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In aceste zile deosebit de prielnice 
pentru desfășurarea lucrărilor agricole 
continuă intens în întreaga tară recol
tările de toamnă. Din datele Consiliu
lui Superior al Agriculturii rezultă că 
pînă Ia 22 septembrie floarea-soarelui 
a fost recoltată de pe 80 la sută din 
suprafața cultivată. In regiunea Su
ceava, această lucrare s-a terminat, iar 
în regiunile Iași, Bacău, Oltenia și 
București se apropie de sfîrșit.

In ultima săptămînă, în aproape toate 
regiunile s-a intensificat culesul porum
bului. Pînă în prezent s-a cules recolta 
de pe o suprafață de aproape 900 000 
ha, cu 260 000 ha mai mare decît cea 
realizată la aceeași dată a anului tre
cut. în regiunile Suceava, Iași și Olte
nia porumbul a fost strins de pe mai
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mult de jumătate din niprafața culti
vată. Față de stadiul de coacere, aceas
tă lucrare este insă rămasă in urmă in 
regiunile Dobrogea, Ploiești și Banat

Recoltarea cartofilor și a sfeclei de 
zahăr s-a realizat in proporție de peste 
30 la sută. Se continuă culesul strugu
rilor, fructelor și legumelor de toamnă.

In această perioadă, cind datorită va
rietății de lucrări agricole și a u- 
nei recolte in general bune, se execută 
cel mai mare volum de muncă din tot 
cursul anului, este necesar ca unitățile 
agricole să asigure folosirea deplină a 
tuturor mijloacelor in vederea strîngerii 
transportului și depozitării la timp și în 
cit mai bune condiții a produselor.
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Prof. dr. docent IOSIF GABREA
Universitatea București

ARE UNIVERSITA TEA POPULARĂ

UN PROFIL
Universitățile populare au la noi o bogată tradiție de fo

care ale luminii. Utilitatea lor, corespondenta lor cu nece
sitățile spirituale specifice ale poporului nostru s-au verificat 
într-un șir impresionant de momente culturale, printre care 
cel al Universității de Ia Vălenii de Munte, inițiată de Iorga 
la începutul veacului și numarînd printre conferențiarii ei 
pe Sadoveanu, Rebreanu, Pîrvari ori Țițeica, reprezintă o 
etapă de vîrf, departe de a fi unica., ț K .

Astăzi, extinse într-un sis
tem complex și organizat, u- 
niversitățile populare se afir
mă, după opinia academicia
nului prof. dr. I. Nițulescu, di
rectorul Universității populare 
din Iași, „ca unul dintre mij
loacele deosebit de importante 
șjwpreciate de popularizare a 
valorilor culturii, științei, ar
tei — naționale și universale, 
reprezentând una din mărtu
riile vii ale grijii pe care par
tidul și guvernul țării o poartă 
pentru ridicarea culturală a 
maselor".

Multe din acele 45 de uni
versități populare existente au 
izbutit să se impună ca pre
zențe vii în viața culturală a 
orașelor 
ind la 
pentru 
prieteni 
tind mereu căi noi de răspîn- 
dire a cunoștințelor. Tinerii, 
mai cu seamă, găsesc în ele 
unul din locurile cele mai po
trivite pentru întîlnirea cu lu
mea fascinantă a informației. 
O parte din timpul lor liber 
se petrece aici cu folos.

Actualul mod de organi
zare a unor universități 
populare, concepția care le 
guvernează, calitatea efor
tului care se depune pen-

respective, contribu- 
stîrnirea interesului 
cultură, creîndu-și 

constanți, experimen-
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Tradiționala cunună de lauri, după 1 670 de km, a revenit 
ciclistului Emil Rusu. Tinărul sportiv dinamovist în virstă de 
23 de ani are înscrise la activ trei participări la campionatele 
mondiale, un start la Jocurile Olimpice de la Tokio și, mai 
recent, un „Tour de VAvenir*". Anul 1967 a fost pentru cîști- 
gătorul Turului deosebit de rodnic : triplu campion republican 
(la fond, contracronometru individual și pe echipe). Sînt, 
credem, prezentări semnificative pentru palmaresul merituo
sului rutier.

Urmărind dinamica petrecu
tă în cadrul corpului didactic, 
constatăm două momente im
portante, după dispozițiile le
gale actuale: a) primul este 
intrarea în corpul didactic prin 
repartiția absolvenților învăță- 
mîntului superior în locurile 
de muncă ; b) al doilea este 
fixarea cu caracter mai stator
nic în locul de muncă ce co
respunde în mai mare măsură 
intereselor personale.

Repartizarea se face, în prin
cipiu, după criteriul mediei 
obținute la învățătură, în li
mita locurilor vacante în mo
mentul repartizării în produc
ție, stabilit la o dată anumită 
pentru toți candidații de ace
eași specialitate.

cu
a

al 
în. 
la 
la

tru tălmăcirea ei în prac
tică, duc însă Ia unele ire
gularități în funcționarea 
acestor instituții, care au ca 
ultimă consecință lipsa de 
ecou a unor cursuri, slaba 
atenție de care se bucură 
din partea auditoriului.

Intr-o discuție cu prof, 
lentin Crăescu, secretarul 
misiei pentru răspîridireâ 
intei și culturii din Iași, por
nită de la o analiză a Univer
sității populare din localitate 
(de care comisia răspunde di
rect). s-au conturat cîteva din 
cauzele principale ale acestei 
situații. Este vorba, în primul 
rind, de tematica unor cursuri. 
Titlurile lor generale sînt îm
bietoare : „Pagini de istorie u- 
niversală și a poporului ro
mân", „Probleme de bază ale 
chimiei și fizicii", „Itinerarii 
geografice". „Familia și edu
cația" etc. Dar o privire fie 
cit de sumară asupra progra
melor dezvăluie că la unele 
cursuri acestea sint întocmite 
cu o deșartă ambiție de a cu
prinde toate problemele disci
plinelor respective, de a crea 
o imagine globală, școlărească 
și, prin forța lucrurilor (dat 
fiind timpul restrins de care 
dispune), superficială. Cursan- 
ții universității populare sînt 
cu toții, oameni care au trecut 
prin niște forme de învăță- 
mînt. Ceea ce-i interesează a- 
cum este să afle niște fațete 
noi, să privească lucrurile din 
niște unghiuri inedite, să a- 
dauge la imaginea de sinteză 
pe care o au deja, cîteva de
talii. Nu este întîmplător că

Va-
Co- 
ști-
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B Opiniile selecționerului unic C. TEA- 
ȘGÂ despre ultima etaoă.

| Relatările trimișilor noștri speciali 
la CRAIOVA și PITEȘTI.

E Cronica pauzei la cuplajul inter- 
bucureștean.

■ PREFAȚĂ... LA O CARTE ÎN MI

NIATURA: corespondențe sportive 
de la... Dor Mărunt.

B Rugbișt» români nu posedă anti
dotul.

Lucrări 
de modernizare

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara au început lucrările de 
mărire a capacității și de moder
nizare a laminorului de profile 
de 650 mm. In cadrul acestor lu
crări, halele de ajustare și fini
sare a laminatelor se vor extinde 
cu încă 13 400 mp.

Toate acestea vor duce la spo
rirea producției de țagle pentru 
țevi cu peste 153 000 tone pe an 
și la ridicarea calității

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

O FATĂ
A FUGIT

DE ACASĂ..

Acum cind scriu aceste rin- 
duri Georgeta Megelea încă lip
sește de la casa părintească. Lip
sește din luna mai. Părinții Geor- 
getei, pe care i-am vizitat după 
4 luni de la dispariția fetei lor, 
sînt însă liniștiți, chiar prea li
niștiți. M-au primit cu politețea 
specific brașoveană și mi-au pus 
la îndemînă toate datele de care 
aveam nevoie. Cind a murit ma
ma fetiței, cind s-a recăsătorit 
tatăl, cit timp a stat Georgeta 
la casa copilului, cum a mers 
în primii ani de școală fi cind 
a venit prima reclamație: elevă 
de școală profesională, Georgeta 
Megelea a furat din lucrurile co
legilor ei. Apoi — stupoare! — ta-

tăi tinerei mi-a arătat un certi
ficat de la medicul legist ce 
purta • data de 1 februarie 1966, 
prin care se constata că la acea 
dată nu era vorba de viol, apoi 
o altă hîrtie în care Fabrica de 
stofe din Brașov anunța desfa
cerea contractului de muncă al 
lui G.M., pentru absențe nemo
tivate, precum și un bilet de 
internare Ia spitalul de boli der- 
maio-venerice. Mi le arăta calm 
pentru a proba — mă întreb 
pentru a nu știu cita oară — 
CE ? Vinovăția fiicei sale ? 
Decăderea morală aproape impla
cabilă ? Și deci neputința unor 
părinți de a-și salva copilul ? Și 
deci faptul că acel „eu am făcut

tot ce am putut" este credibil ?
Georgeta are 18 ani, i-a îm

plinit în august, în ziua cind se 
afla la miliția din Mangalia, a- 
cuzată de furt fi vagabondaj. 
Acolo am făcut cunoștință cu ea : 
o fată înaltă, cu trăsături fru
moase și ochi inteligenți. Iată 
o parte din dialogul avut de ea 
cu anchetatorul:

— Știi de ce ai fost invitată 
aici ?

— M-a reclamat un băiat că 
i-am luat o pereche de panta
loni.

Călătorul care vine din su
dul Spaniei, din Andaluzia 
calcaroasă și fierbinte, unde 
omul smulge roadele pămîntu- 
Iui numai în oaze de vegeta
ție, s-a obișnuit cu cenușiul 
pietrelor, cu imaginea dezo
lantă a dealurilor lipsite de 
orice plantă, cu verdele-vînăt 
și cenușiul-prăfos al frunzelor 
de măslin. Traversînd apoi 
Castilia, cu nesfîrșitele sale 
întinderi arse în cuptorul fier
binte al verii, începe să-și for
meze convingerea că Spania 
este o țară cu climă toridă, 
cu peisaj auster, cu soluri să
race și iarbă uscată încă din 
primăvară. Cîtă surpriză ofe
ră nordul Spaniei unui ast
fel de călător ! Și ce plăcută 
surpriză călătorului care, în 
plus, mai este și român ! Căci 
întîlnește aici peisajul verde și 
ondulat de acasă, bogăția nu
anțelor de verde care î-au pri-

lejuit de atîtea ori clipe de 
destindere. Nici o parte din 
Spania nu seamănă atît de 
mult cu țara noastră ca nor
dul ei. Bănuiam aceasta încă 
dinainte, dar am avut prilejul 
să mă conving în Galicia, 
Asturia sau Țara Bascilor, în 
drum spre San Sebastian.

Apropierea orașului se sim
te de la mai mult de 50 de 
kilometri. Mici centre indus
triale, intercalate cu vile și 
gospodării țărănești, temeinic 
așezate însoțesc șoseaua și ca
lea ferată, făcînd treptat tre
cerea către capitala bascilor. 
Peisaj și așezări omenești care 
amintesc specificul Elveției, 
pe poalele nordice ale Alpilor. 
San Sebastianul este capitala 
provinciei basce Guipazcoa 
Dar nu numai atît. EI este 
mai ales perla litoralului nor- 
iic al Spaniei.

în Studiul referitor la dez
voltarea învățămîntului supe
rior, se preconizează o îmbu
nătățire a sistemului actual de 
repartizare, prin luarea în 
considerare, pe lingă rezultate
le obținute la învățătură, ca 
un al doilea criteriu suplimen
tar, apropierea absolventului 
de domiciliul său stabil 
ceea ce implică legătura 
familia șl comuna in care 
trăit etc.

Prin adăugarea celui de 
doilea criteriu, suplimentar, 
repartizarea absolvenților 
locul de muncă, se tinde
luarea în considerație în mai 
mare măsură a intereselor in
dividuale.

Al doilea moment de fixare 
a cadrelor didactice la locul 
de muncă în învățămînt, mai 
în concordanță cu interesele 
personale, este transferarea. Ea 
se face o dată pe an, la un 
termen prestabilit și în condi
ții prevăzute în mod legal cu 
amănunțime, pentru a se evi
ta eventualele conflicte între 
solicitanții aceluiași post, din
tre cele publicate ca vacante 
în vederea transferărilor.

Locul de muncă obținut prin 
transferare se presupune că sa
tisface în mai mare măsură in
teresele transferatului, în con
dițiile existente în momentul 
transferării.

★

In legislația școlară din tre
cutul învățămîntului româ
nesc exista o a treia posibilita
te legală de schimbarea locului 
de muncă, denumită detașare 
de la o școală la alta, implicit 
de la o localitate la alta, dar 
cu caracter vremelnic.

Detașarea se făcea numai 
pentru persoane titulare în în- 
vățămînt, în posturi devenite 
vacante vremelnic, prin numi
rea titularului postului într-o 
funcțiune administrativă, prin 
concediul medical sau de stu
dii acordat titularului de post 
etc., și ca atare, de regulă, pînă 
la publicarea locului vacant în 
vederea ocupării lui prin tran
sferare.

Prin însăși legea care pre
vedea condițiile de detașare, 
se înfrînau și abuzurile de de
tașări, care ar fi dus la dez
organizarea învățămîntului. In 
principiu, însă, detașarea în
semna o a treia posibilitate de 
a activa în învățămînt în școa
la sau localitatea in care inte
resele personale erau satisfă
cute în mai mare măsură, fără 
a dăuna pe cele generale. De
tașarea avea, deci, un caracter 
pozitiv în armonizarea intere
selor generale cu cele indivi
duale.

Intrucît „învățămîntul nos
tru actual continuă tradițiile 
înaintate ale școlii românești“ 
și intrucît se preconizează o 
îmbunătățire a sistemului ac-

Regiunea este dăruita de 
natură din plin. Omul a adă
ugat ceea ce-i lipsea. Golful 
aproape circular din fața pro
menadei centrale a orașului, 
mărginit de o parte de plaja 
„La Concha" („Scoica" — 
prin forma și nisipul său fin), 
iar de cealaltă parte de pro
eminențele a două pefiinsule 
înalte și de o insulă abruptă, 
sugerează Bahia de Rio de Ja
neiro. Cele două peninsule 
care învăluie golful ca niște 
clești de rac, precum și o a 
treia ce mărginește un golf 
mai mic, în care se varsă rîul 
ce străbate orașul au înălțimi 
care dominînd întreaga așe
zare, golfurile, marea și toata 
regiunea deluroasă din jur, 
oferă priveliști de neuitat.



Scenă din filmul

te
tid a unor

\ȚA ARHITECTE'RA- 
azrul de stat din Bra-

, construit cu un an în urmă, 
eeași formă, aceleași dimen- 
ni. Scriptele arată însă că 
te secțiile șantierului au în
alt în februarie dialogul cu 
utatea produselor lor.
- Am urmări/ ca îndeosebi 
►la să capete o întrebuințare 
mai rațională — ne irilor- 

ază tovarășul I. Jijie, teh- 
og șef la S.N. Oltenița. A 
l revizuit albumul de croire 
motonava de 2 000 tone șl 

studiat posibilitatea utili- 
ii deșeurilor acolo unde di- 
isiunile lor permit aceasta, 
soluție similara s-a adoptat 
sculerie, prin refoiosirea mă
laiului de la dispozitivele 
hi asigurînd economisirea a 
one de metal.
'lanul, alcătuit în acest sens, 
rinde măsuri ce înglobează 
te 14 tone. Situația la zi ne 
►rmează că la mijlocul lunii 
tembrie cifra atinsă indică 
jur de 80 tone. Am ț 
t data, deoarece regist 
ințate la fiecare secție 
ipletează zilnic rubricile 
lugiri noi. 
a secția I construcții, 
erea greutății vaselor a 
jt ca urmare a întocmiri: 
onale a albumelor de croire, 
tru fiecare motonavă de 
D tone s-a creat posibilitatea 
îomisiriî unei foi de 
sind alte dimensiuni 
întrebuințată, 
orbindu-ne despre 
iltate. tovarășul ing. 
li. șeful secției, a ții 
>recizeze :
De cînd ne-am pus pre

ria să economisim materia- 
, în secție există o per ma
tă grijă pentru aceasta. Toa- 
irigada de la croire «e frt- 
tă cum să facă să găsească 
soluții de decupare a tablei, 
tr-un fel, afirmația tovară- 
i ing. Oblu vorbește sto- 
i despre atenția cu care 
icitorii din sectorul construc- 
>înt preocupați de gospodă
ri metalului. De altfel, p:-.- 
n, 48,5 tone reprezintă cifra 
izată la secția I față de 
ina anuală de 57,3 tone.
La noi, ne spune tovară- 
maistru Aurel Dumitrescu, 
il secției a II-a prelucrări 
. economisirii metalului • 
tituie deșeurile. Grusee, 
i pentru postament, șaibe, 
ole pentru instalația de ea- 
er — repere care le făcea» 
înainte din material «cos 

la magazie, Ie confeețiouăm 
n din deșeuri.
Cu 8 luni în urmă, obiec- 
colaboratorilor că vă fur- 

u piese turnate si forjate 
nari adausuri de pre’.-r
Sitnația nu s-a schimbat 

i mult nici acum. Se face 
►ă de metal, de manoperă, 
cuie, se întîrzie și execuția

Cum situația se repetă de la 
o lună la alta, ne simțim obli
gați să prelungim apelul de la 
Oltenița către Brăila : se aș
teaptă în continuare ca Uzina 
Progresul să livreze piese nu 
la tonaj ci în toleranțele ad
mise de STAS!

