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• La Combina
tul de îngrașă
minte chimice
Turnu Măgurele,
erori In faza de
proiectare valo
rind 22000000
lei
• Cine plătește
daunele ?

...Ne aflăm pe șantierul uneia 
dintre modemele cetăți ale chi
miei românești — Combinatul de 
îngrășăminte chimice Tumu Mă
gurele. Cu vreo patru ani în ur
mă printr-un proiect elaborat de 
I.P.R.A.N. — București, se pu
neau bazele construcției liniei 
de acid sulfuric (etapa I) din ca
drul combinatului. In vederea a- 
limentării cu apă industrială, deci 
în scopuri tehnologice, au fost 
montate două conducte metalice 
a căror lungime depășea o 
jumătate de kilometru. Con
form proiectului, conductele au 
fost îngropate în pămînt la o a- 
dîncime ce 7 m. Dacă prin 
proiect s-a preconizat o astfel 
de soluție» oricine va spune că 
au fost studiate în amănunt, toa
te variantele de amplasare și, 
că cea aleasă a corespuns tutu
ror cerințelor curente și de pers
pectivă ale materializării investi
ției. S-au avut, oare, în vedere a- 
ceste cerințe ?

— Nu, ne răspunde tovarășul 
inginer șef Smereoinschi. Deoa
rece proiectantul n-a prevăzut 
extinderea ulterioară a combina
tului, anul trecut, odată cu desfă
șurarea lucrărilor corespunzătoa
re etapei a IV-a de dezvoltare, 
fabricile de amoniac, azotat de 
amoniu și acid fosforic au aco
perit efectiv conductele îngropa
te aici din etapa I.

Deci, aproape 124 tone de me
tal pentru care s-au cheltuit a- 
proape un milion de lei au fost 
abandonate...

Am căutat pe proiectant. Iată 
ce ne declară șeful proiectului, 
tovarășul ing. Vasile Dochia, de 
la I.P.R.A.N.:

— In iunie 1966, noi am ela
borat un proiect de deviere a 
conductelor. Vinovat este numai 
constructorul...

— De ce ?
— Deoarece a amplasat lucră

rile etapei a IV-a peste conduc
tele îngropate... (ca și cum lucră
rile etapei a IV-a nu se desfă
șurau conform... proiectului — 
n.a.).

Mai este cazul să comentăm o 
astfel de justificare ? Vrem însă 
să-i amintim proiectantului că 
„vina" constructorului (I. C. M. 
București (este aceea de a fi... 
descoperit ceea ce, proiectantul 
îngropase cu bună știință (NE-
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Sosirea in Capitală a primului
ministru al Republicii Iurcia,

La Invitația guvernului Re
publicii Socialiste România, 
miercuri dimineața a sosit în 
Capitală primul ministru al 
Republicii Turcia, Suleyman 
Demirel, care, împreună cu so
ția, face o vizită oficială în 
țara noastră.

Premierul turc este însoțit în 
vizita sa de ministrul afacerilor 
externe, Ihsan Sabri Caglavan- 
gil și soția, de Mehmet Tur- 
gut, ministrul industriei, Refet 
Sezgin, ministrul energiei și al 
resurselor naturale, Kamuran 
Giirun, ambasadorul Republicii 
Turcia la București, și alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul Băneasa, în 
întimpinarea oaspeților au sosit 
președintele Consiliului de Mi-

niștri, Ion Gheorghe Maurer 
soția sa, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Mihai Mari
nescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Aurel 
Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, George 
Macovescu, prini-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
Ion Drînceanu, ambasadorul 
României la Ankara, conducă
tori ai unor instituții centrale,

/Continuare în pag. a Vl-a)

Vizita protocolară
Miercuri, primul ministru al 

Republicii Turcia, Suleyman De- 
Imirel, a făcut o vizită protoco

lară președintelui Consiliului de 
I................................... ....

i cordială.
La întrevedere

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej cei doi șefi de 
guverne au avut o convorbire

I
j au luat parte 

Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini,

Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, George Kfacoveseu,. prim
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
exterior, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Drînceanu, ambasadorul Ro
mâniei la Ankara.

Au fost de fată persoanele ofi
ciale care însoțesc’ pe înaltul 
oaspete.

CITIȚI

pentru tine
MUNCA LOTRU

O CINSTE,

PROIECTĂRII
ȘTIINȚA — tr fi mal aproape 
de adevăr...) aid. Interesant, că 
de acolo, din pămînt, deși nu 
mai puteau fi auzite fi... văzute, 
conductele, s-au răzbunat: stîlpii 
noilor construcții n-au putut fi 
îngropați decît după ce conduc
tele au fost sparte. Altă munci, 
alți bani...

Discuțiile le-am continuat la 
Direcția generală a îngrășăminte
lor chimice din Ministerul Indus
triei Chimice, Interlocutor — to
varășul inginer Alexandru Petro- 
ianu :

— Etapa a TV-a, de extinde
re a combinatului n-a fost pre
văzută de proiectant. Dacă am fi 
scos conductele, ne spunea dîn- 
sul, plin de convingere, ar fi tre
buii să oprim combinatul... Așa...

Iată așadar, turul de orizont 
complet al factorilor implicați în 
risipa sutelor de tone de metal 
de pe șantierul de construcții al 
combinatului din Turnu Măgu
rele. Vina este aruncată de la u- 
nul la altul ca o minge. Dacă 
proiectantul privește cu senină
tate propriile-i lipsuri, aruncînd 
răspunderea în brațele construc- 
torîdui, nu-1 mai puțin adevărat, 
că la minister nu se cunoaște cî- 
tuși de puțin situația de pe șan
tier. Poate că este cazul acum, 
să întrebăm pe toți factorii răs
punzători, în ce măsură s-a răs
puns repetatelor sesizări ale fi
lialei T. Măgurele a Băncii de 
Investiții atund cînd organele 
acesteia au constatat gravele de- 
fidențe ?

PETRU G. BRATU

PAG o.INVITAȚIE LA
O DEZBATERE

O
ONOARE?

Constanța. Bătrînul oraș tn care străju

iește statuia lui Ovidiu întinerește de la o 

zi la alta prin ridicarea noilor cvartaluri 

de locuințe ale celo* cinci Tomisuri.

Foto: AGERPRES

Vidra; Voineasa, Malaia, Ciun
ge t, Mănăileasa.

Nume necunoscute tn urmă cu 
un an dar care au dobîndit pe 
harta economică a țării coordo
nate precise. Toate au aceeași 
semnificație și se contopesc în- 
tr-unul singur — LOTRU. Dar 
cei care le-au scos din anonimat 
își ascund numele în spatele ce
lor cinci litere, numindu-se sim
plu și modest constructori. Sînt 
oameni a căror biografie se con
fundă de-a lungul unor ani cu 
cea a șantierului. Mulți dintre ei 
au început munca de construc
tor tineri și sînt încă tineri. Pe 
cîțiva i-am cunoscut în aceste 
zile pe șantierul hidrocentralei de 
pe Lotru. I-am întâlnit la gale
ria de acces principal de la Ciun- 
get. Cea dintâi cunoștință am fă
cut-o cu electricianul Nicolae

PRESTIGIUL INIȚIATIVELORRECOMANDĂ
(Continuare tn pag. a 11-a)

Portret de Floare.

Casa de cultură

RECOLTĂRI DE SEZON
Dintre culturile ce 

se recoltează în a- 
ceastă perioadă, în 
cea mai mare propor
ție a fost strînsă floa- 
rea-soarelui. Extin- 
zînd mecanizarea, 
unitățile agricole so
cialiste au recoltat a- 
țeastă valoroasă

plantă oleaginoasă de 
pe mai mult de ju
mătate din cele peste 
481 000 ha cultivate, 
în regiunea Bucu
rești, care este cea 
mai mare cultiva
toare, floarea-soare- 
lui s-a recoltat în pro 
porte3 de peste 80 la

sută, iar în regiunile 
Oltenia, Iași și Su
ceava în proporție de 
60—75 la sută.

înmulțirea în acest 
an a soiului „Re
cord", care se va ex
tinde în anul viitor 
pe cel puțin jumă
tate din suprafața

destinată acestei cul
turi, deschide noi 
perspective sporirii 
producției, acest soi 
fiind mai productiv 
și cu un conținut mai 
ridicat de ulei.

(Agerpres)

Căutarea unor soluții ideale de 
viață, care să le poată exprima 
intr-un grad înalt și plenar talen
tele și personalitatea, a unui mod 
de comportare în societate. în fa
milie, la locul’de muncă, ducînd 
la dobîndirea dragostei și respec
tului tovarășilor lor — criteriu 
fundamental al valorilor morale 
în socialism — iată o chestiune 
devenită, la ora actuală, rațiunea 
de a fi a milioanelor de tineri 
din țara noastră.

în ce fel se reflectă aceste im
perative majore în activitatea ca
selor de cultură ale tineretului 
din Capitală ? Răspund oare 
manifestările organizate aici exi
gențelor sporite ale participante
lor, își ating ele scopul esențial 
— cultivarea, prin dezbateri pa
sionante, prin confruntări îndrăz
nețe, a trăsăturilor de caracter și 
de simțire ce dau factura psihi
că și dimensiunile morale ale o- 
mului contemporan ?

Mai întîi, o sumară statistică, 
în prima jumătate a anului, ia 
cele șase case ale tineretului 
bucureștean s-au ținut circa 40 de 
manifestări; în medie, deci, cîte 
una pe lună. Extremele sînt mar
cate de raioanele 16 Februarie <9 
acțiuni) și 23 August (4 acțiuni . 
Raioanele T. Vladimirescu, 30 
Decembrie și N. Bălcescu sînt pe 
picior de egalitate la acest capi
tol : cîte șapte acțiuni. Deși ci
frele nu spun mare lucru, prin 
ele însele ilustrează într-o bună 
măsură existența unor preocupări 
continue față de acest aspect al 
educației tineretului. A doua con
statare : din 40 de programe, 17 
(deci, aproape jumătate...) sînt 
simpozioane Ga Grivița Roșie, 
toate manifestările ținute în acest 
an au fost, pur și simplu... sim-

pozioane !), opt conferințe, șapte 
expuneri (tot un fel de conferin
țe și ele, dar fără text...), șase 
..mese rotunde", o (adică una 
dezbatere și un (!) recital de 
versuri. Concluzia e mai mult 
decît clară : efortul de a găsi 
forme cît mai variate și, deci, 
mai atractive, mai adecvate atît 
condițiilor existente în zona fie
cărui lăcaș de cultură în parte, 
cît și temelor propuse spre a fi 
discutate, este minim ! Mai mult 
chiar. Dacă se are în vedere că, 
de regulă, chiar simpozioanele a- 
cestea, așa cum se desfășoară, de 
fapt, sînt tot un fel de conferințe 
(ținute de doi sau trei vorbitori, 
fiecare cu „parcela’ sa temati- 
că...) rezultă că, practic, mai bi
ne de trei pătrimi din totalul 
manifestărilor au fost de tipul... 
prelegere ! Iar dacă și vorbitorul 
era profesor, lucru foarte frec
vent, tipicul didactic al manifes
tărilor era garantat...

— Bine, dar simpozionul **ste 
unul dintre genurile de manifes
tări viabile în cultura de masă... 
arăta, puțin derutat, tov. Liviu 
Ouatu, directorul Casei tinere
tului din raionul Grivița Roșie.

Incontestabil. Ca și conferința 
sau expunerea, de altfel. E regre
tabilă doar ușurința cu care se 
înghesuie, în aceleași forme fixe, 
conținuturi variate, probleme și 
aspecte ce reclamă, fiecare în 
parte, modalități proprii de ex
presie : închipuiți-vă, pentru 
comparație, un grup de tineri, 
băieți $i fete de diferite vîrste și 
staturi, îmbracați absolut în ace
eași uniformă !

Dar nu cumva, oare, temele 
expuse se potrivesc, cum se spu
ne, de minune „ținutei" în care

au fost îmbrăcate ?! A treia con
statare, deci : caracterul mult 
prea general al unor probleme a- 
bordate. Iată cîteva subiecte, 
practic... inepuizabile, cu atît 
mai mult în timpul scurt afectat 
conferențiarilor : „Munca, dato
rie de onoare", „Tinerețea, pri
măvara vieții", „Aptitudini, ta
lent, muncă", „Etica și compor
tarea în societate", „Pasiune, cu-

tezanță. dăruire" etc. Observația 
principală este, deci, că aceste 
teme, mai bine zis domenii eti
ce, de mare importantă fiecare în 
parte, ca depozitare ale unor as
pecte ce s-ar cere elucidate se
parat, nu sînt gîndite pînă la ca-

ION BUTNARU

(Continuare in pag. a ll-a)
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Vizitiu, un tânăr mărunțel și bine 
legat cu ochi adinei și vii sub o 
frunte înaltă acoperită de casca 
de protecție. Cincisprezece ani 
din biografia sa sînt scriși în pia
tra dură a marilor hidrocentrale, 
în 1953 cînd a plecat brigadier 
voluntar la Bicaz nu împlinise 
încă vîrsta majoratului.

— Am făcut 6 luni. Apoi am 
rămas pe șantier. Cînd am în
cheiat contract pe doi ani mi-am 
zis că nu rămîn, orice s-ar în
tâmpla. Dar, după doi ani n-am 
mai putut să mă despart de șan
tier și de ortacii mei 1

Povestește grav. Șantierul este 
o parte din viața sa, poate cea 
mai importantă. Aici s-a căsăto
rit, aici i s-a născut fetița. A fost 
primit în partid și promovat în 
munca de secretar U.T.C.

„Două evenimente frumoase 
s-au petrecut în viața mea. La 
Bicaz m-am calificat în meseria 
de electrician și mi-am comple
tat studiile.

Și tot de la Bicaz păstrează o

VASILE RÂVF.SCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

(Continuare in pag. a tl-a)

însemnări

PALETA CROMATICĂ
Pentru a intra în oraș nu ca un călător de o 

clipă, trebuie să bați drumurile de la Timiș și să 
intri pe poarta cu însemnele burgului------ un ste
jar dezrădăcinat unde legenda spune că Solomon 
fugărit de tătari și-a ascuns coroana și ajungînd 
la niște pietre care-i poartă numele a dat pinteni 
calului pentru un zbor de douăzeci de metri — 
tentativă de Icar, călăreț în umbra legendelor. 
Vechea cetate diri Țara Btrsei își așteaptă, nouă 
și medievală, deopotrivă, neobositul călător. Aici 
impresionează plăcut și liniștea și aerul odihnitor 
și vechile vestigii. Așa cum soarele împrejmuiește 
pămîntul, așa și dealul XVarthe și Tîmpa și Dea
lul Melcilor împrejmuiesc Brașovul — zid natural 
verde și îmbietor. în oraș cel mai odihnitor popas 
este Biserica Neagră — lăcaș de liniște în care 
prin tuburi de or°ă curge Bach.

Dar pasul grabnic te mînă spre Schei. Există 
o istorie a acestui cartier vechi care apare ca o 
remarcabilă zonă cromatică celor care privesc 
de pe drumul lui XVarthe, călătorind spre Po-

iana Brașov. Istoria e scrisă fără prea multă ri
goare științifică, dar se străduiește să devină 
Tocul special pe care-l ocupă în istoria Țării Bîr- 
sei, Scheiul, fiindcă din Evul de mijloc și pînă 
la cumpăna veacului al XVIII-lea scheienii au 
trăit izolați de Brașov, Scheii, leagănul de mește
șug nu avea măcar cinstea să poarte numele de 
foburg. Poarta masivă de piatră îl separa de oraș, 
înnegrită de ani și întâmplări ca și celălalt mo
nument vecin — Biserica Neagră. Scheienii nu se 
puteau împăca cu situația de „exilați" ai cetății. 
S-au unit la acea cumpănă a veacului al XVIII- 
lea sub conducerea căpitanului Ilie Birt și au 
împins gărzile împărătesei pătrunzînd în burg. 
Organizați pe căprării, ei au manifestat pe stră
zile orașului impunîndu-se ca o forță de te
mut. De atunci, în fiecare an, primăvara are loc

DUMITRU M. ION

(Continuare tn pag. a Il-a)



PRIMIREA

IN U.T.C
Ea3

ORGANIZAȚIE
(Urmare din pag. I)

Imagini din cartierul Țiglina, Galați.

