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Sîntem în biroul tovarășului 
Emil Teodorescu, șeful biroului 
de învățămînt din cadrul uzinei 
„6 Martie“ — Zămești. După ce 
ni se pune la dispoziție un „gra
fic de frecvență**  — a cărui sin
gură calitate este aceea de a fi 
colorat —. și după ce ni se vor
bește în termeni cît mai elogioși 
despre „eforturile44 depuse de bi
roul de învățămînt pentru ridica
rea pregătirii profesionale a tine
rilor muncitori (căci aceasta este 
problema de care ne ocupăm în 
rîndurile de mai jos), șeful birou
lui conchide, nu fără o umbră 
vizibilă de amărăciune :

— Noi am făcut tot ce era po
sibil ; vina nu ne mai aparține 
nouă, celor de la învățămînt.

Ne interesează așadar, modul 
în care s-au desfășurat cursuri
le de ridicare a calificării în uzi
na din Zămești, cum este apre
ciată eficiența lor. In analiza 
noastră plecăm de la cîteva date 
statistice oferite chiar de tovară
șul Teodorescu, șefu^ biroului de 
învățămînt: cursurile, pe diferi
te specialități (17 la număr), cu- 
prinzînd peste 1 000 de lucrători 
s-au desfășurat în cadrul a șase 
secții din uzină.

Nu putem spune că la această 
formă de ridicare a pregătirii 
profesionale numărul celor în
scriși nu este satisfăcător. Sub
liniem, înscriși, pentru că reali
tatea este cu totul alta. Iată spre 
exemplificare situația existentă la 
una dintre cele mai importante 
secții ale uzinei — mecanica 
grea : total înscriși (este vorba de 
așchietori) — 285. Dintre aceștia, 
45 (15 la sută) au venit doar la 
două lecții, 82 (28 la sută) au 
participat o singură dată iar 82 
(28 la sută) n-au participat la 
NICI O lecție de curs!

Dacă avem în vedere că în to
tal s-au ținut doar... 4 lecții, că 
numărul celor care au participat 
la o singură lecție poate dubla 
procentul celor care au dat bii 
cu fugiții chiar de Ia început, că 
situația poate fi, fără să greșim, 
generalizată și la celelalte me
serii și secții din cadrul uzinei, 
avem în față adevăratul califica
tiv al preocupării conducerii în
treprinderii, a serviciilor răspun
zătoare în această direcție. Și, ca

asupra modului cum s-a făcut 
mobilizarea la această formă de 
pregătire profesională. Și o vom 
face prin cuvîntul celor chemați 
să răspundă direct de această 
problemă. Iosif Molnar — „lec
tor**  — responsabilul cursului, 
secția mecanică grea : „îmi aduc 
aminte că am primit o listă de la 
conducerea secției, mie mi s-a 
spus să fac un catalog și l-am 
făcut, după cum vedeți..."

a

Cu puțin înainte de ora 10 
cîțiva brigadieri s-au retras.

— De ce nu mai stați, doar e 
reuniunea voastră — încearcă 
să-i oprească Maria Meșter, se
cretara Comitetului municipal 
U.T.C.

Pe șantier, băiatul acesta avea și 
funcția de sanitar, purtător — 
fără să fie prea multă nevoie de 
ea — a unei lăzi cu o cruce ro
șie vopsită la iuțeală. Boala „de 
bază", acolo sus pe șoseaua ce se 
construia, erau bătăturile. Dar

Duminică, pe înserate. In sala 
lungă în care de obicei se țin 
ședințe scaunele au fost scoase 
și ritmul orchestrei „Academic" 
îmbie la dans pe cei cîțiva ti
neri de pe margine.. „E lipsă de 
fete" — aud. Cineva iese în 
stradă să înlîlnească prietene, 
colege, să le convingă să intre 
pentru ca reuniunea tovărășească 
„să-și atingă scopul". Da, chiar 
așa spunea băiatul acela uscățiv : 
să-și atingă scopul". Reuniunea 
a fost organizată în cinstea se
riei a Vl-a de tineri întorși de 
pe Șantierul Național al Tinere
tului Bumbești-Livezeni. Ei, bri
gadierii din Deva, sînt prezenți 

. cu toții. Privesc în aceeași di- 
, recție: intrarea^și fără să nu
meri fetele care intră, îți dai sea- 

.ma, după mimica lor că reuniu- 
_ nea „își va atinge scopul"!

Totuși, nu se dansează. In 
fața tînărului auditoriu dornic de 

■ vești de pe șantier, „eroii" își 
povestesc isprăvile. Intr-un colț 
Lucia Budiu îl ascultă pe șeful 
de brigadă Ion Dan. In altul, cu 
asistență mai numeroasă (în care 
le distingem pe Lia Budin și 

.Flori Iurie) untînăr mărunțel 
cu un păr negru, creț descrie 

.complicațiile descărcării vagoa
nelor cu nisip, cu tot șirul de 
.NTS-uri ce trebuiau respectate.

DOUĂZECI DE
INTILNIRI PE

Siluete industriale în perimetrul municipiului Pitești
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— Nu mă ocup eu de această 
problemă. După cite știu, biroul 
de învățămînt.

Afirmațiile șefului secției ne 
dezorientează. Poziția conducăto
rului direct al secției nu ni s-ai 
fi părut stranie, poate, dacă dis
cuțiile noastre s-ar fi referit la 
cu totul altceva. Ea este cu atît 
mai de neînțeles cu cît lipsa to
tală de interes se manifestă la 
șeful unei secții cu pondere ridi
cată în producția uzinală, cu atît 
mai mult cu cît ea generează

CALIFICAREA CADRELOR SĂ
URMEZE PROGRESUL TEHNIC

afirmațiile noastre să nu pară 
simple vorbe, cel puțin pentru a- 
cești factori, vom aduce spre 
ilustrare o serie de alte elemen
te convingătoare.

Analizăm împreună cu unul 
din lectorii desemnați (pe deasu
pra și responsabil al cursului), 
inginerul Iosif Molnar, frecvența 
participării fiecărui lucrător. Lă
săm la o parte faptul că „durata" 
a fost stabilită și restabilită la... 
4 ȘEDINȚE (!?!), că în fond 
s-au ținut doar 3 (ultima fiind pe 
21 martie a.c., nici după o lună 
și jumătate de la începutul pri
mei lecții), că la ultima lecție „de 
închidere" (pe 3 iunie a.c.) a par
ticipat, din 285 de cursanți. 
doar... UNUL. Vom insista dar

Traian Pupăză — maistru (lec
tor ). „După cîte mi-amintesc 
le-am predat o singură lecție. 
Dar, și atunci nu prea aveam cui 
să predau, lipseau foarte mulți". 
Jan Drăguș — maistru. „Eu le 
afișam anunțurile cu data exactă 
a cursurilor, 
observa..." 
șeful secției, 
rulescu :

— Știați de existența acestor 
cursuri în secția dv. ?

dar nimeni nu le 
Stăm de vorbă cu 
inginerul Radu Țî-

DIALOG CU ANUL ȘCOLAR
1968-1969

ÎNAINTE 
DE PREMIERĂ
In curtea școlii a mai înflorit 

o tufă de trandafiri, salcîmii, care 
erau atît de mici la plecarea în 
vacanță au ajuns în dreptul fe
restrelor de la parter; s-a con
struit o nouă sală de sport, un 
teren de tenis; pe aleea princi
pală au fost puse bănci și în 
sfîrșit, surprizele se vor ține lanț.

Aceasta va fi — alcătuită foarte 
sumar — imaginea întîlnirii ele
vilor craioveni cu noul an școlar.

O discuție cu inspectorul I- 
vancu Dumitru de la Inspectora
tul școlar orășenesc ne dezvăluie 
Craiova ca pe un oraș cu o puter
nică rețea de învățămînt: 23 de 
școli de 8 ani, un număr mare de 
licee de cultură generală și licee 
speciale — industriale, agricole, 
economice, un liceu de muzică și 
arte plastice. Pregătirile necesare 
începerii anului școlar sînt pe 
terminate. Toate unitățile șco
lare au fost recondiționate inclu
siv căminele și cantinele — bri
găzi speciale controlled fiecare 
școală în parte. Pentru prima 
oară — în această toamnă — 
au fost înființate 12 clase cu elevi 
de 6 ani la care vor preda învă
țătorii ce au obținut de-a lungul 
anilor rezultatele cele mai bune 
în munca lor, care de altfel, vor 
fi instruiți în cîteva ședințe orga
nizate la nivelul județului. Cele 
450 000 de manuale comandate 
au sosit pînă la această dată în 
proporție de 90 la sută și ele 
au fost repartizate treptat unită
ților școlare. Ultima zi de distri
buire a fost fixată ziua de 5 sep
tembrie. Este de altfel și pri
mul an în care librăriile au pus 
de multă vreme în vînzare ma
nuale pentru elevii de la cursul 
seral. In sfîrșit, am fost asigu
rată că pentru deschiderea în 
bune condiții a noului an școlar 
nu mai sînt necesare decît unele 
mici retușuri.

Documentarea pe... teren con
firmă optimismul gazdelor: re- 
condiționarea localurilor s-a ter
minat la toate școlile, efectuarea 
lucrărilor de întreținere și cură- 
țenî*,  ae desfășoară din plin, a-

provizionarea cu cărți e pe ter
minate. Școala nr 2 „Frații Bu- 
zești" pregătește o surpriză ele
vilor săi, se pregătește aici o sală 
de dirigenție dotată cu ziare și 
reviste — cu magnetofon și dia- 
filme care va crea o ambianță 
propice dezbaterilor pe diferite 
teme.

Laboratorul de fizică dl liceu
lui nr. 4 a achiziționat noi ma
teriale, iar la indicația profesori-

SABINA CARAUȘU

(Continuare în pag. a IV-a)

ACEEAȘI TEMĂ
împotriva lor se foloseau — pro
filactic — mănuși de protecție. 
Insă despre ele și despre lăâița 
lui, sanitarul n-a scos un cuvînt; 
era o funcție prea puțin eroică 
pentru un brigadier.

Și așa, sala s-a împărțit 
nesimțite în 20 de întîlniri pe a- 
ceeași temă: ȘANTIERUL.

înainte de a începe dansul s-a 
auzit un „de trei ori ca la briga
dă pentru toți participanții la 
reuniune / Hei rup — hei rup — 
hei rup — bum !“

In sala plină ochi, căldura 
crește. Ritmurile de care „Acade
micii" au grijă să fie cît mai va
riate deschid toate ferestrele.

pe

Tinerii își deschid un nasture 
al cămășii, cel de sub nodul cra
vatei.

— Sîntem obosiți, tovarășă se
cretară.

Nu se lăudaseră degeaba în 
fața fetelor. Elevi cu toții la 
Liceul Decebal, la Liceul indus
trial sau la școala profesională, 
aveau pe față o oboseală senină, 
purtată cu vizibilă mîndrie. Se 
îndepărtau cu pași rari, legănîn- 
du-se ușor, „ca oamenii mari".

La unsprezece și ceva cînd s-a

VALENTIN MUNTEANU

(Continuare în pag. a lV-a)

JURNAL DE Mr

repercusiuni dintre cele mai gra
ve asupra întregii activități a u- 
zinei.

Cui șe datorește această fluc- 
tuație exagerată ?

Și răspunsul nu se lasă greu 
de găsit.

Secția mecanică grea colabo-

Cită lumină în viața acestui 
prunc blond, care mănîncă un 
măr roșu ! Cită bucurie în glasul 
acestei păsări care e lăsată să-și 
crească puii în cuibul de sub 
streașină casei! Cîtă năvală de 
fericire, ce inundație de omenie 
în toată înfățișai ea acestei tinere 
femei, care a fost salvată de la 
moarte cînd năștea...

Bucuria aparține mai ales oa
menilor și ea este, de cele mai 
multe ori, un rezultat. Sînt și 
bucurii spontane, neașteptate. 
Dar, de obicei, marea bucurie se 
ivește la capătul unor drumuri. 
Dacă acolo se ivește prăbușirea, 
șansa bucuriei a. murit. Uneori, 
ea este numită brutal sau con
fundată cu satisfacția. Sentimen
tul bucuriei este, de fapt, un 
sentiment t de lumină interioară. 
Această lumină mai mulț se tră
iește, dectt se exprimă prin vor
be. Orice bucurie comunicată

Acest om nu mai poate să tacă, 
el se bucură cu glas tare, deși 
la rîndul lor, ceilalți țărani care 
erau pe la casele lor, cînd a ve
nit ploaia, se bucurau. Inchi- 
puiți-vă ce grozav de frumos ar 
fi fost dacă într-o clipă toată 
lumea ar fi strigat, din toate păr
țile, la fel de tare cu cel ce ve
nea de la cîmp: încolțește po
rumbul !

Cînd însă ne gîndim că orice 
om conștient are mai multe 
bucurii în aceeași zi și le trăiește 
la aceeași intensitate, să nu ne 
mirăm dacă la noapte el va dor
mi la fel de greu ca un soldat 
care vine din cîmpul de luptă, 
sau ca un miner ce se întoarce 
din șut! Să presupunem că cel 
care se întoarce de la cîmp stri
gând că încolțește porumbul, 
află că. nevasta i-a născut doi 
gemeni, că e chemat la primărie 
să i se comunice că fiul lui cel

PETRU G. BRATU
OMENESCUL

(Continuare în pag. a lV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Discutăm adesea în presă, in 

ședințe, despre actele de huliga
nism comise de unii tineri. Acu
zăm școala, acuzăm părinții, or
ganizația U.T.C., care n-au știut 
să facă, n-au știut să dreagă... U- 
neori, e drept mai rar, îi acu
zăm pe înșiși vinovății, iar pe
depsele pe care le primesc, le 
găsim binevenite.

Investigații mai amănunțite 
scot la iveală și categoriile de 
tineri care dețin, pe plan social, 
argumentele proliferării unor 
acte antisociale : sînt cei prove- 
niți fie din familii dezorganizate, 
fie din medii viciate, cei neîn
cadrați într-o activitate stabila, 
recidiviștii sau pur și simplu a- 
ceia care, tentați de ineditul li
nei fapte non-conformiste ajung 
de la non-conformism la huliga
nism.

Am în față actele unor dosa
re întocmite de Procuratura ora
șului Brașov. Sînt trimiși îp ju
decată un grup de minori, elevi 
ai unor licee din oraș, acuzați de 
„infracțiune de furt, tentativă de 
furt și conducere auto fără per
mis. Amănuntele nu sînt esenția
le, despre ei s-a mai scris. Ante
cedentele lor biografice sînt însă, 
deosebite. Starea materială a fa»

miliilor din care provin acești a- 
dolescenți este foarte bună : sala
rii mari, mașini personale, o po
ziție socială importantă.

Cum s-a desfășurat procesul 
de educație în asemenea familii,

retras și el. Lîviu — Emil S. (al 
cărui tată este profesor!) a tre
cut de la un liceu la altul din 
aceleași motive și într-un sfîrșit, 
exmatriculat. Toți s-au angajat 
muncitori necalificați la I.I.L.

Educația
cetățenească

a adolescentului
este lesne de imaginat. Gheor- 
ghe S. a fost elev, apoi, în 
clasa a X-a a fost retras 
de la Liceul nr. 1 din Bra
șov din cauza unei compor
tări necorespunzătoare. Lucian P. 
a fost mutat disciplinar de la Li
ceul nr. 4 la Liceul nr. 2 apoi

Brașov, unde n-au rămas însă de- 
cît cîteva luni fiind implicați, îm
preună cu lăcătușul Vasile D. în 
procesul mai sus amintit.

Obsedant, o întrebare revine la 
fiecare interogatoriu :

— Ce v-a determinat ?
— N-am știut că nu e voie...

Iar ceilalți, dincolo de scuzele 
mai mult sau mai puțin plauzi
bile, declară:. ,

— N-am știut care pot fi ur
mările faptei noastre...

Ascultîndu-i, ești tentat să te 
îndoiești de sinceritatea lor, tu, 
om matur, nu concepi să ți se 
motiveze o hoție sau un act de 
huliganism prin naivul argument: 
n-am știut că nu e voie... Dar 
înlănțuirea în care sînt prezen
tate faptele probează, totuși, bu
na credință raportată, bineînțe
les, la universul de înțelegere al 
adolescenților. Părinții, în do
rința de a-i apăra, de a-i sustra
ge pedepsei legilor, au încercat 
să dovedească debilitatea mintală 
a unuia sau altuia, trecînd sub 
iresponsabilitate actele lor. Trudă 
inutilă, menită să sublinieze mai 
pregnant atmosfera educativă în 
care au crescut copiii, slaba re
zistență a părinților în fața do
vezilor unui comportament com
promițător.

Fiecare dintre noi știm, din 
normele de educație ale familiei, 
ale școlii, din bagajul de legi ne
scrise ale conduitei sociale pe

GALINA BADULESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

■I
Un nou schimb intră în șut

Fotografii: O. PLEC AN

BUCURIEI
ION CRINGULEANU

prin cuvinte devine o explozie 
retorică, se dizolvă în exclamații 
stridente, iar cel care de fapt se 
bucura, se trezește în gol. Mulți 
dintre noi, simt actul firesc, de-a 
comunica și altora bucuria de 
care sînt cuprinși cîndva. Dacă o 
consumă singuri, simt că se su
focă. Deci, bucuria sipite pe un
deva nevoia de martori, nevoia 
de-a fi recunoscută. Ea e pateti
că și în general indiscretă, nu se 
aseamănă suferinței. Cînd ‘mama 
e fericită de fiul ei, care-n fie
care zi îi face cîte o bucurie 
prin notele pe care le obține la 
școală, prin felul în care se dis
tinge în comportări alese față de 
alți copii etc., ea simte nevoia 
să comunice și cu alte mame, că
rora, evident, le va împărtăși 
aprins totul!

Cînd, după o secetă de 4 săp- 
tămîni, după ce porumbul a 
fost însămînțat, vine ploaia to
rențială și udă bine pământul, 
primul om care va veni din 
cîmp spre sat, va striga ca un 
semizeu: încolțește porumbul I

mare a fost avansat la gradul de 
căpitan, cu două zile în urmă... 
Desigur, omul acesta va fi obosit 
cînd se va culca I Unui om i se 
pot întîmpla într-o zi mai multe 
bucurii mari, cum aceluiași om 
i se pot întîmpla mai multe ne
norociri tot într-o singură zi. Am 
vrut însă, prin acestea, să remarc 
acel spațiu deschis și luminos al 
bucuriei care-l face pe om foarte 
bun și naiv, îl întoarce într-un 
fel la trăirile de început ale 
ființei sale, cînd, se bucura fan
tastic să aibă un măr roșu în 
mînă. Bucuria trebuie recunos
cută și elogiată. Ea își are drep
tul de a se face împărtășită. Căci 
frumusețea unei fete este o 
bucurie a naturii, a părinților și a 
fetei însăși. Dar frumusețea ei, 
deci bucuria aceasta, se destăi- 
nuie oglinzii, lumii din jur, unui 
băiat de care se îndrăgostește. 
Nimănui nu i se poate lua drep
tul de a se bucura sau de a face 
bucurii altora. Rostul adevărat al 
vieții este ca omul să se bucure.

S-au redeschis cursurile de vară

ale Universității populare

„Nicolae lorga" din Vălenii de Munte

PE URMELE UNEI
PILDE LUMINOASE

Așa cum anunțam în ziarul de 
sîmbătă, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, în colaborare 
cu Comitetul județean de partid 
Prahova și organele locale, a luat 
inițiativa redeschiderii cursurilor 
de vară ale Universității ~ 
lare „Nicolae lorga44 de 
lenii de Munte.

Duminică, în prezența 
șilor Pompiliu Macovei, 
dintele C.S.C.A., Dumitru Bala- 
lia, prim-secretar al Comitetului 
județean P.C.R. Prahova, Miron 
Constantinescu, adjunct al Mi
nistrului învățămîntului, Ion Mo
rarii, vicepreședinte al C.S.C.A., 
acad. Ștefan Milcu, președintele 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, și

Popu
la Vă-

a altor personalități ale vieții 
noastre cultural-științifice a avut 
loc festivitatea deschiderii cursu
rilor și a dezvelirii unui bust al 
marelui cărturar în centrul ora
șului.