Dar tinerii din șantierul na
val ? Cum s-au alăturat pre
ocupării colective de a conferi 
metalului valoarea de între
buințare optimă ? Parcurgem 
procesul verbal încheiat la 
consfătuirea organizată de co
mitetul de partid în luna fe
bruarie, cînd s-au dezbătut po
sibilitățile de evitare a risipei 
de metal. Printre vorbitori, un 
singur participant tinăr : ingi
nerul Ludovic Kutnic. Spicuim 
din stenogramă : .trebuie să În
curajăm soluțiile cele mai «-•**-

tovarășul secretar.
Amintim că ziarul nostru a 

publicat și o pagină specială 
confacratâ preocupării pentru 
economisirea metalului la 
U.C.M- Reșița. Nu primim nici 
un răspuns din care să rezulte 
că pagina ar fi constituit obiect 
de studiu al celor de față. (De 
altfel numărul ziarului purtind 
data cînd am purtat această dis
cuție a stat neatins ore in sir 
pe masa noastră fără a stirni 
măcar curiozitatea de a fi răs
foit).

în cele din 
sat păgubași. 
identificăm

ii U.T.C, îa

„Șeful sectorului suflete1*

DIALOGURI
FILMATE ’

pre-

‘ cu
re—
a-

tab: 5. 
la ta-

(Urmare din pag. I)

atica cea mai interesantă 
conceput pentru cursurile 

■ nu au un corespondent 
irograma școlii medii. Așa. 
pildă, un, curs ca ..Utilul 
rumosul cotidian-, aflat in 
;rama unor universități 
icitorești din Iași, se bucu- 
le o audiție largă tocmai 
;ru că cuprinde teme ca 
luri în ornamentarea Inte- 
relor-. „Estetica locului de 
ică“, „Arta de a fi gazdă-, 
riemplarea și înțelegerea 
ctului de artă- etc., legate 
strîns de preocupările co

me ale cursanților.
ai puțină „istorie" și mai 
tă esență propunea cineva, 
jună dreptate, în sondajul 
ntit. La care am mai adău- 
► nedumerire proprie : cum 
posibil ca într-un centru 

ural de tradiția lașului, 
►lut nici o temă a absolut 
muî curs să nu conțină 

aluzie la realitățile Io
la bogatul trecut istoric, 

ar și artistic al orașului ? 
folosire mai intensă a te

icii cu specific local ar pu
să rezolve, parțial, și o altă 
nă însemnată care înde- 
ează publicul de activita- 
universităților populare : 
eterul sec. didacticist al 

expuneri, provenit din 
losirea unui bogat mate- 
ilustrativ. Cei răspunză- 
se plîng că la multe teme 
iu la dispoziție filme, dia- 
tive, planșe, înregistrări 
alte mijloace menite să 
ească interesul au di tor u-

Cînd transpun filmic o nuvelă 
ori un roman, cineaștii reclamă 
întotdeauna, făcîndu-și din asta 
o glorie meritată, doar fidelita
tea față de spiritul sursei literare. 
Excepțiile, cînd nu e vorba de 
nepricepere, sînt probleme de 
conjunctură : se mizează pe suc
cesul imediat al lucrării literare 
și pelicula devine atunci anexă 
publicitară.

Incercînd o adaptare cinema
tografică după piesa lui Mirodan, 
„Șeful sectorului suflete", Gh. 
Vitanidis s-a folosit de un scena
riu (Marica Beligan) care n-a fă
cut altceva decît să repartizeze 
dialogul piesei într-o varietate

de locuri și intr-o succesiune de 
timp pe care scena unui teatru 
nu și-l poate permite: intr-un 
restaurant, pe o stradă ziua, pe 
altă stradă noaptea, pe acoperi
șul saturat de antene de televi
zoare al unui bloc, intr-un auto
mobil, plus in alte două —trei 
interioare.

Și e tot ce se putea face pen
tru că piesa nu are dedt un slab 
caracter narativ și e doar un 
continuu dialog. Un dialog spu
mos ce-i drept, dar care nu-i de- 
cit un monolog deghizat cu abi
litate într-un conflict unde recu
perarea morală a eroinei se des
fășoară fără concursul nimănui. 
Procesul de conștiință al Magda-

lenei, tînără laborantă sătulă de 
o ‘ conviețuire lingă 
cam „terre a terre", 
situație profesională, 
pînă la cinism (un 
mestic de om 
lucrurile cum sînt 
cum ar putea să fie

un bărbat 
cu mașină, 

dar plictisit 
cinism

care 
și

/distribuție, ea justifică acum 
imortalizarea pe celuloid. Irina 
Petrescu, Radu Beligan și Toma 
Caragiu, rămîn în continuare 
foarte buni actori de fUm, tes- 
tînd remarcabile calități cinema
tografice cărora doar sărăcia 
portofoliului nostru de scenarii 
le amînă împlinirea pe ecran.

Irina Petrescu e singura care a 
avut pînă acum un mare rol, cel 
din „Duminică la ora 6“. Și în
tâlnirea cu regizorul Pintilie și-a 
pus definitiv amprenta pe jocul 
actriței, elibertnd-o din canoane
le decorativului. Radu Beligan a 
avut neșansa să nu fie distribuit 
într-un rol pe care actorul l-ar 

pe 
uni- 
din

do- 
ia 

nu
Și 

altfel) e de fapt o trecere în re
vistă a argumentelor care să-i 
determine întoarcerea la omul 
care a iubit-o romantic și care 
știe întotdeauna să creeze în ju
rul lui o atmosferă de lirism, de 
tandrețe. De aici, pentru că ar
gumentele eroinei erau mono
corde, apariția intr-un alt plan, 
de vis, al unui șef al sectorului 
suflete, imaginar rezoneur care 
seamănă pînă la identificare cu 
omul pe care-l iubea.
'Povestit astfel, filmul pierde 

desigur pentru că potențele sale, 
ca și ale piesei, stau în dialogul 
care vehiculează idei despre dra
goste și sinceritate, despre încre
dere și onoare. Și dacă scenic, un 
asemenea dialog e justificat, în 
film, obosește. O tiranie a repli
cilor, chiar inteligente cum sînt 
cele din 
te", fără 
seamănă
Cu toate 
nu, filmul lui Vitanidis 
ce istoricii de film numesc o 
„conservă" — adică o piesă fii- ‘ 
mată cu o anumită distribuție, 
pentru a fi păstrată urmașilor, 

pentru că veni vorba de

fi înnobilat ca și 
scenă cu farmecul 
citații: în Miroiu
„Steaua fără nume", iar Toma 
Caragiu, doar în „Procesul alb" 
și-a avut o partitură pe măsura 
disponibilităților sale actoricești.

Despre „Șeful sectorului su
flete" ca piesă de teatru, se poa
te discuta desigur foarte mult. 
Comedie romantică ea are ceva 
din aura pur sentimentală a pie
selor lui Sebastian, replicile au 
un subtext liniștitor și, dincolo 
de aparențe, bonomia personaje
lor ascunde tristețea calmă a oa
menilor care nu-și refuză pro
priul examen de conștiință. Dar 
asta numai ca piesă de teatru, ca 
film totul se pierde și rămine 
doar dialogul prea explicit, prea 
nud, și fără mirajul cuvintelor 
care se înțeleg fără să fie rostite.

*★***★**¥

TUDOR STANESCU

0 fată a fugit

La 5 a ni ierul na

val Oltenița_dupâ

8 luni de la de

clanșarea acțiunii

privind GOSPO

DĂRIREA META

LULUI „Șeful sectorului sufle- 
argumentația imaginii 

a scenariu radiofonic, 
eforturile, vizibile sau 

e ceea

•) „Șeful sectorului sufle
te" — regia Gh. Vitanidis. 
Scenariu : Marica Belig?ai. 
Imaginea : Nicolae Gira no.
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lui și «4-1 Instruiască oe căi 
mai agreabile di

într-un același 
aparență de ordinul 

administrativ, dar 
important pentru 

tinerilor la cursuri.

de

Dar îmbogățirea materii* u- 
lur intuitiv este numai un as
pect Eseoțialul aste, după pă
rerea noastră, calitatea Iertă
rilor chemați să susțină expu
nerile. în această privință, la
șul dispune desigur de posibi
lități cu care nu se pot lăuda 
multe orașe din țară. Lectorii

m er$ități!<
citorești intr-o «in- 
■lie poate asigura 
pontă a cursurilor. 

I BMi înaltă in ale- 
torilor. o frecvență 

hia auditorilor.
ieeăre: u 

există.
destinat 

ui. Intitulat

intențiilor și rosturilor uni
versităților populare.

în sondajul efectuat la Iași, 
un mare număr de răspunsuri 
s-au întîlnit 
punct, in 
detaliului 
de fapt 
atraeerea ____ __ ______
In afară de faptul că în multe 
locuri nu se practică un sis
tem de urmărire a frecvenței 
(se constată doar numărul 
participar.ților, nu și dacă ei 
sînt în permanență, aceeași, 
ceea ce în fond anulează ideea

Și este adevărat ?
— Da, dar nu t-am furat, Mi-a 

spus chiar el să-i port pe plajă. 
Poate s-a supărat între timp...

— De ce crezi asta P
— Cînd am venit aici, în Man-

I galia, am stat întîi la o prietenă.
Apoi m-am Ynutat la el, adică 

Ila acest băiat care a devenit 
prietenul meu intim. După vreo 
10 zile, într-o seară, el m-a luat 
și m-a dus la un prieten al lui. 
Am băut și am dansat... Pe urmă 
mi-a zis să rămîn la acest prie
ten. Eu n-am vrut...

ARE UNIVERSITATEA
POPULARĂ

Universități populare sînt a- 
cademicieni. profesori și con
ferențiari universitari, oamer.i 
cu înaltă ca pa ci U" 
tualâ mulți dintre 
oratori, al căror 
bui să atragă prin el însuși 
auditorul. Dacă r.u se întfmp’ă 
așa este, înainte de toate, pen
tru că actualul sistem de or
ganizare nu îngăduie perma
nentizarea lectorilor la fiecare 
curs. Acea ritmicitate a cursu
rilor, de care aminteam, de
pășește posibilitățile de timp

zîr.d, în intenție, teme care se 
adresează în mod special do
rinței de a ști a auditoriului 
tîr.ăr. Dar de la această in
tenție pînă la rezultatul final 
— acela ca Universitatea 
populară să fie cu adevărat o 
prezență activă în viața cul
turală a tinerilor — este un 
drum lung, parcurs deseori cu 
nehotârîre. Așa se explică 
faptul că, în multe locuri, 
tocmai cursul pentru tineret 
este cel mai „bătrînesc", mai 
anchilozat și în consecință mai

Se dăduse o luptă, 
se pregăteau altele; 
țara se mișca greu in 
stufărișul războaielor 
medievale. Se dăduse 
o luptă din care oște
nii huniazilor ieșiseră 
biruitori. Alături de 
alte trofee, glăsuiește 
legenda, la castel ar 
fi fost aduși prizo
nieri și cîțiva din 
conducătorii oștirii o- 
torpane. Trei dintre 
ei au fost puși să sa
pe in stîncă o fîntî- 
nă, promițîndu-li-se 
libertatea, dacă vor 
da de apă. înarmați 
cu tîrnăcoape și dălți, 
cei trei prizonieri au 
reușit, după 15 ani de 
cioplit în stîncă, să 
dea, la 28

APĂ AVEȚI..."
„Cel care a scris a- 
ceastă inscripție este 
Hasan, care trăiește 
ca rob la ghiauri, în 
cetatea de lînga bise
rică". După caracte
rele literelor și ale 
limbii în care a fost 
scrisă, inscripția da
tează din a doua ju
mătate a secolului al 
XV-lea.

...Renovată în 1956, 
„fîntîna vie" (cum 
era, poetic, numită in 
veacul al XVII-lea) 
constituie astăzi un 
punct de mare atrac
ție pentru vizitatorii 
castelului Huniazilor 
din Hunedoara.

ÎNSEMNĂRI

m.

adîncime, de un iz
vor. Dar libertatea 
promisă nu le-a fost 
dată. Legenda spune 
că atunci cei trei 
turci și-au scris ama
rul, pe un perete, în 
limba lor : „Apă aveți 
dar suflet nuu. Intr-a
devăr, pe zidul cape
lei, lingă fîntîna să
pată de ei există o 
inscripție în limba 
turcă. Descifrată și 
interpretată, însă de 
un specialist — Mihai 
Guboglu — inscrip
ția nu cuprinde tex
tul povestit de legen
dă. Ea sună astfel:

Fototext:
I. ANDREIȚA

noștințelor le sînt în bună 
măsură străine. Este o situație 
pe care am întilnit-o și la 
Iași, și la Tîrgu Mureș, și la 
Timișoara. Nemulțumit de re
zultatele slabe ale cursului 
pentru tineret din anul trecut, 
Comitetul orășenesc Arad al 
U.T.C. s-a decis, în sfîrșit, 
după cum ne relata tov. 
Octavian Bor lea. secretar al 
Comitetului, să-și preia a- 
Iribuțiile firești în această 
privință. Responsabilii cursu
lui, care sînt și membri în 
comisia culturală a comitetu
lui orășenesc U.T.C., au între
prins o largă acțiune de con
sultare a opiniei tinerilor din 
întreprinderile orașului și 
au stabilit pentru toamnă un 
proiect tematic promițător. 
Să adăugăm că, încă din pro
iectul inițial, în dreptul fie
cărei teme a fost prevăzut și 
materialul intuitiv cel mai 
potrivit.

Problema raportului comi
tetelor orășenești U.T.C. cu 
universitățile populare mai 
are încă un aspect. Luînd în 
sfera preocupărilor lor nu
mai cursul special pentru ti
neret (și am văzut la ce mod 
o fac de obicei...) multe comi
tete U.T.C. neglijează complet 
mobilizarea tinerilor la cele
lalte cursuri, a căror tematică 
prezintă și ea un interes deo
sebit pentru ei. Se creează 
astfel o linie de demarcație 
artificială, cînd firesc ar fi ca 
la toate cursurile tineretul 
să constituie majoritatea pu
blicului. Organele și organi
zațiile U.T.C. au datoria să 
ducă o muncă mai intensă de 
popularizare printre tineri a

ultimele isprăvi ale Georgetei 
eliberarea ei din serviciu și 
temerea in spital — tatii a ho-1 ‘ 
tărit că nu-l mai interesează ni- i 
mic. Iată ce-și amintește ci i-a 
spus: „Sînt maistru instructor, 
mă ocup de educația ucenicilor, 
nu pot să mai am pe cap ase-;,,, 
menea rușine. Așa că poți să 
pleci din casa mea. Vino cu un 
martor oficial ca să-ți iei lucru- 
rile care-ți aparțin și pleacă unde 
vrei ! Poate că am greșit , 
spunîndu-i așa, fiindcă după două B 
zile a plecat șt dusă a fost" .

Un regret tardiv al părinte'A.
Și doar el singur hotărîse *22
garea oficiali a propriului siu,^ 
copil. Un om care o bună parte ,, 
din viafa s-a ocupat de educația\h 
unor tineri — n-a izbutit si “ 
educe propriul său copil. N-a 
izbutit făcînd toate sacrificiile 
omenește posibile, sau mai de- 
grabă inchlzindu-se in carapacea ' 
monstruoasă a egoismului ? !

Cînd am vizitat familia Me- 
gelea prima întrebare a fost :'r'" 
„N-a fost nimeni la Mangalia, 
doar ați știut mai de mult că ca r/ 
este fugită acolo?". „Nu, 
răspuns tatăl — m-am gîndit că 
poate vine singură. Dacă ne în- ; 
c>ucișăm pe drum Cu o astfel 
de optică se poate aștepta oricît.

Cînd am plecat de la familia 
Megelea, tatăl, m-a întrebat, 
luîndu-mă mai de-o parte, da- ' 
că îl socotesc vinovat pe el,^^ 
care a „făcut totul". Mi-a fost " ■ 
greu să-i răspund fiindcă un om1'^1 
care-și pune o asemenea între- • 
bare, după ce singur și-a înstră
inat copilul folosind brutalitatea, 
după ce n-a știut să-i înfrîneze Jn, 
la timp pornirile urîte, după ce 
acum încearcă să scape defini- . 
tiv de el, mai poate să-și dea 
seama de răspunderea uriașă a , 
părinților față de copiii săi. E- 
xistă însă o judecată â propriei 
Conștiințe care trece dincolo de \ 
orice vorbe.

