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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cititori!

■ il

QRGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SÎMBĂTĂ 24 FEBRUARIE 19684 PAGINI 25 BANIANUL XXIV, SERIA 11, NR. 5835
Frumuseți folclorice

Propunîndu-și să asigure o tratare mai amplă a problemelor și 
domeniilor spre care se îndreaptă interesul cititorului tînăr, începînd 
de săptămîna viitoare ziarul nostru va apare într-un NUMĂR SPORIT 
DE PAGINI. »

Pentru a vă Informa mai operativ asupra evenimentelor cultu
rale - artistice și, îndeosebi, sportive - pe care calendarul competi- 
țional intern și Internațional le plasează de obicei la sfîrșitul săptă- 
mînli - „SCIiniIl TINERETULUI" VA APARE ȘI LUNEA.

Deci, LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI Șl SÎMBĂTĂ, cereți la 
ChiOȘCUri «iarui d-voastră preferat „SCÎNTEIA TINERETULUI !"

condusă de tovarășul Mcolae Ceaușescu,
a plecat spre patrie

PRAGA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen îonescu, 
transmite : Vineri seara a pără
sit Praga, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, a participat la 
manifestările prilejuite de săr
bătorirea celei de-a 20-a aniver
sări a victoriei oamenilor muncii 
din Cehoslovacia din februarie 
1948.

Din delegație au făcut parte

tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.; și 
Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Fraga.

La plecare, la gara centrală 
din Praga, delegația Partidului 
Comunist Român a fost condusă 
de tovarășii Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Antonin Novot
ny, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia,

ședințele R.S. Cehoslovace, Ota- 
kar Simunek, membru al Prezi
diului C.C. ăl P.C. din Ceho
slovacia, Antonin Kapek, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Pavel 
Hron, președintele Comisiei Cen
trale de Control și Revizie a 
P.C. din Cehoslovacia, Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți membrii amba
sadei române la Praga.

Discuție la MASA ROTUNDĂ despre

RIM

400
ZESTR EA

mire FORMAȚIEI La Fabrica de ciment 
Fieni a fost definitivată 
nologia de fabricare a 
mentului Rim-400 
cu o rezistență de peste 400 
kg pe centimetrul pătrat și 
cu priză la orice temperatu
ră. Acest sortiment este mult 
solicitat în industria prefa
bricatelor din beton-armat 
și la realizarea pe șantier a 
betoanelor monolit. Exploa
tarea, sortarea și transportul 
materiei prime necesare fa
bricării cimentului Rim-400 
se fac mecanizat.
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Multă vreme mi-a lost teamă să mă întîlnesc cu pro
fesorul clujean loan Goia. Mă reținea proverbiala-! severi
tate despre care multe generații de medici formați la școala 
medicală clujeană vorbesc astăzi cu sinceră recunoștință.

Și pentru că discuția n-a fost de fapt un interviu, ci o 
cozerie — cum a numit-o domnia sa — îmi îngădui s-o aș
tern, așa cum mi-o amintesc, fără ghilimelele cuvenite inter
viului, carnetul de însemnări fiindu-mi și atunci, ca și acum, 
de prisos.

Deci, am pornit de la o temă 
mult, foarte mult discutată 
— problema epocii — nici
decum epuizată căci, așa cum 
remarca interlocutorul meu, 
mulți vor mai dezbate raportul, 
sau limitele, sau contradicția

dintre specializare șl cultură 
generală.

Am început prin a-i relata 
profesorului o discuție recentă 
cu cîțiva elevi sclipind de inte
ligență, cu absolut toții porii 
deschiși pentru asimilări, care

Fabrică de confecții din Botoșani — .“^pleCAN
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Regizorul 
VALERIU LAZAROV 
pronostichează : 

„Nu recitaluri 
de regie, 

ci de interpretare"

— Ce vedete străine 
el-au anunțat participarea 
„hors concurs" ?

— Gilbert Becaud, Jean 
Pascal, Pia Colombo, Hu- 
gues Aufray, Rika Zarai — 
Franța — Edith Pieha 
(U.R.S.S.), Sita Pavone, 
Bobby Solo, Caterina Ca- 
selli (Italia), Rex Gildo, su
rorile Kessler (R.F.G.), Rad
mila Karaklaici (Iugoslavia),
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Radiodifuziunea română 
a hotărît organizarea primu
lui Concurs și Festival in
ternațional în țara noastră 
din dorința de a crea un 
cadrn propice lansării de 
noi talente — interpreți de 
muzică ușoară. Concurenții 
vor avea posibilitatea să se 
afirme într-o confruntare de 
înalt nivel artistic. Cu acest 
prilej, Valeriu Lazarov, re
gizorul transmisiunilor, ne-a 
răspuns la cîteva întrebări :

— Care sînt caracteristici
le concursului ?

— Vor fi admiși în con
curs numai interpreți de 
muzică ușoară care au fost 
lansați sau ajutați în cariera 
lor artistică de televiziune. 
Juriul, alcătuit din repre
zentanți ai radioteleviziuni- 
lor din multe țări va aprecia, 
calitățile muzicale, expresi
vitatea și telegenia interpre- 
ților. Va fi un concurs pen
tru micul ecran si nu pentru 
teatru de estradă sau săli 
de concert.

Amalia Rodrlguez (Portu
galia), Maria Mițeva (Bul
garia) și alții.

— Și participarea româ
nească ?

—Margareta Pîslaru, Dan 
Spătaru și Anda Călugărea- 
nu (participant! la concurs), 
Anca Agemolu, Doina Ba
dea. Constantin Drăghiei, 
Gică Petrescu și Aurelian 
Andreescu. Vor fi trans
mise în direct toate mani
festările de la Brașov, iar 
prin filmele făcute cu a- 
ceastă ocazie, 
luate.

—Festivalul 
munte, regia 
va fi, sperăm, la „înălțime" !

— Ca regizor al transmi
siilor vai încerca să servese 
cit mai fidel intențiile con- 
curențllar și vedetelor. Fi
rește, transmisiile noastre 
nu vor fi recitaluri de regie, 
ci în primul rînd, recitaluri 
de interpretare.

vor fi re-
fiind la 

transmisiilor

CORNELIA DANTES
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nu s-au sfiit să-ml declare pe 
muchia „sau" — „sau", adică sau 
cultură generală sau speciali
zare. Astăzi, amîndouă, spuneau 
ei, nu pot fi întruchipate desă- 
vîrșit In personalitatea unui 
singur om.

Răspunsul nefiind nici 
nici „nu", ci undeva între 
și „nu", fără a viza echivocul, 
ci alăturînd foarte multe as
pecte aparent lăturalnice com
portă un spațiu mai mare.

Tînărul aflat în fața senza
ționalului — pentru că specta
colul dezvoltării științei, cultu
rii și tehnicii este adesea sen
zațional — poate fi stăpînit, și 
chiar este stăpînit de un senti
ment de teamă : teama de a nu 
putea cuprinde ceea ce uneori 
pare o imensitate de cunoștințe. 
Există un refugiu; se delimi
tează cert și se îndreaptă cu un 
soi de aviditate asupra unui 
singur domeniu, sau poate asu
pra cîtorva, cu dorința, și sufi
ciența totodată, a specializării. 
Poți violenta dorința limpede 
exprimată „vreau să devin 
un specialist foarte bun, si atît“ 
fără să fii suspectat de lipsă de 
receptivitate la pulsul epocii ?

în nici un caz, nu, m-a lăsat 
să înțeleg profesorul. Nu, n-o 
mai poți face, în anii tntîlniril 
cu profesia, cînd tînărul a de
venit student. Dimpotrivă, a- 
tunci trebuie cultivată această 
dorință. Vom vedea cum, pe ce 
fond se poate realiza optim a- 
ceasta.

Deocamdată nd ne-am oprit 
la adolescentă, la anii liceului. 
Liceul, astăzi, mai mult ca altă
dată, cînd amenințarea îngus
telor specializări se întrezărea 
abia, trebuie, — după părerea 
domniei sale — să-și amplifice 
misiunea de principal factor al 
cultivării tînărului pe o arie 
întinsă. Personal, n-am avut 
nici o clipă impresia că acest 
imperativ s-ar opune Ideilor în
noitoare ale școlii de cultură 
generală modernă, care crează

Vine în cele din urmă o sea
ră cînd straturile de aer ver
zui freamătă și se dau la o 
parte și de acolo, din depărtă
rile cerului, luna se apropie 
fierbinte, pătrunzîndu-ți în lu
mina ochiului. Așa întîmplîn- 
du-se, fata e în stare să creadă 
că înfloresc cireșii în plină 
iarnă, iar băiatul să se apro
pie de poarta ei cu privighe
tori în sînul cămeșei. Ceasul 
acesta frumos sună fiecăruia, 
nelămurit, dintr-odată. Sufletul 
se face bun și rodește cîntece. 
„Eh. voi nopți cu lună/ Nopți 
cu lună beată/ Mîndru-am fost 
și tînăr/ Și frumos odată." Se 
întîmplă și una ca asta, și sîn
tem obișnuiți să ne întristăm 
simțind că tinerețea-i sub pi
cioare fără să ne dăm seama 
că ea continuă să fie tinerețe 
în ceea ce numim înțelepciune. 
Ceea ce ne-a urmărit pînă 
mai zilele trecute a fost dorin
ța de a privi cîteva suflete de 
tînăr uimite de venirea Lunii 
în viața lor. Și ne-am ales a- 
nume VOLOSENII, al căror 
nume, greu de găsit pe o har
tă, răsună ca un fir de 
dintr-una dintre gurile 
Lohanulul. L-am ales 
că are o școală cu o
sală de clasă și nu cu zece, cu 
doi învățători și nu cu patru-

zeci, pentru 
lui că satul 
meros și singur în peisaj și așa 
de ascuns de Huși, de Vaslui, 
de Iași, e, la zi cu ultimele cu
ceriri ale civilizației. Ne-am 
întovărășit deci cu frații Las- 
căr, Veniamin și Petre, și am 
urcat dealul, pornind din Huși 
și sosind la Voloseni puțin 
înainte de venirea Lunii pe pă- 
mînt.

că în ciuda faptu- 
e așa de puțin nu

Fetelor, e ceasul măritișu
lui ; cîte covoare ați 

lucrat pentru zestre?

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Ill-a)

apă vie 
Culmii 
pentru 

singură

Prin 1937 mi-a bătut 
poartă un om. L-am recu
noscut imediat pe Sadoveanu. 
A auzit despre mine la Iași 
și a venit să mă vadă. Mi-a 
pus vreo două întrebări, a 
privit în fur cu interes, apoi

reportajul lui Sadoveanu 
— la biografia acestui om ?

Mulți dintre noi rîvnim in
tr-un fel sau altul la un pic 
de glorie. Adică vrem să știe 
și alții de existența noastră, 
să rămînem intr-un fel în me-

procedăm astfel deliberat, al
teori ne forțează împrejură
rile. Cînd a venit în satul 
Dreptu, învățătorul Roma
nescu avea 20 de ani. Școala 
era mică, și urîtă. „La înce
put sătenii s-au cam codit.

Despre acest OM a scris
Mihail Sadoveanu

a plecat. Peste cîtva timp, în 
ziarul județean de atunci, a 
apărut un articol emoționant 
despre mine semnat de ma
rele Sadoveanu".

Amintirile aparțin învățăto
rului Constantin Romanescu 
din satul Dreptu. Rămîn pu
țin pe gînduri. Au trecut 30 
de ani de atunci. Ce-aș pu
tea adăuga — continuind

moria celor din fur și, dacă 
se poate, și în memoria celor 
ce vin după noi. Din modes
tie nu ne mărturisim inten
țiile, cu toate că sîntem con
vinși că această rămînere e 
unul din sensurile principale 
ale vieții, un ideal ce ne o- 
rientează faptele și tntîmplă- 
rile intr-o continuă ascen
dență. Adevărat « că uneori

Cînd au văzut însă că am a- 
dus materiale și am pus mina 
pe hirleț și tîrnăcop să sap 
fundațiile școlii noi, mai din 
rușine, mai din respect, au 
pus și ei mina pe unelte. In 
fiecare zi, aveam 5 echipe la

ION CHIRIC

(Continuare tn pag. a 11-a)

Masa noastră rotundă e cons
tituită dintr-un șir de bănci 
puse față în față, bănci pe care 
cei mai tineri nu le-au părăsit 
prea de multă vreme. Cu întu
nericul ferestrelor în spate, 
cele opt fete de măritat par 
pictate de mina unui iconar is
cusit. TAMARA GHEORGHI- 
ESEI își închipuie încă clipele 
de dinaintea acestei întîlniri 
cînd stătea la război și țesea. 
ELENA ARHIRE își închide o- 
chii și visează flori de măr, 
devine melancolică și aude cîn-

ION CHIRIAC
D. MATALĂ

(Continuare in pag. a Il-a)

Atenție, bărbați I

3 scrisori deschise
• EDITURII TINERETULUI • FEDERAȚIEI ROMÂNE

I ADRFAATF1
DE AVIAȚIE • MAI MULTOR DESTINAT/:

MULTOR DESTINATARI

AȘTEAPTĂ RĂSPUNSURI URGENTE Ziarul nostru, mijlocind dialogul, va găzdui

în coloanele sale opiniile ambelor părți

Am vrea să vă informăm 
că noi sîntem cititorii ziaru
lui dumneavoastră, și ne bu
curăm că acesta acordă a- 
tenție activității modelistice. 
Noi iubim mult modelismul 
cu toate ramurile sale dar 
n-avem unde activa. Ca 
să practici modelismul în 
Valea Jiului, este Imposibil, 
în numeroasele școli care 
există aici găsești cercuri cu 
cele mai variate tematici, dar 
nu găsești unul de modelism

.........................j.»,h ,,,, ,

—*-ț—;---

— sau tehnic — chiar dacă 
îl cauți cu luminarea ; 
poate că există vreunul 
Invizibil ? Tot ce se poate. 
Noi însă îl vrem vizibil.