DE SALTIER

nise Ia noi, la șantierul 
cu vreo trei luni în urmă, 
băiat cumsecade, sau nu 

:m să-1 cunoaștem încă, 
nu prea stăm bine cu 

rile", l-am întrebat dacă 
a intre în U.T.C. A fost de 

Și fără prea multă vorbă, 
ius în discuția adunării ge- 
și l-am primit. La vreo 

ise luni după ce devenise 
, aflăm c-a ajuns în puș- 
7ura biciclete".
nedumerirea mea, relata- 

itecistului Spiru Roșea, 
or în secția mecanică — 

a Șantierului naval din 
n-a surprins în mod deo- 

eRnimeni din cei prezenți 
îțb.
m să vă relatez un alt 
r< într-un fel, are o strîn- 
tură cu episodul povestit, 
tovarășul MARIAN RĂ- 
>(JU, membru al comite- 
.H|C. de la Combinatul de 
râficiale din Brăila. Ceea 
ipyestesc mi s-a întâmplat 
ircă văd și azi... La cîte- 
după ce împlinisem 14 

e în poarta casei noastre 
ul organizației U.T.C. de 
împreună cu instructorul 
1. „Ei, gata intri ? — mă 

instructorul. „Unde ?" 
îu. „Cum unde ? Ce faci 
iutorul ? — mă apostro- 

— în U.T.C." „Păi, să 
nu m-am gîndit încă ; să 
bzuiesc și eu..." — răs- 
Ce să chibzuiești", se 
zează, rățoindu-se la mi- 
uctorul. Nu știu ce-am 
puns. îmi amintesc doar 
bătut dintr-o dată gîn- 

îu vorbim aceeași limbă, 
rs spatele și-am intrat în 
îi târziu m-am dus eu 
a secretarul organizației 
licitat să fiu pus în dis- 
eciștilor, care să apreci- 
1 merit sau nu să intru 

lor.
identiază. astfel, cu pri- 
factorul comun al celor 
soade : modul în care u- 
re U.T.C., unii activiști 
ă se preocupe de primi- 
ilor în U.T.C., de crește- 
iirilor organizației.
;a aceasta este, în unele 
mai răspîndită.) Iată ce 
i un alt membru al co- 

U.T.C. de la Combina-

ACT DE MARE
RĂSPUNDERE

să in-

tova- 
vă o-

tul de fibre artificiale din Brăi
la

— Se obișnuiește ca, din cînd 
în cînd, cineva de Ia comitetul 
U.T.C. să treacă pe la serviciul 
de personal cu întrebarea : „Ați 
mai angajat vreun tînăr de vîr- 
stă utecistă fără a fi membru 
U.T.C. ?“ Numai ce i se află nu
mele, și-apoi, la el: „Vrei 
tri în U.T.C. ?“

I-am întrebat pe acești 
răși : „Cine vă îndeamnă, 
bligă să procedați astfel ?“

— Nimeni, și totuși... răspun
de tovarășul ALEXANDRU 
COADĂ, secretar alAComitetului 
orășenesc Brăila al |țJ.T.C. S-a 
creat o anume stareț, psihologi
că, i-aș zice, în ceea ce privește 
primirea în U.T.C. Cauza nu 
trebuie căutată doar în organiza
ția de bază. A devenit o obiș
nuință ca periodic (destul de des 
însă) să se raporteze la comitetul 
regional al U.T.C. numai două, 
trei obiective: cotizația, adună
rile generale și primirea 
U.T.C., O lipsă a noastră ? 
sigur. Dar și tovarășii de la 
giunea U.T.C., ori de cîte 
pun mina pe telefon, prima 
bă, aproape în Ioc de „bun

în 
De- 
re- 
ori 

vor
bă, aproape în Ioc de „bună — 
ziua" este : „Cum stați cu pri
mirile ? Ce raportați ?“ Fără a 
apela Ia modestie, cred că în a- 
cest context trebuie analizate 
lipsurile noastre, ca și cele ale 
comitetelor U.T.C. din întreprin
deri, ale birourilor organizațiilor 
de bază etc.

Că lucrurile stau așa, au dove
dit-o, cu fapte, toți cei cu care 
am stat de vorbă. „Ne simțim 
nevoiți, în felul acesta, să primim 
în organizația U.T.C. tineri care, 
după părerea noastră, nu meri
tă" — mărturisește tovarășul 
VASILE PORUMBOIU.

tar al Comitetului orășenesc Ga
lați al U.T.C.

— Din această 
cizează LUCIAN 
la Laminorul de 
deseori se dovedește 
exigență în pregătirea 
care urmează să doină uteciști. 
„Perioada de pregătire", de a- 
propiere și familiarizare a tină- 
rului cu problemele, cu preocu
pările organizației U.T.C. este 
mai mult o vorbă. Practic, de 
cele mai multe ori lipsește. E 
drept, în statut sînt prevăzute ri
guros condițiile pe care să le în
deplinească tinerii care aspiră la 
titlul de utecist. Aceste criterii 
sînt neglijate însă în activitatea 
noastră concretă. Ele apar ca 
niște formule scoase la iveala, 
din cînd în cînd, în vreo discu
ție teoretică.

Desigur, s-ar putea comenta 
mult pe marginea unor atari opi
nii. Starea ’ - - -
cu modul în care sînt pregătiți 
și primiți 
U.T.C. nu 
necunoscută- Ziarul nostru a re
liefat, de altfeL și alte cazuri si
milare). Mai mult, încep <ă 
apară și sugestii. propuner. me
nite să faciliteze o soluțje cft 
mai hună. iCîteva au reeșă s: 
din opiniile de fața1. Ceea ce 
se 'impune, desigur, in momen
tul actual este ca respectivele 
comitete U.T.Q, organizațiile de 
bază, «ă depună eforturi pentru 
repunerea în actualitate a acestui 
deziderat înscris cu litere de le
ge în statutul organizației noas
tre, tratând activrtatea de pregă
tire și primire a tinerilor in 
U.T.C. cu seriozitatea F- răspun
derea ce le incumbă.

Ploiești (de la cores
pondentul nostru)

De cîteva zile, Pa
latul culturii din ora
șul Ploiești găzdu
iește în sala Coloa
nelor o expoziție de 
artizanat în care și-au 
dat întîlnire tot ceea 
ce au realizat mai 
nou și frumos coope
rativele meșteșugari
lor și întreprinderile 
intrate în concurs din 
cadrul U.C.E.C.OM.

FRUMUSEȚI IN COMPETIȚIE
Vizitatorii sint im

presionați de paleta 
coloristică a covoare- 
lor de Breaza și Co
marnic, a cusăturilor 
naționale în care au 
coborît parcă motive 
din toamna acestui 
an bogat, a toamnei 
anului 1967.

Alături de dantelă
ria de ornamente din 
fier forjat stau mobi
lele realizate cu multă 
măiestrie și bun gust. 
Dacă ar fi să între
băm ce notă bună 
acordă și cui, miile 
de vizitatori ar răs
punde cu greu, pen-

tru că totul farmecă. 
Și întrebarea care se 
naște e firească: „Pe 
tind vom putea să 
găsim în magazine 
toate acestea ?“ Pro
ducătorii răspund: 
„Nu peste mult timp 
și în nici un caz peste 
finele acestui an 1“

cauză — pre- 
PODLAȚI de 

tablă-Galați, 
o slabă 
tinerilor

de lucruri în legătură

tinerii în organizația 
este nici nouă și md

letă cromatică

L ANDBETTA

Id cetatea

lui Gelu

patriotic

Moment

PARADIS
de Radu Cosațu

wu d-*tisurat 
rocrbve

aparatelor se împacă 
efortul nobil de cul- 

Deocam- 
ascnltăm

CRONICA

(Urmare din pag. I)

tiiei „sărbătoarea junilor14 tind se 
ă operațiunea condusă de Ilie Birt, 
țeastă dată în liniște cu valențe de 
lie act ritual. îmbrăcați de sărbă- 
, tinerii trec poarta ca și intîia 
dar cu gînduri de pace ș» frăție, 

în centrul Brașovului, apoi se în- 
în piața Scheilor. Cei care defilea- 
\tîia oară primesc tacit un certifi- 
le „vîrsta de bronz", ca un fel de 
virilă. în Schei intri cu sentimen- 
venerației pentru cei care l-au 
lat chiar numai vremelnic — oa- 

care au închegat cartea culturii 
nești — Anton Pann, Șt O. Iosif, 
! Pușcariu, Lucian Blaga.
’curgem străzile înguste, contor- 
te, botezate cu nume ciudate (Pe 
e, Variște) în căutarea școlii la 
a învățat Blaga. Există un com- 
de elemente, de stări ascunse care 
ermit înțelegerea unui autor fără 
opunerea ambianței în care a trăit 
eat... Cred că Scheiul e unul din 
ele locuri în care imuabilitatea își 
ostul. De fapt aici s-au schimbat 
e lucruri în arhitectonică. Actul 
\dire a unei vieți noi implică păs- 
i vechilor edificii nealterate. Aici 
trăi sentimentul veșniciei lingă o- 
' pădurii. Pe străzile strimte re- 
: involuntar lipsa, dinamicii și a- 

este adevărul: lumea Scheilor e 
%e aproape ireală în contextul ma- 
burg. Dar tocmai acest lucru im- 

i distincție acestui colț de oraș, 
ibuzele urcă și coboară din „Pe 
e“ spre poarta Scheiului. De fapt 
buzele și asfaltul sînt cele mai e- 
ite încercări de urbanizare a Sche- 

două lucruri care-și dovedesc 
atea și se angrenează plăcut în at- 
tra căruțelor vopsite variat, cu pe- 
înviorați de culorile de pămînt. 
r în totalitatea Brașovului rămîne 
nte medievală de răcoare, de căr- 
i și lupte, aruncată în evii moderni 
i an mai mult, clipă cu clipă întru 
area demnității și frumusetu.

Responsabilitatea proiectării
ft’rmzr* din pag. I)

La:

Pentru comple
tarea ghiozda
nelor școlare cu 
uneltele trebui
toare învățătu
rii. librăriile si 
pa pe tăriile sînt 
intens solicitate 
de cumpărători.

(Urmare din pag. I)

păt, pînă la materializarea 
lor în acțiuni concrete, 
menite să capteze atenția 
auditoriului. Le lipsește, 
cu alte cuvinte, funcționa
litatea „publicitară" (fie și 
orală 1), penetrația, conferi
tă de precizia și noutatea 
elementelor expuse, spre 
sferele active ale gîndirii 
și simțirii participanților.

Desigur, e infinit mai 
comod să treci într-un plan 
de activitate o problemă 
cît mai „valabilă" din toa
te punctele de vedere, să 
găsești un lector oarecare, 
care s-o expună succint 
decît să depistezi, în spi
rit creator, laturile ce ar 
putea răspunde în cea mai 
înaltă măsură preocupări
lor actuale, esențiale, defi
nitorii ale tineretului din 

respectiv, 
mai inte- 
pot recru- 
zi cu zi a

raza raionului 
Pentru că, cele 
resante teme se 
ta din viața de
uteciștilor, din iureșul co
tidian al preocupărilor lor, 
atît de diverse și pasionan
te, și mai puțin din suma
rul manualului de etică. 
Scopul manifestărilor nu 
este, deci, simpla enunța-

CTU de lipsă de rmț
zospodiretc pe acest șantier, eon- 
tinui-

Pentru depoctarea amoniacu- 
hn s-au coostrzt trei sfere me
talice de ate 1 000 mc fiecare- 
Razele de curbară de la calo
tele sferice inferioară și supe
rioară) nefnnd corespunzătoare, 
cele trei mstalați: nu se pot fo
losi. .Asupra aceste chestiuni ne 
lămurește tovaiișai inginer 
colae Teodora, dm cadrul 
’.urași institut de proiectări 
LP.KA.N.

— în urma măsurătorilor 
nometrice "ioute doar la o 
ră •-« dovedtt ci nici pe depar
te ccertea nu rezistă la presiunea 
de lucru de 8 atmosfere. De a- 
ceea. ra trebui sâ redimensionăm 
sferele.

Adică, mai pe înțeles, alte 
proiecte, alte sfere, alți banj, pe 
deasupra celor aproape 13 mi- 
lioane cheltuiți pînă acum.

în sfimt in vederea mecaniză
rii operațiilor de descărcare a pi
ritei din vaeoane au fost con
cepute dispozitive mecanice pen
tru confecționarea cărora s-au 
cheltuit 20 tone de metal. O- 
dată ajunse insă pe șantier au 
luat drumul... magaziei.

— Mă surprinde că cei de la 
Turnu Măgurele nu le folosesc 
— ne spune tov. Vasile Dochia

ten- 
sfe-

șef de proiect la LP.R-A.N.: 
pentrueă dispozitirele de la 
US-AS. Năvodari similare din 
punct de vedere constructiv, co
respund cetințelor de funcționare 
•i exploatare.

Surprinderea" proiectantului 
ne este explrcitatâ tot de către 
tovarășul Smerecmschi.

— Dispcz^tivele de descărcare 
a vagoanelor sint concepute pen
tru pirită uscată. Noi primim în- 
să pirită cu umiditate ce depă
șește 20 le sută. Acest fapt nu 
ne permite aplicarea procedeului 
mecanic de descărcare a vagoa
nelor.

— Cit s-a cheltuit pentru con
fecționare-a acestor mijloace me
canice ? l-am întreba*.

— Exact 1 016 000 lei — cos
tul de deviz al celor 15 dispo
zitive aruncate în magazia de fier 
vechi.

Ne permitem să face în în
cheiere un bilanț : Peste 500 tone 
de metal irosit și aproape 22 
milioane lei aruncate fără justi- 1 
ficări.

...DACA ACELA CARE IN
TRODUC MINA ÎN BUZUNA
RUL VECINULUI SINT ASPRU 
PEDEPSIȚI DE LEGE, CE SE 
ÎNTÎMPLA CU CEI CARE 
PRIN INCOMPETENȚA $1 IG
NORANȚĂ FRUSTEAZA STA 
TUL DE URIAȘE VALORI 
MATERIALE ȘI BĂNEȘTI ?

Ca om care mi-am cumpărat 
televizor pentru a vedea Jocurile 
Olimpice de la Tokio, nu mă 
tem c-aș fi suspectat de dema
gogie ,intelectualistă" scriind că 
de cîteva zile mă simt în para
dis. într-un efort care evident o 
înnobilează — televiziunea ne 
transmite cu regularitate eveni
mentele marcante ale Festivalului 
Enescu, ne transportă aproape 
zilnic în acea „grădină suspen
dată a muzicii de unde grijile 
terestre au fost alungate" — 
cum zice foarte simplu Kant — 
și am fi nedrepți pînă la meschi
nărie dacă ne-am plînge că a- 
cest regim muzical, de „muzică 
grea" (stupidă expresie !) e exe- 
cesiv. N-are rost deocamdată să 
venim cu o sută de observații 
asupra calității transmisiilor, deși 
ne e clar că o anumită como
ditate a aparatelor se 
lesne cu (------- _------
tură, apreciat mai sus. 
dată privim cu nesaț, t 
cu inima deschisă, lăsind spiri
tul critic să ne șoptească subtili
tăți fără folos imediat, admițînd 
deci „Lacul lebedelor" lîngă 
„Bărbierul din Sevilla". E o dis
tanță cosmică între ele, desigur, 
dar ca în orice paradis fenome
nele se echilibrează fără dureri. 
.Așa că vrăjiți de Rosini — în 
fața căruia pînă și orgoliul unui 
Beethoven ceda, și eroarea nu 
mi se pare enormă, — ne sim
țim amețiți de generozitate și 
spunem, odată cu don Basilio — 
cel care ura din adîncul său de 
bas once calomnie : lăsați și „La
cul lebedelor" să vină în grădi
na noastră 1

.Ar trebui totuși spus că nici 
opera, nici baletul, nici chiar 
concertul nu sînt genurile muzi
cale cele mai prielnice televizi
unii. în operă. în balet, aparatul 
are de urmărit prea multe miș
cări, prea multe chipuri, sîntem 
trași spre teatru și muzica trece 
pe un plan secundar. Solistul 
unui concert e de asemenea ur
mărit prea concret, degetele pe 
pian, pe vioară fascinează din 
totdeauna, travaliul acela tehnic 
cheamă insistent ochiul și pu
terea de a ne abstrage concre
tului vizual pentru a ajunge la 
abstracția muzicii ne e deseori 
paralizată. Extraordinară e însă 
puterea televiziunii de a ne 
transmite arta unui dirijor, mu
zica unui dirijor, muzica din-, 
tr-un regizor. în acest domeniu, 
aparatul face exact opera unui 
Orbiter sau Lunik : el fotogra
fiază fața necunoscută a unui 
astru, adică exact ceea ce publi
cul nu poate vedea din sală, de

t pe pămînt. Acea față de om — 
> cînd avem de-a face cu un diri- 
l jor mare — e superbă, drama

tică, categoric divină, din speța 
i stăpînilor de paradisuri. Totdea

una expresivă — chiar dacă ges- 
i turile sînt "sobre, mai ales atunci 
- — totdeauna la pîndă căutînd

ideea unui sentiment și senti- 
i mentul unei idei — operație de 

Titan ultrasensibil —, totdeauna 
inspirată, niciodată obositoare — 
fața unui dirijor e un spectacol 
născut pentru televiziune, desti
nat fără tăgadă ei și numai ei. 
(Cinematograful, prin conven
țiile sale de pînză, nu poate face 
prea mult pentru a ni-1 reda 
continuu și întreg, de-a lungul 
unei' simfonii). Există un mijloc 
sigur de a rata acest spectacol ; 
corectitudinea regiei. Temîndu-se 
de „lungimi", înspăimîntat de 
aparatul nemișcat, fixat în
delung pe un singur om, convins 
că asta înseamnă monotonie și 
„obosește", regizorul de emisie 
„corect" alternează „just" pla
nurile dirijorului cu ale orches
trei, uneori cu cele ale publicu
lui, creînd, cică ambianță de 
concert. Nu se creează nimic. 
Mor idei, se frîng sentimente, se 
fringe linia melodică „ se taie" 
după un sistem stas fluxul mu
zicii care nu e în orchestră ci în 
dirijor. Acolo e muzica. Trebuie 
să se îndrăznească și să se con
sacre cea mai elementară idee : 
aparatul să nu se mai miște și 
să lase astfel dirijorul să-și ducă 
gestul pînă la capăt, așa cum 
lași un mare orator să ducă fraza 
pînă la capăt; să auzim în
treagă, nefragmentată, intensă, 
toată vibrația, toată inspirația 
sa, de la izvor pînă la ultima 
respirație. Nu ne vom plictisi, 
sînt sigur, nu va fi nici monoton 
și nici obositor. Căci doar în 
raiul de pe lumea cealaltă au loc 
asemenea fenomene „antitelege- 
nice", după cum se bănuiește. 
Dar pînă vom ajunge acolo, să 
nu „iertăm" studioul nostru pen
tru continuarea unei practici 
inadmisibile : proiectarea unor 
filme de artă, realizate în culori, 
pe ecranul nostru (nu atît mic 
cît alb-negru). Ultimul exemplu 
e un documentar al studioului 
„Al Sania" — „Mîinile pictoru
lui", film frumos care nu se sus
ține decît pe culoare, pe jocurile 
ei, pe intensitățile ei. Dat în 
alb-negru, într-o pauză, filmul 
era ucis cu mină neșovăitoare și 
anticulturală. Era ca și cum ni 
s-ar fi transmis o simfonie în 
care corzile au dispărut din 
banda sonoră. Sau poate și mai 
rău.

emoționantă amintire: străpun
gerea tunelului. Era pentru pri
ma dată în țară tind se realizase 
o asemenea lucrare, pornită cu 
două fronturi de lucru. In ’61 a 
venit la Argeș la galeria de fugă, 
lotul Rotunda. Străpungerea mer
gea greu : 11—12 metri liniari pe 
lună. Am înfrint greutățile și am 
obținut o realizare frumoasă : Am 
reușit să înaintăm cu 54 m l pe 
lună".