Aici totul este impregnat de 
amintirea „profesorului4*. Tipo
grafia din care ieșeau „Neamul 
românesc**  și zecile de cărți, lo
calul Universității populare, Școa
la de misionare culturale și na
ționale, teatrul în aer liber... 
Cursurile, vestitele cursuri de 
vară erau ținute de către inte
lectuali de pe întreg cuprinsul 
țării. Aici au vorbit, între alții, 
Vasile Pîrvan, Mihail Sadoveanu, 
A. D. Xenopol, dr. Ion Cantacu- 
zino, Virgil Madgearu. Erau, d®

asemenea, invitați intelectuali 
sași, unguri. Un confrate român, 
sau însuși Iorga, transpunea pe 
românește, pe măsură ce confe
rențiarul își ținea expunerea. De 
altfel, în rîndurile auditoriului se 
aflau invitați în fiecare an și nu
meroși reprezentanți ai minorită
ților naționale. Veneau aici învă
țători, intelectuali din toate do
meniile, țărani, cu mijloace pro
prii, rupîndu-și din timpul lor 
două trei săptămîni. Veneau aici 
cu conștiința că vor participa la 
un adevărat festiv spiritual al 
neamului. Cu rare excepții el 
le-a fost oferit în fiecare vară,

GH. BACIU
(Continuare în pag. a ll-a)
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CARTEA DE ARTA
THEODOR
PALLADY

Literatura rnonografistică con
sacrată lui Theodor Pallady s-a 
îmbogățit recent cu o lucrare 
semnată de Raoul Șorban. Auto
rul, deși oferă într-un capitol 
aparte de la sfîrșitul volumului 
cîteva date biografice rezumati
ve, absolut necesare înțelegerii 
vieții și operei (și prin aceste date 

una de 
în
ec-

carte.a nu ni s-a părut 
cercetare istoriografică), s-a 
dreptat mai ales către un 
mentariu liber, eseistic al picturii,

TREI COPII MINUNE 
rulează la Patria
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ;
Capitol (orele 9,15 ; n.ov j
13.45 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele :
9.30 ; 11,45 • 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (o- 

reLe 9 ; 12 ; 15 ; 16,30 ; 19,45).
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 

rulează la Festival ^1 ‘•(or^lb : 
9.30; 11,30; 13,30; : 21) :
GlBtia (orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
18.15 ; 20.30) ; Melodia (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,3(P; 20,45).

BOMBA DE LA ORA 10.10 
tuțeâză la Lumina (orele » 
8.4a — 16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Victoria (orele •
8.45 ; 11 ; 13,1-5 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45) ; Giulești (orele : 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

CĂLUȘARII — PERFORMAN
TELE MIȘCĂRII — TIMPUL 
BRĂILEI — NOI UNDE NE JU
CĂM? — AVENTURA — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7

(orele j
21,15) ;
11,50 ;

Pe bună dreptate, uneori, sîn- 
tem ’ indignați de ținuta unor ti
nerii ținută ieșită din comun. Ți
nuta vestimentară fi coafuia, în 
cele\ mai multe ocazii este o 
carte de vizită ce caracterizea
ză pe om sub toate aspectele. 
După părerea mea, cinematogra
fia, •radioul fi televiziunea, sînt 
printre cele mai puternice fi e- 
ficiente mijloace de propagandă. 
Or, ' prin intermediul micului e- 
cran, apar o serie de „vedete" 
card, sub aspectul celor enunțate 
mai sus, nu pot fi tn nici un 
caz •exemple bune.

Ce aveți de spus de coafura 
fi mustățile de focă ale lui Cor
nel \Chiriac, sau de coafura ti- 
nărului care a cîntat la emisiu
nea' Zig-zag de duminică, 7 iulie 
a.c.,, în compania formației „O- 
limpic ’68.

Eu sînt pentru propagarea 
noului în toate domeniile vieții, 
dar‘sînt împotriva excesului, ă 
exagerărilor care degenerează și 
au numeroase implicațti cu ca
racter social. Artiști sînt mulți

»

EDUCAȚIA CEUfEXEASCA 

A ADOLESCENTULUI
I

“ (Vrmare din pag. I)

caro l-am acumulat în ani de ex
periență, că anumite acte, anu
mite gesturi sînt catalogate de 
societate ca huliganisme sau în
călcări ale normelor ei etice. 
Știm și ne închipuim că am știut 
întotdeauna prin ce mijloace 
reacționează societatea în vede
rea «menținerii ordinii, ce pedep
se SUportă una sau alta din fap
tele .comise. Există însă o vîrstă 
cînd toate acestea nu au avut 
timpul necesar de sedimentare, 
de limpezire și triere a necesa
rului de ne-necesar, a legalului 
de ilegal: adolescența. Fără a 
lipsi această vîrstă de discernă
mânt și maturitatea necesară sta
bilirii unor legături între feno
mene, scuza adolescenților — in- 
infrăctori precum că nu au cu 
poscut urmările faptelor antiso- 

al structurii artistului. Fiecare 
capitol, purtînd un motto sugestiv, 
încearcă să definească (în spe
cial pe baza citatelor din „Jur
nal"), fără să răstoarne ceva din 
ceea ce critica a clasat pînă 
acum, structura artistului, spiri
tul operei, mecanismul interior 
de decantare și realizare artisti
că, specificitatea mijloacelor sale 
plastice, eternul „conflict", mai 
bine-zis dialog între desen și cu
loare, în pictura sa o încadrare

lează la Tipuri noi*  (orele 9— 
21 în eontinuai'e).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează Ia Doina (orele 1
11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21) •
Miorița (oțele : 9.15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Union (orele : 15,30;
18 ; 20,30).

CINEMATOGRAFE
ROATA VIEȚII

, rulează la Feroviar (orele : 8;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 16.30 ; 21) ;
Excelsior (orele : 9 ; 11,15 ;
13.30. 16: 18,30; 21) ; Modem 
(orele : 9 ; 11,15 ; ?3,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

BELA
rulează la înfrățirea (orele : 
15 30 ; 17.45 ; 20).

AVENTURIERII
rulează la Dacia (orele 8—*
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).

ți majoritatea se bucură de stime 
fi afecțiunea publicului. Modes
tia, îmbinată cu talentul fi voin
ța, caracterizează pe omul so

Acesta
este

bunul
gust?

cietății noastre socialiste. Merită 
a fi elogiățti printre alții (din cei 
care apar la televiziune), pentru 
ținută plăcută ca fi pentru ta
lent, Ștefan Bănică, Ion Cristi- 

dale, conține un sîrribure de a- 
devăr. Codul civil sau cel penal 
în care sînt inventariate detaliat 
încălcările legii, ale normelor de 
conviețuire, nu este o lectură la 
îndemîna oricui. Iar pretenția 
noastră de a crede că nivelul 
conștiinței este atît de ridicat in
cit a eliminat, de la sine, toate 
impulsurile infracțiunilor sociale 
sau morale, se dovedește a fi 
hazardată.

Intr-o atmosferă socială pe ca
re ne străduim zilnic s-o spălăm 
de orice insanitate morală, de 
orice manifestări care jignesc 
și coboară condiția umană a 
indivizilor, huliganismul poa
te fi generat și de necu
noașterea, neînțelegerea sau ig
norarea pericolului acestui fe
nomen. Numim „huliganice" g 
serie întreagă de atitudini sau 
fapte dar nu precizăm că ele sint9

(puțin cam neconvingătoare și 
declarativă) a acesteia în contex
tul artei universale și mai ales 
în contextul artei românești. In
sistăm asupra acestuia din urmă 
deziderat, căci deși la un pictor 
ca Theodor Pallady la care spe
cificul național e mai greu de 
surprins, de descifrat decît la 
contemporani ai săi ca Tonitza 
sau Petrașcu de pildă, (și aci are 
perfectă dreptate autorul), el in
dubitabil există și se cere nu nu
mai afirmat ci și demonstrat, 
,,demontînd" cu migală și acura
tețe viziunea, resorturile sale in
time de creație și gîndire. Am in
sistat asupra acestuia căci ches
tiunea privește elucidarea foarte 
importantă de altfel a locului pe 
care Pallady îl ocupă în pictura 
românească, influența sa asupra 
peisajului plastic interbelic și 
contemporan. Cârtea, fără să se 
vrea o carte exclusiv pentru ini- 
țiați, presupune totuși date cunos
cute despre Pallady, autorul re- 
Zervîndu-și dreptul de a divaga 
mai liber și adesea destul de ră
muros (cu o perfect disimulată 
plăcere de pictor' profesionist 
despre mijloacele de expresie, cu
loare, desen, compoziție în gene
re. Acest fapt nu impietează e- 
vident asupra acelor observații 
subtile, nuanțate, în care se in
tuiește adevărul asupra picturii 
hri Theodor Pallady, realizate îh- 
tr-un limbaj sugestiv și elevat. 
Ultimul capitol mai cuprinde în 
afara datelor citate cîteva suges-

DUELUL LUNG
rulează la BuzSști (orei®

15,30 ; 18).
VALEA

rulează la Grivița (orele : 9,30;
12; 15,30; 18; 20,30).

VIVA MARIA
rulează la Tomis (orele : 9—
15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,30) ; Arta (orele 8,45 ; 11 ;

13.15 : 15.45 ; 18.15 ; 20.30) ;
Bueegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18.15 ; 20,45).

IN ORAțUL „S“
rulează la Flacăra (orele :
13.30 ; 18 ; 20.30).

EV, Ell. EU Șl CEILALȚI
Unirea (orele 15,30 : 18).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Vitan (orele 115.30; 
18 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Floreasca (orele 9 ;

noiu, Sanda Țăranu, Ștefan Tă- 
pălagă, Florin Piersic ș.a.

Dacă televiziunea noastră în
găduie să apără pe micul eemn 
oameni în postura în care apar, 
oameni a căror ținută are foarte 
mari asemănări cu a acelora din 
epoca de piatră, nu trebuie să ne 
mirăm cînd, chiar în satele noas
tre, încep să apară pletoșl la 
14-—15 ani cu pantalonii îmbră- 
cați pe jumătate fi mini-jup la 
mama mare. Nu sînt adeptul 
campaniilor împotriva celor care 
se poartă strident în îmbrăcă
minte, dar consider că, pe linia 
educației estetice a tinerilor mai 
sînt multe de făcut. Nu sînt o 
personalitate fi nici cu „relații" 
ca să am garanția publicării a- 
cestul articol, dar rog ca, prin 
intermediul micului ecran, tot la 
emisiunea Zig-zag, să se elucide
ze această problemă, care poate 
constitui un răspuns pentru mi
ne și, probabil, un semn de în
trebare pentru cel care se Cred 
„frumoși" sau „interesanți" tchi- 
monosindu-se, sfidînd frumosul.

STAS AUREL 
maistru textllist la 
Filatura Fălticeni

N.R. După cum se vede, deși 
n-aceți relații și proptele vă pu
blicăm părerea.

măi mult Ca orice altceva, ilega
le și din acest motiv, oricind 
supuse rigorilor legii.

Mulți adolescenți se trezesc, 
ca după un duș rece, abia 
în fața instanței de judecată, 
abia în momentul în care legea 
își face simțită intransigența. 
Și recunosc că aii greșit. Dar, in 
aceluși timp, recunosc că nu au 
știut ce-i așteaptă. Evident, nu 
discutăm aici despre huliganii 
tnveterați, cU dese reveniri judi
ciare cară au reușit să-și forme
ze, în desele ciocniri cU legea, 
crusta ipocriziei și speculației 
meschine. Avem toate motivele 
să dam crezare acelor adolescenți 
care, pentru prima oară, cunosc 
un tribunal și o pedeapsă.

Educația cetățenească din școa
lă srf reduce la puținele ore de 
dirigenție în care, cu multe me
najamente, cu teamă de a nu fi 

tii deosebit de interesante prin 
care autorul intenționează pulve
rizarea cîtorva locuri comune, an
chilozate. repetate fără o prea 
mare acoperire privind creația 
artistului. Acestea privesc com
parația Matisse'—Pallady, apro
pierea pictorului de literatură, în 
special de poezia lui Baudelaire 
(care l-ar fi influențat) etc., și ar 
fi fost foarte interesant de între
prins aci o operațiune analitică, 
de investigare în profunzime, a 
acestor idei, elucidînd temeinic 
anumite aspecte ale creației artis
tului. Analiza e escamotată chiar 
atunci cînd abordează diversele 
genuri cultivate de pictor (natu
ră moartă, peisaj, nud, autopor
tret), sau pictura în genere. A- 
ceasta se datorește faptului că 
încă de la început Raoul Șorban 
a impus o ținută sintetică, evoca
toare (fără a cădea însă în edul
corat) în fața căreia nu putem 
emite nici o judecată. Totul se 
definește prin structură și afini
tăți și nu prin vreo metodologie 
oarecare. Remarcăm acest volum 
ca pe o carte utilă, realizată cu 
meșteșug literar, care prin diso
ciațiile subtile în definirea ope
rei palladvene constituie fără în
doială o treapta necesară, cărții 
totale, exhaustive pe care o aș
teptam despre Pallady și care de
sigur (ținînd seama și de dificul
tățile inerente obiectivului) va 
veni mai tîrziu.

C. R. CONSTANTINESCU

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30. 
16 : 18.15 ; 20.30).

If ATARI
rulează la Aurora (orele ?
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

TAFFY ȘI VINATORUL 

rulează la Volga (orele : 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Moșilor
15.30 J 18 ; 20,30.

JUDECATA
rulează la Viitorul
15,30 ; 18 ; 20,30).

EDDIE CHAPMAN.
SECRET rulează la Munca (ore

le 15 ; 17,30 ; 20).

(orele :

(orele î

AGENT

Băile Govora — loc de odihnă, recreare și tratament
Foto: O. PLEC AN

bruscat universul lor adolescen
tin, li se prezintă elevilor norme
le de conviețuire socială. Dar ele 
mai plutesc încă în abstracțiuni, 
în idei generoase dar inoperante 
pe planul realității ; nu e bine 
să furi, să minți, sa fii huligan, 
să înșeli. Și fiecare principiu se 
exemplifică cu o istorioară mora
lizatoare. în nici o oră de diri
genție nu s-a adus Codul civil 
sau penal (iar dacă undeva acest 
lucru s-a făcut, a fost o inițiati
vă individuală a unui cadru di
dactic), nu s-au prelucrat cu a- 
tenție, cu încăpățtnare, mai ales 
articole de lege spre care vîrstă 
elevilor se simte înclinată să le 
încalce. în unele școli, infracțiu
nea unor elevi este considerată :,o 
pată pe emblema școlii" și toți 
încearcă s-o mușămdlizeze, S“O a- 
copete de vederea celorlalți. în 
locul unor dezbateri publice, se
rioase, e drept, dureroase pentru 
deilcvenți dar pline de învăță
minte pentru ceilalți, se oferă a- 
cele surogate de educație cetățe
nească îndeobște cunoscute.

Familiile nu se sirilt totdeauna 
capabile să ofere copiilor toate 
condițiile cunoașterii și înțelege
rii legilor { din neștiință sau co^

tineretului i

PUBLICUL TEATRULUI

Ilala fabricii de clorosodice a Co mbinatului chimic Rm. Micea
Foto: O. PLECAM

Regizorul Radu Penciiilescu 
mi-a vorbit despre public. Pre
zumțiile trufașe pe care le fa
cem noi cu privire la desti
nul unei piese, dacă va avea 
sau nu o adeziune laruâ, sînt 
mici orgolii și palide subterfu
gii. Publicul nu exista ca o 
structură unitară. El este di
vers, înțelegerea lui este foarte 
deschisă, și noi nu trebuie să 
facem operația cea mai derizo
rie, de a falsifica opțiunile 
noastre de repertoriu punîn-

INTRE NOI
rulează la Rahova (orele j
15.30 ; 18 ; 20,30).

DACII
rulează la Lira (orele 15.30; 
18)

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Drumul Sării (Orâ- 
le : 15 ; 17,30 ; 20).

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

CONTELE BOBBY. SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC rulea

ză la Progresul (orele : 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CORABIA ..PASĂREA ALBAS
TRĂ" rulează la Crîngași (ore

le : 15,30 ; 18 ; 20 15).
TRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC rulează la Ferentari (ore

le : 15,30 ; 18 ; 20.30).
FANTEZIȘTII

rulează la Cosmos (orele :
15.30 ; 18 ; 20,15).

DĂ LABA. PRIETENE ! 
rulează la Pacea (orele : 16 ; 
18 ; 20).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Cinematecă (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

moditate, n-are importanță. Me*  
fiită să suplinească incompetența 
familiei, școala este și ea refrac
tară acestui proces.

Regulamentul șco(ar prevede o 
serie de îndatoriri pentru elevi, o 
serie de norme a căror încălcare 
o suportă elevii. Nediferențiat 
însă de la an la an, neacordat 
unui grad mai înalt de maturiza
re, unor condiții sociale deosebi
te, el permite dese derogări și în
călcări deIadorabile, în special, 
elevilor. Cei 3 adolescenți mutați 
disciplinar și apoi exmatriculați 
din licee din cdtiza absențelot, d 
atitudinilor necorespunzătoare 
n-au „beneficiat" de atenția mai 
îndelungată a școlii. Și astfel, 
aparent- minore încălcări ale re- 
gttlatnehtnltiî școlar att generât 
grave încălcări ale legilor socie
tății, î-au transformat pe adoles
cenți din „elevi — caz" în 
deținuți la penitenciar. Regula
mentul școlar nu poate ține loo 
de Cod penal sau civil, el poa^O 
deveni însă tin instrument al dis
ciplinei doar în momentul în ca
re este conjugat cu cunoașterea 
și studierea aprofundată a legilor 
țării și ă urmărilor pe câte le 
are încălcarea lor.

Convorbire cu regizorul RADU PENCIULESCU

du-le pe seama refeHnfolor 
lui.

— In fond, actul de creație 
adevărat își are cititorul sau 
publicul său.

— Bineînțeles. Public, care, 
pot spune, pornește de Ia ci- 
teva zeci și poate urca pinâ 
Ia sute de mii.

Șl, la urma urmei, valoarea 
nti constă In volumul său, ei 
în greutatea sa specifică.

Pentru că, mai ales Ia noi, 
trebuie să simțim în lucrul a- 
parent minor azi, triumful de 
mfitie.

De fapt, tot ceea ce am spus 
pînâ acum se poate rezuma 
într-o singură frază : Sînt con
vins că avem un public avizat, 
receptiv, public în care cred 
foarte mult.

— Ar însemna deci,-speranță 
și pentru spectacolele ce le vei 
monta în viitor.

— Sigur că da. Cred, că 
lona lui SOrescu, ca și alte lu
crări de incandescență intelec
tuală, va interesa. Fiindcă tre
buie să fim fideli i dacă tea- 
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17.30 — TV. pentru elevi.
Consultații la limba română (clasa â 
Probleme recapitulative.
Prezintă prof. G. Clondescu.

18,00 — TV. pentru specialiștii din industrii.
Ciclul „Automatizarea; Automatizări în termocentra
le electrice.
Prezintă ing. loan Arsenie Badea

18.30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției a 8-a).
19,00 — Pentru școlari: 

Secolul XXI ! Pot fi oceanele locuibile ?
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.

— Publicitate.
20,00 — Film serial ^Thierry la Fronde".
20.25 „Lumini" reportaj filmat.
20.45 «- Film artistic „Cerul începe la etajul ÎÎI*

producție a studioului cinematografic București. 
22,05 — Panoramic.
22.25 — Seară de romanțe cu i Aurelia Fătu-Răduțu, Mihâela

Păsărirl, Lucian Marinescu.
22.45 — Telejurnalul de noapte.

PE URMELE UNEI
PILDE LUMINOASE
(Vrmare din pag. 1)

mi- 
ăni-

la

pînă în 1940, ănul asasinării 
șelești â fntemeietoridui și 
matorului său neobosit.

Cei care au luat cuvîntul 
festivitatea deschiderii cursurilor, 
între care și urrif colaboratori a- 
propiați ai ctitorului lăcașului de 
cultura de aici, âu evocat hu nu
mai pe marele cărturar, pe tri
bunul unității naționale și pe 
istoricul de geniu, dar și pe Ni
colae Iorga omul, văzut în acti
vitatea sa de fiecare zi. își ținea 
conferințele zilnic, la orele 11, 
tratînd de regulă același subiect 
pe parcursul unui întreg an de 
învâțămînt : „Probleme de iStfi- 
rie a românilor" (1926), „Origi
nea și sensul democrației" (1927), 
„Evoluția ideii de libertate**  
(1928)i care apoi erau adunata 
în cărți de răsunet. „Cu ochii 
în viitor — se arăta în cuvîntul 
de deschidere al cursurilor, în 
1908 — ne rezemăm în acest 
îtivățămînt pe trecutul nostru. 
CâSim iritr-însui mărea moștenire 
de cultură populară tracică, gă
sim urmele neșterse ale ordinii 
romane, găsim eroica rezistență 
tăcuta ă o mie de ani în care, 
dacă nu s-a scris, s-a muncit 
mult și s-au făcut mari jertfe, 
găsim paginile de adevărată glo
rie, deși netrîmbițată în lume, a 
voievozilor noștri". Profesorul 
Barbu Teodorescu și Ion Tortîes- 
cu, tipograf încă din 1908 îâ 
„Neamul românesc", își amintdso 
cu lacrimi în ochi acele zile, 
înalt, în haine de șiae, cu vesti- 
ta-i barba înspicată, cil pălăria 
cu boruri largi sau etalîndu-și în 
soare fruntea socratică, strabătea 

triii bulevard ier său cel de re
vistă este acceptat atuhci re
fuzul pentru teatrul dificil este 
condamnat. Aceeași speranță 
ăm și cu cealaltă piesă ce-o 
voi monta în prima parte a 
stagiunii, piesă deja tiltrăce- 
lebrâ, scrisă în ‘43, inclusă în 
repertoriul celor mal mari 
teatre ale lumii, jucată de 
mari actori.

