numerele viitoare vom reveni 
pe circuitul străbătut acum.

N. UDROIU

(Urmare din pag. 1) 

rile unităților O.L.F„ au fost lite
ralmente blocate cu lăcnțe în 
care mere palide. învinețite. în
crețite zăceau fără să-i tenteze, 
bineînțeles, pe cumpărător.. Câu- 
za ? Șeful depozitului nr. 2 fruc
te al O.V.L.F. încearcă se se dis
culpe. „La un moment dat, ora
șul acumulase ’in stoc de 30 de 
tone. Orice comandă din afară a 
fost sistată. S-a trecut la lichida
rea stocului". 
Dar comerțul cu 
fructe nu este 
sinonim celui cu 
piese de schimb!

F ermele de 
stat au livrai 
pieții struguri cu 
bobul încă sărac 
în zahăr. Ne-au 
fost semnalate o 

-sferie de practici 
abuzive ale u- 
nor delegați ai 
O.V.L.F. fața de 
gestionarii unor 
unități ; aceștia 
din urmă au 
fost obligați să 
primească pier
sici necorespun
zătoare (în ca
zul unității nr. 
60 din Piața 
Grivița) sau li 
s-au oferit struguri din soiul Car
dinal, bine prezentați, cu condi
ția să primească în cantitate ega
lă struguri de alt soi, cu bobul 
strivit,, lădițe cu ciorchini întregi 
atacați de mucegai (în cazul uni
tății 32 din Piața N. Filipescu).

Pitești. Bazin pomicol impor
tant, regiunea Argeș asigură o 
bună parte din consumul fructe
lor pe piață. Este firesc, deci, să 
ne așteptăm ca sortimentele de 
fțucte de masă de sezon să fie aici 
de cea mai bună calitate. Dar să 
aruncăm o privire în rafturile 
unităților de desfacere. în maga
zine și piețe se găsesc fructe 
care, cu toată îngăduința cumpă
rătorilor, pot fi cu greu încadrate 
la categoria întîi. Ce se întîm- 
plă ? Unde, pe drumul dintre li
vadă și fructiera consumatorului, 
s-a instalat presa care le stoarce ?

Normal ar fi ca acest drum, 
dintre livadă și piață, să aibă 
cit mai puține halte. Fructele 
pleacă insă de la centrul de 
achiziționare la depozit, unde 
sînt sortate și după o haltă de 
așteptare, expediate. în punctul 
de achiziționare stau pînă cînd 
se completează cantitatea pentru 
un camion sau pînă se găsește 
autovehîcolul respectiv. După 
cum ne declara tovarășul Con
stantin Zugravu, șeful serviciului

Ce oferiți
pentru fructiera

toamnei?
achiziții al O.R.V.L.F. Rm. Vîl- 
cea, referindu-se la situația uni
tății respective, „dotarea cu mij
loace de transport nu este prea 
bună. în sectorul achiziționare 
nu avem o mașină pentru trans
portul cantităților mai mici. Par
cul nostru auto este insuficient. 
Apelăm la I.R.T.A., dar nu- ne a- 
sigură la timp aceste mijloace. Cu 
mari greutăți sin mașinile în ju
rul orei 9. Așa se face că nu reu
șim întotdeauna să aducem în
treaga cantitate.

S-a făcut apel la cooperative. 
Cele din Bogdănești, Bujoreni, 
Vlădești și ’ altele au înțeles să 
asigure transportul fructelor cu 
mijloace proprii, în schimb altele, 
ca. de pildă, Rîureni. Frincești, 
Bălcești nu vor să facă acest lu
cru. La Topoloveni — Găești 
prunele au așteptat, în lăzi, două 
zile pînă să fie luate de către 
ORVLF. Unele cooperative agri-

cole de producție, cu toate insis
tențele privind calitatea, înțeleg 
prin valorificare superioară a 
vinde totul și nu respectă condi
țiile de recoltare. Unitățile de 
desfacere, chiar dacă au în depo
zitele lor marfă de calitatea întîi, 
nu o prezintă pînă nu se vinde 
cea de calitatea a doua. Neres- 
pectarea graficelor de recoltare 
de către unitățile furnizoare este 
un alt șurub al presei. Gheorghe 
Toader, vicepreședintele coope

rativei agricole 
din Topoloveni, 
a găsit o soluție 
originală: „Nu 
am cules alaltă
ieri, nici ieri, 
dar culeg azi și 
pentru zilele tre
cute".
nea 
creează 
peste măsură în 
piețe și depozite, 
sau le lasă goale.

S-au făcut 
mari investiții în 
crearea și dez
voltarea livezi
lor nu pentru ca 
fructele să se 
deprecieze în 
livezi, în depozi
tele și magazi
nele conduse de 
oameni nepri- 

ceputi și cu slab spirit de răs
pundere ci pentru a se asigura 
o mai bună aprovizionare a popu
lației.

Constatările făcute în regiunile 
amintite ne conduc la concluzia 
că ORVLF-urile de aici sînt uni
tăți comerciale cu mulți salariați, 
dar cu extrem de puțini oameni 
pentru comerț adevărați. Rapor
tul trebuie schimbat.

Aseme- 
practici 

stocuri

Suprafețe
redate

agriculturii

■

Invitația am adresat-o unui 
număr de cadre de conducere de 
la Uzinele textile 
Botoșani. Vă rugăm 
lectați elementele 
pentru stadiul de maturizare 
atins de tinerii 
conduceți". Flatare ? 
dem. întreprinderea și-a ren
tabilizat întregul nomenclator 
de produse. în timp ce co
mitetul U.T.C. a primit Di
ploma de Onoare a C.C. al U.T.C. 
De ce „de tineri" ? Media de 
vîrstă a colectivului---- sub 25
de ani. Iată-ne, prin urmare, par- 
ticipînd la „masa rotundă", din 
mers, străbătînd toate secțiile u- 
zinei.

Inginerul șef, loan Floareș, a- 
flat în zona vîrstei la care ne 
referim, își exprimă dezinvolt 
părerea :

— Fenomenul maturizării tre
buie legat de sarcinile întreprin
derii, într-o perioadă sau alta. 
Punerea în valoare a capacități
lor de producție a necesitat re
crutarea de tineri pentru toate 
meseriile. Ne-au trebuit și mun
citori, și ajutori de maiștri, maiș
tri, ingineri. Creșterea profesio
nală e pusă în evidență, după 
părerea mea, tocmai de faptul 
că dificultățile, pe măsură ce au 
existat, au fost înlăturate. Do
vadă — felul în care reușim să 
îndeplinim planul la toți indi
catorii,

„Moldova" 
să se- 

definitorii

Pe
Nu

care-i
cre

Exact cu această ultimă idee 
avea să-și înceapă răspunsul la 
întrebarea noastră șeful secției 
țesătorie, inginerul Aurelian 
Petruc. Ni se face o amplă de
monstrație pentru a arata că ran
damentul sectorului a crescut nu
mai în măsura în care randamen
tul pe zone, acolo unde lucrează 
fiecare, a ajuns la un nivel sa
tisfăcător. Apoi continuă :

— Am asistat trecerea de la 
războaiele mecanice la cele au
tomate, de aproape șase ori mai

Sîntem întrerupți în discuție 
de cineva care aduce o scrisoare, 
adresată șefului secției. Prin ro
tație, Gorgos Petru, fost salariat 
în țesătorie, după plecarea din 
fabrică — refuz de integrare în 
colectivitate — cere reangajarea, 
„întoarcerea fiului risipitor stîr- 
nește comentarii. Luptă cu sine, 
însuși? A biruit, în sfîrșit, exem
plul soției sale, care în ciuda sta
turii firave a adunat una lîngă 
alta trei steluțe de fruntaș 
trecerea socialistă" ?

în în-

al maturității ? — ne întreabă 
tovarășul Carlo Denunțio, șeful 
filaturii. Trecerea progresivă la 
locuri de muncă mai dificile, 
realizarea în aceste condiții a 
normelor de plan reprezintă o 
formă concretă de exprimare a 
pregătirii fiecăruia. La finisaj, 
spre deosebire de celelalte secții, 
lucrează băieții, majoritatea din
tre ei trecuți prin școala profe
sională. Utilaj modem, curățenie, 
multă lumină. Pus în temă pen
tru ce e căutat, șeful secției, to-

înaintea ochilor cum au venit și 
cum arată azi. Să vă dau ca 
exemplu acești tineri: loan Bur- 
ceag și Ilie Burceag (frați). 
La nouă luni după intrarea în 
funcțiune a utilajelor, nu este 
consfătuire de producție în care 
să nu fie evidențiați. Și dacă la 
terminarea lucrului apar în nu
măr restrîns cei în ținută neco
respunzătoare, trebuie să ghiciți 
aici o transformare spre bine pe 
plan mai larg.

Continuăm discuția cu tova-

Semnele maturizării
multe ca număr. Am participat, 
deci, la formarea actualului nu
cleu de lucrători ai secției. Ti
nerii nou veniți atunci au progre
sat radical. în special în ce pri
vește disciplina. M-aș opri asu
pra următorului aspect. Tineret 
avem și printre conducători : 
maiștri și ajutori de maiștri (din
tre cei 236 de ajutori de maiștri, 
majoritatea sînt tineri). La în
ceput necazurile porneau de aci. 
'sumai pe măsură ce s-au disci
plinat ei, autoritatea le-a crescut, 
cazurile de indisciplină s-au ră
rit.

exem- 
s-au 

drept

îmi vin în minte zeci de 
ple pe care interlocutorii 
grăbit a mi le comunica 
ilustrație la ideile exprimate. Ală
tur imaginii de mai sus cîteva 
nume de la secția* care de trei 
ani deține steagul de fruntașă pe 
fabrică — filatura. Ștefania Vieru 
a început să lucreze în 1964, a 
fost promovată de curînd ca bri
gadieră. Maria Smelinschi a lu
crat inițial la levată, acum de
servește 3 părți de mașină. Eca- 
terina Rotalciuc, a lucrat tot la 
levată, acum a fost trecută pe 
mașină.

— Nu este acesta un indiciu

varășul S. Margulius, se oprește 
la un aspect aparent în afara 
discuției : ținuta.

— Se spune frecvent că după 
haine poți judeca omul. Cum în 
secție primim absolvenți ai școlii 
profesionale din Mediaș, am pri
lejul să verific pe viu acest prin
cipiu. An de an aceleași tendințe 
la mulți dintre ei : netunși, pan
taloni cu ținte, citesc puțin. Lipsa 
simțului estetic este conjugată și 
cu concepții neconstructive pen
tru producție.

Apoi, luînd tabelul tinerilor 
din secție.

— Răsfoind aceste liste îi văd

rășa Paraschiva Cristescu, secre
tara comitetului U.T.C. Ne oprim 
la un singur capitol — excursiile.

— Cu greu îi adunam cu cîtva 
timp în urmă. Culmea era că 
ziua următoare nu veneau nici la 
lucru. Acum ne descurcăm cu 
dificultate în fața cererilor ce le 
primim din partea tinerilor. Iată 
cîteva locuri vizitate în ultima 
perioadă : București, Iași, Bu- 
cecea, Rădăuți, Humor, Voroneț, 
Putna, Cîmpulung Moldovenesc, 
Rarău. în plus, drumețiile la 
Ipotești au devenit obișnuite.

Am încercat o definiție. Cu a-

jutorul interlocutorilor am iden
tificat fațete ale procesului pus 
în discuție. Alături de cele rela
tate a existat tot timpul ca un 
leit-motiv — calificarea.