După ce am tot așteptat să 
vedem realizarea promisiunii 
satisfacerii acestui vis 
nostru — crearea unui 
tehnic — văzînd că 
nu se mai pune pe 
am luat Inițiativa ca

ni 
cerc 

acesta 
roate 

mal

Tudoracht 
în o- 
Barăci

să vă 
deter-

(Continuare tn pag. a lll-a)

Mă numesc
Elena, sînt domiciliată 
rașul Medgidia, str. 
Siloz rrr. 2.

Pe scurt, voi căuta 
relatez cauza care m-a
minat să mă adresez Federa
ției personal cu această scri
soare :

In primul rtnd iubesc spor
tul aviația încă din anii liceu
lui, îmi place zborul și nu

aș vrea să rămîn doar 
teoria lui, ci să-l și practic.

După terminarea liceului, 
am vrut să urmez o școală de 
aviație cu motor, dar reali
tatea a fost contrarie visului 
meu, deoarece în urma infor
mațiilor căpătate la F.R.A., 
Aeroclubul din București, 
Ministerul Transporturilor A-

(Continuare tn pag. a 111-a)

La sfîrșitul lui august 1967 
am făcut Editurii tineretului 
propunerea de a-mi reedita 
broșura „Modele de mașini 
cu abur". După aproximativ 
o lună am făcut propunerea 
de a tipări o nouă carte în 
domeniul micromotoarelor cu 
abur. Nici pînă astăzi nu mi 
s-a răspuns la nici una din
tre propuneri ! De ce am 
vrut să public o asemenea 
carte ? Nici pentru glorie șl 
nici pentru anume beneficii!

Ce glorie poate să-mi aducă 
o carte de 200 de pagini, în 
care tratez lucruri destul de 
obișnuite despre mașini, des
tul de cunoscute în altă par
te, dar necunoscute tinerilor 
noștri ? Am vrut să public 
cartea pentru a face cunos
cute tineretului cîteva din 
tainele construcției mașini
lor. Am vrut să public car
tea în amintirea zilelor de

(Continuare tn pag. a lll-a)I
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MUZICALĂ

Mestecenii își scutură , haina hibernală.

MARE
DOLIU

Doamna Sabina Tortura- 
che, cernită din cap pînă-n. 
picioare, se întorcea de la 
cimitir, unde avusese loc în
humarea domnului Tontonel 
Torturache (79 de ani) dece
dat (după cum se anunța la 
mica publicitate) după o 
lungă și grea suferință. 
Doamna Sabina își sprijinea 
mina și mai ales suferința, 
pe care o purta adînc săpa
tă in inimă, de umărul dom
nișoarei Titina — o amică 
dinainte de a se mărita. Ți
nea capul puțin plecat, de
oarece durerea nu o purta 
numai in inimă (așa se ex
plică că o durea și capul). 
Ochii ei frumoși, incă împă
ienjeniți de lacrimile pe care 

a încercat să le verse la ci
mitir, priveau „absenți" 
mulțimea de pe bulevard. 
„Mă doare inima, Titina, 
port încă în față chipul lui 
Tontonel. Vai, ce nas de... 
vultur avea". „Vultur ple
șuv” — murmură pentru ea, 
Titina. Ce zici, dragă de tî- 
nărul de colo, are nasul mai 
frumos așa mai... zău, că-mi 
place. Hal să-l întrebăm 
ceva de vorbă, poate are și 
vocea la fel cu a lui Teu
tonei". Dar pînă la urmă au 
renunțat. Au renunțat pen
tru că pierderea doamnei 
Sabina era Ireparabilă, și ti- 
nărui tocmai săruta mina 
fetei care se pare întirziase 
cîteva minute Ia întîlnire. 
Apoi, doamna Sabina și-a 
îndreptat capul semeț ca șt 
atunci cînd l-a dat gata pe 
domnul Tontonel, prima oa
ră. Apoi se întoarse către 
Titina și o întrebă : „Draga 
mea și eu... trebuie să port 
doliu șase săptămîni ?... A- 
tunci să mai scurtez cu cîte
va palme rochia. In rest, pe 
cuvîntul meu mă prinde de 
minune. Mă mal subțiază

FOILETON

MARE
șl... îmi scoate în evidență 
formele".

Și au pornit mai departe, 
fără nici o țintă, că doamna 
avea suficient timp in noua 
sa calitate de văduvă.

„Titina, hai să trecem pe 
la barul favorit al lui Tonto
nel. Știi ce mult ii plăcea 
coniacul". Au intrat la bar. 
Apoi, nemingiiata doamnă 
Torturache, a căutat „mîn- 
gîierea" la un tînâr cu mus
tață și mașină... la garaj. 
Tîrziu, după ora Închiderii, 
doamna Sabina a plecat aca
să sprijinindu-și brațul și 
durerea de brațul tinărului 
cu mustață. în inimă, alături 
de imaginea tinărului, păs
tra amintirea nepieritoare a 
lui Tontonel și a apartamen
tului ce îi lăsase spre folo
sință veșnică. Era incă... ne- 
mlngiiată.

GH NEAGU

(Urmare din pag. I) 

lucru. Eu am condus lucrările 
de timplărie, de zidărie... adi
că pe toate.

De la vizita lui Sadoveanu, 
în voluminoasa biografie a în
vățătorului Romanescu și-au 
făcut loc și alte fapte. Un 
loc aparte, un capitol, ar tre
bui destinat constituirii ate
lierului de îndeletniciri prac
tice. In satul Dreptu sînt 
mai multi meseriași și mai 
buni decît în satele din jur. 
Toți aceștia au învățat mese
ria pe cînd erau elevi la 
școală în atelierul înființat și 
condus de învățătorul lor, 
Romanescu. Acest om știe 
toate meseriile de prelucrare 
a lemnului și în fiecare zi, 
ceasuri întregi, fără nici o 
retribuție, își învață elevii.

— Ba da, am fost retribuit 
— protestează dînsul.

— Cum ? De cine ?
— Păi, uite cum: într-o 

iarnă părinții unui copil vo
iau să-l dea pe acesta să lo

cuiască împreună cu o mătu
șă a sa și să învețe acolo în 
satul vecin, în Fărcașa. Copi
lul n-a vrut. „Acolo nu este 

un atelier ca al domnului Ro

Mult timp, neglijarea în Bucu
rești a activităților educativ-mu- 
zicale a avut un puternic recul 
în alte centre muzicale. Dar, cu 
mult înainte ca Filarmonica și 
celelalte mari Instituții muzicale 
ale Capitalei să depășească sta
diul înregistrării semnalelor 
critice ale presei, orchestrele 
simfonice din provincie caută 
noi soluții pentru găsirea unor 
mijloace eficiente de educație 
muzicală a publicului, de intro
ducere a tinerilor în sălile de 
concert, ajutîndu-i să descifreze 
mesajul cuprins de compozitori 
în desenul partiturilor.

Experiența, întreaga viață ar
tistică a demonstrat organizato
rilor vieții muzicale din unele 
orașe de provincie că manifes
tările educative pentru tineret 
trebuie să constituie o latură in
separabilă a programului de ac
tivități muzicale, curente a ori
cărei instituții muzicale, că nu
mai prin sprijinul concertelor- 
lecții activitatea muzicală poate 
găsi rezonantele necesare în pu
blic, că numai prin aceste mani
festări educative pot fi pregă
tiți viitorii iubitori de artă.

O recentă vizită în două pres
tigioase centre de cultură Cluj 
și Oradea mi-au demonstrat din 
plin actualitatea unor căutări pe 
linia împrospătării mijloacelor 
de propagare a muzicii.

Filarmonica orădană sub con
ducerea dirijorilor ei perma- 
nentl (M. Rațiu și E. Acsel) a 
inițiat un ciclu de 4 concerte- 
iecții speciale (urmărind urmă
toarele teme : 1. Suita, Sonata, 
Simfonia, 2. Haydn și Mozart. 
3. Simfonia la Beethoven, 4. 
Enescu — reprezentant de frun
te al școlii românești de compo
ziție) prezentate în această sta
giune în toate liceele din Ora
dea și din împrejurimi.

Tot la Oradea continuă un ci
clu special de concerte-lecții 
ce-șl propun să dea elevilor ele
mente esențiale pentru înțelege
rea capodoperelor artei muzi
cale de la Bach la creatorii de 
la începutul veacului XX. A 
fost inițiat de asemenea un ci
clu special de manifestări pen
tru studenții Institutului peda
gogic. In sfîrșit, cîteva confe
rințe muzicale, făcute în cola

manescu, a zis el. Eu vreau, 
să învăț și timplărie*. Și pă
rinții s-au răzgîndit. Un alt 
caz : aveam un copil bolnav, 
beteag. Părinții erau și ei bol
navi. M-am ținut de copil 
pînă a învățat dogăria bine. 
Cînd a terminat școala a de
venit dogarul satului. Intr-o 
zi mama lui mă oprește și-mi 
spune: „Domnule Romanes
cu, dacă nu erați dv. băiatul 
devenea o povară pentru casa 
noastră. Acum, cu meseria pe 
care l-ați învățat, ne întreține 
el și pe noi. Vă mulțumim 

Despre acest OM
mult, domnule învățător 1“ 
Credeți că există o mai mar» 
retribuție decît aceasta ?

„Sadoveanu a venit la 
mine, deoarece a auzit că am 
o colecție de arme și că sînt 
un pasionat vînător. Nu mult 
după aceea am dat glas altei 
pasiuni pe care pînă atunci 
mi-o tot înfrinasem: pomi
cultura. La început am vrut 
să determin și pe ceilalți 
săteni să-și facă livezi. N-am 
reușit. Atunci mi-am pregătit 
cîteva zeci de puieți, i-am al- 

borare cu alți artiști din oraș, 
vor încerca să surprindă legă
tura dintre muzică și celelalte 
arte.

Efervescente căutări sînt ma
nifeste, din acest punct de ve
dere, la Cluj. Unele din cele mai 
bune „forțe muzicale-* ale Clu
jului au fost „lansate" în aceas
tă activitate. Un excepțional 
curs de istorie a muzicii poate 
fi „audiat" la Casa de cultură a 
studenților clujeni. După abor
darea în stagiunea trecută a 
cîtorva teme de sinteză (printre 
altele „Romantismul muzical în 
lumina esteticii contemporane", 
„Neoclasicismul muzical". „Im
presionismul în muzică", „Opera 
românească contemporană",) su
te de studenți pot urmări în 
acest an universitar un ciclu 
ce-șl propune o privire de an
samblu asupra istoriei teatrului 
liric printr-o serie de teme ca : 
„Comicul la Pergolessi, Mozart 
și Rossini", „Tragicul în operă și 
prezenta lui în opera lui Mozart. 
Verdi și Bizet". „Personaje cele
bre ale literaturii în genul de 
operă", „Patriotismul în genul 
de operă", „Opera contemporană 
și evoluția belcantoului în ac
cepțiunea modernă" etc.

în fine, la Filarmonică (unde 
din păcate ciclurile de concerte- 
lecții pentru tineri au fost lăsate 
pe un plan secundar) a fost gă
sită totuși o soluție excelentă 
pentru manifestările dedicate 
elevilor claselor VI-X : o serie 
de concerte speciale care, îmbi- 
nînd conferință teoretică, exem
plificarea muzicală și învățatul 
unui cîntec, dezbat o serie de 
teme de maxim interes de la 
instrumentele orchestrei simfo
nice pînă la etapele de aur ale 
istoriei muzicii.

Toate aceste momente cu to
tul meritorii prin ineditul lor 
în agenda muzicală clujană și 
orădeană, constituind premisele 
unei experiențe demne a fi 
urmate și în celelalte centre 
muzicale ale țării vin însă să 
demonstreze în aceeași măsură 
carențe majore ce persistă în 
întreaga țară într-un domeniu 
cheie al educației estetice a ti
nerei generații : apropierea tine
rilor de sfera creației contem
porane, apropierea lor de com- 

toit și cum se zicea „am stri
cat 10 prăjini* pentru livadă. 
Am așteptat cu răbdare. După 
10 ani eu am scos din livadă 
3 camioane de mere, ceea ce 
înseamnă 20 000 lei. Adică de 
cîteva ori producția pe care 
o obțineau sătenii cultivi nd 
aceeași suprafață cu cereale. 
Atunci au început să vină 
oamenii la mine să-i învăț 
cum să-și facă livezi. între 
timp înființasem o pepinieră 
de unde scoteam 1 000 de 
puieți pe an. Am început să-i 
împart gospodarilor. Apoi 

mi-a venit ideea de-a institui 
în sat o zi a pomicultura. în 
acea zi împărțeam sătenilor 
puieți fără să le cer nici o re
tribuție. Nu mult după aceea 
am deschis un curs de pomi
cultură. Și învățam pe săteni 
cum să altoiască, cum să în
grijească pomii. După lecțiile 
de teorie, ieșeam în livezi și 
aplicam cele învățate*.