...Pe Georgeta Megelea, care 
acum nu mai este un copil, ci ’ 
o tînără care din păcate a in-' 
trat în viață într-un mod rușinos ■ 
nimeni n-o poate socoti o ființă 
pierdută. E înrăită și pen
tru satisfacții obscure înșea
lă buna credință a celoi din 
jur. Asta nu înseamă însă 
că oamenii trebuie să-și piar
dă .definitiv încrederea in ea. 
Știu bine, există fapte care o 
dor, care îi ard sufletul. Am 
văzut-o a doua zi după vizita 
la miliție : era pe plajă lingă o 
barcă de salvare. Ședea nemiș
cată în timp ce în jurul ei era 
forfota de nedescris a unei zile 
însorite cu valuri calde tălăzu- 
ite. Privea în gol.

Poate că acum, cînd se va re
întoarce, va dobîndi speranța gus
tul de muncă și de viață. De
pinde de ea, în primul rînd, dar 
și de ceilalți: părinți și tova
răși de muncă.

— Unde sînt actele dumitale ? 
— Acasă la părinți.
— Ei știu că ești aici ? Ai 

anunțat pe cineva ?
— Nu, și nu cred că era ne

voie să anunț pe cineva. Am 
mamă de a doua...

Miliția din orașul Mangalia a 
sfătuit-o apoi pe tînără să se 
întoarcă acasă, la părinți, și le-a 
cerut acestora să-i trimită bu
letinul de identitate.

...Placa cu mama vitregă pe 
care o folosește ea este minci
noasă și organele de cercetare 
care vor fi obligate să facă lu
mină în acest caz se vor con
vinge de adevărul adevărat. Este 
drept că cu mama vitregă ne-a 
torturat și ne-a ponegrit și a 
aruncat continuu cu noroi în o- 
brazul și cinstea familiei mele..." 

Scrisoarea se încheie cu aceste 
...vă rog pe dvs. să 
i tot ce veți vrea de 

cuviință de a mă ajuta pe mine 
să scap de rușinea ce mi-a fă
cut-o".

Cînd a vorbit despre „mama 
de-a doua", despre faptul că n-a 
socotit necesar să-și anunțe pă
rinții sau pe altcineva unde plea- 

L n-a făcut-o cu ușurință, 
în ultimii doi-trei ani grija 
și dragostea părintească a avut 
pentru ea forme curioase. Tatăl 
ei s-a făcut luntre și punte și 
l-a convins pe directorul școlii 
profesionale s-o primească în că- 

Imin, lucru care s-a și petrecut, 
deși căminul e rezervat tinerilor 
care nu sînt din oraș. De cîteva 
ori — la școală și apoi la fa
brică — tatăl ei i-a aplicat „co
recții" publice al căror efect a 
fost departe de cel scontat.

Șefa secției personal și învă- 
mînt de la Fabrica de stofe de
clara : „L-am invitat aici pe ta
tăl Georgetei să discutăm despre 
absențele ei. De față cu noi i-a 
tras cîteva palme de credeam 
că-i sparge capul de pereți. Am 
rămas fără grai...".

Și asemenea fapte s-au adunat 
în viața tinerei noastre. Anul tre
cut, tatăl lui G.M. a plecat la 
București la un curs de pregă
tire profesională. In mai cînd a 
revenit și i-au ajuns la urechi

I

i
de universitate, transformînd 
cursurile într-un fel de ciclu 
de conferințe cu auditoriu in
cidental), la absolvirea cursu

lui tinerii nu beneficiază 
de nici un fel de stimulent 
moral, In genul unei di
plome sau al unei adeve
rințe de absolvire. Desigur, 
universitatea populară nu 
este o școală, și noi înșine 
ne-am pronunțat împotri
va caracterului „școlăresc** 
al unor cursuri. Dar ea 
este totuși o instituție cu 
programă și profil precis, 
cu auditoriu permanent, 
care vrea ca seriozității lui 
să i se răspundă cu aceeași 
seriozitate. Nu se pune 

problema obținerii de către 
absolvenții Universității popu
lare a cine știe căror avantaje 
(deși există zone, ca de pildă 
aceea a încredințării unor sar
cini profesionale speciale 
— înrudite cu cunoștințele do- 
bîndite la cursuri — în care 
ei ar putea fi preferați). Im
portant este însă că tînărul 
care vine cu dragoste stator
nică Ia universitatea populară 
să simtă că această dragoste 
îi este cunoscută și re
cunoscută.

O preocupare mai temeinică 
din partea organelor și orga
nizațiilor U.T.C. este, credem, 
în momentul de față, de a a- 
sigura infuzia de oxigen ne- i 
cesară activității universități
lor populare în rîndul tinere- | 
tului. O preocupare care să | 
nu vizeze numai ameliorările 
organizatorice ci și probleme- l 
Ie de conținut ale acestei ac
tivități. 1
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ACT FINAL ÎN TURUL ROMÂNIEI CORESPONDENTĂ

ștefan cernea

Ultimul act al celei de a XVI-a 
ediții a Turului României la ci
clism s-a petrecut duminică în- 
tr-o etapă de adevărat maraton 
ciclist: Rîmnicu Vîlcea — Bucu
rești. Așa cum se prevedea, Emil 
Rusu a reușit să-și păstreze tri
coul galben și să cucerească vic
toria în cea mai dificilă competi
ție ciclistă din țara noastră.

Premiile „Scînteii tineretului" au revenit cicliștilor

Ștefan Cernea
și Vasile Sălăjan

Alături de consacrații pedalei 
s-au aflat în întrecere și sportivi 
tineri, debutanți în marele încon
jur al țării. In dorința de a sti-

mula evoluția tinerilor cicliști 
„Sdnteia tineretului* a oferit 
două premii: debutantului cu 
cea mai bună performanță în cla
samentul general, precum și tî- 
nărului cu cea mai hună compor
tare in ierarhia cățărătorilor.

Să-i prezentăm: ȘTEFAN 
CERNEA — Voința Ploiești și 
VASILE SĂLĂJAN — România 
Tineret I.

Un dialog cu premiații ziaru* 
lui nostru ne-a prilejuit o cu
noaștere mai apropiată:

ȘTEFAN CERNEA:
„La primul start în Turul Ro

mâniei, am reușit mai ușor decit 
bănuiam să încing un adversar 
deosebit de periculos pentru ti
nerii cliclișfi — emoția. „Scînteia 
tineretului" mi-a sugerat încă 
înainte de start, obiectivul de 
performanță: locul I printre de- 
outanți și sînt fericit c-am reușit 
să-mi îndeplinesc dorința*.

VASILE SALĂJAN
. „Ciclismul este o veche pasiu-

ne a mea. Îmi plac în mod deo
sebit etapele în care eroi sînt 
cățărătorii. De astă dată am avut 
ca principali adversari doi va
loroși sportivi oaspeți D. Mick- 
ein și L. Borche (R.D.G.). Am 
cucerit locul trei in acest clasa
ment, dar sînt primul dintre 
sportivii români.

Mi-aș' îngădui o promisiune 
centru cititorii ziarului nostru : 
locul I în același clasament, al 
cățărătorilor, în ediția 1968.

MARTIE ȘTEFANESCU și 
VASILE CHIȘ antrenorii celor 
doi tineri cicliști au completat 
cartea de vizită a interlocutori
lor noștri asigurindu-ne că în cu- 
rînd acești sportivi vor confirma 
prin noi performanțe evoluția 
deosebit de meritorie în această 
competiție.

Băieții noștri deosebit de ta- 
lentați, muncesc cu sîrguință 
pentru împlinirea pasiunii — se
cretul unui drum ascendent în 
ciclism, secretul marilor perfor
manțe sportive.

V. R.

DIN DOR MĂRUNT (I)

VASILE SĂLĂJAN

Victoria craiovenilor 
exprimată pe scurt:

DA și NU pentru,,U“

Un pasionat 
duel: Neagu-
Mindru
Foto :
V. RANGA

Adrian Păunescu

PREFAȚA
Mi-a venit greu să-mi intitulez altfel acest reportaj. Și iată de ce 1
Timp de două săptămîni, cu unele intermitențe, am stat într-un sat 

din inima Bărăganului, Dor Mărunt, animat de dorința de a vedea 
pe viu, la fața locului, cum s-a trecut la traducerea in faptă a măsu
rilor preconizate de partid pentru dezvoltarea sportului de masă, ce 
au întreprins tinerii de aici, organizația U.T.C., în legătură cu apli
carea Hotărîrii Biroului Comitetului Central al U.T.C. privind organi
zarea activității sportive de masă în rîndul tineretului. In acest răstimp 
am cunoscut sute de tineri și vîrstnisi amatori și pasionați ai sportului, 
oameni porniți cu o neașteptată dăruire și interes să facă, dacă e ne
voie, un lucru bun pînă la capăt, fără opintiri.

Multitudinea de lucruri și aspecte, faptele de viață culese aici în 
Dor Mărunt, sat cu pămînturi ce rodesc mai bogat ca în alte părți, cu 
livezi de nuci și podgorii ce împrăștie darnice aromele toamnei, mi-arn 
dat seama, pot alcătui pretextul unei cărți vii despre ceea ce, într-o 
formulă consacrată, denumim dezvoltarea sportului la sate. Capitolele 
ei cupritizînd cele mai diverse probleme pe care le ridică acest domeniu 
de activitate întrunesc o experiență interesantă, pozitivă, pe care ne 
grăbim s-o facem cunoscută și altora.

| Satul contemporan cu condițiile lui materiale și spirituale, a integrat 
sportul și exercițiile fizice în viața de toate zilele. Astăzi avem satisfac
ția de a consemna o realitate îmbucurătoare și incontestabilă: nu există 
sat aproape să nu aibă vreo echipă sportivă. Iar în numeroase com
petiții de masă sau în cele cu caracter raional, regional și chiar repu
blican, sportivii din satele țării au concurat, în ultimii ani, cu șanse 
pentru titluri de glorie sportivă.

Organizarea activității sportive la sate, pe planuri complexe (iniție
rea de competiții, asigurarea bazelor pentru huna lor desfășurare, 
propaganda pentru sport etc.) revine, ca o îndatorire de onoare, 
organizației U.T.C. Prin modul cum știe să acționeze, prin reușita 
unor acțiuni, ea trebuie să dea dovezi vii, exemple palpabile celorlalți 
factori (conducerile unităților economice, sfaturi populare, școli etc.) 
că este capabilă să ducă la îndeplinire această sarcină generoasă, pen
tru a-i atrage s-o sprijine moral și material. Nicăieri sportul, exercițiile 
de mișcare în aer liber nu se îmbină, nu se armonizează mai ftumos cu 
celelalte activități recreative și distractive — cîntecul, jocul, dansul — 
ca în satele patriei. Acolo unde există preocupare și tragere de inimă, 
tineri cu simțul răspunderii și cu putere de înțelegere a foloaselor pe 

® care le aduce sportul tinerilor de la sate, eforturile, inițiativa și price
perea organizatorică au acoperire în fapte și realizări demne de lauda 
tuturor. Și de lucrul acesta se va convinge oricine citind, în numerele 
viitoare ale ziarului nostru, corespondențele sportive de la Dor Mărunt 
sau... capitolele acestei cărți în miniatură.

VASILE CĂBULEA

Pentru spectacolele „U“, Olte
nia se pregătește sîmbătă și du
minică, acasă și pe stradă, cu o 
plăcere extraordinară. Cel mai 
patetic și mai dăruit public își 
înghesuie reprezentanții în găoa
cea stadionului de divizia C pe 
care altădată Locomotiva Cra
iova cîștiga, la mare luptă, me
ciul cu periculoasa Locomotiva 
Tumu-Severin. Urlet și geamăt, 
susur și pocnet, fac din aerul 
Craiovei, duminica, un cuib al 
furtunilor, încît se spune că vîn- 
turile de aici pornesc, cînd viața 
sonoră a publicului alungă norii.

Este o satisfacție a ideii de 
solidaritate, te simți mindru de 
solidaritate, cînd vezi „balaurul- 
colectiv palpitînd atît de unitar 
în zvîrcolirea bucuriei sau a ne
cazului. La Craiova este cu totul 
remarcabilă paternitatea declara
tă a publicului față de fotbaliștii 
săi^jCe anunță că Oblemenco nu 
joaS? asta ° resimte tribuna a 
doua ca pe o neașteptată criză 
obștească de ficat. Marchează 
Deselnicu, bucurie personală om 
de om, pînă la luncă, a publicu
lui. Prinde Pilcă „veneticul" o 
minge, sus, la colț, cinci minute 
de vorba și de laudă i se cuvin 
din oficiu. Nu joacă Martinovici 
visul de taină al Olteniei, floarea 
comunei Urzicuța, nedreptățitul 
care a vrut să se întoarcă acasă 
și a nimerit, dintr-un exces, tușa, 
ei bine, fiecare cap de familie 
din oraș simte obligația de a 
face orice pentru el, de a între
prinde ceva, pentru a-1 trece în 
cartea de imobil „U“.

Duminică echipa n-a făcut un 
meci mare. A cîștigat cu 2—0 
în fața unei echipe căreia i s-a 
terminat benzina : Petrolul. Au 
înscris Deselnicu și Cîrciumăres- 
cu. Blondul Strîmbeanu, cel mai 
tehnic om al oltenilor, Deselnicu, 
revelația de ultim moment, Sfîr- 
logea cel plin de capricii, Mincă, 
oaspetele prea insistent al Ca
racalului, nu au făcut o partidă 
deosebită ci un meci tipic de 
campionat în care înaintarea, 
fără Oblemenco, joacă mai mult 
toci decît fotbal.

Dar cîteva faze au fost sufici
ente pentru ca Oltenia să geamă 
și să strige de plăcere. Se dove
dește că echipa de fotbal „U“ 
Craiova a fost inventată de pu
blic pentru a fi iubită. Există 
mari resurse necheltuite, de ado
rație, între oameni, și o echipă, 
a studențimii oltene, polarizează 
în jurul ei o întreagă umanitate 
fidelă.

Aci, la Craiova, ai sentimentul 
rar că în orice moment, dacă ar 
fi nevoie, pentru un singur meci, 
s-ar găsit în tribună alți 11 și 
alți 11 și alți 11 fotbaliști care — 
sub presiunea adorației publicu
lui, n-ar face de rîs gloria spor
tivă a Cetății banilor. Dar echi
pa însăși este excelentă, ea știe 
să nu se sufoce în atîta atenție 
și iubire, știe să se lupte în de
plasare, știe să ocupe primul loc 
în divizia națională A. Nu e pu
țin lucru. Meciul cu Steaua, care 
va avea loc peste cinci zile, va 
pune față-n față echipa fotbalu
lui atletic, modern, de mare 
spectacol, care e Steaua Bucu
rești și echipa „U" Craiova a 
fotbalului sudat, vijelios, cu 10— 
15 minute de asalt turbat, echipă 
a unei formidabile iubiri.

NICI O ECHIPĂ ÎN DIVIZIA <Qii N-A gĂMAS PE ACEEAȘI POZIȚIE \

PITEȘTI:

„APfTIIF Dl GOL

SCADE PREA REPEDE
Stadionul din Pitești Ia patra 

zile după victoria echipei F.C. 
Argeș asupra lui Ferencvaro*—

Nouă dintre semnatarii ei 
(Kraus $i Prepurgel indisponi
bili prin accidentare) au pășit 
ieri din tunel pe un covor de 
aplauze. In replică dinamoviștii 
din Bacău, am asistat la două 
reprize de agrement pentru gaz
de. Scor 4—0. Au înscris Jercan 
(minutul 19). Ioniță (minutul 
25), Țurcan (minutul 38) și Nuțu 
(minutul 56). Fotbaliștii piteș- 
teni au jucat ferm in apărare, 
și dezinvolt în atac.

Cîteva observații. Ioachim Po
pescu își permite exhibiții in
compatibile cu sobrietatea po
trivită unui fundaș. Ataca ne
reglementar prin deposedare 
„dînd din coate" ca un jucător 
lipsit de alte mijloace (mă tem 
de un asemenea „gest" în ca
reu la Budapesta. Atenție !)

Cronicarii au fost și sînt ne
drepți cu ce are fotbalul ..mai 
bun“ : pauza. Spuneți-mi dacă 
n-am dreptate. Nu zicem noi, 
spectatorii, la un meci prost 
(și asistăm, din păcate, la multe 
din acestea) : „fluieră, tovarășe 
arbitru o dată pauza, ca să pu
tem asculta muzică ușoară ?"

Pauza are și o altă calitate. 
Ori ne face să uităm totul ori 
să rememorăm totul.

— Dacă arbitrul nu vă ser
vea pe tavă anularea unui gol, 
ați fi fost în găleată acum...

— Ce vorbești, domnule. N-ai 
văzut că „Tamango" (nume dat 
de' giuleșteni portarului Rădu- 
canu) a fost blocat?... Altfel cu 
un singur deget împingea min
gea în afara careului.

Mă recunosc învins de replica 
rapidistului și scriu aici negru 
pe alb că — indiferent de for
ma echipei sale — galeria giu- 
leșteană are o inimă mare. Iartă 
și dă totul idolilor săi...