> Și încheie modest:
„Am contribuit și not, tinerii 

cu ceva".
Dar acest ceva înseamnă eco

nomii importante: 1 m. I. = 
un apartament în oraș. Sensul 
acestei simple ecuații ti nărui elec
trician l-a înțeles cu adevărat și
1- a simțit mai profund la inau
gurarea hidrocentralei de pe Ar
geș, cînd i s-a prins pe piept 
Medalia Muncii.

Aceeași astisfacție o citești în 
ființa lui N. Vizitiu tind îți vor
bește despre ceilalți tineri din 
brigadă și din organizația U.T.C. 
Pentru că tînarul Vizitiu este 
secretarul organizației U.T.C. de 
pe șantierul „Uzină" A fost rea
les în această muncă pentru a 
paisprezecea oară.

„N-o să mă pot dezlipi de 
munca cu tinerii". E firesc acest 
sentiment, căci tinerii din bri
gadă au în bună parte același 
destin. Dar mai ales îi leagă ata
șamentul față de șantier. Parcă-l 
văd pe Dumitru Antoci acum 6 
ani și jumătate venit din Țara 
Moldovei la o soră a sa din 
Argeș.

„Mi-a plăcut mult Valea Ar
geșului și n-am mai plecat. M-am 
angajat pe șantier mecanic la 
electricieni. Aici l-am cunoscut 
pe Vizitiu, am lucrat împreună
2— 3 ani. Am învățat meserie și 
m-am calificat electrician".

L-am întrebat ce i se pare mai 
important din viața petrecută pe 
șantier. Mi-a răspuns prompt și 
cu căldură.

„Important?.., Important este 
că am învățat o meserie, mi-a 
plăcut și mi-a rămas dragă".

Meseria i-a legat pe tineri unii 
de alții, i-a legat de șantier. Con
stantin Condrea din aceeași echi
pă de electricieni îmi mărturi
sea : „Nu pot să plec în altă 
parte. M-am obișnuit aici. M-am 
căsătorit pe șantier; am soția 
aici, aici am devenit tată".

Și ca el sînt pe șantierul de la 
Lotru mulți tineri.

Aici, în galeria principală tî- 
rtărul miner betonist Nicolae 
Craiu, fost mecanic mont or la 
Colibași îmi spunea: „Nu-mi 
pare rău că mi-am schimbat me
seria". $i poate în acea clipă gîn- 
dea ca și tânărul de lîngă el, pe 
obrazul căruia nu-i apăruseră 
încă primele tulee de barbă, aju
torul de miner Nicolae Monda, 
că „Munca oriunde ar fi e fru
moasă. Mai ales cînd ai lăsat ceva 
în urma ta". Această hotărîre am 
întîlnit-o și la excavatoristul 
Gheorghe Fodor cel care a luat 
prima cupă de la galeria accesu
lui principal.

„Vreau să iau și ultima cupă. 
Din moment ce am început o 
lucrare, vreau s-o și termin".

Și aceasta n-ar fi prima de 
acest fel pentru tînarul excava
tor ist. La Vadu, pe Valea Bistri
ței el a pus prima și ultima cupă 
la fundația uzinei. La Bacău I el 
a terminat drumul principal care 
intră în uzină. Iar acum la Ciun- 
get...

„Cea mai mare bucurie pentru 
mine a • fost cînd am văzut cu 
ochii mei lumina izvorîtă din uzi
na de la Vadu. Vreau ca și alct 
să fie lumină".
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A

cu 
se 

să- 
ales

re „de la catedră" a unor 
principii teoretice, general 
valabile pentru o întreagă 
epocă istorică, d modul 
specific, particular, deci 
vital hotărîtor, în care ele 
au fost însușite de către 
tineri. Discutarea unor a- 
bateri grosolane de la nor
mele elementare ale con
viețuirii în societate, dis
cutarea „pe viu" a mani
festărilor de huliganism, a 
atitudinilor înapoiate față 
de muncă, față de familie 
și societate, depistate 
promptitudine, dacă 
poate chiar pe locul 
vîrșirii lor — mai
cînd aceasta este chiar in
cinta casei de cultură ! — 
ca să ne referim doar la 
cele mai curente discor
danțe dintre mentalitatea 
unora și morala tuturor, ar 
spori simțitor gradul de a- 
tractivitate, deci efectele
etice directe ale acțiuni
lor organizate.

Incidente, unele mai 
mărunte, altele destul de 
grave, se petrec uneori 
chiar în cadrul manifestă
rilor de la casele de cul
tură. Desigur, nu ceea ce 
organizează casa de cultu
ră provoacă asemenea in
cidente dar e sigur că spi-

ritul rutinier și rigiditatea 
unor manifestări „organi
zate" creează atmosfera 
favorabilă producerii unor 
acte reprobabile. Un tînăr 
este admonestat și lovit de 
un huligan în timpul unei 
seri de dans la o casă de 
cultură. în aceeași seară 
acolo avusese loc simpo
zionul intitulat „Tinere, 
știi să te porți în societa
te Legătura dintre ac
tul huliganic și stilul sim
pozionului pare imposibilă 
și totuși, paradoxal, ea 
există. Nu una de la cau
ză la efect, ci mult mai 
disimulată. Stilul plat al 
unui simpozion, în fond o 
conferință plată deghizată 
fără pricepere, nu este de 
natură a impune audito
rului ideile emise.

Cînd lipsa de fante
zie, de adaptare perfectă

lipsesc casei de cultură, 
nu se pierde numai efec
tul anume al acelor ac
țiuni ratate dar se „întă
rește" anemia acestei in
stituții, dispare prestigiul 
ei general și astfel oricare 
altă activitate nu găsește 
respectul necesar, firesc 
unui local de cultură. Se 
creează, în chip paradoxal, 
impresia că aceasta este 
locul tuturor posibilităților, 
că sala de dans este un 
simplu ring, (eventual de 
box). Prestigiul se cîștigă 
greu dar se pierde foarte 
ușor. Marea probă de ca
pacitate a casei de cultu
ră privește tocmai această 
păstrare și consolidare a 
prestigiului în fața celor 
pe care-i invită, priceperea 
de a nu renunța la dezi
derate care-i sînt proprii. 
O singură abatere este su-

ficientă pentru a produce 
clătinarea prețuirii, în o- 
chii acestora, pentru a în
lesni impresia nesancționă- 
rii, prin însăși atmosfera 
creată, a oricărui act anti
cultural.

Incidente neplăcute, 
acte reprobabile se pro
duc și la casa tineretului 
din raionul 23 August, ne 
spuneau tinerii Ion Szabo, 
Ion Tîrîș, Silvia Belei și 
Victoria Ion care, deși lo
cuiesc în acest raion, pre
feră să viziteze casa de 
cultură 16 Februarie. Cre
dem — spun acești tineri 
— că ar trebui interzis 
consumul băuturilor alco
olice în incinta unor case 
de cultură. Cu fiecare pa
har de „blondă" în plus 
crește capacitatea
de a-și rezolva pe cale... 
nepașnică adversitățile,

unora

reale sau imaginare, ale 
momentului". Intr-o du
minică seara, bufetul ca
sei de cultură 23 August, 
ce e drept, se profilase pe 
citronadă :

— Ați avut și bere ? 
l-am întrebat pe bufetier.

— Cum să nu ! Vreo 
300 de sticle... a răspuns 
acesta, cu neascunsă mîn- 
drie profesională...

în sala de dans era rela
tiv liniște. Marea majoritate 
a tinerilor, îmbrăcați corect, 
avînd o alură vestimenta
ră festivă, dansau. Totuși, 
pe la colțuri, ne-a fost dat 
să vedem spectacole deza
greabile ai căror eroi sînt, 
ca deobicei, tineri, îm- 
brăcați în cămăși-pijamale 
și pantaloni cu ținte. Ținu
ta întreagă le dădea un 
aer vetust, de clovni îm-

bătrînițj într-un circ 
provincie. Izolați, de fapt, 
de restul tinerilor, prin 
ținuta și mișcările extrava
gante, ei ar fi putut fi, 
fără nici o tragedie pen
tru nimeni, opriți la ușă. 
Ar trebui instaurată cu 
fermitate măsura care să 
asigure semnificația bile
tului de intrare în casa de 
cultură: respectul acordat 
acestui locaș de cultură I

Care este direcția acti
vității în stare să țină 
treaz interesul tinerilor 
față de invitația casei de 
cultură ? Din sondajele 
noastre — și nu este pen
tru nimeni o noutate I — 
rezultă că se bucură de o 
largă participare a tinere
tului acțiunile care-i răsco
lesc imaginația, acdrdîndu- 
se cu întrebări pe care el 
însuși și le pune cu insis
tență, cu un anumit aspect 
modelator și ca atare con
cret. Un „cod practic al 
manierelor civilizate" 
exemplu, stîrnește un viu 
interes. Teme care izvorăsc 
din preocupări curente și 
firești, privind vîrsta că
sătoriei, trăinicia sentimen
telor, discutarea unor ca
zuri concrete eu valoare 
simbolică, din literatură, 
etc. Conferințele teoretice 
ahuzînd de abstracțiuni

de

de

într-un domeniu atît de 
concret cum este compor
tarea, etica socială, nu iz
butesc să cîștige aderenți.

Aplicațiile inteligente la 
o suma de „cazuri" litera
re sînt, apoi, altă catego
rie de subiecte cu șanse 
de a interesa în chip real. 
Este de la sine înțeles că 
modalitatea unor astfel de 
activități nu este ușor de 
realizat, îneît gradul de 
pregătire și inteligența ce
lui care le pregătește decid 
din ce în ce mai mult a- 
supra popularității și pres
tigiului casei de cultură, 
ca de altfel și ale clubului 
sau oricărei alte instituții 
culturale. Iată de ce este 
o chestiune esențială preo
cuparea temeinică a tutu
ror celor în răspunderea 
cărora se află aceste insti
tuții, a comitetelor de cul
tură și artă, să profesiona
lizeze conducerea caselor 
de cultură, asigurînd în
lăturarea prea multelor 
forme și mentalități ama- 
toristice sau birocratice 
care subminează, oricîte e- 
forturi s-ar depune, con
siderația datorată unor ve
ritabile instituții publice 
de cultură.

Y
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Ne-am propus să supunem cititorilor noștri — tineretului însuși — o teme de dis
cuție care, de prea multe ori, îi avea drept adresanti doar pe adulți (părinți, educatori 
etc.), ca și cum numai aceștia ar putea da răspunsul la întrebarea fundamentală : 
VĂD (SAU NU) TINERII - ÎN MUNCĂ — UN FACTOR DE DEMNITATE 

UMANĂ, CRED El (SINCER) CĂ UN TÎNĂR TREBUIE SĂ-ȘI CTȘTIGE EXIS
TENȚA MUNCIND CONȘTIINCIOS ? De aceea sperăm că, în urma publicării anchetei 

să reiasă (facem din nou apel la t SINCERITATE !) opinia dv. în legătură cu MUNCA :
• Găsiți că munca este potrivită pentru un tînăr (începînd de la ce vîrstă și de ce 

natură) ?

Șl

• _ ........ ....... T._ ___r..... ......„____ t_________ _ r_____
Firește, întrebările — departe de a îmbrățișa întreaga gamă de situații posib » 
să stimuleze doar răspunsurile dv. deschise, lucide și pline de răspunderea pe care

de față, vom primi la redacție cît mai numeroase răspunsuri, din care, — am dori —

• Găsiți că munca este potrivită pentru un tînăr (începînd de la ce vîrstă și de ce 

Ori este o regretabilă necesitate ?
Un mijloc de a-ți ocupa timpul ?
Un factor component al demnității umane ?
CUM CREDEȚI CA TREBUIE SĂ-ȘI CTȘTIGE EXISTENȚA UN TÎNĂR : 
Muncind conștiincios?
Trăgînd permanent chiulul?
Trăind ca un parazit?
Prefâcîndu-se că muncește conștiincios, adică pâcălindu-i pe ceilalți?

tind să stimuleze doar răspunsurile ___
vîrsta — noi o considerăm respectabilă — o 
sistematice, puteți descrie, pur și simplu, un

impune (în loc de răspunsuri pe „puncte , 
caz oarecare).

Primele TI

s întrebări s

i-

f

primele 
răspunsuri

r.-gr
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I

I
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I

membra util al societății). Grupul de prieteni 
tinde să-i transmită concepții despre lume și 
viață, dar e de remarcat faptul că anumiți tineri 
care se devotează peste măsură grupului lor de 
prieteni, deși își caută aid personalitatea (păgu
bită, după opinia lor, în familiei exact în grup 
își pierd personalitatea, căci sînt obligați, ca toți 
membrii grupului de altfel, să se supună „șefului* 
Rezultatul este, așadar, invers decît cel scontat 

Major, ta tea tinerilor care — după opinia mea 
— în aceste grupuri, sînt copii — adoles
cenți cărora părinții le-au aplicat metoda: 
„Lasă-l să iacă ce vrea F Evoluția pedagogiei 
familial- la noi a instaurat un climat de înțele
gere caldă, afectuoasă, și un spirit democratic, 
Sines enin în relația părinte-copil. Se zice :

• Nu stați tot timpul în spatele lor I
• Dacă le răpiți midie plăceri, copiii voștri vor 

fi niște nevrozați!
• Lăsați-i să fie ei înșiși, să-și exprime — chiar 

greșite — sentimentele lor !
După părerea mea, aplicarea exclusivistă a unor 

asemenea . imperative" duce la eșec educativ. De 
ce să rin<Lm astfel : putem, desigur, disciplina 
un adcdescent în asemenea măsură, încît să-l 
determ:r:âm să accepte tiparele convenționale ale 
vierii. dar n-are rost s-o facem ! Este mai impor
tant să ne lăsăm copiii să găsească ei înșiși ceea

r

E!
lată o întrebare ce fi se 

adresează personal:
T -

Rostul ESTE

— Recăsătorită P
— De șase ani.
— Aș vrea să știu dacă te simți legat de mama... 

Acum ori înainte, mai de mult..
— înainte am fost cam mic și nu prea îmi 

amintesc cum a fost înainte... Mama a ținut 
foarte mult la mine, dar m-a cam lăsat de 
capul meu.

— Ține și-acum ?
— Ține și-acum.
— Atunci ce s-a întîmplat ? S-a întîmplat ceva 

special ?
— Poate nu mă înțelegeam bine cu dînsul și 

hoinăream.
— Cine e „dînsul" ?

_ — Tatăl de-al doilea.
— Ce profesiune are ?
— Contabil.
— Unde ?
— La Cățelu.
— Ți-au explicat vreodată tatăl tău, mama ta, 

ți-au explicat ce muncă fac ?
— Niciodată 1
— Tu de unde ești ?
— Din București.
— Și ce fel de tip e tatăl adoptiv ? Contabil, 

așa, mai uscat, nu mă refer la fizic, ci la...
— (rîde) Și la asta e... E slăbuț și... înalt.
— Un om exagerat de ordonat ?
— Cam așa... Din cauză că nu mă împăcăm 

bine cu ea...
Cu mama ?

— Nu, mama ținea foarte mult Ia mine, poate 
și pentru că am fost puțin bolnav... Doctorii 
spun că s-ar putea să fie un fel de moștenire 
ele la tatăl meu, că tatăl meu a avut tumoare 
cerebrală.

— Și ți-a intrat acum în cap...
— Nu, doctorii i-au spus mamei c-ar putea si 

fie un fel de moștenire.

— îți place ? Sincer ?
— Eu caut să învăț țîmplăria, însă n-am de 

gînd s-o practic. Mă gîndesc c-o să-mi prindă 
bine ca să mă înscriu la seral mai departe.

— Și mama ta nu le-a căutat atunci ?
— Știu eu ?
— Și de unde făceai rost de bani ?
— Un timp... ba mergeam pe la o mătușă, o 

mințeam cu ceva...
— Dar ea nu-i spunea mamei r
— O mințeam. îi spuneam că mi-a dat voie 

mama să vin la dînsa.
— Și după ce ai terminat cu toate mătușile 

din București ?
— M-am ocupat și de speculă.
— Ai talent de negustor pe picior ?
— Nu știu ce talent am...

I Incizie I
I într-un |
| grup de J
I chiulangii i
fr" s

Pentru a avea un punct de plecare în discuția 
lansată astăzi, am început investigațiile punînd 
unui grup de tineri (16-—19 ani) următoarea în
trebare :

— DE CE NU MUNCIȚI ? (am ocolit 
într-adins întrebările din introducerea de mai sus, 
ca să nu „furnizăm" nici un fel de „modele" 
celor ce ne vor scrie de acum înainte — n.a.).

Tinerii cărora m-am adresat făceau parte din 
tagma binecunoscută a celor ce-și „fac veacul* 
în caf^-barurile bucureștene, (așa cum pe tim
puri existau „stîlpii de cafenea"). La întrebarea 
pusă n-am primit (de la nici unul din ei) vreun 
răspuns I Așadar, întrebarea trebuia pusă altfel, 
lateral sau indirect, pentru a izbuti să capăt — 
realmente — cîteva replici „bine simțite". Nu e 
greu să-ți imaginezi cam cum ar putea să sune 
răspunsurile unor oameni care, deși tineri, aflați 
la apogeul puterii lor fizice — și, de ce nu, 
intelectuale — zac, fără să muncească, ba au 
chiar o adevărată repulsie față de muncă...

— Munca ? zicea unul dintre aceștia. Dac-ar 
fi fost ceva bun de capul ei, ar fi luat-o capitaliștii. 
Dar au lăsat-o, după cum se știe, pe seama celor 
mulți...