Ca urmare a acestei acțiuni, 
azi nu mai este gospodar în 
Dreptu sau în satele din jur, 
mai bine zis pe toată Valea

plexitatea meditațiilor sonore 
în care răzbat frămîntările și 
bucuriile omului zilelor noastre, 
înțelegerea curentelor, persona
lităților ce ilustrează creația 
contemporani românească și 
universală.

Revoluționînd mijloacele de 
expresie, limbajul și forma mu
zicală, creația contemporană cere 
mai mult ca orice altă muzică 
o profundă inițiere teoretică, 
explicații detaliate asupra va
lorilor unor experimente. La 
Cluj și Oradea, ca și în întrea
ga țară (inexplicabile sînt sub 
acest aspect permanentele ter
giversări ale Radioteleviziunii), 
nici o instituție muzicală nu a 
știut să creeze cadrul necesar 
înțelegerii, asimilării, dezbaterii 
în fata tinerilor a problemelor 
creației contemporane, dezba
tere care ar putea permite după 
aceea, lărgirea repertoriului, 
deschiderea a noi orizonturi în 
programele curente ale forma
țiilor muzicale.

La Cluj există condiții perfec
te pentru organizarea unui ase
menea ciclu de concerte — lecții 
care ar putea, redimensiona în
treaga suită de manifestări edu
cative. Filarmonica are instru
mentiști profund interesați de 
muzica zilelor noastre, iar ca
tedrele Conservatorului „G. Di
ma" și liceului muzical muzico
logi capabili — și ceea ce ni se 
pare esențial dornici să între
prindă o asemenea acțiune.

Pentru Oradea ca și pentru 
celelalte orchestre ale țării ar 
exista o soluție pentru traduce
rea în viață a acestui deziderat: 
crearea de către Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Uniunea Compozitorilor a unui 
grup de lectori care să propună 
în amănunte (urmărind rigu
roase criterii pedagogice) o ase
menea serie de concerte-lecții și 
care să întreprindă în cursul 
unei stagiuni un șir de turnee 
în toate centrele muzicale. 
Exemplificările pe „viu" ar pu
tea fi susținute de ansamblurile 
muzicale din orașele țării iar 
discotecile bucureștene ar putea 
oferi înregistrările necesare u- 
nei ademenea activități de pio
nierat.

IOSIF SAVA

Bistriței, care să nu aibă în 
grădină cel puțin un pom de 
la învățătorul Romanescu. 
Ca urmare, zona respectivă a 
fost declarată bazin pomicol.

Filele următoare din volu
minoasa biografie a învățăto
rului Romanescu nu putem 
decît să le rezumăm. Sînt 
prea multe de spus despre 
acest om, după vizita marelui 
scriitor. Subliniem doar faptul 
că timp de două decenii a 
fost cel mai vestit apicultor 
de pe Valea Bistriței. Cul- 
tivînd această meserie cu pa
siune și pricepere și-a făcut 
o stupărie din care curgeau 
rîuri de miere. Nu s-a mul
țumit însă cu atît. Voia ca 
și cei din jurul său să bene
ficieze de cunoștințele și stră
daniile sale și a reușit. în 
cîțiva ani fiecare gospodar 
din Dreptu și din satele din 
fur avea cel puțin un stup de 
albine de la învățătorul Ro
manescu.

Totuși, școala a rămas prin
cipalul cîmp de manifestare a 
inițiativei și elanului său. A 
fost 43 de ani învățător și di
rector. Cel care intră azi în 
școală nu poate să nu vizi
teze muzeul de zoologie și 
mineralogie. Și acest muzeu 
e tot opera lui.

ION CHIRIC

LA BUCUREȘTI

Corul de cameră și grupul 
folcloric al Universității ca
tolice din Valparaiso — Chi
le se află într-un turneu in 
țara noastră. înființat în 
1953, corul desfășoară o bo
gată activitate concertistică, 
repertoriul său cuprinzînd 
piese corale clasice »i con
temporane, în special com
poziții de inspirație sud-a- 
mericană ; 16 membri ai co
rului alcătuiesc un grup fol
cloric condus de profesorul 
Raul Sanchez si de secreta
rul muzical al Universității 
Gerardo Orrutia. Programul 
prezentat de acest grup fol
cloric se distinge prin va
rietatea si exotismul piese
lor executate la instrumen
te muzicale tipice folcloru
lui sud-american cît ti prin 
coloritul și originalitatea 
costumelor caracteristice 
pentru regiunile sud-ameri- 
cane.

Luni 26 februarie corul și 
formația folclorică vor da 
în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase" un singur con
cert.

Premiul special Cannes 
1967, Premiul Fipresci-Can- 
nes 1967, Marele premiu — 
Pola 1967, propus pentru 
premiul Oscar... Iată cîteva 
din distincțiile acordate fil
mului iugoslav „Am întîlnit 
și țigani fericiți” — regia și 
scenariul Alexandar Petro-

Fidel f net or
poștal

Cîțiva ani, factorul poștal 
oficial, al satului Swains, din 
statul New York, a fost un 
cîine. El își îndeplinea sarci
na cu o punctualitate desăvîr- 
șită și credință, dueîndu-se în 
fiecare dimineață la gara lo
cală spre a ridica corespon
dența pentru Swalns, de un

58 ani de logodnă
Antonio Prete și Rosa Montanlno, logodiți la 

16 ani... în 1910, s-au căsătorit abia la vîrsta de 
74 de ani. Ei urmau să-șl celebreze căsătoria 
după cîțiva ani de la logodnă, dar a intervenit 
războiul. Plecat pe front, tinărul Antonio nu a 
revenit la viața civilă decît în 1920, la vîrsta de 
26 de ani, cînd s-a căsătorit cu altă fată. Rosa, 
la rîndul el s-a măritat, dar 20 de ani mai tîr
ziu.

Rămînînd văduv, Antonio Prete a auzit eă 
fosta sa logodnică și-a pierdut de curînd soțul 
și s-a hotărit să-l oeară pentru a doua oară 
mîna.

Un Janus patruped
Fermierul M. W. Houriet, din cătunul Belpra- 

hon, cantonul elvețian Berna, a avut surpriza 
să constate că una din vacile sale a adus pe 
lume un vițel cu un cap „dublu". Acest cap 
neobișnuit are forma unei piramide triunghiu
lare, cu patru ochi ți două boturi.

Vițelușul se poate hrăni ți cu ambele guri ți 
se pare că are șanse reale de a supraviețui.

Corul de cameră și grupul 

folcloric al Universității ca

tolice din Valparaiso

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANII
FERICIȚI

vicl. O discuție cu regizorul 
secund Cirin Mihailo și cu 
actrița Gordana Jovanovici 
(principalul rol feminin) 
ne-a permis să aflăm cîteva 
amănunte interesante despre 
acest film. Actorii sînt în 
majoritate neprofesioniști. 
La filmări li s-a dat o mare 
libertate, astfel încît scenele 
au o deosebită veridicitate, 
căci actorii — țigani joacă 
trăind, improvizează elibe
rați de complexele de timi
ditate în fața obiectivului.

de o aducea fără a lăsa să 
fie atinsă de cineva, fără a 
o pierde pe drum și — mai 
ales — fără a o citi.

Lacomi a
Cea mai vorace vietate se 

pare că este păianjenul, care 
dimineața consumă o hrană 
care cîntărește de patru ori 
propria sa greutate, la prînz 
— de nouă ori, iar seara o

Gordana Jovanovici are 
numai 16 ani, dar succesul 
filmului nu i-a schimbat cu 
nimic felul de viață. A fost 
descoperită în orășelul ei 
natal, Vrșeț, și a fost cu 
mare greutate convinsă să-1 
părăsească pentru a filma. A 
văzut filmul numai de 5 ori, 
ultima oară la București, și 
din el îi place îndeosebi 
scena nunții. Regizorul Cirin 
Mihailo a fost surprins de 
naturalețea cu care se mișcă 
în film Gordana și în 
curînd vor realiza un nou 
film împreună, film în care 
parteneră îi va fi Jeanne 
Moreau. Prin Intermediul 
ziarului, domnia sa transmi
te : „Dragilor prieteni tineri, 
din frumosul și plin de 
soare București, aceleași în
sorite salutări".
OCTAVIAN URSULESCU

cantitate de 13 ori mai grea' 
decît trupul său.

Cine concurează 
acceleratul ?

Animalul cel mai rapid din 
Junglă — jaguarul — fugărit, 
sau din contră, pornit la vînă- 
toare — poate să atingă, du
pă cum s-a constatat, viteza 
de 100 de kilometri pe oră.

• •••• ••••••••••«•••©• • •
(Urmare din pag. I)

tînd. Gemenii GHEORGHE și 
DAN MUNTEANU simt și ei că 
s-au făcut tineri.

— Fetelor, deci, să zicem că 
unul dintre băieți v-ar deschi
de poarta. Cîte covoare aveți 
în zestre ? Cîte marame și cîte 
ștergare cu flori ?

Totalizînd răspunsurile, ne 
dăm seama că la zestre s-au 
gîndit toate. Au cîte ceva. Dar 
covorul cel mai de preț este 
moștenit și nu făcut de mîna 
lor. Puține dintre fetele aces
tui sat continuă tradițiile adu
se pînă la ele de părinți și pu
țin timp din tinerețea lor se 
cheltuie pentru durata unei arte 
străvechi. Pornind de la răs
punsurile fetelor, ne gîndim 
că în datoria conducerii coo
perativelor agricole de produc
ție ar trebui să stea deschide
rea unor ateliere de artizanat, 
care pe lingă faptul că le-ar 
aduce un real venit, ar contri
bui la dezvoltarea în conti
nuare a acelui deosebit Simț 
artistic popular, căci imitațiile 
produse de magazinele de lâ 
oraș sînt deseori departe de 
fiorul autentic al experienței 
cucerite timp de secole. S-ar 
asigura apoi ocuparea unei în
semnate forțe de muncă (femei 
mai ales) pe timpul iernii și 
valorificarea fructuoasă a unor 
materii prime direct la sursă.

Fetele de la Voloseni, și tîl- 
cul întrebării acesta a fost, simt 
că pierd, din lipsa unei aseme
nea inițiative, o experiență 
după care se poate regreta șl 
un timp enorm (lunile de iar
nă) din tinerețea lor, cu care 
nu se vor mai întîlnl niciodată. 

Țin oare ele la temelia aceasta 
părintească sau ar părăsi-o la 
prima chemare trimisă de pes
te dealuri de cineva nevăzut 
căruia dintr-un dor de ducă 
le-ar încredința viata cu ochii- 
nchiși ?

Discuțiile din jurul acestei 
mese ne-au dezvăluit întîm- 
plări tragice, contrabalansate, 
bineînțeles, de cele îndrăgite 
de noroc.

De unde vine, totuși, 
Făt-Frumos ?

— Uite, să zicem, am în
drăznit să ne înfățișăm cu în
trebarea, că la poarta casei 
tale ar cădea așa pe neaștep
tate doi băieți cu inelul de lo
godnă-n mînă. unul din sat, iar 
celălalt din oraș, dar amîndoi 
feți logofeți cu părul de aur 
creț, luminoși la minte și bo- 
gați în noroc. După care te-ai 
duce ?

— Desigur, după cel din oraș.
— Si de ce ?
— Pentru că-i din oraș.
— Și nu te-ăi duce după cel 

din sat chiar de ți-ar face 
drum de marmură și pod de 
aur peste văi, de-aici din Volo
seni și pîn-la Huși ?

— Știu eu ?!
Unde-i clipa care să-î înzes

treze interlocutoarei noastre 
inima cu putere de judecată ? 
Activitatea viitoare a organi
zației de tineret ar trebui să 
ferească pasul fiecărei tinere 
sau tînăr de acest prag al nai
vității, căci iată : una dintre 
tinere, fată frumoasă, ne sfiim 
s-o spunem, dar » ipw®, 1< 
călcat și a rama» cu WPtWT 

în bătrînețe. Să te duci după 
unul la Huși, „pentru că era 
de la oraș", deși e om însurat, 
cu doi copii și... cu 15 ani mai 
în vîrstă, după ce în povestea 
cu care te ademenește ascunde 
faptul că nevasta lui legitimă 
există și se poate întoarce îna
poi — e un sacrificiu prea mare.

Discuții despre asemenea 
probleme, făcute-n mod des
chis, prietenește, în cadrul or
ganizației, cei 30 de tineri ar 

ZESTREA VIITOA
RELOR MIRESE

putea avea foarte lesne, ca-n- 
tr-o familie, fără să taie capul 
celei care a greșit, căci sufe
rința a făcut-o acum demnă de 
prețuirea tuturor și — înțe
leaptă — ar putea da și altora 
învățătură de minte.