Atunci de ce nu merge Rea
lul ? Greu de răspuns intr-o 
cronică a pauzei. Pătrund în 
cabina jucătorilor cu gindul de 
a afla măcar a mia parte din 

în altă ordine de idei, golu
rile înscrise „satură" prea re
pede această echipă. Niște fot
baliști care știu să-si facă me
seria ar fi înscris duminică bă- 
căoanilor vreo 19 goluri.

O mențiune pentru randa
mentul lui Ilie Stelian. jucător 
plasat în conul de umbră al lui 
Barbu deși este, in fazele grele, 
un egal al acestuia.

Dinamo Bacău ? O echipă 
dezarticulată, jucători fără roi 
definit (G. Eae. Duțan, Desn- 
brorschi» fără rigoare. fără 
intuiție. Dacă couduita d_n 
F. C. Argeș nu a fost un grav 
accident, ne întrebăm rum de 
a reușit aeeas^ echipă să risrige 
de 3 ori pe teren propriu? 
Dacă această ipoteză ra fi ex
clusă atunci nu ne mai rămlne 
altă explicație derit slaba ca
litate a fotbalului nostru.

R. BALABAN

fflffl PM11B
acest mare adevăr. Băieții sînt 
crispați si transpirați ca după 
o mare finală, Nu-i nimic. îmi 
zic. pauza — acest „sfetnic bun" 
— ii va liniști. E adevărat că 
insuccesele aprind nervii. as
cut săbiile, spadele sînt gata în
crucișate. Dar o picătură de 
calm, de luciditate, ajunge pen
tru tot paharul. Omul care tre
buie sâ toarne această picătură 
(numiți-o oxigen, numiți-o în
credere. numiți-o miracol) e an
trenorul. Tunetele și fulgerele 
pe care le-a rostit Valentin 
Stănescu la pauză nu pot fi 
reproduse aici. Dar am și acum 
buzele mușcate pentru riposta 
lui Dan la una din observațiile 
antrenorului. „Ce n-aiba, bre, 
nea Valentine, ți-au băgat zia
riștii în cap că jucăm în linie, 
și acum numai asta vezi". Mi 
se pare că aici, în relația an
trenor-jucător se află o parte

C. TEAȘCĂ
COMENTEAZĂ:

din adevărul căutat de Rapid. 
E se cheamă personalitatea an
trenorilor și a jucătorilor.

.Calm, calm londonez !n 
cabina „Progresului". Antreno
rul Drăgușin este ascultat cu 
respect ..Matei, publicul vrea de 
la tine mai mult și-U cer să joci 
mai ordonat". Aud un ..da*, și 
remarc o pasă ..lungă* din pri
vire către Mat ei a nu „Progresul" 
și-a recăpătat echilibrul moral 
și echipa e alta.

Cele două mari ale fotbalu
lui nostru. Steaaa și Dinamo, 
ne-au refuzat (prin antrenorii 
lor) rugămintea de a culege im
presii pentru cronica pauzei. Ni
căieri in lume — au argumentat 
antrenorii — ziariștii nu intră 
in cabina jucătorilor în pauză. 
Mulțumim pentru informație. 
Comparația cu ce se întîmplă în 
lume v-ar servi și dv. și nouă 
mai mult dacă am putea-o ra-

Pentru meciul Steaua-Di- 
namo. Ion Nunweilier : ..în ul
timă instanță — egaL Simțim 
povara oltenilor în spate*. 
D. Popescu (declarat in cupla
jul de la Viena cel mai bun din 
44) : 1—0, rezultatul de la Arad". 
Ion Voinescu (pentru ambele 
meciuri) ..Dacă pică golul, ve
dem fotbal. Dacă nu... Fotbalul 
fără goluri e mort".

„Bătrine" Voinescu ai drep
tate.

C. PRIE8CU

SCURTE ȘTIRI

Foto: V. RABA

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI DE LA CLUJ

Deocamdată nimic
deosebit!

La Cluj duminică a fost 
inaugurat oficial turneul inter
național de volei. în primul 
meci reprezentativa noastră de 
tineret a avut ca parteneră pe 
zea a Japoniei care a făcut un 
joc modem, dantelat cum nu- 
T.ai imaginația japonezilor e 
în s:are să facă. La niponi nu 
? nevoie ' = p.. palma ârea- 
șina, la ochi pentru ca să ur
mărești mingea. Pasele sînt 
scurte și precise, iar bombele 
din a două mină (o execuție 
în care japonezii sînt adevă
rat i maeștri) ajungeau exact 
aco&o unde era loc liber Echipa 
noastră de tineret se mișcă încă 
greoi, intervențiile sînt de 
multe ori tîrzii, joacă cu mingi 
înalte ceea ce oferă adversaru
lui posibilitatea de a-și orga
niza pe îndelete apărarea. De
altfel, victoria japonezilor cu 
3-0 (15-4,15-2, și 15-11) pune în 
valoare arsenalul precar al 
mijloacelor tehnice și tactice 
ale echipei noastre de tineret.

In al doilea meci s-au întîl- 
nit două echipe cu o mare pu
tere de luptă : cele ale Uniunii 
Sovietice și Poloniei. Deși re
zultatul era așteptat obținerea

• Turneul internațional de la 
Soci a programat partidele din 
runda a 12-a. Rezultate mai 
importante : Zaițev-Krogius 
miză; Spasski-Kotov remiză, Lie- 
bert-Langeweg remiză, Lein- 
Samkovici remiză.

în clasamen conduce Zaițev 
cu 7,5 puncte, urmat de Sam- 
kovici cu 7 puncte și o partidă 
întreruptă.

re-

• In runda a 12-a a turneului 
candidatelor la titlul mondial de 
șah, Alexandra Nicolau a cîștigat 
la Novara, Kozlovska a învins-o 
pe Aronson. Restul partidelor 
s-au întrerupt

I

• Arbitrul irlandez Patrick 
D'Arcy va conduce meciul inter
național de rugbi dintre echipele 
Franței $i României. Această în- 
tilnire se va desfășura la 10 de
cembrie la Nantes.

I
I

• Luni dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd la Helsinki, se
lecționata masculină de baschet 
a țării noastre, care va participa 
la campionatul european pro
gramat între 28 septembrie și 8 
octombrie. Din lot fac parte, 
printre alții, Novac, Albu, Cr. 
Popescu, Demian, Nosievici, Savu 
și Barău.

I

I

I

lui na fost ușoară. Polonezii 
prezentîndu-se ca o echipă 
omogenă în care se disting 2 
excelenți trăgători,: Ambro- 
ziak și Skorek și-âu păstrat 
pînă în ultimele, minute ale 
ultimului set șansa de-a ob
ține victoria.

Așteptat cu interes, meciul 
reprezentativei noastre cu cea 
a Bulgariei nu a lăsat o im
presie deosebită. A trebuit să 
treacă un set pînă cînd jucă
torii noștri și-au amintit că 
odată jucau cu mult mai multă 
fantezie că Drăgan plonja 
mai bine, iar Derzei știa să 
tragă mai viguros. în meciul 
de duminică multe din bloca
jele jucătorilor noștri, s-au 
dovedit a fi simple simulări 
fiindcă pe lîngă mîinile ridi
cate ale multora dintre ei, 
bombele lui Srîndev zbîrnîiau 
exact spre culoarele largi lă
sate libere cu o indulgență 
dezarmantă. Victoria cu 3-2 a 
fost obținută de jucătorii noș
tri abia în ultimul set. la capă
tul a două ore și jumătate obo
sitoare de joc. '

i

i

BUS IOAN

• Amatorii de fotbal din țara 
noastră vor putea urmări miercuri 
pe micul ecran cu începere de la 
ora 15.45, aspecte de la întilni- 
rea dintre echipele Steaua și 
FC. Austria din cadrul „Cupei 
cupelor**. în continuare, de la 
ora 17,30, televiziunea va pre- 
Z^j^a aspecte de la meciul Ra- 
pid-Trakia Plovdiv, contînd pen
tru „Cupa campionilor europeniu.

(Agerpres)
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Beziers - Grivița Roșie 11-5. 
O victorie netă a echipei fran- 
dlnVrml" XV ~

(Grivița Hoție n-a cîștigat ni- 
ciodată în fața lui Beziers !), ci 
maniera în care au cîștigat 
francezu. Beziers practică un 
stil de joc pentru care echipele 
romanești n-au antidot. Toate 
șuturile sînt de o forță excep
țională. Tușele sînt foarte 
lungi, mingile de urmărire 
foarte înalte și precis bătute, 
loviturile de pedeapsă și drop- 
golurile au aceeași forță și pre
cizie. Echipa se bizuie pe forța 
de șoc a grămezii dar pentru a 
face jocul treisferturilor. Bezi
ers a oferit o lecție de rugbi 
clasic (fără duritățile care o fă
cuseră faimoasă în fața specta
torilor români) și Grivița Roșie I nu s-a putut descurca în fața

'«mingilor trimise puternic și 
înalt peste propria sa înaintare.

Șocul percuției organizate lip
sește echipelor românești și a- 
cesta e motivul pentru care 
Grivița Roșie a pierdut în fața 
Beziers. Ea a încercat să replice 
cu un joc pe treisferturi care, 
nedecis insă, n-a dat roade.

Teama de percuție care este o 
atitudine antirugbi a avut și o 
ilustrare individuală. Fundașul 
Marinescu a fost depășit de di
ficultățile unui joc cu repetate 
mingi înalte. Avind o recepție 
proastă și o proastă protecție a 
balonului el a greșit hotăritor 
Ia un atac al propriei linii trei 
sferturi cînd n-a știut să culce 
mingea în butul advers. Același 
Marinescu, intercalat din nou in 
linia trei sferturi, a renunțat să 
protejeze balonul la un placaj 
advers într-un moment cînd 
prin placarea sa spatele echipei 
Grivița era complet descoperit. 
Urmarea ? Un eseu la centru și 
11—5 scor final pentru echipa 
franceză. Acest fundaș demon
strează încă o dată că rugbyul 
conceput ca spectacol e un fals 
rugbi. Marinescu nu este un po
trivit fundaș pentru o echipă 
campioană. De altfel el nu este 
singurul vinovat de înfringere, 
dar unul însemnat.i U. M.



• în această pagină • în
această pagină ® în acea
stă pagi 
țeastă p

nă • în a 
agină® în

această pagină • în acea 
stă pagină • în această

Ii s-a spus că are loc repartizarea 
iviștâtor întorși de curînd de la o 
•dă de un an și am rămas să asist, 
secretar al Comitetului regional al 

'.C. Galați a scos pe birou un dosar, 
ușă a intrat un tinăr de vreo 28 de 
și s-a așezat pe un scaun în fața 

stră. „E un caz special mi-a șoptit 
irășul secretar. Trebuie să ne con- 
gem și noi ce poate acest tinăr și 
i să ne hotărîm“. L-am privit pe cel 
cauză cum stătea liniștit, sigur de 
a și aștepta. îmi spuneam în gind 
voi asista la o disouție pasionantă 
re tovarășii de la comitetul regional 
'.C. și tinărul activist, că problemele 
rdate vor fi tratate cu inteligență 
iubtilitate, adică așa cum sint dis- 
ile intre oameni de aceeași meserie : 
ăcărate, pline de miez, de gîndurl 
mintale îndelung. Și au inceput în- 
>ările. Multe din ele despre munca 
activist ca atare, despre problemele 
care le ridică ea. întrebări simple, 
liliare pentru un om care muncește 
tinerii. Răspunsurile se lăsau însă 
șptate. După fiecare întrebare se 
irnea tăcerea. într-un tirziu au ve- 
și cîteva răspunsuri. Dar erau să- 

uțe și confuze sau alături de subiect, 
mai urmat apoi iar 2—3 întrebări, 
ușoare, tot simple. Au urma: insă 

răspunsuri sărăcuțe, confuze. Mă uit 
:el care ar trebui să știe. E liniștit, 
privește în ochi. E, mai degrabă, 
iferent.
lupă ce pleacă tînărul în cauză, to- 
ășii de la Comitetul regional U.T.C 
ați ridică din umeri. „Propunerea 
ită de comisia de examinare a școL; 
a fi trimis direct în producție, spune 
arășul secretar, e justă. La toate ma- 
ile predate a obținut media 5 pe 
e și aceasta cu indulgență. Anul tre- 
, cind l-am trimis la școală, speram

să devină un activist bine pregătit 
Acum ne dăm seama că trebuie să re
nunțăm la el“.

A doua zi, tot la Comitetul regional 
U.T.C. Galați, iau parte la o altă șe
dință, de data aceasta de orientare asu
pra tinerilor propuși pentru a urma 
cursurile școlii ce are menirea de a 
fundamenta pregătirea lor ca activiști 
U.T.C. Sint propuși oameni cu răspun
deri, în mare parte secretari și instruc
tori ai unor comitete orășenești sau 
raionale U.T.C. din regiunea Galați.

întrebări sie însuși, iar la cele pe care 
și le-a pus nu a căutat soluțiile cele 
mai fericite, mai complete. Și totuși 
omul în cauză e împăcat ca sine, liniș
tit. Poate pentru că știe dinainte re
zultatul. La fel ca dinsul sint și Eugen 
Bărăitaru. Ion Dracea și I. Petre, in
structori ai Comitetului raional U.T.C. 
Caracal care dm cauza slabei pregătiri 
în ce privește cultura generală au re- 
auitete ta tntmce lor total nesatisfăcă
toare. $i aici ar mai trebui să mai adău
găm și numele celor patru activiști ai

că se va întîmpla astfel. Aceasta 
dovedește că undeva este o fi
sură, că modul de recrutare și pro
movare a activiștilor nu determină în
totdeauna orientarea spre oamenii cei 
mai buni, spre tinerii pasionați de a- 
ceastă muncă, capabili totodată s-o în
deplinească.

— De multe ori împrejurările, ne 
spune tovarășul Marin Stoian, secretar 
al Comitetului regional Galați al U.T.C., 
necesitățile concrete ale unor situații 
tot atît de concrete ne fac „să mai în-

Și într-adevăr, sfera de activitate s-a 
extins, dar cunoștințele sale, posibilită
țile sale au rămas aceleași, adică pe 
măsura muncii dintr-o organizație de 
bază din uzina y de exemplu. Și așa 
sînt nevoiți să facă educație altora fără 
ca ei să cunoască pic de pedagogie sau 
de psihologie, discută cu diferiți spe
cialiști în educație, ba le mai trasează 
și sarcini, fără să știe cel puțin proble
mele de bază ale domeniului respectiv ; 
tinerii le pun diverse întrebări despre

IND MUNCA

U Șl PENTRU

TINERI ESTE

ILOCUITĂ DE

VOCAȚIE
Șl

Sint cei ce ptză aeum. In «ctriritate* 
lor. au dat dovadă de răspundere, de 
pasiune, de permanentă preocupare. 
Numai că printre acerba

Secretarul unu; ccx-tet orățeoeee 
U.T.C se trămlntă pe scatzxL 
și nu găsește ce să spună. O serie de 
lucruri, după părerea r.oastră eieren- 
tare. ii cm: aproape in întregime «trie- 
ne. Totul nu face deci: să ne eoovingă 
că acest tinăr nu a c-.ut de mult trmp 
nici o carte, că niri măcer rarele no > 
parcurge atent. că și-a pus prea puține

COMPETENȚĂ
Cow-terL.. raional U.T.C. Roșiorii de 
Vede care nu au promovat Plasa la liceu 
anul aresta.

Fir* 'mo»»1*, cazurile relatate de noi 
mat sus —-t cu totul izolate. Le întîl- 
■im ici și «do, Ii mai criticăm pe ac- 
1M(HI respectivi pentru rezultate slabe 
L- muncă prin ședințe sau în ziar (cu 
•cruii ocazie citesc cu siguranță un

■ - - : :-: = ra;e sin*. în cauză)
r. cam a:it. După un an sau doi sînt
■ necorespunzători, 
deși se putea prevedea mai de mult

chidem ochii" cîte un pic. Avem, spre 
exemplu, postul x în schemă liber și 
trebuie să-1 completăm. Cum ? Dosarul 
să fie în regulă. Problemelor celorlalte 
li se acordă mai puțină importanță. S-a 
încetățenit și o expresie : „se formează 
el și ca activist". De aici, toate celelalte 
consecințe.

— Dacă într-o organizație de bază, 
spune un alt interlocutor, mai mișcă el 
cum mai mișcă, devenind activist, mi
nusurile tînărului respectiv ies dintr-o 
dată în evidență.

viață, despre fenomenele din societate 
și el nu reușesc să afle un răspuns 
oarecum plauzibil, care să le ascundă 
lipsa de pregătire.

— Cind îi tragi ‘la răspundere pe a- 
cești activiști U.T.C. pentru că muncesc 
superficial, remarcă tovarășul Nicolae 
Mocanu, secretar al Comitetului raional 
de partid de la Combinatul Siderurgic 
Galați, încep să se plîngă că nu-s aju
tați, că nu au cutare, că le lipsește

cutare. Sînt atîtea probleme de făcut, 
de rezolvat, dar nefiind capabili să le 
facă față încep să se jelească, să se 
plîngă de toate.