— Cea mai importantă reali
zare rămîne totuși ascensiunea 
profesională, ne-a completat to
varășul Augustin Rațiu, șeful ser
viciului producție. Rezultatele 
obținute de noi în acest an sînt 
în avans continuu. Realizăm o 
creștere de 2,5 la sută de la o 
lună la alta. 150 de kilometri țe
sătură cu 24 de ore și 282 mi
lioane bătăi pe zi — iată dimen
siunile muncii noastre. Or, ase
menea cifre presupun o pregă
tire corespunzătoare. Amintin- 
dti-ne că am început să lucrăm 
cu mulți oameni care vedeau a- 
tunci prima dată mașinile, tre
buie să - considerăm gradul de 
calificare la care s-a ajuns, tră
sătură de bază pentru certifica
tul de maturitate. Avem mulți 
tineri la seral. Numai extinzîndu-i 
influența pozitivă pentru produc
ție ne putem face o imagine rea
lă a acestui salt spre perfecțio
nare.

Comutarea pe recepție a caie
tului de însemnări am oprit-o. 
Rămînem în viitor în așteptarea 
altor date care să permită noi 
determinări cantitative pe plat
forma calitativă a muncii.

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Pe imensul șantier de valo
rificare a suprafețelor de te
ren din Insula Mare a Brăilei 
au fost redate agriculturii 
•5 500 hectare din suprafața 
de 7 200 prevăzută a intra în 
circuitul agricol începînd din 
toamna anului 1967.

După executarea volumului 
mare de muncă — desecări, 
nivelări etc. — pe suprafața 
amintită va începe încă din 
această toamnă aplicarea com
plexului de lucrări recoman
date de agrotehnică. în pre
zent aici sînt concentrate 
circa 170 de tractoare de 
mare putere, prevăzute cu a- 
gregate speciale — buldozere, 
escavatoare și alte mașini și 
agregate. Realizarea neîntre
ruptă a lucrărilor e facilitată 
în Insula Mare a Brăilei și de 
organizarea pe șantiere a ate
lierelor mobile de reparații și 
revizie, de alimentarea cu 
combustibil la locul de muncă, 
aprovizionarea operativă cu 
piese de schimb a agregate
lor. întregul program de lu
crări se face într-o singură 
trecere ceea ce permite apli
carea unor măsuri ample de 
terasare și amenajare pentru 
irigații. în 1967 volumul te- 
rasărilor realizate în insula 
amintită va depăși suma de 
6,8 milioane mc de pămînt 
dislocat.



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canotaj, Baschet,

Popice
Oină
Tenis,

Șah,
Box, LUMA! U
Ciclism, Polo,
Natație, Box, Tir, Șah,

■ yutân ...... . ------- HMBOay

Trebuie să încep cu lucrul cel 
mai îngrijorător :. s-au plictisit 
copiii. S-au plictisit și nu vor să 
mai audă de stadion, indiferent 
că nu le cere nimeni o lețcaie 
la intrare. După trei duminici 
chioambe în care s-au lămurit 
cum e cu fotbalul Ia București, 
s-au întors la „sînt soldat și că
lăreț", la adunat gîze din ierburi 
și la jocul cu berbecii și pietri
celele. Eu îi înțeleg, parcă tot 
mai bine e să stai acasă și să 
privești la încercările lui Besoiu 
de-a face lumea să rida, decît 
să asiști la un meci cum a fost 
acela dintre Steaua și Steagul 
roșu. L-am numit meci, pentru 
că așa am apucat, de fapt ar tre
bui să spun : turcă. Timp de 90 
de minute mi-a fost milă de mine 
și de toți oamenii dimprejur. De 
ce stăm aici ? mă întrebam. De 
ce nu plecăm acasă să-i lăsăm 
pe Voi nea și pe Gyorfi să-s ter
mine în voie partida de țintar ? 
Pentru că trebuie să știți că a- 
cest joc a fost cel mai slab din 
ultimele două sezoane Steaua. 
cu garnitura ei cea mai bună 
(vorbă să fie, pentru că în locul 
lui Constantin care a izbutit doar 
doua pase într-un meci Laș in
troduce imediat pe oricare din
tre juniori) s-a comportat ca o 
rudă săracă la masa unui unrh: 
cu parale. Nimic, absolut RiBăc 
din ceea ce promitea la începu
tul sezonului. Singurul care ne-a 
impresionat : Titan IL fratele 
reputatului internațional de pe v. _ _ -

vremuri, pe care publicul l-a o- 
vaționat pentru două — trei curse 
în stilul familiei și pentru în
scrierea unui gol. De ce l-o fi 
ținînd antrenorul pe tușă, n-o 
să înțeleg niciodată. Despre Stea
gul roșu, ce să mai zic ? Antre
norul Ploieșteanu și băieții săi 
(unde l-ai găsit, tovarășe, pe Flo- 
rescu ăla ? Nu puteai să-1 lași 
acolo unde-a stat și pîn-acum r) 
au lăsat impresia de oameni scoși

să nu fugă copiii ? Puștiul unui 
prieten, care căsca să-și rupă făl
cile, pe pernele cu zegras de la 
masa presei, a sintetizat situația 
astfel: „nene, orice-ați zice, tot 
mai bine e la școală, c-avem și 
recreația mare".

Dinamo București și Dinamo 
Bacău ne-au readus nădejdea în 
suflete, ne-au dovedit că se poate 
juca și fotbal. După ploaia lălîie 
din deschidere, cînd fiecăruia

moașă. Dea domnul să nu mă în
șel, băieții aceștia vor face 
treabă.

Bucureștenii, cu un Dumitra- 
che urcînd spre glorie, cu Pîrcă- 
lab în ușoară revenire, cu Naghy, 
aproape de imaginea pe care ne-o 
formasem despre el și cu Nun- 
weiller III, de netrecut, ca tot
deauna, ne-a oferit multe minute 
de satisfacție. Singurul punct dis
tonant : Lucescu. Ce să fie cu

S-AU PLICTISIT
COPIII... Fânuț Neagu

cu japca la corvoadă. Nu se li
pește mingea de ei ca apa de 
ască. <i pace bună. In minutul 
20 din prima repriză am numă
rat opt (! I) pase la rind schim
bate cu precizie drăcească între 
Voinea și Necula și Sătmăreanu și 
Gane. Atîta lipsă de fantezie, nu
mai pe placardete de reclamă din 
spatele porților : Cosmetice Că
lin Cosmetice, Conserve T ulcea

București Ciocolată București. 
Spuneți și dumneavoastră cum

dintre noi îi crescuse o gîlcă cu 
fiere, o fereastră spre bucurie. 
Echipa din Bacău, cu cîțiva teh
nicieni de viitor: Duțan, Rugiu- 
bei, Dembrovski și Kiss, lîngâ 
care, cu plăcere, îl trec pe Nun- 
weiller IV, a luptat o repriză de 
la egal la egal cu formația din 
Ștefan cel Mare și puțin a lipsit 
si ia conducerea. Băcăoanii po
sedă forță p știință de a lovi 
mingea intr-o bucată și din miș
care și la pre-.i-G o poziție fru-

el ? Oboseală sau tngîmfare ? 
Sperăm că se va revanșa miercuri 
după-imiază.

Bucureștenii au înscris trei go
luri și au ratat încă vreo trei. 
Vrednic de subliniat e faptul că 
toate au fost din acțiune. Iar 
golul semnat de Dumitrache. 
care a deschis seria (cu cîteva 
minute înainte, Luhi Mihăilescu, 
gafeur de meserie și obișnuit să 
tragă spuza pe cine știe ce turtă, 
anulase un gol perfect valabil) a 
fost dintre cele care ațîță imagi-

nația și te cheamă mereu spre 
stadioane. Băiatul acesta (19 ani 
neîmpliniți) a detronat marii se
niori, obișnuiți să rîdă în barbă 
și să paseze mingea într-un grup 
de șase adversari, și, dacă va 
munci mereu cu patima de a- 
cum, va fi idolul și răsfățatul 
nostru. Cîștigător al Cupei pentru 
cel mai bun jucător al cuplaju
lui, el beneficiază și de un abo
nament pe jumătate de an la 
revista „Luceafărul". Bună, foarte 
bună, ideea asta de a-1 introduce 
în tainele poeziei. îi felicităm pe 
organizatori și-i întrebăm toto
dată : pe cînd un premiu care 
să-i pună la ambiție pe toți ju
cătorii ? Că slavă domnului, Loto 
Pronosport dispune de niște fon
duri adunate și prin truda fot
baliștilor.

în țară, de data asta, echipele 
în deplasare nici n-au suflat. Și 
nu mă pot hazarda să comentez 
măcar cu un cuvînt meciurile pe 
care nu le-am văzut. Totuși tre
buie să spun că de fiecare dată 
cînd crainicul central dă legă
tura cu Craiova și cu Clujul ai 
impresia că acolo se joacă finala 
mondialelor. Ce-ar fi ca tovară
șii Domozină și Victor Tudor 
Popa să fie trimiși puțin în con
cediu ? S-ar odihni și ei după 
atîta: fuge, fuge, fuge, fuge, 
fuge... și nici noi n-am mai a- 
meți.

I

TERENURI
DESTULE...
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DAR TINERI
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PE TERENURI?
I 
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Interna
ționalele

natație
în ziua a doua a campio

natelor internaționale de na- 
tație, desfășurate în Capitală, 
la bazinul Dinamo, tînărul 
înotător român Vladimir Be
lea a stabilit un nou record 
național la proba de 200 m 
fluture cu timpul de 2’19” 
6/10. Un alt record al Româ
niei a stabilit 
nă de ștafetă 
4x100 m mixt 
4’57”l/10. Iată 
lorlalte probe 
femei :

echipa femini- 
în proba de 

cu timpul de 
cîștigătorii ce- 
: 100 m liber

____ Gisela Ferthes 
(R.D.G.) l’04”8/10 ; 200 m bras 
bărbați : V. Costa (România) 
2’35”8/10 ; 200 m bras fete : 
Gica Manafu (România) 2’58” 
1/10 ; 200 m spate fete : Gas- 
parek (Iugoslavia) 2’33”4/10 ; 
200 m fluture fete : Agneta 
Sterner (România) 2’40”9/10.

UN SPORT RENEGAT

TIRUL

ARCUL!
Vineri și sîmbătă, în pitoreasca localitate balneo-climaterica 

Tușnad, s-a desfășurat ediția jubiliară — a X-a ■— a „Cupei Eli
berării" la tirul cu arcul. Au participat 17 echipe, însumînd M 
de arcași și reprezentînd 11 asociații sportive din țară. Consent' 
măm rezultatele tehnice ale concursului. Seniori : IOSIF HELT- 
MAN A.S. „Mureșul-Confecția" — 909 p; senioare : GABRIELA 
STEOPAN (A.S.A. Cluj) — 637 p ; juniori: ZOLTAN BENEDEK 
(A.S. „Ciocanul" Tg. Mureș) — 1080 p ; junioare : ELISABETA 
CSIKI (A.S. „Ciocanul" Tg. Mureș) — 853 p ; echipe seniori : 
„Olimpia" — Ministerul Invățămîntului-București; senioare : 
„Mureșul-Confecția" ; juniori : „Ciocanul" Tg. Mureș; junioare: 
„Mureșul-Confecția", Tg. Mureș. „Cupa Eliberării" a revenit aso
ciației sportive „Mureșul-Confecția".