O căciulă mai scumpă 
decît costumul mirelui

Am dorit să mal discutăm 
despre dans. Unde se pot privi 
mai mult în ochi, fata și băia
tul, dacă nu Ia dans ? GHEOR
GHE POPA, secretarul orga
nizației UTC, m propune să 
conținuta dbouțîa, fiind mal 

practici, adică să facem acest 
lucru chiar în timpul dansu
lui. Trecem prin urmare direct 
la obiect, confruntîndu-ne opi
niile în ritmul muzicii.

— După cîte înțelegem, mu
zica să cînte și omul să fie în 
toane bune. Vedem că știți să 
vă bucurați de amîndouă pi
cioarele și ni se pare că ați fi 
în stare să dansați cu piciorul 
drept horă și cu cel stîng 
twist. Este în Voloseni și mu

zică și voie bună. Unde dan
sați ?

MARANDA CATARGIU : Sînt 
deputată. Am fost în sesiune la 
centrul de comună, la Stăni- 
lești, și am propus de nu mal 
știu cîte ori amenajarea unui 
loc unde să se distreze tinerii 
din Voloseni. Ei doresc, și cînd 
doresc, lutul s-ar face repede 
cărămidă pentru pereți. Tova
rășii au scris ce le-am propus, 
or poate numai s-au făcut că 
scriu. E rău cînd omul are 
două urechi numai pentru ca 
vorbele auzite să-i poată intra 
printr-una *1 aă-i iasă prin 
cealaltă.

DAN MUNTEANU : Nimic nu 
se face în satul ăsta. Școala, 
cum o vedeți, e făcută prin 
muncă patriotică, din vălătuci, 
de multă vreme și nu poate fi 
folosită pentru toate.

GH. DODU : De cîte ori se 
discută ceva, rămîne tot așa.

MARANDA CATARGIU : La 
o sesiune nici nu s-a admis să 
discutăm de Voloseni și atunci 
am zis și eu să-l șteargă de 
pe hartă. Nu ni s-a aprobat 

măcar să dregem oleacă școa
la aceasta pe care țigla s-a 
hîrbuit de parcă-i pusă cu fur
ca. Intră omătu-n pod.

ELENA VlZU: Joacă fetele 
pe băltău. Nu-i o sală, domnule. 
Iaca, azi e „joia tineretului". 
Unde mergem noi ? O venit 
odată unul de la Stănilești, ca 
și dumneavoastră, cu întrebări 
despre ce-am dori și dus a 
fost cu tot cu întrebări...

Interlocutorii noștri s-au a- 
prins la discuție ca privighe
torile într-o seară de mai. Afa
ră, viscolul începe să le confir
me aproape tot ce-au spus — 
strecoară zăpada cu o încăpă- 
țînare nemaiîntîlnită în podul 

școlii. Varul tavanului, pălit în 
nenumărate rînduri de apa de 
infiltrație, seamănă mai curînd 
cu o hartă decolorată. Poate că 
nici una dintre persoanele ce 
răspund de gospodărirea comu
nei nu se gîndește la ora a- 
ceasta la cei din Voloseni. Con
tinuăm, lăsîndu-i să-și pună 
singuri întrebările pe care am 
fi dorit să le punem în jurul 
acestei mese rotunde. Ne adre
săm dar din nou celor pe care 

îi avem în față. Precum se ve
de în comuna Stănilești, atunci 
cînd e vorba de satele compo
nente sau cel puțin de Volo
seni, căciula e mai scumpă 
decît costumul mirelui și sa
cul mai ieftin decît petecul. 
Cum își îndeplineau dar locui
torii săi mai înainte gustul 
pentru distracții și de ce nu 
continuă și astăzi să și-l îm
plinească la fel ?

GH. DODU : în fața unei a- 
semenea întrebări nu pot decît 
să vă spun o poveste. Ce să 
vedeți. Am luptat foarte mult 
să avem lumină în sat și-o 
avem. Ne-am obișnuit cu ea. A 

venit odată unul de la între
prinderea de electricitate să-ml 
taie lumina și mă gîndeam cum 
să mă întorc la gaz. Așa și cu 
întoarcerea la unele obiceiuri.

REP : Anume care ?
C. MUNTEANU: Păi înain

te, de pe la sfîrșitul lui decem
brie începeau a se face baluri. 
Era unul Covașă, dumnezeu 
să-1 ierte, cînta cu o vioară. 
Flăcăul îl lua pe lăutar și se 
ducea la fata pe care-o invita 
la bal și se lega s-o joace nu
mai pe ea, iar fata să-i dea în 
schimb colacul cel mare în sea
ra de Anul Nou. Făceau apoi, 
după-ncheierea unui astfel de 
legămînt, foc în centrul satu
lui cu paie șl jucau acolo. Or, 
astăzi nu mai merge așa. O 
cală, un aparat de radio, un 
picup trebuie să vină în aju
torul obiceiului care acum, din 
păcate, bun sau rău cum era, 
ne-a cam părăsit.

în situații asemănătoare, în 
alte sate, am constatat o mu
tație a interesului spre film, 
devenit mijloc obișnuit de 
recreere, întrebarea s-a formu
lat, involuntar: filmul vă 
place ?

MARANDA CATARGIU : Vul
pea, cînd nu ajunge la struguri, 
zice că-s acri. Eu n-am cum 
să zîc că nu-mî place filmul, 
pentru că la Voloseni nu se 
prea poate ajunge la film. Se 
oprește la centrul de comună.

RADU VASILE : Ne-au tri
mis anul trecut, de paști, un 
film, dar de atunci, au uitat 
și nu a mai venit nimic. Ne 
pare rău că paștele nu-1 decît 
o dată pe an.

Din cel aproape 80 de Inter

locutori pe care îl avem în 
față, majoritatea nu au mai vă
zut un film de foarte multă vre
me : doi sau trei ani. Discu
ția am oprit-o aici, nemaiavînd 
despre ce discuta. Oare într-a- 
devăr să nu se găsească o că
ruță pentru transportul filmu
lui la Voloseni ? Sau, poate mai 
curînd, și de data asta e mai 
scumpă căciula decît costumul 
mirelui...

*
La cișmeaua din apropierea 

școlii, firul de apă sănătos se 
prelinge în uluc, printre ful
gii de ninsoare, limpede, ca o 
voce. Parcă cineva ascuns în 
marea liniște de iarnă ne șop
tește la ureche, ca un ecou al 
discuțiilor pe care le-am pur
tat. Vocile tinerilor trăiesc încă 
în noi, limpezi ca apa cișme
lei, șl continuă să-și dezvăluie 
gîndurile, bucuriile, dar mai 
ales dorințele vîrstei lor. Nu 
ne mai putem întoarce la unele 
obiceiuri, ne amintim; trebuie 
să aducem obiceiurile spre noi. 
Acesta este de altfel și unul 
din rosturile generației tinere. 
Cel care se bucură de experi
ența altei vîrste au datoria s-o 
ajute pentru a-1 împlini.

Nu vrem însă să tragem 
nici o concluzie. Și nu vrem 
pentru ca nu cumva cei care 
răspund de stările de lucruri 
semnalate, de uitarea cu care 
acoperă o localitate a patriei 
sub scuza că nu-i decît sat 
component, să creadă că a trage 
concluzii este, cumva, treaba 
reporterilor...

ION CHIRIAC 
D. MATALA



Aparent, ambalajul este o ba
gatelă : hîrtia în care se împa
chetează biscuiții, cutia în care 
cumpărăm compot sau sardele, 
butelia în care stă vinul. Și to- 
totuși, bagatela aceasta figurea
ză în bugetul statului cu suma 
de 5 miliarde lei, Iar ambalajul 
alimentar — cu care venim cel 
mal ades în contact — ocupă 70 
la sută din acest volum. Amba
lajul — și prin el cumpărătorul 
— se zbate cu toate acestea în- 
tr-o „anemie". Dar despre aces
ta, mal jos.

de — răspunde tlnttra gospodi
nă — nu se sparg și nu trebuie 
să le cari cu plasa la centrul 

' ' " ‘ ’ fipentru colectarea sticlelor 
borcanelor...

Și pentru că tot sîntem 
capitolul „sticlă", reporterul îl 
invită pe cititor să-și aminteas
că peisajul de vară al chioșcu
rilor cu răcoritoare, copleșita 
sub avalanșa stivelor de lăzi cu 
sticle.

Sticla, mereu sticla... Oara în 
plin secol XX, nu se poate găsi

la

Fragilitatea împărăției 
de sticlă...

pahar 
pentru 
putem

spre cercetare este un 
din plastic, că este apt 
ambalat lichide și că 
fabrica și noi un asemenea 
recipient. Ceea ce nu ne spune 
I.P.A. este însă esențialul : ce 
material plastic ne trebuie (for
mula), cine face matrița, cine 
dă mașina, cina II produce. 
Inerție au și cei din comerț. 
Am realizat acum doi ani un 
nou sortiment de brînză care a 
fost respins nu pentru că pro
dusul alimentar nu le-ar fi plă-

caudine ale omologării : de două 
ori în cadrul ministerului și a 
treia oară în fața comerțului. 
Oamenii comerțului se conside
ră unicii reprezentanți al gus
tului cumpărătorului și adeseori 
fac uz de dreptul la „veto" în 
numele unor arguments nefon
date sau în numele unul gust 
personal. Pentru simplificare 
am adoptat formula unei comi
sii unice de avizare alcătuită 
din reprezentanți ai direcțiilor 
generale, ai M.I.A., conducerii

Ne aflăm la Direcția generală 
a conservelor din M.I.A. la sec
torul care se ocupă cu spinoasa 
problemă a ambalajelor.

— Ce material deține recor
dul în realizarea ambalajelor 
pentru conserve 7

— Sticla, firește... ni se răs
punde.

— Oferă soluțiile cele mai 
avantajoase ?

— Nu... dar n-avem încotro. 
De fapt nici sticlărie nu avem 
suficientă... De aceea cea mai 
complicată operație în materie 
de ambalaj o constituie recupe
rările (Dumitru Cugeai).

— Sticla poate fi înlocuită 7
— Da... cu tablă... Dar tablă 

pentru ambalaj nu primim.
— Alți înlocuitori ? Materia

lele plastice 7
— Nu știm... Noi ne ocupăm 

de probleme legate de realiza
rea ambalajelor de carton în 
tipografie, de etichete și de re
cuperările reciplenților. Cu pro
blemele de concepție se ocupă 
Institutul de Proiectări al Mi
nisterului Industriei Alimentare 
și un serviciu specializat din 
cadrul D.G.A.D.-ului...

în drum spre serviciul de 
creație trecem pe la magazinul 
cu autoservire „Unic" de 
bulevardul Magheru.

— Ce ambalaj preferați
conserve ? De sticlă sau tablă ? 
întrebăm o tînără pereche (so
țul Viorel Costinescu — econo
mist, soția Eugenia Costinescu 
— inginer chimist).

— Firește că le preferăm pe 
cele metalice... Sînt mai como-

pe
la

7

AMBALAJUL,
O
altă soluție pentru ambalajele 
destinate lichidelor decît mate
rialul acesta fragil fabricat de 
fenicieni cu cîteva milenii în 
urmă 7

— Ba da — spun specialiștii. 
Să-i ascultăm.

între „ce trebuie" 
și „ce iese"

ar-Interlocutorul nostru este 
hitectul I. Băiașu de la secția 
de creație a ambalajelor din 
M.I.A.

Doi inamici alimentează iner
ția ambalajului : documentarea 
insuficientă și munca pe „felii". 
Căci de ambalaj ne ocupăm noi, 
se ocupă Institutul pentru pro
iectări alimentare, direcțiile ge
nerale din minister. Să zicem 
că trimitem la I.P.A. paharul 
acesta pentru ambalat lichide. 
(Ne arată un pahar adus de ci
neva dintr-o călătorie în străi
nătate, ca mostră). După circa 
6 luni de zile, după ce s-a alcă
tuit un plan de studiu, o 
tică științifică etc., etc., 
va răspunde că obiectul

cut, cl pentru că, după părerea 
reprezentanților comerțului, am
balajul nu le inspira faptul că 
înăuntru este... brînză.

Navetele de lemn plaga nr. 2 
a ambalajului nostru — în care 
punem de toate : sticle, borca
ne, pachete de carton, cutii me
talice — trebuie să facă loc u- 
nei concepții moderne : cutia 
de carton. Dacă dintr-un metru 
cub de lemn se pot realiza „n“ 
navete de seîndură, din carto
nul fabricat, folosind aceeași 
cantitate de lemn, se pot fabri
ca de 10 ori, de 20 de ori mai 
multe navete. Dacă mai adău
găm faptul că în pasta cartonu
lui se introduce și celuloza pro
venită din stuf sau paie, obți
nem chiar o importantă econo
mie de material lemnos.

Pe cînd o rază de lumină?

tema- 
I.P.A. 
trimis

Continuăm dialogul în biroul 
tovarășului director general ad
junct Ștefan Moraru din Minis
terul Industriei Alimentare.