Și aceasta fiindcă în recrutarea și 
promovarea activiștilor pregătirea in
telectuală a tînărului constituie un ele
ment căruia nu i se acordă întotdeauna 
cea mai mare atenție, așa cum o cere 
însăși realitatea. Profesia de activist e 
o profesie nobilă și, ca orice profesie, 
ea cere să fie executată de amintiți 
oameni. Talentul organizatoric al tine
rilor recrutați ca activiști poate fi fruc
tificat numai în condiții de deplină cu
noaștere a cauzelor și efectelor diver
selor fenomene, a înțelegerii proble
melor particulare in contextul lor so
cial. Activistul, omul ce are menirea 
de a munci cu sudoare pentru frumu
sețea tinereții altor oameni, pentru fru
musețea tineretului nu poate fi decit 
un tinăr veșnic însetat de cultură, un 
tînăr cu o viață interioară bogată, fră- 
mintat de idei, de problemele Întregii 
societăți.

Pentru a recruta și forma asemenea 
activiști, se cere nu indulgență („mai 
închidem cîte un ochi"), ci discernămînt 
treaz în permanență, e necesar să se 
aibă tot timpul în vedere perspectiva. 
Sint mulți tineri pasionați de această 
muncă, cu un orizont larg de cunoș
tințe, bogați sufletește. Aceștia au de 
unde și ce da celorlalți tineri.

ION CHIRIC

RAPORTUL
d

Stagiunea
de toamna

a inovatorilor
CONSTANȚA (de la co- 

espondentul nostru):
In cîteva din cele mai 

tiari întreprinderi ale ora- 
ului Constanța, Direcția 
avală maritimă Constanța, 
antierul naval Constanța, 
Izina de superfosfați și a- 
id sulfuric, Fabrica de 
eluloză, va începe în cursul 
ăptămînii viitoare seria 
onsfătuirilor organizate de 
omitetele U.T.C. în cola- 
orare cu cabinetele tehni- 
e. Se urmărește mobiliza- 
ea mai activă a tinerilor 
mnoitori și tehnicieni la 
itirea literaturii tehnice, 
ntrenarea acestora la miș- 
area de inovații. Sînt invi- 
sți să participe șefii cabi- 
etelor și serviciilor tehni- 
e, șefii comisiilor ingineri- 
>r și tehnicienilor, ai bi- 
liotecilor tehnice, munci- 
>ri fruntași în producție și 
1 mișcarea de inovații.
în cadrul consfătuirilor, 

or fi prezentate materiale 
ealizate în comun de co- 
îitetele U.T.C. din între- 
rinderi și cabinetele teh- 
ice în legătură cu introdu- 
erea procesului tehnic în

industrie, cu automatizarea 
proceselor tehnologice, cu 
înzestrarea bibliotecilor cu 
literatură tehnică ți de spe
cialitate. Scopul consfătui
rilor este de a releva con
tribuția adusă de organiza
țiile U.T.C. din fiecare în
treprindere. pentru atrage
rea tinerilor la realizarea 
planurilor tematice de ino
vații. metodele cele mai 
bune prin care aceștia vor 
putea fi puși la curent și pe 
viitor cu tot ceea ce apare 
nou în domeniul meseriei 
lor. Precedate de standuri 
cu cărți tehnice, deschise fn 
incinta uzinelor, de expozi
ții ale inovatorilor, de pre
zentarea prin stațiile de ra- 
dioficare a recenziilor ulti
melor volume de specialita
te apărute în editurile noas
tre. consfătuirile vor da ti
nerilor prilejul să cu
noască experiența muncito
rilor mai vîrstnici. roadele 
colaborării acestora cu co
lectivele de ingineri ai ca
binetelor tehnice, modul Ir. 
care au fost sprijiniți în 
realizarea inovațiilor lor.

CERCUL
VICIOS

ai întîi cîteva cifre. Sursa, 
rășul Andrei Stan, șeful 
ului central de angajare al 
I.S.G.:
Intr-un singur trimestru 

I-lea, la care există o si- 
ie exactă) din aproape 
) de angajați în această pe
rlă la I.C.M.S.G. au plecat... 
I. De precizat că foarte 
ți dintre aceștia sînt tineri.
Nu odată am constatat — 

■elatează și Nicolae Păun, 
etarul comitetului U.T.C. 
ă pe șantierele combinatu- 
vin mulți tineri, dar la fel 
nulți pleacă Dc ce vin se 
naște destul de bine. Se cîș- 
bine și sînt asigurate con- 

i de cazare la fel de bune, 
nai greu însă de cunoscut 
ele pentru care pleacă

sau trec de pe un șantier 
altul.

Reținînd că pe șantierele 
riașuiui combinat siderurgic 
de la Galați lucrează mii de 
tineri, trebuie mai întîi să pre
cizăm că mulți dintre aceștia 
au pus umărul 
dejde la înălțarea 
nantelor construcții 
sticlă și oțel de pe 
tuat între Cătușa .
Toamna trecută, de exemplu, 
familia constructorilor combi
natului a mai crescut cu 800 
de tineri veniți aici în patru 
eșaloane, ca răspuns la preve
derea din Rezoluția Congresu
lui ai VIII-lea ai U.T.C. prin 
care se cerea organizațiilor 
U.T.C. de a recruta și reco
manda tineri pentru a merge 
să lucreze pe șantierele indus-

pe

u-

cu nă- 
impresio- 
de beton, 

platoul si- 
și Mălina.

ascuitat și anul trecut, 
și anii trecuți și care 
r.o - se mai adresează 
lor prin urmare, ci au 
zrobaoil o altă destina
ție. Acțiunile cultural- 

■- sir.t ș: ele 
rna. curir.d niște eveni- 
nente pentru că se or- 
ga.-rieazâ mai mult în 
pree.ma zilelor festive, 
ri a nte sau după ele. 
Iar tovarășul Ilie 
Covaci, secretarul Co
mitetului orășenesc 
U. T. C accentuează 
chiar, ca și cum ar fi un 
ntotiv ce laudă : „întot
deauna de zilele festive

sindicatelor. Și că ceea 
ce am văzut acolo nu 
era în nici un caz „seară 
distractivă" și cu atît 
mai puțin „pentru tine
ret". înăuntru, vreo 15 
persoane cu totul (opt 
băieți, două fete, cinci 
în orchestră) se strădu
iau să păstreze impresia 
că acolo se dansează, 
ceea ce era adevărat în 
măsura in care dansau 
cele două fete, însă nu 
mai putea fi adevărat că' 
perechile acelea întîm- 
plătoare 
„tineretul 
Parcă-1 văd însă, a doua 
zi sau în zilele următoa
re, pe vreun factor res
ponsabil cu distracția 
tineretului din oraș, 
stînd respectuos în fața 
cine știe cărui „organ 
de îndrumare și con
trol" : se distrează tine
retul dv., îi organizați 
seri de dans etcetera 7 
— întreabă acesta.

reprezentau 
băimărean“.

sura reușita festivalu
lui ! Și nu, din contră, 
de aprecierea tineri
lor...). Iar pentru că am 
amintit și de programe
le de activități, acestea 
se întocmesc adesea la 
fel de general și de i- 
nutil ca și mai înainte, 
cînd se numeau „pla
nuri de muncă". Numai 
firma le-a fost schim
bată, cel puțin la Fabri
ca de alcaloizi din Vi
șeu și în comuna Ro
zavlea, unde am fost 
mai recent. I-am între
bat pe tovarășii de la 
fabrica amintită, în ce 
măsură Ie folosesc cu 
adevărat hîrtiile acelea 
care nu planificau ni
mic de fapt, ci reprodu
ceau de la o lună la alta 
aproape cu exactitate, 
aceleași fraze: „B.O.B. 
va îndruma și controla 
toți tinerii pentru reali
zarea planului de pro
ducție" sau „B.O.B. va

niat în intervențiile lor. 
Iată cîteva :

— Neajunsurile pe 
care le întîmpinăm în 
multe organizații U.T.C. 
sînt legate și de lipsa 
unei perspective în or
ganizarea acțiunilor. 
Din cauza aceasta nu se 
realizează o anumită 
continuitate, o înșiruire 
neîntreruptă. Și, lipsind 
continuitatea, se pierde 
treptat și obișnuința de 
a mai organiza (tovară
șul loan Sel, activist al 
Comitetului regional 
Maramureș al U.T.C.).

— La aceasta se ada
ugă faptul că activistul 
U.T.C. pierde o groază 
de timp pentru realiza- 

' rea unor lucruri oare
cum exterioare, care nu 
țin la conținutul activi
tății dar care raportate 
cu regularitate. Poate de 
aici se naște ideea că și 
activitățile propriu-zise 
trebuie făcute tot pentru

Pe șantierele
muncii patriotice

BUCUREȘTI;

Un telefon de ultima oră

au program formațiile 
artistice, a intrat în tra
diție la noi*.

In sfirșit, mai aflu că 
de fapt, la acțiunile de 
muncă patriotică parti
cipă. pe întreg orașul, 
la medie cîte 180—200 
tineri pe lună dar că 
in oraș sint peste 1700 
sau că la excursii nu 
vin mai mult de 30—40 
tineri iar orașul are 
toc 1700. Și mă gîndeam 
in timp ce mi se comu
nicau aceste amănunte 
că, de vreme ce pe or
ganizatori nu îi preocu
pă atît de mult numă
rul participanților, că 
era mai mare cifra ce
lor care rămîneau pe 
dinafară, decît a celor 
cuprinși la acțiuni, fără 
îndoială că nici nu ur
măriseră lucrul acesta, 
ca să poată spune că s-a 
făcut ceva. Și s-o spu
nă nu tinerilor, pentru 
că pe ei tot nu i-ar fi 
mulțumit explicația, ci 
altor organe de undeva 
venite dinafară.

Și mă mai gîndeam 
că nu cu multă vreme 
în urmă, la Baia Mare, 
asistasem două joi la 
rînd la niște seri dis
tractive pentru tineret, 
de la casa de cultură a

ganizăm, cum să nu, în 
fiecare sâptămînă" — îl 
asigură factorul nostru, 
cu mîna pe inimă (și pe 
conștiință).

Orientarea aceasta, 
răsucită, ca într-o og
lindă in care imaginea 
apare răsturnată, nu 
este însă, din păcate ac
cidentală, ci se manifes
tă cu destulă frecvență 
în o seamă din sectoa
rele vieții de organiza
ție, începînd cu întoc
mirea programelor de 
activități și terminînd 
cu organizarea unor 
largi manifestări cultu
ral-sportive. Nu o dată, 
ajungînd într-un loc la 
cîteva zile sau la o săp- 
tămînă după consuma
rea unei acțiuni de 
mare amploare, care fă
cuse risipă de talentul 
și priceperea desfășura
te de toate forțele din 
raionul sau orașul acela, 
mi se spunea cu regret: 
păcat că n-ați participat 
la festivalul nostru, a 
fost o acțiune de mare 
răsunet! I-a plăcut și 
tovarășului Cutare de 
■la raion, sau de la regiu
ne 1 Ca și cum de a- 
precierea tovarășului 
Cutare era neapărată 
nevoie pentru a se mă-

constata felul cum res
pectă tinerii cele 480 de 
minute". Dumnealor au 
vrut însă cu tot dina
dinsul să-mi demon
streze că planul îi aju
tă, îi orientează catego
ric, că nu l-au făcut 
numai ca să fie pe hir- 
tie. Numai tovarășul 
Nicolae Vișovan, secre
tarul comitetului comu
nal U.T.C. din Rozavlea, 
a avut ceea ce se chea
mă îndrăzneala sinceri
tății și a recunoscut că : 
„în felul în care îl în
tocmesc acum, nu am 
impresia că planul aces
ta ne folosește nouă ; îl 
fac pentru că ni se cere 
de la raion".

Sînt exemple care do
vedesc, pe de o parte, 
că și aportul instructo
rilor, al activiștilor este 
restrîns, că și ei au con
tribuit la 
comitetele 
drumate" < 
mereu să vină alții să 
le ceară să organize
ze cîte ceva. Pe de 
altă parte însă, există 
și unele cauze mai a- 
dînci și mai dificile de 
înlăturat, pe care inter- 
locuitorii mei, cei mai 
proaspeți, le-au subli-

„a obișnui" 
U.T.C. „în
să aștepte

că ni se cer de organele 
superioare (tovarășul 
Costea Gavrilă, prim se
cretar al Comitetului 
raional U.T.C. Vișeu).

— în sfîrșit, o piedică 
ar fi și actualul sistem 
organizatoric. Avem în 
oraș multe 
prea mici, 
nu le poți 
variate sau 
roase pentru că n-au 
cui să li se adreseze. 
Dacă organizațiile de 
bază ar fi mai mari, a- 
tunci, în mod obligato
riu ar crește și preocu
parea de intensificare a 
activității pentru ca ti
nerii să aibă de unde 
alege (tovarășul Ilie 
Covaci, secretar al Co
mitetului orășenesc 
U.T.C. Vișeu).

Aceste cîteva inter
venții cuprind și unele 
sugestii demne de aten
ție. Luarea în discuție a 
lor și a altor propuneri, 
făcute de mai mulți ac
tiviști, ar fi de natură 
să producă acea schim
bare radicală a unghiu
lui de vedere din care 
privesc unele organe 
propria lor activitate.

în satele și orașele regiunii 
București a avut loc duminică 
o largă acțiune de muncă vo- 
luntar-patriotică. Un telefon 
al redacției, conectat la cel al 
comitetului regional U.T.C., ne 
pune în legătură cu rezultatele 
acestei acțiuni. Mai întîi, nu
mărul participanților : 
17 000. Din sinteza, încă 
definitivată a cifrelor, 
ționăm : colectarea a 
tone fier vechi, trimise pe a- 
dresa oțelăriilor patriei ; 4 148 
sticle și peste 14 000 de bor
cane pentru cămările toam
nei, la care se adaugă contri
buția depusă la strîngerea a 
22 tone de legume. Au fost 
curățate 36 hectare de izlaz șl 
întreținute 68 de terenuri spor
tive. Din lucrările de urgență 
ale anotimpului merită subli
niată intervenția tinerilor 
transportul cocenilor de

peste 
ne- 

men- 
51,27

organizații 
cărora nici 
cere acțiuni 
mai nume-

D. MATALA

HUNEDOARA:

Tradiția 
voluntar ____
tice capătă pe me
leagurile hunedo- 
rene noi valențe și 
străluciri. In locuri 
care pînă la începu
tul acestui an erau 
inundate de buru
ieni și scaieți au 
fost amenajate spa
ții și zone verzi eu 
o suprafață de peste 
190.000 m.p. — ade
vărate oaze ale liniș- 
tei căutate de cei 
dornici de odihnă și 
recreere. Această su
prafață reprezintă 
73 la sută din supra
fața totală ce va 
fi amenajată pînă 
la sfîrșitul anului.

muncii 
patrio-

pe
la 
o

suprafață de 5 hectare, recol
tarea a 274 tone de porumb și 
6 tone de floarea-soarelui. Au 
fost adunate 1170 kg semințe 
forestiere, iar viile s-au eli
berat de povara dulce a 5 tone 
de struguri.

Un evenijnent la ordinea zi* 
lei : pregătirea apropiatei sărw 
bători, „Ziua recoltei". în ve
derea acesteia, tinerii din re
giune au amenajat 23 de 
puncte, unde vor avea loc ac
țiuni cultural-artistice dedicate 
evenimentului.

Aminteam la începutul aces
tei știri că situația, deși cen-» 
tralizată. nu este încă defini
tivă. Da, pentru că rezultatele 
de pînă acum aparțin numai 
activității tinerilor din 11 ra
ioane ale regiunii. 7».’ A,, 
de ultimă oră îmbogă^y ■ 
noi cifre rezultatul finiți 
acțiunii.

CRIȘANAț

Te’"£oane
cp 

. al

LA UMBRA

VIITOARELOR

PĂDURI
clipă, tinere, nu te grăbi. înceti-

triale ale patriei. Dar mulți 
dintre tinerii care au venit în 
toamna trecută plini de entu
ziasm au plecat Din discuțiile 
purtate la comitetul U.T.C. al 
combinatului cu secretari ai 
unor organizații de bază și cu 
tineri de pe șantiere a reieșit 
faptul că de cele mai multe ori 
ei au părăsit șantierul din... 
plictiseală. Desigur, cauzele 
pot fi mai multe; am ales-o 
însă pe aceasta, avînd o mai 
directă legătură cu organizația 
U.T.C., cu rosturile ei. „Ce să 
facem — ne mărturisea un tî
năr — mereu muncă și iar 
muncă. Să nu fiu înțeles gre
șit ; noi muncim, dar mai vrea 
omul să se și distreze, să mai 
afle rite ceva, să-și umple fru
mos cele citeva ceasuri zilnice 
de limp liber. Or, în această 
privință, stăm foarte prost. Și 
atunci, după luni de așteptare, 
plecăm și noi încotro auzim că 
mai există un club, un specta
col. într-un cuvînt, o viață a 
tineretului, că aici ne imbătri-

nește sufletul de atîta mono
tonie".

