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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Comunist
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Uniunea Tineretului Comunist, 
organizație revoluționară 

a tineretului
din patria noastră socialistă -

|
|—li inerii din fabrici, 

uzine și șantiere, 
T IwF '' tinerii de la sate, 

MW tinerii din școli și

| Jw] facultăți au primit
I unffl cu bucurie și pu

ternic entuziasm 
adoptarea de către C.C. al 
U.T.M., în plenara recentă, a 
hotărîrii ca Uniunea Tinere
tului Muncitor să poarte de
numirea de UNIUNEA TINE
RETULUI COMUNIST, denu
mire scumpă tinerei generații 
din patria noastră.

Această nouă denumire este 
adoptată într-un moment în 
care oamenii muncii de la 
orașe și sate, întregul nostru 
tineret cu o totală adeziune 
își însușesc conținutul de idei 
al Documentelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui și, pătrunzînd semnifica- 
țifle adînci ale tuturor preve
derilor, își mobilizează toate 
forțele pentru a le înfăptui.

Făcînd bilanțul marilor rea
lizări obținute de poporul ro
mân sub conducerea partidu
lui, Congresul a dezbătut și a- 
doptat în unanimitate docu
mente de o covîrșitoare în
semnătate, care cuprind pro
gramul multilateral al dez
voltării României socialiste, 
liniile directoare ale continuă
rii pe o treaptă superioară a 
operei de desăvîrșire a con
strucției socialismului.

Poporul nostru, tineretul, 
și-au manifestat deplina lor 
adeziune față de linia politică 
a partidului, de industrializa
re socialistă a țării, factor de
terminant al progresului con
tinuu al întregii noastre so
cietăți, față de hotărîrile a- 
doptate de Congres care pre
văd ca și pe viitor industria
lizarea să constituie obiectivul 
central al politicii economice 
a partidului.

Hotărînd continuarea în 
ritm susținut a industrializă
rii socialiste, Congresul a 
adoptat în același timp un 
ansamblu de măsuri pentru 
dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii, ceea ce 
va asigura sporirea producți
ei vegetale și animale, crește
rea aportului agriculturii la 
bunăstarea poporului și la mă
rirea venitului național, la 
progresul continuu al țării.

Documentele Congresului 
sînt străbătute de grija și 
preocuparea permanentă a 
partidului pentru valorifi
carea complexă a bogății
lor și resurselor țării în 
folosul poporului, a îmbună
tățirii vieții materiale a celor 
ce muncesc, a creării condiți-

ilbr afirmării multilaterale a 
personalității umane, a îmbo
gățirii continue a vieții noastre 
spirituale.

Succesele dobîndite pînă în 
prezent, obiectivele însufleți- 
toare stabilite de Congres au 
strîns și mai mult rîndurile 
întregului nostru popor în ju
rul partidului, a Comitetului 
său Central, l-au mobilizat la 
o activitate neobosită și crea
toare pentru înfăptuirea pla
nurilor mărețe elaborate de 
partid.

Poporul nostru, întregul ti
neret, a urmat și urmează cu 
neabătută încredere partidul 
pentru că vede în partid 
continuatorul celor mai îna
intate tradiții ale luptei 
de veacuri a poporului ro
mân pentru eliberare naționa
lă și socială, pentru că de nu
mele său sînt legate cele mai 
de seamă momente din istoria 
luptei clasei muncitoare a ul
timilor cinci decenii, pentru 
că întreaga politică marxist- 
leninistă a partidului slujește 
cu fermitate interesele, cauza 
poporului muncitor.

Iată de ce întregul nostru 
popor, tineretul, a primit cu 
nețărmurită bucurie hotărîrea 
Congresului ca partidul nos
tru să poarte denumirea de 
,,Partidul Comunist Român“. 
Această denumire corespunde 
în întregime caracteristicilor 
partidului de detașament de 
avangardă al clasei muncitoa
re, de conducător politic al 
întregului popor, etapei ac
tuale de dezvoltare a țării, 
scopului final al politicii par
tidului — construirea societă
ții comuniste.

Congresul a adoptat Statu
tul Partidului Comunist Ro- ' 
mân — legea fundamentală a 
partidului. Prin conținutul 
său Statutul sintetizează ex
periența dobîndită în decursul 
anilor, ține seama de schim
bările petrecute în viața par
tidului și a societății noastre, 
de noile condiții în care își 
desfășoară activitatea și o- 
glindește creșterea rolului con
ducător al partidului în toate 
domeniile vieții politice, eco
nomice și sociale.

De-a lungul întregii sale 
activități partidul s-a mani
festat ca un adevărat părinte, 
plin de grijă și dragoste pen
tru tînăra generație căreia i-a 
acordat întotdeauna atenție și 
prețuire. Toate acestea își gă
sesc o strălucită întruchipare 
în Statutul partidului în care 
se arată: „Educarea maselor 
tineretului, formarea tinerei 
generații de constructori al

socialismului ți comunismului 
este o îndatorire de onoare^ a 
întregului partid". Faptul (că 
în statut se prevede că parti
dul își desfășoară activitatea 
în rîndurile tineretului prin 
U.T.C. principala rezervă a 
partidului, constituie semnul 
unei mari încrederi, a apre
cierii și atenției pe care 
partidul comuniștilor le-a 
acordat întotdeauna organiza
ției noastre revoluționare de 
tineret.

■
 n întreaga istorie 

a luptei revoluțio
nare a tineretu

lui din patria 
noastră din ulti
mele cinci decenii 
toate succesele 

obținute, toate victoriile re
purtate au fost posibile dato
rită conducerii de către partid 
a întregii activități a Uniunii 
Tineretului -Comunist. Mani- 
festînd în permanență o deo
sebită grijă față de tînăra ge
nerație partidul, a vegheat la 
formarea și dezvoltarea sa, i-a 
dăruit idealuri înalte și i-a 
arătat întotdeauna căile care 
duc spre realizarea lor, fiin- 
du-i un îndrumător și condu
cător înțelept, mobilizîndu-I 
la lupta revoluționară dusă 
de-a lungul anilor pentru în
făptuirea năzuințelor și aspira
țiilor spre libertate, fericire și 
bunăstare a poporului nostru. 
Partidul înarmează U.T.C. cu 
concepția marxist-Ieninistă 
despre lume, cu experiența 
luptei politice, îi stabilește 
o linie clară de activitate, e- 
ducă tineretul în spiritul glo
rioaselor sale tradiții revolu
ționare de luptă. Partidul în
drumă forțele tineretului spre 
îndeplinirea sarcinilor în do
meniul construcției economi
ce, de stat și culturale; par
tidul ajută Uniunea Tineretu
lui Comunist să-și dezvolte 
spiritul de inițiativă, să gă
sească și să folosească me
tode de muncă, potrivit speci
ficului vîrstei și ocupațiilor 
tinerilor, potrivit înclinației 
lor firești pentru fapte mari, 
îndrăznețe, asigurînd totodată 
muncii politice un bogat con
ținut; partidul controlează, 
îndrumă și ajută U.T.C. să-și 
îmbunătățească continuu acti
vitatea de educare a tinerei 
generații și de formare a con
științei comuniste a tineretu
lui; partidul creează condi
țiile materiale necesare pen
tru dezvoltarea multilaterală 
a tineretului din punct de ve
dere politic, cultural și profe
sional.

Conducerea de către partid 
este principiul politic funda
mental care stă la baza între
gii activități a U.T.C., este 
condiția a însăși existenței 
organizației comuniste de ti
neret.

Cu patruzeci și patru de ani 
în urmă, în martie 1922, ca 
urmare a muncii politice, 
ideologice și organizatorice 
desfășurate de partid au fost 
puse bazele marxist-leniniste 
ale organizației revoluționare 
de tineret din patria noastră. 
In toți acești ani, Uniunea Ti
neretului Comunist a fost în
totdeauna alături de partid, a 
luptat sub steagul său acope
rit de glorie, participînd cu 
abnegație la toate marile bă
tălii de clasă purtate de prole
tariat sub conducerea partidu
lui.

în condițiile terorii dezlăn
țuite de regimul burghezo- 
moșieresc, uteciștii, alături de 
comuniști, de luptătorii anti
fasciști, au înfruntat curajos 
și demn provocările, arestă
rile, regimul de exterminare 
din temnițe. în beciurile Si
guranței, în cumplita Doftană, 
în fața plutoanelor de execu
ție, uteciștii, urmînd pilda de 
bărbăție și curaj, de devota
ment față de partid a comu
niștilor, nu și-au plecat nici o 
clipă frunțile, păstrînd neclin
tită încrederea în victoria

„Scînteia 
tineretului**

(Continuare in pag. a V-a)

A început vtnzarea unitormelor școlare in Capitală. Magazi
nele din Capitală sint bogat aprovizionate cu uniiorme șco

lare pentru băieți și fete de toate vtrstele.
Foto: AGERPRES

Succesele 
minerilor 

maramureșeni

BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru). — 
Zilnic din regiunea Mara
mureș, care ocupă primul 
loc în țară în privința ex
tracției și prelucrării me
talelor neferoase, soseso 
noi vești despre succesele 
obținute de minerii din 
această parte a țării. în 
Îierioada care a trecut de 
a începutul anului pe 

ansamblul minier Baia 
Mare, valoarea producției 
§ lobate dată peste plan a 

epășit 3 milioane lei. 
în aceste zile premergă
toare Zilei minerului, co
lectivele de muncă din 
exploatările miniere ra

portează noi succese.
Minerii de la Herja, de 

pildă, au îndeplinit cu 8 
zile înainte de termen 
sarcinile de producție pe 
primele 7 luni ale anului, 
extrăgînd peste plan 5 111 
tone de minereu. Totoda
tă, prin reducerea sterilu
lui, indicele de calitate a 
crescut cu 9,9 la sută. 
Minerii de aici în special 
cei din brigăzile conduse 
de Mihai Cbira și de tî- 
nărul Ioan Michiș au rea
lizat noi recorduri la 
înaintare în această ex
ploatare : 150,40 m.l. în 
numai 24 de zile față de 
100 m.l. cît reprezintă 
sarcina lunară.

Exploatarea minieră Lu- 
peni. Înainte de intrare 

in șut. locul de naștere

La „Clujana", lucrări
de

La Ciuf, un im
portant centru al in
dustriei ușoare, pre
vederile Directivelor 
Congresului al IX-lea 
al partidului încep 
să fie transpuse in 
fapt. Vechea fabrică 
de piele și încălță
minte „Clujana“ va 
deveni o nouă fabri
că în viitorul cinci

nal. Zilele acestea 
aici au început im
portante lucrări de 
dezvoltare și reutila- 
re. Se lucrează la 
creșterea capacității 
tăbăcăriei minerale. 
O nouă hală de pro
ducție se va adăuga 
tăbăcăriei vegetale.

modernizare
A început refacerea 
și reutilarea centralei 
termoelectrice care 
va asigura necesarul 
de energie pentru 
producția dezvoltată 
a fabricii și zona in
dustrială clin jur. 
Fabrica va fi ventila
tă complet pînă în 
1970 cînd producția 
valorică va crește de 
trei ori. La sfîrșitul 
anului 1967 va intra 
în funcțiune o nouă 
secție de talpă arti
ficială cu o capaci
tate mult sporită. Se 
va asigura în condiții 
mai bune fluxul teh
nologic. Reutilarea 
întreprinderii va adu-

ce o creștere consi
derabilă a producti
vității muncii. In 
1970 tăbăcăriile vor 
prelucra zilnic 8 
tone de materii pri
me deservite cu nu
mai 51 de oameni, 
față de 6 tone mate
riale pe zi, cu circa 
220 oameni, cît se 
prelucrează acum. 
Secțiile de încălțămi- 
te vor produce în 
1970 o producție 
dublă față de anul 
acesta. Se are în ve
dere și valorificarea 
mai hună a deșeuri
lor din care se vor 
produce îngrășămin
te azotoase.

a inițiativelor
situație la zi, în
tocmită la Trus
tul „Muntenia“ a- 
rată că minerii 
de aici au realizat 
peste plan aproa
pe 21 000 de tone

de cărbune și mai mult de 
7 000 tone de sare. Dar, pen
tru a avea o imagine comple
tă a realizărilor obținute în 
cadrul întrecerii desfășurate 
pentru cărbune mai mult și 
de calitate superioară, trebuie 
adăugat că în această perioa
dă minerii de la Filipeștii de 
Pădure și Șotînga, de Ia Cep- 
tura și Slănic au obținut eco
nomii la prețul de cost în va
loare de peste 1 000 000 lei; 
beneficiile peste plan au de
pășit 2 000 000 lei, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 
aproape 2 la sută.

în aceste zile, minerii din 
subcarpații Munteniei, lucrea-

ză cu însuflețire pentru ca la 
aceste realizări să adauge noi 
și importante succese.

— Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — ne spune Ion Coica, 
inginerul șef al Trustului — 
hotărîrile de mare însemnăta
te, adoptate au găsit un larg 
ecou în rîndurile minerilor 
noștri. Faptele, inițiativele a- 
plicate, extinse în zilele Con
gresului, cînd am obținut cele 
mai mari producții de cărbu
ne, se amplifică acum ca un 
ecou, creînd primele imagini 
ale unei activități rodnice și 
în viitorul cincinal.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre aceste inițiative.

— Ne-am propus ca să 
creștem procentul de recupe
rare a cărbunelui din zăcă-

Ing. ARTUR IOAN

(Continuare in pag. a IV-a)

LECTURA

TINERETULUI

Aspect din timpul „mesei rotunde“ a ziarului nostru consacrată lecturii tineretului

URGENTAȚI SECERIȘUL!

■
 are este stadiul re
coltării griului ? Ce 
factori ar putea de
termina creșterea vi
tezei la seceriș ? S-a 
stabilit o corelație 
între strîngerea re

coltei de acum și pregătirea ce
lei riitoare ?

In dimineața zilei de 4 iulie, 
am adresat aceste întrebări to
varășului inginer șef al Trustului 
GOSTAT-Oradea.

Am primit următorul răs
puns : „16 unități din cadrul 
trustului nostru au cultivat anul 
acesta 17 482 hectare cu grîu. 
Lucrăm cu 408 combine proprii, 
52 ale S.M.T. și alte 20 de mare 
capacitate. Pînă în prezent, s-a 
strîns grîul, cu forța de muncă 
de care dispunem se poate sece
ra zilnic griul de pe 1 570 de hec
tare. Unitățile din Inand, Biha- 
ria, Scînteia, Beiuș, Valea lui 
Mihai au terminat complet de 
strins griul. Cu forța de muncă 
de care dispunem se poate secera 
zilnic griul de pe 1 570 de hec
tare. Viteza zilnică realizată este 
însă inferioară capacității mași
nilor. Ar putea fi mărită dacă ba
zele de recepție ar face eforturi 
pentru a prelua griul cu o umidi
tate mai mare de 17 la sută. U- 
nitățile noastre sînt pregătite și 
pot recolta în orice clipă cu toa
tă capacitatea mașinilor de care 
dispun. La arături, sîntem frun

tași. Pînă în prezent, au fost ara
te 17 540 hectare din cele 22 456 
planificate“. însoțiți de un tovarăș 
inginer din cadrul Trustului cen
tral GOSTAT, am căutat în mai 
multe unități confirmarea acestei 
situații.

La Nojorid, una din marile 
gospodării de stat cultivatoare de

nesatisfăcător. La orele 11, la 
secția centrală 18 combine stă
teau în capetele solelor. De la 
mecanizatori am aflat că au pri
mit dispoziția să mai aștepte. „Ni 
se spime mereu că este umed și 
nu putem recolta. Dar de aștep
tat nu mai avem ce aștepta. 
Griul acesta nu se mai usucă

tea scăzuse cu un grad și jumă
tate, adică se putea lucra din 
plin.

O analiză atentă arată că si
tuația întîlnită nu este un acci
dent. Cu toate că dispune de 
61 de combine, la această unita
te recolta a fost strînsă, doar de 
pe 1200 hectare din cele 1900

Raid în unitățile Trustului G. A. S. Oradea

grîu din această regiune, munca 
se desfășura din plin. Directorul 
și inginerul șef sînt tot timpul 
lingă combine, iau mereu probe 
de umiditate și imediat ce vre
mea permite, dispun intrarea 
combinelor în lan. Pe un solar, 
tot timpul se află 200 de tone 
de grîu care este lopătat. Efor
turile conducerii unității, ale me
canizatorilor pentru terminarea 
grabnică a recoltatului griului 
sînt evidente.

Unitățile vizitate după aceea 
nu ne-au mai confirmat însă a- 
precierile inginerului șef al trus
tului. La G.A.S. Sălard, care 
dispune de condiții, asemănătoa
re celor din Nojorid, recoltatul 
griului se desfășoară intr-im ritm

nici în două veri. Umiditatea este 
împrumutată de la buruiana care 
l-a depășit“.

Mecanicul șef al secției, Con
stantin Boldiș, s-a străduit să de
monstreze că situația este cu to
tul alța decît cea prezentată de 
mecanizatori. Pentru toate între
bările avea un singur răspuns : 
„este umed și nu se poate lu
cra“. In realitate, pînă la aceeași 
oră nu se luase nici o probă. A- 
ceastă operație făcîndu-se atunci, 
pe loc, a arătat că combinele pot 
lucra din plin. Dar la orele 13, 
cînd am trecut înapoi, am găsit 
aceeași situație. Combinele erau 
în repaus. Motivul: „este umed“. 
A fost luată o nouă probă, care 
a arătat că între timp umidita-

hectare cu, grîu. Că nu se fac su
ficiente eforturi pentru a termi
na cît mai grabnic secerișul gri
ului o dovedește și faptul că în
tre cantitatea recoltată și cea in
trată în bază este o diferență de 
numai 71 de tone de grîu, aflat
in condiționare pe un solar. Și 
acesta nu este singurul argument. 
Unitatea dispune de 54 de trac
toare proprii, fără a le pune la 
socoteală pe cele 20 ale S.M.T. 
care lucrează aici cu combinele. 
Dacă pentru întârzierea recoltă
rilor se apelează mereu la prea 
puțin fondatul argument „este 
umed“, pentru întîrzierile la ară
turi, oare ce argument s-ar mai 
putea găsi ? In ziua de 4 august, 
la secția centrală nu se trăsese

nici o brazdă. De altfel, la Să- 
lard, pînă în prezent s-au arat 
doar 224 de hectare.

Am descris mai pe larg aceas
tă situație întîlnită la Sălard, nu 
numai pentru faptul că ea con
trazice argumentele cu care con
ducerea Trustului G.A.S. Oradea 
justifică ritmul nesatisfăcător în 
care se desfășoară recoltatul gri
ului, ci mai ales pentru că ea o- 
glindește o situație existentă în 
mai multe unități. Inginerul șef 
al trustului citase G.A.S. Inand 
în rîndul unităților care au ter
minat de acum complet recolta
rea griului. Care era însă reali
tatea ?

G.A.S. Inand mai are încă 
mult pînă va termina recoltatul 
griului, peste 80 de hectare !

In gospodăriile de stat din ca
drul acestui trust, recoltatul gri
ului poate fi urgentat. Sînt ne
cesare mai multe eforturi, în pri
mul rînd în unități, pentru a se 
condiționa griul pe solare, pen
tru a se organiza mai bine mun
ca în lan, în așa fel incit la ora 
la care umiditatea ajunge la pro
centul admis să se intre imediat 
în lan. Eforturi sînt necesare să 
întreprindă și bazele de recepție 
pentru a prelua mai repede can
titățile mari de grîu care sînt 
recoltate aici și pentru a le con
diționa cu mijloacele de care 
dispun.

ION ȘERBJ
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„SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI"

Vă socotiți un om modern ?
ni.. . .... ii...limili...................... .

„Dimensiunea principală j 
a omului — atitudinea j 
sa față de muncă !“ i

semn că ești „modem“ I După cum nici 
contrarul n-ar sta în picioare. Că adică 
am fi moderni dacă ne-am întoarce la ma- 
lacoafe, turnuri și fracuri colorate, ba chiar 
la toga romană. Insă cînd zici „modă“ tre
buie să te gîndești la toate soiurile de 
mode. Fiindcă există, de pildă, și o modă 
a ideilor. In Jurnalul său, Jules Renard 
pomenește (însemnarea din 26 noiembrie 
1897) de un „teatralist“ care nu aprecia 
piesele decît așa : „Nu-mi place. Nu-i mo
dern“ sau: „Îmi place. E modern“. Și 
Renard adaugă„Lui îi trebuie numai 
ideile de-aseară a căror cerneală e încă 
proaspătă“. Așa se explică și faptul că, 
printre unii critici ai noștri, sînt la modă 
Joyce și Kafka, măcar că moda lor a 
izbucnit între cele două războaie.