— La ora actuală, ambalajele 
trec de trei ori prin furcile

SPORT • SPORT • SPORT

ministerului nostru și al comer
țului. Ne întîlnim în această 
comisie, discutăm, dar hotărîri 
tot nu se iau întrucît reprezen
tanții comerțului își dau doar 
părerea, afirmînd că ei nu au 
dezlegare pentru a aproba sau 
respinge o machetă de amba
laj.

— Deci — încerc eu o reflec
ție — „raza de lumină" se pier
de iarăși.

— Nu. Dar pentru aceasta se 
impune tot mai mult crearea 
unei întreprinderi specializate

în realizarea ambalajelor dar 
și în cercetarea științifică lega
tă de înlocuitori — ne spune 
în continuare tovarășul Eugen 
Szabo de la sectorul ambalaje 
al M.I.A. Centrul acesta ar ur
ma să aibă un serviciu de stu
dii și documentare, un sector 
de cercetare sociologică, un al
tul de creație — pentru a putea 
studia în cunoștință de cauză 
tendințele ambalajului pe plan 
mondial și a adopta soluții mo
derne. Numai astfel s-ar putea 
reduce termenul pe care ni l-am 
fixat pentru înlocuirea ambala
jului recuperabil în lichide — 
1968 (lapte, băuturi, răcoritoare, 
ulei etc.). Dacă totul va merge 
bine, sperăm că în 1970 să in
troducem punga de plastic la 
lapte, iar apoi recipient! de 
plastic la ulei și chiar băuturi. 
Un proiect 
troducerii 
din plastic, 
zilnice de 
practice nu 
și în gospodărie. __ _ __
împiedică să-i introducem încă 
de acum este imposibilitatea 
realizării reciplenților mici.

*
Micul ambalaj s-a dovedit a 

avea mari necazuri, care se răz
bună pină la urmă pe consuma
tori. O bună parte din soluțiile 
posibile aduc răspunsurile pri
mite la ancheta noastră. Pentru 
a le crea cale liberă, trebuie 
însă ca ministerele de resort să 
ia măsuri grabnice. Spunem a- 
ceasta în numele celor 5 mi
liarde lei alocați de stat pentru 
ca cei 20 000 000 de cumpărători 
să se bucure cu adevărat de 
virtuțile multiple ale acestui 
mare aliat al cumpărătorului : 
ambalajul.

este șl acela al in- 
recipienților mici, 
pentru consumurile 
dulcețuri, gemuri, 
numai în voiaj dar 

Ceea ce ne

ATANASIE TOMA

îNrouriAȚii
• Vineri s-a înapoiat în Capi

tală delegația condusă de Petre 
Lupu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Probleme de or
ganizare șl salarizare, care, la In
vitația guvernului britanic, • fă
cut o vizită în Anglia.

Printre persoanele oficiale 
zente la sosirea delegației 
aeroportul Băneasa se aflau 
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, John Chadwick, și membri 
ai Ambasadei.

• Secretarul de stat al aface
rilor culturale și informațiilor a) 
Tunisiei, Chedli Klibi, împreună 
cu Mahmoud Maamouri, amba
sadorul Republicii Tunisiene la 
București, au făcut vineri dimi
neața o vizită la Comitetul de 
Radiodifuziune și Televiziune. 
Cu acest prilej a avut Ioc sem
narea unei convenții de colabo
rare între Radioteleviziunea 
mână și Radioteleviziunea 
nisiană.

Convenția a fost semnată 
Valeriu Pop, președintele Radio- 
televiziunii române, și de amba
sadorul Mahmoud Maamouri.

lama se „desparte greu de magistrală.

Recepție cu prilejul celei de-a 50-a

• Jan Adriaenssen, noul amba
sador al Belgiei la București, a 
depus vineri la amiază o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea 
porului și a Patriei, pentru 
cîalism.

aniversări a (artelor

Po-
So-

• Noul ambasador al R.P.
lone la București, Jaromir Oche- 
dusko, a depus vineri o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei 
porului 
cialism.

Po-

pentru Libertatea Po
ți a Patriei, pentru So-

Vineri seara, cu prilejul celei 
de a 50-a aniversări a forțelor 
armate ale U.R.S.S., colonel G. 
S. Voronin, atașatul militar, aero 
și naval ai Uniunii Sovietice la 
București, a oferit o recepție în 
saloanele Ambasadei,

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Vasile Vîlcu, Mihai 
Gere, Mihai Dalea, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări 
neral-colonel 
prim-adjunct 
forțelor armate
Stat Major, George Macovescu,(Agerpres)
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Vă rugăm

de zbor cu

scrisoare

Nu fiți supărați

Nevoia de aripi

nici 
de

De cine depind -- esențial — 
atitudinea s: ritmul în studiu 7

scrisoare .nu 
cere sfatul:

mic 
acolo 
să se 
tinere 
nu se

etc.
ase-

Vă mulțumesc,
ELENA TUDORACHE

posibilitatea — prin 
clase speciale — să-și 
înclinațiile specifice 
adolescentă. Cum s-a

decît necesar, 
nonconformis- 
care de multe 
afișează decît

— cine n-o

pio- 
nr.

să formăm un 
tehnic. Pînă 

nostru este 
6 pionieri, 
buni prie-

mai arătat necesi- 
reviste de mode- 
vom vedea oare

cursu- 
nu poți să le 
numai dacă ai 

orașele cu aero-

ing. I. OPREA
conf. univ. Institutul Politeh

nic Timișoara

DAN MARINESCU 
președintele unității de 
nieri a Școlii generale 
4-Vulcan.

Intre muzică fi visare

^Zi plină pe pîrtia Clăbucetului

Steaua din Calea 
Plevnel găzduiește astăzi și 
mîine primul concurs atletic 
internațional de sală al se
zonului. La startul întreceri
lor vor fi prezenți atlete și 
atleți din 4 țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia și 
România. Dintre concurenții 
străini remarcăm pe sporti
vele cehoslovace Kucmanova 
(6,45 m la lungime) și Kar- 
banova (1,71 m la înălțime), 
pe sprinterul polonez Ter- 
ziewski, creditat cu 10”4/10 
pe distanța de 100 m și sări
torul cu prăjina, bulgarul 
Sokolowschi (5,05 m).

Lotul sportivilor români 
cuprinde, printre alții, pe 
Viorica Viscopoleanu, Virgi
nia Bonei, Șerban Ion, Petre 
Astafei și V. Dumitrescu.

Programul zilei de astăzi 
începe la ora 13,30 și cuprin
de următoarele probe : 50 m 
bărbați și femei, lungime

rii noștri fruntași ca : Angel 1 
Șoptereanu, Marian Slavic ■ 
și Vladimir Moraru.

Astăzi întrecerile încep la B 
ora 19, iar mîine la ora 18. 0

Box

Naționale,
Ion
al

și șef al Marelui

ge-
Gheorghe, 

ministrului

prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., reprezentanți 
ai unor instituții centrale, acade
micieni, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate, 
oameni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Româ
nia, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Între formație
și deformație profesională

Astăzi de la ora 18 
sporturilor de ia Floreasca 
va găzdui prima reuniune 
de box din cadrul competi
ției „Criteriul Tineretului". 
Din program se desprind ur
mătoarele întîlniri : M. Au
rel (Steaua) — Șt. Lazăr 
(Dinamo Cluj) ; Pavel Nedel- 
cea (Dinamo București) — 
Irinel Pop (A.S.A. Tg. Mu
reș) ; Alee Năstac (C.S.O. 
Galați) — Ivan Tudor (Pro
gresul București) și Ion Sâ- 
nătescu (Dinamo Craiova) — 
Mihai Niculescu (Voința 
București). Duminică de la 
ora 10 are loc cea de-a doua 
gală. Finalele se vor desfă
șura marți 27 februarie de 
la ora 19 în sala Floreasca.

Azi si mii ne
prăjină și 
Concursul 
de la ora 

de 50 m 
și femei,

femei, trlplu-salt, 
înălțime bărbați, 
continuă mîine 
16,30 cu probele 
garduri bărbați 
lungime bărbați și înălțime 
femei.

Atît pentru sportivii ro
mâni cit și pentru oaspeți, 
întrecerile atletice din sala 
„Steaua" constituie un ul
tim examen înaintea Cam
pionatelor europene de sală 
care se vor desfășura peste 
2 săptămînl la Madrid.

PRONOSTICUL ziarului

nostru pentru concursul

PRONOSPORT nr. 8
Etapa din 25 februarie 1968

mulți prieteni 
asemenea cerc 
acum cercul 
format din 
toți foarte 
teni. Am început cu constru
irea unor aparate simple și 
trebuie să vă mărturisim că 
pentru cea mai neînsemnată 
piesă trebuie să ne zbatem 
mult. Nu avem scule și în
tâmpinăm. multe greutăți din 
această cauză. Am trecut a- 
poi, la realizarea unor vapo
rașe pe care le lansăm pe 
un pîrîu la marginea căruia 
am amenajat o groapă în care 
am dat drumul apei și pe 
care efectuăm încercările de 
lansare. Vîrsta cercului nos
tru este de aproape doi 
Deși a trecut atîta timp 
ni s-a întins nici 
mînă de ajutor 
din partea școlii, 
partea organizației 
nieri sau U.T.C.

Prin prezenta 
toți cei șase membri roagă 
redacția „Scînteii tineretului" 
să aducă Ia cunoștință celor 
ce ne-ar putea ajuta rugă
mintea noastră de a ni se 
transmite planuri de navo- 
modele sau de aeromodele 
însoțite de explicații. înche
iem, exprimîndu-ne ferma 
convingere că vom fi ajutați 
cu tot ce se poate în realiza
rea visurilor noastre.

In vara anului 1967, în iu
lie, am venit din nou în Bucu
rești, interesîndu-mă la aero
clubul Clinceni, la Minister, 
la T.A.R.O.M., despre deschi
derea unei astfel de școli: 
răspunsul a fost același.

De ce nu există o școală 
mixtă pentru zbor — unde 
să activeze toți cei cărora le 
place acest sport, să-și aducă 
fiecare aportul său la ridica
rea, pe o treaptă superioară, 
a tehnicii zborului ?

Avem un număr 
de aerocluburi iar 
unde sînt nu se caută 
selecționeze tineri și 
care iubesc acest sport,
caută să se lărgească această 
ramură, în sensul de a se des
chide și o secție 
motor.

Închei această 
înainte de a vă 
ce mă învățați să fac în vii
tor, iubind aviația, avînd cu
noștințe teoretice în acest do
meniu, dar neputînd practica 
acest sport, deoarece nu am 
domiciliul acolo unde sînt ae
rocluburi ? Credeți că mi-e 
așa de ușor să renunț la ceea 
ce îmi este mai drag în via
ță și pentru care trăiesc ? 
Nu I

Natație

Astăzi și mîine, în bazinul 
Floreasca din Capitală, se va 
disputa întîlnirea internațio
nală de natație dintre clu
burile Steaua București și 
Flota Gdynia (Polonia). în 
cadrul acestui concurs vor 
evolua cîțiva dintre înotăto-

Atalanfa — Roma 
II. Cagliari — Mantova

III. Florentina — Bologna 1 
Internazionale — 

Varese 
Verona — Palermo 
Lanerosi — Napoli 
Sampdoria — Brescia x 
Spai — Torino 
Foggia — Bari 
Lazio — Genoa

i.

IV.

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.Modena — Novara 
XII. Pisa — Padova 

XIII. Venezia — Potenza
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Opera Română -— 
LERIA RUSTICANĂ 
IAȚE — ora 1».—.. 
de Operetă — ANA 

. JANA, ora 19.30.
Național — sala Comedia — 
MARIA STUART, ora 19.30. 
Sala Studio — MARTIN 
BORMANN, ora 19.30. Tea
trul de Comedie — SFÎN- 
TUL, ora 20. Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra — sala 
Studio — COMEDIE PE ÎN
TUNERIC, ora 20. Teatrul 
Mic : AMINTIREA A DOUĂ 
DIMINEȚI DE LUNI, ora 
20. Teatrul C. I. Nottara — 
Sala Magheru — LOVITURA 
ora 19.30; sala Studio — 
CIND LUNA E ALBASTRĂ 
— ora 17. Teatrul Giulești 
în sala Teatrului Evreiesc de 
Stat — MARTORII SE SU
PRIMĂ, ora 19.30. Teatrul 
Barbu Delavrancea —- VIFO
RUL — ora 19.30. Studioul 
I.A.T.C. — GOANA DUPĂ

CAVA- 
un™ ; PA- 
19.30. Teatrul

LUGO- 
Teatrul

FLUTURI, ora 20. Teatrul Ion 
Creangă — NOTA ZERO LA 
PURTARE, ora 9.30. MONS
TRUL DIN SAMARKAND, 
ora 16. Teatrul Țăndărică 
Sala din Calea Victoriei, PA- 
PUCIADA, ora 17.