Pornind de la o asemenea replică primitivă, 
mi-am dat seama că prima întrebare cu șanse 
de răspuns cinstit trebuie să fie :

1. CE ANUME ȚI SE PARE FOARTE IM
PORTANT IN VIAȚĂ: a) SĂ FII HARNIC, 
ADICĂ MUNCITOR IN ORICE OCAZIE? b) 
SĂ FII ISTEȚ, ADICĂ SĂ TE DESCURCI ÎN 
VIAȚĂ CHIAR DACĂ MUNCEȘTI APROXI
MATIV SAU MULT MAI PUȚIN ȘI CU RE
ZULTATE MAI SLABE DECÎT ALȚII ?

Am pus, simultan, această întrebare cu două 
răspunsuri posibile unor „stîlpi de cafe-bar", unor 
elevi de liceu (care intră acum în clasele a X-a 
sau a Xl-a) cît și unor ucenici. Rezultatul (pre- 

- vizibil de altfel) este următorul :
• 92 la sută din elevii și ucenicii chestionați 

“ Jâonsideră munca drept izvor al fericirii în viață.
• 8 la sută din elevi și ucenici mizează pe 

„istețime", pe faptul că sînt „descurcăreți".
• 88 la sută din „stîlpii de cafe-bar" chestio

nați consideră munca drept o rămășiță a vieții 
primitive, în timp ce adevăratul scop al existenței 
omului este să dobîndească — oricum — ceea 
ce n-are altul.

• 12 la sută din „stîlpii — de cafe-bar* 
chestionați socotesc munca... acceptabilă, cu 
condiția (ei pun condiții — n.a.) ca ea să le 
satisfacă gusturile, înclinațiile, altminteri preferă 
să nu muncească.

In fond de unde a apărut această categorie 
restrînsă de tineri leneși, mulțumiți să ducă o 
existență sedentară, plină de blazare și falsă 
fericire ? De ce nu-și suflecă ei mînecile, apucîn- 
du-se, temeinic, de lucru ? Cine sînt ei, din ce 
familii provin, cît din vină le aparține și cît 
aparține altora ?

Am să citez un exemplu dat, cu mai mult 
timp în urmă, de secretarul de partid al Fabricii 
de ventilatoare „București" (F.V.B). Omul mi se 
plîngea că au dificultăți cu absolvenții de școală 
profesională — tineri de 16—18 ani, dar nu numai 
din punctul de vedere al calificării (parcă asta 
se învață mai ușor I), cît în ceea ce privește 
punctualitatea, calificarea lor umană, gradul de 
civilizație în comportarea față de tovarășii de 
muncă, răspunderea față de calitatea lucrului pe 
care-1 efectuează. Stînd de vorbă cu unii din ti
nerii respectivi afli, cu destulă surprindere, că și ei 
au a se plînge de atitudinea adulților care-i „cam 
cicălesc, toată ziua îți spun : fă asta 1 nu fă asta !* 
și de aceea „simt așa, un fel de nevoie să arăt că-s 
pe picioarele mele" și „că pot să mă descurc și 
singur". Aici apare paradoxul: dintr-o exagerată 
dorință de independență (neconformă nici cu 
vîrsta, nici cu gradul de calificare), tinerii res
pectivi încalcă orariul, lucrează „degajat" (mai 
exact spus : neglijent). Urmarea : la fabrică este 
convocată o ședință cu părinții proaspeților ab
solvenți de profesională, în care — bună inițiati
vă! — li se cere acestora ajutorul. Deci, în loc 
de „independență", iată-i pe tineri într-o situație 
destul de delicată, asemănătoare în fond cu cea pe 
care-o aveau cînd erau abia elevi de școală — 
copii. Indiscutabil că, în intimitatea lor, tinerii de 
la respectiva fabrică au încercat un sentiment 
complex și neașteptat, de tardivă dependență 
filială.

Se mai pune însă și întrebarea: tu — absol
vent de 17 — 18 ani — aștepți să fie invitat 
părintele tău la fabrică, pentru ca pe urmă el 
să te ia de mînă (sper că nu vrei să te mai așeze 
ca pe timpuri, pe genunchi, ca să-ți explice că 
munca e o datorie de onoare a omului ? E prea 
elementară descoperirea ca să n-o fi făcut mai 
devreme ? Și atunci ? Ce-aștepți ?).

1

l părinților
cm ITSMUKT."

Se vorbește mult, în ultima vreme, despre rolul 
părinților în definitivarea „profilului psihologic* al 
copiilor, mai cu seamă actualmente, în societatea 
modernă. S-ar părea, la o privire mai superfi
cială că tocmai existența modernă acordă atît 
părinților, cît și copiilor, o independență reci
procă indiscutabil sporită în comparație cu tre
cutul.

Realitatea contrazice însă acest punct de vedere. 
Apariția mult discutatului „spirit de grup" — 
destul de definitoriu pentru lumea tineretului din 
zilele noastre, demonstrează categoric cît de 
fundamentată devine, tocmai într-un secol ca al 
nostru, păstrarea legăturilor familiale (constituite 
pe baze realiste, temeinice și mobile totodată).

In ultima vreme, ziarele noastre vorbesc despre 
condamnarea (după judecarea lor în public) a 
unor tineri care au încălcat brutal legile convie
țuirii socialiste. Cine sînt ei ? De unde vin ? în
cotro se îndreaptă ?

Din păcate, un răspuns științific (cuvîntul nu 
e de loc deplasat) nu avem, căd personal nu 
cunosc studii sociologice efectuate în rîndul tine
retului (atît studios, muncitor, cît și a celuilalt
— restrîns ca număr — care trăiește exclusiv din 
banii părinților și după ce lucrul acesta nu tre
buie să se mai întîmple).

Este poate interesant de arătat că, în pro
blema pe care-o dezbatem astăzi — a muncii și a 
respectului ce i se datorează în lumea tineretului
— exemplele sînt extreme (ne referim la excepții, 
la cei care nu muncesc) :

— a) îl cunosc pe fiul unui renumit doctor — 
ca de altfel și pe altul al unui renumit arhitect, 
ca să nu amintesc și de un al treilea, fiu de 
grafician binecunoscut — tineri care de ani și ani 
de zile consumă „pîinea" și se laudă cu „cartea 
de vizită" a părinților, fără să întreprindă nimic, 
fără să lucreze în vreun loc. Unul dintre aceștia 
i-a fost recomandat telefonic, în urmă cu dțiva 
ani, directorului de pe un mare șantier din pro
vincie. Junele s-a prezentat. Directorul îmi po
vestea :

— De cum l-am văzut, mi-am dat seama cu 
cine am de-a face (omul lucrase și la Hunedoara). 
L-am poftit să stea în fotoliu, i-am dat o țigară 
străină, mă rog, am creat exact climatul cu care 
era el deprins, pentru ca apoi să-i spun că totul 
e-n regula, că am primit telefonul și că de astăzi 
poate merge (m-am prefăcut că scriu ceva pe 
un bilețel) la dormitorul șoferilor. El, de colo : 
„Dar eu nu știu să conduc mașina". „Dar ce știi 
să faci ?", „Nimic.., adică... spuneați ca ați primit 
telefonul... Atunci știți cine-i tata..." Am schimbat 
macazul : „De fapt, nici nu-i nevoie să știi să 
faci ceva, ziceam de dormitorul șoferilor, fiindcă 
acolo urmează să dormi". „Cu altul în cameră ? !“ 
„Cu alții în dormitor". Domnișorul s-a ridicat, s-a 
înclinat respectuos și mi-a zis că revine — n-a 
luat bonul de cazare — a doua zi. N-a mai venit 
niciodată !

b) dar cunosc și categoria opusă, tineri prove- 
niți din familii care în trecut au dus-o extrem de 
greu, care n-au avut nici copilărie și nici adoles
cență și care astăzi, cînd răspund de educația unor 
tineri, socotesc că fac un act de dreptate dacă-i 
lasă de capul lor, să nu aibă nici o activitate, 
chiar dacă au urmat școala profesională, și au ab
solvit-o :

— Un an de zile, la vîrsta asta — zic ei — 
nu înseamnă nimic I Să se bucure de tot ce 
nu ne-am putut bucura noi la vîrsta lor.

Doar că, în acest an de „libertate", pot interveni 
multe (și exemple vom avea suficiente). Intervine 
în primul rînd, intrarea tînărului într-un „grup 
de prieteni" în care el găsește o anumită ierarhie 
de valori pe care acasă n-o are (căci părinții dau 
dovadă fie de un spirit de excesivă impunere a 
propriului mod de gîndire, fie de un „liberalism" 
inadmisibil).

Ș/ PENTRU TINE
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O CINSTE,
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de MIHAI STOIAN

7 Grupul de
„prieteni44

In fond, grupul de prieteni ar trebui să fie, 
întotdeauna, un factor care să ajute, să sprijine 
integrarea socială a tînărului. Tînărul, găsindu-se 
într-o fază de dezvoltare în care el acumulează 
cunoștințe și își formează o concepție despre 
viață, el trebuie — implicit — să-și asume și 
anumite responsabilități (dacă vrea să devină un

ce au nevoie, să devină ceea ce vor, decât să 
fie ceea ce vrem noi... Răspunsul este net: 
desigur, tinerii «d caute, dar cum este evident că 
adulții știu (dt știu !), să-i facem să devină ceea 
ce vrem noi! Falsele dileme hamletiene fale unor 
părinți) duc inevitabil copiii la o mult prea timpu
rie ratare : ^Au oare propriile noastre valori (ale 
adulților — n.a.) o atît de mare importanță, în cit 
trebuie să le impunem, pe toate și copiilor noștri ? 
E chiar atît de grav dacă slăbim și noi, puțin, 
influența noastră ? Nu devin ei mai activi dacă 
singuri descoperă ceea ce vor să fie, ceea ce 
vor să facă ? False probleme ! Căci dintotdeauna 
(și întotdeauna de astăzi încolo) cel ce știe, cel 
înarmat cu experiență, e obligat s-o transmită 
urmașilor. Așa se întîmplă pretutindeni în natură, 
și natura umană nu face excepții

3

g

Dialog
cu un

delicvent
□ 33?"

i
9

a

ș
=- 
s

Gazul pe care vi-1 prezint — gări! într-un 
institut de reeducare — dovedește cit de gravă 
poate fi aplicarea în practică a teoriei „Lasă-1 
să facă ce vrea !*.

— Cum te cheamă ?
— P. C.
— Ești aid de cit timp P
— Din martie’65
— Ai ?
— 17 ani împliniți în octombrie. La ÎS octom

brie i-am împlinit
— I-ai împlinit fiind aid ?
— pauză) Da.
— Și cum ți-ai sărbătorit ziua ?
— Nimic. In nid un feL Aid n-am făcut 

nimic.
— N-ai primit nimic de-acasă ?
— Ba da, mama.
— Tatăl nu ?
— A murit
— De mult ?
— Aveam șase ani și jumătate.
— Ce profesiune avea ?
— Era militar, șef de serviciu financiar.
— Ce grad ?
— Maior.
— Și mama ? Ce profesiune ?
•— Mama e laborantă.

— Dar se știe destul de clar că nu e molipsitor 
cancerul și nici ereditar.

— Și fratele meu, și tata, tot de cancer au 
murit (ride). Dar nu, nu mă gîndesc c-am să mor.

— Evident Mi se pare că tu îmi vorbești des
pre toate astea, pentru că de fapt erai cam 
nervos acasă și vrei să explici de ce.

— Acasă ziceam : mai bine decît să stau acolo... 
Plecam de-acasă.

— Dar ce-ți făceau ?
— Mă și bateau...
— Cine ?
— Tatăl de-al doilea.
— Păi spuneai că e slăbuț.
— Slăbuț, însă înalt. Am început să plec 

de-acasă...
— Și pînă la urmă, ce-ai făcut ca să ajungi 

aici ?
— Am fost fugit de-acasă.
— Cît ai fost fugit ?
— Vreo trei săptămîni — Și am furat.
— Ce anume ai furat ?
— Două ceasuri de mînă și-o pereche de 

ochelari.
— De unde P
— De la ștrand.
— Care ștrand ?
— Izvor.
— Și unde le-ai vîndut ?
— (rîde). In piața Națiunii.
— Singur ai făcut-o ?
— Singur am făcut-o.
— Ideea a fost a ta ?
— A mea. Am întîlnit două colege de-ale mele. 

Și-am mers cu ele la ștrand. Ele s-au dus în apă 
și eu am rămas pe pătură...

— Și unde dormeai în perioada asta ?
— Cunoșteam o spălătorie... (zîmbet)
— Unde ?
— Intr-un pod, pe Magheru.
— Cum asta ?
— Cunoșteam adică o spălătorie. In blocul 

ăla stătea un unchi de-al meu și-am fost de multe 
ori la el. Și știam acolo...

— Și el nu știa că te ascunzi acolo ?
— Nu, că nu mă întreba nimeni, că-i bloc nou, 

fără portar. Deasupra magazinului „Polar".
— Și cum a fost la ștrand ? >
— Eu am luat lucrurile. Fetele și-au dat seama.
— Cine-a cerut internarea ta la reeducare ? 

Părinții fetelor au reclamat, nu ? Și ai tăi au fost 
de acord să intri ? Mama ce-a zis ?

— (oftat) Ce era să facă ? Parcă a fost după 
dînsa ?

— Și cînd ziceai că s-a recăsătorit mama ?
— Acum vreo șase ani.
— Te bucurai ?
— Mă bucuram. Atunci mă bucuram. Acum... 

aș fi preferat să fi rămas singur cu mama.
— Pînă cînd mai stai aici ?
— Pînă în octombrie anul ăsta.
— Aici înveți ceva ?
— Da.
— Ce?
— Țîmplăria,

Recent, un grup de tineri „prieteni" a fost de
pistat în raionul Tudor Vladimirescu. în seama 
lor cad următoarele :

• ALEXANDRU MĂLĂESCU de 15 ani, ab
solvent a numai 4 clase elementare din str. Ste
jarului, Bloc G 10 scara A, et. II ap. 6 (vagabon
dează, practică jocuri de noroc, lipsește zile în
tregi de acasă);

• VALERIU PIRVANOV din str. 7 Drumuri 
nr. 7, de 17 ani absolvent a numai 5 clase elemen
tare, în clasa a Vl-a rămînînd de trei ori repetent 
(fură, vagabondează, practică jocuri de noroc, 
lipsește mult de acasă, nu dă nici o ascultare pă
rinților) ;

• MARIAN NEDELCU din str. Caporal Ruică 
Bloc 03, scara 2, apart. 18 de 15 ani, elev în 
clasa a V-a, un an repetent (?) (fura, vagabondea
ză, practică jocuri de noroc) ;

• EMIL CHERGHTSOR, de 15 ani, din str. 
Stejarului Bloc G 4 apart. 12, elev în clasa a 
V-a, (a fost angajat temporar la „Aprozar", însă 
în prezent NU MAI LUCREAZĂ). In schimb... 
fură, vagabondează, practică diferite jocuri de 
noroc.

• NICOLAE CELA, de 16 ani, din Bdul. Mun
cii nr. 52, Bloc 34, elev în clasa a V-a, repetă 
pentru a patra oară clasa a V-a (vagabondează, 
lipsește de la școală.);

• ION FLOREA, de 19 ani, din str. Barbă 
Cot nr. 31, absolvent a 6 clase elementare, nu 
mai urmează în prezent la nici o școală, ESTE 
FĂRĂ OCUPAȚIE (vagabondează);

Ceea ce te șochează, pur și simplu, de la pri
mele date culese din dosarele celor mai sus- po
meniți, este indiferența unor adulți, dar și simi
litudinea purtării lor. Ne permitem să întrebăm 
și Ministerul Învățămîntului — și neapărat șco
lile respective — ce măsuri anume și ce fel de 
influență educativă și instructivă s-a exercitat 
asupra lui Valeriu Pîrvanov și a lui Nicolae 
Cela, sau cum se face că tineri de 15 ani au 
ajuns abia în clasa a V-a elementară (unde se 
ajunge, în mod normal, la 11 ani). Dar și ce 
măsuri au luat — pe parcurs, tinerii înșiși, de 
ce-au așteptat ei ca direcțiunile școlilor vizate și 
organizațiile U.T.C. respective să acționeze 
pentru ei (și acestea n-au acționat I). Explicațiile 
simpliste („N-aveam condiții acasă" sau „Nu 
sîntem buni pentru carte") nu pot scuza aseme
nea grave rebuturi pedagogice. Indivizii care azi 
trebuie reeducați au trecut prin zeci și zeci de 
mîini calificate (învățători, profesori, diriginți, in
structori, organizatori), și-au depins — și mai de
pind încă — de propriile lor mîini. Unde sînt 
amprentele favorabile pe care ar fi cazul să le 
descoperim astăzi în structura psihică a tinerilor 
de care pomenim ? Unde sînt bunele deprinderi 
de muncă, de respect reciproc între cetățeni, 
unde-i setea de cunoaștere dezvoltată într-un ase
menea grad încît să țină pasul cu avalanșa cu
noștințelor tehnico-științifice care ne înconjoară ?

Desigur, nu orice părinte este (de la natură) un 
excelent pedagog. Ideal așa ar fi: orice părinte 
să fie totodată un desăvîrșit educator. Ce se în
tîmplă însă cînd acasă — cum am arătat mai sus 
— tînărul nu are parte de-o calificată influență 
pedagogică ? A cui ar fi sarcina să suplinească 
lacunele educației din familie ? Fără doar și 
poate, ale școlii, ale organizației de pionieri, a 
U.T.C.-ului (care, toate, dispun — și trebuie să 
dispună 1 — de cadre specializate exact în dome
niul pe care-1 investigăm acum). Și dacă — în 
anumite situații — lipsesc și-acestea., tînărul în
suși (printr-o luptă interioară seiioasă) se poate.-. 
reevalua.

Iată la ce concluzie ajung cercetările (efectuate, 
din păcate, după comiterea unor infracțiuni mai 
mari sau mai mici. „Tatăl, Cela Dumitru, nu se 
ocupă de minor"; „Părinții lui I. Florea se ocupă 
de supravegherea acestuia, însă mania face gre
șeala de a-1 ocroti prea mult și ds a-i ascunde 
toate greșelile". Copiii (Mălăescu Dorina, Adrian 
Alexandru) sînt complet nesupiaveg’neați" ; „Pă
rinții (lui Marin Nedelcu) nu se ocupă de supra
vegherea acestuia" etc. Majoritatea acestor pă
rinți sînt oameni muncitori, onorabili, dar asta 
nu-i de ajuns !