In ce privește ideile, firește că nu „ulti
ma oră“, chiar dacă e vorba de o revenire 
la o oră trecută, dă pecetea modernității. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că ideile cu 
adevărat noi, că tendințele și țelurile mo
derne întâmpină, de obicei, la apariția lor, 
nu numai opoziția dîrză a celor interesați 
șă le înăbușe, ci și a oamenilor în fond 
inocenți, dar care anevoie se urnesc din 
conservatorism. In prima epistolă a 

cărții a Il-a (scrisă la bă- 
trînețe 1) Horațiu exclamă : „Sînt 
înfuriat la culme cînd văd 
că o operă e criticată, nu fiindcă 
ar fi scrisă fără finețe și fără 
grație, ci pur și simplu fiindcă e 
modernă...“. El se ridică împotri
va celor care se ploconesc, fără 
spirit critic, numai și numai în 
fața „talentelor dispărute“ și de
testă tot ce e nou, numai fiindcă 
e nou. Alții — bătrîni cu memo
ria pulverizată — uită propriile 
lor avînturi de altădată și sînt 
știrbiți sau revoltați de îndrăz
nelile tinerei generații. Anatole 
France, în „Grădina lui Epicur', 
își amintește de „un hătrîn sena
tor republican care, în tinerețea 
lui, conspirase cu toate societă
țile secrete împotriva regelui Ca- 
rol al X-lea“. Dar, intr-o zi, mult 
după ce a devenit senator, uitîn- 
du-se pe fereastră, zări un voios 
monom de sțudenți „care-și des
fășura coada în grădina Luxem
burg“ și fu apucat de furie : 

„Cum I asemenea dezordine într-un loc 
public P" „Și a chemat poliția 1“ — încheie 
France.

De unde se vede că nu-i ușor să fii 
„modern“, chiar dacă la vremea ta ai fost 
unul...

todelor crîncene ale imperialismului putre
găit ? E limpede că nu vei fi, dacă știi să 
fii în adevăr modern. Căci aici, nici vor
bă nu-i de ceva nou. Năravurile imperia
liste au prins de mult floare și miros. Aici 
e vorba numai de o recentă reluare a unor 
apucături învechite și odioase. Cea mai 
bună dovadă că sînt odioase și învechite 
este tocmai faptul că își aplică o etichetă 
nouă întru tragerea pe sfoară a naivilor.

Dacă voi spune că, dimpotrivă, în epo
ca noastră, cu adevărat nou, proaspăt, vi
guros, tînăr, stând față-n față și împotriva 
imperialismului, e socialismul — n-o să 
mire pe nimeni, nici chiar pe aceia care 
nu-l iubesc deloc. Și că, deci, a fi modern, 
în vremurile noastre, a fi „în pas cu pro
gresul social“, înseamnă să te așezi de 
partea socialismului.

Deducem din cele spuse pîn-acum că 
esențial pentru cine se vrea, modern nu 
este să definească noțiunea de „recent“ ci 
să distingă, să discearnă în noianul fapte
lor recente ceea ce este în adevăr nou, 
în pas cu progresul, de ceea ce este vechi, 
deși, poate „de curînd" produs și purtînd 
o mască nouă.

m citit cu maximum de interes 
începutul anchetei întreprin
se printre tineri de „Scînteia 
tineretului“ cu tema : Vă so
cotiți un om modern ? Între
barea este cum nu se poate... 
mai modernă. Adică izvorîtă 

din plină actualitate. De aici și marele 
interes pe care, cum se vede, îl provoacă 
printre tineri.

Dar ar fi o greșeală să se creadă că 
ideea de „modernitate“ ar fi o preocupa
re exclusivă a tineretului. Mai întîi, pentru 
că tinerețe nu înseamnă întotdeauna numai 
ani puțini. Să ne gîndim la formidabila 
tinerețe a octogenarului Tudor Arghezi ! 
Și apoi, a fi sau a nu fi modern e o pro
blemă deopotrivă de ascuțită și pentru 
cei vîrstnid. Părinții noștri denumeau, în 
derìdere, pe bătrînii cu concepții învechi
te, retrograde — „tombatere“ sau „tiniche
le ruginite“. Și bine făceau. Mai ales că 
nici în zilele noastre nu sîntem cu totul 
scutiți de atare exemplare care au prins 
mucegai. Cum nu sîntem scutiți nici de o 
seamă de tineri care se lasă lesne victime 
unor regretabile și reprobabile apucături 
străvechi.

Ancheta, deci, mi-a stârnit și mie, celui 
trecut de mult de anii tinereții, cîteva re
flecții. Pe care aș vrea să le ros
tesc cu glas tare. Fiindcă mi se 
pare că ar putea să ajute la unele 
elucidări.

Cum, după spusa poetului Ho- 
rațiu, „claritatea pornește de la 
ordine (lucidus ordo)“, nu strică 
să purcedem și noi cu orînduială.

Primul lucru care se cuvine a-l 
face este definirea noțiunii în 
dezbatere. In lucrarea sa cele
bră Despre datorii, adresată tână
rului său fiu, aflat la studii în 
Atena, Cicero zice din capul lo
cului : „De trebuință este, așa
dar, întrucît va să vorbim în cele 
ce urmează despre datorii, să de
finim mai întîi ce-i aceea o dato
rie".

Prin urmare, în cazul nostru, 
să încercăm a stabili ce înseam
nă „modem“.

Cuvîntul vine de la adverbul 
latinesc modo cu înțelesul de : 
„acum o clipă ; nu de mult ; 
de curînd ; recent“. S-ar pă
rea — etimologic vorbind 

că ești modern dacă
după modă, căci moda e 
cel mai recent. De altfel, s-a văzut că unii 
tineri (și mai ales tinere) dintre cei între
bați gîndesc chiar în felul acesta. Dar nu ! 
Cuvîntul „modă“ se trage de la alt* cuvînt 
latinesc, substantivul modus care înseam
nă : „manieră, chip, soi, fel de-a fi și a se 
purta“. Pe scurt, pornind de la obîrșia no
țiunii, modern înseamnă a fi de partea a 
ceea ce este recent, adică nou. „Dicționa
rul limbii române moderne“ (cu alte cuvin
te „actuale“, „în circulație acum“) dă, ca 
de altfel toate dicționarele lumii, următoa
rea definiție : „Care aparține timpurilor 
prezente sau apropiate de noi ; actual ; în 
pas cu progresul social“. Această ultimă 
nuanță, ultimă precizare a definiției ne 
interesează în cel mai înalt grad și ne 
vom întoarce la ea în curînd. Dar pînă a- 
tunci, se pare că ne-am înfundat într-un 
hățiș de nestrăbătut. Cum, adică, să fii de 
partea a ceea ce este „actual“, „reoent" ? 
Dar atîtea fapte sînt recente și nu numai că 
sînt foarte diverse, ci și atît de contrazică
toare între ele... încît e cazul să definim 
ce înseamnă „actual“ — și în felul acesta 
n-am mai isprăvi niciodată.

Nu. Putem isprăvi foarte repede. Nu ne 
trebuie decît un bob zăbavă și o țîră de 
gîndire.

De pildă : ce poate fi mai recent decît 
cinica și sîngeroasa intervenție a imperia
lismului american în Vietnamul de sud ? 
Mai ales că imperialiștii cu pricina nici 
nu-și denumesc operația criminală cu vechii 
termeni : „intervenție“, „invazie“, ci îi dau 
o denumire foarte proaspătă „escaladare“, 
măcar că noțiunea e veche (vine și ea — 
prin italieni — tot din latinește), numai că 
aplicarea ei e... recentă. Deci, tu, om mo

dem, fi-vei de partea țelurilor venale și me-
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modei în Franța vremii sale, detestă „ne
statornicia și ușurința de necrezut“ cu 
care unii francezi își schimbau opiniile. 
Vorbind despre un asemenea tip zice 
(Eseuri. I, 49): „...mă plîng tocmai de lip
sa lui de discernămînt, că se lasă înșelat 
și orbit de uzanța prezentă, că-i în stare 
să-și vînture părerile și judecățile după 
bunul plac al obiceiurilor... Felul de acum 
de-a se îmbrăca îl face să osîndească fără 
șovăială felul în care tot el se-mbrăca, 
dar mai de mult... Prin faptul că, în pri
vința aceasta, schimbarea noastră este atît 
de neașteptată și de grăbită, încît imagi
nația tuturor croitorilor din lume n-ar fi 
în stare să ne furnizeze destule noutăți, e 
de neînlăturat ca foarte adese formule dis
prețuite să se întoarcă în circulație, ba 
chiar în curînd să cadă tot ele în desueti- 
tudine...“ Observația e atît de subtilă și a- 
devărată, încît subscrisul, care o cunoaște 
demult, n-a putut decît zîmbi a rîde cînd 
a văzut tineri ai zilelor noastre foarte mîn- 
dri că poartă vestă, ei care — pentru 
vestă — ne luau în rîs moda noastră „ve
che“. De aceea, zîmbesc cu înțelegere cînd 
tînărul ștanțor Ion Nemeș declară cu ho- 
tărîre: ,,..o fată cu cozi mie nu mi-ar pla
ce... nici una cu fusta pînă la călcîie“, Și 
i-aș spune: nu jura! S-ar putea să pierzi. 
E deajuns să se întoarcă moda. N-ai văzut 
ce ispititoare sînt unele actrițe care joacă 
în filme sau în piese de epocă, purtînd și 
cosițe și rochii lungi ?

Dar, să reținem un fapt esențial: deda
rea după fluctuațiile modei nicidecum nu-i

■x

în încheiere, cred că a fi „modern“ în
seamnă așa cum scrie la dicționar : să fii 
în pas cu progresul. Pentru asta, trebuie 
să deosebești ceea ce e progresist de ceea 
ce nu e. Odată aflată linia progresistă de 
dezvoltare a epocii tale, îmhrățișează-i 
idealurile pline de măreție. Indiferenții, 
șovăielnicii, ca să nu mai vorbesc de duș
manii declarați ai ideilor luminoase ale 
veacului, sînt aspru pedepsiți de istorie; 
sînt aspru pedepsiți de viată. Cine-i gol 
de ideal e gol pur și simplu.

„Nefericiți! aceștia, care n-au fost nicio
dată vii, erau goi de tot și într-una îi în
țepau tăunii și viespile“.

Așa spune Dante despre șovăielnici și 
indiferenți, și la grele cazne îi osîndește în 
infern. Cea mai crîncerui osîndă este să-i 
puie să se țină veșnic de un steag care 
veșnic se învirtește vertiginos. Admirabil 
simbol creat de puternica imaginație a 
marelui florentin: ființe molii care n-au 
avut un steag călăuzitor în viață, să urme
ze în eternitate năluca unui 
nu-l mai pot prinde.

Pentru noi, aici, în zilele 
un steag pe care cată să-l 
steagul avîntatei construcții 
lui. De altfel, destui tineri
bați au înțeles aceasta. Și mai sînt și alții, 
cei mai mulți, care, dacă n-au fost încă 
întrebați de ziarul „Scînteia tineretului“, 
au fost întrebați de viață și ei au răspuns 
demult cum se cuvine — în școli, în uzi
ne, pe ogoare.

steag pe care

noastre, există 
ținem sus : e 
a socialismu- 

din cei între-

A fi modern în raza istoriei moderne 
înseamnă a te confunda cu ea, 
Pe cînd un ochi al tău discerne 
Iar celălalt e stea.

Iată-1 pe tînărul acestor vremuri,
Cum mi se pare mie drept să fie, 
înalt, umplînd o linie mlădie, 
Pe șantiere, în cîmpii, în trenuri.

A fi modern înseamnă acum a fi constructor, 
A fi modern înseamnă acum a construi.
Trăiești o mare clipă cu viața ta, 
Să-i dai culoarea ta va trebui.

O dragoste te poartă pe pămint, 
într-o emoție trăiești tot timpul, 
Cosmos adîne cu ochii respirînd, 
Tu și fîntînile 
Cu schimbul.

Vine istoria în noi transfigurată, 
Veșnică e, și tot ce știi îi spui, 
Și ce e veșnic este totodată 
Modern prin forța veșniciei lui.

A fi modern înseamnă a simți profund, 
Cu inima, cu fruntea, cu urmașii, 
Unde-i tărimul nou în care pașii 
în minereuri rare, urmîndu-te, pătrund.

A fi modern ! A fi adîne deschis
Forței pe care epoca o Iasă 
în fiecare om, ca într-un vis
Vizînd o maximă finalitate furtunoasă.

Ploaia s-o simți teribil cu toți porii, 
Pămîntului să i-o dorești cînd vrea s-o aibă, 
Să știi ce e în munți cînd ziua trece albă 
Pe șesul tău cu grîne vibratorii.

Să treci iubindu-ți matca fără moarte
Pentru destinul patriei să lupți,
Și să-i iubești pe-acești copii 
în care arde
Ziua de mîine rotind sori neîntrerupți !

A fi modern,
A fi constructor, a întimpina
Evenimentele cu inima entuziastă,
Să poți cuprinde lumea în ființa ta,
Și unică, și liberă, și Vastă —

Vine istoria în noi neîntreruptă
Vine mereu ca timp de glorie :
A fi modern înseamnă marea luptă
De a lucra la propria istorie.

A fi modern înseamnă
Să fii tu însuți pînă la sfîrșit,
Să-ți egalezi cu fapte,
Șansele vitale,
Să poți iubi, să poți urî,
Să fii iubit,
Și să respiri în visul vieții tale.

A fi modern înseamnă
Acum a construi 1
în viața ta instaurînd modernul,
Să-i dai culoarea ta va trebui!
A fi modern
înseamnă a escalada eternul,
A-l face viu, a-l lumina, a-l încălzi.

ncheta „Scînteii 
tineretului“ cu 
privire la tema: 
„Vă socotiți un om 
modern!“ mi se 
pare foarte inte-
resantă și actuală, 

întrucît răspunsul la întreba
rea ce înseamnă a fi modern
m-a frămîntat și pe mine. Am 
citit cu vie curiozitate răspun
surile celor anchetați și de ce 
să nu recunosc sincer că și eu 
am multe puncte comune cu 
concepția celor mai mulți, 
dar, în același timp, nu ac
cept opinia unora din ei (S.R. 
— 17 ani... și P. I. — 33 ani...).

Părerea mea despre ceea ce 
înseamnă a fi modern este 
următoarea :

A fi modern înseamnă a 
trăi, a simți, a gîndi și a ac
ționa în plină contemporanei
tate, în deplină cunoștință de 
cauză. Noțiunea „a fi modern“ 
este foarte complexă și trebuie 
tratată în toată multilaterali
tatea ei pentru a obține un 
tablou integral. Dar acest lu
cru îl vor realiza numai toți 
cei ce vor răspunde la această 
temă.

DRAMA SLIPULUI | 
FĂRĂ CULOARE !

Un om modern, după mine, 
este un om cu o viziune dia
lectică, este acela care vede 
totul în mișcare, în procesul 
infinit de trecere de la o formă 
la alta, de la vechi la nou. Mă 
raliez părerii tovarășului ing. 
Lucian Dumbravă, că omul 
modern este legat de nou, iar 
noul este tot ceea ce contri
buie la progresul societății. 
Noul — în sensul filozofic al 
cuvîntului — nu e legat de ul
tima apariție în timp a ceva, 
nici de ceea ce e „tînăr“ în 
sensul pur al cuvîntului, ci 
de ceea ce corespunde mer
sului ascendent al omului spre 
mai bine, spre făurirea unui 
univers exterior și interior cît 
mai bogat,, cît mai frumos. .

A fi modern înseamnă a fi 
asemenea strunei sensibile, 
care vibrează la cele mai fine 
unde aducătoare de nou. Dar 
a vibra nu-i de ajuns, ci tre
buie ca și tu să fii activ, viu, 
să participi la răspîndirea și 
crearea noului. Cred că un om 
modern este acela ale cărui 
idealuri și aspirații se identi
fică cu ale celor mai înain
tați oameni ai societății noas
tre socialiste, titani prin mun
ca cu brațele și mintea lor. 
A munci cu pasiune, cu sin
ceritate, cu conștiința că 
munca ta e picătură însemna
tă în oceanul de muncă al ce
lorlalți tovarăși — este una 
din trăsăturile de căpătîi ale 
omului modern.

Ceea ce dă dimensiune o- 
mului modern este atitudinea 
sa față de MUNCĂ — acest 
vital act social. Dar compor
tarea lui în muncă, în viață e 
călăuzită, desigur, de o con
cepție despre lume. Numai o 
concepție științifică despre lu
me și societate poate să că
lăuzească o comportare dem
nă de deceniul 7 al secolului 
XX.

A fi modern — e o noțiune 
amplă din care voi analiza 
cîteva aspecte.

r
trograde, învechite. Se despar
te cu ușurință de vechi, sesi
zează ușor noul și îl adoptă. 
Gîndirea sa selectează din 
multitudinea aspectelor numai 
pe acelea care corespund noi
lor principii de viață ale oa
menilor.

Q Modernul se manifestă 
în ACȚIUNILE, COM

PORTAREA și MUNCA oa
menilor. Atitudinea nouă față 
de muncă, elanul, inițiativa 
sînt proprii omului nou, omu
lui modern. Dezaprob ca și 
tov. Elena Anghelescu pe a- 
ceia care se cred puși la punct 
cu ultimele noutăți ale zilei 
numai pentru faptul că citesc 
în librării ultimele titluri de 
cărți apărute, sau văd primii 
filmele de pe ecrane. Cred 
(și sînt convinsă chiar), că în 
tot ceea ce vezi și citești tre
buie să-ți pui și tu amprenta 
gîndirii proprii, atitudinea ta 
însoțită în mod inevitabil de 
întrebarea : de ce ?

Nu-mi plac superficialii și 
cei cu o pregătire de specia
litate destul de șubredă, dar 
care, totuși, se cred mult mai 
pregătiți de cît sînt în reali
tate.

De ce ?
Pentrucă eu sînt foarte exi

gentă cu mine însămi, și pen
tru rezultatele pe care le ob
țin muncesc foarte mult. Do
resc să devin un bun specia
list și de aceea de multe ori 
sînt nemulțumită de rezultate
le mele. Dar aspirația spre 
mai bine este, în același timp, 
și o condiție necesară pentru 
a realiza autoperfecționarea 
și autodepășirea mea ca om.

O Oamenii pot fi moderni 
în ținuta vestimentară, 

în aspectul exterior, în felul 
cum își modelează și accen
tuează unele trăsături fizice, 
în această problemă declar 
plenar de la început că sînt un 
adept al frumosului. Iar fru
mosul trebuie asociat eticului, 
îmi place linia armonioasă a 
îmbrăcăminții, dar să se îmbi
ne cu bunul gust. De alftel, 
știu că îmbrăcămintea și ți
nuta unui om reflectă gradul 
său de cultură, gîndirea, con
cepția sa, într-un cuvînt, exte
riorul reflectă, sau e 6 formă 
de manifestare a interiorului.

Moda — se spune — este 
ceea ce se demodează, dar în 
fiecare modă este ceva gene
ral valabil. De aceea nu optez 
pentru 
oricărei 
milarea 
racterul

însușirea mecanică a 
mode, ci pentru asi- 
în concordanță cu ca- 
tău. Dar aceasta pre

supune o justă apreciere 
propriei persoane.

a

Dacă mă socot un om 
modern ?

să fiu un om mo-

o so- 
noa-

Gintec, joa și voie bună.
In tabără Ia Mogoșoaia

Foto: G. PREPELIȚĂ

Liniștea plajei dispăru, ca într-o furtună, și toată lumea se strìn
se sus, pe dîmburile de nisip.

— Se îneacă, uite-l se îneacă I
Doi copii se repeziră ținîndu-se de mină pînă lingă mal și mama, 

disperată, îi smunti înapoi țipînd :
— Ce vă trece prin cap ? Stați la locurile voastre, dracilor.
— Vite-l ! se auzeau strigătele. Priviți acolo !
Dincolo de geamanduri, valurile mari, cît niște dealuri, scoteau 

cu coarnele lor de spumă un fel de pată lungă și vineție, ca un 
trunchi strîmb de copac.

— El el
Pata aceea dispărea în viitoare, apoi apărea iarăși pe spinarea 

altor valuri. Cîțiva înotători se aruncară în marea învolburată 
încercînd să ajungă la victimă. Dar valurile își ridicau mereu spi
nările ca niște balene, și îi dădeau înapoi. Încercară să ajungă cu 
barca. Cu o singură izbitură valurile o răsturnară și înotătorii abia 
reveniră la mal. Acum barca zăcea pe nisip, cu gura în jos.

— Unde-i salvamarul — se auzeau țipete. Salvamarul I Sal- 
vamarul !

— Dacă ar sări acum l-ar putea salva — își mărturisi convin
gerea un bărbat în slip alb. Mai dă încă din mîini...