O LUME NEBUNA, NEBUNA. 
NEBUNA

rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), București (orele 
9 ; 12.30 ; 16,30 ; 20) ;

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Victoria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la
11,30 ; 14 ;
de filme

CAPCANA
rulează la
10,45 ; 13 :

9;

9;Republica (orele 
16,15 ; seara : Gală

Festival (orele 8,30; 
15,30 ; 18 ; 20,30) ;

ani. 
nu 

o 
nici 
din 

pio-

uto, Navale și Aeriene, 
am aflat, cu regret, că o 
menea școală nu există, decît 
sportivă-planorism și 
rile acesteia 
urmezi decît 
domiciliul în 
cluburi.

11,30 ;
21,15) ;
10,15 ;

Feroviar (orele 9,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18.45 ;
Excelsior (orele 8 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20). Melodia 
(orele 8,45 ;
18.30 ; 20,45)
9.30 ; 11,45 ;
21,30) ;

EXISTA ÎNCĂ SCLAVE
rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 : 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45). 

LOANA
rulează la Lumina (orele 9,15 
—15,45 ; în continuare 18,15 ; 
20,45).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Central (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Lu
ceafărul (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

101 DALMAȚIENI
rulează la Timpuri Noi (9—21 
în continuare) Drumul 
(orele 15 ; 16.30 ; 18,30 ;

MARTIN SOLDAT
rulează la Viitorul
15.30 ; 18 ; 20,30).

O POVESTE UIMITOARE 
rulează la Doina
11.30 : 13,45)

ROBII
rulează la Doina 
18,15 : 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O
rulează la Grivita (orele 9;

11 ; 13,30 ; 16 ;
Modern (orele 
14 : 16.30 ; 19 ;

Sării
20).
(orele

(orele 9—10

(orele 16;

FEMEIE

doar că eforturile pentru 
dezvoltarea și activizarea 
modelismului trebuie să iie 
conjugate cu perseverență și 
răbdare. Mulți încă nu înțe
leg îndeajuns efectele reve
latoare ale acestei activități.

Magazinul „Cutezătorii" 
din București, cu piese și 
materiale modelistice, este 
într-adevăr o realizare mare. 
Dar deocamdată numai pen
tru bucureșteni. Am dori să 
vedem materiale și scule 
pentru tnodelism și prin ce
lelalte orașe ale țării. Cu 
atît mai mult cu cît lipsesc 
din magazine : menghini 
mici, truse de traforaj, pînze 
bune, placaj ș.a. cerute în 
mod curent pentru orele de 
lucru manual, prevăzute în 
programa analitică.

In articolele publicate anul 
trecut, s-a 
tatea unei 
lîsm. Cînd
tinerii bucurîndu-se de ea ?

tînăruliui 
secții și 
cultive 
încă din 
mai remarcat și cu alte ocazii, 
tocmai în clasele speciale și la 
secțiile reale se obțin rezulta
tele cele mai bune la toate dis
ciplinele dip fondul discipline
lor de cultură generală.

I La început mi s-a părut exa- 
fl gerat că interlocutorul pune 
H foarte mult în acest sens pe 
B umerii profesorului de liceu și 
9 nu aduce în discuție tînărul. Dar
■ a fost numai o impresie, de- 
n monstratia — mai bine zis —
■ confesiunea fllnci apoi foarte 
| convingătoare.

Liceul are nevoie de un corp
• profesoral de elită pentru a rca-
• bilita în toate

cultul 
cult 
Tînărul, 
mul lui 
ori mai 
îl are,

știe ! — spre imitație. Imitarea 
marilor exemple, a marilor mo
dele. Or, profesorul este mag
netul care atrage curiozitatea 
și receptivitatea adolescenților, 
creînd în jurul lui un cîmp ge
nerator de energii intelectu
ale ; el este cel care, prin rafi
namentul culturii sale, printr-o 
manieră pedagogică aleasă, 
poate face ca învățătura să de
vină o plăcere, altminteri ea se 
transformă în povară. Și nu 
evit să notez aici mîhnirea in
terlocutorului meu pentru co
legii. profesori de liceu, care se 
trădează prin destul de multi 
absolvenți trimiși spre facultăți, 
ca dascăli mediocri.

Observ că vă bizuit! în
deosebi pe scoală, pe li
ceu cînd vorbiți de cul
tură generală. Să înțeleg 
că se încheie aici capito
lul cultură generală 7

Dar sînt posibile lărgi
rea și intregirea fondului 
inițial 7

drepturile sale 
datorat profesorului, un 

mai mult 
cu tot
— pe 
mult îl 
e înclinat

De fapt, profesorul nu s-a 
gîndit la o asemenea interpreta
re posibilă. ' 
cunoaștem, 
tineri. Cu 
doar etapa 
generale, a orizontului de cul
tură ; acum urmează etapa per
sonală, așa-zisă particulară, di
rijată doar de curajul de a în
vinge comodul răspuns „n-am 
timp", pentru a desăvîrșl, în 
sprijinul profesiei și in pas cu 
acumulările contemporane, ceea 
ce ți-a dat fundamental școala. 
Cînd școala ți-a inoculat plăce
rea de a te instrui multilateral, 
cu alte cuvinte de a fi un om 
Integral, devii Imun în fața ten
tației de a da înlături ceea ce 
aparent „nu interesează pro
fesia".

dar de ce să nu re- 
acceptată de multi 

liceul s-a încheiat 
dirijată a formației

copilărie cind umblam înse
tat să cunosc tehnica și se
cretele ei, cînd vroiam să 
construiesc și eu o mașină. 
Nimeni nu mă putea ajuta, 
atunci, nici cu un sfat și nici 
cu o carte !

Astăzi, cind tineretului 1 se 
oferă posibilitatea de a avea 
la îndemînă material docu
mentar pentru folosirea ju
dicioasă a timpului lui liber, 
nu are cine să-l tipărească ?

Departe de mine gîndul de 
a vedea această scrisoare 
drept o reclamatie împotri
va editurii. Vreau să

Cînd ajungi 
tate, structura 
versitare îți 
trează oricum 
pentru capitolul cultură 
generală, claustrîndu-te 
în profesie. Și atunci 7—

în faoul- 
vieții uni- 
cronome- 

timpul

Nu mi s-a răspuns „da“, „se 
poate" ci „trebuie să se poată", 
pentru că un om care a căpătat 
deprinderea unei vieți cultura
le intense la vîrsta propice 
formării deprinderilor, se com
portă unitar în tot restul vieții. 
Un spirit rafinat, sensibilizat la 
momentul oportun în fata uma
nismului nu se poate „usca" ori- 

cît de mult va fi solicitat de 
profesia sa — fie ea prin ex
celentă tehnică.

Depinde însă fără îndoială, si 
de ceea ce îi cere facultatea. 
Dar uneori facultatea 
pune să-1 îndoctrineze 
prea multe cunoștințe - __
cialitate ca si cum formația 
profesională se încheie în anii 
studenției ori, mediocritățile se 
nasc mai alea din acest „prea 
mult" pe care facultatea îl dă 
elevilor săi, cînd, de fapt, ea ar 
trebui să-i solicite pe planul 
gîndirii, al esențialului, al sin
tezelor, să le formeze stilul pro
priu personalității lor intelec
tuale. Originalitatea și creati
vitatea în profesie nu pot apare 
pe un teren îmbîcsit cu tot ceea 
ce a acumulat omenirea într-un 
domeniu, și încă ceva în plus, 
ci pe cîmpul fertil al gîndirii, 
al propriului efort intelectual.

Le-ar trebui studenților 
bune exemple în acest sens. 
Poate nu-i delicat — ml-a măr
turisit profesorul — dar alături 
de excelenti mentori spirituali, 
destui sînt și acei colegi exce
lent! profesioniști, pe care 
dacă-4 scoți din domeniul lor 
sînt precum oamenii ajunși 
într-o țară străină necunoscîn- 
du-i limba : aud, văd, dar nu în
țeleg. Este și aceasta o infirmitate 
care se vindecă prin plăcerea 
de a trăi intens, integral, sau, 
mai exact, se previne prin a- 
ceastă plăcere.

își pro- 
cu mult 
de spe-

11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,45) ; Arta (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30).

CARETA VERDE
rulează la Gloria (orele 9 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; ------
Flamura (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) 

TUDOR
seriile I șl II rulează 
frățirea (orele 15.30 ; 19).

UNDE ESTE AL TREILEA 
REGE 

rulează 
18 ; 20).

ESCROC
rulează
18 ; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Dacia (orele 8—14,15 
în continuare 16.30 ; 18,45 ; 21).

CAUTATI IDOLUL
rulează la Bucegi orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18.15 ; 20,45) ; Moșilor (ore
le 16,30 : 18 ; 20.30).

CHIMARON
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ;

ÎNNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ors-

20,30)
11,15 ;

ia In

la Pacea (orele 16;
FĂRĂ voie

la Buzești (orele 16,30;

le 15,30 ; 18 ; 20,30)
DOSARUL XII

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

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

rulează la Ferentari (orele
15.30 : 18 : 20,30).

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Aurora (orele 9,30;

11,30; 13,30; 15,30; 18; 20).
RĂZBOI 

rulează 
19,30) ; 
19,15).

O FATA 
rulează 
16 ; 18,15 ; 20,30).

HAIDUCII
rulează la Cosmos (orele 14,30 ;
16.30 : 18,30 ; 20,30).

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează Ia Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎNCERCUIREA 
rulează la Flacăra (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

VULTURII ZBOARA DEVREME 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE

rulează la Cotroceni (orele
15,30 : 18 : -----
UN TAXI
rulează la _ ______
Republica sîmbăta șl duminl-

20,30).
PENTRU TOBRUK

Clubul Uzinelor

ȘI PACE
la Popular (orele 
Progresul orele

FERICITA 
la Munca (orele 14;

17,30 Curs de limba spaniolă 
lecția a 4-a) ; 18,00 Pentru noi, 
femeile ; 18,30 Pentru copii și 
tineretul școlar. Filmul „Scutie
rul" ; 18,40 „Val Vîrtej" — și a 
cincea minune a lumii. Scenariu 
de Octavian Sava ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 20,00 Tele-en- 
ciclopedia ; 21,00 întîlnire cu... 
Astă seară, balerina Magdalena 
Popa ; 21,15 Film serial „Eva
datul" ; 22,05 „Opus-pocus" — 
Glumă muzical-coregrafică ; 23,05 
Telejurnalul de noapte; 23,15 
Telesport

Să pornim de la premisa că 
ceea ce știi nu poate fi depășit 
de ceea ce trebuie să știi, vrei 
să știi. Profesorul punea astfel 
problema, întrucît acum facul
tățile au ocazia să aleagă cu mai 
miultă severitate viitorii stu
dent!. Cerința de a ridica gra
dul exigenței selecției în învă- 
tămîntul superior se vehicu
lează azi în toate institutele de 
învățămînt superior ale lumii. 
Ministerul Educației din Franța 
— își amintea profesorul — spu
nea odată că primirea în facul
tate ar trebui să fie un fel de 
naufragiu — un naufragiu or
ganizat — și numai cei care ar 
avea curajul și iscusința să 
ajungă la mal. să primească bo
tezul navigajului în marile în
tinderi ale inteligentei umane. 
Naufragiul, dacă 
așa concursul de admitere în 
facultate, la noi 
criteriu] valoric, și nu și social, 
ar consta într-o mai mare sensi
bilizare a mijloacelor de diag
nosticare a potentelor Intelec
tuale ale celor care bat la por
țile facultăților. Să pătrundă 
cei chemați, elita liceelor pe 
care școala l-a apropiat de 
știința preferată. Și. în plus, 
le-a maturizat preocupările, 
îneît efortul mare ce li se cere 
să nu le anihileze voința, ci, 
dimpotrivă. Adică facultățile 
au nevoie de un fond de valori 
autentice pe care să le poată 
cultiva în adîncime, nicidecum 
însă prin pierderi din întinde
re. Cînd vorbim de specialitate 
trebuie să înțelegem exact că 
ne referim la un om cu o for
mație profesională și nu la de- 
formație profesională. Or, for
mația profesională, care presu
pune o etapă de sinteze, se 
realizează pe un fond de cul
tură bine structurat și mereu 
lărgit, întregit

Prin Informația cultu
rală 7 Pentru că după 
cîte cunosc în rîndnl 
unor tineri cuvtntul „e- 
rudit" circulă prea puțin ; 
ei se apără de obicei cu 
dictonul „non multum 
aed multa".

putem numi

avînd numai

Concluzia a fost aceasta. Li
mitarea la informația culturală 
este un subterfugiu, o atitudine 
superficială fată de cultură. în
tr-adevăr formarea orizontului 
de cultură presupune, sine qua 
non. informația, dar nu se poate 
mărgini la aceasta în nici un 
caz. Informația înseamnă înre
gistrare, cultura presupune un 
proces de asimilare. Omul In
format nu este totodată om de 
cultură, ci pur și simplu un om 
informat. Cărțile pot fi citite 
printre rînduri, în diagonală, 
depinde însă de ce citești. E 
demodată erudiția? Poate eru
diția în accepția secolului al 
XIX-lea, largă, ridicată la rangul 
de pregătire enciclopedică. 
Contemporaneitatea impune e- 
ruditia în profesie, ceea ce nu 
înseamnă cu nimic mai puțin 
față de erudiția secolului al 
XIX-lea.