— Te referi la Uși închise ? 
Știu că este o veche

Utide se vOr juca 
Uși închise ?

— La Teatrul Mic.

dorință.
Ibha și

. __ Mai pre
cisă pe scena studioului, care 
funcționează după amiază.

— O ultimă întrebare. Sta
giunea trecută ai montat la 
Ploiești un spectacol pentru 
tineret. Vei mai coiăbora cu 
teatre din țară în viitoarea 
Stagiune ?

— încă nu știu. De dorit, 
da, ăș dorh Întîi pentru că îmi 
place să lucrez șl cu alte jo- 
Jective, iar apoi pentru că fcni 
place foarte mult să umblu.

RADU DUMITRU

în fiecare Seară tîrgușorul însoțit 
de mulțimea „cursiștilor" și a 
colaboratorilor. îi cuhoștea pe 
fiecare în parte. Se purta cu a- 
ceeașî solicitudine și delicatețe 
atît cu țăranul sau învățătorul 
din cine știe că sat anonim, că 
și cu savantul de renume mon
dial venit din Franță sau Ame
rica special pentru a-1 Vfedea și 
a-1 asculta. Vălenii de Mttnfe 
deveniseră în scurt timp, deopo
trivă Iasnaia Poliana lui Tolstoi 
și Weimar-ul lui Goethe.

Nicolae Iorga a făcut totul din 
dăruite personală, fără sprijinul 
material sau moral al autorități
lor. Dimpotrivă, de nenumărate 
ori acțiunile sale de culturalizare 
a maselof erau boicotate în mod 
tacit sau pe față de către oficia
lități.

Regimul democrat-popular a 
ridicat activitatea răspîtldirii ști
inței și culturii în mase la ran
gul tinfei probleme de stat. Uni
versități populare există astăzi 
în multe din orașele noastre 
tnarl, în reședințele de județ și 
chiar în orașd mai mici și așe
zări muncitorești. Ele sînt frec
ventate de oameni de toate vîrs- 
tele și de toate profesiile. Mulți 
au o cultură anterioară organi
zată, Sînt muncitori calificați, 
tehnicieni, profesori, mediei. îi 
aduc aici dorința de instruire și 
informare vie, concretă, la zi. Ca 
și altădată la ctitoria lui Nicolae 
Iorga —• dar lă o altă scară — 
întreaga activitate de pregătire, 
de elaborare și expunere a cursu
rilor în ansamblu și a fiecărei 
teme în parte, de alcătuire a pla
nurilor și programelor de pers
pectivă este realizată prin parti-

ICostea
RacovițăICostea Marinoiu, profesor I 

Racoviță — Județul Vilcea : 
Cel care străbate meleagu- |

Irite județului Argeș vă da, I 
negreșit peste comuna Be- 
revoCști — locul utide a-f^ă- ■ 

Izut lumina zilei scriitorul | 
Mihai Tlcăn-Rumano. A- 
mintirea sa stăruie peste | 
tot aici. Se știe că de la vîr- | 
sta de 13 ani el a Cutreierat 
3 continente și le-a dtenos-| 
cut îndeaproape. Rod al| 
acestor călătorii sint volu
mele „Viuța albului în țara I 
negrilor", „Pămîntul 
scump“, „Misterele conti
nentului negru", „Spania, | 
ct£i“, „Icoane dunărene", | 
„Abisinia" etc. In clădirea 
vechii școli a comunei na- I 
tale este organizată expozi- I 
ția de artă plastică dăruită 

ide scriitorul muscelean. I
Vizitatorul pleacă, totuși, 

de aici cu două sincere re- B 
I grefe. Primul: lă biblioteca | 

din comună, pe ale cărei 
rafturi sint înșirate 5 000 d,e 

| volume, nu găsești nici mă- I
I

SINCERE | 
REGRETE I

DOUAI

I
I
I
Bear o carte a scriitorului.

Al doilea : în comună există 
caSa în cdre a locuit scri- 

Iitorul. Dar pînă în pre- I
zent aceasta n-d fost ame^- I 
najătă ca muzeu. Ar fi un *

I omagiu adus celui care a | 
contribllli cu forțele sale 
la cunbașicreâ românilor ii 
de către alte popoare.

Constantin Marangoci,® 
I strada Progresului 39 — _

Hațeg: Vă scriu aceste fin- | 
duri cil speranța că dacă nu

Ivor fi publicate, cel puțin I 
să fie aduse pe altă cale la I 
cunoștința editurii in ca- ’ 

Iuză. Astfel, de curind, am ■ 
cumpărat romanul „Arșiță" I 

. de Laurenfiu Cerneț, apărut ■ 
Im Editura pentru Litera- ■ 

tură, Nu mă refer la faloa- I 
rea literară a cărții pentru ’ 

Ică n-am avut posibilitatea ■ 
să o citesc in întregime. I 
I,„Plăcerea" mi-a fost făcută " 

de întreprinderea poligra- I 
fică văduvind romanul |

I pe cumpărător de 25 de pa-a 
gini I P—13), Dar tot ea, ge-1 
neroasă, introduce alte 23 ’

Ide pagini in plus (73—-96;,■ 
pagini pe care le regăsești I 
pufin mai tîrziu la locul po-

Itrlvit.
N-aș scrie aceste rinduri 

dacă ar fi Unitul caz. Dar 
| in ultimele luni am avut 

parte de multe asemenea 
I cărfi cu pagini lipsă ori in

versate. Și cred că nu sînt 
singurul.

I Poate ci editura sau în
treprinderea poligrafică ar I

Ifi dispusă să răspundă mă- | 
car în eitevd nnăuri undeva 
în vreun ziar la astfel del 
reclamații care, repet, nu I

I sînt unice.
■ Rubrică realizată de fț 

I. BODEA ■

I
I
I

ciparea obștească a uniri număr 
impresionant de oameni de știin
ță și cultură, de specialiști din * 
diferite domenii, de cadre didac
tice universitate, cadte de con*  
ducere diii ministere, instituie 
științifice, ihăti unități ecOKO- 
niice.

Printre auditorii actualelor 
cursuri de vară, care vor dtira 10 
zile, se numără și o stită de elevi 
de liceu, Invitați aici din toate 
județele țării. Locurile im sînt 
limitate. Repetăm invita'ia adre
sată tuttitor tinerilor să ia parte 
la aceste cursuri ciiprinzînd teme 
de larg interes, din care spicuim 
cîteva : „Societate, ethos, cul
tură0 (prof. tmiv. Șerban Ciocu- 
lescu, membru corespondent al 
Academiei) ; „Tineretul — viito
rul societății. Pfeâchpăfi și răs
punderi" (îon iliescti, prim-secre- 
tar al C.C; al V.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului); 
„Realități și tendințe în activita
tea cultiiral-educâtivă de masă" 
(Ion Morarii, vicepreședinte al 
C.S.C.A.) ; „Arta și ârtisitil con
temporan" (Miron Radu Paras- 
chivescu — scriitor) ; „Inteligen
ța pe gldb" (Mitcea Malița, ad
junct al Ministrului Afacerilor 
Externe). Conferințele vor alterna 
cti spectacole de teatru în aer 
liber („Petrii Răfeș**  prezentat de 
Teatrul de Stat din Ploiești), vi
zitarea monumentelor istorice din 
orașul Tîrgoviște, a muzeului 
Doftana, ca și a muzeelor me
moriale „Nicolae GrigorCscu" și 
„B. P. Hajdeu" din Cîmpina.
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CALENDAR
Soarele răsare la ora 5,40 

■ și apune la 18,49.
Numele lunii provine de la I 

cuvîntul latin SEPTEMBER, | 
adică luna a șaptea, după 
cum era împărțit anul de Ia I 
Romulus încoacea (începea I 
la 1 martie). Popular i se mai • 
spune RAPCIUNE (sau . 
RĂPCIUNI). De asemenea, I 
vivicer sau vinițel, pentru | 
că acum se culeg viile.

Timpul probabil : De- I
asupra Europei se stabilește 
în această lună un cîmp de 
presiune uniformă, o egali- I 
zare termică între suprafața f 
apei oceanelor, a mărilor și

Icea a uscatului, astfel că cir- I 
culația aerului dintr-o re- I 
giune în alta este foarte în-

Icetinită. Neexistînd dife- j 
rențe importante de pre- I 
siune, nu se stîrnesc nici I 
Ivînturi puternice, septem
brie fiind, îndeobște, consi- I 
derată cea mai liniștită lună | 
din an. In general, această.

Ilună nu este ploioasă, cu’ex- i 
cepția anilor cînd*  verile sînt I 
secetoase. ■ Piatra Craiului.,Ascensiune spre „Turn"

Foto AUREL BALABAN — PiteștiI Vânătorii întâlnesc I
ceastă lună „pasaje" 'de pre*J  I 
pelite și sitari. Pînda pe •

I baltă oferă, de asemenea, y sa-?. 
tisfacții multiple. Se conți- I 
nuă combaterea răpitoarelor | 
cu păr și pene.

I Pescarii obțin rezultate. I 
bune la toate speciile de I 
pești. In Deltă, în a doua

I parte a lunii se pescuiesc cu I 
succes peștii răpitori, mai I 
ales știuca. 1

I. Turiștii primesc ultimele | 
ritații ale litoralului. Mun- | 
e incintă, copacii își scu-

It ă primele frunze. In tară, I 
orice itinerariu este tentant, I 
înlesnit de acest anotimp 1

Cunoscînd tradițiile turistice 
ale unor organizații UTC și lar- 
§ile resurse pe care le oferă ju- 
ețul Vrancea pentru practica

rea excursiilor de scurtă durată, 
comisia de turism a Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C 
și-a început activitatea prin con
sultarea marii mase a tinerilor 
asupra traseelor și obiectivelor 
turistice pe care aceștia doresc 
să le viziteze. Sondajul a oferit 
comisiei o însemnată sursă de in
formații care au fost valorificate 
în excursiile organizate pînă 
acum și de care se va ține cont 
și la alcătuirea planurilor pentru 
viitoarele luni.

Amintind de tradițiile turistice 
ale unor organizații U.T.C. 
voiam să mă refer mai întîi la 
grupurile de elevi care au stră
bătut, și nu pentru prima dată, 
minunatele plaiuri ale munților 
Vrancei, trecînd apoi în Transil
vania. Alte grupuri de elevi au 
cutreierat Parîngul și Apusenii, 
Retezatul și Bucegii. Asemenea 
pasionați ai turismului montan 
s-au reunit în puternice cercuri 
de turism, primele din județ, 
ajutînd totodată și celorlalte 
cercuri școlare în organizarea ac
tivităților turistice. Bazîndu-se pe 
experiența acestor cercuri, co
misia s-a putut orienta atunci 
cînd a înființat cercuri de tu
rism în întreprinderi și instituții, 
stabilind primele lor acțiuni după

| frumos, ______ I

experiența acumulată de elevi. 
Cicloturismul a luat o mare am
ploare printre tinerii din comu
nele județului, duminica par- 
curgîndu-se în grupuri distanța 
spre diferite locuri de agrement 
sau pitorești.

Pentru tinerii din întreprin
derile și instituțiile orașelor ju
dețului, comisia de turism a or
ganizat excursii de una sau două 
zile la Bacău — unde au fost 
vizitate monumentele istorice și 
muzeul din acest municipiu —■ 
în frumoasa stațiune Slănic Mol

mausoleul eroilor români din 
1918, împreună cu micul muzeu 
din apropiere. Punctul de atracție 
al excursiei de la Lepșa l-a cons
tituit splendida cascadă a Putnei 
și păstrăvăria care, în curînd, va 
repopula apele repezi din acești 
munți.

Concepînd turismul nu numai 
ca mijloc de destindere, ci și de 
petrecere instructivă a timpului 
liber, înțelegînd rolul său educa
tiv, comisia de turism a organi
zat numeroase excursii cu temă 
în locurile de interes istoric, li

TRIBUNA EXPERIENȚEI
Mausoleului, veteranii din pri
mul război mondial s-au întîlnit 
cu cca 3 000 elevi din județ, 
în fața cărora au evocat faptele 
nepieritoare ale celor ce au scris 
pe aceste cîmpuri, cu trupurile 
lor: „Pe aici nu se trece în 
fiecare duminică, mereu alți ti
neri se perindau prin fața monu
mentului domnitorului Ion Vodă 
cel Cumplit de la Jiliștea sau se

Valorificarea tradiției, 
și nu numai atit!

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE TURISM
A COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL U.T.C.

dova etc. Știind că există tineri 
ce nu-și cunosc încă bine ju
dețul, membrii comisiei de turism 
s-au gîndit să facă pentru ei 
excursii în cele mai frumoase lo
curi din Vrancea, la Soveja și 
Lepșa. Aici a fost vizitată sta
țiunea, aflată la începutul dez
voltării sale, mînăstirea zidită la 
1 643 de Matei Basarab, ca semn 
de împăcare cu Vasile Lupu, 
după bătălia de la Finta și

terar etc. Aproape 10.000 de ti
neri din județ au vizitat muzeele 
din Focșani — Muzeul de is
torie „Unirea", Muzeul de științe 
naturale și Muzeul de etnografie 
— urmărind cu atenție amplele 
explicații ale ghizilor, vădit in
teresați de cunoașterea eveni
mentelor memorabile petrecute 
în județul lor, de istoria și obi
ceiurile acestor locuri. La Mără- 
șești, pe marele platou din fața

• •••••

apropiau cu emoție și respect de 
mărturiile ce le adăpostește casa 
natală a poetului Ion Vlahuța 
de la Dragosloveni. La 4 august 
mii de tineri s-au deplasat în 
comuna Năruja pentru a lua 
parte la „Festivalul cîntecului, 
dansului și portului popular 
vrîncean", cunoscînd minunatul 
folclor al localnicilor. Alt punct 
de atracție din județ este casa 
care a aparținut vestitului Moș

• • • • ••••••• •

Ion Roată din Cîmpuri, pe care 
tinerii de aici au îngrijit-o, zu
grăvit-o, reparînd gardul și între
ținând spațiile verzi. Nu cred să . . 
existe un obiectiv turistic care *
să fi scăpat acestei comisii care 
a muncit cu tragere de inimă ,
pentru a pune în valoare toate 
punctele de atracție din județ.

Evident, sfera activității corni*  ■■ 
siei nu s-a redus la teritoriul ju- 
dețului Vrancea, ci luînd legă
tură cu alte comisii județene de 
turism din țară, au fost perfec
tate diferite excursii în aceste 
județe. în urma acestor înțelegeri, -w;. 
tinerii din Vrancea au petrecu! '’ 
cîteva zile pe litoralul Mării Ne-., 
gre, la Eforie Nord, iar în zilele 
de 23—24 și 25 august grupuri 
mari de tineri au vizitat munici-^ 
piui Galați, de unde, îmbarcați pe 
vapor, au mers la Tul cea și Su- 
lina. Alt grup de tineri străbat 
în aceste zile Cheile Bicazului și 
un traseu din acești munți.

Proiecte ? Șeful comisiei îmi 
spune că doresc să înființeze o 
tabără de corturi la Soveja îiv 
care să vină și tineri din alte-« 
județe. Comanda pentru corturi'** ’* 
a fost dată, banii au fost virați, 
dar O.C.L. Focșani nu și-a achi
tat datoria pînă în prezent. Așa 
că, rămîne pentru vara viitoare. 
Proastă impresie pentru O.C.L. , 
Altă tabără ar putea fi adăpostită- 
de mînăstirea Lepșa, actual
mente părăsită. Și aici însă, în- 
tîrzie... aprobările. Au fost 
înștiințați, însă, că în cel mai 
scurt timp, se va instala o ta
bără de corturi pe Măgura Odo- 
beștilor (cota 1001), de unde ți 
se oferă privirilor întreaga pano
ramă a ținuturilor Vrancei de Jos, 
pînă departe, la rîul Șiret.

Acțiunile organizate pînă în
prezent și masiva participare a 
tineretului la aceste forme de pe
trecere a timpului liber dove
desc popularitatea turismului în 
rîndurile tinerilor din județul 
Vrancea, tradițiile și expe
riența acumulate pînă acum, ca 
și preocuparea constantă a co
misiei județene de turism pentru' 
cultivarea acestora.

A. VEXLER

AUTOSTOP
LACUL ROȘU 
IN HALTA?

Cînd mercurul termome- 
trului arată o căldură deose
bit de mare, lacul Tavel din 
Italia devine... roșu. Savanții 
consideră că această „schim
bare la față“ s-ar datora exis
tenței unor microorganism^ 
de culoare roșie aflate pe 
fundul lacului. Totodată, 
specialiștii susțin că feno
menul datează din preistorie.

DE-AR FI ȘTIUT 
FARAONII !

Piramidele nu constituie 
apanajul exclusiv al egipte
nilor. Vechiul popor maya, 
care a trăit în Mexicul me
ridional, Guatemala și Hon
duras pînă în secolul al 
XVI-lea cînd a fost exter
minat de spanioli, construia, 
de asemenea, piramide ale 
căror urme se văd și astăzi. 
Ele nu erau cu nimic mai 
prejos decît cele egiptene, 
insă piramidele vechii popu
lații Maya nu erau fo
losite drept morminte.

ORAȘUL 
TURNURILOR

Praga este vestită prin 
frumusețea și numărul im
presionant de turnuri. în

„orașul de aur“ sînt, în to
tal 473 de turnuri de dife
rite dimensiuni. Cel mai 
înalt este turnul sudic al ca
tedralei Sf. Vit din Hrad —
99,30 metri.

PRIMA 
ESCALADARE

Sîatem îndeobște, de acord 
cu ideea că păstoritul, că
răușia, vînătoarea au cons
tituit, într-un fel. forme an- 
censtrale de turism și alpi
nism. Deși controversată, 
prima escaladare în Europa, 
consemnată istoricește, este 
cea efectuată de italianul 
Bonifacio Rotario din orășe
lul Asti, care la 1 septem
brie 1358 a ajuns pe creasta 
Rochemelon (3537 m) din 
Alpii apuseni, ducînd cu 
sine și un triptic de bronz. 
De atunci Rochemelon a ră
mas loc de pelerinaj, dar 
interesul turistic pentru a- 
cest vîrf a scăzut, drumul 
pînă acolo fiind astăzi din 
cele mai ușoare.

CEA MAI VECHE 
HARTĂ

A ROMÂNIEI...
datează din 1542. A fost 

desenată și gravată în lemn 
de către loan Honterus, care 
a tipărit-o în atlasul său 
„Rudimenta Cosmografica“. 
Tara noastră apare în a- 
ceastă hartă sub numele de 
DACIA, scris cu litere ma
juscule, iar principatele „Va- 
lahia“. „Transylvania" și 
„Moldova“ scrise cu litere 
mici, arătîndu-se astfel că 
Dacia era țara, iar celelalte 
— provinciile sale. Majori
tatea denumirilor sînt scrise 
în limbile latină: Dambius 
Theis (Tisa). Alutes (Oltul), 
Pruth. Pentru timpul cînd a 
fost întocmită, harta este 
destul de corectă.

GRIGORE 
ȚAMBLAC 
ȘI ALȚII

Desigur gustul turistic al 
românului este vechi. Primul 
document care vorbește des
pre călătoria unor români 
peste hotare pare să fie după 
toate probabilitățile, „Cartea 
Consiliului de Constanza din 
1415“. Mitropolitul Grigore 
Tamfalac a făcut călătoria la 
acel congres însoțit de un 
grup de boieri munteni și 
moldoveni.

PLANTĂ 
CĂLĂTOARE

Crește în Peru, în zona 
marilor deșerturi. Este un 
soi de cactus, pe numele a- 
devărat — „Gacto andante". 
Cu ajutorul unor prelungiri, 
adevărate organe de mișcare, 
planta se deplasează, evident 
pe distanțe mici, în căutarea 
apei.