— Dar cine e ? 11 cunoști ? întrebă o femeie.
— E de-aici, din localitate ! Inginer...
— Inginer ? se apropie un bărbat cu slip albastru, Cine-i, cum 

îl cheamă ?
— Nisipeanu. Uite-l că e viu, își întinse bărbatul cu slip alb 

brațul în direcția valurilor răzvrătite. Și-a scuturat capul !
— Nisipeanu, zici ? De la „Parîngul" ? îl sicii cel în slip al

bastru.
— Da, da, de la Parîngul ! Unde-o fi domnule, salvamarul ? 

Unde dracu o fi hălăduind ?
Mulțimea se strìnse lingă mal, făcînd semne ■■
— Se apropie de geamandură !
— Iar l-a dat înapoi !
— Atunci nu-i inginer — spuse cel cu slip albastru. A făcut 

„dreptul“ !
— Da „dreptul“ — confirmă bărbatul cu slip alb.
— Și nu l-a terminat. Mi-amintesc că a plecat la „agrono- 

mie“...
— Da, așa e, a plecat la agronomie. Ce mai dom'le, dacă 

ar fi aici l-ar salva. Mai are încă putere... Unde dracu

— De acolo știu că a plecat... Prin anul III mi se pare... A 
făcut ceva chimie...

— A făcut, a făcut și chimie...
— Atunci nu-i inginer. Știu că n-a terminat. Intrase la o școală 

de sportivi...
— Așa e, n-a terminat. Formidabil dom’le, un om e în pericol 

și salvamarul... Biata soție I
— Păi dacă-i Nisipeanu, atunci n-are soție. Știu c-a lăsat-o. 

Avea doi copii...
Omul în slip ațh nu se mai putu stăpîni.
— Iți vine să-l iei de gît și să-l sgîlțîi ca pe un motan : Unde 

umbli domnule salvamar ? De ce nu stai la barcă ? Așa e, a

SCHIȚĂ SATIRICĂ

de Vasile Băran

lăsat-o ■— vorbi el, ceva mai calm omului în slip albastru. Dar 
s-a recăsătorit cu o învățătoare.

— Păi de asta-ți vorbesc ! Pe prima a lăsat-o acum trei ani 
iar de învățătoare s-a despărțit în urmă cu vreun an, pe vară...

— Da, da, dar s-a recăsătorit, omul lui dumnezeu. Uite-l... 
Dacă aș ști să înot I

— Păi da, s-a recăsătorit cu o farmacistă și a părăsit-o și pe 
asta, spuse omul în slip albastru. Acum o săptămînă. Lucra la 
spital. M-am nimerit chiar la tribunal. Zicea că nu se potrivește 
cu ea la caracter...

In clipa aceea un strigăt imens îndreptă toată plaja spre prima 
geamandură. Salvamarul venea cu înecatul încovoiat pe după gît.

— In lături, în lături — strigau oamenii lăsînd loc spre postul 
de prim ajutor.

1 Un om poate să fie mo- 
' dern în CONCEPȚIE. El 

asimilează cu un simț critic 
dezvoltat tot ce este esențial, 
profund, avansat, nou, liber 
de orice prejudecăți și idei re-

încerc 
dern.

Societatea noastră este 
cietate modernă, tehnica
stră este o tehnică modernă, 
construcțiile se adaptează la 
linia modernă, totul tinde spre 
modern. Aș putea eu să ră- 
mîn în afara acestor preocu
pări, să n-am același țel: de 
a fi MODERNĂ ?

MARIA COBIANU
studentă

anul IV fac. Filozofie 
București
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— Mult trebuie să se fi zbătut cu el pe sub valuri de nu l-am 
văzut I — își reproșă bărbatul în alb.

Se lăsă liniștea. O liniște adîncă, prin care străbatea doar șuie
rul mării, potolită acum și ea.

Oamenii se lungiseră pe nisip respirînd rar, stăpînți încă de 
fiorul straniu al acelor clipe dramatice. Nimeni nu mai intra în 
apă, copiii își duseseră gălețile și greblușoarele departe, lingă, 
dîmburile încremenite parcă și ele de spaimă.

— Trăiește ? — întrebă aproape în șoaptă bărbatul în slip alb.
— Trăiește, răspunse cel în slip albastru.

— Cumplită clipă I Va să zică — salvamarul era acolo...
— Da, acolo — spuse cel în albastru... II condamnam degeaba...
De peste valuri veneau în mantia lor răcoroasă brizele mării. 

Se lăsase seara și plaja rămăsese aproape goală. Doar ici colo, 
cîte un cort... De la postul de prim ajutor ieși un bărbat înalt 
într-un slip fără culoare. Era robust, mușchii se asemuiau cu un 
parchet lustruit iar capul netuns îți aducea în minte figurile ro
manilor.

— El e I spuse omul în slip alb,
— Da, el este I îl privea bărbatul în albastru.
Cînd apăru în dreptul lor, omul în slip albastru îl opri:
— Era să vă înecați! îi spuse el cu un fel de milă.
Omul în slip fără culoare îl privi lung frămîntîndu-și parcă 

memoria, apoi își scoase apa din urechi sărind de cîteva ori cînd 
într-un picior, cînd în celălalt. Călcîiele îi intrau in nisip lăsînd 
urme mari și adinei.

— A, da... Salvamarii ăștia... Nu-s buni de nimic — răspunse 
el, adueîndu-și parcă aminte. Tu înoți iar ei îți dau cu colacul 
în cap. Se vede că n-au ce face.

Mai încolo, în fața unui cort, o femeie cu părul lung și despic-1 
tit își turna apă pe picioare.

— Și-ar fi vrut să mai plătesc și amendă I — spuse el uitîn- 
du-se spre femeia cu părul lung. Și pocnindu-și degetele :

— Nu-i rea cadîna I La urma urmei — se îndirji el — cine i-a 
pus să mă salveze ? Mă descurcam și singur /

Și a plecat, peste nisipuri, înspre femeia cu părul lung, sărind 
cînd într-un picior, cînd în celălalt. Dinspre valuri, brizele 
mării, măturau cu mantia lor urmele acelea de cîlcîie ca și cînd 
nimeni n-ar fi trecut pe acolo.
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n viața oamenilor cărțile au avut întotdeauna un 
rol important. Nu degeaba există atitea mărturii 
despre influența puternică a acestor „prieteni“ 
— cum au fost denumite adeseori — ai cititori
lor care și-au făcut din lectură o pasiune. In 
anumite epoci, anume cărți au determinat chiar
atitudini de viață, moduri de comportare extin

se în proporții considerabile mai cu seamă asupra tinere
tului. Este cunoscut, de exemplu, cazul „Suferințelor tînă- 
rului Werther“ de Goethe. Și exemplele s-ar putea înmulți 
la nesfîrșit. Pe de altă parte este adevărat că, dacă litera
tura și-a probat în numeroase ocazii forța de influențare, 
eficiența educativă, extinderea 
lecturii în proporții de masă 
e un fenomen relativ recent, 
lăcînd parte dintre obiectivele 
de seamă ale revoluției socia
liste. Nu vom cita în sprijinul 
acestei afirmații obișnuitele 
șiruri de cifre luate din statis
tici aflate la îndemîna oricui.

Lectura 
tineretul

numai de ponderea ei In fișele bibliotecilor dar și de ma
turitatea interpretativă a cititorilor, de gradul superior de 
înțelegere și aprofundare a ideilor pe care ele le conțin. 
De fapt, conținutul lor reprezintă fundamentul teoretic al 
întregii gindiri și atitudini în activitatea practică și de in
struire a tineretului.

Așadar, se citește cum nu s-a citit vreodată pînă acum. 
Există însă determinări necesare între vîrstă, profesie și in
tensitatea lecturii ? între acestea din urmă și preferințe de 
gust ? Cum este orientată lectura dacă aceste determinări 
sînt reale ? Deficiențele și limitările în aria tematică a lec
turii, despre care ne-au scris o seamă de cititori, provin din

PAUL POPESCU-NEV EANU N. GRUIA

Ul

MIRCEA S1NTIMBREANU

MASA ROTUNDĂ A „SCÌNTE!! TINERETULUI"
O sumară observare a tirajului 
cărților scoase de edituri ar fi șl ea edificatoare. Dar mai 
semnificativ, pentru că e mai viu, mai dinamic, ni se pare 
un fapt curent cu valoare de seismograf natural: extin
derea funcției sălii de lectură, a mesei de citit asupra unui 
spațiu mult mai vast (în tramvai, în autobuze, în parcuri 
etc.).

După o logică elementară cererea explică oferta iar aceasta 
o stimulează și, într-o măsură, o orientează pe cea dinții. 
Această lege, simplă în aparență, stă la baza extraordinarei 
intensități a lecturii pe care nu e greu nimănui să o veri
fice. La noi cartea pătrunde, fiind cerută, necesară, în toate 
mediile, prezența ei fiind previzibilă din Biblioteca Acade
mici pînă în aceea a căminuiui cultural din cel mai înde
părtat sat de munte.

Faptul că tineretul se interesează îndeaproape de conținu
tul cărților social-politice — studiind tot mai intens docu
mente ale partidului și statului nostru — exprimă o firească 
creștere a conștiinței lui politice și demonstrează fără pu
tință de îndoială și rolul organizațiilor de tineret în munca 
de recomandare și popularizare eficientă a acestor cărți care 
contribuie la formarea gîndirii ideologice a tineretului. Lec
tura intensă, cu sistem, a cărții politice este probată nu

insuficiența numerică a volumelor sau din erori în metodele 
de recomandare și mînuire a sistemului orientativ de către 
cei care dirijează lectura tineretului? Ce relație există în
tre lectură ca autoeducație — și alte mijloace moderne de 
cultivare (radio, televiziune etc.), de petrecere instructivă a 
timpului liber? Cum se recomandă cărțile? Există metode 
fixe sau apte de îmbunătățiri, de perfecționări? Ce factori 
influențează formarea gustului copiilor pentru lectură și ce 
împiedică formarea acestui gust ?

După cum se poate observa numai din citirea acestor în
trebări elementare, ele vizează nu atît, statistic, demonstra
rea cantității mari a cărților care se citesc — lucru evident! 
— cît ridică problema, în momentul de față de o deosebită 
însemnătate, determinantă chiar, a calității lecturii. Ele au 
fost formulate Ia începutul unei mese rotunde organizată la 
redacție, cu tema „lectura tineretului“, la care au luat parte 
tovarășii: pro!. PAUL POPESCU-NEVEANU — direc
tor adj. al Institutului de cercetări pedagogice, 
scriitorii ION BAIEȘU și ION HOREA, MIRCEA SÎN- 
TIMBREANU, N. GRUIA, proi. univ. ILIE STANCIU, 
proi. I. POPESCU, bibliotecari fi activiști U.T.C. ION BĂIEȘU I. POPESCU

0 vîrstă 
a marilor 
acumulări. 

Cum le 
orientăm ?

Vîrstă și profesia, iată două caracteris
tici de primă importanță, care determină 
atît intensitatea lecturii, cît și orienta
rea ei către anume arii tematice, către 
anumiți autori, către anume cărți. Orice 
metodă de recomandare care nu ține sea
mă de aceste determinante este sortită 
eșecului, orientarea procesului de auto- 
instrucție prin lectură trebuind să încea
pă prin studierea cu atenție a preferin
țelor derivate din asemenea indici esen
țiali. Cititorul de care ne ocupăm, prin 
vîrstă și natura diversă a preocupărilor, 
se află în faze diferite ale dezvoltării 
lui. Ceea ce observau majoritatea par- 
ticipanților la discuția noastră era fap
tul că se poate urmări o scădere relati
vă a lecturii tineretului după absolvirea 
școlii, situația prezentîndu-se, dincolo 
apoi de deosebirile de vîrstă, diferit și 
în funcție de profesia tînărului. Scăde
rea relativă constatată — relativă, întru- 
cît ea rezultă dintr-o comparație suma
ră, ușor de făcut, cu intensitatea lectu
rii în perioada școlarității — nefiind 
caracteristică tuturor categoriilor de ti
neri își are cauzele ei, iar vîrstă însăși 
e departe de a fi una dintre ele, dim
potrivă ea fiind propice unor bogate și 
hotărîtoare acumulări. Scăderea intensi
tății lecturii, între 17—22 ani, de exem
plu, stagnările în lectură, caracterul 
eclectic alteori al acesteia — sînt cîteva 
din constatările pe care cei invitați de 
noi le-au făcut în urma unei cunoașteri 
aplicate a situației. Reprezintă toate a- 
cestea un fenomen firesc, explicabil prin 
vîrstă ? Cu siguranță, nu. O primă cau
ză asupra căreia s-a insistat a fost a- 
ceea a dificultăților legate de alegerea 
cărții, deci de orientarea cititorului în 
multitudinea de volume care-i sînt puse 
la dispoziție. Voința de instruire a tine
retului, interesul său larg manifestat 
față de literatură în general — și anu
me genuri în special — nu coincid întot
deauna cu promptitudinea celui care re
comandă cartea. Este adevărat că, în 
chip fundamental, literatura se difuzează 
prin propria ei valoare dar de dirijarea 
sistematică a lecturii acesteia depinde 
formația culturală a tînărului. Pus în 
fața raftului bibliotecii fără altă reco
mandare prealabilă, sau primind una 
nepotrivită, lectura se desfășoară dezor
ganizat, dacă nu e chiar întreruptă o 
vreme de dificultățile unei cărți sau al
teia. Din lipsa unei astfel de recoman
dări și îndrumări permanente izvorăsc 
unilateralizarea lecturii, limitarea ei la 
o arie restrînsă de scriitori, dezordinea 
(concretizată în caracterul întîmplător al 
alegerii unei cărți sau alteia), pauzele, 
discontinuitățile.

(Asemenea deficiențe în însuși proce
sul formării deprinderii de a citi au fost 
constatate și de o anchetă întreprinsă de 
un colaborator al nostru la Uzinele „Re
publica“ din Capitală).

Urmărind mai departe cauzele reale 
ale unor astfel de stări de lucruri, par
ticipant la discuția amintită — și con
cluzia anchetei la Uzinele „Republica“ 
— arătau că de cele mai multe ori dez
ordinea și caracterul întîmplător al lec

turii provin dintr-o slabă conștiință a 
valorilor, din neformarea unui spirit de 
discernămînt sigur, care să acționeze în 
procesul lecturii. Desigur, bibliotecarul e 
și el răspunzător de formarea unei ast
fel de conștiințe a valorilor dar un factor 
important cum este critica literară cu
rentă contribuie mult la instaurarea ei. 
Falsa ierarhie a valorilor este uneori și 
rezultatul unei critici nesincere, de cir
cumstanță, eludînd lacunele unor cărți, 
subțirimea de conținut a lor, propunîn- 
du-le largi lecturi fără ca să existe o 
justificare reală temeinică.

Faptul că tineretul citește, conform 
preferințelor vîrstei, o literatură cu un 
pronunțat coeficient dinamic, ilustrează 
un proces în fond firesc, dar nu e fireso 
ca o atare preferință să devină exclusi
vă și indiferentă la valoare. Dorința de 
acțiune, de eroi bine motivați poate 
fi satisfăcută la urma urmei, de 
oricare roman „clasic“, chiar de nu 
intră în categoria literaturii „de aven
turi“, dar faptul că există o intensitate 
neobișnuită a lecturii unor proaste ro
mane de aventuri sau științifico-fantas- 
tice se explică prin aplicarea comodă a 
criteriului de gen și nu a aceluia al valo
rii individuale. E desigur ușor să con- 
stați, și să explici, prin factorul „vîrstă“, 
că un anumit gen e mai citit, dar de o 
adevărată îndrumare a lecturii poate fi 
vorba numai cînd ai reușit să dezvolți gus
tul doar pentru capodoperele acelui gen. 
Altfel, îndrumarea e formală urmînd, în 
loc să preceadă, riscurile unui gust ne
format dar absolut pozitiv prin disponi
bilitățile pe care le presupune.

Fenomenul, întîlnit adesea, al nediscl- 
plinării lecturii avînd consecințe de na
tura celor arătate mai sus, nu apare din
tr-o dată, în mod „fatal“ la o vîrstă a- 
numită. El își are rădăcinile și în or
ganizarea deficitară a lecturii în perioa
da școlară, deși în general aici există 
toate premizele unei orientări temeinice, 
multilaterale. Mai cu seamă la elevii 
claselor V—VII se constată nesistemati- 
zarea lecturii, predominarea caracterului 
ei întîmplător. începută așa, orientarea 
lecturii își menține deficiențele și în anii 
de liceu, cînd deprinderea de a citi se 
manifestă uneori doar ca obligație față 
de bibliografia indicată. Asemenea di
ferențieri în intensitatea lecturii cum 
sînt cele constatate între clasele a Xl-a 
și a X-a, de exemplu (la aceasta din 
urmă intensitatea fiind mai. scăzută) in
dică — și în urma unei anchete efectuate 
într-o școală medie a reieșit aceasta —• 
discontinuitatea preocupării cadrelor di
dactice, a bibliotecarilor și chiar a părin
ților față de stimularea crescîndă a lec
turii.

O dificultate asupra căreia s-a insistat 
deosebit la discuția amintită a fost inte
resul aparent scăzut pentru poezie. Pre- 
supunînd greutăți specifice, lectura aces
teia este stimulată, sau nu, în perioada 
școlară în cea mai mare parte de mo
dalitatea analizei la care este supusă în 
orele de limba română. Schematismul 
analizei literare explică în bună măsură 
anihilarea plăcerii lecturii versurilor. 
„Planșizarea“ lecturii — cum a fost de
numit acest mod de a desface biologic 
„părțile“ poeziei analizate — nu e în 
stare să creeze un climat favorabil lec
turii individuale. în afară de aceasta 
mulțimea exagerată a detaliilor pe care 
manualul le dă în legătură cu o carte, 
chiar rezumarea ei în acest manual, nu 
au darul de a stimula lectura. Dificultă
țile create în acest fel se perpetuează a- 
poi, creează inhibiții ce pot fi urmărite 
în atitudinea estetică a tînărului între 
18—25 ani, ș.a.m.d. Fenomenul des întîl
nit al respingerii poeziei „dificile“ (dar 
nu mai puțin poezie !) s-ar părea, la o 
analiză superficială, că nu este decît o 
firească fixare a gustului de creația ve
rificată a clasicilor. întoarcerea la cla
sici — dacă numai asta ar fi — ar re
flecta un firesc scepticism moderat și 
nuanțat, fertil pentru că duce la forma
rea unei culturi literare serioase prin 

interpretare și nu prin aderență zgomo
toasă. Dar „clasici“ nu sînt doar Coșbuc 
și Goga ci și Barbu, Blaga, Arghezi. La 
un sondaj sumar apare prejudecata fi
xării gustului după criterii formale și 
accesibilitate comună (atît de comună 
îneît, cum spuneam, analiza poeziei în 
școli se reduce uneori la povestirea ei !).

Aparenta întoarcere la „clasici“ exclu
de, așadar, adesea pe poeții citați. Are 
acest fapt vreo explicație identificabilă 
în superficialitatea „vîrstei“ sau neade- 
rența profesiei la' regimul poeziei 7 Fără 
îndoială că nu ! E vorba de inerția siste
mului de educație a gustului, început 
în școală și continuat apoi prin formule 
simplificatoare în activitatea biblioteci
lor aparținînd cluburilor, caselor de 
cultură etc. Este mai presus de orice în
doială că o recenzie nu poate înlesni a- 
propierea de universul unor poeți „di
ficili“ ca Ion Barbu sau Lucian Blaga. 
Tocmai de aceea e necesară inițiativa 
permanentă în munca de recomandare 
efectuată de bibliotecari, de inițiere și 
explicare de către presa literară, care 
are datoria de a demonstra mai convin
gător — și desigur, mai accesibil — mo
dernitatea substanțială a acestor clasici 
dificili.

Unul din domeniile în care setea de 
cunoștințe, de cultură a tineretului își 
găsește o manifestare elocventă este a- 
cela reprezentat de literatura de infor
mare, mult solicitată de toate categoriile 
de tineri, muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți. De un larg interes se bucură a- 
cele lucrări care expun sintetic și expre
siv istorii ale diferitelor literaturi, arte, 
științe, introduceri în diverse probleme 
de știință și tehnică, în fenomene politi
ce și economice contemporane sau tre
cute, biografii ale unor cărturari, sa- 
vanți, dicționare enciclopedice, lucrările 
de popularizare bine scrise ș.a. Aceasta e 
o categorie de deosebită însemnătate 
pentru formarea culturii multilaterale a 
tineretului dar căreia nu i se acordă, 
în ciuda rezultatelor notabile obținute 
pînă acum, suficientă atenție. Lipsa de 
sistem în coordonarea editării unor ast
fel de lucrări precum și deficiențele de 
ordin calitativ sesizabile în limbajul u- 
nora dintre ele au fost remarcate și cu 
prilejul discuției amintite. Fără a fi de 
strictă specialitate, scrise într-un limbaj 
accesibil celor mai variate categorii de 
cititori, aceste lucrări sînt urmărite cu 
atenție de tineret, căruia ele trebuie să-i 
pună la dispoziție informații de cel mai 
acut interes.