în discuția cu profesorul Go- 
îa n-am ajuns la capitolul 
„sfaturi". Interlocutorul «-a 
ferit de ele. Mi-a spus : tînăru- 
lui nu-i place să-i vorbești des
pre experiența ta. Și nici nu 
trebuie s-o faci. El are nevoie 
de experiența lui, să dea el cu 
capul de pragul de sus. nu de 
dragul greutăților, ci pentru că 
așa e bine, așa se învață. Ex
periența e utilă, te ferește de 
irosirea efortului, dar este 
poate în același timp, genera- 
toarea unei comodități. Tînărul 
se obișnuiește să aștepte ex
periențe, să reDete la infinit 
experiențe, si sfîrșește prin a 
nu se ridica niciodată la 
experiența lui. Să-1 ajutăm să 
se ridice punîndu-1 în situația 
de a gîndi, de a ajunge la con
cluzii utile.



Vietnam 

Lupte 
înverșunate 

la Hue
Atacul declanșat de forțele pa

triotice asupra satului fortificat, 
situat la 4 kilometri nord-vest de 
Hue, a prilejuit, potrivit agenției 
France Presse, una din luptele 
cele mai crîncene din această 
regiune a Vietnamului de sud. 
în această luptă, comunică agen
ția citată, 12 militari americani 
au fost uciși și 137 răniți.

Totodată, la Saigon s-a aflat 
că în noaptea de joi spre vineri 
forțele patriotice au deschis foc 
de mortiera asupra teritoriului 
stației radar de la Phu Lam și 
asupra cartierului administrativ 
al orașului Binh Chanh.

Forțele armate ale Frontului 
Național de Eliberare au conti
nuat să bombardeze diferite in
stalații militare americane și gu
vernamentale din Delta Mekon- 
gului, printre care și aerodromul 
Tra Noc. De asemenea, la sud- 
est de My Tho a avut loc o cioc
nire între un detașament al for
țelor patriotice și unul al forțelor 
guvernamentale, soldat cu nume
roase pierderi în rîndul militari
lor saigonezi.

La Hue, luptele între forțele 
patriotice și trupele americano- 
saigoneze au continuat cu înver
șunare fi in dimineața zilei de 
vineri. Cu toate atacurile masive 
ale trupelor americane, sprijinite 
de unități de aviație care lansea
ză bombe cu napalm, puternica 
fortăreață din centrul orașului — 
citadela — continuă să reziste. 
Steagul F.N.E. continuă să flu
ture deasupra vechii cetăți im
periale de peste trei săptămîni. 
Luptele se duc în prezent în 
partea de nord a zidurilor care 
înconjoară citadela, pe malul fiu
lui Parfumului.

La baza americană de la Khe 
Sanh, forțele patriotice au dobo- 
rit joi un elicopter gigant, avînd 
la bord 38 de oameni. In ulti
mele trei zile — scrie agenția 
France Presse — patrioții și-au 
intensificat bombardamentele a- 
supra bazei, unde 6 000 de mi
litari americani se află încercuiți.

Forțele patriotice continuă să 
exercite presiuni asupra regiunii 
din jurul capitalei Vietnamului 
de sud. în cursul zilei de vineri 
aviația a intervenit în sprijinul 
trupelor americano-saigoneze, 
lansînd asupra unităților forțelor 
patriotice și bombe cu napalm.

în Delta Mekong detașamente 
ale F.N.E. au continuat să bom
bardeze diferite instalații milita
re americane și sud-vietnameze 
între care aerodromul de la Tra 
Noc. La sud-est de My Tho, în
tre un detașament al forțelor pa
triotice și trupe guvernamentale 
s-a produs o ciocnire soldată cu 
numeroși morți și răniți în rîn- 
durile militarilor saigonezi. A- 
genția France Presse, citînd sur
se oficiale sud-vietnameze rela
tează că în noaptea de joi spre 
vineri patrioții au deschis foc 
de mortiere asupra stației radar 
de la Phu Lam și asupra cartie
rului administrativ al orașului 
Binh Chanh.

VIETNAMUL DE SUD. Militari americani în derută, în 
urma atacurilor întreprinse de patrioți Ia Hue.

CUBA. Fabrica de ciment din Nuevitas.

Swazilandul va deveni 
independent la 6 septembrie

Conferința constituțională pen
tru acordarea independenței 
Swaziland-ului s-a încheiat vi
neri la Londra prin acordul celor 
două guverne ca independența 
micului teritoriu sud-african să 
fie proclamată la 6 septembrie și 
ca drepturile privind exploatarea 
bogatelor sale resurse minerale 
să revină Swaziland-ului. Confe
rința nu a rezolvat însă proble
ma rămasă în impas a compensa
țiilor cerute de Swaziland pentru 
pămînturile luate de coloniștii al
bi în cursul celor 70 de ani de 
dominație britanică. Această pro-

Convenție 
româno- 
cubaneză 

în domeniul 
televiziunii

Joi s-a semnat la Havana o 
convenție de colaborare în do
meniul radiodifuziunii și tele
viziunii între România și Cu
ba. Convenția prevede lărgi
rea schimburilor de emisiuni 
și programe de radio-docu- 
mentare, de jurnale informa
tive și sportive, precum și un 
schimb de experiență între 
cele două țări în domeniul 
radioteleviziunii.

Convenția a fost semnată de 
Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana și de Jor
ge Serguera, directorul gene
ral al Institutului cuban de 
radioteleviziune. 

blemă va face obiectul unor noi 
negocieri în luna iulie, cînd de
legația Swaziland-ului va reveni 
la Londra.

ÎN CAPITALA Suediei » 
avut loo o puternică demon
strație a tineretului împotri
va războiului agresiv al 
S.U.A. din Vietnam. Purtînd 
torțe aprinse, mii de tineri 
au străbătut străzile princi
pale ale capitalei scandînd : 
„S.U.A. — afară din Viet
nam !', „Să se pună stavilă 
imperialismului american !“. 
Demonstranții purtau, de a- 
semenea steaguri ale Fron
tului național de eliberare. 
In fruntea primei coloane se 
afla și U. Palme, ministrul 
învățămintului. In încheie
rea demonstrației a avut loc 
un mare miting.

ÎN CARTIERUL LATIN 
din Paris a avut Ioc o de
monstrație a studenților îm
potriva agresiunii americane 
din Vietnam. Deasupra uni
versității au fost înălțate 
drapele ale Frontului națio
nal de eliberare și ale R.D. 
Vietnam. Studenții au hotă- 
rît, de asemenea, să ceară 
schimbarea denumirii bule
vardului Saint-Michel în 
„Bulevardul Vietnamului e- 
roic“ și au fixat pe pereții 
caselor tăblițe cu noua de
numire.

Decanul de studii pentru 
pregătirea studenților In ve
derea obținerii licenței sau a 
doctoratului de la Universita
tea din Princeton (statul New 
Jersey), profesorul Collin Pio- 
oendrigh, a declarat că „atîța 
timp cit el va fi. decan" uni
versitatea nu va refuza repri
mirea studenților care au fost 
condamnați la închisoare în 
urma refuzului de a se înrola 
în armată pentru a fi trimiși 
în Vietnam. Toți acești stu
denți, a subliniat el, se vor 
bucura de o bună primire. 
Referindu-se la faptul că mulți 
studenți preferă să emigreze 
pentru a evita serviciul mili
tar, profesorul Piooendrigh a 
făcut trista constatare că „da
că mulți intelectuali americani 
își părăsesc țara ca urmare a 
timpurilor dificile, atunci e- 
poca Mc Charthy pare să fi 
fost o „plăcere" în compara
ție cu situația de acum.

în capitala Indiei continuă 
greva celor 30 000 de profe
sori și învățători care reven
dică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Aproape toate școlile 
elementare și medii din Delhi 
și-au încetat activitatea. Pre
sa din Delhi informează că 
pentru participarea la grevă 
autoritățile au concediat 850 
de profesori și au suspendat 
temporar alți 750.

MITINGUL DL LA PRACA
PRAGA 23. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen Ionescu, 
transmite r Vineri a avut loc 
la Praga mitingul oamenilor 
muncii din capitala cehoslova
că cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a victoriei poporu
lui muncitor din Cehoslovacia 
din februarie 1948.

în piața vechiului oraș — 
împodobită sărbătorește — se 
aflau aliniate unități ale mili
ției populare, ale corpului se
curității naționale și ale arma
tei populare cehoslovace. De 
asemenea în piață se aflau mii 
de oameni ai muncii.

în tribuna oficială se aflau 
A. Dubcek, A. Novotny, J. Le- 
nart și alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci, 
conducători ai partidelor și 
organizațiilor frontului națio
nal, precum și delegațiile de 
partid din țările socialiste a- 
flate la Praga pentru a par
ticipa la sărbătoarea poporu
lui cehoslovac.

în tribuna oficială sînt pre- 
zențî tovarășii Ni cola e 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației Partidului Comunist 
Român, și membrii delegației,

★

PRAGA 23. — Corespondentul 
Agerpres. Eugen Ionescu, trans
mite : Vineri dimineața a avut 
loc la Praga solemnitatea depu
nerii de coroane de flori în sala 
centrală a monumentului național 
de la Vitkov, din capitala ceho
slovacă. Au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a Adunării Na
ționale Cehoslovace, a C.C. al 
Frontului național, a guvernului 
R.S. Cehoslovace, precum și din 
partea delegațiilor de partid din 
țările socialiste prezente la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a victoriei po
porului muncitor din Cehoslova
cia din februarie 1948.
IIBJ liWFin ■

Adunarea festivă de la Moscova
La Palatul Congreselor din 

Kremlin a avut loc vineri adu
narea festivă a oamenilor mun
cii și militarilor garnizoanei 
Moscova, consacrată semicente
narului forțelor armate sovie
tice și flotei maritime militare. 
La adunare au luat parte repre
zentanți ai vieții publice, co
mandanți militari, reprezentanți 
ai garnizoanei din capitală.

în prezidiul adunării au luat 
loc Leonid Brejnev, Alexei Ko- 
sîghin, Nikolai Podgornîi și alți 
conducători sovietici, mareșali 
ai Uniunii Sovietice, precum și 
conducătorii delegațiilor mili

LA INVITAȚIA partidelor social-democrate din țările nordice, 
Andreas Papandreu, fost ministru grec, a sosit vineri dimineața 
la Copenhaga, venind de la Paris. în capitala daneză, el va avea 
întrevederi cu numeroase personalități politice, printre care mi
nistrul de externe Paul Hartling, fostul prim-ministru Otto 
Krag, Per Haekkerup etc. Duminică, Papandreu va participa la 
o întrunire publică a asociației studenților.

DUPĂ cum relevă ziarul „Te- 
leftea", guvernul din Nicosia 
intenționează să interzică zborul 
bombardierelor atomiqe brita
nice în spațiul aerian al Cipru
lui. In prezent, guvernul pre
ședintelui Makarios studiază cu 
toată atenția această problemă.

La Moscova a avut loc con
sfătuirea sovieto-franceză în 
problemele cercetării științi
fice a spațiului cosmic, teleco
municației cosmice și meteoro
logiei. Particlpanțil la consfă
tuire au întocmit un plan-grafic 
de lucrări comune în vederea 
construcției șl pregătirii lansării 
satelitului francez „Roșeau” cu 
ajutorul unei rachete purtătoare 
sovietice. Lansarea este proiec
tată pentru afîrșltul anulul_ 1971. 
S-a căzut de acord asupra pro
gramului de cercetări șl expe
riențe pentru transmiterea tele
viziunii în negru-alb șl în cu
lori, precum și a semnalelor te
lefonice pe mai multe canale 
Între Moscova ți Paris prin in
termediul satelitului de teleco
municații „Molnia-1“.

Au fost examinate noi pro
puneri in vederea organizării 
experiențe științifice suplimen
tare cu aparate cosmice sovie
tice, precum și efectuării de 
experiențe comune cu ajutorul 
unor mijloace de cercetare te
restre.

Acțiuni ale studen
ților madrileni

Tulburările semna
late în rîndul studen
ților spanioli care re
vendică democratiza
rea sistemului de în- 
vățămînt universitar 
continuă să se inten
sifice. In pofida mă
surilor drastice luate 
de autorități, nume
roși studenți de la fa
cultatea de drept a 
Universității din Ma

drid au participat joi 
la o întrunire a sin
dicatului lor demo
cratic. Manifestanții 
au fost evacuați cu
forța de unități ale
poliției care au pă
truns în incinta fa
cultății. In aceeași zi, 
aproximativ 1 000 de 
studenți de la facul
tatea de științe poli
tice au declarat gre

tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Praga.

La miting a luat cuvîntul 
Antonin Novotny, președintele 
R.S. Cehoslovace, care a rele
vat însemnătatea evenimente
lor din februarie 1948 pentru 
dezvoltarea Cehoslovaciei so
cialiste, succesele obținute de 
poporul cehoslovac în cele 
două decenii care au trecut de 
la istoricul eveniment, politi
ca externă promovată de R.S. 
Cehoslovacă.

Alexander Dubcek a adus 
salutul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia tuturor oamenilor 
muncii din orașul Praga.