In raidul întreprins re
cent prin cîteva din
62 de asociații sportive 
sătești ale raionuhri Unb 
ceni, care totalizează 
23 320 de membri, an 
constatat de la bun în
ceput că activitatea sp:-- 
tivă în acest raion nu se 
desfășoară la parametm 
așteptați, că nu cuprindă 
nici pe departe masa lar
gă a tinerilor. Sînt, ală
turi, aspecte care contras
tează : asociații sporPre 
cu o activitate bună dar 
care pot fi numărata pe 
degetele unei mîini și al
tele, mult prea numeroa
se, care de la calificati
vul „sporadic" la „inacti
vitate" nu mai au de fă
cut decît un pas.

Împărtășind ideea că, 
alături de alți factori, 
baza materială determini 
într-o măsură considera
bilă desfășurarea în bune 
condiții a unei activi
tăți sportive susținute este 
bine să arătăm că s-au 
creat, în ultima vreme, 
posibilități concrete pen
tru îmbunătățirea ei con
tinuă. Este vorba de alo
carea unor sume de bani, 
de loc minore, în acest 
scop, din fondul social- 
cultural al cooperativelor 
agricole de producție, fond 
care reprezintă 1,5 la sută 
din valoarea producției 
fiecărei unități.

In multe comune există 
însă tendința de a în
gusta sau de a considera 
secundară, aria preocupă
rilor legate de mișcarea 
de cultură fizică și sport. 
Dacă așezăm în balanță 
cele cîteva zeci de mii de 
lei cheltuiți la Fierbinți 
în scopul unor acțiuni 
culturale cu cei... 800 de 
lei trecuți în contul „spor
tului", 
nu va 
semnul 
valoare
activități sînt la fel de 
importante. Situația nu 
este izolată: în satele Ji
lavele (aici președintele 
C.A.P. și șeful contabil au 
apreciat că o mie de lei 
pentru întreg anul este 
de ajuns), Moldoveni, 
Chiroiu, Roșiori sau Sf. 
Gheorghe se pot constata 
situații similare. Ce anu
me generează asemenea 
anomalii ?

Deocamdată, cota parte 
din fondul destinat chel
tuielilor social-culturale

acul echilibrului 
sta nicidecum la 
egalității deși ca 

socială ambele
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Dor
de o problemă sfi*. da ta»* 
portantă cum cte «txi- 
Uxtea sportivă a tinerilor 
de U tete w trebuie lă
sată jocuihti înff—pterii. 
Se impune cu necentau 
ca sportului să i se repar
tizeze ur procent exact 
din acast fond sau m ori
ce caz tă se țtabileasci o 
limită minimă cere să fie 
obligatoriu respectată. 
S-ar asigura astfel fon
duri pentru baza materia
li (amenajarea de tere
nuri sportive simple, 
procurarea de echipanient 
etc.) — atit de necesară 
activității sportive. Cu a- 
ceste premize, sigur că se 
poate anticipa o i.nbună- 
tățire a activității sporti
ve de masă. Și aici — pen
tru crearea acestor premi
ze — un rol hotărîtor au 
organizațiile U.T.C.

Dar 
sit de 
modul 
aceste
priceperea gospodărească 
a membrilor asociației, u- 
teciști, în marea lor majo
ritate, în repartizarea și 
chivernisirea acestor sume 
de bani. în comuna Ale
xeni, de pildă, președinte
le asociației, Sandu Gheor
ghe, a achiziționat 15 pe
rechi de ghete de fotbal 
toate pîna la numărul 40, 
fără să cumpere măcar o 
minge. Omul s-a îngrijit 
pentru el: nu o dată a fost 
văzut purtînd ghete cu... 
crampoane. Poartă chiar 
numărul 40!

Iată-ne, așadar, în fața 
unei alte probleme: mun
cesc oare în asociațiile de 
la sate, cei mai buni și 
pricepuți oameni, cei mai 
legați sufletește de sport?

Răspunsul îl reflectă fi
del însăși rezultatele prac
tice. Lucrurile par contra
dictorii. Să compaiăm de 
pildă activitatea rodnică 
a celor două asociații

nu mai puțin lip- 
importanță este ți 
în care se folosesc 
mijloace bănești,

Sxtz. o» ces « fi»o-
ciației jOgonJ" dm Aie- 
xeru și corb injHefr ei 
deosebirea ee dotorește tn 
cea m<a nrr măsură fo- 
hdui in care nuncese cei 
chemați si te ocupe de 
activitatea sportivă e ti
nerilor din ermmi. Bu
năoară, la Satu Mart 
există o bezâ sportivă 
complexă pentru fotbal, 
volei, oină, sector de a- 
runcări p sânturi. unde 
au Ioc și competiții cu ca
racter permanent, in timp 
ce la Alexeni baze sporti
vă a foot mai Mi folosită 
pentru depozitarea unor 
materiale de instalat» e- 
lectrice iar mai apoi, după 
arături, s-a metamorfozat 
în lan de griu. Alt teren 
de fotbal tot aici, părăsit 
și deteriorat, a devenii o 
veritabilă pirloagă.

In timp ce la primul 
exemplu putem vorbi des
pre o activitate plină de 
inițiativă datorată organi
zațiilor ,
sprijinul multilateral acor
dat de conducerile celor 
două unități (Marcel Do- 
bre, președintele coopera
tivei și Paul Ancu, direc
torul S.M.T.) despre prima 
duminică cultural-sportivă. 
model pe țară organizată 
anul trecut de cei 1150 
de membri ai celor două 
asociații, dincolo, nu de
parte, la Alexeni, desfiin
țarea celor două baze s-a 
făcut cu senina aprobare 
a sfatului popular comu
nal fără a fi înlocuite cu 
altele, iar dacă ne referim 
la activitatea organizației 
U.T.C. (secretar Leon An
gliei) în această direcție 
putem consemna o delă
sare și o lipsă de răspun-

U.T.C., despre
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Cupe Ps. mâniei la hipism a chemat la start elita echitației noastre. Vă prezentăm o imagine din 
curta âc obstacol* : evoluează campioana țării, Liliana Nițulescu Foto : T. DUMITRESCU

DUPĂ ULTIMUL
GONG

La această competiție — un adevărat „mic cam
pionat de box european", cum l-au denumit unii 
specialiști — boxerii români au obținut două locuri 
I ți două locuri O. Echipa noastră, s-a clasat pe lo
cul trei, după sovietici și maghiari. Surprizele cele 
mai neașteptate ale turneului ? Infrîngerea campio
nului olimpic Stepașkin, a campionului european 
Agheev și a lui Dieter Limant; comportarea revela
toare a boxerilor coreeni ; forma excepțională a lui 
Kajdi Ianoș — un maestru al scrimei pugilistice. Ar 
mai fi de menționat discrepanța valorică a unor 
meciuri . unele de un nivel foarte ridicat, altele care 
aduceau mai mult a lupte libere decît a partide de

dr-a completă. In aceste 
condiții nu mai miră pe 
nimeni ci tinerii de aici 
merg pe la vecinii lor din 
Manana, Broșteni, Ion 
Roată si joaca fotbal. 
Încă n-ar fi așa de rău 
dacă Aiexenii ar constitui 
un exemplu singular. Dar 
cam aceleași aspecte pot fi 
în ti bute și la Sărățeni. 
Ciocirlia, Brazi, Lipia.

Evident, este nevoie de 
inițiativă înainte de toate. 
Desigur responsabilități 
maxime revin organizației 
U.T.C. in această direcție. 
Dar asta nu înseamnă că 
inițiativele nu pot pleca și 
de la nivelul asociației 
sportive, a căminului cul
tural, a profesorilor 
dticației fizică, sau 
factori. Fiindcă, la 
urmei principalul 
tiv este ca să nu 
nici o duminică fără 
terenurile sportive ale co
munei să nu cunoască ani
mația și voioșia. Că pe a- 
fișe va apare scris în 
dreptul inițiatorului acțiu
nii, organizația de tineret, 
asociația sportivă, școala, 
cooperativa agricolă sau

de e- 
a cdtor 

urma 
obiec- 
treacă 

ca

oricine altul, asta intere
sează mai puțin.

Tinerii privesc cu deo
sebită satisfacție complexul 
de măsuri stabilite de către 
conducerea partidului me
nite să determine o largă și 
multilaterală dezvoltare a 
educației fizice și sportului, 
în riadul oamenilor mun
cii și în special a tineretu
lui ; hotărîrea ca organi
zațiile U.T.C. de la sate să 
se ocupe, nemijlocit, de or
ganizarea și desfășurarea 
activității sportive de masă 
prin asociațiile sportive. 
Reducînd proporțiile la 
scara raionului, t 
măsuri vor spori, fără în
doială, posibilitatea cu
prinderii tuturor tinerilor 
în cadrul unei activități 
sportive organizate și con
tinue. Trebuie mult îm
bunătățite toate condiții
le pentru ca numărul ce
lor ce-și petrec clipele de 
răgaz în ambianța între
cerii sportive, al celor 
care trebuie să redea ade
vărata tinerețe stadioane
lor și locurilor de întreceri 
sportive, să crească con
siderabil.

VIOREL RARA
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box. Acestea fac, poate ca impresia generală asupra 
valorii turneului s-o stabilim la un nivel mediocru.

Un fapt care a nemulțumit: Chivăr este un boxer 
talentat, cu o frumoasă carte de vizită, iubit și sti
mat de spectatori. II știam un pugilist tehnic, tenace, 
hotărît și ambițios. Ciudat lucru, în actualul turneu, 
prin evoluția sa, ne-a apărut în altă postură : nede- 
cis, pîndit de frică, posesor al unor mijloace tehnice 
sumare — a fugit tot timpul de toți adversarii. Noi 
știm că fuga-i sănătoasă dar... în box ?! Tocmai acest 
lucru ne face să ne exprimăm surprinderea pentru 
victoriile sale acordate, indulgent — evident favori- 
zîndu-1, de către juriul de arbitri. Dacă a cîștigat 
adeziunea acestora, pe a publicului, nu. în lupta 
sportivă, medaliile obținute în asemenea victorii n-au 
o strălucire care să dăinuie. De la un campion bal
canic, campion al țării, medaliat cu bronz la „euro
pene" așteptăm mult mai mult. Sperăm că la viitoa
rele competiții, premergătoare Olimpiadei din Mexic, 
să-și onoreze prestigiul, cartea de vizită, cu rezultate 
merituoase.

Am profitat de prezența la aceste întreceri a cu
noscutului boxer LASZLO PAPP, triplu campion 
olimpic, campion european la profesionism, și a re
dactorului de specialitate OLDRICH HAJEK, de la 
Cehoslovenski Sport, pentru a le solicita părerea des
pre turneu.

Laszlo Papp ; „îmi vine greu să fac aprecieri, mai 
ales că ele nu sînt întrutotul favorabile. în general, 
după părerea mea, în ultimii ani se constată un re
gres în ceea ce privește boxul tehnic. Accentul, din 
păcate, se pune prea mult pe forță, ceea ce duce la 
diminuarea spectacolului pugilistic. In această sfe
ră se înscrie și turneul de la București. Nimic de 
spus, am asistat și la partide de o bună valoare, evi
dent, în care au fost angrenați sportivi cunoscuți’.