Educație șau 
„performanță 

sportivă ?“
Cele spuse mai înainte în legătură cu 

lectura elevilor se refereau îndeosebi la 
clasele V—VII, dar lipsa de sistem, de o 
fermă pedagogie a lecturii se poate con
stata și în primele clase primare cînd 
curiozitatea în stare de erupție a copiilor 
nu-și găsește o dirijare corespunzătoare. 
O problemă ce necesită toată atenția e a- 
ceea a manualelor: în ce măsură încep 
acestea să formeze percepția conștientă 
a adevăratelor valori ? Cum stimulează 
ele lectura ? Deocamdată nu ne propu
nem o analiză a fenomenului, mărginin- 
du-ne să o anunțăm citind o definiție 
dintre cele mai autorizate — sub semnul 
căreia ne și propunem să urmărim efec
tuarea unei viitoare anchete — aparți- 
nînd lui G. Călinescu —: „Manualele re
prezintă primul p? • al tînărului în do

meniul culturii și de calitatea cărților de 
școală depinde adesea toată structura 
intelectuală a individului de mai tîrziu“.

La discuția pe care o rezumăm în ar
ticolul de față toți participanții au sem
nalat că organizarea lecturii vîrstnicilor 
depinde de aceea asigurată în primii ani 
de constituire a relației cu literatura. 
Așadar, caracterul pronunțat formativ 
al lecturii copiilor face necesară inter
venția mai activă în domeniul organiză
rii sistemului actual existent în bibliote
cile publice. Avem foarte puține biblio
teci pentru copii, și unele dintre ele or
ganizate fără competență, constituind 
numai un cadru de lectură dar nu și su- 
gerînd prin diverse metode o orientare 
adecvată. Bibliotecarii noștri n-au toți 
pregătirea necesară pentru organizarea 
serioasă a acestor secții pentru copii.

Specialiștii care au participat la discu
ția noastră au constatat simplul fapt că 
exagerarea normativă a lecturii în 
școală slăbește în unele cazuri lec
tura liberă, din impuls individual. In 
alte cazuri însă stimularea inabilă — a- 
dică aceea care nu se bazează pe cerce
tarea pedagogică a fiecărui caz — duce 
la efecte dintre cele mai proaste. Primul, 
cel mai acut, este consecința unui eclec
tism nenormal: constatînd că un copil 
citește pur și simplu, pedagogul nu s-a 
preocupat de esențialul cum citește a- 
cesta și stimulîndu-1, în necunoștință de 
cauză, l-a împins spre dorirea — și ob
ținerea — unor „performanțe sportive“. 
Dar în cazul acesta avem de-a face cu 
un divertisment sau obișnuință fără 
scop. Pasiunea mecanică trebuie deci 
transformată în act intelectual. Sînt și 
situații de-a dreptul intolerabile în pro
cesul de orientare a lecturii copiilor. U- 
neori ei citesc mai mult decît profesorii 
iar aceștia nu cunosc cărțile pentru co
pii ! Lucrul a fost confirmat și cu prile
jul unor probe pentru gradul doi sau de
finitivat la care s-a constatat în destule 
cazuri interesul scăzut față de cunoaște
rea cărților pe care le citesc copiii.

Este adevărat faptul că uneori cărțile 
de mare valoare pentru copii nu ajung, 
dintr-o proastă organizare a difuzării, 
acolo unde trebuie. Deși apărute într-un 
tiraj mare, volumele de versuri pentru 
copii ale lui Tudor Arghezi, de exem
plu, au ajuns în număr foarte mic la 
raioane și deloc în sate și comune. Poate 
fi și aceasta o explicație — și este ! — 
la a cărei dispariție cadrele didactice, 
secțiile de învățămînt raionale pot con
tribui.

Există, lucrul e cunoscut în general, 
un fond de literatură pentru copii la care 
scriitorii noștri contemporani — R. Tu- 
doran, C. Chiriță, O. Pancu-Iași ș.a. — 
au adăugat lucrări utile. Mînuirea fon
dului „clasic“ al literatorii destinate ce
lor mici e destul de dificilă și cere un 
studiu atent al evoluției conceptului de 
„literatură pentru copii“. Anumite cărți 
care erau cu mai mulți ani în urmă 
„pentru tineret“ sînt azi citite exclusiv 
de copii. Dickens nu mai e citit de ado
lescenți, Jules Verne — care îneînta pc 
adolescenți — e citit masiv de copii. Tre
cerea unor cărți de la o vîrstă la alta e 
un rezultat al nivelului general de cul
tură, de care recomandarea, orientarea 
lecturii nu se poate să nu țină seama. 
Valoarea unor asemenea cărți e desigur 
aceeași, adică stabilă, dar fluctuația lor 
în lectură de la o vîrstă la alta indică 
și modificări de psihologie infantilă care 
pun probleme și propriei noastre produc
ții pentru copii. în chip fundamental pre
ferința e spre lucrări cu un mai pronun
țat aer de verosimilitate sobră, realistică. 
Himerele naive, confecționate după rețe
ta jocului aplicată de autor cu zîmbet 
indulgent, nu se bucură de încredere din 
partea exigenților cititori mici. Idilizare3 
literaturii pentru copii sau, la antipod 
dar cu aceleași efecte, „pedagogizarea" 
ei excesivă nu sînt decît moduri de a tra
ta ușuratec o problemă t se poate de 
serioasă. Cu aceste cărți educăm carac
tere. Capacitatea de interpretare în ca
zul unor cărți idilice sau mimetice pen-

)
tru copii este prea puțin solicitată, îneît 
cărțile acestea nu constituie universuri 
la care cititorul însuși să colaboreze ci 
scheme de evaziune pasivă. Chiar și con
statarea, aparent amuzantă, că foarte 
multe cărți pentru copii au ca decor va
canța, indică preferința pentru nesemni
ficativ și idilic ! Scoaterea personajelor 
acestor cărți din lumea lor reală, plină 
de conflicte și probleme ale formării a 
situat, ca să mai dăm un exemplu, pe 
poziție de instructor pe orice adult cu 
care copiii dintr-o carte au de-a face ! 
Acesta are, adică, un rol absolut figura
tiv (atunci cînd nu e ocolit cu tot dina
dinsul dintr-o teamă de complicația 
reală a tratării raportului firesc copil- 
adult). Evident, aceste din urmă obser
vații se referă în primul rînd la autorii 
literaturii pentru copii dar fondul lor 
poate constitui prilej de meditație rodni
că și pentru cei care îndrumă lectura 
copiilor. Decurge din slăbiciunea de con
ținut și tratare a unor cărți cu destina
ție „specială“ („pentru copii“) necesita
tea utilizării cu maximă eficiență a va
lorilor admise, pentru că acestea repre
zintă nu numai ajutoare prețioase ale e- 
ducației dar trebuie să reprezinte — 
prin intensitatea și adecvarea interpretă
rii lor — corectivele esențiale ale influ
enței proaste pe care lucrări proaste 
pentru copii, de vreme ce există, o pot 
avea.

Stimulenți reali 
și surogate 
ale lecturii

In cuprinsul acestui articol s-a notat 
că există împrejurări cărora bunele in
tenții nu le asigură eficacitatea. Toată 
lumea e de acord asupra utilității unor 
manifestări de popularizare a literaturii, 
de discutare și interpretare a ei dar nu 
sînt puține cazurile în care modul de
fectuos de a le organiza (se poate „des
face“ această organizare în dezinteres, 
sau necompetență, sau goană după „re
zultate“, sau festivismul cu care se ofi
ciază ș.a.m.d.) nu duce Ia nimic. Scopul 
esențial al tuturor concursurilor, întîlni- 
rilor, serilor literare, simpozioanelor, lec
turilor dramatizate, analizelor (chiar și 
acelea din manuale de care am mai avut 
prilejul să vorbim) într-un cuvînt, al 
formelor de a atrage atenția asupra căr
ților este acela de a le propune lecturii 
nicidecum de a le epuiza înțelesul (ele 
oferă, cel mult, cîteva premize pentru o 
lectură interpretativă șl nu mecanică) 
sau de a înlocui arta de a citi. Or, ade
sea, una sau alta din aceste forme ia 
locul lecturii, devine adică pur și simplu 
surogat al acesteia. Acțiuni, inițial 
bune, au suportat între timp, dintr-o u- 
zură stereotipă, șablonizarea. Organiza
țiile U.T.C. au pus în practică mai mulți 
ani o idee valoroasă: concursul „Iubiți 
cartea“. Nu este nevoie să demonstrăm 
pe larg intenția, și într-o bună măsură 
rolul pozitiv ale acestei inițiative dacă ar 
fi să luăm în considerație chiar numai 
faptul că acest mod stimulativ de a pro
pune lecturii tineretului o bibliografie 
selectivă, competent alcătuită a dat re
zultate ce nu pot fi ignorate. în bună 
măsură el a jucat rolul pe Care îl puteau 
avea acele cataloage selective cu largă 
răspîndire publică de necesitatea cărora 
vorbeau toți participanții la discuția 
noastră. Treptat, însă, concursul s-a 
transformat în examen plicticos, stimu- 
lînd astfel și practici rele. Recenzia prac
ticată în perioada de pregătire a partici- 
panților, de exemplu, a devenit unul din 

surogatele lecturii pe care le numeam la 
începutul acestui capitol. Explicația tre
buie căutată în modul rezumativ, plat de 
alcătuire a ei, mod răspîndit în activita
tea multor biblioteci din cluburi, case de 
cultură ș.a. (Sînt și alte cazuri în care, 
din exces de erudiție și asociații greoaie, 
recenzia nu mai e un stimulent. Atunci 
ea se întîlnește mai ales în presa de spe
cialitate sau cea cotidiană, mai rar). Par
ticipanții la discuția amintită au fost u- 
nanim de acord că acest concurs și-a 
pierdut funcția activă pe care a avut-o, 
devenind doar un examen ncstimtil'ativ. 
Nu înseamnă însă că formele de dezba
tere eficientă a cărții nu trebuie să ocupe 
în continuare un loc de seamă în sti
mularea lecturii tineretului, e necesară 
doar revitalizarea unora, părăsirea alto
ra. Problema care se pune în legătură 
cu acestea e acum a asigurării unui con
ducător competent care să le dirijeze, 
ele neputînd fi lăsate în atribuția acti
viștilor din cluburi și case de cultură iar 
uneori nici în seama bibliotecarilor. A- 
matori de literatură, tinerii trebuie în
drumați îndeaproape de persoane cu un 
înalt grad de pregătire, de pedagogi pri- 
cepuți, oameni de cultură cu prestigiu 
recunoscut. Aerul prea sărbătoresc al re
uniunilor școlare, ca și al unor seri sau 
simpozioane literare, face din aceste ma
nifestări educative mai mult niște spec
tacole în care auditorul e obligat la o 
asistență pasivă și nu la participare. Din 
acest unghi, criticabile sînt și multe în
tâlniri ale scriitorilor cu cititorii. Desi
gur, aceste întîlniri reprezintă un mod 
public de confruntare și explicare între 
cititor și scriitor. Acțiunea presupune și 
un aer aparte întrucît, măcar principial, 
ea are o justificare selectivă. Tocmai 
de aceea însă e cu totul nerccomanda- 
bilă intervenția fortuită a unui interme
diar — bibliotecarul — care forțează 
„festivismul“ unei atari manifestări con- 
cepînd el niște întrebări, indicînd el pro
blemele asupra cărora cititorii trebuie să 
ceară explicații, să aibă nedumeriri. 
Scriitori care au participat la discuția or
ganizată la redacție au mărturisit că 
multe asemenea întîlniri sînt formale, din 
motive cum sînt cele de ; mai sus dar și 
pentru că uneori ele se rezumă la propa
ganda fizică a scriitorilor, nu se soldează 
cu rezultate eficiente. Ar fi bine ca Uniu
nea Scriitorilor și solicitanții unor ast
fel de întîlniri să cerceteze sistemul de 
programare a lor pentru că dacă citi
torii n-au întrebări de pus iar unii- seri- - 
itori doresc doar o prezență numeroasă 
atunci ce reprezintă programarea respec
tivă ?

In general, toate aceste manifestări de 
orientare a lecturii tineretului nu se pot 
desfășura de Ia distanță, lucru pentru 
care recomandările de tot felul trebuie 
integrate dezbaterii active, punerii în 
discuție a cărții. Metodologia orientării, 
valabilă pentru orice vîrstă dar cu deo
sebire tineretului, pune în prim plan 
colocviul amplu care să poată cuprinde 
toate categoriile populației unei țări în 
care lectura e un fenomen de masă.

C. STANESCU

NOTA REDACȚIEI

Aspectele ridicate în legătură cu lec
tura tineretului solicită intervenții ac
tive, lămuritoare, din partea unui mare 
număr de cititori de vîrste și profesii 
diferite, bibliotecari, oameni de litere, 
personalități culturale și artistice, oa
meni de știință, lucrători din redacții și 
edituri. Pentru dezbaterea inițiată prin 
relatarea discuției de față, ziarul va găz
dui cu solicitudine cele mai interesante 
și utile corespondențe.



Legea fundamentală
a României Socialiste

al
în-

lecare cetățean 
patriei noastre 
cearcă — la citirea 
proiectului noii Con
stituții — un senti
ment de justificată 
mândrie : țara să, în

care trăiește și muncește, se va 
numi Republica Socialistă Ro
mânia. Această denumire consfin
țește realitățile politice, sociale, 
economice și culturale, cuceririle 
poporului muncitor condus de 
partidul comuniștilor.

Trecerea la acest stadiu înain
tat nu s-a făcut de la sine. So
cialismul nu este o formă de or
ganizare socială și statală care 
să poată fi adoptată printr-o sim
plă înscriere în textele legii fun
damentale a unei țări. Socialis
mul este un pisc, pentru cuceri
rea căruia poporul nostru, con
dus de partidul comuniștilor, a 

eforturi 
desfă- 
muncă 

plină 
patrio-

tale, se ridică, înflorind, într-un 
climat pe care nu l-a cunoscut 
niciodată în trecutul său.

Lărgirea continuă a democra
ției socialiste constituie, așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae 
CeaUșescu în Raportul la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului „o ca
racteristică fundamentală a regi
mului nostru“. Aceasta se reflec
tă cu putere în prevederile pro
iectului de Constituție.

In țara noastră, organele 
stat sînt emanația poporului,
găsesc în permanență sub contro
lul acestuia.

Pătruns de un înalt democra
tism, proiectul noii Constituții a 
Republicii Socialiste România 
prevede printre măsurile menite 
să garanteze desfășurarea demo
cratică a activității statului no
stru, principiul muncii colective 
pentru activitatea tuturor orga-

de
se

depus 
uriașe, 
șurat

a 
o 

creatoare 
de avînt 
tic.

In țara noas
tră, socialismul a 
învins, 
tarea i 
către 
mas 
niul
S-a creat o pu
ternică bază e- 
conomică 
proprietatea

Exploa- 
omului de 
om a ra
de dome- 
trecutului.

proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție sub 
forma proprietății de 
bun al întregului popor, 
a proprietății cooperatiste. Noi
le relații social-econ ornice ne
cesitau o nouă lege fundamen
tală, sub luminile căreia să dez
voltăm cuceririle dobîndite și să 
atingem noi înălțimi. In acest 
scop statul nostru, Republica So
cialistă România, dezvoltă orîn- 
duirea socialistă, creează condițiile 
de creștere continuă a bunăstă
rii materiale și culturale a po
porului, asigură libertatea și 
demnitatea omului ca și afirma
rea multilaterală a personalității 
umane.

Cuceririle mărețe înscrise în 
Constituție, uriașele realizări do
bîndite, perspectivele largi des
chise de programul însuflețitor al 
celui de al IX-lea Congres al 
P.C.R. ne dau sentimentul certi
tudinii noilor și marilor victorii 
in anii ce vin.

Poporul român, liber și stăpîn 
pe soarta sa, făuritor al fericirii

stat,
, fi

nelor puterii pi administrației de 
stat.

Democratismul orînduirii noas
tre își găsește o vie întruchipare 
și în prevederile proiectului de 
Constituție privind sfaturile 
populare. Este explicit exprima
tă legătura strînsă a sfaturilor 
populare cu masele, atragerea 
maselor la activitatea obștească.

Sfaturile populare, organe loca
le ale puterii de stat, aplică în 
mod constructiv principiul muncii 
colective în care văd garanția le
galității, calității și eficacității 
muncii lor. Comitetele executive 
alese de sfatul popular, ca și co
misiile permanente care le spri
jină în îndeplinirea sarcinilor lor 
se conduc după același principiu.

Acest principiu al muncii co
lective, obligatoriu pentru toate 
organele puterii de stat, a stat și 
va sta totdeauna la temelia acti
vității Sfatului popular al raionu
lui 1 Mai din Capitală. Realiza
rea lui practică presupune însă 
în același timp o înaltă răspun-

dere personală a fiecărui de
putat.

In activitatea sfaturilor popu
lare, principiul muncii colective 
capătă o deosebită extindere, da
torită faptului că în probleme de 
interes obștesc, gospodărești, se 
consultă largi mase de oameni ai 
muncii care sînt, în același timp, 
antrenați direct în traducerea în 
fapte concrete a propunerilor 
formulate de ei înșiși.

Comisiile permanente de depu- 
tați sînt organe obștești cu acti
vitate continuă, în cadrul cărora 
munca în colectiv constituie re
gula de bază. Lucrările lor, re
zultat al unui permanent contact 
cu terenul, ajută Comitetul Exe
cutiv în activitatea sa, la buna 
gospodărire și înfrumusețare a ra
ionului, precum șt în luarea al
tor măsuri de interes obștesc.

Din aceste legături nemijlocite, 
din însuflețită 
colaborare de
mocratică între 
sfat și cetățeni, 
s-au realizat o 
serie de lucrări 
edilitare și de 
interes obștesc 
în cuprinsul ra
ionului.
s-au 
spații verzi 
parcul 
pus la dispoziția 
locuitorilor din 
cartierele Flo-

Tei, s-au pavat străzi 
Sahia, Polonă,

Astfel, 
amenajat 

ca 
Verdi,

reasca și 
ca Alexandru ou^u, 
Bulevardul Dacia etc. In pla
nul nostru 
punerilor și 
de comisia 
gospodărire comunală, se prevede 
modernizarea bulevardului Lacul 
Tei, străzii Doamna Ghica și șo
selei Colentina, transformarea a- 
cestora înti-o arteră: importantă 
care să lege Capitala de litoral.

Conștienți de răspunderea ce 
le revine în calitate de aleși ai 
cetățenilor, deputata care acti
vează în diversele comisii per
manente dau dovada dragostei și 
avîntului care-i însuflețesc în 
munca lor. Deputați ca tovarăși 
Bică Ion, Petrică Ilie, Panait 
Marin, Lăcătuș Maria și alții, se 
preocupă neobosit de traducerea 
în viață a propunerilor făcute de 
cetățeni.

Perspectivele luminoase care 
se desprind pentru noi toți din 
Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., cuceririle consfințite în 
proiectul de Constituție, sînt tot 
atîtea chemări la noi și mărețe 
înfăptuiri.

Stăpîn și făuritor al vieții sale 
noi, încercat în lupte și dornic de 
a-și arăta în toată plenitudinea 
priceperea, energia și dragostea 
de patrie, poporul român pricește 
viitorul cu ochi de adevărat stă- 
pîn și făuritor al fericirii sale, 
plin de încredere în conducătorul 
și îndrumătorul său, Partidul Co
munist Român.

STAN TACHE PETRE 
președintele Sfatului popular 

,al raionului 1 Mai din Capitală

și în baza pro- 
studiilor făcute 
permanentă de

îtă chibzuință, cît 
adevăr cuprinde

I fiecare articol, fie
care aliniat din 
proiectul de Con
stituție. Vreau să 
mă refer la un 

drept al nostru, dreptul la 
muncă. Împlinesc 57 de ani. 
Sînt 40 de ani de cînd mun
cesc. Am numărat mulți ani 
de cînd fiecare cetățean al 
țării știe și simte că dreptul 
acesta îi este garantat. 
Pînă la eliberarea țării, 
în 1944, am muncit în Bucu
rești. Nu exagerez, dar am 
schimbat vreo 20 de patroni. 
Lucram la unul o săptămână, 
două și sîmbăta mă pomeneam 
că-mi spunea: „de luni nu 
mai vii la lucru“. Și uite așa 
stăteam iar cîte 2—3 săptă
mâni fără lucru. Eu eram 
strungar mecanic, dar ca să 
nu rabd de foame, lucram ca 
zilier la munci necalificate. 
Am lucrat la zidărie, la con
strucții, la transporturi. Iată, 
acesta era „dreptul“ la muncă 
in timpul domniei capitalis
mului. $i tot alergînd după 
lucru am ajuns la I.R.A. Bra
șov care după 23 August, a 
încetat să mai facă producție 
de război. Șenilele tancurilor, 
autocarele, avioanele și tunu
rile distruse au fost topite și 
din ele am scos primul vlăstar 
al industriei socialiste — trac
torul românesc —, al cărui 
frate mai mare, de curînd, a 
primit pentru calitățile lui 
tehnice-funcționale, medalia 
de aur la o mare competiție 
internațională.