Răspunderea — aș spune dublă — pe care o 
au cei care descoperă viciile educative dintr-o 
familie sau alta, nu se reduce la consemnarea pe 
hîrtie a faptelor, și nici la propunerile — limită 
(internarea într-un institut de reeducare). Dacă 
lucrurile ar fi chibzuite cu subtilitate și spirit de 
organizare, încă de la cele dintîi încălcări ale re
gulilor obligatorii de conviețuire (chiar la vîrsta 
foarte mică), am putea salva destule „cazuri" 
care mai tîrziu, par de nerezolvat.

O concluzie importantă se desprinde din scurta 
noastră investigație : tînăiul este produsul — in
discutabil — al celor prin mîna cărora a trecut 
ca și propriul său produs. Eșecurile îi aparțin tî- 
nărului, dacă nu în exclusivitate, în cea mai 
mare parte (hotărîtoare 1). E nevoie de o coor
donare matematică a impulsurilor educative (în
cepînd din cea mai frageda vîrstă I). de un ascu
țit spirit de răspundere la fiecare „verigă" a uria
șului lanț care transmite tînărului ceea ce noi 
știm atît de bine : prețuirea muncii, a satisfac
țiilor ei morale și materiale. Astfel vom ajunge 
Ia un auto-control care, exercitîndu-se permanent, 
îl va feri pe tînăr de naufragii.

Vă invităm la discuție i



I

Anotimp al marilor călătorii, vara studențească a 
dat startul sutelor de expediții prin munți, în Delta Du
nării. Pagina de față oferă opinii și propuneri rezultate 
din observațiile făcute pe traseele turistice ale vacan
ței, sugestii consemnate pe drumurile excursiilor esti
vale în discuțiile cu o parte din cei 11 000 de studenți, 
pentru care au fost organizate de către U.A.S.R. aceste 
activități.

A

In

imparația

vulturilor
Primele file ale micro- 

ghidului „Itinerarii tu
ristice studențești", edi
tat de comisia turistică 
a U. A. S. R. ... o invi
tație către ascensiuni pe 
crestele Carpaților : „Au 
munții o liniște răscoli
toare, acolo-n înalt, unde 
colții de stîncă sfîșie 
norii... Și au o tihnă a 
lor, adîncă, în amiază, 
cînd lumina se revarsă 
în rîuri peste văi, cînd 
vîntul adie molatec, iar 
însingerații bujori — 
neclintiți — sînt umezi 
șî blînzi ca ochiul de că
prioară. Mai au munții o 
privire semeață, la cîn- 
tatul cocoșilor — peste 
neguri clocotind în căl
dări și peste hăul pră- 
păstiilor... Și mai au o 
frumusețe sălbatică, rece, 
în clar-obscurul nopților 
cu lună. Ați trăit vreo
dată în inima lor... ?“

Specificul anului turis
tic universitar 1967 l-a 
dat, între altele, amploa
rea pe care au căpătat-o 
excursiile alpine cu pro
gram de camping. Zece 
trasee, cu plecări la in
tervale de două zile, în- 
cepînd cu 14 august, au 
intersectat timp de 8—9 
zile zone turistice de o 
neasemuită frumusețe :

1. „Drumuri de creas
tă în Munții Rodnei;

2. „Traversări în Pa
ring și Cibin" ;

3. „Din Postăvarul în 
Piatra Mare și apoi în 
Ciucaș" ;

4. „Prin Munții Rarău- 
lui și pe Valea Bistri
ței" ;

5. „Crestele și văile u- 
riașului Făgăraș" ;

Din Valea Arieșu- 

lui în Munții Apuseni, 
pe traseele răscoalelor 
conduse de Avram Iar.- 
cu, de Horia, Cloșca și 
Crișan" ;

7. „Spinările muntoase 
ale Pietrei Craiului, Ie
zerului și Păpușii" ;

8. „Din Hațeg în Va
lea Jiului, peste masivul 
Retezat" ;

9. „Străbătînd cărările 
Munților Bucegi și 
Leaota" ;

10. „Pe urmele lui Ca- 
listrat Hogaș, în Munții 
Neamțului".

Aceste itinerarii pot fi 
menținute și în viitor cu 
mari șanse de succes. Că 
tocmai ele, genul de ex
cursie .în sine — în a- 
fara traversărilor mon
tane pe traseele clasice 
erau incluse micro-ex- 
cursii fără bagaj, cu ple
care și revenire la tabe
rele de corturi ale 
U.A.S.R. ; autogospodări- 
rea (inclusiv gătitul me
sei) obligatorie — au 
suscitat foarte mult in
teresul studenților, ne-o 
demonstrează concludent 
numărul mare de parti
cipanți (peste 2 500). gra
ba cu care s-au făcut 
înscrierile, dar mai ales 
impresiile comunicate 
prin scrisorile trimise de 
pe drum sau la întoar
cere. Iată, spre exemplu, 
textul uneia din ilustra
tele sosite pe adresa zia
rului nostru : „De trei 
zile un buchet de tine
rețe și voioșie înflorește 
pe cărările masivului 
Rarău... 18 studenți și 
studente bucureșteni și 
clujeni am pornit să cu
cerim munții. Ne-am că
țărat pe Pietrele Șoi
mului și Pietrele Doam
nei, am vizitat schitul 
Rarău și seculara pădure 
de la Slâtioara. Pornim 
acum spre vîrful Giuma- 
lău și mai departe, prin 
munți, nerăbdători către 
întîlnirea cu Bicazul" 
(5o august, Rodica Diaco- 
nu — studentă la Insti
tutul de limbi străine).

Studenții opinează însă 
și pentru alte trasee, 
care să valorifice mai 

mult decît în această
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O frumusețe sporește toate 
frumusețile celelalte ale unei 
vacanțe prin împărăția Caprei 
negre și a șoimului din tărie, 
dîndu-le o aderență tenace cu 
pămîntul, cu țara, cu neamul 
deștept, artist și sintetic, care a 
luat înțelegerea cu ea : nomen
clatura. Fiecare colț de loc are 
numele lui fără altă trebuință 
decît a instinctului decorativ*

TUDOR ARGHEZI

Mi-
Fo-

18 circuite

„Cabana

student!

Excelentă, ideea de a 
înființa puncte turistice 
proprii în tabere de cor
turi — mai ales — sau 
în unele școli din veci
nătatea unor masive, a 
făcut mai interesant și 
în același timp mai eco
nomic turismul studen
țesc în munți. Tn acest 
fel excursiile i-au obli
gat pe participanți la au- 
togospodărire. le-au pre
tins să-și gătească sin
guri masa folosind pro
viziile transportate în 
punctul turistic din 
trele universitare, 
putut fi colindate și 
care rămîneau greu 
deloc accesibile 
studenții ar fi fost ca
zați la cabane.

în cazul în care cor
turile ar rămîne în do
tarea fiecărui centru u- 
niversitar, unele din a- 
ceste puncte turistice 
și-ar putea prelungi 
funcționarea — prin gri
ja Comisiei turistice din 
fiecare centru universi
tar — pînă toamna tîr- 
ziu, dincolo de începutul 
lunii septembrie, cînd se 
încheie excursiile orga
nizate de U.A.S.R. Ele 
pot găzdui foarte bine 
excursiile de sfîrșit de 
săptămînă organizate în 
fiecare centru universi-

cen- 
Au 

zone 
sau 

dacă

t

tar. De analizat propu
nerea organizării unor >- 
iemenea campinguri tneă 
de primii «ra. in ionele 
turistica sau de agre
ment din vecinătatea •- 
raselor universitare
(pentru București: Sna- 
gov, Mogogoaia, Pustni
cul). unde studenții să 
poată petrece plăcut «îm
băta si duminica. In ve
cinătatea lor ar putea fl 
arr.etta;ate. prir. muncă 
volurttar-patriotică. tere
nuri de sport.

Adevărate cabane 
studenților (utilate și 
cotate ca atare prin 
trenarea 
fanteziei 
propice In grad superior 

ale 
de
an- 

fi
studențești)

priceperii

excursiilor din timpul 
sezonului cald 
noiembrie ’.) ar 
amenajate și in 
întreprinderilor 
exploatările 1 
rămase libere definitiv 
(de obicei se demolea
ză !) sau temporar ca ur
mare a încetării lucrări
lor în anumite zone. (La 
Consiliul U.A.S. Brașov 
ne-au fost enumerate 
cele de la Cascue, Vlă- 
dușca, Grind și Baba 
Runca. Există însă și al
tele care pot fi depistate 
cu sprijinul conducerii 
direcțiilor regionale pen
tru exploatări forestiere. 
O asemenea cabană a și 
funcționat vara aceasta, 
amenajată pentru elevi, 
pe Valea Topologului, la 
Podeanu, prin grija Sec
ției de învățămînt a Co
mitetului Executiv al 
Sfatului popular al regi-

(aprilie- 
putea fi 
cabanele 

pentru 
forestiere

1 ’

lulcea

port succes
universitar

Vara anului 1964... Din 
inițiativa lectorului uni
versitar V. Teleguță, pa- 
si or. at promotor al turis
mului studențesc, un 
grup de 28 de băieți și 
fete străbat timp de trei 
săptâmîni Delta cu șa
lupa „Ciclonul*. In vara 
anului 1967, Tulcea devi
ne un adevărat port uni
versitar. S-au îmbarcat 
aici pentru Delta Dună
rii mai mult de 2 000 de 

itudenți. Fiecare din cele 
cinci tipuri de excursie 
— cu șlep-dormitor ; cu 
pontoane-dormitor, bărci 
și staționare în punctele 
turistice studențești ; cu 
bărci la rame ; cu bărci 
remorcate de șalupă — 
au satisfăcut gusturi și 
preferințe variate. Dar 
organizarea viitoare a 
expedițiilor studențești 
în Delta Dunării va tre
bui să țină seama și de 
următoarele observații : 
obligatoriu, excursiile să 
înceapă cu vizitarea Mu
zeului Deltei, din Tulcea; 
programul excursiilor cu 
ponton-dormitor și sta
ționare în punctele turis
tice se cere mult îmbo
gățit. Aceasta reclamă 
schimbări care să asi
gure o staționare mai în
delungată pentru pla jă și 
înot la mare (Sulina), 
vizitarea localității Sf. 

Gbeorghe, a cherhanale
lor Ciotica și Puișor, tra
versarea Lacului Razelm 
și vizită la Cetatea Hera- 
clea. Evident, modifică
rile pe care le avem în 
vedere presupun schim
barea itinerariului, mic
șorarea cu o zi a stațio
nărilor la Matița, Roșu și 
Caraorman. înființarea 
unor noi puncte turistice, 
folosirea a două remor
chere pentru deplasarea 
pontoanelor dintr-un 
punct în altul; pot că
păta o amploare mai 
mare excursiile cu bărci 
remorcate, întrucît au 
unul din cele mai atră
gătoare programe și tra
see. Aceasta înseamnă 
că șalupa „Ciclonul" tre
buie să poarte nu numai 
un rind de bărci, stațio- 
nînd o dată cu ele, ci să 
deplaseze succesiv (ase
menea remorcherului în 
excursiile cu ponton dor
mitor și staționare) trei- 
patru grupuri de bărci i 
de luat in studiu posi
bilitatea de a realiza e- 
ventual un tip de ex
cursie combinată între 
„bărci remorcate de șa
lupă" și „bărci la rame", 
cea din urmă fiind prea 
lungă și obositoare în 
momentul de față ; în 
excursiile „bărci remor
cai. pentru transportul 
alimentelor, corturilor și 
altor materiale ar fi mai 
potrivită folosirea unei 
lotci, uegajîndu-se astfel 
bărcile universale în 
care călătoresc studen
ții : mai mult, socotim că 
in acest gen de excursie 
este mai economică și 
mai sigură, mai propice 
Deltei, folosirea lotcilor 
de 18 sau 24 de crevace 
— amenajate corespun
zător — în locul bărci
lor universale; și cu

„Cărțile din bibliotecă 
nu-ți spun nimic. Pot fl 
uneori prilej de rezo
nanțe". Semnificativă in
troducerea la capitolul 
excursiilor în circuit al 
microghidului „Itinerarii 
turistice studențești", a- 
cest citat din Sadoveanu 
reliefează cu pregnanță 
faptul că maximă inten
sitate și persuasiune au 
nu descripțiile după na
tură, ci doar ceea ce vezi 
și cunoști direct, tu în
suți. Avînd punctul de 
plecare în fiecare centru 
universitar, excursiile în 
circuit au propus itine
rarii de 1700—2000 km 
prin importante centre 
social-economice și cul
turale. Popasurile — si
nonime incursiunilor în 
timp — constituie un 
prilej de adîhcă vibra
ție în fața monumente
lor trecutului, a mărtu
riilor despre vitejia stră
bunilor în lupta pentru 
libertatea și propășirea 
patriei, de mîndrie pen
tru noile edificii (unele 
în plină construcție) ri
dicate în anii socialismu
lui. Intențiile organiza
torilor n-au fost întîm- 
pinate însă peste tot cu 
aceeași curiozitate. Ast
fel că circuitele cu ple
care din centrele uni
versitare Pitești, Sucea
va, Oradea, Petroșani, 
Baia Mare, Bacău, Tîr- 
gu Mureș și Galați au 
fost anulate, iar la ex
cursiile propuse pentru 
studenții din București, 
Brașov, Cluj și Iași nu
mărul seriilor s-a res
trîns din lipsă de parti
cipanți. Explicațiile unei 
atari situații rezidă în 
primul rînd în aceea că 
pentru acest gen de ex
cursie, foarte atrăgător 
și instructiv, s-a făcut o 
slabă popularizare și 

propagandă de către co
misiile turistice din in
stitute și facultăți. De 
luat în seamă și obser
vația unor participant 
referitoare la faptul că 
asemenea excursii au în 
genera] un program de 
vizite foarte încărcat, 
parcurgerea în sine a 
traseului fiind destul de 
obositoare. De aceea, pro
gramul fiecăreia ar tre
bui revăzut pentru a a- 
sigura popasuri mai 
lungi în unele localități, 
permițînd astfel o com
pletare substanțială cu 
activități cultural-dis- 
tractive, jocuri în aer li
ber, microexcursii, în 
conformitate cu prefe
rințele studențești. în 
orice caz, nu renunțarea 
la aceste excursii trebu
ie să fie concluzia la 
care va ajunge comisia 
turistică a U.A.S.R.

„S-dU

veacuri...

s-au
scurs am,

Altă filă de ghid, che
mări către noi incursi
uni în timp... „Cel mai 
intransigent critic, tim
pul, a integrat monu
mentele de artă ale ro
mânilor în tabloul valo
rilor clasice universale ;

to-a te cum-
ten *■ toe al tor. «fflt- 
Cei mai tei riept jrteeft- 
tor. tteapul. ■ proparțto- 
■at unutal neamului 
nostru in dimensiunile 
•v«imentelor îndrăzne
țe ale istoriei. Cel mai 
exact seismograf, timpul, 
înregistrează grandioa
sele transformări ale 
prezentului—*

Pentru cei te fața că
rora minunatele opere 
a’.e poporului și-au dez- 
vă nit mai puțin taina 
nemuritoarei lor frumu
seți. pentru cei te fața

căror» ruinele vechilor 
cetăți n-au depănat încă 
legendarele lor întâm
plări preamărind vitejia 
ș: gloria străbunilor,
pentru cei dornici să cu
noască mai complet, 
mai îndeaproape reali
zările socialismului în 
România, asociațiile stu
denților au inițiat și alt 
gen de deplasări : ex
cursiile cu temă.

„Cetăti, mînăstiri, ca
se memoriale din nordul 
Moldovei", a circumscris 
popasuri de adîncă re
velație pe traseul Bacău
— Piatra Neamț (Casa 
memorială Calistrat Ho
gaș) — Bicaz — Mînâs- 
tirile Văratec și Agapia
— Tîrgu Neamț — Hu- 
mulești (Casa memoria
lă Ion Creangă) — Mă
năstirile Neamț. Sihăs
tria și Rîșca — Mălini 
(Casa memorială Nico- 
lae Labiș) —, Mînăstirile 
Humor, Voroneț, Moldo- 
vița — Sucevița — Put- 
na — Rădăuți ,— Drago- 
mima — Suceava Stup
ea (Casa memorială Ci- 
prian Porumbescu) — 
Ipotești (Casa memorială 
Mihai Eminescu) — Mir- 
cești (Casa memoria
lă Vasile Alecsandri) — 
Iași. Un al doilea itine
rar : 8 zile de excursie 
cu tema „Cunoașteți 
Bucureștiul" 7, incluzînd 
Turul Capitalei, ziua și 
noaptea, cu vizitarea 
principalelor monumen
te, muzee și edificii, a 
noilor cartiere de locu
ințe ale orașului. A 
treia temă, „8 zile prin
tre așezările daco-roma- 
ne de pe teritoriul Ro
mâniei" a reunit puncte 
de mare atracție pe un 
traseu ce pornea din Al
ba Iulia, cu punctul ter
minus Turnu Severin.

Desigur, de fiecare

Camping 
dențosc in Ra- 

rău.
Foto

EMIL 
COJOCARU

da’ă tema a fost doar 
un pretext. incitând Ia 
tocursiuni complexe In 
istor.a și cultura locuri
lor vizitate, pentru o cu
noaștere geografică, tu
ristică și etnografică 
multilaterală. Impresiile 
comunicate de studenți 
sînt categoric în favoa
rea unui asemenea mod 
de alegere tematică a 
traseelor. Rezervele au 
vizat numărul foarte 
restrîns de teme între 
care a trebuit să se a- 
leagă S-au propus și ex
cursiile tematice: „Cu 
șlepul pe Dunăre, de la 
Galați la Porțile de 
Fier" „Pe Olt, de la iz
vor la vărsare", „In Va
lea Mureșului", „Locuri 
istorice și monumente 
de artă din Oltenia".