DACII 
CONSTRUCTORI
Unul din cele mai vechi 

drumuri din țara noastră 
este cel construit de daci (și 
consolidat de romani) care 
pornea de la Grădiștea (Sar- 
misegetuza) trecea prin Hu- 
nedoara-Hațeg și de acolo, 
peste Mureș, la Alba Iulia 
(Appulum) de unde urma 
cursul Mureșului, pînă din
colo de Reghin. După cuce
rirea Daciei de către romani, 
pe acest drum funcționa un 
serviciu de poștă regulat, 
care folosea căruțe speciale 
și posturi pentru schimbarea 
cailor.

BUCUREȘTEANĂ
în afară de salba de lacuri 

care înconjoară în prezent 
Capitala, au existat în Bucu
rești încă alte cîteva. Ac
tualul cartier al Icoanei era, 
pe vremuri, un lac. Spitalul 
Colțea de azi este clădit și 
el pe vechiul fund al „Lacu
lui Șuțujui". Documentele a- 
mintesc și de „lacul de lîngă 
locul lui Dura Neguțătorul". 
Spre deosebire de celelalte 
care au secat, acesta din 
urmă există și astăzi. Se nu
mește... Cișmigiu.

LACRIMILE 
AZUGHIEI

Pînă în veacul trecut, 
Azuga se numea „între 
Prahove" datorită așezării 
ei la confluenta Prahovei cu 
Prahovița. Legenda spune că 
frumoasa Azughia, fiica îm
păratului Timuș (personifi
care a rîului Timiș) s-a pră
bușit în aceste locuri plîn- 
gîndu-și iubitul căzut cu 
bărbăție. Lacrimile prințesei 
ar fi născut apele Prahovei.

CADRAN... 
FLORAL

Unele flori au calitatea de 
a indica ora exactă. De pildă, 
zorelele își deschid florile la 
ora 8 dimineața, inul între 
6—7, macul la ora 5, iar mă
ceșul, cel mai matinal, la 
ora 4.

PLATON 
GRĂDINAR

Turiștii care vizitează 
Atena au prilejul să vadă un 
celebru măslin plantat de 
Platon. Acest măslin are 
respectabila vîrstă de 2500 de 
ani.

MIHAIL
EMINESCU

Pe itinerarii mai lungi orj mai 
scurte, Mihail Eminescu este un 
drumeț fără astîmpăr încă din 
anii copilăriei, cînd colinda sa
tele din preajma Ipoteștilor în 
căutarea moșnegilor știutori de 
„povești și doine, ghicitori, ere
suri" sau se lăsa purtat de cărări 
întortochiate prin „a codrului te
nebre, poetic labirint", atras de 
magia popasului lîngă susurul iz
voarelor : „Fiind băiet, păduri 
cutreieram / Și mă culcam ades 
lîngă izvor"... Urmează anii de 
școală, marcați de călătorii mai 
mult aventuroase decît turistice: 
fugi repetate de la Cernăuți la 
Ipotești și mai ales acea primă 
escapadă lungă, de la Cernăuți 
la Brașov, prin Botoșani, însoțind 
trupa teatrală a Ștefaniei Tardini. 
In 1866, după ce revista Familia 
îi publicase primele poezii, por
nește spre Blaj pe jos. „Eminescu 
— notează G. CALINESCU — 
își luă ca orice drumeț de țară 
un băț, petrecu după el un straiț 
și, cînd căldura verii începu să 
dogoare, o porni la drum înde
lungat, fără de nimic altceva de
cît mîndria de a fi poet, care 
îi umfla mai tare pieptul, și un 
carnețel spre a-și însemna im
presii și cuvinte." După ce trece 
munții prin Vatra-Dornei și lasă 
în urmă mereu alte localități, 
Eminescu ajunge la apa Mureșu
lui. „Ascuns în maluri, dormea 
Mureșul, pe el troznea de căruțe 
podul de luntri, pe care-1 trecui 
și eu. De departe se vedeau mun
ții mei natali, uriași bătrîni cu 
frunțile de piatră spărgînd nourii 
și luminînd țepeni, suri și slabi 
asupra lor". De aici încolo, Mu
reșul conduce pașii poetului prin 
Ardeal ca o adevărată călăuză, 
însoțindu-l de la un sat la altul,

Imagine panoramică. • munților Bucegi

APOSTOLORUM
arătîndu-i poduri și mori cu roți 
„asurzitoare ce se rostogoleau ca 
doi balauri negri, scăldîndu-și oa
sele de lemn mucegăit în apa 
albită de spume a rîului". De la 
Tg. Mureș, Eminescu își continuă 
călătoria spre Blaj cu o trăsură, 
în tovărășia a doi tineri semina
riști care aveau același drum. In 
toamna aceluiași an pornește din 
nou pe jos, de data aceasta spre 
Sibiu, iar de aici trece frontiera 
munților pe lîngă Vama-Cucului 
și ajunge la București, punct de 
plecare pentru alte itinerarii stră
bătute alături de diferite trupe 
de teatru, printre care cea a lui 
Pascali și cea a lui Iorgu Cara- 
giale.

ION CREANGĂ
In ale sale Amintiri din copilă

rie, Ion Creangă relatează și des
pre prima sa călătorie, întreprin
să pe vremea cînd încă se mai 
numea Nic-a lui Ștefan a Petrei. 
Pleca din Humulești spre Bo
toșani împreună cu bunicul său 
David, care într-o „marți des-di- 
mineață puse tamițele și desagii 
pe cai legîndu-i frumușel cu că
păstrul : pe cel de al doilea de 
coada celui dintîi, pe cel de al 
treilea de coada celui al doilea, 
pe cel de al patrulea de coada 
celui al treilea, cum îi leagă 
muntenii". Fiind iarnă și lune- 
cînd în Ozana, Nică este nevoit 
să călătorească mai departe,, pînă 

la Pipirig ca un bagaj „învălit 
într-o sarică ghițoasă de Cașina, 
băgat într-o desagă pe cal". După 
un popas de trei zile în casa 
bunicilor călătoria continuă: „am 
luat-o prin Boboiești iar cu bu
nicul și cu Dumitru, fratele ma
mei cel mai mic, și Suind pe la 
fundul Hălăucei, am ajuns după 
un tîrziu în Fărcașa, unde ne-a 
fost și masul... A doua zi am 
purces din Fărcașa pe la Borca 
spre Pîrăul Cîrjei și Cotîrgaș, 
pînă ce am ajuns și la Broșteni..." 
Altă călătorie făcută de Creangă 
este cea din toamna anului 1855, 
cînd împreună cu Zaharia lui 
Gîtlan pleacă spre Iași, la școala 
de popi de la Socola, purtați de 
harabaua lui Luca Moșneagul. 
„După un popas făcut la podul 
de la Timișești, de pe Moldova, 
pornim înainte spre Moțca și 
suim încet-încet codrul Pașcani
lor. Apoi, din vîrful acestui co
dru, mai aruncam cîte-o căutătură 
spre munții Neamțului". Petrec 
o noapte la Blăgești și „hai-hai, 
pînă-n ziua, iacătă-ne în Tîrgul 
Frumos... după ce s-au hodinit 
caii am pornit înainte spre Podul 
Iloaiei și de aici, tot înainte spre 
Iași, mai, mult pe jos decît în 
căruță, căci zmeii lui moș Luca 
se muiase de tot..." Cu multă 
mîndrie vorbește Creangă despre 
importanța locurilor natale : „Din 
sus de Humulești vin Vînătorii 
Neamțului, cu sămînță de oameni 
de aceia care s-au hărțuit odi
nioară cu Sobiețchi... Și mai din 
sus, mănăstirile Secul și Neamțul, 
altădată fala . bisericii române, și 
a doua vistierie a Moldovei... Iar 
spre crivăț, peste Ozană... pe vîr
ful unui deal nalt și plin de 
tihărăi, se află vestita Cetatea 
Neamțului, îngrădită cu - pustiu, 
acoperită de fulgere..."

(VASILE VĂDUVĂ

PRACTICE
înaintea expedițiilor 

dumneavoastră la munte 
. nu uitați să consultați a- 
ceastă modestă bibliografie 
de specialitate.

ECHIPAMENTUL

Vremea instabilă (ploi, 
grindină, scăderi bruște de 
temperatură, ninsori în 
plină vară etc.) ca și spe
cificul „promenadei" ne 
obligă să renunțăm Ia 
ținuta „de o- 
raș“ și să ape
lăm la : haina 
de vînt prevă
zută cu buzunare, pulo
văr de lînă, pantaloni 
scurți sau lungi, dar de o 
croială comodă, bocanci so
lizi și ușori, șapcă sau pălă
rie de pîslă, cămăși sport 
cu buzunare, ciorapi de 
lînă. Sacul de drum, din 
pînză impermeabilă, 2—3 
cutii de aluminiu sau plastic 
pentru alimente, precum și 
cîteva mici ustensile (fur
culiță, briceag, pahar etc) 
vor completa echipamentul. 
Nu vă înarmați cu pioletul 
pentru o simplă excursie. 
Pentru asemenea drumuri 
înțelepciunea ciobanului 
s-a oprit la un ciomag cres
tat dintr-o creangă mai 
sănătoasă. Fiecare grup va 
trebui să aibă asupra-i și 
o sumară trusă medicală, 

din care nu vor lipsi pansa
mentele, spirtul medicinal, 
vata, medicamentele de uz 
curent și, eventual, serul 
antiviperin și o seringă.

ALIMENTELE

Vor fi calculate potrivit 
duratei drumului. Trebuie, 
însă să îndeplinească trei 
condiții esențiale: să fie 
substanțiale, ușor de dige

rat și să ocupe 
un volum cit 
mai mic (unt, 
dulciuri, carne 

friptă, șuncă, zahăr, cio
colată, lămîie, fructe). 
Consumarea alcoolului la 
munte este dăunătoare ; cu 
atît mai mult iarna, cînd, 
după o aparentă senzație 
de reconfortare, provoacă 
stări de somnolență sau de 
epuizare totală.

MERSUL

Pasul turistului încărcat 
este regulat și rar. Cadența 
grupului să fie dictată de 
cel mai puțin pregătit din
tre componenți. Printr-un 
mers normal se pot acoperi, 
în zone plane, circa 4 km. 
pe oră ; la munte, pe dru
muri ușoare, 3 km. iar pe 
cele de o mai mare încli
nație — 2 km... Diferențele 
de nivel ce se pot urca în 
același interval de timp 
variază după accidentația 
locului, între 250 și 400 m. 
Iarna aceste valori rămîn 
neschimbate, exceptînd pe
rioadele cu zăpezi abun
dente, cînd nu putem de
păși într-o oră o diferență 
de nivel mai mare de 150— 
200 m.

PREVENIREA 
ACCIDENTELOR

De regulă, acestea apar
țin unor cauze subiective : 
insuficienta cunoaștere a 
parcursului, alegerea unor 
itinerarii ce depășesc gra
dul nostru de pregătire, 
mersul neregulat, impru
dențe Ia traversarea punc
telor dificile, alimentația 
greșită etc. Or, cele discu
tate pînă acum, ca și cu
noașterea traseelor, însu
șirea citirii hărții și utili
zării busolei — precum și 
alte recomandări ce vor fi 
date Ia această rubrică — 
vă vor ajuta să depășiți 
tocmai aceste neplăceri ale
excursiei la munte.

ARCAȘ

UN GHID 
ÎNCURCĂ-

RET
Debarcînd în portul Ga

lați. turistul vrea să cu
noască orașul cit mai repe
de. Scoate o cărticică din 
buzunar numită ghid și su
pranumită „Pe firul Dună- 
rii“ al cărei text este scris- 
de Mihail Marinescu și ci
tește : „Alături de parcul M,‘ 
Eminescu se află si Muzeul 
de artă, unde sînt expuse 
valoroase opere ale pictori
lor... Mai sus de muzeu, pe 
partea stingă, o clădire de 
proporții mari adăpostește 
Institutul politehnic înfiin
țat în 1951. In apropierea a- 
cestuia o altă grădină publi
că în care a fost dezvelită 
la 24 ianuarie 1959 statuia 
domnitorului Al. Ioan Cuza11. 
Si pornește la drum. Dar a- 
lături de parcul Eminescu 
nu este nici un Muzeu de 
artă, acesta fiind dincolo de 
Institutul politehnic, alături

de Grădina publică. Si nici 
statuia domnitorului Cuza 
nu se află în perimetrul in 
care o situează. Turistul 
crede că aceasta e o simplă 
păcăleală și citește cu spe
ranță mai departe : ,,La în
tretăierea străzii Republicii' 
cu str. Al. I. Cuza se află 
Muzeul de istorie..." Și por
nește circa 4 kilometri pe 
strada Republicii doar-doar 
o da peste o stradă care s-o 
întretaie purtînd numele”" 
domnitorului. într-un tîrziu 
se dumirește : a fost iar pă
călit. Străzile indicate sînt*  
paralele. Atunci turistul a-’< 
pelează la un localnic să-i ' 
descifreze ghidul. Și localni
cul citește mergînd din ui
mire în uimire. El află că 
biserica-fortăreață Precista, 
vechi monument arhitecto
nic se situează chiar la in
trarea străzii Brăila și nu pe 
malul Dunării cum o știe și 
unde o vede în fiecare zi, 
că Institutul pedagogic se 
află pe str. N. Bălcescu și 
nu pe str. Dobrogeanu-Ghe- 
rea. iar uimirea ajunge la pa
roxism citind că marele Com
binat siderurgic se constru
iește la Tiglina si nu pe pla
toul dintre văile Cătușa și 
Mălina.

Turistul se resemnează. 
C-un asemenea ghid...

I. CHIRIC
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PAC. 4 SClNTEIA TINERETULUI

Pe o porfiune a zonei fostului 
lac Greaca șantierul s-a prelungit 
iar ritinul iinihcfi s-ă bitâiitffittit. 
Cîteva duzini de screpere, bul
dozere și dragline sini menținu
te în funcfiuiie aproape tdl tim
pul, zi și noapte. Bilanțul fiecă
rei zile de mutică înseamnă mii 
de metri cubi dc pămînt dislocat, 
pași sbriâși făcilți către celălalt 
capăt al suprafeței de 3 504 hec
tare „închisă" între jaloanele 
prezentului Șantier dar cure foar
te curind va însCmna cea mai 
modernă stațiune de cercetări a 
României. Modernă și unică prin 
profilul său : stabilirea celei hiai 
potrivite agrotehnici pentru plan
tele cultivate îil incinte îndiguite 
și pe fund de lac; creare a noi 
soiuri care să valorifice condi
țiile oferite de aceste tereimri, 
într-un cuvîht, găsiiea și valori
ficarea tuturor acelor cai efe per
mit obținerea an de an a unor 
recolte maxime.

O A MENI 
ce metamor

fozează 
lucrurile

Deocamdată maximele se re
feră la activitatea constructori
lor. A acelora care — la nuniai 
doi ani de la scoaterea la lumi
nă a părh.întului ce de mii de ani 
se afla acoperit de plapuma 
groasă de tîțiva metri a apei — 
materializează în stații de pompa
re, canale și păienjenișul de con
ducte cerința agronomilor: în 
completarea mecanizării, chimi
zării și soiurilor — APĂ. Deviza 
întregului șantier cOiiStă îh ex
presivitatea a două cuvinte : 
rithi și calitate. Stația de pom
pare din punctul „Manta" am
plasată într-un teren extrem de 
refulant a fost ridicată într-un 
timp record tihbi luni și ju
mătate (tdtele similare tiu fost 
predate, lă clrei'e, beneficiarului 
după un an sau doi de la începe
rea lucrărilor) — numai datorită 
faptului că un grup inimos de 
tineri: Ion Iacob, Ilie Mihai, 
D-tru Gușa, b-tru Susan, loja 
Berutici — aflîndu-se prin
tre ei s-au străduit și în
tr-un timp scurt tiu asimilat 
un sistem rapid de lucru, cel al 
activității de chesOn, sub presiune. 
Am discutat cu D-tru Gușă la 
cîteva minute după ieșirea din 
schimb, cînd încă șe mai afla în 
camera dc decomprimare.

— Și azi echipa în care lucrez 
le-a „bătut*  pe celelalte. Avem 
cinci procente deasupra. Cinci 
azi, patru ieri, șapte alaltăieri... 

Peisaj urbanistic tîlcean. Noile blocuri din zona „1 Mai".
Foto : O. PLEC AN

iiiaitiiaai

Seminar 

internațional
I.a Cluj s-â deschis semina

rul internațional de teoria in
terpolării și noțiunea de cori- 
vexitate, organizat de Institu- j 
tul de calcul din Cluj al Aca
demiei. Un mare număr de 
matematiciei’ii dih țară și de 
peste hotare își vor prezenta 
roadele observațiilor și cerce- • 
tarilor lor, vor purta discuții 
asupra diferitelor metode de 
calcul, vor lucra efectiv în șe
dințe demonstrative. Dintre 
subiectele referatelor și comu
nicărilor științifice elaborate 
de oamenii de știință români, 
care vor fi susținute cu acest 
prilej amintim : „Problema 
conservării aiurii funcțiilor 
prin interpolare". „Proprietăți 
de interpolare ale soluțiilor e- 
cuațiilor diferențiale liniare", 
„Metode topologice utilizate în 
studiul problemei polilocale 
relative la ecuații diferențiale 
neliniare" și altele.

(Âgerpres)

așa ajungem ca la 3Î ale lunii, 
chiti, se tragă linie și se adună 
rCzliltitilele iiiUncil fiecărei zile, 
să se constate că, de fapt, pen
tru iioi sfîrșiiul lunii fusese cu 
dOiiă săptămîhi în uriiiă.

— Se spune totuși că metoda 
de liicru cu cheson $ dificilă.

— Așa este, dar dacii este ce 
putem fiice noi ? Cine ții tot tre
buia Să Iiicrezb aici. Șihh că S-au 
Iutii Mădiri de siguranță. Stația 
de cdnipresoare este racordată la 
două rețele separate de eiiergie 
electrică, precitin și Id un griip 
electrogen propriu care intră au
tomat în funcțiune dacă se înre
gistrează căderea ambelor rețele 
electrice. Ciitioscînd toate aceste 
măsuri intru iii cheson fără cea 
mai micii grijă, lai faptul că Știu 
că în țâră numărul celor ce cu
nosc meseria med n-ajunge nici 
la o sută, că de condițiile noas
tre de munca sc interesează per
sonal ministrul; cînd știu că fără 

munca mea, a tovarășilor mei, 
întregul efort din cimp (cu sen
sul de sistem) devine un intere
sant joc de copii in toată firea 
— iar cîftigid în lunile „pline4* 
nu coboară sub 3 000. devin min- 
drti, sfidez această expresie „me
toda cea mai riscantă".

Un om, D-tru Gușă tși spune 
deschis părerea. E harnic, are 
curajul sir înfrunte necunoscutul 
și situațiile critice, e hotărit. e 
conștient de tot Ceea ce se face 
pentru el și de importanța apor
tului cerut lui pentru realizarea 
urnii obiectiv de importanță. Iar 
piin el se realizează portretul ți
nui colectiv, al acelui grup de 
oameni care izolați într-o mar
gine a cîmpiei — ea însăți rod 
al muncii oamenilor — plantea
ză In iece-doisprezecâ metri sub 
pămînt uriașele electropompe, 
prin acestea trimițîndii-se apoi 
viață timpului, miile, zecile de 
mii df tone de gh’ti. porumb, 
floarea-soarelui, legume ori sfe
clă aflate însă doar In ipostaze... 
apei.

Timpul, același timp care la 
stațiile de pompare unde lucrea
ză chesoniștii se traduce în cote 
de milimetri, apoi centimetri, de
cimetri și metri avansați spre ce. 
ta fi, este parcurs cu o eficiență' 
ridicată și în celălalt sector al 
șantierului, la amenajări, acolo 
unde depășirea greutăților ivite 
solicită deopotrivă mintea și bra-

(Urinare din pag. I-a)

cîntat obișnuitul marș de închi
dere al fiecărei reuniuni în sala 
nu mai era nici un brigadier.

★
l-am văzut nu numai dansînd 

ci și lucrînd. Și pe Dan și pe 
ceilalți, i-am urmărit îritr-o ex
cursie In LUhcâ Florii (o cabană 
din apropierea șantierului), i-am 
auzit poceslindu-și lucruri impor- 

\ tante sau nimicuri.
In ultima zi de șantier au des

cărcat vagoane cu ciment. Erau 
albi din cap pînă în picioare. E- 
rau albi și rîdeau uitîndu-șe unul 
la altul ca în ZCCi de oglinzi. Și, 
la bal, au decenit deodată ne
gri și serioși în costumele care le 
și deveniseră strimte.