Peste trei ani ies la pensie. 
Și acesta — dreptul de a te 
odihni și a avea la bătrînețe 
asigurată existența — este un 
bun cucerit pentru totdeauna. 
Citind proiectul noii Consti
tuții mi-a venit 
fapt. Ceva legat de niște a- 
mintiri personale. Sînt mais
tru în secția mecanic-șef, în 
atelierul unde se repară ma
șinile și agregatele uzinei. 
Cînd a venit o nouă promoție 
de absolvenți ai școlii — vreo

în minte un

Un grup de tineri de la Uzinele mecanice Timișoara amena
jează prin muncă patriotică la marginea orașului un 

„camping"

Frin muncă patriotică
Organizatiile U.T.C. 

din raionul Făgăraș, 
regiunea Brașov, prin 
activitatea politică 
desfășurată, au reușii 
să antreneze un mare 
număr de tineri la ac
țiunile de muncă pa
triotică.

De la începutul anu- 
'ui și pînă acum, de 
exemplu, în cadrul ac
țiunii de înfrumusețare 
r orașelor și satelor, 
nu fost amenajate noi 
tpațil verzi pe supra
fața de 11 000 metri 
rrătrațl în orașul Vic
toria și Împrejurimile 
acestuia, au fost plan
tați doi kilometri de 
gard viu, curățiți 22 de 
km de șanțuri pe mar
ginea șoselelor și dru-

murilor principale, re
parați 2 500 m p de 
trotuare, 9 000 metri 
drumuri comunale etc.

In ceea ce privește 
construcțiile social
culturale, în acest in
terval, pește 1 500 de 
tineri au participat la 
ridicarea construcțiilor 
a 3 școli de 8 ani și 
a unei școli medii în 
orașul Victoria — toa
te cu cile 8—10 săli 
de clasă. Două dintre 
acestea, cele din Dum- 
brăvița și Uvea, 
aproape gata. 
din comuna 
antrenați de 
zafra U.T.C., 
la plantarea 
și întinderea 
lectrice în satul Măr-

, sînt 
Tinerii 

Hlrșeni, 
organi- 

au ajutat 
stupilor 

rețelei e-

gineni, a cărui electri
ficare a fost terminală 
zilele trecute. ț.a sate, 
aproape 6 000 de ti
neri, antrenați de or
ganizațiile 
contribuit 
nirea unor 
te stabilite 
an 1965. Astfel, au fost 
'curățite peste 3 000 de 
hectare pășuni în loc 
de 2 80(1, defrișate de 
arborele și redate a- 
griculturil 214 hectare 
în loc de 100, cosit șl 
strîns furajele de pe 
suprafața de 125 hec
tare finețe naturale în 
ioc de 20 etc.

U.T.C., au 
la îndepli- 

angajamen- 
pe întregul

I. TEOHARIDE

Se recoltează 
fructele 

de pădure
BACAU (de la corespondentul 

nostru). — întreprinderile fores
tiere au devenit în aceste zile 
sediul unei activități de sezon 
cu o deosebită eficacitate eco
nomică : recoltarea fructelor de 
pădure. Prin cele 300 de centre 
de achiziții ale Direcției econo
miei forestiere din Bacău, de 
pildă, vor fi valorificate anul a- 
cesta aproape 4 000 tone de 
fructe de pădure din care peste 
2 000 tone de smeură, 1 200 tone 
de mure, 220 tone de coarnă etc. 
în centrele de prelucrare au 
sosit pînă în prezent, 120 de 
tone cireșe amare, 20 000 kg de 
afine negre, 50 000 kg smeură și 
altele.

18 tineri — noi, muncitorii 
vîrstnici, i-am așteptat cu 
brațele deschise, cu flori, l-am 
luat în primire și i-am dat să 
lucreze pe lingă cei mai buni 
muncitori. Primii lor pași sînt 
călăuziți de comuniști, de oa
meni înaintați, cu o expe
riență bogată de muncă și de 
viață. Cîte n-au de învățat ! 
Așa să tot înveți meserie. Dar 
noi. Pe vremea noastră nu era 
așa. Ne primeau cu bătaie nu 
cu flori, ne puneau să facem 
corvezi nu să învățăm. Furam 
meseria.

Dreptul la muncă eu l-aș 
numi, după ceea ce văd în jur, 
dreptul la fericire, căci din 
muncă ne clădim noi toate 
bunurile materiale și spiritua
le care ne fac fericiți. Mă uit 
la cei care au crescut sub 
ochii mei — maiștrii Mihai 
Dumitrașcu, Constantin Bucur, 
Constantin Păun, la 
echipă Constantin 
Victor Creangă, la 
Mihai Schorochijă,
Șerbănoiu, Victor Duță- și prin 
ceea ce-au devenit acești foști 
elevi la profesională, consider 
că este întruchiparea dreptu
lui la muncă și fericire. Și 
fiindcă e vorba aici de tineri 
aș ține să spun că aceste 
drepturi sînt dublate și de 
multe îndatoriri și ei caută cu 
pasiune și dăruire, să contri
buie la făurirea unui tractor 
românesc din ce în
bun. Cu dragoste, ne legăm 
alături de generațiile tinere și 
noi vîrstnicii, față de partid, 
să muncim și mai 
Pentru că pe drumul 
mergem nói mereu 
sînt niște indicatoare 
spun : mereu mai sus,
sus ! Pentru fiecare dintre noi 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. constituie 
un însuflețitor program 
muncii de fiecare zi.

șefii de 
Damian, 
inginerii

Nicolae

ce mai

spornic, 
pe care 
înainte 

care ne 
tot mai

al

ION VIZITIU
maistru — Uzinele „Tractorul“ 

Brașov

■
 rin crearea Sistemului hidro

energetic și de navigație

; „Porțile de Fier“ în numai 
i cîtiva ani, barajul uriaș de la 
| Gura Văii-Șip clădit de-ă' 
' curmezișul drumului fără 

pulbere al Dunării îi va săl
ta apele cu peste 30 m față de cursul ac
tual.

O dată cu creșterea apelor, pe lingă 
unele așezări omenești care își vor schim
ba vetrele mai sus de nivelul viitorului 
lac de acumulare, în lungul Dunării, pe 
amîndouă malurile sînt și unele monu
mente arheologice și de arhitectură care 
spre a nu rămîne pe fundul împărăției 
apelor vor fi cercetate prin săpături.

Fără astfel de măsuri, în viitor pe ma
lul drept nimeni n-ar mai putea vedea 
măcar un crîmpei din drumul roman dăl
tuit în piatră în lungul Cazanelor prin 
truda și sîngele atîtor mii de sclavi 
și mercenari. Nu s-ar mai putea vedea 
nici o literă din tabulele lui Traian, Ti- 
beriu și Domitian care proslăvesc con
strucția acestui drum strategic ce lega 
Moesia de Dacia prin podul clădit de 
Apollodor din Damasc peste Dunăre la 
Drubeta (Turnu-Severin) iar din întreaga 
insulă Ada-Kaleh nici măcar vîrful mi
naretului moscheii. Cu greutăți tehnice 
și mari eforturi materiale, o porțiune din 
drumul roman și tabulele vor fi ridicate 
mai sus, monumentele căpitanului Kocia

Frezorul Cornel Jilveșan, șef de 
aflați

Uzinele mecanice Timișoara. Sectorul sculărie.
plică unui grup de studenți din anul III Electrotehnică din Timișoara, 

detaliile unui desen tehnic.

echipă ex- 
la practică,

LoguI de naștere 
a inițiativelor
(Urmare din pag. 1)

mînt. Și, de mai multe zile, la 
Filipeștii Nord, Palanga a fost 
lansată inițiativa „exploata
rea stratului 5 în abatajele 
cu front lung“. Aplicarea ei 
permite extragerea integrală 
a cărbunelui din strat. Pentru 
aplicarea și extinderea acestei 
inițiative, încă din această 
lună vom trece de la armarea 
cu lemn la armarea metalică, 
soluție mult mai productivă, 
mai economică. Numai prin a- 
plicarea în mina Șotînga a 
noului sistem de exploatare a 
stratului 2 în două , felii su
prapuse, inițiat de minerul 
Marin Ștefănache și Eugen 
Chizil se va recupera aproape 
30 la sută din pierderile de 
pînă acum.

— Așadar, realizările obți- 
vor 

în
nute în primele șapte luni 
fi continuate, amplificate 
perioada care urmează.

— Firește, Aș vrea să 
daug că noile obiective 
întrecerii socialiste au fost a- 
liniate după înfăptuirile din 
iulie. Inițiativele amintite și 
munca entuziastă a oamenilor 
oferă perspectiva unor succe
se deosebite. De altfel, încă 
din prima zi de lucru a lunii 
august au fost extrase 220 de 
tone de cărbune peste preve
derile planului fizic. Brigăzile 
de mineri conduse de Mihai 
Căpraru, Dumitru Tican de la 
Exploatarea Ceptura, Gheor- 
ghe Amarandi și Alexandru 
Dull, de la Filipeștii de Pă
dure se întrec în continuare 
pentru 
fruntaș

a-
ale

obținerea titlului de 
pe trust.

Teatrul de vară Mamaia (vedere exterioară)
Foto: AGERPRES

Șantier arheologic 1965
de la Tekija, erou național sîrb, și al 
eroilor din primul război mondial, de la 
Donji Milanovak vor fi strămutate, cetă
țile de la Culici Golubaci și Smederevo 
vor fî protejate urmînd a se studia prin 
săpături și o serie de monumente ar
heologice.

Pe malul nostru, s-a propus să fie 
strămutate în întregime sau parțial ce
tatea și casa lui Regep Aga, român de 
origină. — turcit — fost pașă al insulei, 
casa, eroului clasei muncitoare Ștefan 
Plavă.ț, cetatea de la Drenkov cu
noscută încă de pe vremea lui Ioan 
de Huniade, picturile din biserica or
todoxă română din Berzasca precum și 
cîteva' monumente de arhitectură țără
nească — sălașe, case, mori, vălaie. Vor 
fi. protejate ruinele mînăstirii Vodita, tur
nurile ele piatră de la Tricule și cetatea 
de pe insula Banului din fata barajului, 
în vreme ce unele monumente istorice 
se vor strămuta mai sus pe mal în drep
tul localităților respective pentru ceta
tea din Ada-Kaleh și monumentele de 
arhitectură țărănească, gîndurile se în
dreaptă către un nou Ada-Kaleh in insu
la Simianului de lîngă Turnu-Severin.

Se va întocmi apoi documentarea ști
ințifică prin săpături arheologice și rele- 
vee la toate monumentele de arhitectură.

Dar, în vreme ce monumentele de ar
hitectură se văd, monumentele arheolo
gice zac acoperite de tărîna vremii Pen

Dr. C. S. Nicolăescu-Plopșor
membru corespondent al Academiei R.P.R.

tru aflarea lor, Institutul de arheologie al 
Academiei a întreprins o amănunțită cer
cetare pe malul românesc. Astfel încă 
din 1961 un colectiv de arheologi ai In
stitutului de arheologie au parcurs pas 
cu pas întreaga zonă însemnînd pe hartă 
aproape o sută de obiective arheologice 
necunoscute.

Începînd cu neoliticul timpuriu pînă în 
feudalitatea tîrzie, valea Dunării prin bo
găția ei s-a dovedit a fi atras pe om. Și 
totuși, după cunoștințele de pînă la sfir- 
șitul anului trecut, în tot lungul Dunării 
de la Turnu-Severin la Baziaș pe amîn
două malurile nu fuseseră descoperite 
dovezi de viață și muncă omenească mai 
vechi decît cele din epoca ieolitică.

Ținînd însă seama de descoperirile 
paleolitice din peșterile oltene, bănățene 
și sîrbești, lipsa omului paleolitic în a- 
ceastă zonă nu putea să reprezinte alt
ceva decît o lipsă a cercetărilor noastre 
arheologice. De aceea conducerea Insti
tutului de arheologie a trasat, sectorului 
său paleolitic sarcina de a lămuri această 
problemă.

Am pornit, așadar, la drum anul trecut 
în prag de iarnă în colaborare cu Muzeul

Porților de Fier de la Turnu-Severin și 
cu Muzeul regional al Olteniei.

Deși ar părea de mirare, activitatea 
noastră pentru aflarea omului paleolitic, 
s-a axat tocmai în defileul prăpăstios al 
Cazanelor socotit nelocuit de către cer
cetătorii dinaintea noastră.

în masivul calcaros Ciucarul Mare, 
cuprins între Dubova și Plavișevița erau 
cunoscute două peșteri: Punicova și.. Ve
terani; prima pentru frumusețile ei natu
rale și a doua pentru rolul strategic pe 
care l-a jucat în luptele turco-austriece. 
Cercetările noastre au dus la descoperi
rea altor peșteri cum sînt cea de la Sa- 
litraru a lui Călăfir și a lui Climente, în 
care s-au aflat fragmente ceramice din 
epoca neolitică și de mai tîrziu. O atentă 
cercetare ne-a arătat că peștera Punicova 
a fost cunoscută cu foarte multă pro
babilitate de către omul paleolitic avînd 
în vedere resturile fosile de urs de peș
teră descoperite.

Cum însă aceste peșteri sînt situata la 
o altitudine care le va feri de creșterea 
apelor și scopul expediției noastre era 
acela de a salva de la pieire monumente 
arheologice ce urmau să fie acoperite 
de apele lacului de acumulare, am făcut

Dumneavoastră
n-ați fost copii?

S-au scurs mai multe săptă- 
mini de la deschiderea tabere
lor de vară. Deci o perioadă 
care permite desprinderea unor 
concluzii și păreri despre mo
dul cum a fost organizată ac
tivitatea în tabere, în ce mă
sură programul de vacanță 
contribuie la reconfortarea și 
călirea elevilor, la îmbogățirea 
bagajului de cunoștințe. A- 
ceasta a făcut-o nu de mult, 
într-o ședință a sa, biroul Co
mitetului regional U.T.C. Banat.

în regiunea Banat sînt antre
nate aproape 400 de cadre di
dactice în munca de organizare 
a vacantei, un număr mare de 
activiști ai U.T.C. și instructori 
de pionieri. O atenție deose
bită s-a acordat organizării va
canței pe plan local. în acest 
scop au fost alcătuite 243 de 
tabere locale și un număr de 
31 cluburi pentru elevii șco'i- 
lor medii și profesionale. Ca
sele pionierilor din orașele 
Arad, Reșița, Lugoj au organi
zat, la rlndul lor în locurile 
cele mai pitorești din regiune 
tabere în corturi cu serii de 
cîte 10 zile. Pionierii și elevii, 
participă în zilele vacantei la 
întîlniri cu activiști de partid 
și de stat, care le vorbesc des
pre marile realizări ale poporu
lui nostru, participă la excursii 

,jeu temă, concursuri sportive și 
la focuri de tabără, vizionări de 
filme, jocuri de orientare tu
ristică, precum și la alte activi
tăți. Și în cluburile elevilor din 
școlile medii și profesionale s-au 
organizat unele acțiuni intere
sante, specifice vîrstei și preo
cupării acestora.

Multe activități pe placul co
piilor sînt organizate și în ca
drul celor patru tabere regio- 

care vor 
5 serii

nale și 6 centrale, 
cuprinde în toate cele 
aproape 9 000 de copii.

Perioada scursă pină 
zent, a permis biroului 
tului ‘ '
analiza făcută, să 
iveală și o seamă 
dintre care unele destul de se
rioase. în ședință, de pildă, au 
fost aspru criticate birourile co
mitetelor raionale și orășenești 
U.T.C. care au trimis în tabere 
un număr mai mic de copii de- 
cît cel prevăzut 
profesionale din 
Arad și raionul 
Mare. Orașul Arad 
grup de fete la

în pre- 
comite- 

regional U.T.C., ca in 
scoată la 

de lipsuri,

din școlile 
Timișoara, 
Sînnicolau 

a trimis un 
tabăra din 

Bogda, în seria a doua, în loc să 
le trimită In tabăra de la Po- 
ieni-sat în seria a treia. Din ra
ionul Sînnicolau Mare a ple
cat un grup de copii pentru 
tabăra de la Poieni-Strimbu cu 
bilete de tren numai pînă la 
Timișoara.

Lacune serioase s-au consta
tat și în modul în care a fost 
organizată activitatea educativă 
și distractivă a copiilor aflati 
în vacantă. în ședința de birou 
s-a ajuns la această concluzie, 
plecîndu-se, printre altele, și de 
la următoarea constatare : la

două săpături — sonde de probă — una 
în peștera Veterani și alta într-un adă
post sub. stîncă, la Cuina Turcului de 
lingă Moata Dracului.

Săpăturile noastre au dovedit că peș
tera lui Veterani a fost folosită de om 
ca adăpost cu multe milenii în urmă ; 
cele mai vechi urme descoperite de noi 
— fără a ajunge la patul viu al peș
terii — aparțineau neoliticului timpuriu.

La Cuina Turcului — adăpost sub stîhcă 
numit în partea locului și potcapină — 
așezat în marginea Dunării cu fața spre 
miază-zi, lipsit de curenți și scăldat o 
bună parte din zi de razele soarelui, să
păturile au atins stînca vie la peste 4 m 
adîncime descoperindu-se dovezi de via
tă și muncă omenească de la sfîrșitul e- 
pocil paleolitice pînă în vremurile noa
stre.

Pentru prima oară, între Turnu-Severin 
și Baziaș s-a descoperit ceva mai vechi 
decît epoca neolitică.

E vorba de niște vînători și pescari 
veniți dinspre țărmurile Mediteranei, 
care foloseau podoabe-coliere și brățări 
alcătuite din cochilii de melci marini 
care nu trăiesc decît în Mediterana.

Nu cunoșteau ceramica și foloseau în 
muncă obișnuit unelte mărunte de piatră 
cioplită — microlite asemănătoare celor 
descoperite în Peștera Hoților de la Her- 
culane.

Important de semnalat este descoperl-

multe tabere, mai ales la cele 
locale, se observă, in ultima 
vreme, o slabă frecventă a co
piilor la activitățile ce se or
ganizează. De pildă, intr-o zi, 
îa tabăra locală de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara, erau 
prezenti doar 3 elevi, iar la 
Școala medie nr. 2 doar... peda
gogul. Copiii sînt puși să înve
țe cîntece, poezii, să se adune 
în careu, să audieze conferințe 
și expuneri. Din păcate însă 
programul nu mai cuprinde și 
altceva. In fond, sînt copii și 
trebuie să se tină seama de 
vîrsta și preocupările lor în 
timpul vacantei.

Tovarăși instructori ati cerut 
și părerea copiilor ? Socotiți că 
ei n-au idei ? Desigur -.ați fi 
constatat că trebuie să mai 
„umblati" la programe, să gă
siți lucruri interesante care să-i 
atragă pe copii, să le placă. 
Dumneavoastră n-ati fost copii? 
Amintiti-vă de primul gol după 
95 de minute în poarta marcată 
de o pereche de ghete și un 
pulovăr. Sau de primul record 
de înot pe riu. Sau de prima 
victorie la șah, ori, de ce nu, de 
emoția primului dans? Și, sîn- 
tem siguri, programele copiilor 
din tabere vor deveni mult mai 
frumoase, mai interesante și 
totodată mai instructive.

Biroul comitetului regional a 
desprins și alte concluzii cu 
prilejul acestei analize. Atît se
cretarul comitetului regional 
cît și membrii secției școli și 
pionieri, comitetele raionale și 
orășenești care au în raza lor 
de activitate tabere și cluburi 
să se ocupe nu de la distanță 
de ele, ci să meargă să vadă cu 
proprii ochi ce se petrece acolo 
și să ia, împreună cu ceilalți 
factori răspunzători, în mod 
operativ, măsurile concrete 
care se impun. întregul perso
nal din tabere, de la întreprin
derile de transport, e obligat să 
se poarte in orice împrejurare 
cu solicitudinea cuvenită față 
de copii. Organele U.T.C. să 
îndrume mai îndeaproape acti
vitatea responsabililor și in
structorilor, să valorifice mai 
bine experiența pedagogică a 
acelor cadre didactice care au 
dovedit fantezie, pricepere și 
inițiativă în organizarea acti
vității cu elevii. Să fie con
sultați educatorii cei mai 
pricepuți, să se folosească for
me de activitate potrivite 
vîrstei șl preferințelor copiilor 
care să le stimuleze curiozita
tea și să le cultive aptitudinile, 
dorința de a-și pune în va
loare calitățile fizice și intelec
tuale în întreceri sportive șl 
artistice cu colegii lor și în 
concursuri pe teme culturale și 
științifice. Adoptarea acestor 
forme de organizare a vacantei 
va duce la îmbogățirea progra
melor, va înlătura monotonia, 
rigiditatea care ar trebui să fie 
străine de activitatea copiilor.