în încheierea mitingului, în 
uralele celor prezenți, unitățile 
miliției populare, făurite în 
focul evenimentelor din fe
bruarie 1948, părăsesc piața, 
îndreptîndu-se în marș pe tra
seele istorice ale Pragăi, par
curse cu 20 de ani în urmă.

★

La solemnitate au participat 
Alexander Dubcek, Antonin No
votny, Jozef Lenart și alți con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci. Au participat, de a- 
semenea, delegațiile de partid 
din țările socialiste.

Din partea Partidului Comu
nist Român o coroană de flori a 
fost depusă de către delegația 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.

*
După solemnitatea depunerii 

de coroane, delegația Partidului 
Comunist Român a vizitat gale
riile naționale de artă din Praga.

tare din țările socialiste sosite 
cu acest prilej la Moscova.

In prezidiu a luat loc și gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, conducăto
rul delegației militare din țara 
noastră. în sală se aflau cei
lalți membri ai delegației Mi
nisterului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România 
și delegația veteranilor de 
război și foști deținuți politici.

Raportul consacrat semicen
tenarului forțelor armate sovie
tice a fost prezentat de mare
șalul Andrei Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

LORDUL FLOREY, omul 
de știință australian care a 
descoperit calea de prepa
rare a penicilinei în canti
tăți mari și a făcut posibilă 
folosirea pe scară largă a 
acestui antibiotic în cursul 
celui de-al doilea război 
mondial, a încetat din viață 
la Oxford, în vîrstă de 69 de 
ani. Lui Florey i se datoreș- 
te izolarea și producerea în 
laborator a penicilinei, des
coperită în 1929 de Alexan
der Fleming. Lui Fleming, 
Florey și E. B. Chain li s-a 
decernat în 1945 premiul No
bel, pentru descoperirea pe
nicilinei și a efectelor el 
curative.

încheierea sesiunii
La Oslo s-a încheiat sesiunea 

de cinci zile a Consiliului Nor
dic din care fac parte Dane
marca, Islanda, Norvegia, Fin
landa și Suedia. Reprezentanții 
celor cinci țări au discutat în
deosebi problema intensificării 
colaborării economice dintre ță
rile nordice în cadrul A.E.L.S. și 
problema adoptării unei poziții 
comune față de Piața comună. 
După cum se știe, trei state 
scandinave — Danemarca, Nor
vegia și Suedia — au înaintat 
cereri de primire în C.E.E.

Corespondenții de presă re

va foamei. Manifes
tații studențești au 
avut loc, de aseme
nea, la facultățile de 
medicină, filozofie și 
științe economice din 
capitala Spaniei.

In cursul ciocniri
lor semnalate între 
studenții madrileni și 
poliție au fost opera
te aproximativ 100 
de arestări.

La orele 3 dimineața, 
cînd Sala „Palladium" de 
pe Broadway, unul din
tre cele mai mari loca
luri de dans din New 
York era plină de lume, 
a răsunat pe neașteptate 
prin difuzoare, în locul 
obișnuitei muzici de jazz, 
un scurt avertisment: 
„Razie !“. In aceeași clipă 
sala a fost inundată de o 
lumină puternică și pe 
cele șase uși de intrare 
și-au făcut apariția vreo 
șaizeci de polițiști din 
brigada specială antistu- 
pefiante.

Rezultatul raziei: trei iute de 
grame heroină confiscată și opt 
membri ai unei rețele de vînzători 
de stupefiante arestați. Captura, 
deși modestă în ansamblu, a fost 
rezultatul unei urmăriri perseve
rente care a durat mai bine de 
un an. „Este o picătură într-un 
ocean" — mărturisea ziariștilor 
David Pearson, șeful brigăzii care 

Ia operat razia — Palladiun este 
numai unul din cele o sută două
zeci de localuri new yorkeze 
unde se fac în fiecare seară tran
zacții cu stupefiante. Cel puțin 
trei mii de infractori se ocupă cu 
traficul".

Episodul din marea metropolă 
g americană este ilustrativ pentru 

ceea ce presa din Statele Unite 
și numeroase personalități denu
mesc „un flagel național". O ci
fră publicată la începutul Iui fe
bruarie de ministerul sănătății al 
S.U.A. ne poate ajuta să intuim 
proporțiile flagelului: în 1967 
narcomanii americani au cheltuit 

0 pe stupefiante peste 3,5 miliarde 
dolari. Numărul consumatorilor 
de stupefiante a atins în anul 
amintit 4 milioane adică de a- 
proape patru ori mai mult decit 
indicau datele estimative ale or
ganelor specializate pe anul 1967.

„Dacă narcomania amenință să 
transforme o parte a națiunii și, 
ceea ce e mai grav, o mare parte 
a adolescenților în epave — no
tează cunoscutul ziarist american 
Drew Middleton — aceasta se 
datoreste faptului că în America 
traficul ilicit cu stupefiante e una 
din industriile cele mai înflori
toare și mai rentabile".

După aprecierile presei ameri- 
Icane, în S.U.A. operează cel pu

țin 60 de banda care se ocupă 
cu contrabanda de stupefiante. 
Aceste bande dispun de elicop
tere și avioane reactoare, au pos
turi de radio-emisie și „curierii" 
lor sînt înzestrați cu o colecție 
de pașapoarte. Uneori se recurge

in parlamentul canadian au 
început dezbaterile în legătură 
cu moțiunea de încredere pre
zentată de guvernul condus de 
Lester Pearson. Luînd cuvîntul, 
primul ministru a afirmat că 
respingerea de către Camera 
Comunelor a proiectului de 
lege privind majorarea impozi
telor nu echivalează cu pierde
rea încrederii în guvernul său. 
El a menționat că în cazul in 
care moțiunea de încredere va 
fi totuși respinsă, guvernul va 
demisiona și vor avea loc ale
geri generale.

LA BOGOTA un autobuz plin 
cu muncitori și funcționari care 
se îndreptau spre locurile de 
muncă s-a ciocnit de o casă. 
Casa și autobuzul au fost com
plet distruse. Se semnalează 12 
morți și peste 70 de răniți, ma
joritatea în stare gravă.

Accidentul, care s-a datorat 
unei defecțiuni mecanice, a avut 
loc în apropierea Palatului San 
Carlos, sediul guvernului colum
bian.

Consiliului Nordic
latează că la actuala sesiune a 
Consiliului Nordic nu s-a reușit 
să se ajungă la o poziție comună 
față de Piața comună. Deși a 
fost adoptată o declarație care 
face apel la guvernele țărilor 
nordice de a crea condiții pentru 
intrarea în C.E.E., presa norve
giană califică această declarație 
ca un compromis care nu satis
face pe deplin nici urn din ță
rile membre.

Următoarea sesiune a Consi
liului Nordic va avea loc la Stock
holm in martie 1969.

• •• ••••••••••••••«

UNESCO a publicat cel 
de-al XIX-Iea volum din 
seria „Index translationum" 
(repertoriu de traduceri), în 
care sînt trecute 39 261 de 
traduceri publicate în 70 de 
țări, în cursul anului 1966. 
In fruntea țărilor traducă
toare se află U.R.S.S. cu 
3 968 titluri.

In 1966, Lenin a continuat 
să rămînă autorul cel mai 
tradus (201 traduceri). In 
1964, după Lenin veneau 
Shakespeare și Verne. In 
1966, pc locurile doi și trei 
se situează Simenon (137 
traduceri) și Tolstoi (122 tra
duceri). 

chiar Ia valize diplomatice. Des
coperirea de heroină în bagajele 
lui Mauricio Resal, amabadorul 
Guatemalei în Belgia și în vali
zele ambasadorului filipinez la 
Londra constituie numai două 
din cele mai recente capturi ale 
poliției anti-drog din Statele 
Unite.

Ingeniozitatea în materie de 
contrabandă cu heroină atinge o 
anumită virtuozitate. Nu mai pu
țin de 100 de kilograme heroină 
au fost introduse anul trecut în 
Statele Unite cu ajutorul... cli
nilor. Un mare număr de cîini 
de rasă importați din Anglia de 
către o firmă specializată din

FLAGELUL 
DROGURILOR
New Orleans aveau în stomac 
zeci de buline din mase plastice 
de formă ovală, pline cu heroi
nă. Un denunț, probabil rod al 
rivalității dintre traficanți, a pus 
capăt sistemului. De atunci din 
octombrie trecut, transporturile 
de cîini din import sînt supuse 
unui control radiologie. Pînă și 
avionul personal al președintelui 
Johnson „Air Force 1“, a fost fo
losit de traficanții de stupefiante 
ca un fel de cursă de mesagerii. 
La înapoierea avionului după 
zborul efectuat la Manilla și 
Bangkok cu prilejul conferinței 
din capitala filipineză din toam
na trecută, sub fotoliul pe care 
stătuse președintele s-a găsit un 
colet cu 3 kilograme de heroină. 
Riscurile la care se expun „regii 
stupefiantelor" sînt compensate 
cu prisosință : potrivit unor cal
cule publicate de LIFE un kilo-

• 4 milioane de 
narcomani • Cîini 
de rasă și buline 
cu heroină • Co
letul din avionul 
special al pre
ședintelui

R. S. CEHOSLOVACA. „Turnul negru" din Klatowy, orășel 
din vestul Boemiei.

MICUȚA belgiană Eliane de 
Feyter, în vîrstă de cinci ani, 
suferindă de leuco-encefalită, 
care cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă a primit peste un mi
lion de mesaje și daruri din lu
mea întreagă, a încetat din via
ță vineri. In ultimele săptămîni 
ale vieții sale, Eliane unul din 

Afacerea GECOMiN

0 nouă arestare
O nouă arestare a fost operată de poliția congoleză în legătură 

cu deturnarea unei importante sume din fondul Societății gene
rale congoleze de .minereuri (GECOMIN), Este vorba de Paul 
Gipson, director financiar al Consiliului de administrație al 
GECOMIN, acuzat că a emis la 8 ianuarie 1968 un cec pentru 
o importantă sumă de bani în beneficiul lui Jean Baptiste Kibwe, 
fostul președinte al Societății generale congoleze - de minereuri, 
arestat de mai multe săptămîni.

Gipson este cea de-a cincea persoană de naționalitate congoleză 
arestată în urma anchetei întreprinse de autoritățile Congo-ului 
în legătură cu fraudele comise de fosta conducere a GECOMIN.

în prezent s-au luat măsuri pentru reorganizarea conducerii a- 
cestei societăți.

gram de opiu costă în locurile 
unde e produs 500—600 dolari 
iar heroina, extrasă din opiu, care 
e transportată prin contrabandă 
se vinde în S.U.A. cu 450.000— 
480.000 dolari kilogramul.

Rezultatele măsurilor poliție
nești directe, deși rețeaua specia
lizată cuprinde peste 2 000 de 
agenți și utilizează larg serviciile 
„Interpoor'-ului sînt foarte mo
deste. Cifrele aproximative pe 
anul 1967 ale direcției anti-drog 
din Biroul Poliției Federale a 
S.U.A. arată că numai 4—5 la 
sută din stupefiantele de contra
bandă au fost interceptate și con
fiscate. începînd din anul trecut 

se procedează la un control spe
cial permanent al curselor aerie
ne. Fiecare al doilea avion care 
sosește din regiunile „suspecte" 
e controlat cu minuțiozitate. Ra
ziile masive în diverse localuri 
au devenit de zece ori mai nu
meroase decit în anii 1965—1966. 
„De fapt — constată însă Harry 
I. Anslinger, comisar federal al 
S.U.A. în problema stupefiante
lor — singura consecință foarte 
vizibilă a sporirii rețelei poliție
nești anti-drog este pretextul ofe
rit traficanților pentru scumpirea 
masivă a drogurilor. în prezent o 
pastilă pe bază de heroină costă 
6 dolari, dublu față de anul 
1965”. Alt expert în materie, 
Mark Field, directorul controlu
lui drogurilor din Ministerul Să
nătății al S.U.A. își exprimă opi
nia că „nici întreaga forță a ar
matei de uscat, a marinei și a 
infanteriei marine la un loc n-ar 
putea reduce pînă la anihilare 
rețeaua comerțului ilicit cu stu
pefiante". Argumentul lui Field : 
„Atîta vreme cît mari firme și 
bănci au făcut din industria dro
gurilor o sursă suplimentară de 
ciștiguri astronomice și favori
zează prin influența lor contra
banda, nimeni în Statele Unite, 
nici Congresul, nici Casa Albă 
n-ar putea impune un război 
total împotriva stupefiantelor". 
Este un argument judicios, din 
sursă competentă, argument care 
explică în mare măsură nu numai 
ineficienta acțiunilor poliției dar 
și extrem de rapida extindere a 
flagelului drogurilor.

EM. RUCAR

cei șase copii ai unui subofițer 
din forțele aeriene belgiene, își 
pierduse cunoștința. Doctorii a- 
bandonaseră orice speranță în 
vindecarea fetiței, încă din luna 
noiembrie, fiind neputincioși fa
ță de acțiunea destructivă a 
leuco-encefalitei asupra creieru
lui.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA j București. Plata ..Sclnteli”. Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din Intr eprlnderi șl instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul! Combinatul Poligrafie „Casa Scînteii”.