Am căutat explicația acestei 
nedorite stări de fapt.

— Acesta-i adevărul, nu se 
fac niște eforturi pentru tim
pul liber al tinerilor, nu există 
o armonizare a factorilor de 
răspundere, ne spune tovară
șul Aurel Gavriluță, directo
rul clubului I.C.M.S.G. Pe 14 
septembrie am organizat un 
simpozion cu tema „Națiunea 
socialistă și familia". Am dorit 
să vorbesc cu tovarășul Petre 
Padină, secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.C.M.S.G., să ne 
sfătuim, să colaborăm. L-am 
căutat trei zile la rînd. N-am 
reușit să-l găsesc și-am anulat 
simpozionul. Acesta este un 
exemplu. Dar așa se intîmplă 
aproape mereu. Din colabora
rea eu organizația U.T.C. a ră
mas doar faptul că eu îl caut 
pe secretar (și nu-1 găsesc I) 
iar el pe mine, niciodată.

Consultăm planul de activi
tăți ai clubului pe două săptă-

mîni. Una trecută, alta care ur
mează. O singură acțiune de
dicată tinerilor — și aceasta 
intitulată invariabil „Seară 
cultural-distractivă". Dar nici 
măcar despre acest lucru în 
organizațiile de bază nu se știa 
nimic. Seara cultural-distracti
vă era pentru cine s-o nimeri.

Consultăm cîteva programe 
de activități ale unor organi
zații U.T.C. Sărăcia și lipsa de 
fantezie în organizarea timpu
lui liber al tinerilor este și aici 
evidentă.

...Aminteam la începutul a- 
cestor însemnări de cele patru 
eșaloane de tineri entuziaști 
veniți la chemarea organizației 
U.T.C., pe șantierele combina
tului. Din cei peste 800 de ti
neri au rămas pe șantier doar 
vreo 400.

— O vină este și a noastră 
a U.T.C.-ului, ne spune cu se
ninătate tovarășul Nicolae 
Păun, secretarul comitetului 
U.T.C. al combinatului. Orga- 
ganizațiile U.T.C. nu reușesc

Întotdeauna să găsească 
„cheia* sau punctul de por
nire la organizarea unor acti
vități, unor măsuri etc. Vom 
studia însă această situație, 
vom analiza, vom lua măsuri...

II urmăream pe Nicolae 
Păun cum vorbește ; îi urmă
ream cuvintele, gîndurile. Mi-a 
ținut un adevărat discurs des
pre ce trebuie să fecă organi
zația U.T.C., cum să intervină, 
în ce constă operativitatea, e- 
ficiența. Vorbea clar, curgător, 
„bătrînește". Și era Bine... do
cumentat. Păcat, însă, că nu
mai teoretic, 
terea să-l 
aplică în 
tă teorie, 
povestită, 
povestea, 
făcea, o bună parte din expli
cațiile faptului că organizația 
de tineret din 
reușește să dea 
cile cuvenite.

N-am avut pu- 
mai întreb de ce nu 
practică toată aceas- 
sfătos și bătrînește 
Era în ceea ce-mi 
în optica din care o

combinat nu 
tinereții repli-

T. OANCEA

Entuziasmul tine
rilor a fost canali
zat și în 
recții. în 
semestru 
an aceștia 
și trimis 
patriei peste 
tone de metale vechi, 
ceea ce le dă certi
tudinea că se va 
depăși cu mult îna
inte de termen_ pla
nul anual 
tone.

alte di- 
primul 

al acestui 
au strins 
oțelăriilor 

22 000

de 31500

activita- 
atît în a- 

în
Pentru 

tea depusă 
cest an, cît și 
anul trecut, mii de 
tineri au fost stimu
lați prin acordarea 
de bilete gratuite la 
manifestări cultural- 
artistice și sportive, 
prin dotarea lor cu 
material sportiv și 
alte obiecte de folo
sință colectivă, pre
cum și prin organi
zarea a trei excursii 
la București, la mo
numentele istorice de 
la ’ Sarmisegetuza și 
Sebea (raionul Brad).

Al. aALGRADEAN

O
nește-ți pasul și privește. Abia ieri, 
sau acum o săptămînă, ai fost pentru 
prima dată aici. Și atunci, împreună 
cu colegii de( muncă, te-ai plimbat 
mult mai atent prin locurile acestea. 
A fost o plimbare cam curioasă, nu-i 
așa ? Mergeai cît mergeai și te opreai 
în Ioc, gînditor parcă, și meștereai 
ceva cu miinile. Apoi plecai mai de
parte. în urma ta rămînea, înfipt în 
pămînt, un pui de brad sau de stejar, 
de pe acum drept ca un semn de ex
clamare. îți amintești ? Cum să nu, 
doar a trecut numai o zi sau o sin
gură săptămînă de atunci. Depinde 
numai din ce parte de loc ești. De pe 
Ia Marghita cumva ? Nici de la Șim- 
leu ?... Atunci poate dintr-o comună 
de pe lingă Oradea ?... în orice caz, 
sînt sigur că ești de undeva din re
giunea Crișana. Despre ea am auzit 
că și-a îndeplinit în primele șase luni 
ale anului trei sferturi din întreg 
angajamentul anual la împăduriri...

Descheie-ți cămașa la piept și plim- 
bă-te, pe sub soarele de acum, gîndin- 
du-te Ia răcoarea viitoare a pădurii 
taie. Nu-i așa că simți adierea stre- 
curîndu-ți-se pe la subsuori ? Pciecile 
n-au început încă să se vadă. Bătă
torește bine pămîntul, pe unde treci : 
poate se va naște prima potecă. Umbra 
deasă a copacilor te îmbie la semn, 
soarele e undeva departe, dincolo de 
zidul frunzelor. încearcă puțin să-ți 
transformi viitorul în amintire. Gîn- 
dește-te că, peste vreo zece ani, vei 
veni aici cu soția și cu fetițele... Nu 
mai sta să alegi, n-ai cum să știi care 
copac a fosi sădit de tine. Pune pă
tura la întîmplare, sub stejarul de 
colo... Așa-i că senzația e foarte nouă, 
deși ai mai încercat-o de cîteva ori? 
Ți se pare curios însă : cura să te simți 
ca la tine acasă într-un loc ca acesta ? 
Mai bine ai grijă de fetițe...

Te văd că zîmbești !... Deocamdată, 
să știi. Te-ai lăsat și tu singur furat 
de gînduri. Te-ai plimbat pe la umbra 
copacilor și acum te întorci acasă mai 
bronzat în locul unde ți-ai descheiat 
cămașa.

Deocamdată, să știi...
M. DUMITRU



somații
La invitația C.C. al P.C.U.S., 

tuni a plecat la Moscova, în 
tchimb de experiență, o dele
gație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, oondusă de 
tovarășul Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de par
tid. Erau prezenți membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

U.T.C., care a participat la 
întâlnirea consultativă a orga
nizațiilor membre ale F.M.T.D. 
din Europa.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți tova
rășul Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. ’ 
ai Biroului 
al U.T.C.

al 
și

U.T.C., membri 
activiști ai C.C.

★

de activiști ai 
Bucu-

AZI VĂ RECOMANDĂM..

„CINE
VA DESCHIDE

UȘA ?“

★

Dtwzrinieă dimineața s-a în
tors în Capitală, delegația Co- 
mitetului Central al U.T.C., 
condusă de tovarășul Vasile 
Nioolcioiu, secretar al C.C. al

O delegație 
Comitetului orășenesc 
rești al P.C.R., condusă de to
varășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid București, 
a plecat luni la Budapesta, 
unde va face o vizită la invita
ția Comitetului orășenesc de 
partid Budapesta al P.M.S.U.

(Agerpres)

■

ALEX. ANDRIȚOIU,
GH. NAGY ȘI V. TODAN 

despre un film cu, și pentru copii

Apare atît de rar pe ecranele noastre 
cite un film românesc despre și cu (dar 
nu numai pentru) copii, încît am vrut 
să aflăm — cu un ceas mai devreme — 
amănunte despre „Cine va deschide ușa?-, 
aflat în stadiu de definitivare la Buf
tea. Fapt pentru care i-am abordat pe 
principalii realizatori ai filmului și. in 
primul rînd, pe poetul AL ANDRIȚOrU 
unul dintre autorii scenariului.

— Ce semnifică titlul ?
— In nici un caz o metaforă, ei exact 

neliniștea eroului, un copil eare se ia- 
toarce din casa de corecție și n ftâa 
cine și cum îl va întimpina acasă Fil
mul dezbate o temă educativă, piedtat 
pentru apropierea de universul eopiilcr.

Regizorul NAGY se află la primul lung 
— metraj despre copii :

— Ați avut dificultăți în dirijarea co- 
piilor-actori ?

— Firește, e greu să lucrezi cu copiii, 
dar îi găsesc mai interesanți decît pe 
actorii profesioniști, care nu-ți oferă sur
prize. Am căutat să creez copiilor am
bianța în care să se poarte firesc ; pen
tru a-i face să se simtă naturali, am 
„ajustat" dialogurile, adaptîndu-le la lu
mea lor, la vocabularul lor, diferit de 
cel al adulților. Finalmente am fost lesne 
priceput și. vreau să sper, convingător...

Operatorul VIOREL TODAN, autorul 
imaginii filmelor ,,Străinul", „Țărmul 
n-are sfîrșit*. „Castelanii-, „Meandre* 
are, se pare, o altă opinie.

— Ce a însemnat pentru dv. lucrul la 
acest film ?

— Aproape • aventură. Am avut o dis
tribuție eare număra circa 50 de copii 
dintre eare doar 5 personaje prineipale, 
plus • fetiță de un an și jumătate care 
plingea te! timpul — toate astea intr-un 
vagen de tren, filmind aproape numai 
noaptea, chiar și pe viscol, pe drumul 
dintre Piatra Neamț și Bieax.

— Cel puțin interpretul principal v-a 
•e-jfit de dificultăți—

— El. da. Armand Opreseu. pe care 
L-am ales dintre 15 Ml de copii.

Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra"

NU SE DEZMINTE

T

S. SEBGir

Teatrul de pe cheiul Dîm
boviței și-a creat un mare 
număr de simpatizanți prin 
calitatea spectacolelor, soli
ditatea repertoriului și nu
mele unor actori și regizori 
prestigioși care apar cu re
gularitate pe afișele sale.

Anul acesta teatrul, condus 
de regizorul Liviu Ciulei, 
nu-și dezminte tradiția. Sînt 
anunțate trei premiere de 
mare interes, fie prin textul 
dramaturgie, fie prin numele 
celor care vor semna regia.

Stagiunea va fi deschisă cu 
o piesă faimoasă, cunoscută 
publicului și dintr-o ecrani
zare. B vorbe de Privește 
înapoi ea minie de John Os
borne. piesa despre tinerii 
furios: ai generației engleze 
- i :r-i specta-
eoiulu: va fi Andrei Blaier 
afirmat ea regizor de film 

Diminețile unui băiat 
«■■tata. Diatriba t: a nu de- 
naaicește nici ea. Pentru 
T-r—y Porter — Emeric 
Senâffer. alternativ eu Geor
ge Oancea. pentru Alison — 
T.eana Predescu. pentru He- 
leea — Gina Patrichi. pen
tru CTtff — Virgfl Ogășanu

iar pentru colonelul Redfern 
— Jean Reder.

Regizorul filmului Dumini
că la ora 6 și al spectaco
lului cu D-ale carnavalului 
Lucian Pintilie, anunță pune
rea în lucru a piesei Livada 
de vișini* Vom asista la o 
confruntare cu anterioarele 
montări cehoviene, ultima 
datorită lui Giurchescu. Prin
tre interpreți : Clody Berto
ia, Ștefan Ciubotărașu, Fory 
Etterle, Gina Patrichi, Eme
ric Schâffer, Petre Gheor
ghiu.

O piesă mai puțin cunos
cută și jucată din Shakespe
are, cu un conflict de mare 
tensiune, Iuliu Cezar, va fi 
pusă în scenă de un foarte 
tînăr regizor care s-a făcut 
remarcat în festivalurile in
ternaționale studențești 
peste hotare. E vorba de 
drei Șerban.

O piesă celebră cu o 
tribuție remarcabilă și 
regizori reputați, pe două 
texte clasice sînt promisiuni 
care mențin Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" în atenția 
publicului său.

de 
An-

CORNEL
FUGARU 
despre;
TURNEUL 

FORMAȚIEI
„SINCRON"
Aseară, pe peronul Gă

rii de Nord, am avut o 
convorbire cu Cornel Fu- 
garu, conducătorul forma
ției „Sincron' care ne-a re
latat despre primul turneu 
pe care îl întreprinde for
mația sa în țară.

— Cînd începeți turneul?
— Chiar astă seară. In

tre 26 septembrie și 22 oc
tombrie formația noastră
— împreună cu soliștii 
Anda Călugăreanu, Cri
stian Popescu, Gabriela 
Jeodorescu, Marian Iorga
— se va deplasa pe itine- 
rariul: Brăila, Galați, Iași, 
Bacăiu, Brașov, Cluj, Me
diaș, Sibiu, Hunedoara, 
Deva, Arad, Timișoara, Re
șița, Turnu Severin, Tg. 
Jiu, Petroșeni, Craiova, Pi
tești, Constanța, Tuloea.

— Deci, ajungeți și la 
Porțile de Fier ?

— Da. Aici vom da un 
concert omagiu construc
torilor hidrocentralei ca o 
întregire a spectacolului 
Serilor „Scînteii tineretu-, 
lui“ din luna mai, la care 
formația „Sincron" nu a 
putut lua atunci parte.

I. M.

PISTE DE ODIHNĂ 
PENTRU 

AUTOMOBILIȘTI
Circulația intensă a 

șoselei auto-turistice 
București-Ploiești a de
pășit stadiul staționării 
autovehiculelor la voia 
întimplării. Și totuși 
mai existau conducători 
auto care, fie că perce
peau la motoare zgo
mote nefirești, fie că 
simțeau ei înșiși nevo
ia unei clipe de repaus, 
opreau unde credeau 
de cuviință. Pentru 
desfășurarea circulației 
în condiții optime și e- 
vitarea accidentelor — 
mai cu seamă în timpul 
nopții, s-a luat o măsu
ră salutară: la kilome
trul 43, la intrarea în 
localitatea Puchenii 
Mari, precum și la ki
lometrul 49 la intrarea 
in satul Românești, de 
cîteva zile se lucrează 
intens pentru amenaja
rea unor locuri de par
care asfaltate, ferite 
din calea circulației de 
pe șosea. Aceste piste 
de „odihnă" a automo
bilelor vor fi gata în 
scurtă vreme, fiecare 
puțind găzdui, cite 15- 
16 turisme

Au apărut discurile Festivalului

LA SURPRIZELE
STUDENȚEȘTI

UVERTURA COLTUL FOTOAMATORULUl

tr-mstu
diu 
ca- 
bo- 
Te-

Nestor Gheorghiu

MAIGRETduar

ÎMBATRlNE-I
ȘTE ?I

IOlimpiada din 1980!
Antrenamentul are loc pe • poiana

I
tri altitudine — deci, aproape ca at- I

I
I

CINEMA TOGRAFE I
I
I ALIGATORUL RĂSFÂTAT(desen de Neogu Radulescu)

Patria (orele 1M0;

11,45; 
(orele

CONTBA 
YARD —

eții olimpici ce vor sosi la Mexic.

PROLOG

în tînăra Universi
tate craioveană a- 
genda acțiunilor spe
cial dedicate, in pri
ma săptămînă a anu
lui universitar, uce
nicilor într-ale stu
denției cuprinde : 

Luni: Vizite in să
lile de cursuri și la
boratoare. Prezenta
rea fondului de cărți 
și a sistemului de 
funcționare a bi
bliotecilor universi
tății.

Marți: Intilniri cu 
cadrele didactice 

etare predau la anul 
cu decanii. Cu a- 

JRst prilej vor fi date 
lămuriri detailate 
despre profilul fie
cărei facultăți, secții 
si discipline de stu
diu. despre princi
palele obligații pro

fesionale ale studen
ților.

Miercuri: La „ma
sa rotundă" — 
denti fruntași 
anii superiori si 
dre didactice cu 
gată experiență,
matlca discuțiilor : 
specificul vieții uni
versitare. metodica 
studiului individual, 
coordonatele activi
tății cercurilor știin
țifice studențești.

Joi: Vizită la Ca
sa de cultură a stu
denților, prezentarea 
formațiilor artistice 
și a cercurilor de 
cultură generală ce 
activează aici; in
formarea studenților 
asupra programului 
primului semestru. 
După amiază : un 
film despre studen-

Logica detașărilor

UN PORTRET PENTRU ALBUMUL Dv

Silvia

i I»

in învățămint
(Urmare din pag. 1)

tual de repartizare a absolven
ților învățămîntului superior, 
prin luarea în considerație a 
criteriului de apropiere a ab
solventului de domiciliul său 
stabili, considerăm că este mo
mentul de a se introduce, prin 
dispoziție legală, detașarea ca
drelor didactice de la o școală 
la alta, ca a treia posibilitate, 
vremelnică, de a satisface in
teresele, legal justificate și fă
ră nici un fel de dăunare in
tereselor învățămîntului.