Dansați...

dacă aveți

cu cine

pe care 
au acor- 
elemente

dar 
si 

cu

S-au putut recunoaște 
peste tot în această vară 
semnele grijii 
organizatorii 
dat-o acelor 
prin contribuția cărora 
zilele de excursie devin 
mai plăcute, mai dis
tractive și odihnitoare, 
în conflict declarat cu 
monotonia și plictiseala. 
Teribilistele „locuri de 
dat cu capul", sau salo
nul de dans „La șapte 
pirați" din Deltă pot pă
rea niște fleacuri, 
cîte explozii de rîs 
veselie n-au stârnit 
„ceremonialul" lor haz
liu, plin de farmec. Fie
care grup de excursio
niști a purtat cu el cel 
puțin un radio cu tran- 
zistori, toți conducătorii 
de excursie au avut la 
dispoziție textul unui 
concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“. îndrumarul pen
tru zeci de jocuri dis
tractive. Pe pontoane, 
pe șlep, in punctele tu
ristice n-au lipsit jocu
rile de șah, microbiliard, 
arcuri cu săgeți, s-au 
putut împrumuta un
dițe, bărci pentru 
plimbări de agrement, 
mingi. Desigur, toată a- 
ceastă „bază materială 
a bunei dispoziții" poate 
fi îmbogățită. S-au făcut 
destule propuneri de 
semenea natură : 
punctele turistice să 
amenajate terenuri 
volei ; în zestrea lor 
intre și jocuri de table, 
remy, mai multe mingi ;

a- 
în 

fie 
de 
să

Nu cred să fie om care, ză
rind impunătorul perete de be
ton de la Bicaz, în spatele că
ruia se adună peste un miliard 
de metri cubi din apa Bistriței, 
să nu se fi gîndit cu admirație 
la cutezanța celor ce, construc
tori și partid — l-au înălțat a- 
colo, și să nu fi încercat o dra
goste nouă, mai profundă, mai 
plină de entuziasm față de pă- 
mînturile acestei țări

GEO BOGZA

aid și pe pontoane sâ 
nu lipsească ziarele, re
vistele. Dar problema 
cea mai „problematică" 
de rezolvat rămîne a- 
ceea a alcătuirii grupu
rilor de excursioniști. In 
viitor acestea trebuie 
constituite nu pe facul
tăți, ci în așa fel încît să 
reunească studenți de 
diferite vîrste și specia
lități, din diferite centre 
universitare. în orice caz 
trebuie integrați grupu
rilor în egală măsură atît 
băieți cit și fete. Altfel 
aluziile atît de îmbietoa
re cuprinse în broșurile 
ghid — „dans pe pon
ton", „dans la lumina 
focului de tabără" — 
rămîn farse fără haz, iar 
muzica de dans pe care 
în excursiile din această 
vară mulți studenți au 
ascultat-o numai, motiv 
pentru nostalgice reve
rii...

Permis

pentru...

auto
stop I

Trei băieți — Marius 
Ulmeanu, Mihai Anghe- 
lescu și Mircea Tăbăcel 
— prieteni și colegi de li
ceu — și-au sărbătorit în 
această vară un mare 
succes : deveniseră stu
denți ! N-a fost o agapă 
oarecare, ci o călătorie 
„în necunoscut", o ex
cursie pe cont propriu. 
Purtîndu-și în rucsac 
cortul, lampa de gătit, 
proviziile și sacii de dor
mit au străbătut drumul 
de la Timișoara spre li
toral, de aici în Deltă 
pînă la Sulina, apoi că
tre Brăila, București, 
Brașov și Sibiu pînă la

Așa cum a fost conceput și organizat in vara 
acestui an, turismul universitar relevă multe idei 
și inițiative valoroase, care au întrunit aprecieri
le unanime ale excursioniștilor studenți. Totoda
tă, oferă o bună bază de pornire pentru posibile 
perfecționări, pe măsura importantelor răspun
deri încredințate de partid Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților din 
România în legătură cu organizarea nemijlocită 
a activității sportive de masă, a turismului în in
stitute și facultăți. Această activitate atît de în
drăgită de studenți va trebui să cunoască, înce- 
pînd cu noul an universitar, o mare amploare, 
s* «^agă întreaga masă a studenților, fiind orga
nizată „la dimensiunea 130 000".

Arad. pentru
după o scurtă întrerupe
re, în Munții Retezat. 
Zeci de asemenea gru
puri studențești, înche
gate pe baza unor vechi 
prietenii sau pentru a 
pune în aplicare o iniția
tivă colegială, străbat 
în vacanțe drumurile 
țării de la munte la 
mare, din Deltă în Fă
găraș. îi duce către toa
te patru zările o neistovi
tă curiozitate pentru 
frumusețile și bogățiile 
patriei. Au tovarăși de 
drum dorul de necunos
cut, de neprevăzut, o po
zitivă înclinare tinereas
că spre aventură, pentru 
ineditul acestor peregri
nări în care trebuie să 
te gospodărești singur, 
să te descurci la fiecare 
pas. în fiecare loc, igno- 
rînd confortul pentru 
plăcerea de a dormi sub 
cerul liber și a mînca pe 
vîrful muntelui, în tovă
rășia cine știe cărui baci. 
Itinerariului minuțios 
calculat și respectat i se 
preferă drumuri nepre
văzute, dintr-o locali
tate în alta. Ora lor de 
drum nu mai este ade
sea ora de plecare a tre
nului sau a cursei 
D.R.T.A Bat drumurile 
mai puțin circulate, de
seori în afara traseului 
acestora. Pentru că dis
tanțele sînt distanțe, iar 
oboseala, totuși, obosea
lă și pentru tinerețe, 
trebuie să recurgă și la 
ceea ce numim cu toții 
„eutostop", adică la bu
năvoința conducătorilor 
auto întîlniți pe drum. 
Dar această bunăvoință 
nu se întîlnește uneori, 
în cazul conducătorilor 
de autocamioane fiind 
pedepsită ca nelegală. 
N-ar fi posibilă însă in
troducerea unor permise 
de circulație pentru au
tostop. valabile în tim
pul vacanțelor pentru 
studenții excursioniști, 
chiar un sistem de co
interesare a șoferilor la 
asemenea înlesniri ?

ION TRONAC
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MEMENTO 
ENESCIAN

remarcabilUn eveniment

SIMPOZIONUL

MUZICOLOGIE

MIINE
SE DESCHID

ȘCOLILE!
AZI - EXAMENUL

EPIDEMIOLOGIC

lebedelor"

AZI VĂ RECOMANDĂM...„MEANDRE

înainte de a fi concepute de 
coregrafi, baletele sînt scrise 
de compozitori, de aceea nu 
este hazardat să spunem că in
cluderea spectacolelor de balet 
acum, în ciclul suitei de ma
nifestări prilejuite de festival, 
contribue la cunoașterea sub 
semn de înaltă artă a lumii 
muzicale românești.

Reprezentația de la Opera 
română cu „Lacul lebedelor*1 
de Ceaikovski se înscrie în 

cert pe această linie și 
meritm .. --vine împreună cu 
Oleg Danovski, coregraful 
spectacolului, balerinei Mag
dalena Popa, despre care un 
ziar parizian nu pregeta să a- 
firme că „este poezia însăși". 
Alături de ea l-am admirat 
din nou pentru siguranță și 
candoare pe Sergiu Stefanski, 
pe spiritualul Ion Tugearu în 
rolul Bufonului, ca și pe im
presionantul Petre Ciortea în 
rolul lui Rotbart.

Baletul destul de inegal ca 
inspirație, cuprinde totuși pa
gini admirabile. Poate de aci 
Addă farmecul pe oare „Lacul 
țebedelor" și-l păstrează de la 
o generație la alta. Și poate că 
tot aci găsesc coregrafii inspi
rația de a împrospăta neînce
tat stilul baletului. Oleg Da
novski a intuit acest lucru. Pe 
lingă un corp de balet omogen 
și delicat apelînd la o sceno
grafie valoroasă (I. Ipser) Da
novski ți-a asigurat și preți
oasa colaborare a dirijorului 
C. Petrovlci. Sub bagheta sa, 
orchestra Operei ne-a dovedit 
că poate suna și limpede iar 
lirismul său elevat ne-a con
turat distinct — acolo unde 
partitura o permite — momen
te de cel mal pur simfonism.

în complexul ma
nifestărilor Festiva
lului, primul simpo
zion internațional 
de muzicologie, se 
înscrie drept unul 
din momentele cele 
mai interesante.

Remarcabilă în
trunire științifică 
internațională, sim
pozionul și-a pro
pus o adîncă inves
tigație a diverselor 
compartimente ale 
creației enesciene.

Timp de 3 zile, 
21 de compozitori 
și muzicologi ro
mâni și străini, pre
cum și numeroși 
vorbitori care s-au 
înscris la cuvint, 
au conturat realele 
dimensiuni ale crea
ției enesciene în 
contextul cuceriri
lor artei veacului 
nostru.

O succintă 
tare poate cu 
epuiza măcar 
comunicărilor 
zentate pînă acum.

Din suita temelor 
puse în discuție, 
am remarca studiile 
„George Enescu mu
zician umanist*' 
(Zeno Vancea), „Ro-

rela-

pre-

MIRCEA STEFANESCU

Iul lui George E- 
nescu în cultura 
muzicală româneas
că" (Vasile Tomes- 
cu), „George Enes
cu și limbajul mu
zical din secolul al 
XX-lea" (Ștefan Ni- 
culescu), „Conside
rații asupra perio
dizării operei lui 
Enescu" (Romeo 
Ghircoiașiu), „Prin
cipiul ciclic la 
George Enescu" (A- 
drian Rațiu), „Con
ceptul modal în mu
zica lui George 
Enescu" (Gh. Firea), 
și ' .Oedip și proble
mele operei in se
colul al XX-lea" 
(Mihail Druskin), 
care au subliniat li
niile directoare ale 
creației compozito
rului român.

Remarcabile
fost comunicările 
compozitorilor Tu
dor Ciortea („Sona
ta a IlI-a pentru 
pian și vioară și li
nele principii ale 
muzicii de cameră 
de George Enescu"/ 
și Sigismund Todu- 
ță. „Ideea ciclică în 
sonatele lui Enes
cu" care s-au oprit 
special asupra u-

Astăzi, în toate școlile 
generale și în licee se des
fășoară examenul epide
miologie. Elevii se pot 
prezenta la școală între 
orele 8—12 și 13—17.

au

ai Iui 
Enescu la 

și Irving 
„Manuscri- 
lui George 

in bibliote-

nora dintre creațiile 
camerale.

Inedite au fost 
comunicările unor 
muzicologi străini, 
Erich Schenk „Anii 
de studii 
George 
Viena", 
Lowens 
se ale 
Enescu
ca Congresului" ca
re au adus date noi 
de excepționali va
loare documentară 
pentru cunoașterea 
anumitor perioade 
din viața și activi
tatea lui Enescu.

Cîteva interesante 
comunicări au fost 
înscrise și pe agen
da de astăzi a Sim
pozionului.

In zilele acestea 
cind pe scenele de 
concert ale Capita
lei muzicieni din 
zeci de țări ale lu
mii omagiază arta 
marelui înaintaș, 
Simpozionul core
lează îndelungate 
eforturi științifice 
pentru o totală va
lorificare muzicolo
gică a operei enes- 
ciene.

C.L.D.C. — regionala 
București, a luat inițiativa 
ca, pînă la' 30 septembrie, 
să livreze iechizite la do
miciliul solicitanților. Li
brăria „Ion Creangă- pri
mește zilnic la telefonul 
18 30 50 comenzi între 
orele 8—21, iar duminica 
între orele 8—12 la tele
fonul consemnat. Comen
zile se trimit acasă Ia data 
stabilită. Folosiți acest 
procedeu comod de pro
curare a rechizitelor.

• Ce-i desparte pe acești oameni ? Cine va face primii pași de 
apropiere ? Va încerca oare unul din ei să depășească vidul în
singurării? iată dilemele și întrebările la care veți afla răspuns 
numai vizionînd filmul „Meandre*.

UN FILM

IN CURÎND
PE ECRANE

IOSIF SA VA

ieri ▲ Început

ETAPA A Il-a
A CONCURSULUI

Ieri dimineața în sălile de 
concurs a început cea de-a 
doua etapă a concursului.

Numărul concurenților s-a 
rărit. Interesant este faptul că 
în cadrul acestei etape violo
niștii și pianiștii trebuie să 
prezinte în mod obligatoriu o 
piesă românească contempo
rană.

Primii ooncurenți care au 
urcat ieri pe estrada de con-

curs au fost violonistul bulgar 
Alexandr Ilcev (a interpretat 
lucrări de Paganini, Enescu, 
Christokov, și Alfred Mendel
sohn) pianistul francez Fran- 
pois-Joel Thiollier (în program 
lucrări de Schumann, Ravel, 
Thiollier și Paul Constanti- 
nescu) și cîntăreața română 
Maria Slătinaru (a interpre
tat lucrări de Mozart, Strauss, 
Enescu și Verdi).

BREVIAR COTIDIAN

• Margareta Pogonat — protagonistă a filmului „Meandre", 
într-o scenă de tulburător recital actoricesc și care alături de Mi
hai Palădescu realizează — după opinia criticului Atanasie Toma, 
cel mai bun cuplu actoricesc al anului 1967.

Filmul va prilejui totodată o reîntîlnire cu doi tineri telen- 
tați actori Ana Szeles și Dan Nuțu. Scenariul filmului ! Horia Lo- 
vinescu. Regia î Mircea Săucan. Imaginea Gheorghe Todan.

j

Invitație
de toamnă

<■**•*• O COLECȚIE

„CRITERION"

Dinspre pădurile Tîmpel 
au sosit deasupra Brașovu
lui primele mesaje ale toam
nei, primul roi de frunze a- 
rămii. „Va fi o toamnă lun
gă caldă și liniștită" prevăd 
cunoscători locuitorii orașu
lui". Iar reprezentanții co
merțului alimentar adaugă : 
„Și va curge mult tulburel 
peste pastrama de oaie și 
grătarele puse la frigare", 
într-adevăr cei care, gîndin- 
du-se la acest aspect speci
fic, anotimpului, așteaptă cu 
nerăbdare toamna, pot fi si
guri că vor fi mulțumiți. Nu 
numai în Brașov, dar și. în 
restul orașelor din regiune 
se lucrează intens la amena
jarea și deschiderea mustă
riilor. Vor fi 21 la număr și 
vor oferi consumatorilor nu 
mai puțin de 8 vagoane de 
must de pe... Tîrnave. Mate
ria primă a fost deja achizi
ționată la care se adaugă șl 
o turmă, de... 400 de berbeci.

•SPORT

PLOIEȘTI (corespondenți te
lefonici).

„TURUL ROMÂNIEI

Al 16-lea Înconjur al țării pe 
bicicletă — „Turul României" — 
a început marți la amiază în 
Capitală, sub cele mal bune aus
picii. Ceea ce asigură întrecerii 
nivelul valoric reclamat de o 
astfel de competiție este fără în
doială, prezența la start a 8 e- 
chipe naționale, majoritatea din
tre ele din țară în care ciclis
mul cunoaște o puternică dez- 
voltare.

Primele două zile de concurs 
au confirmat anticipările. O dis
pută pasionantă, o luptă susți
nută de la primul șl pînă la ul
timul kilometru al etapelor, o 
avalanșă de ofensivă, totul 
transformînd întrecerea Intr-un 
spectacol sportiv de mare cali
tate. Desigur, la realizarea aces
tui început furtunos contribuie 
direct valoarea participanților, 
experiența lor căpătată în timpul 
participării la „Cursa păcii", 
„Turul Franței" pentru amatori, 
campionatele . mondiale și jocu
rile olimpice. Dar mai este un 
considerent care concură la 
crearea acestei atmosfere care 
va situa „Turul României" prin
tre cele mai frumoase competiții 
cicliste organizate vreodată în 
țara noastră. Este vorba de nu
mărul mare de alergători tineri.

într-adevăr, „Turul Româ
niei" poate fi denumit o cursă 
t tinereții, o întrecere în care 
predomină rutierii care de abia 
acum bat la porțile consacrării 
internaționale. Dintre cei 30 de 
alergători pe care țara noastră 
l-a prezentat la startul întrece
rii, 18 sînt juniori sau au depă
șit, în acest an, pragul seniora- 
tului iar dintre rutierii de peste 
hotare, 20 — din 34 — au între 
19 și 22 de ani. Este un caz unic 
în istoria de 33 de ani a aces
tei curse.

In prima etapă care i-a purtat 
pe cicliști de la București pînă 
pe Valea Prahovei, la Ploiești,

cei 80 km — relativ puțini 
?<entru o cursă ciclistă de mare 
ond — au fost presărați cu 

multe faze dramatice. Una din
tre ele l-au avut ca erou pe An
drei, cel mai tînăr dintre frații 
Suciu. Cînd se afla în plutonul 
care urma să decidă soarta eta
pei, Andrei — un copil ce nu a 
împlinit încă 18 ani — a fost 
obligat să rămînă. Ce s-a întîm- 
plat ? Unul dintre cauciucuri ce- 
daie. O operație rapidă și An
drei s-a așternut la drum. Lup- 
tînd cu vîntul, care bătea cu 
putere din față, el a revenit în 
primul grup. Dar nu a apucat 
să respire ușurat și o nouă pană 
l-a pus in afara plutonului frun
taș. Din nou o luptă acerbă. Se 
pare însă că ghinioanele s-au ți
nut lanț de capul băiatului de la 
poalele Tîmpei. Bicicleta s-a de
fectat tocmai cînd era pe cale să 
revină în frunte. Schimbarea ei 
a durat mai mult și pierderea 
contactului cu primul pluton a 
devenit inevitabilă. Cîți dintre 
noi nu am fi cedat, nu am fi dat 
frîu liber nervilor în această si
tuație cînd soarta se dovedea 
potrivnică ? Andrei Suciu nu a 
arătat însă această slăbiciune. 
El a trecut — cu dîrzenie carac
teristică tinereții — peste toate 
acestea și a rulat mai mult de 
unul singur aproape 40 kilo
metri pînă la sosire. A pierdut 
17 minute și lacrimile dovedeau 
că singura părere de rău era 
tocmai această distanțare care 
i-a răpit din prima zi posibili
tatea de a se număra printre 
fruntași. După cîteva ore l-am 
revăzut pe Andrei Suciu. Sim
plu, fără aere de vedetă, el mi-a 
spus : „Pînă la București mai 
sînt peste 1 500 kilometri. 
Am timp să recîștig ceea ce am 
pierdut fără să fie vina mea".