VASILE CÄBULEA

rea, pentru prima oară la noi în țară, a 
unor resturi fosile umane din acea 
vreme.

Stratul de cultură neolitică timpurie 
care se suprapune paleoliticului de sfîrșit. 
— epipaleoliticului — atinge în unele 
locuri grosimea de 2,50 fiind de o neo
bișnuită bogăție în urme arheologice,- ce
ramică, unelte de piatră cioplită și șle
fuită, podoabe.

Peste aceste vetre se suprapun altele 
și altele apartinînd epocii fierului, epocii 
daco-romane prefeudale și feudale.

Sondajele din peștera lui Maovăt și 
de la Cuina Turcului alcătuiesc astăzi 
puternice jaloane stratigrafice pentru 
cunoașterea dezvoltării societății ome
nești în această parte a Europei pe o pe
rioadă de cca 10 mii de ani.

Anul acesta, un colectiv numeros de 
arheologi ai Institutului de arheologie și 
de la muzeele din tară, se pregătește a 
deschide o susținută campanie de săpă
turi pe întreg întinsul zonei Porților de 
Fier.

Pînă la creșterea apelor, operațiile de 
cercetare arheologică vor fi Încheiate, 
toate materialele studiate, în vederea 
redactării unei monografii arheologice 
de mari proporții, iar obiectele descope
rite vor fi prezentate lntr-o secție spe
cială Ia Muzeul Porților de Fier din 
Turnu-Severin.



Uniunea Tineretului Comunist,
organizație revoluționară a tineretului

din patria noastră socialistă
(Urmare din pag. I)

cauzei partidului. Poporul, în
tregul nostru tineret va păstra 
veșnic, adînc săpată în inimi, 

, pilda luminoasă a eroilor co
muniști și uteciști — patrioți 
înflăcărați, slujitori devotați 
ai poporului muncitor.

încă din primii ani ai acti
vității sale Uniunea Tineretu
lui Comunist a participat la 
acțiunile greviste organizate 
de P.C.R. în București, Banat, 
Valea Mureșului, Valea Jiului 
și în alte centre ale țării pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață. La chema
rea partidului, mii de tineri 
au luat parte la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști din februarie 1933.

Participarea la luptele din 
1933 constituie o pagină eroică 
din istoria organizației noastre 
revoluționare de tineret.

U.T.C. a adus o contribuție 
însemnată la lupta partidului 
pentru unirea tuturor forțelor 
democratice într-un larg front 
popular antifascist, iar în pe
rioada dictaturii militaro-fas- 
ciste. U.T.C. a fost un ajutor 
prețios al partidului în lupta 
pentru răsturnarea acestei o- 
dioase dictaturi, pentru scoa
terea țării din războiul anti- 
sovietic și întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitle- 
riste.

Sub conducerea partidului, 
tineretul, în frunte cu ute- 
ciștii a participat cu abnega
ție la înfăptuirea insurecției 
armate din august 1944, act de 
însemnătate istorică care a 
marcat eliberarea pămîntului 
patriei de sub jugul fascist, 
a deschis o nouă eră în istoria 
poporului român, a însemnat 
începutul revoluției populare 
care a schimbat din temelii 
înfățișarea țării. Mii și mii de 
tineri, luptînd în cadrul for
mațiunilor patriotice și ale ar
matei și-au adus contribuția 
și jertfa de sînge la victoria 
finaltă asupra fascismului.

La chemarea partidului, ge
nerația tînără a muncit cu en
tuziasm pe șantierele unde se 
vindecau rănile războiului, a 
fost prezentă pretutindeni un
de era nevoie de hărnicia și 
elanul său, făcînd să răsune 
văile și munții în epopeea ti
nerească a muncii patriotice, 
creînd minunate tradiții de 
participare avîntată la efortu
rile întregului popor, tradiții 
cu care tineretul nostru se 
mîndrește și pe care le conti
nuă cu cinste.

în condițiile făuririi parti
dului unic al clasei munci
toare, a fost posibilă crearea 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
organizație unică revoluționa
ră a tineretului din patria 
noastră. Desfășurîndu-și în
treaga activitate sub conduce
rea partidului, U.T.M. a mo
bilizat milioanele de tineri ai 
tării să-și aducă contribuția la 
înfăptuirea marilor planuri 
elaborate de partid pentru 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, pentru înflorirea ști
inței, culturii și artei.

în procesul făuririi și înăl
țării edificiului socialist a 
crescut un tineret nou, opti
mist și încrezător în viitor 
care, bucurîndu-se de condiții 
tot mai bune de viață, muncă 
și învățătură, și-a dedicat 
toate forțele, talentul și ca
pacitatea slujirii cu abnegație 
a cauzei partidului. în această 
perioadă de puternic avînt 
constructiv, de descătușare a 
tuturor energiilor creatoare 
ale poporului, Uniunea Tine
retului Muncitor a pus în cen
trul preocupărilor sale sarcina 
încredințată de partid de a 
contribui la educarea tinerei 
gerferații și de a o mobiliza ia 
opera de construire a socialis
mului. Condusă și îndrumată 
de partid, U.T.M., prin în
treaga sa activitate, prin creș
terea puterii sale organizato
rice, prin maturizarea sa poli
tică și-a cucerit un mare 
prestigiu în rîndul tuturor 
categoriilor de tineri, bucu
rîndu-se, pentru succesele ob
ținute, de stima întregului 
nostru popor. r-X.A’

în Raportul prezentat la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
de către tovarășul Nicolae 

că
a 

tineretului, cuprinzînd în rîn
durile sale aproape 2 200 000 
membri, desfășoară o bogată 
activitate de educare a tinerei 
generații și își îndeplinește 
rolul de ajutor prețios al par
tidului. Partidul s-a ocupat 
întotdeauna cu multă dragos
te și grijă de educarea comu
nistă, de pregătirea multilate
rală a întregului nostru tine
ret. Toate succesele obținute 
de organizația noastră în for
marea și afirmarea profesio
nală și spirituală a tinerei 
generații se datoresc partidu
lui comunist, cum tot acestuia 
i se datoresc călirea revolu
ționară, maturitatea politică 
pe care o are astăzi organiza
ția noastră de tineret care și-a 
înscris pe steagul său de luptă 
educarea tineretului în spiri
tul idealurilor comuniste.

de către tovarășul 
Ceaușescu, se subliniază 
organizația revoluționară

otărîrea recentei 
Plenare a C.C. al 
U.T.M., ca orga
nizația noastră să 
se numească U- 
niunea Tineretu
lui Comunist, ex

primă în modul cel mai fidel 
conținutul activității U.T.C. 
în etapa actuală, idealurile 
comuniste în spiritul cărora 
este chemată să educe tînăra 
generație, corespunde cel mai 
bine sarcinilor mari, deosebi
te care stau în fața organiza
ției comuniste de tineret. în

acelfiși timp, această 
re evocă tradițiile 
de luptă ale mișcării revolu
ționare de tineret din Româ
nia, condusă de Partidul Co
munist, pentru libertate, in
dependență națională și pro
gres social.

Bucuria și emoția cu care 
fiecare utemist a primit ves
tea adoptării denumirii de U- 
niunea Tineretului Comunist, 
se împletesc strîns cu senti
mentul înaltei răspunderi ce 
ne revine primind titlul 
utecist, cu hotărîrea de .. - 
cinsti printr-o muncă avînta- 
tă, de dăruire totală cauzei 
partidului, înfloririi și pros
perității scumpei noastre pa
trii.

Uniunea Tineretului Comu
nist unește în rîndurile sale 
tineri muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi, studenți, tineri 
români și din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare, în
frățiți de țeluri și idealuri co
mune.

Tineretul nostru știe bine 
ce are de făcut. în Documen
tele elaborate de Congresul 
partidului sînt exprimate cu 
claritate mărețele sarcini de 
viitor în a căror îndeplinire 
tineretul patriei vede propriul 
său program de muncă și 
luptă. în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres se arată 
că Uniunea Tineretului Co
munist are sarcina de a pune 
în centrul preocupărilor sale 
educarea tineretului în spi
ritul dragostei față de muncă, 
al înaltei răspunderi față de 
îndatoririle sociale, al devota
mentului nemărginit față de 
patria socialistă, și partidul 
comunist, al nobilelor idei ale 
internaționalismului proletar, 
al trăsăturilor moralei socia
liste ; U.T.C. va trebui să 
mobilizeze întregul tineret 
la înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. în vederea con
tinuei dezvoltări a econo
miei și culturii, ridicării ni
velului de trai al poporului, 
a înfloririi scumpei noastre 
patrii, România Socialistă.

Sarcinile de răspundere 
revin Uniunii Tineretului 
munist în actuala etapă 
dezvoltare a țării, pun în 
uteciștilor cerințe tot 
mari. Pe primul plan al 
datoririlor ce revin fiecărui 
utecist se află lupta neconte
nită pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, slujirea cu 
devotament a patriei socialis-

denumi- 
glorioase

de 
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alitatea de mem
bru al Uniunii 
Tineretului Co
munist este justi
ficată pe deplin 
numai cînd te 
consideri — indi

ferent de locul unde muncești 
— un activist obștesc, un mi
litant pentru triumful ideolo
giei și politicii partidului. 
Prestigiul utecistului în fata 
celorlalți tineri, al colectivu
lui în care trăiește și mun
cește, trebuie să se bizuie nu 
numai pe prestigiul de care se 
bucură organizația noastră ci 
și pe activitatea personală de 
fiecare zi în uzină, pe ogor, 
în școală sau facultate, în la
borator sau la birou, pe fap
tele mai mari sau mai mărun
te care îi definesc, în ochii 
celor din jur, profilul politic 
și moral.

Fiecare utecist va trebui să 
depună eforturi continue și 
perseverente pentru ridicarea 
nivelului său politic și ideolo
gic, pentru însușirea învăță
turii marxist-leniniste, a hotă- 
rîrilor și directivelor partidu
lui.

Pentru a-și aduce o contri
buție din ce în ce mai mare 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, pentru a-și 
îndeplini exemplar obligațiile 
ce-i revin la locul său de ac
tivitate, fiecare utecist va tre
bui să-și îmbogățească conti
nuu orizontul său de cunoștin
țe, să-și însușească cultura^ și 
arta înaintată, să se afle în
totdeauna în primele rînduri 
ale celor ce luptă pentru pro
movarea a ceea ce este nou.

Uniunea Tineretului Comu
nist cere membrilor săi să-și 
îndeplinească în mod exem
plar sarcinile politice, profe
sionale și obștești, să respecte 
și să întărească prin întreaga 
lor activitate disciplina ~ de 
organizație, să folosească în 
mod principial, constructiv, 
arma criticii, să aibă tăria de 
a-și face, atunci cînd este ca
zul, o autocritică sinceră, cin
stită, o analiză aprofundată a 
propriilor lipsuri și greșeli, a- 
ceasta constituind o mărturie 
convingătoare a conștiinței 
ridicate a utecistului, o pre- 
miză importantă de prevenire 
și înlăturare a slăbiciunilor și 
deficiențelor, de dezvoltare a 
spiritului de răspundere.

U.T.C. cere fiecărui mem
bru al său să fie exem
plu de corectitudine și con
duită morală în familie și so
cietate, să manifeste o atitu
dine demnă, principială, în 
toate împrejurările vieții, gri
jă pentru întărirea familiei, a 
bazelor ei morale — parte in
tegrantă a eticii comuniste. 
Utecistul trebuie să trăiască șj 
să muncească astfel încît să 
constituie pentru ceilalți ti
neri un exemplu permanent, 
un model demn de urmat.

în documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului 
se stabilește că și în viitor, în 
centrul politicii partidului de 
construire a socialismului ră- 
mîne industrializarea socialis
tă a țării, dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele și

în special 
structoare 
cincinalului pe harta patriei 
vor apare nenumărate noi în
treprinderi și fabrici utilate 
cu tehnica modernă, altele vor 
fi reutilate, modernizate.

Organizațiile U.T.C. din 
industrie, șantiere de con
strucții, transporturi au dato
ria de onoare de a antrena 
tinerii Ia o susținută activi
tate pentru însușirea tehnicii 
și tehnologiei înaintate, pen
tru formarea unei bogate cul
turi tehnice de specialitate, 
să crească și să formeze ti
neri care să cunoască și să 
folosească cu pricepere proce
deele tehnologice avansate, 
mașinile, instalațiile și utila
jele moderne, să dezvolte la 
tineri răspunderea și discipli
na în muncă, să mobilizeze și 
mai activ tineretul pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar 
toate sarcinile ce le revin în 
procesul de producție. Folo
sind și dezvoltînd frumoasele 
tradiții născute în anii con
strucției socialiste, organiza
țiile U.T.C. au datoria de a 
mobiliza pe marile șantiere 
ale patriei tineri harnici, cu 
dragoste de muncă, de a for
ma și dezvoita la aceștia mîn- 
dria de a fi constructori.

Plenara a subliniat în ace
lași timp necesitatea de a îm
bunătăți munca în rîndul ti
neretului de la sate, de a mo
biliza mai activ tinerii coope
ratori, lucrători din G.A.S., 
mecanizatori la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor cuprin
se în Directivele Congresului 
partidului privind creșterea 
producției cerealiere, lărgirea 
bazei furajere, dezvoltarea 
șeptelului, folosirea mecaniză
rii și aplicarea agrotehnicii 
înaintate.

Tineretul patriei noastre a 
luat cunoștință cu deosebită 
satisfacție de măsurile stabili
te de Congresul partidului 
pentru îmbunătățirea învăță- 
mîntului de toate gradele, de 
faptul că în anii cincinalului 
aproape un sfert din populația 
țării va fi cuprinsă în școli. 
Măsurile stabilite cu privire 
la extinderea în viitor a du
ratei învățămîntului general 
obligatoriu reflectă preocupa
rea partidului nostru pentru 
viitorul țării, pentru a asigura 
întregului tineret al patriei 
un nivel tot mai înalt de cul
tură, în pas cu dezvoltarea 
României Socialiste, cu progre
sul științei contemporane. Noi 
perspective deschid în fața ti
neretului măsurile pentru ex
tinderea învățămîntului me
diu, și înființarea, pe lîngă 
liceele de cultură generală, a 
liceelor tehnice, agricole, eco
nomice, pedagogice.

Extinderea gratuității ma
nualelor și pentru elevii șco
lilor medii este o nouă și sem
nificativă dovadă a grijii par
tidului și guvernului de a asi
gura tinerei generații condiții 
tot mai favorabile de învăță
tură.

Practic, astăzi prin școală 
trec toți tinerii țării. Organi
zațiile Uniunii Tineretului Co
munist din școli și facultăți, 
trebuie să dea cea mai mare 
atenție îmbunătățirii continue 
muncii de educare comunistă 
a tineretului studios. Ele au 
sarcina de a desfășura o 
susținută muncă politică 
pentru ca elevii și studenții 
să-și însușească cu temeinicie 
știința, tehnica, arta și cultu
ra înaintată, să le dezvolte 
simțul responsabilității față 
de marile îndatoriri ce le vor 
avea în viață, hotărîrea de 
a-și însuși asemenea cunoș
tințe care să le permită ime
diat după absolvire să contri
buie efectiv la dezvoltarea a- 
vuției materiale și spirituale 
a societății noastre.

Pentru a putea răspunde cu 
succes noilor îndatoriri ce le 
revine în munca pe care o 
desfășoară în rîndul tineretu
lui, organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist vor trebui să 
studieze cu mai multă atenție 
problemele pe care le ridică 
viața, situațiile concrete, spe
cifice fiecărui colectiv de 
muncă, să manifeste și mai 
multă receptivitate la preocu
pările și propunerile tinerilor, 
să conceapă și să organizeze a- 
semenea activități care 
intereseze pe tineri, să 
”"i“V.X2"-i preocupărilor

a industriei con- 
de mașini. în anii

re, tineri revoluționari, capa
bili să ducă mai departe stin
dardul de luptă al încercatu
lui și gloriosului nostru 
partid. în Statutul partidului 
se prevede că tineri pînă la 
20 de ani pot fi primiți în 
partid numai dacă fac parte 
din Uniunea Tineretului Co
munist. Această dovadă de 
mare încredere pe care parti
dul o acordă organizației noa
stre conține în același timp, 
pentru fiecare organizație 
U.T.C. și cerința unei înalte 
responsabilități față de creș
terea și educarea tinerei ge
nerații.

Sarcinile sporite ce stau în 
fața Uniunii Tineretului Co
munist cer din partea comi
tetelor regionale, raionale și 
orășenești U.T.C., a tuturor ca
drelor organizației noastre să 
depună eforturi susținute pen
tru continua perfecționare a 
stilului lor de muncă, pentru 
cunoașterea și rezolvarea ope
rativă, eficientă a tuturor pro
blemelor pe care le ridică ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. ; 
să ajute cu și mai multă com
petență organizațiile de bază 
din industrie, agricultură, din 
școli și facultăți pentru a-și 
îmbunătăți în permanență ac
tivitatea.

Uniunea Tineretului Comu
nist va dovedi prin întreaga 
sa activitate că își îndepli
nește cu cinste rolul de prin
cipală rezervă și ajutor Cre
dincios al partidului în edu
carea comunistă a tineretului, 
că este întotdeauna gata să 
îndeplinească orice sarcină 
încredințată de partid.

Exprimînd sentimentele în
tregului nostru tineret, ale 
tuturor uteciștilor, în telegra
ma adresată de Plenară, Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se 
spune : „în momentul solemn 
al adoptării denumirii de 
UNIUNEA TINERETULUI 
COMUNIST, în numele tutu
ror uteciștilor, al milioanelor 
de tineri ai țării, ne angajăm 
să strîngem și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului, 
să luptăm cu abnegație și de
votament pentru înflorirea 
și prosperitatea scumpei noas
tre patrii, să ne închinăm în
treaga noastră viață 
fericirii poporului 
cauzei socialismului 
în lume“.

cauzei 
român, 

și păcii

răspunsuri 
multiple.■■

Echipa de tractoriști condusă de Ilie Soare de la S.M.T. Tăr- 
tășești execută arături de toamnă pe una din tarlalele C.A.P.

Săbăreni, raionul Răcari

SPORT
• Echipa de 

fotbal Știința 
Cluj a susținut o 
nouă întîlnire în 
R. P. Chineză. 
Fotbaliștii clujeni 
au întîlnit la Pe
kin selecționata 
orașului Pekin, cu

care au terminat la egalitate: 0--0. 
Desfășurată în nocturnă pe stadio
nul „Muncitoresc" din Pekin, în 
fața a 6 000 de spectatori, partida 
a fost deosebit de atractivă. !n 
prima repriză, inițiativa a aparți
nut echipei oaspete, care, prin 
atacuri purtate în viteză, a sur
prins deseori apărarea gazdelor. 
„Numai forma foarte bună a por
tarului Yu An-yi a împiedicat des
chiderea scorului" — subliniază 
comentatorul sportiv al agenției 
China Nouă. După pauză, oaspeții 
au slăbit ritmul, permițînd fotba
liștilor chinezi să echilibreze jocul, 
în continuarea turneului, fotbaliștii 
vor evolua la Tientsin.

★

va găzdui
1 de

Stadionul Republicii . _ 
astăzi de la ora 17,45 meciul 
fotbal dintre echipele Rapid Bucu
rești și C.S.M. Reșița. Fotbaliștii 
feroviari se pregătesc intens în
vederea jocului internațional pe
care-1 susțin marți în nocturnă pe 
stadionul Republicii cu echipa bra
ziliană S.A.O. Cristovao — Rio de 
Janciro.

* In campionatul mondial stu
dențesc de șah pe echipe de la Sina
ia șahiștii români au întîlnit în ca
drul rundei a 7-a formația Ceho
slovaciei și scorul este egal 1,5 — 
1,5, o partidă fiind întreruptă. A- 
celași scor s-a înregistrat și în în- 
tîlnirile Olanda-Danemarca și Un- 
garia-Anglia. în meciul Izrael-R.D. 
Germană scorul este 0,5—0,5 (31.