— Am pus mușchi sau grăsi
me ?

Iar acum, după reuniune, sea
ra tîrziu, mi-l iti/agihez pe fie
care îh patul lui, cu o mină sub 
cap, cu ochii deschiși matur și 
cu zîmbetul de adolescent care 
nu mai vrea să fie adolescent. Pe 
tavan ochii văd filmul în culori 
vii dl vieții de pe șantier. Pe spă
tarul scaunului, la reverul hainei, 
0 insignă...

— Și Luci poate n-a crezut 
cît de harnic am fost /...

★
De la bal a lipsit totuși cine

va. A lipsit grupul celor 18. „Cei 
18" li se spunea tinerilor fero
viari din Petroșani care au cerut 

țele, fiecare zi parcursă însem- 1 
fiîiltl optzeci-notiăzeci, de hecta- 3 
re amenajate. Gradul ridicat de | 
mecanizare permite ca acest 
ritm neatihs încă pe alte șantie- 0 
re similăie ale țării să fie rezul- J 
tatul doar a doi oameni/hectar. 
Dar oamenii aceștia au forța și | 
experiența dobinilită pe șlfiitiere- ] 
le Insulei Mari a Brăilei, în in
cintele îndiguite din luncă ihtin- I 
dabilă tt Dunării său cele deschi- J 
se pentru asanarea tinor bălți 
și laturi — L zenit, Greaca, Po- | 
telul, Bratușu etc. etc. — în locul | 
cărora interesele economiei națio
nale aii dictat să se ctiltibă pb- I 
rumb și grîu. Ei sînt screperiștii | 
sau excacatoriștii Nicoltte Scâr
bit, D-tru Ene, Mihai Șerban, I 
D-trU Fulga, Marin Mircea, | 
maistrul C-tln Bojogeanu, ingi- 
nerii Alexandru Sîntu, Aurel I 
Pană, D-tru Mocanu. Deși | 
fiecare are o pregătire, o 
meserie bine definită, ceea îi I 
unește, le amplifică puterea. j 
acCst cei a este șantierul, este 
scopul care îi captivează și peh- I 
tru care trăiesc mai mult de | 
douăsprezece ore din zi: lucrare 
încheiată mai devreme și de că- ! 
litate. E ușor ? E greu ? Aflln- | 
du-te în afara frămîntărilor inter
ne șantierului, poți exagera îh- I 
tr-un sens sau în celălalt. Ori- g 
cum, să îngropi fără să ai apoi 
probleme 123 de mii metri li- I 
niari de conductă, să tai canale | 
pe o lungime de aproape încă pe 
atîta, să garantezi între aceste I 
două limite panta necesară | 
scurgerii libere a apei, sub nici 
un motiv n-am putea crede că I 
ar fi putut lăsa liniștit — măcar | 
pentru un moment — pe careva 
din această apreciată „brigada*  I 
de constructori ce alcătuiesc | 
Șantierul 3 — Băneasa din ca
drul TCIF București. Pentru I 
realizările de pînă acum — mai | 
bine de două treimi din total —
calificativul atribuit la calitate I 
este „excelent", iar pentru ritm... | 
avansul de aproape o jumătate 
de an spune de la sine. |

Cimpul străbătut de canale și | 
conducte a primit ți semnătura 
tinerilor brigadieri ai județului I 
Ilfov. In trei serii cîteva sute de | 
elevi de la liceele din Bolihtinu, 
Brănești. Buftea și Giurgiu au | 
exet utat aici lucrări de artă în | 
valoare de circa o sută de mii 
de lei. despre activitatea și hăr- I 
niefa lor tovarășii din conducerea I 
șantienihii vorbind in termeni 
deosebit de elogioși. Au și mo- | 
tiv I

La Băneasa. activitatea con
structorului se întrepătrunde cu I 
cea a cercetător dor. Pe două sute | 
de hectare s-au așezat deja ex
periențe, iar despre parcelele de J 
porumb oti de floarea-soarelui, j 
de legume sau sfeclă de zahăr nu 
numai cercetătorii spun „sînt I 
ale noastre* 4 ci și constructorii, j 
Greșesc ? Dar de unde ! — oare 
nu ei au fost aceia care au pre- I 
gătit „patul germinații " cercetă- | 
rii ce a început a se efectua a- 
cum ? Și. pe bună dreptate și I 
cînd se vor afla de acum pe alte | 
șantiere ale țârii ei cor considera 
ca fiind si ale lor loturile de cer- I 
cetare de la Băneasa unde, cînd- 1 
va au lăsat o parte din ființa lor. I

GH. FECIORU

să fie primiți pe șantier o săptă- 
tnîhă din concediul lor de odih
nă.

— E un gest! — spunea ingi
nerul Zglobiu, șeful lotului Live- 
zeni.

Da, e un gest. Chiar a doua 
zi, „zmeii4* au luat steagul de 
echipă fruntașă pe brigadă și nu 
l-au mai dat pînă la sfîfșit. Ba, 
pe deasupra au și stabilit recor

DOUĂZECI DE tNTÎlNIRI

PE ACEEAȘI TEMĂ

dul de productivitate pentru 
toate cele șase serii de briga
dieri care s-au perindat pe șan
tier.

Dacă-i bal, bal să fie
Dar de la bal ei lipseau pen

tru că la ora aceea se aflau în 
tură. Și cît ar fi fost de necesar 
reuniunii lăcătușul Gheorghe Mi
ron ale cărui glume înveseleau 

pe șantier pînă și lopețile. Rar

Obișnuita plimbare prin cartier
Foto : O. PLEC AN

(Urmare din pag. I-a) 

lor care au consultat programele 
școlare au fost triate cărțile ab
solut trebuitoare studiului: lec
tura ajutătoare, culegerile de pro
bleme. în timpul vacanței profe
sorii au avut grijă să extragă și 
să grupeze pe teme diverse arti
cole din presă venind in acest 
fel în sprijinul elevilor.

Străbat aleea ce conduce la in
trarea în Liceul hr. 5 „Tudor 
Arghezi" inundată de flori și 
verdeață și fără să vreau mă 
gîndesc că într-o asemenea școală 
elevii trebuie să fie foarte sili
tori și plini de inițiativă. Directo
rul liceului îmi confirmă gtndu- 
rile. Laboratorul școlii s-a îmbo
gățit cu noi colecții de roci a- 
duse de elevi din excursia orga
nizată de școală în Munții Apu
seni. Zilele excursiei cu soare și 
brazi — fericită idee au acut 
elevii — au fost imortalizate tfi- 
tr-o peliculă cinematografică (de 
altfel e cel de al 11-lea film do
cumentar realizat de elevii acestei 
școli) care va fi supusă discuției 
tuturor colegilor spre alcătuirea 
intinertiriilor viitoarelor vacânțe. 
Aici funcționează și o societate 
literară „Bilete de ucenicie" care 
a scos nu de mult o revistă tipă
rită, (singura din oraș) și. înaintea 
anului școlar, colectivul de re
dacție a fost instruit in probleme 
de tehnoredaciarc în tabără de la 
Gîlma iar secția de folclor și-a

CALIFICAREA CADRELOR
(Urmare din pag. I-a)

reaza la o serie de produse ne
cesare uzinei de autocamioane 
din Brașov. Calitatea execuției 
subansamblurilof de aici reclamă 
o înaltă calificare a lucrătorilor. 
Or, tocmai aici apare conflictul: 
intre nivelul scăzut al calificării 
lucrătorilor și calitatea produse
lor în cooperare; oamenii, neph- 
tînd face față cerințelor impuse 
de nivelul ridicat de tehnicitate 
al pieselor, caută un alt loc de 
muncă ori sînt nevoiți să plece 
din uzină...

Și cum poate fi întîtnplătoi 
faptul că nUmai în 5 luni de zile 
s-au rebutat produse în valoare 
de 1 359 500 lei, din care aproa
pe 30 la sută sînt contabilizate 
la mecanica grea ?

Am stat de vorbă cu un mare 
număr dfe curSanți, dar nu ne 
propunem să expunem aici rela
tările lor. Un lucru este clar însă, 
toți ne-âu dezvăluit aceeași sta
re dfe confuzie și dezinteres din 

mi-a fost dat să tntîlnesc un om 
mai mucalit, un descoperitor al 
comicului în cele mai aparent — 
„serioase" lucruri. Părea moale, 
vorbea cam poticnit, dar ceea ce 
spunea stîrnea hohote de tis.

La reuniune se povestea „o 
ispravă" de-a lor de pe șantier, 
îhtr-o dimineață, camionul lui 
nea Ilie (ce simpatic acest șofer

„al brigadierilor" care îi trans
porta prin tot defileul în carose
ria SABENA, TRANSATLANTIC 
SUPERSONIC sau cum le mai 
venea glumeților să-i spună), deci, 
tntr-o dimineață, camionul n-a 
mers să-i ia din Petroșani. Vreo 
defecțiune sau altceva. Au aștep
tat fetoviarii ce au așteptat și 
pînă la urmă au pornit pe jos, 
Poate că travtrsind incolonefi o- 

răspîndit corespondența îh județ 
în vederea celui de al ll-lea nu
măr al revistei ce va apare odată 
cu începerea școlii.

Elevilor li s-au pregătit multe 
surprize. Construcția sălii de 
sport se apropie de sfîrșit, curtea 
interioară a fost pavată, s-a or
ganizat o mică stupină iar sera ce 
asigură orele de botanică cu ma
terial viu a fost reamenajată. 'Mă 
gîndesc la bucuria elevilor din 
prima zi de școală, la surpiza cU

de 
premieră

care ochii lor vor privi toate a- 
cestea. Directorul liceului hr. 1 
Nicolae Bălcescu — Andrei Nlco- 
lae — îmi vorbește despre noua 
bază sportivă îh aet liber organi

zată în curtea școlii și care cu
prinde teren de volei, baschet, 
handbal, sărituri și îmi împărtă

șește cîteva din planurile sale în
legătură cu inaugurarea acesteia 
într-un cadru cit mai sărbătoresc.

Bucuriile pregătite elevilor în 
acest an școlar te întîmpină la 

partea factorilor răspunzători: 
organizatori — lectori — cursanți.

Discuțiile le-am continuat în 
biroul tovarășului director gene
ral al Uzinei, ihginer Constantin 
Sofronescu.

— Intr-adevăr, recunoaște dîn- 
sul, exploatarea rațională a utila- 
jeloL folosirea eficientă a timpu
lui de lucru, obținerea unei înal
te calități a produselor fabricate 
reclamă o pregătire profesională 
temeinică.

— Ce â întreprins în mod con
cret conducerea uzinei pentru s 
asigura aceste deziderate ale pro
ducției ?

Tovarășul director nu ne-a 
răspuns. Mai mult, întrebîndu-1 
de ce la secțiile sculărie și tra
tament termic n-au funcționat 
deloc cursuri, ni s-a răspuns că, 
„probabil, aici nu se impune cu 
atîta acuitate problema califică- 
rit'i că s-a întimpinat de multe 
ori rezistența șefilor de secții 
etc.

rașul, au cîntat. Poate că n-au 
cîntat. Dar eu așa ini-i închipui: 
cîntînd și gtabindu-se să străbată 
kilometrii spre șantier ca să nu 
piardă steagul. E un gest!

★

Oare cine a mai lipsit de la 
bal ? Aurel Tibea, activist la Co
mitetul județean U.T.C. Hune

doara. Duminică dimineața i-a 
condus pe brigadieri la Deva, 
apoi a urcat în același autobuz 
o dată cu noua serie și s-a în
tors pe șantier. Nu putea rămî- 
ne la bal cînd apolo „la fața lo
cului, sînt o mie de probleme": 
cazarea, masa, echipamentul, u- 
tieltele.i.

In „palatul administrativ**  al 
lotului Llvezeni, o baracă cu trei

Vernisaj
La Timișoara, pe bu

levardul 30 Decembrie, a 
fost terminată nouă sală 
destinată galeriilor fon
dului plastic din locâli- 
tâte. Situată într-un lo
cal modern, sala propriu*  
zisă dispune de o supra
față utilă de 180 de me
tri patrați și de o supra
față de expunere. T6t 
aici mâi estă prevăzut 
un magazin de vînzare a 
diferitelor obiecte de 
artă âlastică. Cu prilejul 
inaugurării acestei săli 
a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă 
decorativă reali2ât& d^ 
artiștii plastici dih 
București și Timișoara.

I. DANCfcA

tot pasul. Aplaudăm de pe acum 
avanpremiera școlară craiovtană. 
Nit însă înainte de... Fiecare fâță 
are și revers. Micile retușuri 
despre care ne vorbea la începu
tul raidului nostru tovarășul in
spector Itahcu nu Sînt întodea- 
una „mici" și nici numai „retu
șuri".

Poate că ar trebui urgentata 
construcția terenurilor de spori 
de la liceele nr. 2 și 3 — care 
în momentul de fâță nu eu șanse 
să fie terminate pînă la 15 sep
tembrie. Poate că ar trebui 
rezolvată mai operativ lipsa de 
spațiu de școlarizare la liceele 
nr. 1 și 3 (soluția a fost deja pro
pusă — suplimentarea acestor 
două școli cu spațiul ocupat de 
DRÎFOT în fosta școală ^Lu
mina" — DRIFOT-ul cohstru- 
indu-și acum un nou local).

Trebuie neapărat — și să nu se 
aștepte ultimele zile — ca inspec
toratul școlar al municipiului 
Craiova să niinlească supithîiori 
pentru catedrele rămase libere 
din diverse motive. Constructorii 
care și-au luat angajament sa 
termine noua clădirb a liceului 
economic șă-și țină cutîntul pro
mis. Ml s-a părut de asemenea 
demnă de luat în seamă propu
nerea directorului de la Liceul 
nr. 1 și ânumh separarea școli
lor generale ele licee — care sînt 
foarte aglomerate. Numai în 
acest fel acestea ar putea fi în
drumate mai temhinic.

Dar, Sîntem nevoiți să între
băm din nou, ce a împiedicat 
conducerea uzinei să tragă la 
răspundere pe acești șefi de com
partimente ? Faptul că de hiui 
mtilți ani îh privința calificării 
se bate pasul pe loc, că nu s-â 
întreprins nimic serios în acest 
sens, este o dovadă a superficia
lității, a lipsei de interes cu care 
s-au privit hotărîrile de partid și 
de stat privind ridicarea conti
nuă a nivelului de pregătire â 
cadrelor.

Nu nâ-âm propus să âdue&m 
în discuție, din motive de spa
țiu, toate deficiențele pe cârd 
le-am constatat cu prilejul ănche- 
tfei floastre îh această uzină. Din 
cele relatate însă se desprinde 
clar ideea că problema ridicării 
calificării lucrătorilor n-a intrat, 
așa după cum ar fi trebuit, în 
aria preocupărilor majofb ale 
conducerii acestbt între prinderi, 
erbînd în acest fel preifiiSelb ți
nui formalism cronic. Consecin

încăperi, l-am auzit vorbind lă 
telefon cu D.R.T.A. pentru niște 
camioane. Rezolvînd treaba des
tul de încîlcită, radia:

— Dau un iaurt, tovarășe...
Cînd rezolva ceva prămitea ce

lui care-l ajuta un iaurt.
Dar l-am auzit și făcînd scan

dal la cantină într-o ti. Omul 
acela calm, ponderat, s-a pus pe 
un scandal în lege spre mirarea 
și spaima bucătărestlor. Și după 
ce și-a vărsat of-ul, a hiat zahăr 
și-a pus în cafea și macaroane 
în brînză: „cît cuprinde".

— Să măhînce băieții că doar 
fnundăsc 1

Iar el, Aurel Tibea, tnîhca pu
țin și pe apucate fiindcă mereu 
se h:ba ceva. Nici la rbuniuhe n-a 
piitUt participa din același hio- 
tiu: mereu se ivește ceva.

Sau poate că-i place mai mult 
șantierul pe cath-l străbate îhtr-o 
salopetă ca a celorlalți briga
dieri, entuziasmul tinerilor, lu
crînd In o șosea care le Vă amin
ti vara lui *88  așa cum ,,bătrini- 
1or" linia ferată le amintește o 
vară de acum 20 de ani.

♦
La terminarea reuniunii tn 

întunecimea străzii, am distins n 
voce:

— Cb, brigadierii ăștiâ-s mai
eu moț ea noi ?

ÎNSEMNĂRI
Plăcerea însoțită de nn ti

ranic Impuls interior de a 
transfigura realitatea, de a-i 
descifra sensurile viitoare a- 
vînd ca temei prezentul, co— 
municind-o lurtiii stlb forma 
cronicii la o carte nescrisă, 
existentă pretutindeni însă, 
răspunde unui acut apetit de 
informare ce caracterizează 
generațiile de ăzi, îndeosebi 
cea tinără. Și cînd această in
formare se vrea un ternei pe 
care omenirea se va așeză la 
finele acestui veac, un răspuns 
pe care autorul îl dă înte- 
tneiat pe o vastă cunoștință a 
științelor contemporane înso
țită de o pătrunzătoare inte
ligență capabilă să facă aso
ciații și să soluționeze finali

CRONICA
ANULUI

2000)
tățile de moment ale științei, 
aparent contrarii, procură 
lectorului ce-l urmărește atent 
pe Mircea Malița în paginile 
„Contemporanului" satisfacții 
deosebite.

Bănuim că ceea ce apare 
săptămîhal sub genericul titlu 
de „Cronica anului 2000" va 
constitui materialul unui vii
tor volum. Autorul posedă o 
dublă calitate: explozia des
coperirilor științifice față de 
care el pare a fi deosebit de 
receptiv, demonstrînd o mobi
litate a intuiției excepțională, 
hrănește pe omul care vi
sează. Lucid, respectând în
tocmai rigorile impuse de fi
zionomia matematizată a e- 
pociii Mircea Malița umani
zează definiții și formule, ar
hitecturi și medii provoca
toare alitor sensibilități con
temporane de angoase și idei 
fataliste. Titlurile pe^eare el 
le dă crotiiciior sale demons
trează efortul găsirii, unor re
lații între prezumtivă dimen
siune a științei anului 2000, 
prezumție izvorită din date 
statistice actuale, și omul a- 
cest ei nu prea îndepărtatei so

țele sînt cu atît mai grave cu 
cît slaba calificare a forței de 
muncă este un factor important 
generator de rebuturi, constituie 
o frtnă puternică în ridicarea e- 
ficiehței întregii activități econo
mice a întreprinderii.

Sîntem puși în fața a două al
ternative. Ori în grija de a rezol
va alte probleme pe care le ridi
că activitatea întreprinderii, Ia 
uzina din Zărnești, ridicarea ca
lificării este trecută în plan se
cundar, profitînd și de faptul că 
nimeni nu cere socoteală în acest 
sens, ori se neglijează cu buna 
știință această latură, mergîn- 
du-se de la un an la altul p*»  
provizorate, pe lucru făcut de 
mîntiiială. Criticabile, ambele 
ipoteze se cer lichidate. Aștep
tăm de la conducerea întreprin
derii, din partea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
un răspuns precizînd clar măsu
rile stabilite măcar, pentru viitor.

Parcul „Crtngtd" din BuzâU 

cievăți legat prih miile de fire 
ale structurii sale de realita
tea inconjurătoâre, șt asupra 
căruia civilizația de la începu
tul mileniului al treilea va 
acționa fundamental. . Putem 
vorbi despre un veritabil tra
tat rfe sociologie a viitorului și 
de aceea deosebit de cbrttem- 
porâh. FUhdcd nimic din ceea 
ce se scrie nu rezistă timpului 
dacă-i lipsește suportul pers
pectivei in tiirtp. Și nici o so
cietate nu a gonit cu o așa de 
fantastică sirguință *%pre  Vii
tor.