Oldrich Hajek : „Prin comparație cu europenele de 
la Roma, nivelul turneului a fost destul de bun. So
vieticii, românii și maghiarii l-au dominat. O sur
priză — boxerii coreeni care, față de trecut, și-au 
îmbunătățit considerabil tehnica iar pregătirea lor 
fizică este impresionantă. Mă asociez părerii lui Las
zlo Papp care spune că procedeul de luptă actual al 
boxerilor coreeni e riscant. Dau 5 lovituri și primesc 
4. Lucru nesănătos pentru ...sănătate. E mai bine să 
dai o singură lovitură și să nu primești nici una. 
surprins numărul extrem de mare de spectatori, 
poate adăuga că pe lîngă boxeri de înaltă clasă 
fost și unii foarte slabi, printre aceștia trebuie 
numesc și pe sportivii noștri care, fiind tineri și 
avînd ocazia să participe la asemenea turnee, 
experiența marilor întîlniri. O mențiune specială 
tru organizarea ireproșabilă a turneului".

C. VASILE

Acolo, la Tușnad, totul invita 
la un reportaj festiv. Evenimen
tul : ediția jubiliară a X-a, a 
unui sport care nu se prea bu
cură de atenție și este, în gene
ral, necunoscut; cadrul natural 
— un platou, așezat chiar pe 
malul Oltului și înconjurat de 
munți acoperiți cu brazi înalți 
și falnici, din umbra cărora te 
așteptai, într-o clipă sau alta, să 
apară aroa$ii lui Mircea cel Bă- 
trîn sau ai lui Ștefan cel Mare ; 
entuziasmul șl emoțiile oficiali
lor șl concurențllor ; rezultatele 
remarcabile obținute de spor
tivi ; înflăcărarea spectatorilor, 
ce-1 drept ocazionali, dar mani- 
festflndu-se cu căldură așa cum 
îi cunoaștem și de la alte între
ceri sportive.

$1 totuși, am amînat pentru 
altă ocazie reportajul (pe care 
l-am înlocuit cu rîndurile din 
introducere, considerîndu-le un 
omagiu șl o recunoaștere ofe
rite frumuseții deosebite a tiru
lui cu arcul) din dorința de a 
face loc problemelor care afec
tează dezvoltarea de masă și 
performantă a acestui sport.

Văzut ca un sport „minor", 
rul cu arcul a căpătat abia
anul 1051 recunoașterea oficială 
(numai pe hîrtie !, ceea ce, să 
recunoaștem, înseamnă prea pu
țin..), cînd a avut loc prima edi
ție a „Cupei Eliberării". De a- 
tunci, s-au scurs ani și ani și- 
copilul a crescut, dar slab și in
suficient dezvoltat. De fapt, ce 
s-a întîmplat în acest răstimp ? 
România a devenit membră a 
F.I.T.A. (Federația Internațio-

de

ti- 
In

HANDBAL
Rezultate înregistrate în campionatele repu- 

publicane de handbal: Universitatea Bucu
rești — Textila Cisnădie 25—15; Politehnica 
Timișoara — Steaua București 14—15; Di
namo București — Rafinăria Teleajen 32—10; 
C.S.M. Reșița — Universitatea Cluj 17—17; 
Dinamo Brașov — Dinamo Bacău 19—15; fe
minin : Universitatea București — Progresul 
București 13—5; Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București 5—10; Constructorul Timișoara — 
Liceul nr. 4 Timișoara 13—4; Universitatea 
Timișoara — Politehnica Galați 12—9; Rul
mentul Brașov — Confecția București 6—7.

nală de tir cu arcul) — din care, 
după cum ne-au încredințat unii 
organizatori, se pare că ne-am 
retras. Motivele nu se cunosc !) 
însă tot... pe hîrtie, arcașii au 
căpătat un nou părinte fiind în- 
fiati. de voie, de nevoie, de Fede
rația română de tir și echipele 
și-au continuat activitatea în
tr-un total anonimat, fiind lip
site de sprijin material și moral. 
E de mirare cum a putut supra
viețui acest sport ani de-a rîn- 
dul; și dacă, totuși, miracolul 
s-a produs, credem că aceasta 
se datorează în exclusivitate 
unor oameni, puțini la număr 
— ingineri, profesori, muncitori, 
ofițeri, medici, elevi — care iu
besc cu o pasiune rar întîlnită 
acest sport, care, an de an, nu

* s-au temut de greutățile mul
tiple ce s-au ivit și au continuat 
să-și dispute concursurile, prin
tre care campionatul (subliniem 
cuvîntul fiindcă, oficial, campio
natul nu este recunoscut, nefigu- 
rînd în calendarul competițiilor 
sportive interne, din motive pe 
care, de asemenea, nu le cunoaș
tem !) purtînd denumirea de 
„Cupa Eliberării". Oamenii aceș
tia, vîrstnici și tineri, au făcut 
totul : și-au procurat cu banii 
proprii, arcuri și săgeți, ținte, 
și-au confecționat cupe, plache
te, diplome, afișe de popu
larizare, au tradus cărți de spe
cialitate și regulamente de con
curs, au scris memorii peste me
morii cerînd cu îndărătnicie re
cunoașterea oficială a campiona
tului lor, repunerea în drepturi 
a tirului cu arcul. Și, ceea ce 
este rpai important, au cultivat 
în rîndul tinerilor dragostea 
pentru acest sport (la concursul 
la care am asistat au participat 
și 24 de juniori), ajutîndu-i cu 
competentă și pricepere să urce 
treptele măiestriei sportive.

Această situație nu poate însă 
să persiste la infinit. Dezintere
sul pentru tirul cu arcul (și £ 
concursul din acest an au fcR. 
făcute invitații de participare 
conducerii Federației române de 
tir, televiziunii, ziarului „Spor
tul popular" etc. dar nu a răs
puns invitațiilor decît un repre
zentant al Consiliului regional 
pentru educație fizică și sport 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară (? 1) ar putea fi fatal 
acestui sport. Deja, la recentul 
concurs, unele echipe au absen
tat probabil fiind lipsite de 
mijloacele materiale necesare 
deplasării; unii sportivi sînt 
opriți să participe sub motiv că 
tirul cu arcul nu este un sport 
etc.

Federația română de tir, ac
tualul părinte al acestui copil 
renegat, sperăm că nu va trata 
cu indiferentă aceste rînduri și 
că va lua măsurile ce se impun 
pentru dezvoltarea de masă a 
tirului cu arcul, pentru afirma
rea sa pe plan național și inter
național. Prima măsură, concre
tă, credem că ar fi organizarea, 
cu regularitate, a unui campio
nat național care să fie cuprins 
în calendarul competițiilor in
terne. Să nu uităm că dispunem 
de o serie de juniori talentat! 
care trebuie ajutați să «pire 
spre performanță și care ne pot 
oferi satisfacții în competițiile 
internaționale așa cum ne-au 
oferit și alte sporturi.

u

A

TEODOR POGOCEANU

Campionatul 

republican 

de rugbi
In etapa de duminică a 

campionatului republican de 
rugbi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Dinamo 
București — Rulmentul Bîrlad 
11—6 (5—3) ; Progresul Bucu
rești — Farul Constanța 9—14 
(3—6); Rapid București — 
Știința Petroșeni 3—3 (3—0); 
Agronomia Cluj — Gloria 
București O—0; Precizia Să- 
cele — Steaua București 3—21 
(0—3).
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PRESTIGIOS
COLECTIV SIMFONIC
Sub conducerea lui Emil Si 

non, talentatul dirijor al lilar 
nonicii din Cluj, laureat al ma 
eiui concurs de Ia Besanțon, 
u fost înfățișate publicului 
tucuregtean „Incantații*4 de Cor 
el Țăranu, două concerte de 
lozart, solist Friedrich Guida 
- și dramatica simfonie — „Li- 
urgica" — de Arthur Honegger.
Piesa tînărului compozitor 

oman preia cu noi sensuri sti
ll perioadei tîrzii a lui George 
nescu, la care adaugă noi mij- 
aace de expresie — ne referim 
aai ales la aspectul neomodal, 
imbral și ritmic. Este o piesă 
erfect echilibrată, despre care 
ompozitorul Marcel Mihalovici 

afirmat de curind ..că este 
’.ăsmuită cu multă fantezie". 
Calitățile remarcabile ale aces- 
ei lucrări au fost redate cu o 
ină muzicalitate de către diri- 
or și orchestră, obținînd un ră- 
unător succes. pe care orice 
ompozitor contemporan si l-ar 
ori
Gulda este un maestru al

terpretârii mozartiene, chi. 
dacă concepția sa, mai viril 
nu este întotdeauna în concor 
danță cu caracteristicile „rocc 
co ului" muzical...

Punctul culminant al concer 
iului l-a constituit redarea c 
o puternică forță emoțională ; 
simfoniei a treia de A. Honeg 
ger. Un maestru ca Georgt 
Aurie, — prieten al ilustrata 
compozitor — mi-a reliefat fap
tul “ “ 
din 
ale

r.ă „E. Simon a oferit un 
cele mai bune interpretăr 
acestei nobile simfonii".

DORU POPOVICI

Van Cliburn
in-

și Filarmonica

VIICROINTERVIU

— Pe cît de amintim, 
sînteți la a doua vizită în 
București ?

—- Exact. Cunoștința mea 
cu acest eveniment muzi
cal al României, intrat de
finitiv în circuitul manifes
tărilor artistice de amploare 
din lume, datează din 
1964. Am rămas atunci im
presionat de seriozitatea 
Concursului : un repertoriu 
remarcabil al probelor, jurii 
extrem de competente... Toa
te acestea mi-au sădit con
vingerea că vor fi promovate 
talente autentice. Și așa s-au 
petrecut lucrurile : mulți ti
neri și-au inaugurat atunci în 
București o carieră mai mult 
decît promițătoare. Ar fi su
ficient să amintesc de Claire 
Bernard, care a devenit o 
veritabilă „stea" a violonisti
cii franceze.

— Ați revenit în București 
cu speranța că asemenea eve
nimente se pot reedita ?

— De ce nu? Totul este 
posibil. Căci acesta e un far
mec al oricărui concurs: 
surpriza. Cine știe dacă peste 
cîțiva ani nu vom saluta o 
nouă „stea" care s-a aprins 
prima oară aici ? Dar, să ne 
înțelegem bine : n-am reve
nit în București numai pen
tru „stele". îmi place în mod 
deosebit organizarea în an
samblu a festivităților muzi
cale de aici. Se creează con
diții dintre cele mai favora
bile pentru a gusta muzica. 
Evident, orice concurs — 
prin însăși naitura sa — im
plică o bună organizare, o 
fericită „acordare" a nenu
mărate amănunte de ordin 
tehnic. Altfel, ar eșua în im
provizații cu totul nereco
mandabile.

— Vi se pare că acest 
Concurs are și nota sa a- 
parte ?
b — Tocmai despre aceasta 
doream să vorbesc. Nu asist 
la o competiție de tip spor
tiv unde perfecta organizare 
se impune pentru obținerea 
performanțelor. Este aici 
ceva care depășește organiza
rea impecabilă : un climat 
special, o atmosferă aparte 
în care orice muzician se 
simte cu totul în largul său. 
Atmosfera aceasta de sărbă
toare a artei, mi se pare 
nota specifică a Concursului 
„Enescu".

Faima i-a luat-o înainte acestui 
tînăr american devenit în cîțiva 
ani un nume cu circulație mon
dială. îi cunoșteam temperamen
tul și avîntul poetic încă de la 
acea neuitată interpretare a con
certului de Ceaikovski, la Mos
cova, unde obținuse cu cîțiva ani 
în urmă premiul întâi.