Pot deci să-mi permit să nu
mesc această întrecere ciclistă o 
cursă a tinereții, o întrecere cu 
toate atributele specifice acestei 
vîrste.

N. HRISTACHE

Clasamentul primei etape
Pe Stadionul „Petrolul* In prezența a numeroși spectatori, 

Dieter Mickein (R. D. Germanft) a trecut primul linia de so
me fiind cronometrat pe distanța de 80 km în 2h 01’13”. Cu 
timpul învingătorului a fost marcat un grup de alți 12 ci
clist!. Clasamentul primei etape pe echipe : R. D. Germană 
6h 04’ 15”. 2. România II. 3. Danemarca. 4. România I același 
timp. 5. Cehoslovacia 6h 04’ 40”. 6. Olanda 6h 04 ol , 7. Voința 
P!n:eșV 8. Svwlfo — același timp. 9. Tineret IT 6h 07* 15”. 10 A- 
gstria 6h 08’ 37”, 11, Tineret II 6h 11’ 47”, 12. Bulgaria 6h 14’ 57”.

trecut, în primăvară, 
băieți și fete din două 
sucevene vecine își dă- 

pădurea Ili-

Anul 
sute de 
raioane __
deau întîlnire în 
sești, situată la jumătate de cale 
dintre Suceava și Gura Humo
rului, dornici să-și petreacă îm
preună ziua de odihnă. Iniția
tiva aparținea celor două comi
tete U.T.C. și curînd ea avea să 
se bucure de un larg ecou prin
tre tineri, oferindu-le prilejuri 
de apropiere și cunoaștere re
ciprocă, de confruntare ' ■“ 
lor artistice și sportive, 
tindere și veselie.

Duminică, o amplă 
de acest gen, pregătită 
dusă de comitetele 
U.T.C. Rădăuți și Dorohoi, a 
avut loc în Lunca Șiretului. Un 
grup de călăreți și motocicliștl 
i-au însoțit și condus pe oaspeți 
pînă la locul destinat activită
ților distractive. Estradele ame
najate afci, precum și terenuri-

le sportive, au devenit curînd 
principalele puncte de atracție. 
Numeroși soliști și dansatori, 
instrumentiști și recitatori, au 
făcut să răsune cîntecul și jo
cul peste toată Lunca Șiretului.

SUCCES STUDENȚESC
a forțe-
de des-

acțiune 
și con- 

raionale

ÎN FRANȚA

• Unul dintre protagoniștii cam pionatelor naționale de atletism : 
studentul Petre Astafei, primul atlet român care a trecut, la să
ritura cu prăjina, granița celor 5 m.

NAȚIOWLTLT

Dl ATLETISM
Campionatele naționale de at

letism se vor desfășura sîmbătă 
și duminică pe Stadionul 
August" (în cazul cind timpul va 
fi favorabil și pista va oferi con
diții bune pentru întreceri) sau 
pe Republicii.

Ce anume scoate în evidență 
însemnătatea evenimentului ?

în primul rînd faptul că pre
zenta ediție, a 26-a, are loc doar 
cu două săptămîni înainte de 
startul Balcaniadei de atletism, 
ale cărei întreceri se vor desfă
șura între 29 septembrie — 1 oc
tombrie la Istanbul.

In al doilea rînd, actualele 
campionate, ne vor edifica dacă 
ultimele performanțe obținute de 
atleții noștri în decurs de cîteva 
luni — au fost doborîte multe 
recorduri — sînt rezultatul bunei 
pregătiri, a formei sportive în 
creștere sau se datoresc jocului 
întîmplării.

In al treilea rînd, rezultatele 
pe care le vor realiza atleții noș
tri ne vor da putința să le com
parăm cu performanțele obținute 
în concursurile naționale și in
ternaționale, pe plan european și 
mondial.

Sub auspiciile unei bune orga
nizări, peste 250 de sportivi, fete 
și băieți, seniori și juniori, se vor 
întrece cu... centimetri și secun
dele.

Cultivatorii de alge

Algele au azi o largă utiliza
re : ca furaje, pentru purifica
rea apelor, ca îngrășăminte în 
agricultură, în alimentația uma
nă, în industria chimică etc. în 
cadrul catedrei de fiziologia 
plantelor de la Universitatea din 
Cluj, funcționează un modern 
laborator de cultivare semiin- 
tensivă a algelor. De mai mult 
timp cercetătorii clujeni de la 
catedra amintită desfășoară o 
intensă activitate asupra fizio
logiei algelor. în acest laborator 
se cultivă alge în medii artifi
ciale și se studiază cantitatea 
de proteine, de celuloză, zaha- 
ruri, vitamine, rezistența și a- 
daptabilitatea lor. în faza a doua 
a cercetărilor de laborator, tul- 
pinele cele mai productive sînt 
trecute în cultură intensivă. In
tr-un viitor apropiat, laborato
rul va dispune de prima insta
lație industrială de cultivare a 
algelor. Sursa viitoarelor cul
turi masive de alge care vor 
fi produse aici o vor constitui 
apele dulci din țara noastră, 
care adăpostesc numeroase spe
cii de alge.

Ansamblul folclo
ric studențesc al 
Centrului universitar 
București s-a reîn
tors de curînd de la 
Festivalul folcloric 
internațional de la 
Confolens. Așa cum 
atestă ziare ca Le 
Monde, Le Figaro 
etc., etc., studenții 
noștri au cules pre
tutindeni elogii una
nime și au lăsat pu
ternice impresii.

Invitați de onoare 
la acest festival, stu
denților noștri li s-a 
acordat rolul inau-

gural. Li s-a oferit 
apoi, prilejul de a se 
manifesta în cadrul 
altor festivaluri, la 
vestitele grădini Tu- 
illeries, (pentru pa
tru spectacole unde, 
televiziunea a filmat 
cîntecele și dansurile 
noastre populare, iar 
radiodifuziunea fran
ceză, a înregistrat 
15 cîntece p pulare, 
au fost tranr ’.se în- 
tr-un program spe
cial de 23 Au
gust), la Ligniere, 
în orașul Le Blois, 
la Auriliiac, la Bor
deaux și la Royan, o

frumoâsă stațiune pe 
coasta Atlanticului.

Cu acest prilej, 
ansamblul a fost in
vitat în mai multe 
țări: Italia, Spania, 
Portugalia, Liban, 
iar directoarea An
samblului de balet 
mexican, prezentă la 
unul din spectacolele 
studenților români 
de la Paris, i-a invi
tat să participe la 
manifestările cultu
rale de anul viitor, 
cu prilejul Olimpia
dei din Mexic.

A. P.

Primul număr al unei pro
mițătoare colecții de buzu
nar a fost scos de Editura 
pentru literatura universală. 
Colecția se numește CRITE
RION și, după cum o arată 
și titlul, are un rost orienta
tiv. Prima carte a colecției, 
Structuralismul de Virgil 
Nemoainu, încearcă o fami
liarizare a cititorului cu no
țiunile de structură și struc
turalism și cu sistemele de 
lucru care pleacă de la ele. 
Cele două noțiuni sînt tot 
mai des citate și utilizate în 
domeniul disciplinelor uma
nistice, aducînd și un pro
gres incontestabil de cunoaș
tere în domeniul lingvisticii, 
criticii literare, teoriei lite
rare. etnografiei etc. După 
prezentarea pe care o face 
V. Nemoianu, urmează o mi
că antologie cu texte repre
zentative ale celor mai iluș
tri partizani ai structuralis
mului. Fiecare număr va a- 
vea această împărțire în 
două compartimente : pri
mul — introductiv, al doilea 
ilustrativ printr-o mică an
tologie. Vor urma prezentări 
ale noului roman francez, 
prozei postbelice germane, 
suprarealism, expresionism, 
literatura furioșilor etc. Co
lecția are un pronunțat ca
racter de popularizare, adre- 
sîndu-se unor cercuri largi 
de cititori.

VARIETĂȚI PE GLOB
CE ESTE O CARTE?

Se pare că începînd de la Gutenberg nu mai există nici 
un dubiu asupra acestei probleme. Totuși, pînă la începutul anu
lui 1965, nu exista nici o definiție internațională, uniformă, una
nim acceptată a cărții. Constrînsă de această situație anormală, 
U.N.E.S.C.O. a organizat recent o conferință generală care a 
adoptat o rezoluție intitulată „Recomandări privind normali
zarea internațională a statisticilor de tipărire a cărților 
și periodicelor". Conform acestor recomandări se consideră o 
carte acea publicație imprimat, neperiodică, numărînd cel pu
țin 49 de pagini, exceptînd coperta. In virtutea acelorași norme, 
broșură este acea publicație neperiodică cu un număr minim 
de 5 pagini și maxim de 48.

CINEMA TOGRAFE
AGONIE 81 EXTAZ
— film pentru ecran panoramio 

Patria (orele 12.15 ; 18 ; 21).
PROCESUL DE LA VERONA

Central (oele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 
18 ; 20,45).

CASTELANII
Republica (orele 9.30 ; 11,45 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Circul de 
stat (orele 18 ; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15; 11.30;
13.45 ; 16 ; 18,15).

SURCOUF, TIGRUL CELOR T 
MĂRI
— cinemascop —

Luceafărul (orele 8; 10,15;
12.30 ; 15,15), București (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) , Modern (orele 9,30 ;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Tomis (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,30).

SINGUR PE LUME
Festival (orele 8,45; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivița
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30), Melodia (orele 9 ;
11.45 ; 15,15. 18 ; 21).

CUM SĂ FURI UN MILION
— cinemascop —

Victoria (orele 9,30; 12,30 ;
15.30 ; 18,30 ; 21,15). Gloria (o- 
rele
18.15 ;
8.30 ;
20.15) ,
16.15 ;
(orele 
20,45).

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 8—21 în 
continuare).

SPARTACUȘ
— 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 In conti
nuare).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
Buzești (orele 15.30 ; 18). 

MOMENTUL ADEVĂRULUI
Crîngași (orele 15,301; 18 ;
20.30).

8 A-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA î

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).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 

Progresul (orele 20,15).

Televiziune

CEA MAI
VOLUMINOASĂ

PIRAMIDA

DIN LUME
La 100 kilometri depărtare 

de orașul Mexico expediția me
xicană condusă de Miguel Mes- 
smacher a descoperit recent o 
piramidă care, după cît se pare, 
este cea mai mare din lume. 
Este vorba de piramida de la 
Cholula, înaltă de aproximativ 
60 metri și avînd latura ba
zei de 300 metri.

Trebuie sa amintim că celebra 
piramidă de la Gizeh (Egipt) 
este mai înaltă, avînd 137 
metri, dar are latura bazei 
numai 220 metri.

de 
de

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,30), Aurora (orele
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;

Floreasca (orele 11 ; 14 ;
18 30 ; 20,45). Flamura
9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ;

18,00 La ordinea zilei : Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii ; 18,20 „Mult e dul
ce și frumoasă..." Emisiune de 
limbă română ; 18,50 Pentru ti
neretul școlar : Studioul pionie
rilor ; 19.30 Telejurnalul de sea
ră ; 20,00 Film serial : Ivanhoe ; 
20,30 Interpreți de muzică popu
lară : Ana Pacatiuș, Ion Luican 
și formația Instrumentală con-

dusă de Nicolae Băluță ; 20,45 
Teleglob. Emisiune de călătorii 
geografice : Istanbul ; 21,10 Dic
ționar de personaje. Litera P : 
Păcală. Pantalone, Puck, Pris
tanda. Prezintă : Mircea Șepti- 
lici. Regia : Radu Miron ; 21.40 
De la Giotto la Brâncuși ; 22,00 
Dosarul nr... ; 22,10 Din culise
le muzicii ușoare ; 22,45 Tele
jurnalul de noapte.

CV BĂRBAȚII E O ALTĂ PO- 
VESTE

Miorița (orele 14,30 ; 16,30 :
18,30 ; 20,30). Volga (orele 16 . 
18.15 : 20.30)

CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT
Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 

JANDARMUL LA NEW YORK
Popular (orele 15.30 ; 18 ; 20,30). 

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS
— cinemascop —

Arta (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR
— cinemascop —

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

Moșilor (orele 15,30 ; 18).
VIAȚĂ LA CASTEL

Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
FRENCH CANCAN

Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15).
CIOCIRLIA

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

Rahova (orele 15,30 : 18).
Lumina (orele 9,15; 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ZODIA FECIOAREI
— cinemascop —

• Progresul (orele 15,30 ; 18), Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —

Lira (orele 15,30 ; 18).
DRAGOSTEA MEA

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

„DEPARTE DE
VIETNAM"

in-Regizorul Chris Marker «*- 
tenționează să prezinte în S.U.A. 
filmul „Departe de Vietnam", o 
sinteză a elementelor furnizate 
de diverși regizori. Aceste 
cumente despre războiul 
Vietnam, turnate uneori pe 
liculă de 16 mm, alteori pe 
mm, vor prezenta realitatea

do- 
din 
pe- 
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Vietnam împletită pe baza ima
ginației regizorilor cu unele ele
mente de ficțiune.

Regizorul Claude Lelouch a 
contribuit la realizarea acestui 
film cu imaginile pe care le-a 
cules din Vietnamul de sud și 
de nord. Alain Resnais a filmat 
problemele de conștiință pe 
care și le pune un ziarist ame
rican, căruia i se cere să scrie 
un articol despre acest război 
și care, în cele din urmă, renun
ță. Agnes Varda a studiat cazul 
uneia din femeile care devine 
conștientă de evenimentele care 
se petrec în jurul ei. Cît despre 
regizorul Jean-Luc Godard, a- 
cesta ia cuvîntul direct în film 
susținînd un monolog personal. 
Alți realizatori, printre care 
William Klein, precum și o se
rie de actori, vor sublinia absur* 
ditatea acestui război declanșat 
de S.U.A.



S Știri însem 
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ZILNIC

a primului ministru

Suleyman Demirel
(Urmare din pag. I)

generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și străini.

Erau de față membrii Amba
sadei Turciei la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Turciei.

La coborîrea din avion, pre
mierul Turciei și soția au fost 
.alutați cu căldură de președin
ție Consiliului de Miniștri și 
le soția sa.

S-au intonat imnurile de stat 
ile celor două țări.

Primul ministru al Republi
ci Turcia și președintele Con- 
iliului' de Miniștri al Republi- 
ii Socialiste România au trecut 
n revistă garda militară de o- 
îoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezen- 
ate persoanele oficiale . venite 
n îhtîmpi narea sa. Apoi a a- 
rut loc defilarea gărzii de o- 
oare. Pionieri au oferit oas- 
jeților buchete de flori.

de re* 
ră a

VIETNAMUL SUD:
clipe de răgaz într-o sub
unitate a forțelor patriotice

de Fondul Monetar Inter
național, vor rămîne de 
pus Ia punct regulile pre
cise de funcționare (dat 
fiind că proiectul de la 
Londra îmi oferă altceva 
decît un cadru general). 
In fine, dispozițiunile teh
nice precise urmează să 
fie. la rindul lor, aproba
te Ia sesiunea din septem
brie 1968 a Adunării ■- 
nuale F.M.I. în cazul cînd 
totul decurge perfect 
noua reglementare va fi 
aplicabilă. cel mai devre-

schimburilor economice va 
fi de ordinul a 8 la sută 
anual.

In cel mai bun caz, 
aplicarea acordului de h 
Londra n-ar putea acționa 
decît ca o frînă caro sa 
întîrzie agravarea crizei 
monetare. Este exact ceea 
ce remarca ministrul de 
finanțe francez Debre cînd 
spunea că pasul făcut e 
un paleativ și nu o solu
ție definitivă. Cu alte cu
vinte, chestiunea prețului 
aurului sau, mai precis,

britanic de specialitate 
FINANCIAL TIMES scria 
sîmbăta trecută : „ Țările 
vest-europene nu sînt dis
puse să acorde Statelor 
Unite dreptul la mijloace 
monetare suplimentare atît 
timp cît nu vor exista in
dicii că deficitul balanței 
de plăți americane ar scă
dea sub cifra critică de 
un miliard de dolari pe 
an. Dacă acordul s-ar 
aplica și deficitul ameri
can ar continua în ritmul 
actual, dificultățile din 
sistemul monetar (inter- 
occidental n.n.) ar crește. 
O reducere considerabilă 
a deficitului balanței de 
plăți americane este o 
precondiție indispensabilă 
a stabilității monetare. Pe 
acest plan, Franța are de 
o mie de ori dreptate".

Dacă adăugăm această 
precondiție de facto Ia 
celelalte semne de între
bare care planează asupra 
aplicării acordului de la 
Londra, limitele aranja
mentului „celor zece" apar 
clare. Este, se pare, singu
rul lucru clar în compro
misul monetar realizat la 
28 august în capitala en
gleză. Compromis care nu 
face decît să amîne sca
dența rezolvării în fond a 
problemelor principale ale 
sistemului monetar inter- 
occidental.

Războiul rece al mone- 
nezilor care reflectă, în 
esență, înfruntarea de in
terese între principalii 
parteneri occidentali, con
tinuă...