Detașarea ar servi în pri
mul rînd cadrelor didactice ti
nere, numite de curînd în în- 
vâțămînt, sporindu-le unora 
posibilitatea de a întemeia, cu 
un moment mai devreme, că
lătoria și familia, iar altoța.

tot tineri, de a putea fi spri
jin, după caz, părinților ajunși 
la bătrînețe.

Detașarea s-ar face cu res
pectarea strictă a normelor 
stabilite, în posturile devenite 
vacante, după repartizarea ab
solvenților învățămîntului su
perior, prin pensionare, conce
dii îndelungate de boală, de
cese, chemări ale titularilor 
pe post în funcții administra
tive etc.

Detașarea, puțind satisface 
interesele personale ale deta- 
șatului, fără vreun fel de dău- 
nare a celor generale, sporeș
te satisfacția detașatului și 
astfel considerăm că el va lu
cra în învățămint cu interese 
și puteri sporite, ceea ce va 
contribui la ridicarea nivelului 
general al învâțămîntuluh

FANTOMAS
SCOTLAND 
scop 

rulează la ____  ____
14; 16,45; 19; 2L15). București 
(orele 9,30; 11,45; 14; 1^30; 
18.45; 21), Feroviar (orele 8.30; 
10,45; 13; 15,15; 17,45; 20.15),
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), Modern (orele 
8.30; 10,15; 13; 15.30; 17,45; 20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Circul de stat (orele 18; 20,30).

RECOMPENSA — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45); Aurora (orele 8,30;
10.45; 13; 15.30; 18; 20,30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 21).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20.45).

SURCOUF
7 ‘

SINGUR PE LUME
rulează la Doina (orele 1131; 
15; 17.45; 3030). Buzeeti (ore^ 
1530; 11).MEANDRE
rulează la Union (orele 1530; 
11; 2030).

DOI CĂPITANI — CHEMAREA 
DRAGOSTEI — APARTAMEN
TUL — HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT — RĂS
CRUCE — PICTORIȚELE DIN 
UZDINSK — CUARTET — 
DACA aș fi știut 7 - 
TAV IN ALARMA

rulează la Timpuri No!
9—21).

CASTELANII
rulează la Ciulești 
15,30; 18; 20,30): Bucegi 
16; 18,15; 20,30). ~
(orele 16; 18,30; 20,45).

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop —

rulează la Arta (orele 15; 18:

GU8-

(orei*

(orele 
_ (orele 
Floreasca

______ TIGRUL CELOR 
MÂRI — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE

rulează la Lumina (orele. 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

(orele

20.45). Volga (orele 9,15; 
15J0; 18; 20,30), Dacia 
730—21 în continuare).

MINUNATA ANGELICA, 
GELICA ȘI REGELE — 
Diascop _

ruleezi la înfrățirea
ÎS; 19).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Crlngași (orele 
15.30: 11; 2030).

CV BĂRBATn E O ALTA 
POVESTE

ruieaz* la Rahova (orele 15,30; 
11). Unirea (orele 16; 18,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii

ruleazl la Tomls (orele 8; 
1130; 15; 18,30), Flamura (ore
le 930; 13.30; 16,30; 20).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 
15.30; 18; 20,30).

Televiziune
MARȚI 26 SEPTEMBRIE

18 In direct... Emisiune eco
nomică ; 18,30 Pentru copii fil
mul : Aventură veselă ; 19,05 
Pentru tineretul școlar : 1001 
de întrebări ; 19,30 Telejurnalul 
de seară ; 19,50 Buletin meteo
rologic ; 20,00 Aventurile lui

Robin Hood ; 20,30 
bluri : Ansamblul 
dansuri din Baia 
Seară de teatru — „Trei 
de la răsărit" comedie de B. P. 
Hașdeu, interpretează Teatrul 
de stat „Victor Ion Popa" Bîr- 
lad ; 22,30 Telejurnalul de
noapte.

Mari ansam- 
de cîntece și

Mare 21,00 
Crai

VIAȚĂ LA CASTEL
rulează la Vitan (orele 15; 18).

SĂ-MI FACEȚI UNA 
CA ASTA !

rulează la Miorița (orele 15;
17,30; 20), Drumul Sării '
15; 17,30; 20).

PENTRU UN PUMN 
DE DOLARI

rulează la Popular
15,30; 18; 20,30).

UNDE ESTE AL III-LEA 
rulează la Munca 
18; 20).

ÎN GENUNCHI MĂ 
LA TINE 
NU SINT DEMN DE

rulează la Moșilor (orele 15,30;
19.30) .

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

CANALIILE
rulează la Viitorul
15,30; 18; 20,30).
rulează la Cotroceni
15,30; 18; 20,30).

CĂUTĂTORII 
ARKANSAS

rulează la
18; 20,15).
Colentina
20.30) .

JANDARMUL LA NEW
—cinemascop—

rulează la Progresul
15,30; 18; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ 
—cinemascop—

rulează la Lira (orele
18; 20.30), Ferentari
15,30; 18; 20,30).

(orele

(orele

ÎNTORC
TINE

(orele

(orele

DINDE AUR
—cinemascop— 
Pacea (orele 15,45;

(orele 16; 18,15;

YORK

(orele

15,30; 
(orele

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

al Universității Bei 
keley din Californi: 
a propus folosire 
unei noi metode, b< 
zată pe utilizarea r; 
zelor cosmice, în v< 
derea descoperii 
camerelor ignorate : 
interiorul marilor p 
ramide.

Razele cosmice p 
trunzînd în atmosf 
ra terestră provoa< 
o serie de reacții 
lanț, care au dre 
rezultat, printre e 
tele, și producer 
mezonilor. Aces 
particule penetran 
pot traversa diver 
corpuri, pierzîndu- 
însă treptat din ene 
gie. Stabilindu-se tr 
iectoria deplasării 1

asupra vizitatorilor 
dar și asupra arheo
logilor. Cele 80 de 
construcții funerare 
egiptene, construite 
în formă de pirami
dă, cu menirea de a 
adăposti în adîncul 
lor, în camere mor
tuare, mumiile fara
onilor sau ale unor 
mari demnitari, cu 
tot mobilierul și o- 
biectele folosite în 
viața pămînteană. au 
fost încă din antichi
tate ținta lăcomiei 
numeroșilor vînători 
de comori. (în pira
mida lui Cheops a 
încercat să pătrundă 
în secolul al IX-lea 
însuși califul El Ma
mun, iar în secolul al . _
XlII-lea fiul lui Sa- curba pierderii 

energie, în funcție 
densitatea masei ca 
o străbat, (în ca2 
nostru — piramic 
prin intermediul un 
calcule complexe 
vor putea stabili ,/ 
du rile" din masa j 
ramidei și locali 
astfel camerele.

„Romanele celebre 
ale lui Georges Si
menon si filmele in
spirate de aici au 
creat de-a lungul a- 
nilor un Dersonai nu 
mai Dutin celebru : 
Comisarul Maigret. 
Si. în fond, cine este 
acest Maigret, acest 
antierou. retinut în 
gesturi, veșnic tăcut 
si întotdeauna calcu
lat. devenit însă atît 
de Dooular încît li- .
teratura lui Simenon ladm, sultanul Aii 
oare să fie ireme
diabil legată de a- 
venturile unui per
sonaj amestecat în 
afaceri nu nrea cu
rate ? Maigret este 
în Drimul rînd omul 
obișnuit dar... cu
ambiția de a nu în
văța niciodată să
conducă o mașină. 
Poate că tocmai aici, 
în anacronismul său. 
stă cheia nopularită- 
tii de care Maigret 
s-a bucurat de-a lun
gul celor 40 de ani 
de cînd există si de 
cînd este mereu ace
lași. Recentul roman 
al lui Simenon ..Ho
țul lui Maigret" a- 
duce însă în scenă 
un Maigret ușor îm- 
bătrînit. ușor obosit, 
un Maigret ne care 
afacerile acestea fă
ră sfîrsit Dar să-l 
Dlictisească acum 
mai mult decît ori- 
cînd. Poate că Mai
gret a îmbătrînit!
Si o dată cu el si
un scriitor.

Mohamed).
Dar împotriva pro

fanării odihnei fara
onilor s-au luat mă
suri.

Profesorul Luiz Al
varez, fizician la La
boratorul Lawrence

E. C.

RADIOGRA

FIA

PIRAMIDE

LOR
Ș! azi, la 4 500 de 

ani de la înălțarea 
lor. piramidele egip
tene exercită aceeași 
irezistibilă fascinație

Aligatorul Eddie din orașul Largo (Fit 
rida — S.U.A.) s-a obișnuit de mult să fi 
hrănit cu fel de fel de bunătăți. Cel m; 
mult însă îl răsfață tînăra din fotografi 
Roberta English, care preferă să-i aducă 
șuncă și friptură de pui. Studenții de 1 
colegiul din Largo, în al cărui bazin tri 
iește aligatorul, îl consideră drept un f< 
nomen, spunînd despre el că e „blind < 
un miel“. într-adevăr, Eddie nu numi 
că nu mușcă mîinile celor ce-i dau mîi 
carea direct în gură, dar permite chiar f 
i se examineze periodic șî să i se cure] 
dantura...
Un amănunt : Eddie, fire veselă și opti 

mistă, nu varsă niciodată lacrimi de cri 
codii...



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri însemnări corn

ZILNIC
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N. II
i New York, în pa- 

Națiunilor Unite, 
de a XXIt-a sesi- 
a Adunării Gene- 
a O.N.U. și-a în- 
t lucrările. în Re
început de toam- 

reuniunea impor- 
ilui for intemațio- 
prilejuiește opiniei 
ice reafirmarea nă- 
ei sale de a ob- 

însănătoșirea cli- 
lui politic în 
, găsirea unor so- 
realiste, construc- 
în concordanță cu 
esele păcii, pen- 
eglementarea pozi- 
a problemelor in- 
ționale litigioase, 
i sesiune a debu- 
rintr-un act a că- 
emnificație a fost 
subliniată t ale- 
președintelui A- 

rii Generale în 
ana ministrului de 
ie al Republicii 
liste 
îliu Mănescu. Au 
sesiuni cînd ale- 

președintelui era 
unor dispute și 

rul diverselor can
ari se desfășura o 
lată activitate. De 
dată, reprezentan- 
omâniei a fost a- 
proape în unani- 
î ; din 118 voturi 
nate, 112 au fost 
voarea candida- 
țării noastre, 5 de- 
i s-au abținut iar 
»t a fost acordat 
delegat tanzanian. 
ntariile presei din 
roase țari, decla-
i pe care le-au 

personalități de
giu din lumea po- 
și diplomatică, 

iază faptul că o- 
a acestei înalte 
ituri se adresează 
niei, reprezintă o 
oaștere a politicii 
xterne promovată 
insecvența pentru 
tarea primejdiei 

nou război și 
idarea păcii mon- 
pentru așezarea 

lor dintre state 
nelia trainică a 
■tului fața de 
il fiecărui popor 
dispune de soarta 
ntru statornicirea 
climat de convie- 
pașnică între țări 
nduiri sociale di- 
în politica ex- 
a României 

: expresia 
profunde ale 

alui român, cons- 
r al noii orîn- 
animat de un 

spirit de respon- 
ate față de soarta
ii omeniri, față 
uza păcii. Atît 
ealizările în dez- 
ca economică și 
i, în întărirea
sale materiale și 

:e, cît și prin di- 
a activitate pe 
) desfășoară pe 
nondial, România 
buie, din toate 
le, la consolida-

rea forțelor păcii 
progresului social.

Hotărîrea Adunării 
Generale de a alege ca 
președinte al acestei 
sesiuni pe reprezentan
tul unei țări socialiste 
— pentru prima oară 
în întreaga istorie a 
O.N.U. — reprezintă o 
recunoaștere a necesi
tății participării egale 
a diferitelor regiuni și 
sisteme la activitatea 
Națiunilor Unite, o re
cunoaștere a rolului pe 
care țările socialiste îl 
au în lumea contempo
rană. Socialismul, ale 
cărui idei sînt mate
rializate în existența 
și activitatea unui sis
tem de state, exercită 
o influență crescîndă 
în viața internațională, 
astfel îneît soluționarea 
marilor probleme ale 
prezentului nu poate

condiționată a bom
bardamentelor la care 
sînt supuse, zilnic, ora
șele și satele R. D. Viet
nam, oprirea agresiunii 
împotriva poporului 
vietnamez, reprezintă 
cerința exprimată de 
cele mai largi cercuri 
ale opiniei publice in
ternaționale. încetarea 
războiului din Vietnam 
ar putea avea o influ
ență pozitivă asupra 
vieții internaționale în 
ansamblul ei, ar des
chide drum soluționării 
altor probleme liti
gioase, ceea ce ar duce 
la normalizarea și dez
voltarea relațiilor între 
state, la consolidarea 
păcii mondiale.

Ordinea de zi a se
siunii Adunării Gene
rale a O.N.U. cuprinde 
o sferă largă de pro
bleme (aproape 100 de

■'-J

Rezultatele alegerilor

România,

îȘi 
aspi-

/MIMÎIWX
PI

1

concepută fără ac-fi 
tiva sa contribuție.

Adunarea Generală 
a O.N.U. și-a început 
lucrările într-un mo
ment în care popoarele 
sînt adine preocupate 
de primejdiile care sub
minează pacea și vii
torul planetei, de im
plicațiile tentativelor de 
a încălca drepturile su
verane ale popoarelor, 
de a le lipsi de liber
tatea de a acționa po
trivit aspirațiilor lor 
fundamentale. O pro
fundă îngrijorare pro
voacă agresiunea S.U.A. 
împotriva eroicului po
por vietnamez, agresi
une care înseamnă, 
practic, o brutală în
călcare a celor mai e- 
lementare norme de 
drept internațional, o 
amenințare nu numai 
pentru pacea Asiei de 
sud-est, ci și un focar 
de natură să pericli
teze pacea lumii în
tregi. Pentru rezolva
rea conflictului viet
namez o condiție indis
pensabilă o 
respectarea 
sacru al 
Vietnamului 
hotărî soarta, 
soluționa toate proble
mele. în conformitate 
eu năzuințele sale. în
cetarea imediată și ne-

constituie 
dreptului 
poporului 
de a-și 

i, de a-și

z

u-puncte) dintre care 
nele au o importanță 
deosebită pentru toate 
țările. în rîndul aces
tora se înscrie problema 
încetării cursei înar
mărilor, a înfăptuirii 
dezarmării. Luarea u- 
nor măsuri eficace în
dreptate spre distru
gerea stocurilor de ar
mamente și, în primul 
rînd, spre interzicerea 
și distrugerea armelor 
nucleare ar accelera 
procesul de normalizare 
a vieții internaționale, 
de înflorire multilatera
lă a civilizației lumii 
contemporane. Un rol 
deosebit revine O.N.U. 
în ceea ce privește lichi
darea rămășițelor co
lonialismului, înlătura
rea formelor de depen
dență neocolonialistă și 
zădărnicirea încercări
lor — camuflate sau 
fățișe — de a conserva 
ultimele poziții ale co
lonialismului. în ca
tegoria problemelor a- 
cute se integrează și 
cea a lichidării dis
crepanțelor dintre sta
diile de dezvoltare a 
diferitelor țări. Comu
nitatea internațională 
nu poate fi indiferentă 
față de eforturile ță
rilor în curs de dezvol
tare pentru combaterea

înapoierii, analfabetis
mului și foametei. Ac
tuala sesiune va dez
bate și problema situa
ției din Orientul Apro
piat. România s-a 
pronunțat de la început 
pentru reglementarea 
diferendelor dintre ță
rile Orientului Apro
piat nu pe calea cioc
nirilor militare, ci pe 
calea înțelegerii și gă
sirii unor soluții în 
conformitate cu intere
sele tuturor popoare
lor care trăiesc în a- 
ceastă regiune. După 
părerea țării noastre, 
singura cale rațională 
pentru rezolvarea con
flictului este retrage
rea imediată a trupelor 
izraeliene din teritoriile 
ocupate, desfășurarea 
tratativelor cu partici
parea părților interesate 
pentru soluționarea 
problemelor litigioase, 
ceea ce ar corespunde 
intereselor tuturor po
poarelor din această 
parte a lumii, a cauzei 
păcii în general.

Ministrul de externe 
al României a subliniat 
în cuvîntul său : „Ca 
membră a Organizației 
Națiunilor Unite, Ro
mânia a privit întot
deauna acest organism 
menit să consolideze 
pacea și securitatea și 
să instaureze coopera
rea internațională, ca 
un for de organizare a 
eforturilor tuturor na
țiunilor spre realizarea 
țelurilor lor comune".