De data aceasta oaspetele nos
tru și l-a ales pe Rachmaninov 
Concertul al IlI-lea, mult mai rar 
cîntat decît cel care-1 precede, 
este fără îndoială un teren ideal 
pentru ceea ce are Cliburn mai 
generos. E drept, nici el, cum nici 
atîția alții, n-a putut coagula de
plin această partitură uneori prea 
discursivă și inegal proporțională, 
în schimb, Van Cliburn încîntă 
prin spontaneitate, siguranță și 
mai ales prin acel farmec aparte 
al cântului său, care-1 situiază în 
rîndul pianiștilor populari în cel 
mai bun sens al cuvântului. Solis
tul biruie cu ușurință momentele 
de vigoare, pentru a se refugia

apoi în pudice reverii, cărora știe 
să le confere întreaga noblețe. 
Ceea ce cîntă Cliburn, cîntă ad
mirabil. Există însă și alte zone 
ale muzicii, dincolo de repertoriul 
romantic, în care e de sperat că 
oianistul se va situa la aceeași 
înălțime.

Mircea Basarab, stăpîn pe or
chestră, atît în acompaniament cît 
și în piesele simfonice din pro
gram, s-a arătat generos — poate 
prea generos — în oferta sa mu
zicală. Lucrări de Enescu (Suita 
I), Britten („Simfonia simplă"), 
Hindemith (Metamorfoze simfo
nice) i-au alăturat lui Rachmani
nov în două concerte succesive, 
cîteva nume mari ale muzicii con
temporane. Cele patru variațiuni 
simfonice ale lui Dumitru Capo- 
ianu au dovedit prin scriitura in
teresantă și ingenioasă, că muzica 
românească contemporană 
portă asemenea vecinătăți.

su-

IONEL HRISTEA

SUCCESUL

„MADRIGALULUI"

IM. ARNOTA

Nu am suficiente 
date la îndemînă dar 
am certitudinea că 
puține dintre marile 
formații contempora
ne s-au impus atenției 
europene în ritmul 
„Madrigalului".

In decurs de nu
mai cîțiva ani, forma
ția studenților Con
servatorului bucur eș- 
tean a străbătut sur
prinzătoare itinerarii 
artistice.

Un uriaș reperto
riu, o excepțională 
pregătire tehnică, pa
siunea și curajul cu 
care cultivă valorile 
românești, arta unică 
prin simplitatea și 
expresivitatea ei, a di
rijorului Marin Con
stantin, i-au deschis 
„Madrigalului" dru
murile marilor săli de 
concert, i-a făcut pe 
unii dintre cei mai 
prestigioși compozitori 
ai lumii să declare că 
„asemenea coruri pot 
fi numărate pe dege-

tele unei singure 
mîini în întreaga 
lume".

Intr-o captivantă 
agendă concertistică, 
recitalul Madrigalului 
a fost totuși aștep
tat cu îndreptățită 
nerăbdare.

Variatul program 
cuprinzînd alături de 
Missa brevis de Pa
lestrina trei monodii 
vechi românești, piese 
corale de Paul Con- 
stantinescu, Roman 
Vlad, Sig. Toduță și 
A. Vieru, corul îndru
mat cu simplitatea și 
profunzimea artei lui 
Marin Constantin ne-a 
oferit o seară muzi
cală capabilă de a 
epuiza de astădată 
orice superlative.

Scrise în 1964 la 
sugestia lui Marin 
Constantin, „Scenele 
nocturne" se înca
drează cu greu în ti
parul genurilor cu
noscute. Prețuind cre-

ator madrigalul dra
matic al Renașterii, 
Vieru renunță la apor
tul orchestrei și la 
soliști în favoarea a 
două coruri a cappel- 
la. Pe baza versurilor 
lui Lorca, compozito
rul conturează o zgu
duitoare meditație so
noră, despre pămîntul 
și viața Iberiei.

Momente de eleva
tă gindire muzicală 
(ce uluitoare tensiune 
se naște în mișcărle 
mediane!) conturează 
un univers sonor de o 
adîncă expresivitate și 
maximă frumusețe 
muzicală.

Prin piesa lui Vieru 
și a celorlalți compo- 
ztori români contem
porani, Marin Con
stantin a tăcut cunos
cute lumii muzicale 
roadele unor frămân
tări creatoare de o ra
finată esență compo
nistică.

IOSIF SAVA

Kogălniceanu

Croazieră temerară
...Seara zilei de ÎL 

august, la țărmul 
Mării Negre, undeva 
pe plaja stațiunii 
Costinești... Vilegia- 
turiștii, studenți mai 
ales, rămași la vre
mea asfințitului pc 
plajă, observă, la un 
moment dat, legă- 
nîndu-se pe valurile 
mării albastre, într-o 
îndepărtare adîncă, o 
ciudată ambarcațiune 
cu pînze ce se apro
pie- de țărm. Din ea 
coboară cinci oameni 
cu chipuri arse de 
soare și vînt, îmbră
căminte curioasă. 
„Căpitanul" echipaju
lui, cu haine marină
rești, cu o barbă 
neagră, respectabilă. 
Cine sint ? De unde 
vin ?

Echipajul își pre
zintă singur identita
tea. Mai întii „căpi
tanul" : Radu Iansen, 
28 de ani, student in 
anul IV al Institutu
lui de artă teatrală 
și cinematografică. 
Anca Mușetescu și 
Mihaela Ionescu, a- 
sistente la Universi
tatea din București, 
Valentin Ionescu, cer
cetător științific prin
cipal Ia Institutul de 
mecanica fluidelor 
„Traian Vuia", soțul 
Mihaelei, și a cincea 
persoană... scriitorul 
Geo Bogza.

Zilele trecute, „că
pitanul** a fost oaspe
tele nostru, prilej cu 
care ne-a dat cîteva 
explicații asupra ciu
datei expediții.

— îmi place ne
maipomenit să călă
toresc, să cutreier lu
mea pe ape. De mult 
încă mă chinuia gîn- 
dul unei călătorii 
de Inngă distan
ță cu o ambarcațiune 
proprie. Comisia de 
sport și turism a 
U.A.S.R. mi-a asigu
rat o barcă de la 
baza sportivă a Uni
versității. O barca de 
mare, balenieră, cu 2 
perechi de rame, pro-

vă dublă, ascuțită 
care stătea nefolosită. 
Am început s-o ar- 
mez, i-am calculat și 
procurat un catarg dc 
la un sneip, o pînză, 
i-am făcut o cămară 
de alimente și o cîr- 
mă solidă. Toate a- 
cestea au durat săp- 
tămîni. Numai pen
tru cîrmă a trebuit 
sa merg la Reșița.

— De unde ați 
pornit ?

— De la Tr. Seve
rin, la 22 iulie, orele 
5 după-amiază și am 
mers pînă la Costi
nești. 29 de zile, 2 000 
de km, din care 300 
km pe mare ; peste 
700 km, avînd vîntul 
în față, i-am făcut 
trăgînd din greu la 
rame... In lacul Ra-

o 
și 
să 
pe

zelm ne-a prins 
furtună puternică 
am fost nevoiți 
stăm două zile 
Insula Popilor.

— Dar amintirile 
cele mai plăcute ?

— Asemenea călă
torii, e de la sine în-

țeles, îți oferă satis
facții, deci și amin
tiri de neuitat. Un 
loc aparte ocupă în- 
tîlnirea cu scriitorul 
Geo Bogza. Aflîn- 
du-se la Eforie-Sud 
și auzind de echipa
jul nostru, domnia sa 
și-a manifestat do
rința să ne însoțeas
că pînă la punctul 
terminus — Costi- 
nești. „Nu vă puteți 
închipui, tinerilor, cc 
plăcere mi-ați făcut", 
ne-a declarat dîn- 
sul. Ne-au uluit vita
litatea și dibăcia cu 
care cunoscutul scrii
tor a tras la rame 
peste 20 de km.

— Gînduri de vii
tor ?

— în ce mă pri
vește aș vrea ca vara 
viitoare, cu aceeași 
barcă să fac înconju
rul Mării Negre. îmi 
vor trebui 2 luni și 
jumătate. Peste 2 ani 
plănuiesc, tot cu bar
ca noastră, o călăto
rie mai lungă.

Prelegerilor care evocă 
personalitatea lui Mihail 
Kogălniceanu ținute la ca
sele de cultură și cluburi
le întreprinderilor și insti
tuțiilor din orașele regiu
nii Galați li se alătură și 
expoziția deschisă în se
diul bibliotecii regionale 
din Galați.

Expoziția comemorati
vă intitulată „Mihail Ko
gălniceanu 1817—1867“ în
fățișează vizitatorilor tineri 
și vîrstnici importante mo
mente istorice : Revoluția 
de la 1848, Unirea Moldo
vei cu Muntenia și activi
tatea strălucitului om de 
stat român în această pe
rioadă. Cele trei secții pre
zintă, de asemenea, pe 
Mihail Kogălniceanu ca 
om de stat politic și ora
tor, activitatea culturală, 
literară și istorică a aces
tuia, donații ale familiei 
Kogălniceanu făcute aces
tei biblioteci.

CF
UNDE»

V. CABULEA

PUTEȚI CUMPÂRA
UNIFORME ȘCOLARE

Părinți! Se apro
pie deschiderea nou
lui an de învățămînt. 
Procurați din vreme 
— pentru copiii dv 
uniforme școlare. Vă 
informăm că magazi
nele 
stat
nate

de specialitate 
bogat aprovizio- 
cu toate măsu- 
de uniforme,rile 

precum și cu alte ar
ticole pentru copiii 
de virați școlari.

Cumpărând din 
vreme uniformele, e- 
vitați aglomerația, u- 
șurati astfel activi
tatea comerțului și 
economisiți timpul 
dumneavoastră.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

1GONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panoramic 

Patria (orele 12,15 ; 18 ; 21).
CASTELANII

Republica (orele 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Circul de 
stat (orele 18 ; 20,30).

FAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15).

5URCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI
— cinemascop —

Luceafărul (orele 8; 10,15;
12.30 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,15) ;
București (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.15 ; 18,45 ; 21,15), Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45), Tomis (o-
rele 8,30 ; 10.45 ; 13 ; 15,15 ;
17.30 ;

SINGUR PE LUME
Festival (orele 8,45; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivițâ 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30), Melodia (orele 9 ;
11.45 ; 15,15, 18 ; 21).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —

Victoria (orele 9,30 ; 12,30 ;
15.30 ; 18,30; 21,15), Gloria (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Aurora (orele
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20,15). Floreasca (orele 11 ; 14 ;
16.15 ; 18.30 : 20.45), Flamura 
(prele 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
>0,45).

FIUL COMPANIEI DE PARTI
ZANI

Lumina (orele 18.30 ; 20,45).
ROBII

(orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16).
FEMEIA NECUNOSCUTA

Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
duminica orele 10,30).

BANDA DE LAȘI
Doina (orele 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45).

MONDO CANE
Timpuri noi (orele 9—21 în 
continuare).

SPARTACUS
— cinemascop —ambele serii

Feroviar (orele 8,30 ; 12 ; 15,30 ; 
19), Excelsior (orele 9,45 ; 
13,15 ; 16,45 ; 20,15).

INSPECTORUL ȘI NOAPTEA 
înfrățirea (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) .

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
Buzești (orele 15,30 ; 18).

PERETELE VRĂJITOARELOR
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) , Pacea (orele 16 ; 18 ; 20).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). 
LADY MACKBETH IN SIBE
RIA

Unirea (orele 16 ; 18,15),
UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE?