SCADENTĂ AMÎNATĂmi re-
' - 

a se făce 
periodice, 

onețâe de necesități . 
De Ia început, s-a remar
cat ambiguitz-ea aeordu- 
bi realizat :-.terpretarea 
lai fiind diferită in diferi
tele capitale ale „celor 
zece-. Financiarii ameri
cani an pretins că an reu
șit «ă smulgă asentimen
tul partenerilor de trata
tive pentru crearea unei 
noi !ic iditâți prin emisi
uni speciale in cadrul 
F3LL; ei au cântat să 
Ge^r-Mistieze qi hotărirea 
e de politică, vi-
zînd crearea u..^s uoi mo
nete de rezervă care, 
preună cu dolarul și lira 
sterlină, să stea la baza 
actualului sistem monetar, 
eliminindu-se o eventuală 
reevaluare a prețului au-

me, In aprilie 1969. Din 
acel moment, fiecare din 
participanți care ar dori 
să beneficieze de dispozi
țiile acordului va putea 
«â adreseze o cerere 
F.M.I. Și vor trebui să 
treacă în mod obișnuit 
încă trei pînă la șase luni 

fie

tanti care se impune este 
aceea că acordul de la 
Londra nu reglementează 
nimic imediat Criza lichi
dităților internaționale nu 
va fi cîtuși de puțin ate
nuată în lunile care vin. 
Pentru simplul motiv că 
țările care ar avea nevoie 
să se prevaleze de drep
tul de tiraj special ( de 
cantitățile de monete de 
rezervă), n-ar putea să o 
facă mai devreme de pri
măvara lui 1S69. într-a- 
devăr, acordul „celor zece“ 
‘•ebuie, înainte de toate, 
să *upus aprobării vi
itoarei „Adunări a F.M.I." 
de la Rio de Janeiro. O- 
dată adoptat acest acord

chestiunea valorii exacte a 
dolarului și' implicit a ro
lului dolarului ca echiva
lent al aurului în schim
burile internaționale, 
mîne în picioare.

E de relevat, că, 
cum au calculat speciali
știi americani, folosirea de 
către S.U.A. a drepturilor 
prevăzute prin acordul 
„celor zece" le-ar furniza 
mijloace de plăți supli
mentare în valoare de 250 
milioane dolari anual, în 
vreme ce deficitul curent 
al balanței de plăți ame
ricane oscilează între un 
miliard și două miliarde 
dolari pe an. în această 
ordine de idei, cotidianul

ră-

așa

pînă cînd cererea să 
dezbătută și aprobată.

Dar, chiar dacă va 
pus integral în vigoare, 
acordul „celor zece“ n-ar 
rezolva cu nimic proble
mele crizei de lichidități : 
tehnicienii au calculat ca 
el ar duce la creșterea dis
ponibilităților de plăți cu 
1 pînă Ia 2 la sută pe an, 
în vreme ce expansiunea

fi
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Intr-unui din cartierele noi ale StockholmuluiPRIN PLASA VAMEI

dezvoltate 
industrial 
dezvoltare 

Exportul

surse apropiate guvernului da
nez, aceeași agenție menționează 
că este posibil ca Belgia si 
Olanda să se asocieze acestei 
acțiuni.

• ZIARUL 
din Cairo, a 
miercuri că Abbas Radwan, foit 
vicepreședinte al Consiliului E- 
xecutlv al R.A.U, a fost arestat

:-e să-ri
tind în îmi

rod-vietoarntti- 
prețedirte.

guvenad 
protestat

AHRAM" 
făcut cunoscut

Depuneri 
de coroane

Primul ministru al Republicii 
urcia, Suleyman Demirel, înso- 
t de ceilalți oaspeți turci, a de- 
Lis miercuri la amiază o coroană 
3 flori la Monumentul Eroilor 
uptei pentru Libertatea Poporu- 
i și a Patrie, pentru Socialism 
la Cimitirul militar turc de la 

hencea.
La solemnități au fost prezenp 
lexandru Boabă, ministrul pe- 
□lului, Vasile Șandru, adjunct 

ministrului afacerilor externe, 
n Drînceanu, ambasadorul Ro- 
âniei la Ankara, generali și ofi- 
ri superiori, alte persoane ofi- 
ale.

La Grenoble a fost inaugu
rat primul simpozion de sculp
tură organizat in Franța cu 
ocazia celei de-a 19-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Au fost expuse 15 opere re
marcabile, realizate de sculp
tori din diverse țâri printre 
care și România. Printre aces
tea figurează și o lucra-e a 
sculptorului român George 
Apostu. Televiziunea franceză 
a consacrat o emisiune de 
jumătate de oră
sculptor român Apzstu. 
niind valoarea deosebită « o- 
perei sale, realizacă la
noble intr-un timp record.

Cu toate acestea, aprerazi a- 
gențiile de presă, est* 
decît probabil, dat fund 
tul politic sargooez. ca, 
două sau trei rile Qe < 
Adunarea consfituartâ : 
deze rezultatele aiețerij 
sacrinda-i definitiv pe Trace f 
Ky în funcția de pcvșrArfF 
respeefcv, vxepreșec-zzts 
Kim uk de !a Saigy.

Deschxâerea 
leazâ corespcodez^ d 
din capitala s^d-vâetazi 
fost ma'xatâ âe demcesz: 
studențdoE, care as 
împotriva falszficirn rez

Totodat 
disecsi

„Survey or-5“, sonda lunară americană care a aselemzat un du- 
minică noaptea, a transmis pînă acum peste 100 de re
cepționate de stațiile terestre și prelucrate în laborer crt ? a 
centrul de cercetări spațiale din Pasadena. Fotografiile ........ i-.
imaginile luate de camera de luat vederi din apropierea .u.-.: 
de aselenizare, Marea Liniștii, precum și părți ale sondei 
zise.

Datele ce sînt obținute, cu privire la analiza chimică a *. u.-u 
lunar prin „bombardarea1 cu radiații emanate dmtr-o instalație 
specială aflată la bordul sondei lunare, sînt comunicate statiu. • 
de pe Pămînt în cifre. Specialiștii afirmă că pot determine - 
tura chimică a solului lunar prin măsurarea duratei de rv'.e::-.e - 
particulelor radiațiilor.

Dacă experiențele vor fi încununate de succes, va fi pentru 
prima dată cînd omul analizează „in contact direct" compoziția 
unui corp ceresc. R. D. GERMANA : Imagine din Berlin.

» ÎN ANUARUL STATISTIC 
N.U. pe 1966 se arată ca de- 
iajul între țările 
i punct de vedere 
țările în curs de 
itinuă să crească.
>ndial s-a dublat în anul 1966 
ă de anul 1956. atingînd cifra 
?ord de 200 miliarde de dolari, 
i această sumă țărilor indus- 
ale le-a revenit 69.5 la sută 

1956 — 66.2 la sută), iar țări- 
în curs de dezvoltare numai 

la sută (în 1956 — 24 la sută).

»AGENȚIA FRANCE 
ESSE informează că, după 
îdia, și guvernul Danemar- 
a hotărît să ceară Comisiei 

-pturilor omului a Consiliului 
opean să analizeze consecin- 

* loviturii militare din Gre- 
Hotărîrea a fost luată în 

sul unei reuniuni a comisiei 
■lamentare a afacerilor exter- 
care a avut loc marți. La 

•șitul reuniunii primul minis- 
Jens Otto Krag a precizat 

cererea va fi înaintată Comi- 
i drepturilor omului la 20 
tembrie o dată cu cele ale 
îdiei și Norvegiei. Citînd

• MEMBRII COMITETULUI 
tripartit pentru soluționarea 
problemei yemenite vor vizita 
un număr de capitale arabe 
pentru a lua cunoștință de pozi
țiile diverselor guverne arabe în 
legătură cu situația din Yemen, 
a anunțat marți agenția M.E.N. 
Ministrul de externe ad-interim 
al Irakului, Ismail Khairalla, a 
declarat, în aceeași zi, că acor
dul încheiat între președintele 
Nasser și regele Feisal va con
stitui baza agendei comitetului.

• DURA CTM ANUNȚA a- 
țenția TASS, la 13 septembrie 
in Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al Pămtn- 
tulul — ..Cosmos-176*. La bor
dul satelitului sînt instalate apa
rate destinate continuării explo
rării spațiului

sub acuzația de complicitate la 
inter? a rea nereușită de complot 
a fostului mareșal Hakim Amer, 
pentru preluarea conducerii ar
mate*. Totodată, se anunță că 
Salah N’asr, fostul șef al Servi
ciului ce informații egiptean, a 
fost nui sub stare de arest la do
miciliu, din același motiv.

• ADUNAREA reprezentanți
lor din protectoratul britanic 
Swaziland a adoptat marți o 
moțiune prin care se cere Marii 
Britanii să acorde independență 
acestui teritoriu la 6 septembrie 
1968. Moțiunea a fost prezentată 
de primul ministru, prințul 
Makhosini Dlamini.

„CELOR
„Salvare" 

tip apartheid
în orașul sud-african Pie- 

jrmaritzboug a avut loc un 
:raniu eveniment a cănii vic- 
mă a fost, de data aceasta, 
n alb. In urma unui acci- 
ent de automobil, el a mu- 
t nu atît din cauza gravi- 
iții rănii, cît din cauza pier- 
erii unei mari cantități de 
nge. Ar fi putut fi transpoT- 
it de urgență la cel mai a- 
ropiat spital, dar pentru că 
tașina de salvare sosită la 
teul accidentului era „numai 
entru negri", cetățeanul a 
•ebuit să mai aștepte și a 
iurit.

Vameșii comunitari au fost înzestrați cu mo
derne mijloace pentru combaterea contrabandei 
existente la frontierele „celor șase". „Eminența ce
nușie", cum a fost denumită vama din țările 
Pieții comune, are în dotare subunități de infan
terie, marină și aviație, a fost încadrată cu experți 
specializați în diferite domenii. Ordinatorul elec
tronic este una din ultimele achiziții folosite 
pentru urmărirea și depistarea bandelor de con
trabandiști. Și cu toate acestea...

într-o serie de laboratoare, foiosindu-se procedee 
chimice s-a trecut la obținerea anetholului 
cale sintetică. Experți în domeniul medicinii 
demonstrat că anetholul sintetic poate avea 
mări grave asupra celui ce-1 consumă.

Calculele traficanților sînt foarte simple.

„Alertă, a net hol !"
Printre noile produse intrate în circuitul co

merțului ilegal în țările Pieței comune se numără 
și anetholul, esență rezultată prin distilarea ana- 
sonului. Anetholul, care servește la prepararea 
unei băuturi alcoolice aromate cu gușt de ana- 
son, denumită piastis. nu expune la riscuri prea 
mari sănătatea consumatorilor, cînd este obținu
tă prin distilarea naturală. De cîțiva ani însă,

Calculele traficanților sînt foarte simple. Ei 
importă clandestin în Franța anethol sintetic 
600 kg în 1965, iar în cursul anului trecut 2 400. 
Dacă luăm în considerare că pentru prepararea 
unui litru de piastis se folosesc 2—3 gr. de anet
hol și ca pentru comercializarea legală a unui li
tru de piastis se percepe o taxă de 17 franci, re
ies cîteva concluzii care nu au scăpat contraban
diștilor. Anetholul sintetic provine din Elveția și 
Republica Federală a Germaniei și este introdus 
în Franța în bidoane speciale sau cutii de bom
boane. El este vîndnt ulterior de traficanți în 
mici cantități dozate pentru un litru de piastis. 
Sub această formă el este destinat consumului 
„familial". De asemenea, sub același ambalaj el 
ajunge la o serie de fabrici clandestine de pias
tis care posedă ateliere de îmbuteliat și unde 
este etichetat ca „produs natural". De aici, prin 
rețeaua comerțului clandestin se scurge spre vîn-

Incepînd de la 21 octombrie 
1966, fostei colonii Swaziland i-a 
fost acordată autoguvernarea in
ternă, avînd un regim de pro
tectorat. Unul din principalii șefi 
de trib ai teritoriului, Sobhuza 
II, a fost recunoscut atunci rege 
al Swazilandului.

• POTRIVIT AGENȚIEI 
M.T.I., la Budapesta se desfă
șoară convorbiri între reprezen
tanții Ministerului Comerțului 
exterior al R. P. Ungare și con
ducerea firmei austriece „Steyr- 
Daimler-Puch“ în legătură cu 
posibilitățile de cooperare între 
întreprinderile ungare și între
prinderile „Steyr" din Austria.

Ieri au început la Washington 
lucrările celei de-a 6-a Confe
rințe a Comitetului mixt japono- 
american. Deși scopul acesteia 
este dezbaterea relațiilor econo
mice , japono-americane, la To
kio se consideră că, cu acest pri
lej, problema insulelor Okinawa 
și Bonin va forma obiectul unor 
întrevederi speciale între minis
trul de externe japonez, Takeo 
Mild, aflat în fruntea delegației 
japoneze, și secretarul de stat al 
S.U.A,, Dean Rusk. Cu toată ac
tualitatea acestei probleme, nu 
se așteaptă însă o rezolvare a ei 
la această conferință. Se crede că 
părțile vor încerca numai să-și 
sondeze reciproc pozițiile, în ve
derea definitivării atitudinii lor 
pentru discuțiile ce vor avea loc 
cu prilejul vizitei pe care

mierul japonez Eisaku Sato o va 
face în noiembrie în Statele 
Unite. De pe acum însă, se 
știe ca guvernul S.U.A. se arată 
„puțin entuziasmat de ideea re
trocedării Okinawei".

Cea mai mare parte a dezbate
rilor de trei zile va fi acordată 
problemelor economice și comer
ciale. In cercurile observatorilor 
japonezi se consideră că o cioc
nire a punctelor de vedere deter
minate de interesele specifice în 
problemele economice este inevi
tabilă, deoarece se afirmă că Ja
ponia va cere S.U.A. să slă
bească barierele vamale impuse 
mărfurilor japoneze pe piața a- 
mericană. Americanii, la rîndul 
lor vor pretinde ușurarea accesu
lui capitalurilor lor pe piața ja
poneză.

SALONIC 13 (Agerpres). 
Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Economu-Gouras, în
soțit de Stavros Antoniadis și 
Kostas Samaras, președintele 
și respectiv directorul general 
al Tîrgulul internațional de 
la Salonic au vizitat pavilio
nul românesc. Cu acest pri
lej, oaspeții au apreciat cali
tatea mărfurilor expuse și mo
dul lor de prezentare.

zare la baruri, cafenele sau băcănii, unde nu se 
ezită a fi prezentat ca un produs „marcat". Riscu
rile la care se expun contrabandiștii sînt într-a- 
devăr mari, însă nu este mai puțin adevărat că 
profiturile sînt mult mai mari decît factorii de 
descurajare. Un controlor — vameș din Marsilia, 
care cunoaște pe unii fabricanți de piastis, a de
clarat că în cursul carierei sale el nu a întîlnit 
un traficant cu acest produs, obligat să se lase 
de asemenea afaceri. „Cînd ei sînt condamnați 
la închisoare, au organizații în diferite țări care 
le plătesc amenzile și au grijă de familiile lor. 
După eliberare ei se reîntorc la comerțul ilegal, 

■ chiar dacă știu că sînt urmăriți de poliție" — 
spunea vameșul din Marsilia. Acesta este doar 
un exemplu tipic. Gama traficului ilegal „tradi
țional" se menține destul de largă, incluzînd me
tale prețioase, covoare, tranzistoare, automate 
pentru baruri etc.

Vase rătăcitoare
și profituri ilegale

In afară de contrabanda „de tradiție", cum o 
denumește LE MONDE, legislația vamală intro
dusă ca urmare a Tratatului de la Roma a favori
zat apariția unor fraude care țin tot de domeniul 
comerțului ilegal. De astă dată riscul pe care și-I 
asumă contrabandiștii este numai de ordin juri
dic. Despre ce este vorba ?

Pentru a acoperi o parte a pierderilor interve
nite de pe urma exporturilor între „cei șase" pre
cum și în afara lor, s-au creat fonduri de subven
ție atît la nivelul Pieții comune, cît și la nivelul 
fiecărui guvern. Guvernele, de exemplu, restituie 
exportatorilor diferențele între prețul mondial al 
produselor exportate spre terțe țări și prețul su
perior practicat în interiorul Pieții comune. Pen
tru a beneficia de această diferență exportatorii 
trebuie să facă dovada expedierii produselor lor 
în alte țări decît cele ale C.E.E. Ultimele fraude 
de această natură se referă la cereale și produse 
alimentare din came de vită. Prezentînd expor
turile lor ca fiind destinate altor țări decît Pieții 
comune, grație unor false facturi și documente 
vamale, produsele respective nu părăseau terito
riul „celor șase". După vum scria LE MONDE, 
folosind această metodă numeroase firme belgiene 
olandeze, franceze și vest-germane obțineau 
însemnate profituri. Astfel, nave încărcate cu ce
reale părăseau portul Anvers, ancorau la Ham
burg, de aici la Rotterdam și înapoi la Anvers 
de fiecare dată cu destinație precisă Stockholm 
sau Londra. Bineînțeles că de cîte ori aceste na
ve „părăseau* apele teritoriale ale „celor șase" 
beneficiau de serioase gratificații, plătite din fon
durile de subvenții și evaluate la 900 milioane 
franci belgieni. Afacerea a fost în cele din urmă 
compromisă de un marinar amețit, care în fața 
unui agent secret — vamal s-a destăinuit, decla- 
rînd că nava pe care era îmbarcat circula din 
port în port fără a descărca încărcătura.

al lui U Thant
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a dat publieității 
raportul întocmit, pe baza 
concluziilor reprezentantului 
său personal în Ierusalim, 
Emest Thălmann (Elveția).

Raportul menționează că în 
urma convorbirilor avute de 
Thălmann cu reprezentanți 
ai guvernului izraelian „nu 
există- nici o îndoială că Iz- 
raelul ia toate măsurile pen
tru a-plasă sub suveranitatea 
sa acele părți ale orașului 
Ierusalim controlate anterior 
de Iordania". „Autoritățile 
izraeliene — se arată în ra
port -- au declarat în mod 
ferm că procesul de integrare 
este ireversibil și nu este ne
gociabil".

Raportul lui U Thant va 
fi prezentat Adunării Gene
rale și Consiliului de Secu
ritate.

IOAN TIMOFTE
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