Sint vizate de către autor 
capitole indispensabile exis
tenței cărora încearcă sa le 
stabilească structurile viitoare. 
Arta, umanismul, cultura, re- 

latia om-mtdiu, relațiile din
tre oameni, etc., toate sint dis
cutate cu grijă, pornîndu-se 
întotdeauna de lă uri șiîport 
științific, ajuhgîndu-se spre 
cel uman. Foarte multb dintre 
cele discutate vor fi așezate 
pe fundamente cu totul noi, 
cauza acestor metamorfoze a- 
flindu-se în rezultatul dez
văluim uhor raporturi hol 
intre laturile existenței. Arta, 
Spune autăr'ul, in trecut cul
tiva sentimente și emoții. Care 
trecut ? Al nostru de azi ori 
cel de acum cîteva deA^n ? 
Indiferent d'e râspur^A^ im 
lucru este sesizabil incase pe 
acum : produsul rațiunii, plă
cerea de a jongla cu concepte 
ăbilYăctb Vă devthi o domi
nantă a esteticii viitorului. 
Drumul spre sinteze îi va fi 
Omhlui facilitat dh posibilita
tea ihforhiării sale rapide în
tr-un domeniu sau altul, cu 
ajutorul i,bibliotecilor" elec
tronice. Orice'idee, orice sen
timent va fi, probabil, redăt 
print r-o relație. In funcție de
«ceustS realitatt arta va a’ea 

destinație mult mai pe
tică. integnreă ii în ediidian 
t'a fi mult tiiai abcehtuaiă. Ch 
atît mtii mult cu cît vom a- 
sista la o uniformizare a ni^ 
telului ele cultură a întregii 
societăți.

b'înlem generația care cu 
siguranță va âjunge să târlă 
cu ochii zorii anului 2000. în
țelegerea acestui timp nu 
prea îndepărtat, o realizăm 
insă încă de pe ăcum.

tON D. DÂNCfcA
*) Contemporanul, anul 1968

Maramureș 
1968

Expoziția ..Maramureș ’68" 
de.rhi.ă in pavilioanele din 
micra-zonete de suB bealul 
Florilor reprezinți o conju
gare simbolici a trecutului 
cu prezentul. Aici intitnești 
hărnicia celor 26 «60 de mi
neri și preparatori ai produ
selor metalifere. talentul 
modelorilor in lemn. Lingă 
florile de mină create de na
tură se află maetteie rele- 
vind succese în aplicarea 
tehnicii noi. colivii de ex
tracție. celule de flotare și 
funicuiare purtind marca 
prestigioasei uzine VMMtX 
din Bata Mare.

Maramureșul înseamnă ași 
produse pentru industria mi
nieră, pentru chimie, moOilă. 
C'.ihfecții. construcții m.der- 
ne. In ultimii ani prUtucția 
de mașini și utilaje miniere 
a crescut față de 19S> eu 34 
la sută. Aeesta-i Maramu
reșul !

V. MOtSKAGt
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DECLARAȚIA
Comitetului foștilor deținuți 

antifasciști

Adunări consacrate 

zilei naționale 

a R. D. Vietnam

La Uzinele „Semănătoarea4* 

din Capitală

Artă a întreprins o vizită în 
țara noastră, a fost primit 
luni dimineață de Pompiliu 
Macovei. președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă La întrevedere au 
asistat Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului, 
precum și reprezentanți ai 
Ambasadei iugoslave la Bucu
rești.

în timpul șederii în Ro
mânia. oaspetele iugoslav a 
mai avut convorbiri cu Tra
ian Pop. adjunct al ministru
lui invâțămîntului. președin
tele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor; cu 
Octavian Paler, vicepreședinte 
al Comitetului de Radio și 
Televiziune și cu conducători 
ai unor instituții de învăță- 
mînt s iperior din București. 
De asemenea el a vizitat și 
unele loealitâți si stațiuni 
balneoclimaterice de pe lito
ralul Mării Negre și de pe 
Valea Prahovei.

★
în aeeeași zi; Torno Mărte- 

lanari a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie.

• LA INVITAȚIA ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Gomeliu Mă- 
nescu. adresată în numele gu- 
verhiilui român, secretarul de 
slat pentru afacerile externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
va face o vizită oficială în Româ
nia în perioada 8—11 septembrie 
1968. (Aserore?)

Comitetul foștilor deținuți anti
fasciști, în numele celor care în 
anii grei ai regimului burghezo- 
moșieresc și ai dictaturii fasciste 
au luptat cu abnegație pentru 
demnitatea și fericirea omului, 
pentru triumful socialismului în 
țara noastră, a luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de De
clarația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România 
cu privire la principiile de bază 
ale politicii externe a României. 
Ne exprimăm întreaga noastră 
adeziune la acest document de o 
înaltă semnificație principială, 
care reafirmă eu toată claritatea 
normele călăuzitoare ale relații
lor țării noastre cu celelalte țări 
socialiste, cu toate statele lumii, 
precum și la Declarația Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
din 28 august a;c., privind situa
ția și evenimentele din Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Lncercăm un sentiment de le- 
mîndrie constatînd încă 

o^fetâ fermitatea și consecvența

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în deplin acord cu principiile 
palincii interrie și externe a Par- 
^^lui Comunist Român, noi.^in- 
telectualii maghiari din Cluj, 
scriitori, artiști, profesori univer
sitari. redactori, artiști plastici, 
împreună cu întregul popor al 
țării ne exprimăm deplina noas
tră adeziune la declarația din 22

Pentru întărirea unității 

țârilor socialiste, a tortelor 

păcii și socialismului
Astăzi, cînd pretutindeni în 

țară se construiesc uriașe uzine, 
mari baraje și lacuri de acumula
re, noi și însemnate întreprinderi 
care pun în valoare într-o și mai 
mare măsură resursele de energie 
și pricepere ale patriei, cînd a- 
gricultura socialistă valorifică în 
mod superior potențele ei și cînd 
intelectualitatea, în același front 
al muncii avîntate, ridică știința 
și cultura românească lâ Un pres
tigiu nemaiavut pîhă acum, în
tregul nostru popor, însuflețit de 
un sentiment de admirație și de 
profund devotament se află strîns 
unit în jurul Partidului Comunist 
Român și al Comitetului său Cen
tral. călăuza sa încercată care-1 
conduce din victorie în victorie. 
Vfinind cu credință și neabătut 
euvîntul partidului, noi, oamenii 
xiuncii din fabrici, de pe ogoare 
sau din laboratoarele țării,* * între- 
gd popor âvem încredințarea, 
izvcrîtă din tot c£eă ce am făcut 
{)înă acum, Că succesele pe Care 
e vcm obține Vor fi și mai mari, 

,că dramul nostru spre desă- 
Vîrșirea socialismului și construirea 
comunismului va fi și este sigur 
limpede și victorios.

Ca om de știință iha alătur și 
eu întregului popor, tuturor celor 
20 milioane de locuitori ai aces
tor plaiuri strămoșești, și îmi ex

Expresie a voinței oamenilor 
muncii de la orașe și sate

Politica externă ă Partidului 
Comunist Român ilustrată fe- 
cetit îrt Dâclarâția M.A.N., 
sprijinită urlaiîim de poportil 
româit. este expresia ideolo
giei marxist-idriiiiiSte, după 
care se călăuzește efortul cOh- 
structiv al dpocii socialiste. 
Oamenii muncii, rorriârii, ma
ghiari. germani și de alte riâ- 
țiohalități, sprijină cu toată 
inima politica internă și ex
ternă a P.C;R. pentru că izvo
răște din voința noastră â tu
turor. creație sublimă a con
vingerilor noastre. în anii, care 
au trecut de la instaurarea 
dictaturii proletare, oamenii 
muncii din patria noastră au 
înregistrat însemnate succese 
pe calea victoriei orînduirii 
socialiste care servește întru-» 
totul scopului lor. Alături de' 

cu care partidul nostru comu
nist, fidel învățăturii marxist-le- 
niniste, internaționalismului So
cialist, adoptă poziția cea mai 
potrivită intereselor patriei noas
tre, intereselor sistemului socia
list mondial, ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, ale tuturor forțelor progre
siste și afttiimperialiste din lume. 
Declarăm și cu acest prilej că 
sprijinim din toată inima politica 
externă a P.C.R. și a statului 
nostru care militează curajos pen
tru dreptul fiecărei națiuni de 
a-și hotărî singură soarta, peritru 
dreptul fiecărui partid și guvern 
de a adopta măsurile pe care le 
consideră cele mai potrivite con
struirii societății noi, socialiste, 
în propria sa țară.

In continuare, în Declarație se 
spune :

Noi, foștii deținuți politiei an
tifasciști din România ne reafir
măm atașamentul nezdruncinat 
față de conducerea partidului și 
statului nostru, în frunte cu to

august a Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia.

Ținîhd seama dâ interesele fun
damentale ale comunității socia
liste și ale locuitorilor patriei 
noastre deopotrivă, acest impor
tant document exprima răspun
derea noastră comună pentru ea- 

prim întreaga aprobare și ade
ziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru, politică profund științifică 
marxist—leninistă, care îmbină 
într-o strînsă și indestructibilă 
unitate spiritul profund patriotic, 
de slujire a intereselor poporului 
român, poziția internaționalistă, 
îndreptată consecvent spre cola
borare și prietenie, spre întărirea 
unității țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor păcii și socialismului.

Sînt ferm convins că politica 
partidului nostru, întemeiată în 
ceea ce privește relațiile dintre 
state pe promovarea unității și 
colaborării cu țările socialiste 
frățești, cu toate țările pe baza 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale a fiecărui 
stat, pe neamestecul în treburile 
interne, pe respect și avantaj re
ciproc; partidul și statul nostru 
aduce uha din cele mai însem
nate contribuții la Unitatea țărilor 
Socialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești ințernațidhale, la 
creșterea prestigiului mondial al 
socialismului, la întărirea forțelor 
care se pronunță pentru pace și 
socialism.

prof. univ. dr. docent 
VICTOR TUFESCV 

Universitatea București

noi se află celelalte popoare 
ale țărilor socialiste față de 
care sîntem legați prin țelul 
nostru cdmrin. întărind Uni
tatea noastră, a celor care sînt 
pătrunși de ideologia marxist- 
lehinistă, întărim unitatea tu
turor oamenilor muncii dih 
lume; a proletariatului, pentru 
ca forța OOfistrUc'tivă pentru 
progres și prosperitate să se 
opună intențiilor agresive ale 
imperial ismdllii, pentru ca 
victoria cabzei socialistnidui și 
păcii sâ fid idealul nostru sU- 
prerh. De aceea milităm con
secvent pentru întărirea uni
tății țărilor frățești, pentru 
triumful cauzei noastre în lu
mea întreagă.

SZABO ALEXANDRU 
maistru la secția întreținere de 
la Autobaza marfă—Tg. Mureș 

varășul Nicolae Ceaușescu. și o 
asigurăm încă o dată că, credin
cioși idealurilor pentru care am 
luptat în anii grei ai ilegalității, 
inclusiv pentru prietenia cu Uniu
nea Sovietică — primul stat so
cialist din lume. Cu gîndul la 
acei căzuți în lupta pentru în
făptuirea acestor idealuri, vom 
milita neabătut și în viitor, cu 
întreaga noastră capacitate și ex
periență pentru aplicarea în viață 
a politicii Partidului Comunist 
Român.

Ne angajăm să susținem cu 
toată energia inițiativele și ac
țiunile întreprinse de partidul 
nostru pentru restabilirea uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru 
triumful principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismu
lui proletar*  ale egalității în drep
turi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovără
șești.

uza socialismului și confirmă ă- 
.sdevăruxile, ideologice marxist-lg- 
niniste în relațiile internaționale.

Cea mai importantă teză â po
liticii externe cohsecvente duse 
de România socialistă este prie
tenia și colaborarea tovărășească 
cu țările socialiste frățești, soli
daritatea internaționalistă. Patria 
noastră este legată printr-o prie
tenie frățească de țările socialis
te vecine, Uniunea Sovietică, Un
garia, Iugoslavia și Bulgaria, a- 
cest sentiment de frăție fiind în
treținut și de tradiția comună a 
vicisitudinilor și luptelor de mai 
multe veacuri.

Fermă și permanentă este și 
legătura noastră cu toate țările 
socialiste din lume : cu Cehoslo
vacia, Polonia, Republica Demo
crată Germană, Albania. Republi
ca Populară Chineză, Republica 
Democrată Vietnam, Republica 
Populară Democrată Coreea, 
Mongolia și Cuba. Baza colabo
rării politice, economice și cultu
rale cu aceste țări este ideologia 
marxist-leninistă, care exprimă 
idealurile și interesele socialismu
lui și comunismului. Sîntem con
vinși că unitatea partidelor și ță
rilor socialiste poate fi de ne
zdruncinat și prietenia lor poate 
rezista oricărei probe, numai în 
cazul cînd relațiile lor se bazează 
pe încredere și respect reciproc, 
pe dreptul fiecărui partid comu
nist și al fiecărei țări socialiste de 
a-și elabora independent politica 
aplicînd în mod creator în prac
tica construcției socialiste adevă
rurile generale ale marxismului la 
caracteristicile naționale și condi
țiile concrete soci al-economice ale 
țării respective. Internaționalis
mul proletar este inseparabil de 
respectarea independenței; suve
ranității, a egalității în drepturi 
și a neamestectiltii îrt treburile in- 
tertie. Numai astfel piitem aplana 
eventualele neînțelegeri, astfel 
putem tinde spre soluționarea 
sarcinilor comune.

După ce se referă la unele as
pecte ale situației internaționale 
cdhtemporăne, în Declarație se 
menționează că :

Noi, intelectualii maghiari din 
Cluj, care profesăm în diverse ra
muri ale științei și artei, alături 
de colegii noștri români și în de
plină înțelegere cu ei, participăm 
cu sincera convingere la realiza
rea SăfCihilor actuale formulate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului nostru, la confirmarea fără 
reZCrVg a egalității de drepturi 
între poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, la promo
varea muncii lor creatoare.

în Pariidul Comunist Român 
vedem garanția soluționării tu
turor problemelor existenței noas
tre naționale, pe baza dezvoltă
rii neîncetate a democrației so
cialiste.

Asigurăm pe conducătorii par
tidului și stâtiiltii nostru și per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — așa Ciitn ne-am ex
primat bucuria și âtașarhehtul și 
eu prilejul virilei la Cluj a dele
gației de partid și de stat — de 
încrederea și sprijinul nostru și 
sîntem convinși că declarația 
noastră servește cele mai sfinte 
interese ale țării și restabilirii u- 
nîtății mișcării comuniste mon
diale, în folosul păcii și al pro
gresului uman.

Noul complex de cămine studențești al Institutului politehnic București — Regie

AL XII LE A CONGRES
INTERNATIONAL AL VIEI 

ȘI VINULUI
Luni dimineața au început la 

Palatul Marii Adunări Naționale 
lucrările celui de-al XH-lea Con
gres internațional al viei și vidu
lui. La această manifestare de 
prestigiu a viticulturii mondiale 
iau parte aproape 200 de specia
liști, profesori, oameni de știință, 
conducători ai unor institute de 
cercetări din Anglia, Argentina, 
Australia, Austria, Bulgaria. Ceho
slovacia. Cipru, Cuba, Elveția, 
Franța, R.F. a Germaniei; Grecia, 
Italia. Iugoslavia. Israel, Japonia, 
Luxemburg, Olanda. Portugalia, 
Republica Arabă Unită, Rottlânia, 
Spania, S.UA, Suedia, Tunisia, 
Turcia, Ungaria și U.R.S.S. Iau 
parte, de asemenea, reprezen
tanți ai unor organizații interna
ționale economice și de specia
litate.

La ședința festivă de deschide
re ău participat lâsif Batic, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri; Vasile Vîleu, președintele tl- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior âl Agriculturii, BUcur 
Șchibpu, ministrul industriei ali
mentare. Vasile Gliga. adjuhet al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, conducători ai 
unor instituții centrale; institute 
de cercetări științifice și de în
vățăm! nt superior, ai unor orga
nizații obștești.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de prof. David Davi- 
deseu, președintele Comitetului 
român de organizare.

în numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul losif Banc a adresat un căl
duros bun venit reprezentanților 
științei și practicii vitivinicole 
din cele cinci continente, la cel 
de-al Xll-lea Congres Interna
țional al Viei și Vinului.

Eveniment de seamă pentru 
viticultura mondială — a spus 
vorbitorul — congresul reprezin
tă, prin problemele de mare ac
tualitate ce figurează pe agen

• CU PRILEJUL unui conctirs de atletism desfășurat la 
Nairobi, Kipchoge Keino a cîștigat proba de o milă eu timpul 
de 3’55” 1'10. Pe locul doi s-a clasat ti nărui in virstă de 18 ani 
Iben Jicho, elev, care a realizat 3'59" 8 10

• REZULTATE înregistrate în prima manșă a campionatului 
republican feminin de handbal (jocurile s-a j desfășurat la Sibiu): 
Universitatea Timișoara—Confecția București 10—10 ; Progresul 
București—Rulmentul Brașov 17—16 ; Rapid București—Con
structorul Timișoara 13—11 : Universitatea București—Voința 
Odorhei 10—6 ’, Liceul nr. 4 Timișoara—Textila Buhuși 10—9.

în clasament conduce Confecția București cu 16 puncte, urma
tă de Universitatea Titnișoara 15 puncte. Universitatea București 
13 purtete. Rapid București 12 puncte etc.

• PESTE 35 000 de spectatori au urmărit la New York tntîl- 
nirea internațională de fotbal dintre echipa braziliană FC Santos 
și formația portugheză Benfica Lisabona. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 3—3 (1—1). Golurile echipei FC Santos 
au fost marcate de Edu, Toninho și Arlos Alberto. Pentru Ben
fica a înscris Eusebio. Jacinto și Hose. De remarcat că în minu
tul 67 Benfica conducea cu 3—1.

(Agerpres)

da sa, un prilej de discuție largă 
â variatelor aspecte științifice, 
tehnice și practice ale viticultu
rii și Vinifieațihi, o confruntare 
liberă â opiniilor, orientărilor noi 
și mai ales a rezultatelor dobîn- 
dite în ultima perioadă de timp.

Ca țară membră a Oficiului 
Internațional al Viei și Vinului, 
România este fericită să deschi
dă poarta ospitalității sale tradi
ționale câini de-al XTLlea Con
gres Internațional al Viei și Vi- 
hului, iar prin Specialiștii săi și 
prin ceea ce are mai important 
ea realizări în sectottil Vitivini
cole să contribuie lâ reușita a- 
eestui congres.

Sperăm că lucrările congresu
lui, vizitele pe care le veți face 
în unitățile de cercetare, învăță- 
mînt și producție, în orașele și 
satele țării; vor contribui la cu
noașterea mai deaproape a acti
vității specialiștilor și a oameni
lor noștri de știință, a realizări
lor^ poporului în viticultură ca 
și în alte domenii ale heohoiniei 
și culturii.

Permiteți-mi să adaug aici că, 
în eforturile sale susținute pri
vind dezvoltarea industriei; de 
earC depinde progresul întregii 
economii naționale, guvernul ro
mân a acordat aceeași atenție 
dezvoltării tuturor ramurilor 
agriculturii.

După ce a ilustrat printr-o se
rie de date eforturile cOhsăcrate 
dezvoltării viticulturii în țâra 
ndastră, vorbitorul a spus îri în
cheiere : Exprimînclu-ne încă o 
dată bucuria de a vă avea prin
tre noi, sîntem convinși că acti
vitatea rodnică ce o veți desfă
șură în cadrul lucrărilor acestui 
Congres va fi pusă in slujba 
progresului științei Viticole, a 
punerii în valoare a tot ce na
tura ne poate dărui, spre propă
șirea și fericirea oamenilor.

O asemenea activitate este le
gată organic de un climat de 
muncă pașnică; cerință arzătoare 
a întregii omeniri și garanție a 
înfloririi oricărei activități.

în spiritul acestor năzuințe u-

Turul României
Ieri. 2 septembrie. Turul Ro

mâniei a programat primele sale 
două etape. Prima dintre aces
tea a adu?, dacă nu o surpriză 
de mari proporții, cel puțin un 
alt lider decit cel așteptat. Favo
ritul celor 5.8 km disputați 
contra cronometru în cartierul 
Balta Albă. Emil Rusu ciștigător 
al ultimei ediții a Turului Ro
mâniei. a trebuit să cedeze în- 
tîietetea lui Gheorghe CiumetL 
un ..om ăl cartierului' in care 
se disputa proba. în urma lor 
ș-au clasat în ord.ine Ciocan C_ 
Mureșan Vasile. David Nicolae. 
Tudor Vasile etc. Cea de a doua 
etapă a trebuit să sufere o scur
tă amînare deoarece prima pre
zentă la start a fost ploaia. A- 
versele puternice nu au îrnoie- 
dicat insă pină la sfirsit luarea 
startului tehnic din apropierea 
aeroportului BAneasa Numai 
pentru scurt timp cei 55 de ci
cliști merg in grup parcă in cău
tarea unui adăpost față de recii 
și deșii stropi de ploaie. Prima 
pauză insă a ploii provoacă si 
primele agitații în plutob. Toate

SPORTIV

marie, lucrările congresului dum
neavoastră Vor contribui; fără în
doială, hti numai la rezolvarea u- 
nor probleme stringente pe oare 
practica le ridică în fața științei; 
dar și la dezvoltarea uriiii spirit 
de înțelegere și colaborare inter
națională.