La efortul de conso
lidare a păcii sînt che
mate 
toate statele, mari sau 
mici. Pentru a 
face față 
lor cu care a fost în
vestită, Organizația Na
țiunilor Unite trebuie 
să reflecte cu fidelitate 
imaginea I 
temporane. 
universală, 
bleme care 
popoarele 
reglementate prin 
norarea Republicii 
Populare Chineze și a 
altor state ținute în a- 
fara O.N.U,

Lucrările celei de a 
XXII—a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. 
sînt urm* rite cu un viu 
interes. Popoarele aș
teaptă ca importantul 
organism să-și aducă 
contribuția la crearea 
acelui climat de destin
dere fără de care nu 
se poate concepe solu
ționarea problemelor 
litigioase. Republica 
Socialistă România este 
hotărîtă. ca și în viitor, 
să contribuie la efortul 
îndreptat spre menți
nerea și consolidarea 
păcii mondiale, la asi
gurarea conviețuirii 
pașnice a statelor, la 
înlăturarea primejdiei 
unor noi conflagrații.

să contribuie

putea 
răspunderi-

lumii con- 
să devină 
Marile pro- 

• preocupă 
nu pot fi

M. RAMURA

Sărbătoarea Republicii

Arabe Yemen
sporul yemenit aniversează astăzi cinci ani de la proclamarea 
ublicii Arabe Yemen.
j 26 septembrie 1962, un grup de ofițeri au răsturnat regimul 
arhic feudal și au instaurat republica. Evenimentul a marcat 
)as important în viața poporului yemenit, care secole de-a rîn- 
a fost ținut în neagră sărăcie, înapoiere și ignoranță. Regimul 
iblican și-a început activitatea prin elaborarea unui program 
lezvoltare economică și socială. A fost adoptat un complex de 
uri menit a pune bazele învățământului în Yemen.
u prilejul sărbătoririi aniversării a cinci ani de la proclamarea 
ublicii Arabe Yemen, poporul și tineretul român adresează 
irului yemenit cele mai bune urări de prosperitate și pace.

Reuniunea
nuală a F. M. I.

Peste 2 000 de conducători ai finanțelor din 
107 țări s-au întrunit începînd de ieri, la Rio de 
Janeiro în prima reuniune anuală organizată în 
America Latină 
nai.

a Fondului Monetar Internațio-

cantonale din Franța
alDuminică a avut loc în Franța primul tur de scrutin 

alegerilor cantonale. Simultan, s-au desfășurat alegeri in trei 
circumscripții pentru desemnarea unor deputați în Adunarea 
Națională, ca urmare a invalidării rezultatelor scrutinului 
anterior. Aproximativ jumătate din corpul electoral 
a fost astfel chemat la urne, dar potrivit datelor 
doar 59,5 la sută din alegătorii înscriși au votat.

francez 
oficiale,

Ostilitățile din Nigeria
Trupele federale la 11 km. de Enugu

VIETNAMUL SUD:
Luptători dintr-o unitate a 
forțelor patriotice pregătind 
o ambuscadă împotriva 

unei unități americane

c-x - aproape imposibil să existe cineva 
C2_rr j San Sebastian să poată re-

tentației de a urca pe cel puțin una 
coline, O panoramă com- 

pieti» ooryrrusg priveliști, precum și mul
te-pdejuri de odihnă sînt oferite cu dăr- 

jc cea din mijloc, care, despărțind 
cen- 

Iuî Un parc bogat o acoperă 
piaă în vîrf. Alei și trepte de

cere Sari

R.D.G.: Fantezie și cretă 
colorată, acestea au fost 
„armele*4 micilor concurcnii 
la concursul de desen des
fășurat pe caldarîmul uneia 
din străzile centrale ale 
orașului Karl Marx Stadt

Rezultatele parțiale oficiale 
anunțate de ministrul de in
terne, Christian Fouchet, indi
că un progres simțitor al Par
tidului Comunist Francez, a- 
numite progrese ale Comitetu
lui de acțiune al celei de-a 
5-a republici și poziții stațio
nare sau ușoare regrese ale 
celorlalte formațiuni politice. 
In 1111 cantoane (din totalul 
de 1 771 în care 
alegeri),
Francez a obținut 23 la 
din voturi. Federația stîngii 
democrate și socialiste 
la 
al 
la
10 
ce

au avut loc
Partidul Comunist 

sută

22 
sută, Comitetul de acțiune 
celei de-a 5 republici — 17 
sută, Centrul democratic — 
la sută, alte grupări politî- 
— 11 la sută. Au fost aleși 

din primul tur 74 de candidați 
comuniști, 278 candidați ai Fe-

Comite-derației stîngii, 190 ai 
tului de acțiune al celei de-a 
5-a republici, 112 ai Centrului 
democratic, 162 ai altor gru
pări.

Progresul partidului oomu- 
nist este apreciat de agenția 
FRANCE PRESSE a fi faptul 
cel mai remarcabil al alegeri
lor cantonale.

Succesele opoziției s-au ma
nifestat în mod și mai catego
ric în alegerile legislative par
țiale. In toate cele trei circum
scripții, partidele opoziției au 
ieșit victorioase. Două manda
te au revenit partidelor de 
stînga și unul Centrului de
mocratic. în acest mod, majo
ritatea parlamentară de care 
dispune guvernul rămîne foar
te slabă.

ticipanții sînt chemați să 
e un plan elaborat de 
ul celor zece“ (principa- 
ări capitaliste ale lumii) 
Drevede instituirea unor 
turi speciale de extrage- 
in capitalurile depuse la 
. ca un supliment la re- 
e de aur. Măsura are 
I de a mări lichiditățile 
iaționale și de a intensi- 
omerțul și dezvoltarea 
mica între țările membre, 
espondenții agențiilor oc
oale de presă consideră că

noul plan va fi aprobat de pâr
tiei panții la reuniune, nu fără 
a prilejui unele luări de pozi
ție critice. în legătură cu a- 
ceasta se menționează interviul 
acordat de ministerul de fi
nanțe al Braziliei, Antonio 
Net to, care a declarat că tre
buie adoptate unele „ajustări" 
la regulamentele F.M.I. garan- 
tîndu-se un sistem de vot care 
să permită țărilor în curs de 
dezvoltare să obțină o poziție 
egală cu aceea a țârilor indus
trializate.

i

se ridică brusc deasupra
- - Un parc bogat o s 

5e ta poa2-e pi 
pATrâ conduc pinâ la ruinele unei foste 

în cel mai înalt punct, o clădire 
— adăpostește o capelă și un
txarc istoric-militar. Umbra și parfumul 
~ - or pe oricine să uite că se află la 
~ xrai dteva sute de rnetn de plajă în mij- 

■X. J vctj. b mare. Briza oceanului aduce 
dinspre hrg un aei proaspăt și răcoros, atît 
de p&cat Incit pare de-a dreptul curioasă 
Wtaceab celor care viermuiesc în apa 
gslrJ'ji b poalele dealului.

GnfcL pbia și orașul se aștern jos, în- 
semicerc larg, ce nu poate fi cuprins 

^_a<r-o singură privire Linia orizontului, 
rpwee «ud. coincide cu profilul vălurit ai 

care, formind un larg amfiteatru, 
urcă in trepte și se transformă mai apoi în 
m-rrțt Sînt culmile Pinneilor, profilîndu-se 

zarea albastră a orizontului. Dar privi
rea n-are astimpăr. Nu se poate opri prea 
a. : pe acee-aș: direcție. Căci, ceea ce se 
•ede in jur este mult prea complex spre a 
pntaa d încapă într-o singură imagine. A- 

ste esențialul și specificul : peisajul

Sebastian
are mai multe planuri și perspective în toa
te direcțiile. Privirea cuprinde, rînd pe 
rînd, oceanul, golful, plaja, orașul care în
văluie plaja, vilele care urcă pe dealurile 
de un verde cu numeroase nuanțe, dealurile 
din spate, cu pajiști și pilcuri de pădure, 
dealurile și munții care se pierd în ceața 
depărtărilor. Sus, pe coama peninsulei din
tre cele două golfuri — cetatea și parcul. 
Jos — insula abruptă, golful și marea, iar 
înspre vest, deasupra golfului — dealul 
celeilalte peninsule, parc, vile, verdele des
chis al pajiștilor, verdele închis al pădurii, 
hotelul ca o cetate din vîrf. înspre est — 
din nou marea, golful în care se varsă rîul, 
portul pescăresc, altă plajă, clădirile, stră
zile și grădinile orașului, alt deal, iar vile 
care urcă, iar pajiști, iar pădure...

Acum abia se poate pătrunde în logica 
prețurilor mult mai ridicate decît în restul

localităților balneoclimaterice din Spania, 
prețuri greu accesibile pentru turistul mo
dest, prețuri care păstrează ceea ce este 
într-adevăr demn de admirație pentru un 
număr de oameni relativ restrîns. Căci San 
Sebastian, încă din secolul trecut stațiune 
balneară preferată și frecventată de familii
le regale care s-au perindat la tronul Spa
niei, a constituit și constituie și astăzi locul 
unde își dau întîlnire, vara, aristocrații 
vestului Europei. Și, spre a-și păstra izul 
aristocratic, orașul se schimbă lent, este a- 
proape la fel ca la începutul secolului al 
XX-lea,’ înâercînd parcă să conserve aminti
rea apogetilui gloriei sale. Nu a cunoscut 
ritmul transformărilor care au afectat în ul
timii zece ani aproape toate localitățile bal
neare din sud, de pe litoralul mediterane
an. Acolo, dezvoltarea se face extensiv, 
pentru atragarea unui număr cît mai mare 
de turiști, în general cu posibilități mijlo
cii. Aici, prețurile mari sînt de la început 
selective. Turistul fără bani, dacă vine, este 
nevoit să plece după o zi-două. Turistul de 
condiție medie, micul burghez, privește San 
Sebastianul ca un miraj vilegiaturistic. Da
că va reuși să-și petreacă un concediu aici 
(unde apartamentele din pensiuni, camere
le din hoteluri și chiar locuințele particu
lare sînt rezervate încă din primăvară), se 
va mîndri cu aceasta ani de-a rîndul.

San Sebastianul a fost și vrea să rămînă 
aristocratic. Este pentru Spania ceea ce este 
Elveția pentru centrul Europei.

• UN GRLP de 50 de membri 
ai Camerei Reprezentanților a 
S.U-A. an cerut organizarea unei 
mp'» dezbateri în cadrai Con- 
gresalai privind politica guver
natei american în Vietnam. Ei 
an prezentat o rezoluție care 
eere Comitetului pentru proble
mele externe a Camerei Repre
zentanților și Comisiei senato
riale pentru afacerile externe să 
examineze imediat și să stabi
lească ..dacă o acțiune viitoare 
a congresului este necesară în 
legătură eu politica dusă în 
Asia de sud-est“.

• POSTUL DE RADIO Cairo 
a anunțat că duminică, genera
lul Odd Bull, șeful grupului de 
observatori ai O.N.U.. a vizitat 
localitățile Ismailia și Kantara, 
unde a inspectat, îndeosebi, 
cartierele avariate în cursul 
schimbului de focuri de joia 
trecută între pozițiile izraeliene 
și cele ale R.A.U. Tot duminică, 
anunța ziarul .,AL AHRAM“ în 
numărul de luni, generalul Odd 
Bull a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, un 
mesaj în care propune o serie

de măsuri menite să facă 
eficace activitatea corpului de 
observatori ai O.N U. instalați 
pe linia de încetare a focului 
între țările arabe și Izrael. Zia
rul nu menționează însă nici 
una din măsurile propuse.

Succesele patrioților
mozambicani

Eduardo Mondlane, președintele Frontului de 
eliberare din Mozambic (Frelimo), a făcut presei o 
declarație în care s-a referit la succesele obținute de 
forțele patriotice în cei trei ani care au trecut de 
la începerea luptei armate împotriva autorităților 
colonialiste portugheze.

• NEL NELSON, navigator 
solitar în vîrstă de 64 de ani 
care a părăsit la 1 mai Chicago 
pe nordul unui iaht cu o lun
gime de 9 metri pentru a ajun
ge în Suedia, a fost salvat du
minică de gărzile de coastă 
americane după ce a navigat în 
derivă timp de zece săptămîni 
în Atlantic. La 11 iulie, iahtul 
lui Nelson a ajuns într-o zonă 
de furtună, pierzîndu-și cîrma, 
aparatele de navigație și o par
te a pînzelor. Navigatorul a în
cercat să atingă coastele S.U.A. 
dar nu a reușit. Duminică el a 
fost zărit de o navă de pescuit 
care l-a remorcat în condițiile 
în care nu mai avea apă de 
băut și alimente. Navigatorul a 
fost transportat într-un spital.

imobilizat printr-un 
transmis de pe Pămînt. 
circuitele sondei lunare ..Sur- 
veyor-5“ pentru ca acestea să 
poată rezista celor doua săptă
mîni de noapte lunară, în care 
perioadă, temperatura scade la 
minus 155 de grade. Pe bordul 
sondei, a fost declanșat numai 
un sistem de încălzire pentru a 
se evita ca instrumentele să fie 
avariate de frigul intens.

„Surveyor-5“ care a aseleni- 
zat lin la 10 septembrie a trans
mis pe Pămînt 18 006 fotografii 
— mai mult decît dublu' imagi
nilor transmise de două sonde 
lunare americane asemănă
toare precedente.

-Astăzi poporul mozambican a 
proclamat in unanimitate înce
perea Inptei generale armate îm
potriva colonialismului portu-

ghez pentru obținerea indepen
denței depline a Mozambicului“. 
a spus el. Primele detașamente 
înarmate ale Frelimo au declan
șat lupta împotriva trupelor co
lonialiste portugheze la 25 sep
tembrie 1964. Folosind împo
triva poporului mozambican ar
mament din cel mai modem, ob
ținut sub formă de ajutor din 
partea unor țări membre ale 
N.A.T.O., autoritățile colonialiste 
portugheze au pus la cale o se
rie de represiuni pentru a înă
buși lupta de eliberare națională 
a poporului mozambican. In ur
mă cu trei ani cînd poporul s-a 
ridicat la lupta pentru indepen
dența țării sale, Frelimo dispu
nea de numai 250 de luptători 
înarmați. Luptele de eliberare 
națională au început în junglele 
provinciei Nyassa și Cabo Delga
do. Frelimo controlează în pre
zent peste 33 la suta din terito
riul țării. Detașamentele Fre
limo, a arătat el, au scos din lup
tă în cei trei 
au trecut de

ani 
la 

ceperea ostilităților armate peste 
2 000 de soldați portughezi. In 
aceeași perioadă au fost distruse 
sau avariate 120 mașini militare, 
6 avioane, un mare număr de 
arme automate, provenind din 
țările occidentale.

care 
«n-

• SPECIALIȘTII Laborato
rului de propulsie cu reacție de 
la Pasadena (California) au

• AMBASADORUL Statelor 
Unite Ia Beirut, Dwight Porter, 
a sosit duminică seara în capi
tala libaneză, pentru a-și reo
cupa postul. în urma hotărîrii 
guvernului Libanului, din 6 sep
tembrie, de a relua relațiile di
plomatice cu S.U.A. și Marea 
Britanie.

O „seră“ originală
Galina M., colaboratoare la un institut din Siberia, a trăit 

o lună de zile într-o cabină ermetic închisă, în care aerul era 
împrospătat în permanență de o „seră“ de alge clorella, rela
tează ziarul „IZVESTIA". Imensul număr de celule ale clore- 
llei, care a fost denumit „alga cosmică", au absorbit bioxidul 
de carbon eliminat prin respirație transformîndu-1, în proce
sul de fotosinteză, în oxigen.

In cursul acestei experiențe s-a încercat să se rezolve 
unele probleme legate de crearea unui sistem artificial care 
să reprezinte legătura biologică a omului cu mediul exterior 
și să îndeplinească față de el funcția de biosferă a Pămîntului.

Alga clorella a fost cultivata într-o cabină uriașă, cu pe
reții interiori din oglinzi. Clorella crește în niște cuve — un 
spațiu de numai 5 mm între plăci mari de sticlă organică, 
dispuse în jurul unei puternice lămpi cu xenon. Suprafața 
totală a acestor cuve este de 8 metri pătrați și cantitatea de 
alge care satisface nevoile omului ' '
500 grame. Cabina în care se află 
conteinerul ermetic închis în care 
zile. Alga a reacționat spontan la acțiunile partenerei sale. 
De pildă, în timpul somnului Galinei, clorella și-a încetinit și 
ea ritmul de viață

Ca și orice experiență legată de Cosmos, și aceasta are 
partea sa practică Principiile dirijării sistemului biotehnic, 
elaborat de oamenii de știință din Siberia, creează bazele 
biosir)tezei dirijate, deschid posibilitățile pentru crearea unor 
procese automatizate de obținere a medicamentelor, vitami
nelor. albuminelor și altor substanțe valoroase.

de oxigen — de numai 
clorella a fost unită cu 
Galina M. a trăit 30 de
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