Rezultatele finale ale partidelor 
întrerupte din runda a 6-a sînt 
următoarele: Izrael-România 2,5— 
1,5: U.R.S.S.-Danemarca 3—1, R.D. 
Germană-Olanda 2,5—1,5.

în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 17 puncte, urmată de Izrael cu 
15 (3), Cehoslovacia 13 (1), Româ
nia și Danemarca cu cîte 12,5 (1). 
t------ ... grupa b a turneului

zi liberă.
★

• în cursul zilei de ieri au fost 
stabilite datele definitive ale întil- 
nirilor de fotbal Dinamo Bucu
rești — Odense (Danemarca) în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni". Primul meci va avea loc la 
28 septembrie la București, iar cel 
de-al doilea la 6 octombrie la 
Odense.

După cum se știe, în primul tur 
al „Cupei cupelor" la fotbal, Știin
ța Cluj va juca cu echipa austriacă 
Wiener Neustadt. Cele două echi
pe au căzut de acord ca întîlnirile 
să aibă loc Ia 1 septembrie la 
Wiener Neustadt și la 6 octombrie 
la Cluj.

Formațiile din 
final au avut

(Agerpres) I

Plecarea delegației

Partidului Socialist Italian
Delegația Partidului Socia

list Italian, condusă de Giac- 
como Brodolini, secretar na
țional adjunct al P.S.I., a pă
răsit vineri dimineața Capita
la. Din delegație au mai fă
cut parte Paolo Vittorelli, 
membru al Direcțiunii, șef al 
Secției Internaționale a Di
recțiunii P.S.L, și Giovanni 
Finocchiaro, membru al Con
siliului Național, șef adjunct 
al Secției Internaționale.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Vittorio A. 
Farinelli, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Italiei la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversarii
eliberării Poloniei

Vineri după-amiază, la Cluj, 
în sala Uzinelor „Carbochim" 
a avut loc o adunare consa
crată celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării Poloniei de 
sub jugul fascist, la care au 
participat numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului, reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Au fost de 
față membri ai Ambasadei 
R. P. Polone la București.

Au luat cuvîntul ing. Vale- 
rian Mangiurea, inginer-șef al 
uzinelor „Carbochim“, și Wie-

slaw Sobierajski, 
rul R. P. Polone 
rești.

în încheierea adunării, cei 
prezenți au vizionat un film 
documentar despre Polonia de 
azi și filmul artistic „Lege și 
forță“.

ambasado- 
la Bucu-

★
Cu același prilej, în uzină 

a fost deschisă o expoziție de 
fotografii care înfățișează rea
lizările Republicii Populare 
Polone, în cei 21 de ani de 
putere populară.

(Agerpres)

Cin ema tografe
UNORA LE PLACE JAZZUL — 

Sala Palatului R.P.R. : sîmbătă, 7 
qugust, ora 19.30 ; duminică, 8 
august, orele 17,30 ; 20,45 ; luni, 9 
august, ora 19,30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNĂ DE LA 1NNSBRUK — Sa
la Palatului R.P.R. : marți, 10 au
gust, ora 19,30. UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI — Sala Pala
tului R.P.R. : vineri 13, sîmbătă 
14, duminică, 15 august, ora 20. 
ROMULUS SI REMÙS — cine
mascop — la Patria, oiele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.15; completare 
„A CUI E VINA ?". la București, 
orele 8,45. 11,15; 13,45-. 16,15 ;
18,45; 21,15. la Excelsior, orele 
10; 12,30; 15,30-, 18; 20,30; com
pletare „A CUI E VINA ?". la 

. Grivița, orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30; completare „A CUI E 
VINA la Modern, orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21. DOMNUL 
la Melodia, 
13,45 ; 16,15;
GATUL — la 
8,30; 11,30; ........ ...
21, la Feroviar, orele 8,45; 
13,45; 16,15; 19; 21,30.
RA LE PLACE JAZZUL — Republi
ca, orele 8,30; 11; 13,30; 16,15; 
19: 21,30. DOMNUL — Ia Car
pati, orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30. , completare „BUN GUST... 
GUST ------ ‘
le 
21; ________
LUCRU FĂCUT LA TIMP 
Victoria, orele 9,45; 12; ._ _
16,30; 18,45; 21. la Bucegi, orele 
10; 12,15; 16; 18,30; 21; completa
re „LA CEL MAI INALT NIVEL". 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
cinemascop — la Central, 
9,30; 11,45; 14; 12,i
20,45. la Unirea, orele 
18,15. D AȚI-MI
RECLAMAȚII — la

orele 9;
18,45, 21. 

Luceafărul, 
13,30 , 16 ,

11,15; 
STRI- 
orele 

18,30; 
11.15; 
UNO-

BUN", la Capitol, ore- 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
completare „DRUMUL". UN 
—------ — Ia

14,15 ;

orele
16,15 ; 18,30 ;
—J 11; 16;
CONDICA DE 
Lumina, orele

Țiglina (vedere din avion)

ste o îndatorire de 
mare răspundere 
pentru toate orga
nizațiile Uniunii 
Tineretului Comu
nist de a-și întă
ri necontenit in- 

politică în 
tineretului, de 

capacitatea

fluența 
durile 
dezvolta 
nizatorică încît să cuprindă 
mase largi de tineri, pentru ca 
în rîndurile U.T.C. noi și noi 
generații să se formeze în spi
rit revoluționar, în spiritul 
idealurilor comuniste. în 
U.T.C. să fie primiți cei mai 
buni tineri muncitori, țărani, 
elevi și studenți, de a căror 
creștere și educare, de a căror 
formare în spiritul tradițiilor 
organizației noastre revoluțio
nare, organele și organizațiile 
U.T.C. să se ocupe cu grijă și 
perseverență.

Ca principală rezervă a 
partidului, Uniunea Tineretu
lui Comunist trebuie să educe 
în rîndurile sale tineri care 
să merite înalta cinste de a 
fi primiți în detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoa-

rîn- 
a-și 

orga-

imineată plină de 
lumină și soare, 
prevestind apăsa
rea unei canicule 
sau dezlănțuirea 
unei ploi torențiale 
de vară.

Soarele plin și fierbinte, cu 
fața pătată Încă de apa crista
lină a mării din care abia ie
șise, după o plutire de 24 de 
ore pe imensa-i boltă.

Străbatem Sopot și Gdynia, 
cu plaja lor miniaturală, — o 
panglică albă ce tivește țăr
mul cu marea — și ne Îndrep
tăm pe șoseaua care șerpuiește 
de-a lungul Balticii, spre Vest. 
Lăsăm în urmă lanurile de se
cară, unduindu-se în adierea 
vîntului, case pentru o familie, 
cu coloritul lor rustic, aliniate 
de o parte și de alta a șoselei, 
adevărată colonie-camping, a- 
runcată într-o imensă mare 
verde. La orizont, acolo unde 
copacii se înfig în albastrul 
pur al cerului, întîlnim Între
prinderea de materiale de con
strucții — Reda. Acoperită de 
umbra dealului, îmbrăcat in 
haina sa de mesteacăn — cu 
trupul și inima numai din rocă 
si/icioasă — întreprinderea își 
Înalță siluetele-i zvelte. Pro
iectată in țară și Înzestrată cu 
utilaje și instalații — proto
tipuri, asigurate de aproape 50 
de uzine constructoare de ma
șini poloneze — întreprinderea 
furnizează materia primă pen
tru locuințe.

Acest obiectiv, pentru care

10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. la Giu- 
Iești, orele 15,30; 18; 20,30. JUN
GLA TRAGICĂ - la Union,, orele 
15,30; 18; 20,30. la Popular, orele 
16, 18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — la 
Doina — după amiază — OLIVER 
TWIST, orele 11,15;. 13,45; 16,15; 
18,45; 21. la Cultural, orele 15,30;

„ țn-
20 > 
14 ; 
LA 
Da-

18; 20,30. PRELÙDIO 11 — la 
frățirea între popoare, orele 
la Miorița, orele 9,45-, 12;
16,15; 18,30; 20,35. ÎNTÎLNIRE 
ISCHIA — cinemascop — la 
eia, orele 9,30; 14, în continuare, 
și 16,15; 18,45; 21. Ia Volqa, ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
la Grădina Buzești, orele 20,15. 
AMERICA, AMERICA — ambele 
serii — la Buzești, orele 15; 18,30. Ia 
Cotroceni, orele 14; 17,15; 20,30. SĂ
RITURĂ ÎN ÎNTUNERIC — Ia Co- 
lentina, orele 16; 18,15; 20,30. la 
Crîngași, orele 16; 18,15; 20,30. DE
CORAȚII PENTRU COPIII MINU-

NE — la Flacăra, orele 16; 18,15; 
20,30. la Flamura, orele 10; 12; 
16; 18; 20. ZIDUL ÎNALT -
Ia Vitan, orele 16; 18. la Progre
sul, orele 15,30; 18; 20,15. DE DOI 
BANI VIOLETE — la Munca, ore
le 17; 18,45; 20,30. la Viitorul,
orele 16; 18,15; 20,30. FEMEIA
NECUNOSCUTA — la Arta, orele 
11,15; 18, 21. RABY MATYAS — 
la Moșilor, orele 16; 18,15.
NUNTA CU PERIPEȚII — la Cos
mos, orele 15,45; 18,20; 20,15 ;
WINNETOU — cinemascop — Ia 
Ferentari, orele 10,30; 16; 18,15 ; 
20,30. PENSIUNEA BOULANKA 
— la Floreasca, orele 10,30; 12,30; 
16, 18,15; 20,30. BRĂȚARA DE 
GRANATE — cinemascop — 
Rahova, orele 15,30; 17,45;
NEAMUL ȘOIMĂRESTILOR — 
nemascop - LI..., ...-h
19, completare „ȘOPTRLE". 
SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE 
la Drumul 
17,45 ; 20 ; 
STRUIM". 
18,15; 20.30.

ia
20. 
ci- 

— la Lira, orele 15,30 ; 
----- , cum

Sării, orele 15,30 ; 
completare „CON- 

Ia Pacea, orele 16;

Televiziune
SÎMBĂTĂ 7 AUGUST

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii: Povestiri 
pe degete: „Cel mai mic din
tre nori“ de Mioara Cremene. 
Calul Fury 20,00 Teleenciclo- 
pedie. 20,45 Retrospectivă u- 
moristică, emisiunea a X-a 
cu... L. Radulian, de la Tea
trul de estradă din Deva. 21,45 
„Florile au cuvîntuT'. 22,45 
Buletin de știri. 22,55 Sport, 
în încheiere: buletin meteoro
logic.

a lungul Mării Baltice
statul polonez a investit 84 mi
lioane zloți — ne relatează di
rectorul șantierului, ing. 
liitect W. Banaszkiewicz — ,__
duce anual 130 de mii mc de 
materiale de construcție cu 
forme și dimensiuni diferite, 
Înlocuind mai bine de 70 mi
lioane de cărămizi. Procesul 
tehnologic, elaborat de specia
liștii polonezi, cunoaște un 
Înalt grad de mecanizare și 
automatizare, iar investițiile 
vor fi recuperate în doi ani. De 
altfel, această adevărată

ar- 
pro-

conomie de 
și scurtarea 
numai 12 ore față de 18 
erau necesare la vechea 
nologie.

Amplasată în apropierea ce
lor trei orașe nordice, Gdansk, 
Gdynia și Sopot, care i-au de
terminat existenta și îi hotă- 
târăsc dezvoltarea în viitor, în
treprinderea — după cum ne 
spune directorul său — oferă un 
bun prilej de urmărire a func
ționării utilajelor și instalații
lor, de verificare la scară

trei milioane zlot! 
ciclului de uscare : 

cit 
teh-

naj, pînă la 60 000 de tone, sau 
executarea simultană a 6 nave 
pescărești de 12 000 de tone.

Cind părăseam canalele de 
apă și beton ale șantierului, din 
larg se Întorcea nava Școlii su
perioare de marină din Sopot.

Oraș portuar modern,
construcții cochete, Sopot este 
leagănul piscicultorilor 
Polonia. Aici se pregătesc spe
cialiști pentru prelucrarea și 
conservarea peștelui, iar baza 
de pescuit Ațka — cu nume-

brică de case, 
de un colectiv 
mat din numai 250 de persoane.

Rezultatele obținute in acest 
prim an de producție satislac 
pe deplin proiectanții și spe
cialiștii care au înscris-o în 
peisajul industrial al Poloniei.

Comparativ cu procedeul 
clasic, aici tntilnim multe îm
bunătățiri și perfecționări tehni
ce, care permit creșterea pro
ductivității muncii și obținerea 
unor materiale cu proprietăți 
superioare. Prin introducerea 
în procesul tehnologic a 
încălzitoarelor și uscarea 
abur a formelor se obține o e-

este deservită 
de muncă tor-

pre-
cu

dustrială a tehnologiei „Uni- 
pol".

Am revenit la Gdynia.
Pe o arie întinsă — adevăra

tă insulă a Balticii, brăzdată de 
canale și culuoare — se întinde 
șantierul naval din Gdynia, 
străjuit de macarale ce strălu
cesc în soare aliniate simetric.

Cu mișcări ritmice, brațele 
puternice ale macaralelor des
criu traiectorii ce se încruci
șează în spafiu, ; 
materiale, instalații 
care sînt legate și 
de scheletul metalic al nave
lor. Docul de atei permite con
struirea unor nave de mare to-

transported 
și utilaje 
asamblate

cu

din

roase tabrici de conserve care 
înghit grămezile de pește aduse 
din larg de traulere — a deve
nit demult cunoscută în tară și 
peste hotare.

Aflat in fata Muzeului 
militar al marinei, amenajat pe 
o navă ancorată la docul pen
tru pasageri, Institutul de Pisci- 
cultură va deveni un muzeu 
nu mai prejos decit acesta. 
Aici se amenajează un impor
tant muzeu de oceanografie cu 
5 acvarii — fiecărui continent 
revenindu-i cile unul — șl alte 
obiecte de Însemnătate didac
tică și științifică.

Alături, spre plajă, pe oglin
da mării, in spațiul rezervat 
concursurilor nautice, partici
păm la un concurs internațio
nal de caiac și iole — bineîn
țeles ca spectatori și suporteri 
— și asistăm la un veritabil 
concurs de înot al tineretului 
aliat pe plajă.

— Desigur, aici nu este ca 
pe „Coasta de Azur“ a Româ
niei, fermecătoarea dumnea
voastră Mamaia — ne averti
zează însoțitorul nostru.

De cum s-a pronunțat cuvin- 
tul România, pe plajă s-au și 
Înfiripat discuții. Ce se constru
iește nou In fara dumneavoastră, 
cum arată silueta locomotivelor 
Diesel electrice care vor aler
ga și pe magistralele de fier ale 
noastre, care este sezonul cel 
mai bun pentru Mamaia, Efo
rie etc. Un tînăr blond, Înalt, 
cu alura sa de atlet al apelor, 
student al Institutului de pisci- 
cultură de aici, ne spune la 
despărțire: „Ne vom reintilni 
la Mamaia, precis și la Insti
tutul de piscicultură de la Ga
lați. Vreau să trec prin Delta 
Dunării, să-i admir frumusețea 
de basm, flora, fauna, Îndeo
sebi peștii săi".

Seara, pornim spre Împărăția 
liniștii — lacurile Mazurlene 
— lăsind cele trei orașe portu
are Încărcate de lumini mul
ticolore, învăluite in mantaua 
de catifea a Întunericului.

I. POPESCU



Succesul

expoziției

românești

de la Pekin
6. — Trimisul special 
Adrian Ionescu tran-

PEKIN 
Agerpres, 
smite :

In cinstea delegației guverna
mentale române condusă de 
Bujor Almășan, care a partici
pat la deschiderea Expoziției 
economice a R. P. Române, 
Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a oferit vineri un 
Li Sien-nien și Bujor 
au rostit toasturi.

banchet.
Almășan

★

r-fi

ATENA: Intense
consultóri politice

tn cursul zilei de vineri regele Constantin al Gre
ciei a continuat sondarea părerilor liderilor poli
tici în legătură cu actuala criză guvernamentală 
și posibilitățile existente pentru rezolvarea ei

Primul a fost invitat în audien
ță președintele Comitetului Exe
cutiv al partidului Uniunea de
mocratică de stînga (E.D.A.), Pa- 
ssalidis. Ziarul de prînz „Demo- 
cratiki Alaghi“ relevă că Passali- 
dis a propus restabilirea imedia
tă a ordinei constituționale prin 
acordarea mandatului de forma
re a unui nou guvern, liderului 
partidului care deține majorita
tea în parlament, adică lui Pa- 
pandreu. Totodată, a subliniat

că, dacă acest lucru nu va fi po
sibil — din anumite motive — 
atunci altă cale nu există decît 
constituirea unui guvern de ser
viciu, care să se bucure de încre
derea tuturor partidelor și care 
să organizeze alegeri.

Liderul partidului progresist 
(de dreapta), Markezinis, a ex
pus regelui părerea partidului 
său care se pronunță în favoarea 
formării unui guvern de unita
te națională.

Au mai fost invitați în audien
ță Papapolitis, lider al fostului 
partid E.P.E.K., Baltazis, lider al 
fostului partid al agricultorilor, 
Tsirimokos, lider al fostului par
tid Uniunea democratică, precum 
și foștii miniștri Mitsotakis și 
Kostopoulos.

Tot în cursul zilei de vineri, 
liderul partidului Uniunea de 
centru, Papandreu, a prezentat 
grupului parlamentar întrunit 
într-o ședință extraordinară a- 
mănuntele discuției pe care a 
avut-o cu regele, precum și pro
punerile pe care le-a făcut.

Intr-un comunicat al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Grec, privi
tor la poziția sa față de actuala 
criză guvernamentală și a căii de 
rezolvare, se arată că situația ră
mîne critică și că forțele democra
tice trebuie să vegheze pentru a 
impune prin unitate și luptă or
dinea constituțională.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres la Atena

electorale

în Costa Rica

„O nouă bătălie

în februarie 1966 in 
Costa Rica vor avea loc, 
simultan, alegeri prezi
dențiale și parlamentare. 
După aprecierea aproape 
unanimă a observatori
lor politici bătălia de că
petenie se va da pentru 
ocuparea fotoliului pre
zidențial. De altfel, parti
dele politice se ocupă a- 
cum, Ia începerea cam
paniei electorale, aproa
pe exclusiv de candida
turile la postul de pre
ședinte.

u toate că dezbaterile s-au desfășurat cu ușile închise, | 
impasul conferinței experților din cele 11 state (S.U.A. 
Anglia, Canada, Franța, Belgia, R. F. Germană, Italia, . 
Olanda, Suedia, Japonia și Elveția) care formează nu- | 
cleul Fondului monetar internațional, a devenit public. ' 
Departe de a fi doar o formă de „consultare ordinară“, ■ 
cum a fost prezentată oficial, conferința de la Paris I 
urma să dea un răspuns la o problemă deosebit de im- ■ 
portantă pentru relațiile economice mteroccidentale : i 

va avea sau nu loc într-un viitor previzibil o conferință în vederea I 
modificării actualului sistem monetar internațional ? Or, experții nu > 
au răspuns la această întrebare, mulțumindu-se doar să studieze un . 
raport asupra problemelor creșterii lichidităților monetare și să con- I 
semneze pozițiile divergente.

Inițial, Franța a solicitat discutarea într-o conferință cît mai 
largă a modalității aplicării unei reforme a sistemului „Gold Exchan- 
ge Standard“, care acorda privilegii dolarului și lirei sterline, în ve
derea revenirii la etalonul aur, sau a stabilirii unei monezi etalon 
cu caracter simbolic. La rîndul lor S.U.A., acceptînd ideea convocă
rii unei conferințe, au făcut propuneri îndreptate spre menținerea do
larului într-o poziție preponderentă față de celelalte monezi. în ace- I 
ste condiții, conferința monetară — deși a fost acceptată „în princi- | 
piu“ de!toți cei interesați — a ajuns ia un punct mort, de la care' 
experții (nu au izbutit s-o urnească.