în continuare, a luat euvîntul 
președintele Oficiului Internațio
nal al Viei și Vinului, Asensid 
Villa, care, mulțumind cu căldu
ră guvernului român pentru invi
tația de a se organiza acest Coin 
gtes în România, a arătat că a- 
ceasta reflectă interesul pe card 
îl poartă oficialitățile române 
dezbaterilor între cei mai bUni 
specialiști dih lurtie a Unora din
tre cele mai actuale probleme ale 
viticulturii. Vorbitorul a aiătat, 
în continuare, că aceasta cores
punde tradițiilor multiseculare 
ale culturii viței de vie pe pămîn- 
tul românesc, ca și remarcabilu
lui efort de perfecționare a aees-*  
tei ramuri, pe care România îl 
depune cu multă perseverenței.

Președintele Oficiului Interna
țional al Viei și Vinului a subli
niat apoi importanța probleme
lor cc se vor discuta la actualul 
congres, precum și a călătoriilor 
de studii ce vor fi întreprinse iii 
marile podgorii ale țării noastre. 
Urî nd viticultorilor români să ob
țină recolte care să recompense
ze eforturile și strădaniile lor*  
Asensio Villa și-a exprimat con
vingerea că lucrările congresului 
vor întări stima și înțelegerea oa
menilor, vă contribui prin aceasta 
la prietenia și pacea popoarelor.

Tot în cursul dimineții. în șe
dință plenară, prof. Gherasim 
Constantinescu a prezentat comu
nicarea „Viticultura și vinificația 
în România".

După-amiază, lucrările s-au 
desfășurat pe secții.

Seara, prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a oferit un coc
teil în cinstea participanțilpr la 
cel de-al XlI-îea Congres al Viei 
și Vinului. (Agerpres) 

sint insă anihilate după scurt 
timp si singurul cate la un mo
mea: dat creează o oarecare sen
zație. este cei de la km 27 în
cercată de Ion Cosma II. Nici a- 
ceasta nu durează insâ din pă
cate. prea ihuît. deoarece apro
pierea sprintului de la Potîgra- 
fu, (km 31» regrupează plutonuL 
11 regrupează este un fel de a 
spune, deoarece linia de sprint 
provoacă tentativa marii majori
tăți a cicliștilor care vor să 
adiționeze primele puncte in 
clasamentul sprinterilor. Ciștigă 
de puțin Ciocan urinat de Su- 
ciu A. etc. Plutonul se regrupea
ză din nou. dar alte tentative îl 
vor anima Cea mai importantă 
dintre acestea este cea de la km 
47 făcută de alergătorii Dacid. 
Gera. Suditu, Tudor Vasile. Pu- 
terici. In apropiere de orașul 
Ploiești se desprinde insă din 
plutonul care i-ă prins pe 
fugari. alergătorul Ciobanu 
C. care reușește la un mo
ment dat să ia un avans 
de 25 de secunde Dar apro
pierea Ploieștiuîui dă noi forțe 
plutohu’ui care, chiar la intrarea 
în orașul petrolului îl prinde pe 
fugar. Pe străzile orașului se 
o dispută acerbă iar pe pistă 
stadionului victoria revine aler
gătorului Tudor Vasile. originar 
de altfel dih Ploiești. După el 
se clasează în ordine : Grigore 
Constantin, Zigler Valter. Cio
can Constantin. Selejan Vasile, 
Ivanov (R. P. Bulgaria) etc; în 
clasamentul general individual 
după două etape conduce Tuddr 
Vasile urmat de Grigore Con
stantin și Ciumdti Nicolae toți 
trei din echipa România tineret 
L urmați de Ciocan C. România 
II. Rusu Emil. România tineret 
I. Selejan Vasile România tine
ret I etc. Pe echipe eoriduce Ro
mânia tineret I cu 4 ore 12 min.
24 ; România II 4 ore 13 min. 25 ; 
Steaua 4 ore 13 min. 46 : Dina
mo 4, 14, 00, Voința Ploiești 4. 
14. 05, Voința București 4, 14.
R. P. Bulgaria 4, 14. 31.

DORIN STEFLEA

Luni după-amiază a avut Ioc 
la uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală adunarea festivă consa
crata zilei naționale a Republicii 
Democrate Vietnam. Au partici
pat Larisa Munteanu, vicepreșe
dinte al Comitetului națio
nal de solidaritate cil lupta 
poporului vietnamez, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, numeroși 
muneitori din uzină. Au fost 
de față Hbahg Tu, ambasado
rul R; D; Vietnam în Româ
nia, Nguyfen Duc Van, șeful Re
prezentanței permanente a fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la BuctirCști. 
Despre cea de-a XXlII-a aniver
sare a R. D. Vietnam a vorbit 
tov. Ion Căpățînă, directorul ge
neral al uzinelor *, Semănătoarea". 
Vorbitorul s-a referit la munca 
șî lupta plină de abnegație a 
poporului vietnamez pentru con
strucția socialismului și apărarea 
împotriva agresiunii imperialiste. 
El a subliniat prietenia ce ie^gă 
poporul român de poporul Viet
namez, relațiile de prietenie și 
alianță frățească pfe cate 10 îiitre- 
ține România cu țările socialiste, 
reiații bazate pe respectul reci
proc, respectarea independenței 
și suveranității iraționale, deplina 
egalitate îh drepturi, neamestecu
lui în treburile interne. Pornind 
Re la ăcdste priticipii. partidul și 
guVCrnul nostru, a spus vorbito

La
IAȘI. în aula institutului 

politehnic din Iași a avut loc 
luni după-amiază o adunare con
sacrată Zilei naționale a R. D. 
Vietnam.

Au participat studenți, elevi, 
tineri muncitori și funcționari 
din întreprinderi și instituții, pre
cum și studenți vietnamezi care 
învață în institutele de îiivăță- 
mînt superior din Iași.

Cu acest prilej a luat euvîntul 
Emil Uncheșel, președintele Con
siliului Uniunii, asociațiilor stu
denților din centrul universitar 
Iași, care, după efe s-a referit la 
munca și lupta poporului din 
R. D; X'ietham pentru apărarea 
țării și făurirea societății socialis
te, a spus : ,;Poporul român ur
mărește cil âdîncă admirație lup
ta eioică a poporului vietnamez 
pentru apărarea ființei Sale na
ționale, pentru dreptul sacru de 
a-și hotărî singur soarta. în nu
mele studenților din Iași trans
mit tineretului viemamez, între
gului popor vietnamez, un căldu
ros mesaj de prietenie și solidari
tate frățească".

Gorgos Irina, studentă a, facul
tății de filologie a Cniversitâții 
„Al. I. Cuza", și Antim Mitroi, 
student la facultatea de medici
nă veterinară a Institutului agro
nomie. *.Ion  Ioneseu de la Brad“, 
au subliniat îh eiivîrihil lor că

*
Luni seara, ambasadorul Repu

blicii Democrate Vietnam la Bu
curești, Hoang Tu, a oferit o re
cepție cu prilejul celei de-a 
XXIII-a aniversări a proclamării 
independenței țârii.

Au luat parte tovarășii Virgil 
Troiin. Gheorghe Rădulescu. Mi
hai Dales. Ghecrghe Gaston Ma
rin. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Mia Groza, vicepre
ședinte a M.A.N.. membri ai G»C. 
al P.C.R.. ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale și

INFORMAȚII
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a sosit în București o delegație a 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Ungară, care, la invi
tația Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România, va face o vizită în țara 
noastră. Delegația este formată 
din Ba mai Albert ne. membră a 
Comitetului Executiv al Consi
liului Național al Femeilor din 
R. P. Ungară, secretara Consiliu
lui Femeilor din Budapesta, și 
Turoczi Ferencne. secretara Con
siliului județean ăl femeilor Szol- 
nok;

La sosire delegația a fost în*  
titnpinată de Mana Ciocâh, se- 
cretâra Consiliului Național al 
Femeilor, și activiste ale mișcării 
de femei.

• LUNI SEARA a părăsit Ga- 
pitala. plecînd la Budapesta t» 
delegație a Ministerului Sănătății, 
condusă de acad. prof, dr 4urel 
Moga. ministrul sănătății, câte la 
invitația ministrului sănătății al 
R P. Ungare. Szabo Zoltan, va 
face o vizită în această țară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecare pe aeroportul 
Băneasa se afla Sahdor Argve- 
lan. însărcinat eu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Ungare la Bucu
rești.

TOMO MARȚELANACL 
secretar pentru învâțâmîht 
și cultură din R.S. Slovenia, 
care la invitația Comitetului 
de Stat pentru Cultură șî 

rul — au reafirmat în repetate 
rînduri deplină solidaritate cu e- 
roicul popor vietnamez; eare-și 
apără cu abnegație independența 
și ființa națională.

A luat apoi euvîntul Hoang Tu, 
ambasădorui R. D. Vietnam la 
București. Cea de-â £3-a aniver
sare a R. D. Vietnam, a spus 
vorbitorul, este întîmpinată de 
poporul vietnamez cu succese de 
seamă în mtnica pentru întărirea 
ecchlomieă a țării, pentru apăra
rea împotriva agresiunii imperia
liste. Viefiiămul și România sînt 
țări socialiste surori. Avem un 
țel comun, construirea socialis
mului și comunismului. împreună 
cu popoarele altor țări socialiste, 
poporul frate român ne-a acordat 
sprijin în lupta împotriva colo
nialiștilor, în trecut, iar acum în 
lupta împotriva agresorilor ame
ricani. Acordurile pentru anul 
1969, semiiâte recent, înființarea 
fepfezeritâhtoi periiiaheiite a 
Frontului national de Eliberare 
din Vietnamul de sud la Bucu
rești, constituie aspecte ale soli
darității de luptă și a internațio
nalismului care leagă popoarele 
roniâh și Vietnamez. Folosim acest 
prilej, a spus VOfbitorul îh în
cheiate, pentru â exprima încă o 
dată mulțumiri sincere partidu
lui, guvernului și poporului ro
mân pentru ajutorul prețios acor
dat poporului vietnamez.

(Agerpres)

lași
partidul, guvernul și poporul ro
mân, alături de toate forțele pro
gresiste din lume, urmăresc cu 
profundă simpatie și deplină so
lidaritate munca și lupta bravu
lui popor vietnamez, acordîndu-i 
sprijin material, politic și moral. 
„Galaura cu caie sînt înconjurați 
studenții vietnamezi care învață 
la Iași*  au spus ei. reprezintă, de 
asemenea, o manifestare grăitoare 
a solidarității poporului nostru cu 
poporul vietnamez".

A vorbit apoi studentul viet
namez Vo Viet Xiem, de la 
facultatea de fizică a Universi
tății. După ce a mulțumit parti
dului, guvernului și poporului 
nostru pentru sprijinul neprecu
pețit pe care-I acordă luptei jus
te duse de poporul vietnamez, 
pentru dragostea eu care sînt 
înconjurați studenții vietna
mezi care învață la Iași, 
el a spus : „Poporul vietnamez 
dorește o pace adevărată, care 
nu poate exista deoît pe baza 
unei independențe și suveranități 
reale. Facea va fi restabilită de 
îndată ce S.U.A. va pune capăt 
agresiunii împotriva patriei 
noastre și va lăsa poporul nostru 
să-și rezolve liber propriile pro
bleme".

(Agerpres)

organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali ți ofi
țeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și al ți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R. D. Vietnam la București, 
Hoang Tu, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de tadio și te
leviziune.

(Agerpres)

S.UA


recent la Chicago, in timpul 
violență.

S.U.A. Aspect din timpul unei demonstrații ce a avut loc 
căreia poliția a intervenit cu

PRAG A 2 (Agerpres).'— La. 31 
august 1968 a avut loc în Sala 
spaniolă a Hradului din Praga 
ședința plenară a C.C. al P.C. din f 
Cehoslovacia la care au partici
pat membri ai Comisiei centrale 
de control și revizie a C.C. al 
P.C.C., precum și. delegați la cel 
de-al XIV-lea Congres al P.C.C., 
aleși de către comitetele regio
nale ale P.C.C.

La plenară a fost prezent pre
ședintele republicii, L. Svoboda. 
Din însărcinarea C.C. al P.C.C., 
plenara a fost condusă de O. 
Cernik, membru al Prezidiului 
C.C.

Pe ordinea de zi a plenarei s-a 
aflat analiza situației actuale 
existente în țară și în partid, sar
cinile cele mai urgente ale parti
dului și unele propuneri privind 
cadrele.

Pe marginea celor două puncte 
ale ordinei de zi, adoptată în 
unanimitate, a prezentat un refe
rat A. Dubeek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.C. a informat plenara despre 
convorbirile pe care președintele 
republicii, L. Svoboda, împreună 
cu reprezentanți ai partidului și 
statului, le-a avut la Moscova cu 
Biroul Politic al P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.C. a adop
tat în unanimitate cîteva hotă
rîri : Hotărîrea în legătură cu re
zultatele tratativelor de la Mosco
va (care se publică mai jos) ; 
Hotărîrea prin care se anulează 
termenul de convocare a Congre
sului al XIV-lea extraordinar al 
P.C.C. pentru data de 9 septem-

brie și se instituie o comisie 
C.C. al P.C.C. condusă de tova
rășul J. Spacek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., a cărui 
sarcină este să prezinte cît mai 
repede propuneri pentru pregăti
rea și convocarea congresului co
muniștilor din Cehia.’ Hotărî- 
rea ' în legătură cu schimbă
rile de cadre în organele con
ducătoare ale partidului.

Pe baza propunerilor comite
telor regionale de partid, ale 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și ale C.C. al P.C. din 
Slovacia, Comitetului Central al 
P.C.C. a cooptat în rîndurile 
membrilor săi șapte tovarăși și to
varășe din rîndul membrilor su- 
pleanți ai C.C. al P.C.C. și 80 de 
tovarăși și tovarășe din rîndul de
legaților Ia al XIV-lea Congres 
al Partidului, care au fost pro
puși de către conferințele raio
nale și regionale să facă parte 
din C.C. al P.C.C. In același mod 
a efectuat schimbări în compo
nența -sa și Comisia centrală de 
control și revizie a C.C. al P.C.C.

Plenara a efectuat schimbări în 
componența organelor de condu
cere ale Comitetului Central. în 
urma acestora Prezidiul C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia are următoarea compo
nență : A. Dubeek, V. Bilak, O. 
Cernik, E. Erban, L. Hrdinova, 
J. Hetes, G. Husak, V. Kabma, 
J. Mlynar, V. Neubert, J. Pilier, 
J. Pinkava, St. Sadovsky, V. Sla
vik, J. Smrkovsky, L. Svoboda, 
V. Simecek, B. Simon, J. Spacek, 
A. Tazky, J. Zrak.

Membrii supleanți sînt Fr. Bar- 
birek, J. Lenart, K. Polacek.

Mitingul de la Hanoi

$r.

NORMALIZAREA SITUAȚIEI
LA BRAZZAVILLE

Hotărîrea C. C. al P. C. C. cu privire
la rezultatele tratativelor

de la Moscova
Comitetul Central al P.C. 

din Cehoslovacia, în cadrul 
ședinței comune cu Comisia 
Centrală de control și revizie 
și cu participarea reprezen
tanților delegaților la cel 
de-al XIV-lea congres din 
toate regiunile, a ascultat in
formarea tovarășului Alexan
der Dubeek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C., cu privire la 
convorbirile care au avut loc 
între Prezidiul C.C. al P.C.C. 
și Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. la Moscova în ziua 
de 26 august 1968, informarea 
președintelui republicii, Lud- 
vik Svoboda, despre aceleași 
convorbiri și textul protocolu
lui acestor convorbiri.

Pe baza acestora hotărăște ;
1. Aprobă activitatea prezi

diului Comitetului Central al 
P.C.C. la amintitele convor
biri de la Moscova și este de 
acord cu punctul de vedere și 
cu activitatea conducerii par
tidului în frunte cu tov. Dub- 
cek în aceste zile critice.

2. Obligă toți activiștii și 
membrii Comitetului Cen
tral și ai Comisiei Centrale 
de control și revizie, precum 
și ai organelor lor de a în
deplini în mod consecvent 
concluziile acestor convorbiri 
în munca politică proprie ca 
o condiție de normalizare 
treptată a situației din R.S.C, 
și a relațiilor cu cele cinci sta
te socialiste, membre ale trata
tului de la Varșovia.

3. însărcinează Prezidiul 
Comitetului Central cu pregă
tirea și aprecierea principială 
a evoluției de după ianuarie 
în vederea pregătirii celui 
de-al XIV-lea Congres. în 
același timp, își exprimă în
crederea deplină în politica 
de oînă acum orientată

dezvoltarea socialismului în 
patria noastră și este convins 
că conducerea, partidului are 
destule forțe pentru a putea 
face față situației complexe.

4. însărcinează secretariatul 
Comitetului Central cu ela
borarea unei informări ample 
pentru activul de bază al 
partidului cu privire la acti
vitatea partidului.

5. împuternicește Prezidiul 
C.C. al P.C.C. ca să facă totul 
pentru plecarea cît mai rapi
dă a trupelor străine și pen
tru crearea tuturor condițiilor 
necesare în vederea realizării 
politicii de după ianuarie.

HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de a 23-a aniver
sări a proclamării R.D. Vietnam, 
la Hanoi a avut loc un mare mi
ting la care au participat pre
ședintele Ho Și Min, Thon Duc 
Thang, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, vicepreședinte al R.D.V., 
Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc, 
Truong Chinh, membru al Bi
roului Poltic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc, președin
tele Comitetului permanent al 
Adunării Naționale, Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al Partidului celor ce muncesc, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, generalul Vo Nguyen 
Giap, membru al Biroului Politic 
al Partidului celor ce 
vicepreședinte 
de Miniștri, 
rii naționale și alte personali
tăți. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, ai unităților militare și in
dustriale, muncitori, reprezentanți 
ai populației din Hanoi, ziariști.

In cuvintul rostit la miting 
premierul Fam Van Dong 
vorbind despre agresiunea S.U.A. 
în Vietnam și despre victoriile re
purtate de poporul vietnamez, a 
spus: „Aceste victorii arată că 
în era noastră o țară cu o popu
lație redusă și cu un teritoriu 
mic, cu o economie nedezvoltată 
încă, dar al cărei popor este 
strîns unit și hotărît să lupte pen
tru o cauză dreaptă, este întru- 
totul capabilă să respingă orice 
agresor, inclusiv pe imperialiștii 
S.U.A. Această concluzie repre
zintă un izvor de încredere și o 
încurajare pentru poporul viet
namez, precum și pentru orice 
popor din lume care luptă pen
tru independență și pace". „în
tregul nostru popor vietnamez, a 
declarat el, este hotărît să lup
te pînă la victoria deplină, 
pînă ce în Vietnamul de sud 
nu va mai rămîne nici un agre
sor american4.

muncesc, 
al Consiliului 

ministrul apără-

Ravagiile cutremurului
din Khorassan (Iran)

Noi mișcări seismice au fost 
înregistrate în noaptea 
septembrie în regiunea 
rassan. Potrivit datelor 
ale preliminare, peste 
persoane și-au pierdut 
numeroase altele au fost ră
nite, iar peste 100 000 per
soane au rămas fără adăpost 
în urma cutremurelor din 31 
august și 1 septembrie. La 
Teheran se consideră însă că 
aceste date sînt incomplete, 
iar numărul victimelor ar pu
tea să depășească cifra de 
20 000 persoane (U.P-.I.) în fe
lul acesta, urmările tragice ale 
cutremurului depășesc pe cele 
din 1962, cînd în Iran și-au 
pierdut viața 12 000 de per
soane. Regiunea care a avut 
de suferit de pe urma cutre
murului cuprinde o suprafață

de 1 
Kho- 
ofici- 
10 000 
viața,

de 2 000 km pătrați și numără 
aproximativ 100 de orașe și 
sate.

O treime din cele 1 800 000 
persoane care formează popu
lația provinciei Khorassan au 
avut de suferit de pe urma 
cutremurului de gradul 7,8 pfr 
scara Richter. Cîteva orașe au 
fost distruse aproape în între
gime, îngropînd sub ruine mii 
de persoane. Localitățile din 
regiunea muntoasă au fost, de 
asemenea, rase de pe supra
fața pămîntului. Printre cei 
uciși se află numeroase femei 
și copii care erau în locuințe în 
timpul cutremurului. Opera
țiunile de salvare sînt îngreu
nate datorită lipsei de comuni
cații, iar șoselele sînt imprac
ticabile.

t

a
as-

Premierul Fam Van Dong 
analizat în continuare diferite 
pecte importante ale noii perioa
de a luptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii S.U.A. pe 
plan militar, politic și diploma
tic. El a scos în evidență pozi
ția clară și atitudinea corectă a 
reprezentantului R. D. Vietnam 
la convorbirile de la Paris „în 
contrast cu poziția și atitudinea 
reprezentantului 
tergiversează în mod 
aceste convorbiri.