Tomis (orele 20).
PRINTRE VULTURI
— cinemascop —

Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
EROUL DE LA CONG LY

Vitan (orele 15,30 ; 18).
CU BĂRBAȚII E O ALTĂ PO
VESTE

Miorița (orele 14,30 ; 16,30 ;

18.30 ; 28.38). Volga (oreW 18 ; 
18,15 ; 20.30).

JANDARMUL LA NEW YORK
Popular (orele 15.30 ; 18 ; 20.30'. 

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS
— cinemascop —

Arta (orele 15.30 ; 18 : 2030). 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR
— cinemascop —

Munca (orele 10 ; 16 ; 18 ; 20). 
UN HECTAR DE CER
— cinemascop —

Moților (oreie 15.30 ; 18).
SE CREȚUL CIFRULUI

Cosmos (orele 15.30 ; 18 ; 20,36). 
FRENCH CANCAN

Viitorul 'orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
CIOCTRLIA

Colentina (orele 16 ; 18,15). 
COMISARUL X
— cinemascop —

Rahova orele 15.30 ; 18).
ZODIA FECIOAREI
— cinemascop —

Progresul (orele 20.15) Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —

Lira (orele 15.30; 18).
DRAGOSTEA MEA

Drumul sării (orele 15 ; 17,30 ; 
20).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
Progresul (oreJe 15.30 ; 18).

GRĂDINI

COTIDIAN
0 inifiativă

0 uteciștilor plsieșteni
Activitatea clubului „16 Fe- 

bruarie“ din orașul Ploiești nu 
rareori era criticată. Metodele 
învechite folosite aici erau prea 
evidente pentru a mai atrage în 
suficientă măsură tinerii.

Un larg sondaj făcut de con
ducerea acestui club în rîndul 
tinerilor la locul de muncă, pe 
stradă sau acasă, s-a soldat cu 
inițiativa binevenită de a orga
niza un Cazinou al tinerilor, 
unde aceștia să poată găsi tot 
ceea ce e nou și interesant.

Aici vor funcționa mai multe 
cercuri : „prieteni ai muzicii",

„prieteni ai filmului", ai artei 
fotografice, ai dansului, literatu
rii, filateliei. rebusului și altele.

Pentru ca interesantul să pre
domine, s-au stabilit cu o serie 
de oameni de știință, artă, lite
ratură, filatelie, cu sportivi 
fruntași, întîlniri periodice cu 
tinerii, pentru a-i iniția siste
matic pe aceștia în activitățile 
preferate.

Pe baza propunerilor, la noul 
cazinou vor exista și o serie de 
jocuri recreative ca : tenis de 
masă, șah, biliard, remy și alte
le.

„Intermezzo"

cu Margareta Pislaru
— Încotro ? (Ne 

aflam pe Aeroportul 
Băneasa).

— Spre Budapesta 
unde particip la Fes
tivalul de muzică mo
dernă organizat de 
Radiot ele viziunea ma
ghiară. Sint una din
tre invitate, alături de 
Gigliola Cinquetti, 
Lis Brandy, Nicole 
Felix, Lili Ivanova, 
Kaul Gatt... în re
pertoriul meu se află 
mai multe piese ro
mânești printre oare 
și o compoziție pro
prie. De asemenea, 
cîteva prelucrări de 
folclor...

— Cum se simte 
Margareta Pislaru în 
chip de compozitor ?

— Plăcută ‘‘ 
tază. Am trecut 
traduceri 
la texte 
proprii.
toate 
mele se

tpos- 
... . de la
și adaptări, 
și melodii 

Precizez : 
compozițiile 
vor adresa

tineretului. „Anotim
purile dragostei", 
prezentată la televi
ziune, a fost apre
ciată de public. Am

avut o reală bucurie 
cînd, in cadrul unei 
emisiuni „Emoții în 
premieră" de la tele
viziune, o tînără a 
concurat cu acest cin- 
tec al meu... De cu
rind am terminat

„Nu cred în șoapte", 
pe care-l voi prezenta 
în premieră tinerilor 
ascultători-,

— Cum vi se pare 
filmul „împușcături 
pe portativ” al lui Ce
zar Grigoriu in care 
iucați ?

— Nostim... și cu 
perspective... L-aș de
fini ca o specie de 
film polițist — spor
tiv — coregrafic — 
muzical. Împreună 
cu Cornel Fugaru + 
„Sincronii" și cîntă- 
reața de culoare 
Nancy Holloway sus
ținem partea muzi
cală a filmului. Un 
mic secret, pe care 
nu-l divulg decît de 
dragul tinerilor spec
tatori : in acest film 
cînt, dar și dansez. 
Vom încerca să lan
săm un nou dans mo- 

Rața — pe 
pasului din

dern — 
structura 
Oaș.

C.R.

pentru concediu: SOVEJA
Cunoscută ca leagăn al Miori

ței, ca tabără școlară în care a- 
nual își petrec vacanța peste 
1.500 de elevi, Soveja a devenit 
în fermecătorul peisaj care o în
conjoară și o preferată stațiune 
climaterică de odihnă. Recent

aici au fost date în folosință alte 
2 noi și moderne vile.

A mai fost, de asemenea, dată 
în folosință, o centrală de ter- 
moficare de mare capacitate, te
renuri de sport, parcuri, alei de 
promenadă și altele.

PE GLOB
„Trofeul libertății

decernat lui Pablo Casals
1968 i-a fost decernat cunoscutului„Trofeul libertății" pe anul 

violoncelist Pablo Casals, în vîrstă de 91 de ani, „pentru meri
tul de a fi stabilit o perfectă armonie între activitatea sa în 
favoarea libertății și bogăția artistică a muzicii sale".

„Trofeul" este atribuit anual de organziația „Freedom House", 
din S.U.A., creată în urmă cu 25 de ani prin fuziunea diverselor 
organizații naționale antinaziste. Placa de bronz, simbolul aces
tui premiu, va fi înmînată lui Pablo Casals cu prilejul unei reu
niuni care va avea loc la 8 aprilie 1968, la New York. Este pentru 
a 10-a oară în cei 25 de ani de existență a organizației cînd acest 
premiu este decernat unei personalități din lumea artelor și lite
relor. în 1960, premiul a fost atribuit scriitorului sud-african Alan 
Paton, căruia la întoarcerea în țară după primirea premiului i-a 
fost retras pașaportul de către autoritățile sud-africane. Printre 
alte personalități cărora de-a lungul anilor le-a fost decernat 
premiul se numără Winston Churchill, Roy Wilkins, liderul 
„Asociației naționale pentru propășirea populației de culoare" 

. .................. ......... <din Statele Unite si alții.

SURCOUF TIGRUL CELOR 7 MĂRI — cinemascop — Doina 
(orele 19,30) ; Arenele Libertății (orele 19,30).

SINGUR PE LUME : Festival (orele 19,30), Stadionul Dinamo 
(Orele 19,15).

ȚAR ȘI GENERAL : Capitol (orele 20,30).
SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA : Bucegi (orele 19,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop — Uni

rea (orele 20).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR : Vitan (orele 19,30).
PRIZONIERA DIN CAUCAZ : Buzește (orele 20.30).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS : — cinemascop — 

Arta (orele 19,30).
CIOCÎRLIA : Colentina (orele 20,30).
UN HECTAR DE CER : Moșilor (orele 19,30).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ : Progresul parc (orele 19,45).
CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop — Aurora (orele

19,15).
UNDE ESTE AL III-LEA REGE ? Tomis (orele 19,15).
DRAGOSTEA MEA : Lira (orele 20,30).
COMISARUL X — cinemascop — Rahova (orele 20).
D-ALE CARNAVALULUI î Expoziția (orele 19,39).
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop — Parcul Herăstrău 

(orele 19,30).

MARȚI 12 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
10.30 înregistrări de la cel 

de-al IV-lea Concurs și Festival 
internațional George Enescu — 
1967. 16.15 Piese vocale de es
tradă. Cîntă Valentin Teodo- 
rian. 17.10 înșir-te mărgărite (e- 
misiune pentru copii). 17.40 Va
riațiuni și fugă de Mihail Jora 
pe o temă de Schumann (Con
stantin Ionescu — Vovu). 18.30 
Odă Limbii române. 21.05 Fono
teca de aur : George Călinescu. 
21.20 Melodii-magazin. Al VII- 
lea festival internațional al cîn- 
tecului de la Sopot (R. P. Po
lonă).

PROGRAMUL II
9.00 înregistrări de la cel 

de-ai IV-lea Concurs și Festival 
international George Enescu — 
1967. 9.30 Ochiul magic (emisiu
ne de știință și tehnică pentru 
icolari). 10.03 Divertisment pen

tru corn și orchestră de Alfred 
Mendelsohn. 10.30 Antologie de 
literatură universală. „Scurte 
povestiri fantastice" de Alvaro 
Menendez Leal (Salvador). 16.30 
Jurnalul celui de-al IV-lea Con
curs și Festival internațional 
George Enescu — 1967. 17.10
Lucrări de Joseph de Saint 
Georges în interpretarea ansam
blului Jean Marie Lșclair — di
rijat de Jean Francois Paillard. 
21.05 Al IV-lea Concurs și Fes
tival internațional George Enes
cu — 1967. Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a 
cinematografiei. Dirijor Con
stantin Vugeanu. Solistă Claire 
Bernard. în program: Simfonia 
a Il-a în La major de George 
Enescu. Concertul în Re- 
minor pentru vioară șî orches
tră de Sibelius ; Suita „Iberia" 
de Debussy.

MARȚI 12 SEPTEMBRIE

18.00 în direct... Emisiune e- 
conomică. 18.30 Pentru copii : 
„Cline, cline — sună clopoțe
lul". Scenariul de Titel Constan- 
tinescu. 19.00 Pentru tineretul 
școlar : 1001 de întrebări. 19.30 
Telejurnalul de seară. 20.00 Al 
IV-lea Concurs și festival inter
național „George Enescu" — 
1967. Oedip de George Enescu, 
transmisiune de la Opera Ro
mână. 23.20 Telejurnalul de 
noapte.

Copii
poligloți

Pornind de la 
constatarea că mulți 
membri ai familii
lor renumiților vi
ticultori sînt bi
lingvi sau chiar tri
lingvi, și aceasta în 
decursul mai mul
tor generații, acum 
un an la Bordeaux 
s-a încercat o expe
riență în cadrul 
școlar, care s-a do
vedit edificatoare.

Educatoarele co
piilor între 2 și 7 
ani au evitat lecții
le propriu-zise, 11- 
mitîndu-se la exer
ciții de observare, 
activități manuale, 
cîntece, recitări, 
care permit copiilor 
să denumească o- 
biectele și acțiunile 
numai în limba res
pectivă.

„Contactul di
rect" pare a se fi 
dovedit superior di
feritelor metode au- 
dio-vizuale (de alt
fel eficiente în 
alte circumstanțe).

în ședințe zilnice 
de cîte 1/2 oră co
piii acestor tipuri 
de noi școli în
vață să gîndească 
81 b& .vorbească

RESTAURANT 
SUSPENDAT

La sud de portul maritim Bremen 
se va construi un restaurant suspen
dat deasupra autostrăzii, în curs de fi
nisare, ce leagă nordul Republicii Fe
derale a Germaniei de una din stră
zile europene intercontinentale. Res
taurantul, care se va întinde pe o lun
gime de 103 m, va consta dintr-o sală 
de mese uriașă,un bar-expres cu auto
servire și o cafenea cu terasă cu o ca
pacitate de 350 de locuri.

în engleză și ger
mană. Cu cît co
piii sînt mai mici, 
cu atît ei însușesc 
mai ușor limba, 
știut fiind că mai 
lesne se înregis
trează în memorie 
multe lucruri fără 
să-ți dai seama, ca 
de la sine.

Copiii nu-și mai 
aduș aminte că „În

văța". Micii poli
gloți capătă impre
sia că au știut de 
totdeauna ; limbile 
străine devin o a 
doua, a treia limbă 
maternă.

_ Rezultatele pozi
tive pun problema 
organizării de școli 
primare de acest 
tip.

O. M.
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Lucrările

■ conferinței

Referendumul
din Gibraltar

Potrivit știrilor transmi
se de agențiile de presă, 
forțele patriotice și mili
tare din Federația Arabiei 
de sud au preluat contro
lul asupra celui de-al 
13-lea stat al Federației, 
sultanatul Beihan, care s-a 
proclamat republică.

Lupta de eliberare națională 
condusă de cele două organizații
— Frontul Național de Eliberare 
și Frontul de eliberare a' sudu
lui ocupat al Yemenului (FLOSY)
— crește în intensitate și nu este 
exclus, așa după cum remarcă 
majoritatea observatorilor politici, 
ca în următoarele zile alte șei- 
cate sau sultanate să treacă sub 
controlul patrioților. Situația pe 
teritoriul federației rămîne totuși 
încordată și neclară ca urmare aîncordată și neclară ca urmare

Atacuri
ale patrioților 
sud-vietnamezi

unor deosebiri de vederi între 
cele două organizații într-o se
rie de probleme privind viitorul 
constituțional al federației, com
ponența viitorului guvern, precum 
și în problemele de tactică ale 
luptei de eliberare națională.

Armata federala, relatează a- 
genția France Presse, a cerut ce
lor două organizații ale mișcării 
de eliberare să negocieze între 
ele în vederea eliminării deosebi
rilor de vederi. în acest scop 
reprezentanții armatei au anunțat 
după o reuniune care a avut loc 
duminică a fost instituit un 
comitet destinat să favorizeze în
ceperea negocierilor între FLOSY 
șiF.N.L.

La Cairo, reprezentanți ai 
FLOSY urmează sâ aibă o nouă 
întrevedere cu membrii misiunii 
O.N.U. pentru Aden.

Presa egipteană informează că 
reprezentanți ai Frontului de Eli
berare Națională, care pînă în 
prezent au refuzat să poarte con
vorbiri cu misiunea O.N.U. pen
tru Aden, ar urma sâ sosească 
la Cairo, pentru a discuta cu a- 
ceștia o serie de probleme refe
ritoare la situația dm Arabia de 
sud.
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Duminică noaptea. la 
Kinshasa s-au încheiat lu
crările Conferinței mini
steriale a Organizației U- 
nității Africane.
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CONVORBIRILE GRECO
JAPONIA. Aspect de U • 
manifestație impotrh a vi
zitei unor naxe militare 
americane in portul Yoko

suka.

TURCE
srâsel-l grec de fror.uerâ 
ar. cropo-115 s-au încheiat 
orbirile dir.rre premierii

In cursul zilei de du
minică pe fronturile sud- 
vietnameze au fost sem
nalate noi atacuri ale for
țelor armate ale Frontului 
Național de Eliberare.

Astfel, la cîțiva kilometri vest 
de Hoi An, capitala provinciei 
Guang -Nam, în apropiere de 
Da Nang, patrioții au declanșat 
un atac puternic, duminică di
mineața, împotriva unei unități 
mixte compusă din pușcași ma
rini amerioani și soldați saigo- 
nezi. Agenția FRANCE PRESSE 
menționează că atît americanii 
cît și saigonezii au suferit pier
deri în oameni. Corespondentul 
agenției REUTER precizează la 
rîndul său, că atacul de dumini
că face parte din seria de ac
țiuni declanșate în ultimele zile 
de patrioți în întreaga provincie 
Guang Nam asupra pozițiilor puș
cașilor marini americani și bazei 
de la Da Nang. Duminică seara, 
la 40 km nord de această bază, 
detașamentele de patrioți au de
clanșat un alt atac.

Agenția de presă „ELIBERA
REA" a dat publicității un comu
nicat potrivit căruia în perioada 
25 iulie — 30 august, forțele pa
triotice sud-vietnameze au scos 
din luptă, numai în provincia 
Guang Nam, aproximativ 3 000 
de soldați inamici, din care 2 200 
americani.
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piedica sporirea tensiunii în 
Cipru și de a continua efortu
rile depuse in vederea găsirii 
de comun acord a unei soluții

In încheiere se subliniază 
.-.:e.-.:ia celor două părți de 
a dezvolta colaborarea în do- 
mer.iul economic, relevîndu-se 
::: odată hotărîrea de a res- 
pecta acordurile încheiate în
tre ele. Cei doi prim-miniștri 

examinat, de asemenea, 
crxLezne ale situației inter
na*: ocale care interesează ță-

După dezbateri, care au du
rat o săptamînă, participanții au 
adoptat 35 de rezoluții, din care 
20 referitoare la colaborarea ță
rilor africane în domeniul eco
nomic, cultural și social, 5 re
zoluții administrative și institu
ționale, iar 10 în domeniul po
litic, privind toate sectoarele de 
activitate ale organizației. Aceste 
rezoluții vor fi prezentate spre 
ratificare reuniunii la nivel 
înalt deschisă luni după-amiază 
în capitala congoleză.

Rostind cuvîritul de închidere 
al celei de-a 9-a sesiuni a Con
siliului Ministerial al O.U.A., 
Justin Bomboko, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Congo (Kinshasa), care a prezi
dat lucrările conferinței, a sub
liniat „spiritul de colaborare, 
cordialitate și fraternitate ce a 
caracterizat conferința miniștri
lor de externe africani" și a ex
primat urarea ca această ambi- - 
anța să fie menținută și la reu
niunea la nivel înalt, „în inte
resul viitorului Africii".

caia

•eat a de-
condiții

mele imagini recep- 
sze de ?»—4_S_4. 
țfreccd îs su
ci sonde*, pre- 
și peisajul din

Jtnl acesteia.
După Gteua în

cercări preliminare, 
care vor dura trei 
zile, va fi pusă în 
funcțiune și insta
lația destinată să 
efectueze o analiză 
electrochimie^ a so
lului lunar.

• PREȘEDINTELE Italiei. 
Giuseppe Saragat. a părăsit luni 
dimineața aeroportul Fiumicino, 
însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Amintore Fanfani, 
pentru a face o vizită oficială 
în Canada, Statele Unite și Aus
tralia. Prima etapă a călătoriei 
sale este Canada. în total, călă
toria președintelui Italiei va 
dura 23 zile, el urmînd să revină 
la Roma la 3 octombrie.

san au răspuns Ia întrebările re
dacției despre literatura rw—i- 
nă. citind din lucrările Jnr. La 
aceeași emisiune și-au dat con
cursul scriitorul Robert Sabatier 
și actorul Jean-Loitzs Bara uit. As 
fost incluse, de asemenea, me In
dii din repertoriul solistei Cor
nelia Angelescu. membră a 
ansamblului folclorie ..Doina-.

a

• DUMLNIC 4 seara s-a în
cheiat Ia Milano tradiționala 
sărbătoare a presei comuniste 
italiene — Festivalul ziarului 
..L’Unita-. organ al C.C. al P.C. 
Italian. Festivalul, care a în
ceput miercuri, a Drilejuit des
fășurarea unui program bogat 
si multilateral cu caracter po
litic si cultural.

• POSTUL de radio FRANCE 
CULTURE a transmis o emisiu
ne de poezie românească. La in
vitația lui Pierre de Boisdefre, 
critic literar, directorul Radio
difuziunii franceze, scriitorii ro
mâni Ana Blandiana. Alexan
dru Andrițioiu și Romulus Ru-

• UN fruntaș al Partidului 
Comunist din Indonezia Sardono. 
a fost arestat sîmbată la Djok
jakarta. sub acuzația de a f: di
fuzat propaganda antiguverna
mentală. Cu puțin timp înainte, 
un alt lider comunist din Java. 
Yakub Margolan. fusese arestat 
de autoritățile indoneziene sub 
o acuzație asemănătoare.

liiâ sâ e
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• SUTE de mii de parizieni 
a- rimbâtă fi dumini
ci. la parad Vineeanes din Pa- 
rzs. '.z sărbătoare
popahyrt a znndm „L’Humani- 
:e*. organ al C.C. al P.C. Fran
cez.

Duminică s-a încheiat 
Tîrgul internațional de 
toamnă de la Leipzig, care 
s-a desfășurat între 3 și 10 
septembrie. La această e- 
diție au participat 6 484 
firme din 55 de țări. El a 
fost vizitat de 225 000 per
soane, dintre care 50 000 din 
străinătate. Cu acest prilej 
au fost încheiate numeroase 
contracte.

La Tîrgul internațional 
de toamnă de la Leipzig din 
acest an au fost, de aseme
nea. prezenți reprezentanți 
ai unor firme de export și 
import din Republica So
cialistă România.

țf

Secvențe

„Nu putem accepta ca 
în numele principiului a- 
părării intereselor private 
să fie permisă lezarea in
tereselor naționale de că
tre capitalurile străine... 
Aceasta este valabil, în 
primul rînd, în domeniul 
exploatării petrolului nos
tru".

Cuvintele acestea care 
au provocat, probabil, e- 
nervare în unele birouri 
ale concernelor petroliere, 
aparțin președintelui co
lumbian Lleras Restrepo. 
Luarea de poziție a pre
ședintelui. în fața Congre
sului sindicatelor catolice 
desfășurat săptămîna tre
cută la Bogota, reflectă 
amploarea curentului în
dreptat spre apărarea bo
gățiilor naturale ale țării 
și, înainte de toate, a bo
gățiilor petroliere.

S-a remarcat că declara
țiile lui Lleras Restrepo 
au fost făcute la numai 
cîteva zile după descope
rirea unei mari fraude în 
plata redevențelor dato
rate de monopolurile pe
troliere străine care 
rează în Columbia. 
!>lema evocată de 
dintele columbian 
insă, mai complexă și mult 
mai dureroasă.

Cîteva monopoluri stră
ine, îndeosebi nord-ameri- 
cane, și-au instaurat do
minația aproape totală a-

ope- 
Pro- 

preșe- 
este,

industriei petrolieresupra 
columbiene, care a căpă
tat o pondere mare în an
samblul economiei Co
lumbiei. Punînd mina pe 
principalele zăcăminte de 
petrol (numai Internatio
nal Petroleum Company 
posedă pe teritoriu! colum
bian un milion de hectare 
terenuri), societățile străine

dale : în perioada 19»— 
1965 societățile «trărx aa 
învestit in industria petro
lieră Columbians 65f ariB- 
oane dolari ; în aceeafâ pe
rioada ele au obținnt pro
filuri în valoare de 1-5 mi
liarde dolari.