în ultima parte a 
sale, Fam Van Dong 
recunoștința poporului vietnamez 
față de popoarele țărilor socia
liste pentru sprijinul lor valoros 
și față de întreaga omenire pro
gresistă, inclusiv față de poporul 
american.

Cu prilejul Ziler naționale a 
R. D. Vietnam, la Monumentul 
Eroilor de război, situat în apro
pierea Hanoiului, a avut loc o 
ceremonie în cadrul căreia, con
ducătorii de stat și de partid 
R.D.V. și membri ai corpului 
plomatic au depus coroane

S.U.A." care
deliberat

cuvîntării 
a exprimat

din
di- 
de

Tirgul de la Salonic
ATENA 2 — Corespon

dentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : La 
Salonic s-a deschis cel de-al 
33-lea Tîrg internațional de 
mostre. Anul acesta parti
cipă la tîrg 2 438 de firme 
din 34 de țări. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia, R. D. Germană, Un
garia și Uniunea Sovietică 
sînt prezente la tîrg cu cele 
mai reprezentative produse 
ale industriei și agriculturii 
lor. Participă, de asemenea, 
firme din alte țări.

Pavilionul românesc de la 
Tirgul 
mostre 
noaște 
ță de 
cură 
toarele și motoarele elec
trice, compresoarele și ma
șinile destinate industriei 
textile și alimentare, pro
dusele chimice și medica
mentele fabricate in Româ
nia.

Pavilionul românesc a 
primit duminică vizita pre
mierului grec Gheorghios 
Papadopoulos și a altor 
membri ai guvernului.

în legătură cu situația din 
Congo (Brazzaville), care era ne
clară datorită știrilor contradic
torii transmise de agențiile de 
presă, postul de radio „Vocea re
voluției congoleze” a transmis 
luni după-amiază un comunicat 
în care se arată că aceasta a re
venit la normal. Potrivit postului 
citat, muncitorii și funcționarii 
și-au reluat lucrul, iar schimburi
le violente de focuri care au ră
sunat în ultimele două zile în ca
pitala țării au încetat. Legăturile 
telefonice între Brazzaville și 
lumea exterioară au fost reluate 
luni după-amiază. După cum se 
știe, aceste comunicații au fost 
întrerupte la 30 august, cînd la 
Brazzaville a fost introdusă sta
rea de asediu. De asemenea, 
frontiera între cele două state ve
cine, despărțite de fluviul Con
go, a fost deschisă, reluîndu-se 
și traficul fluvial normal.

Din Brazzaville se anunță, de

asemenea, că la 2 septembrie a 
avut loc o reuniune a Consiliului 
național al revoluției, organ con
dus de căpitanul Ngouabi, în ca
drul căreia a fost examinată ac
tuala situație din țară. După ter
minarea lucrărilor acestei reuni
uni nu a fost dat publicității nici 
un comunicat, menționîndu-se 
doar că președintele Consiliului 
va avea o întrevedere cu primul 
ministru și cu șefii misiunilor di
plomatice acreditate la Brazza
ville. Nu se cunoaște care vor fi 
problemele dezbătute de preșe
dintele Consiliului în cadrul aces
tor întrevederi. în ceea ce pri
vește pe președintele țării, Ma- 
samba Debat, agenția Reuter ci
tind o declarație a ambasadorului 
de la Paris a Republicii Congo 
(Brazzaville) arată că acesta a 
dezmințit știrile că președintele 
ar fi fost arestat, menționînd că 
el se află la palatul prezidențial.

li/crările comun
LIGII MBE

Cînd va
zbura
„Con

corde"?

internațional de 
de la Salonic cu- 
o mare afluen- 
vizitatori. Se bu- 

de apreciere trac-

CAIRO 2 (Agerpres). — La 
Cairo și-a continuat lucrările 
cea de-a 50-a sesiune a Consi
liului Ligii Arabe. După cum 
s-a mai anunțat, la lucrări par
ticipă nouă miniștri ai afaceri
lor externe și cinci reprezen
tanți ai guvernelor 
arabe.

Ziarul „Al Ahram’ 
ază în numărul său 
că sesiunea Consiliului Ligii 
Arabe ale cărei lucrări se des
fășoară cu ușile închise, acordă 
o deosebită atenție examinării 
actualei situații din Orientul 
Mijlociu. în acest context, 
menționează ziarul citat, parti
cipant au relevat în cuvîntă- 
rile lor importanța pe care o

statelor

sublini- 
de luni

Les• ÎN Editura pariziană 
Editions Municipales a apărut o 
monografie consacrată lui Panait 
Istrati. Autorul ei, Raymond 
Raydon, devenise un entuziast 
al operei lui Panait Istrati încă 
din tinerețe, reușind să siringă 
toate lucrările acestuia. El a 
realizat o lucrare dificilă, dar 
de valoare, reconstituind drumul 
vieții zbuciumate a lui Panait 
Istrati, un adevărat roman al 
unui om excepțional pentru da
rurile sale literare . Raydon a 
rezumat cărțile lui Istrati, re- 
producînd și unele pasaje sem
nificative pentru stilul autoru
lui.

televizate. Autorul articolului 
relevă că a luat un interviu lui 
Abdel Sirhan care a declarat că 
fratele său preferă să moară în 
camera de gaze decît să scoată 
un cuvînt dacă procesul său nu 
va fi televizat. Abdel Sirhan i-a 
mai declarat că asasinul „re
gretă gestul său" dar că el do
rește ca americanii să-l asculte 
întrucît 
cruri la

ei vor avea de auzit lu- 
care nici nu se gîndeșc.

tarile cu conducătorii marilor 
centrale sindicale din Franța. 
Marți dimineața primul minis
tru va primi pe reprezentanții 
Confederației Franceze Demo
cratice a Muncii (C.F.D.T.). Săp- 
tămîna trecută a avut loc o pri
mă reuniune guvernamentală 
pentru a examina măsurile pe 
care le preconizează guvernul 
francez în vederea rezolvării 
problemelor sociale.

RELATARE A REVISTEI
„RAMPARTS"

• REVISTA americană „Ram
parts" publică o relatare a zia
ristului egiptean Abdel Hadi în 
care se arată că Sirhan Sirhan, 
asasinul senatorului Robert 
Kennedy, ar fi declarat membri
lor familiei sale care l-au vizitat 
că va fi gata ca la proces să dea 
explicații în legătură cu moti
vele atentatului comis cu con
diția ca declarațiile sale să fie

In imagine, stadionul, care va găzdui deschiderea jocurilor olimpice din capitala Mexicu- 
lui

• ÎN 
treprins 
simfonică

CADRUL turneului în- 
în R.D.G., Orchestra 

a Radioteleviziunii 
române a dat duminică seara 
primul concert la Postdam. In 
sala galeriei de artă Sans 
Souci, un public numeros a pri
mit cu multă căldură programul 
compus din „Rapsodia a II-a“ a 
lui George Enescu, „Concertul 
pentru vioară și orchestră" 
Brahms, solist Ștefan Ruha și 
„Sărbătoarea primăverii" 
Stravinski. Aplauzele îndelun
gate și entuziaste ale publicului 
au obligat orchestra, dirijată de 
Iosif Conta, să biseze de mai 
multe ori. Orchestra Radiotele
viziunii române își continuă 
turneul.

ARESTĂRI 
LA SANTO DOMINGO

de

de

• PRIMUL ministru francez 
Couve de Murville reia consul-

• RAFAEL Gamundi, secre
tar general al partidului revo
luționar dominican, a fost a- 
restat duminică de autoritățile 
polițienești, anunță agenția 
Reuter. Sub amenințarea cu 
pistolul, liderul celui mai mare 
partid de opoziție a fost urcat 
într-un „Jeep“ militar și dus 
într-o direcție necunoscută. în 
aceeași zi au fost arestate alte 
100 de persoane, în majoritate 
lideri sindicali. Acțiunile repre
sive ale autorităților sînt puse 
în legătură cu greva șoferilor, 
declarată duminică 
protest împotriva 
de austeritate ale

în semn de 
măsurilor 

guvernului.

acordă misiunii reprezentantu
lui special al secretarului ge
neral al O.N.U., Gunnar Jar
ring, situației de-a lungul liniei 
de încetare a focului dintre Is
rael și Iordania și aprecierii 
situației din lumea arabă.

încă de la deschiderea lu
crărilor, relatează 
M.E.N., reprezentantul 
siei, Tayeb Sahbany, 
sadorul acestei țări 
bia, a adus critici 
ției guvernului egiptean ceea 

•ce a determinat pe minis
trul afacerilor externe al Ior
daniei, Abdel Moneim el Rifai 
președintele actualei sesiuni, 
să-1 întrerupă și să sisteze lu
crările conferinței.

După reluarea lucrărilor, 
delegatul tunisian, fiind împie
dicat din nou să vorbească a 
părăsit sala de conferințe îm
preună cu delegația pe care o 
conduce. Agenția M.E.N., men
ționează că delegația tunisiană, 
a difuzat în rîndul participanți- 
lor la conferință textul cuvîn
tării pe care Tayeb Sahbany a 
încercat să-1 rostească, și în 
care „guvernul R.A.U. este a- 
cuzat că folosește toate mijloa
cele pentru a impune punctul 
său de vedere altor țări arabe". 
Agenția M.E.N. precizează, de 
asemenea, că „Egiptul a fost a- 
cuzat de faptul că folosește 
Liga Arabă ca pe un instrument 
în vederea realizării țelurilor 
sale, că a luat hotărîri unila
terale și încercînd să fie pur
tătorul de cuvînt al lumii a- 
rabe în organizațiile interna
ționale".

în încheiere, agenția M.E.N., 
arată că deși ambasadorul tu
nisian a părăsit sala de confe
rință el nu a anunțat dacă in
tenționează să plece din Cairo.

După acest incident, lucră
rile reuniunii Ligii Arabe au 
fost reluate. Ținînd seama de 
actuala conjunctură politică 
din lumea arabă, participanții 
au. hotărît prelungirea manda
tului actualului secretar gene
ral al acestui organism, Abdel 
Khalek Hassouna pe o peri
oadă de încă șase luni. (Man
datul expira la 14 septembrie).

agenția 
Tuni- 

amba- 
în Li- 

pozi-

Arestarea la Lisabona a unuia din
tre cei mai cunoscuți membri ai baro
ului portughez, avocatul Fortunio 
Solis, a produs o reacție vecină cu 
senzația. Cauzele arestării, deși nedez
văluite încă oficial, au devenit totuși 
cunoscute. Autoritățile îl acuză pe 
Solis că a adresat scrisori nunțiului 
apostolic în care denunță represiuni
le la care au fost supuși doi dintre 
clienții săi, studenți, în beciurile po
liției politice (P.I.D.E.)

nuă de-a lungul multor rînduri ale scrisorii. 
De altfel, Fortunio Solis se scuză că trebuie 
să descrie asemenea „insulte revoltătoare la 
adresa persoanei umane” adăugind, însă, că 
„nu se poate admite ca autorii actelor in
chizitoriale să-și continue repertoriul lor si
nistru”. Cunoscînd că nu de mult autorită
țile portugheze au arestat cîțiva tineri 
preoți acuzîndu-i că au sprijinit mișcări gre
viste, cunoscînd faptul că unele elemente ale 
bisericii portugheze încearcă să se desolida
rizeze ide „excesele anti-democratice ale re
gimului” pentru a-și menține influența asu-

gîndit că ele sînt în mod curent și general 
practicate de poliția portugheză”.

Pînă acum, nu se știe nimic despre soarta 
lui Fortunio Solis. Cazul Solis, legat de cel 
al studenților catolici arestați și torturați, 
reflectă însă, în mod evident, neliniștea 
cercurilor oficiale de la Lisabona, puse în 
fața unei opoziții mereu mai largi. Multe 
simptome indică extinderea nemulțumirilor 
de la păturile muncitoare, cercurile studen
țești și unele cercuri 
la cercuri și pături 
trecute de categoria

intelectuale radicale, 
care pînă acum erau 
„nu fac politică” și

Desigur, nu e .pentru prima oară cînd în 
Portugalia sau pește hotarele ei, devin cu
noscute torturile la care sînt supuși în în
chisori deținuții politici. De data aceasta, 
insă, avem în față un caz deosebit; scri
soarea care denunță represiunile a fost adre
sată unor foruri religioase de către un avo
cat catolic care apăra doi tineri catolici. 
Dacă scrisoarea în chestiune ar fi rămas în 
sertarele adresanților afacerea ar fi fost, pro
babil, înăbușită prin concedierea cîtorva 
agenți ai P.I.D.E. care, de altfel, n-au făcut 
decît să execute ordinele superiorilor. Dar 
textul scrisorii a devenit cunoscut. O copie 
a ajuns în cutia eu corespondență a ziarului 
elvețian DIK TAT. Și astfel prin intermediul 
presei elvețiene, tragicele amănunte au de
venit de notorietate publică.

Citind extrase din scrisoarea lui Fortunio 
Solis ai senzația că se relatează desfășurarea 
unei anchete (lin vremea inchiziției. Avoca
tul își prezintă încă (lin primele rînduri 
clienții : Andres Martinez, 25 de ani, absol
vent al seminarului catolic, actualmente 
student în filozofie la universitatea din Lisa
bona și Francisco Algueira, 24 de ani. li
cențiat în teologie, actualmente coleg cu 
Martinez la facultatea de filozofie a Uni
versității din capitala portugheză. Ei au fost 
reținuți la Direcția Generală a Siguranței 
doar 72 de ore sub acuzația de „propagandă 
subversivă”. A fost însă suficient acest răs
timp pentru a fi bătuți crunt, a li se sparge 
dinții, a fi spinzurați de mîini pînă au că
zut epuizați. Și descrierea torturilor conti-

Cazul Solis
• Doi studenți portughezi

torturat!, iar avocatul lor

arestat. • P. I. D. E. încearcă

pra 
lului regim, 
avocatului catolic de renume n-a lăsat indi
ferente oficialitățile lusitane. Mai ales că, 
așa cum scrie Solis, faptele aduse în lumină 
nu s-au produs într-o provincie îndepărtată, 
ci în beciurile Direcției Generale a Sigu
ranței, care se găsește în imediata vecină
tate a Ministerului de Interne. „Este, deci, 
imposibil de crezut — spune Solis — că a 
fost vorba doar de simple depășiri de atri
buții de către unii funcționari”. în sprijinul 
acestei afirmații, avocatul arată că cei doi 
tineri i-au relatat că și alți prizonieri politici 
au suferit torturi similare, „ceea ce dă de

credincioșilor care suferă rigorile actua
li u e de mirare că scrisoarea

să reprime opoziția

care aprobau mai mult sau mai puțin des
chis actualele structuri politico-sociale. Sem
nificative în acest sens sînt criticile la adresa 
actualului regim formulate Ia recenta confe
rință națională a „Cercurilor culturale”, aso
ciații catolice cu caracter cultural care reu
nesc un mare număr de tineri. în aceeași 
ordine de idei a atras atenția scrisoarea a- 
dresată lui Oliverio Salazar de 26 de scriitori 
catolici de frunte, prin care aceștia reven
dică „democratizarea vieții publice portu
gheze”. Toată această conjunctură explică 
de ce „cazul” Solis a luat o turnură explo
zivă.

EM. RUCAR

La 11 decembrie 1967, la u- 
zinele constructoare de avioane 
Sud Aviation din Toulouse, pu
blicului i-a fost prezentat, pen
tru prima oară, avionul superso
nic de transport „Concorde". U- 
riașul aparat alb, cu aripile în 
formă de delta, construit în co
mun de Franța și Marea Brita- 
nie a fost supus deja încercărilor. 
Și totuși, întrebarea principală 
rămîne în picioare : cînd va zbu
ra „Concorde” ?.

Pentru a ajunge la terminarea 
prototipului aparatului, prevăzut 
să zboare mai repede decît viteza 
sunetului și să acopere distanța 
de la Paris la New York în nu
mai trei ore și 25 de minute, 
constructorii și proiectanții au 
trebuit să învingă multe dificul
tăți. Acum a mai rămas numai 
una, dar din cele mai importan
te — costul avionului. La șase 
luni după prezentarea lui cu o 
publicitate rar întîlnită în indus
tria constructoare de avioane, 
prototipul francez al avionului 
„Concorde” trebuie încă să do
vedească că poate să zboare și 
încă într-o manieră economică, 
care să intereseze pe cumpărători.

Costul avionului, deja de pes
te patru ori mai mare decît esti
mările inițiale, a atins cifre astro
nomice. Totalul este apreciat a- 
cum a fi în jurul sumei de 088 
miliarde dolari. Aceasta 
anunțat la 27 februarie, _ __ 
înaintea zborului de încetare a 
prototipului francez. Iar acesta a 
fost amînat. Acum, oficialitățile 
franceze șovăie să spună cînd va 

de 
s-a 

dată

' ost 
o zi

avea loc evenimentul atît 
mult așteptat. Tot ceea ce 
putut afla este că o nouă___
va fi anunțată în cursul lunii 
septembrie.

„Concorde" proiectat să atingă 
o viteză de 2 335 km pe oră, 
trebuia să intre în serviciu în a- 
nul 1971. Data a fost acum amî- 
nată. Dar cu toate acestea, avio
nul anglo-francez continuă să fie 
cu mult înaintea prototipului a- 
merican „SST” care se află încă 
pe planșele proiectanțilo?.^ po
trivit prevederilor inițiale, $)- 
tipul francez al aparatului trebuie 
să zboare înaintea celui britanic, 
zborul de încercare a versiunii 
engleze a avionului depinzînd de 
experiențele franceze.

Initial, cele două țări — An
glia în 1956 și Franța în 1961 — 
au făcut studii separate în ve
derea construirii unui avion de 
pasageri supersonic. Dar cele 
două țări au hotărît să-și uneas
că eforturile, costul în comun 
fiind apreciat inițial la suma de 
480 milioane dolari. Patru ani 
mai tîrziu, în 1966, acest preț a 
fost revizuit și majorat la 960 
milioane dolari. Iar la 27 februa
rie a.c. guvernul britanic a anun
țat o nouă revizuire a prețului, 
care se ridică acum la peste două 
miliarde dolari.

Construcția avionului a fost 
întîrziată și de diferite dificultăți 
tehnice, ivite de ambele părți ale 
Canalului Mînecii. în două oca
zii — în februarie 1967 și mar
tie 1968 — francezii au anuntat 
că, din cauza războiului din 
Vietnam, unele firme america
ne nu au putut să livreze unele 
părți ale avionului, materialul 
comandat fiind pus la dispoziția 
Pentagonului pentru necesitățile 
aviației militare a S.U.A. Tendin
țele de recesiune economică din 
Franța și Marea Britanie au pro- 
™cat ?oi ri greutăți cons- 

British 
i „Sud

tructorilor: societățile ’„British 
Aircraft Corporation” și 
Aviation". Dar ambele guverne 
au afirmat intenția lor de a mer
ge mai departe cu proiectai 
„Concorde" bizuindu-se pe vi
zările ce vor fi realizate, cînd a- 
vionul se va putea înălța în «er. 
Pînă acum au fost primiți co
menzi pentru 74 de aparate din 
partea societăților de tianspor- 
turi aeriene din diferite țări ajfe 
lumii.

Și totuși, la întrebarea princi
pală „cînd va zbura" „Concor
de nu s-a putut da încă vreun 
răspuns. La aceasta, Andre Tur- 
cat, principalul pilot de încercare 
a prototipului francez are un răs
puns : „Concorde — spune el — 
va zbura cînd va fi gata de 
zbor".

I. R.

într-un mesaj radiotele
vizat. președintele Mexicu
lui, Gustavo Diaz Ordaz, a 
lansat un nou apel la calm 
în legătură cu incidentele 
dintre studenți și poliție 
din ultimele zile. El a aver
tizat, totodată, că este ho- 
tărît, dacă va fi necesar, să 
ia măsuri drastice pentru a 
pune capăt oricăror noi tul
burări. Apeluri la calm au 
fost lansate și de lideri ai 
studenților, care doresc să 
intre in contact direct cu 
guvernul pentru a obține 
satisfacerea revendicărilor 
lor și interzicerea ameste
cului poliției în treburile 
universitare.
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