Scoțind profituri zra*e 
din exploatarea petroluln] 
columbian. International

pragheze

„ECOPETROL"
Șl DUȘMANII El

exploatează în mod pră
dalnic rezervele de petrol, 
irosesc cantități mari de ți
ței și gaze, lasă în pără
sire sondele de îndată ce 
productivitatea lor are ten
dințe de scădere. Toate 
acestea aduc mari preju
dicii economici țării. Pier
derile pe care operațiunile 
monopolurilor petroliere ie 
provoacă Columbiei pot 
fi apreciate și din urmă
toarele date statistice ofi- »

Petroleum și celelalte com
panii duc un război ne
declarat împotriva socie
tății columbiene de «lai 
ECOPETROL (Eapresa 
Columbiana de Petroîeus; 
care se ocupa cu extrac
ția de petrol. Din momen
tul înființării societății 
(1950) și pînă astăzi, mo
nopolurile care operează 
în Columbia au făcut și 
fac tot ceea ce Ie stă în 
putință pentru a impiedi-

nale. In prezent, printr-o 
pc.Etică de stocare și de 
prelucrare foarte lentă a 
tanti taților de petrol fur
nizate de ECOPETROL, 
concernele petroliere cau
tă să limiteze activitatea 
de extracție a societății 
columbiene și. pe un ter
men mai lung, s-o înăbu
șe cu totul.

Forțele patriotice din 
Columbia cer cu insisten
ță naționalizarea industriei

petrolului Un proiect de 
rerohitie in această pro
blemă a fost prezentat la 
începutul anului în 
Camerei depu taților 
Congresul columbian, 
același timp, potrivit 
claxatiilor ministrului 
dustriei al Columbiei, Tor
res. in sferele guverna
mentale se cristalizează 
hotârirea de a se crea o 
corporație columbian.! ca
re. spre deosebire de ECO
PETROL, să se ocupe nu 
numai de extracția, ci și 
de prelucrarea petrolului. 
Această măsură ar slabi, 
fără îndoială, lațul în care 
monopolurile străine au 
prins bogățiile petroliere 
ale Columbiei.

..Politica economică a 
Columbiei și dezvoltarea 
economiei columbiene — 
releva cu nuanțe drama
tice președintele Restrepo 
— nu poate fi expusă bu
nei sau proastei dispoziții 
a unor societăți sau bănci 
străine". Care este sem
nificația exactă a unei a- 
semenea poziții, e dificil 
de sesizat. Dar faptul că 
in cercurile guvernamen
tale de la Bogota se fac 
auzite asemenea accente 
noi. ncîntilnite în trecut, 
măsoară forța crescîndă a 
mișcării de promovare a 
independenței și suverani
tății naționale.

EM. RUCÂR

(Urmare din pag. I)
curs 
din 
în 

de- 
in-

cunoscuții — lucrează la o 
amplă gramatică de nivel u- 
niversitar, a limbii române, 
bogat ilustrată cu texte din 
literatura contemporana, la 
redactarea unui dicționar fra
zeologic (român — ceh și ceh 
— român), precum și a 
culegeri de proverbe și 
lori românești.

L-am căutat, evident, 
octogenarul profesor, în __
căruia, printre zecile de vo
lume ale scriitorilor români, 
printre nenumărate obiecte 
de artă populară românească, 
m-aș fi simțit, mi s7a spus, 
ca acasă. Plecase însă îndată 
după sărbătorire într-o sta
țiune.

îl rog deci să primească a- 
cum, urarea de sănătate și 
viață lungă pe care i-o trans
mit Ia începutul acestor în
semnări.

unei 
zică-

pc 
casa

Intilnire cu
D'Artagnan
Coboram spre Piața Hrad- 

eianska, copleșit încă de im
presiile cu care părăsisem 
Hradul — această veritabilă 
diademă a orașului căruia i-a 
și devenit simbol — cînd un

strigăt mă făcu să tresar. S-ar 
fi putut ca închipuirea 
s-o ia razna, însuflețind chi
pul sau spada vreunuia din 
regii și cavalerii întâlniți cu 
cîteva minute mai înainte, 
prezenți, de-altfel, ca o escor
tă mută, și aici, în blazoane- 
le și basoreliefurile de sub 
balcoanele fiecărei clădiri. 
Dar, nu. Era un strigăt de 
luptă real, îl surprinsese și pe 
însoțitorul meu, iar zăngăni- 
tul de spade încrucișate ce-i 
urmă, îmi întări și mai mult 
impresia că e vocea unui cu
noscut. Zgomotul părea să 
răzbată de undeva, de după 
zidurile vechiului palat 
Schwarzenberg, o construcție 
tipică Renașterii cehe, de 
prin 1543—1563 și care adă
postește Muzeul de istorie 
militară. Presupunerile se do
vediră întemeiate. în interio
rul curții de onoare, se da o 
luptă aprigă. Spadele și cu
țitele scăpărau fulgerător, mî- 
nuite cu o dexteritate uimi
toare. Patru bandiți, apelînd 
la scaunele și mesele ce sc 
găseau în micul birt, încercau 
să țină piept unor asalturi 
pe cît de dibace pe alît de 
elegante și ironice. Zadarnic.. 
Mușchetarii ieșiseră din nou 
victorioși. Nici nu se putea 
altfel. între ei se afla doar 
D’Artagnan. L-am recunoscut 
tocmai cînd în aplauzele ce

mea

După cum era de așteptat, consultarea de duminică din 
Gibraltar a dat cîștig de cauză britanicilor. Chemați să 
aleagă între „alipirea la Spania* sau „menținerea actua
lelor legături cu Marea Britanie", gibraltarienii s-au pro
nunțat pentru ultima alternativă. Cu aceasta s-a încheiat 
încă un episod al disputei hispano-engleze cu privire la 
teritoriul respectiv, nu însă și disputa. Pentru că una dintre 
părți (Spania) nu recunoaște valabilitatea referendumului.

Chestiunea de bază era să se determine dacă organizarea 
unui referendum în Gibraltar este legală, adică dacă este 
conformă cu normele de drept în vigoare. Pentru a-și sus
ține pretențiile, fiecare parte a pornit însă de la alt cri
teriu de bază. Pentru spanioli acest criteriu l-a constituit 
teritoriul ; pentru englezi baza de pornire a constituit-o 
populația. Madridul a invocat, prin urmare, rezoluțiile 
O.N.U. cu privire la decolonizare, plus vechiul tratat de la 
Utrecht, în timp ce Londra a bătut monetă pe dreptul popu
lației la autodeterminare. De aici un foarte clasic dialog 
al surzilor.

Prevalîndu-se de rezoluțiile O.N.U. (care, în esență, reco
mandau rezolvarea disputei prin tratative) spaniolii au res
pins de la bun început referendumul, cerînd reluarea trata
tivelor. Ei au acuzat Anglia că prin întreruperea tratati
velor a încălcat rezoluția O.N.U. cu privire la Gibraltar. 
Potrivit Madridului, a cere populației să se pronunțe pentru 
„menținerea responsabilităților Marii Britanii" echivalează 
cu a cere gibraltarienilor să accepte perpetuarea actualului 
statut de colonie. Or, aceasta înseamnă că Anglia „vrea să 
arunce asupra populației responsabilitatea sustragerii de la 
decolonizare". în același timp, a propune populației să de
cidă dacă Gibraltarul trebuie sau nu să fie restituit Spaniei, 
înseamnă violarea articolului 10 al Tratatului de la Utrecht, 
care prevede revenirea la Spania în cazul cînd suveranitatea 
britanică încetează.

într-o foarte recentă rezoluție a Comitetului celor 24 se 
arată că menținerea în continuare a Gibral tarului sub domi
nația britanică este incompatibilă cu Carta O.N.U., întrucit 
„orice situație colonială care distruge total sau parțial unita
tea națională și integritatea teritorială a unei țări e incom
patibilă cu țelurile și principiile O.N.U.".

La toate aceste Londra a răspuns că aplică principiul 
autodeterminării, care și acesta este un principiu de bază al 
Națiunilor Unite. La care i s-a ripostat (Corriere della Sera) 
precum urmează : „E o vană ipocrizie a susține că Gibraltarul 
e decolonizat și că deci are dreptul la autodeterminare. Nu, 
Gibraltarul e colonie, s-a spus și s-a răspuns la Națiunile 
Unite. Iar dreptul la autodeterminare trebuie recunoscut 
populației dintr-o unitate geografică, nu din fragmente de 
unitate geografică. Sînt împotriva Angliei istoria și geografia. 
Istoria zice : decolonizare ; geografia zice : Gibraltarul și 
Spania". Potrivit aceluiași ziar, referendumul nu înseamnă 
altceva decît o tentativă din partea guvernului englez de a 
eluda rezoluțiile O.N.U. printr-un simulacru de legalitate.

Englezii vor căuta, desigur, să folosească rezultatele re
ferendumului ca argument suprem pentru rămînerea mai 
departe în Gibraltar. Spaniolii, dimpotrivă, vor considera < 
aceste rezultate ca nule și neavenite. Prin urmare, disputa 
va continua. V

ION D. GOIA
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WOW 
L ga j &

lor peste 400 de spectatori 
se făcea nevăzut.

— îl puteți reîntâlni și mîi- 
ne, mă consolează 
dramaturgul Ludvik 
ka care-mi explică 
misterul prezenței la 
cunoscutului erou al 
mas. D’Artagnan e angajat Ia 
U.D.A. (Casa de cultură a ar
matei). De patru ori pe săp- 
tămînă își dă întâlnire 
cu sute

amabil 
Zahrad- 
toiodată 
Fraga a 
lui Du-

Stand al României la Tîr- 
gul internațional de la Sa

lonic

aici, 
de spectatori, intre 

care evident predomină tine
retul.

Interlocutorul ineu, îmi o- 
fera și alte amănunte despre 
aceste spectacole pe care le 
găzduiește intr-un decor a- 
decvat. între tunuri și arme 
străvechi, curtea de onoare, a 
Muzeului.

— Nu e vorba de un spec
tacol, în adevăratul înțeles ai 
cuvîntului. Sînt demonstrații 
de scrimă istorică, care în
cearcă să ofere vizitatorului 
și o ilustrare pe viu a felului 
în care erau întrebuințate ar
mele, mai ales din Evul me
diu, și care sint expuse în 
muzeu. Desigur pentru ca re
constituirea istorică să aibă 
o plastică accesibilă am intro
dus și elementul narativ. Sce
nele de luptă se succed pe 
firul amintirilor redate in stil 
cronicăresc și umoristic de 
către un experimentat 
vaier.

Acest mod interesant de 
prezentare a exponatelor con
tribuie, evident, la sporirea 
popularității muzeului. Sute 
de turiști străini, sosiți în Pra- 
ga, aleg între zecile de muzee 
pe cel de istorie militară. Ca 
să nu mai vorbim de tinerii 
locuitori ai orașului, care aș
teaptă nerăbdători sfîrșitul 
fiecărei săptămîni pentru cap
tivanta și instructiva intilnire 
cu D’Artagnan.

Procesul 
de la

Pretoria

ca-

In fața tribunalului din 
Pretoria urmează să com
pară 37 de patrioți africani, 
acuzați de „terorism, tră
dare și conspirație, vizind 
înlăturarea administrației 
K.S.A. asupra Africii de 
sud-vest“. In virtutea legis
lației în vigoare, ei sînt pa
sibili de ■ pedeapsa cu 
moartea.

Poți cei 37 de acuzați sînt 
membri ai partidului Orga
nizația populară din Africa 
de sud-vest (S.W.A.P.O.), 
care cere acordarea inde
pendenței acestui teritoriu, 
in conformitate cu rezoluția 
O.N.U, din octombrie 1966, 
care a anulat mandatul 
R.S.A.

Se așteaptă ca procesul 
să dureze mai multe săptă
mâni. Numeroase organi- 

în-
mini. Numeroase 
zații din țară și din 
treaga lume și-au exprimat 
protestul față cLe procesul 
pus la cale de autoritățile 
de la Pretoria.
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