Dtșpă înfruntarea experților, ministrul de finanțe al S.U.A., H. ] 
Fowler,' urmează să întreprindă un turneu în principalele capitale 
vest-europene, pentru a strînge cît mai mulți aderenți în favoarea 
poziției americane. în felul acesta S.U.A. speră să exercite presiuni 
asupra Franței pentru a o determina să renunțe la cererea de a se 
înfăptui o modificare structurală a actualului sistem monetar și să se 
mulțumească doar cu unele retușări. între timp s-a produs o nouă 
deteriorare a poziției americane : S.U.A. au retras — pentru prima 
oară de cînd există Fondul Monetar Internațional — o parte din 
rezervele lor pentru a acoperi solvabilitatea

INDONEZIA. — Recent la 
Djakarta a avut loc o pu
ternică demonstrație în semn 
de protest față de politica 
agresivă a Statelor Unite 
în Vietnam. In fotografie: 
Un aspect din timpul de

monstrației

larg in-
publice

Expoziția trezește un 
teres în rîndul opiniei 
chineze. Ea este vizitată zilnic 
de aproximativ 30 000 de vizita
tori. Muncitorii și tehnicienii 
chinezi care asistă la probele 
unor utilaje iau cunoștință cu 
mult interes de caracteristicile 
și datele mașinilor. S-a anunțat 
vizita a numeroase delegații de 
oameni ai muncii din diferite 
orașe și centre industriale 
China.

ca la
Vineri s-a anunțat că forțele 

patriotice sud-vietnameze asedia
ză de trei zile pozițiile deținute 
de trupele guvernamentale la 
Duc Co. localitate situată la 30 
km de Pleiku. Agenția France 
Presse apreciază că aici se desfă
șoară „o nouă bătălie ca la Dien 
Bien Phu“ (bătălie în care în 
timpul războiului de eliberare a 
poporului vietnamez împotriva 
trupelor colonialiste 
acestea au suferit 
înfrîngere).

Dien Bien

in impasI
I
I

I
I
I.......

I
vat scopurilor 
este depășit. I

I
I

nului laburist 
une a întîrziat

I

dolarului față de aur. 
Pe de altă parte, 
ministerul de finan
țe al S.U.A. a co
municat că balanța 
de plăți americană 
a izbutit să se e- 
chilibreze și să de
vină chiar exceden
tară, dar experții 
au apreciat că a- 
ceastă „victorie“ are 
un caracter tempo
rar limitat. Acest 

că întreținerea a peste

I
I
I
I

punct de vedere este argumentat de faptul 
jumătate din forțele armate americane peste hotare, prelungirea și 
înăsprirea războiului din Vietnam, creditele acordate unor state 
străine sub forma de „ajutor“, condiționat de concesii și cheltuielile 
făcute de turiști care nu au dat urmare chemării „Vizitați în primul 
rînd America“, vor avea pe o perioadă mai îndelungată efecte ne
gative asupra balanței de plăți și vor determina inevitabil înregis- | 
trarea unui nou deficit. Tocmai această perspectivă nefavorabilă de- | 
termină S.U.A. să acționeze în vederea convocării unei conferințe 
monetare internaționale, care să „amelioreze" actualul sistem mo- 1 
netar internațional.

După vizita lui Fowler la Faris și în alte capitale vest-europene, , 
adunarea generală a F.M.I., care va avea loc în septembrie la Wa- I 
shington, urmează să îndeplinească — potrivit propunerilor ameri- I 
cane — funcția de „comitet pregătitor“ al viitoarei conferințe mone- . 
tare internaționale. Aici intervine un al doilea punct de discordie g 
între S.U.A. și Franța : partea americană acționează pentru menți- I 
nerea cadrului F.M.I., considerînd că mecanismul acesteia este adec- 

: S.U.A., în timp ce Franța consideră că acest cadru 
încă la sesiunea de anul trecut, de la Tokio, a adunării 

generale a F.M.I., ministrul finanțelor franceze, Valery Giscard 
d’Estaing s-a pronunțat pentru renunțarea la actualul sistem mone
tar internațional.

în fața rezistenței întîmpinate în S.U.A., care în schimbul spri- > 
jinirii lirei sterline și-a asigurat bunăvoința guvernului englez, Franța I 
acționează tot mai ferm de sine stătător. Măsura în care S.U.A. pot I 
conta pe sprijinul Angliei este condiționată de reușita acțiunii guver- , 

t în vederea apărării lirei; dar pînă acum această acți- I 
____ ______ t să rea roade, și în Anglia se conturează tendința unei I 
apropieri de Franța. Acum, cînd criza Pieței comune se adîncește și > 
Franța înclină spre o intensificare a relațiilor economice cu Anglia, I 
nu este exclus ca guvernul englez să caute la rîndul lui puncte co- ■ 
mune cu poziția franceză în probleme financiare. După schimbarea i 
în aur a unei părți din rezervele de dolari deținute de Banca Fran- | 
ței, autoritățile franceze nu au manifestat receptivitate nici față de • 
presiunile, nici față de avansurile americane. în proiectul celui de-al ■ 
cincilea plan economic, care va fi dezbătut de parlamentul francez I 
în luna octombrie, nu se întîlnește nici o indicație că Franța și-ar ® 
lega proiectele de dezvoltare de vreo modificare a sistemului mone- ■ 
tar internațional.

Conferința experților din „Clubul F.M.I.“ nu a făcut în conse- • 
cință decît să releve că fiecare dintre participanți merge pe drumul. 
anunțat anterior, fără a manifesta tendințe de apropiere a punctului 9 
de vedere de cel al partenerilor lor. •

Z. FLOREA j

din capitala tării. Bagdad

franceze, 
o grea 

purtătorIRAK. — Vedere generală

UH

se străduiesc să descopere 
recorduri în domeniul politic (firește, 
mai puțin generos decît cel al stadioane
lor) au înregistrat performanța stabilită 
la Bruxelles : 65 zile de criză guverna
mentală, cea mal lungă criză politică pe 
care Belgia a cunoscut-o în deceniile 
postbelice. Dar acum cînd criza aparține 
trecutului, observatorii întreprind inves
tigații în ceea ce privește șansele noului 
cabinet belgian pe care l-a format după 
39 de zile de eforturi Pierre Harmel, 
care se bucură de reputația unui om po
litic îndemînatec.

acute. probleme ale țării: rela
țiile dintre flamanzi și valoni. 
Partidelor guvernamentale le 
mai lipsește un singur mandat 
pentru a realiza cele două trei
mi. încercarea de a-i asocia pe

® LA KLAGENFURT (Au
stria) s-a deschis a XlV-a ediție 
a Tîrgului internațional al lem
nului, la care participă pentru 
prima oară și R. P. Română, cu 
ștand al întreprinderii de comerț 
exterior, Exportlemn. Standul ro- 
inânesc a fost vizitat de către 
Fritz Bock, ministrul comerțului 
și reconstrucției al Austriei, dr. 
Schleinzer, ministrul silviculturii 
și agriculturii, Weickhart, secretar 
de stat. Oaspeții au apreciat, cali
tatea exponatelor, precum și este
tica etalării.

americană, aparținînd autorită
ților ciankaișiste.

Intr-un ordin de zi dat de 
Lin Biao, vicepremier al Consi
liului de Stat și ministrul Apă
rării Naționale, se spune că cu 
acest prilej a avut loc cea mai 
grea luptă navală din ultimii ani.

Rezultatele unui sondaj

Gallup

• LA 6 AUGUST, navele de 
escortă a vaselor de pescuit 
chineze, anunță agenția China 
Nouă, patrulînd în apele terito
riale ale provinciilor din sud- 
■estul Chinei, au scufundat două 
nave de război de proveniență

e ZIARUL „Daily Telegraph“ 
publică rezultatele unui sondaj al 
opinei publice britanice efectuat 
de Institutul Gallup și care indică 
o sporire a popularității conser
vatorilor în detrimentul laburiș
tilor în rîndurile corpului elec
toral. La întrebarea : „Ce partid 
ați vota dacă mîine ar avea loc 
alegeri generale ?“, 49' la sută
dintre cei întrebați au dat răs
punsuri favorabile partidului 
conservator, iar 41,5 la sută — 
favorabile laburiștilor. Restul, sînt 
nedeciși. Sondajele anterioare e-

iarul „The Scot- 
sman“ scria că 
proaspăta formație 
instalată la Bruxel
les — bazată pe 
coaliția dintre so- 
cial-creștini și so
cialiști — repre
zintă „reproduce

rea aproape exactă a fostului 
guvern condamnat atît de ener
gic de tară în cursul alegerilor 
din mai". Desigur, „reproduce
rea aproape exactă“ se referă 
la formula politică deoarece din 
cei 27 miniștri și secretari de 
stat, doar zece au făcut parte 
din guvernul precedent iar 14 
nu au deținut niciodată un 
portofoliu ministerial.

Nașterea noului guvern a 
fost extrem de dificilă deoarece 
cele două partide instalate la 
putere pierzînd voturi și man
date s-au văzut lipsite de ma
joritatea de două treimi necesa
ră pentru realizarea unei re
forme constituționale care să 
soluționeze una din cele mai

fectuate de același institut ofe
reau laburiștilor șanse mai mari 
sau indicau șanse egale.

® PAGUBELE pricinuite 
uriașul incendiu care timp 
cinci zile a bîntuit în pădurea 
Maures, de pe Coasta de Azur 
(din apropierea micului port pen
tru ambarcațiuni de sport și de 
plăcere I.avandou) sînt evaluate 
la 40 milioane franci noi. Exper
ții apreciază că vor trebui 20—25 
de ani pentru ca cele 15 000 hec
tare de pădure distruse să fie re- 
împădurite.

In zilele de 16 și 17 august, 
ministrul agriculturii, Edgar Pi- 
sani va vizita regiunea sinistra
tă, pentru a stabili măsurile ce 
trebuie luate în vederea reîmpă- 
duririi.

de 
de

9 AUTORITĂȚILE italiene care 
anchetează cazul celor zece con
ducători ai Maiiei, ailali acum sub 
stare de arest, au emis o cerere 
de extrădare a patru persoane im
plicate in aceeași afacere, care se 
află în Statele Unite. După cum

cuvînt militar american a 
declarat că pozițiile de la 
Duc Co sînt complet încer
cuite. Cîteva sute de parașutiști 
sud-vietnamezi, care au fost lan
sați într-o încercare de a sparge 
încercuirea, sînt supuși unor pu
ternice atacuri. Aeroportul de la 
Duc Co nu mai poate fi folosit 
de cîteva zile, el aflîndu-se sub 
bătaia focului de mortiere al for
țelor patriotice. Aprovizionarea 
unităților încercuite se face nu
mai în timpul nopții, prin para
șutam.

Pe de altă parte, după cum a- 
nunță agenția France Presse, 
pierderile trupelor sud-viename- 
ze în luna iulie s-au cifrat la 
1335 morți, 1765 răniți și 750 
dispăruți. Patrioții sud-vietnamezi 
au capturat, de asemenea, în 
această perioadă o mare canti
tate de armament.

HANOI 0 (Agerpres) — Pos
tul de radio „Eliberarea" a 
transmis o declarație a Comite
tului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud în care se condam
nă hotărîrea Statelor Unite de 
a trimite un nou lot de 50 000 
de militari pentru intensificarea 
și extinderea războiului în acea
stă țară.

Declarația menționează că 
poporul sud-vietnamez va face 
toate sacrificiile pentru a-și a- 
păra patria, pentru a dobîndi 
independența deplină.

Frontul Național de Eliberare 
adresează un apel poporului din 
R. D. Vietnam, cerîndu-i „să 
sprijine activ poporul sud-viet
namez, în toate domeniile.

„Chemăm guvernele și popoa
rele țărilor prietene din lume

să condamne și să împiedice, 
prin toate mijloacele, trimiterea 
de către S.U.A. de noi trupe în 
Vietnamul de sud, să sprijine 
activ și tot mai intens poporul 
sud-vietnamez, atît din punct de 
vedere moral cît și material, 
pentru ca acesta să poată re
zista imperialiștilor americani“ 
— se spune în continuare în 
declarație.

DECLARAȚIA

A- 
să

AGENȚIEI TASS
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

genția TASS a fost autorizată
declare că hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a trimite în Vietnamul 
de sud încă 50 000 de soldați este 
apreciată în cercurile conducătoa
re din U.R.S.S. ca o acțiune agre
sivă ducînd spre extinderea războ
iului în Vietnam. Oamenii de stat 
care stabilesc politica Statelor Uni
te nu trebuie să-și facă părerea 
greșită că agresiunea americană 
va rămîne nepedepsită. Cauza 
dreaptă a poporului vietnamez va 
triumfa.

Uniunea Sovietică, devotată 
principiilor solidarității frățești și 
internaționalismului proletar, se 
arată în continuare în declarație, 
este în mod ferm de partea po
porului vietnamez în lupta lui 
dreaptă împotriva agresiunii ■ im
perialismului american. Poporul 
sovietic sprijină declarația din 2 
august a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam si condamnă 
cu hotărîre noul act de agresiune 
întreprins de guvernul S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez. Uniu
nea Sovietică acordă și va acorda 
pe viitor tot ajutorul necesar în 
întărirea capacității de apărare a 
tării socialiste frățești — Republica 
Democrată Vietnam —- pentru a 
riposta agresiunii americane.

• „Reproducere aproape exactă" cu complicații • Probleme

ale guvernului belgian • Ezitările socialiștilor valoni

în. atribuirea portofoliilorde
ministeriale, între aripile lor de 
dreapta și stînga, între politi
cienii mai vechi și cei mai ti
neri, ci de a realiza și un 
„savant dozaj" între flamanzi, 
valoni și bruxellezi.

Pînă în ultimul moment, lista 
ministerială a cunoscut modifi
cări. Dar chiar în actuala sa 
înfățișare ea este departe de a 
mulțumi totalitatea tendințelor 
celor două partide care împart 
puterea. „St. Galler Tagblatt'

în istoria politică a țării: 
refuzul conducătorilor socialiști 
valoni de a accepta portofoliile 
ministeriale, în timp ce Partidul 
Socialist Belgian ca atare parti
cipă la guvern". Ziarul infor
mează că „și la Bruxelles, 
parlamentari cu funcții ministe
riale au refuzat oferta". Exis
tenta guvernului Harmel în ca
drul bătăliilor parlamentare 
care, inevitabil, vor urma, de
pinde de „disciplina de partid 
a socialștiior" (The Scotsman).

După 65 de zile...
liberali la exercitarea puterii a 
eșuat deoarece „marii învingă
tori" ai consultării electorale 
au preferat să-și conserve for
țele rămînînd pe băncile opo
ziției. Revenirea la formula bi- 
partizană presupunea renunța
rea — cel 
la reforma 
enunțarea 
ambiții.

Formarea guvernului a fost 
complicată chiar și în aceste 
circumstanțe, deoarece nu era 
vorba de a stabili doar un 
echilibru între cele două parti-

puțin temporară — 
constituțională și 

unui program fără

șemnala că aceste partide „sînt 
în sine neunitare“, amintind că 
„marea majoritate a socialiș
tilor valoni nu manifestă toc
mai bunăvoință față de noul 
guvern și despre un sprijin ac
tiv, nu poate fi vorba“. Cei mai 
mulți dintre liderii socialiști 
valoni au preconizat o „cură 
de opoziție“, grație căreia 
partidul să-și recîștige efective
le pierdute (25 la sută din re
prezentarea sa parlamentară). 
„Le Drapeau Rouge' afirma că 
ș-a petrecut „un fenomen unic

Socialiștii valoni 
să să semneze o

Observatorii 
belgiană i 
dificultățile 
fi resimțite de către noul gu
vern. Programul său pe plan 
constituțional cît și pe cel eco
nomic suscită numeroase cri
tici. „Le Nouvel Observateur" 
aprecia acest program „tot atît 
de vag ca și cel al predeceso
rului său". Marilor probleme 
ale țării, se afirmă la Bruxelles, 
nu li se oferă o soluție pe mă
sura cerințelor. Se promite o

au refuzat în- 
poliță în alb... 
din capitala 

sînt de părere că 
: reale de-abia vor

dezvoltare industrială 
4 la sută paralel cu 
serie de reduceri ale produc
ției minere". Intenția mărturisi
tă este aceea de a „asocia" 
trusturile Ia programul dez
voltării industriale, ceea ce, 
practic, înseamnă a azvîrli 
greutățile economice pe umerii 
celor ce muncesc. Liderii so
cialiști au abandonat orice re
feriri la naționalizări sau alte 
măsuri care să îngrădească 
monopolurile, 
președintele 
iist, declara că „naționalizările 
sînt depășite" și vorbea în ter
meni confuzi de un control al 
„gestiunii capitalului", după 
asigurări ferme că nu este 
pusă în cauză proprietatea ca
pitalului. Unii comentatori apu
seni încearcă să vadă în aceas
ta „o formă nouă de socialism". 
Un „socialism“ pe care trustu
rile sînt gata să-l aplaude. 
Atitudinea unei părți a activiș
tilor socialiști — care se ex
primă în forme variate de la 
reținere și pînă la opoziție des
chisă — prevestește destule 
momente critice, ceea ce deter
mina ziarul „St. Galler 
Fagblatt", să scrie că „nu sînt 
de invidiat perspectivele nou
lui cabinet din Belgia“.

EUGENIU OBREA

de 3,5— 
„o nouă

Léo Collard, 
partidului socia-

se știe, cei 10 criminali au fost a- 
restați luni de politia italiană 'in 
colaborare cu Interpolul.

Prelungirea tratatului

sovieto-afgan

• LA KREMLIN a fost sem
nat protocolul cu privire la pre
lungirea pe 10 ani a Tratatului 
de neutralitate și neagresiune 
dintre Uniunea Sovietică și Afga
nistan.

Au fost prezenți Alexei Ko- 
sîghin, Anastas Mikoian și alte 
personalități sovietice, regele 
Mohammed Zahir-Șah și persoa
nele care îl însoțesc.

'* PRIMUL ministru al Uean- 
dei, Nilton Obote, și-a încheia' 
joi vizita oficială în India unde 
a avut convorbiri cu președintele 
Radhakrishnan, premierul Lai 
Bahadur Shastri și cu alte oficia
lități. Au fost examinate situația 
din Vietnam și perspectivele dez-

FRANȚA. — In fața Operei din Paris

voltării relațiilor între cele două 
țări.

• LA PARIS s-a anunțat sem
narea unui acord privind comu
nicațiile aeriene dintre Bulgaria 
și Franța. Linia Sofia-Paris. va fi 
deservită atît de avioane bulgare 
cît și franceze.

• INSTITUTUL francez pen
tru sondarea opiniei publice 
(I.F.O.P.) a organizat zilele aces
tea un sondaj, în rîndurile dife
ritelor categorii de Cetățeni că
rora le-a pus întrebarea: „Care 
este după părerea dv. candidatul 
cel mai autorizat spre a fi opus 
generalului de Gaulle ?“ (în ale
gerile prezidențiale din decembrie 
1965). Răspunsurile au fost: 43 
la sută pentru Antoine Pinay, 30 
la sută pentru Gaston Defferre, 
23 la sută pentru Guy Mollet etc.

" -y
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D upă cum arată 
ziarul mexican 
„SIEMPRE“ cele 
mai mari pretenții 
in această direcție 
le emite Partidul 
de eliberare națio
nală, actualul partid 
de guvernămînt. A-

cest partid a desemnat drept 
candidat prezidențial pentru ale
gerile din februarie pe ministrul 
de externe Daniel Oduber. Con
ducătorii de la San Jose, în 
frunte cu președintele Francisco 
Orlich, speră ca prin alegerea lui 
Oduber actualul regim să se 
perpetueze de-a lungul unei noi 
legislaturi. Dar atît actualul gu
vern cît și candidatul propus nu 
se bucură de simpatia celor a- 
proape 1 300 000 de costa-ricani.

Ziarul citat scrie că regimul 
președintelui Orlich, „bogat co
merciant și unul dintre cei mai 
mari furnizori de cafea din 
țară“, nu a îndreptățit încrederea 
ce i s-a acordat Lucrurile au 
mers pînă acolo îneît în sînul 
partidului de guvernămînt s-a 
produs cu cîteva luni în urmă o 
puternică sciziune, ca urmare a 
nemulțumirii provocate de unele 
acțiuni ale guvernului.

în decursul celor trei ani și 
mai bine de cînd Partidul eli
berării naționale se află la pu
tere, economia țării a trecut prin 
numeroase dificultăți, provenite 
mai ales de pe urma concesionării 
celor mai importante bogății ale 
țării monopolurilor străine. După 
cum se știe trustul nord-ameri- 
can „United Fruit Company" 
deține marea majoritate a plan
tațiilor de banane și cafea, prin
cipalele bogății naționale. Ace
lași trust deține rețeaua de căi 
ferate, traficul portuar, nu
meroase întreprinderi de pre
lucrare a materiilor prime agri
cole. „United Fruit Company“ 
menține în Costa Rica o flotă 
comercială proprie. Alte mono
poluri străine au obținut, de 
asemenea, importante concesio
nări. In aceste condiții e de Ia 
sine înțeles că principalele avu
ții ale țării iau drumul străinătă
ții iar în Costa Rica lipsurile 
devin tot mai acute.

In locul unor măsuri menite 
să frîneze expansiunea capitalu
lui străin, guvernul lui Orlich a 
preferat să ipotecheze și mai 
mult bogățiile țării, recurgînd la 
împrumuturi de la „Alianța 
pentru progres“ sau de la dife
rite bănci nord-americane.

Despre candidatul guverna
mental presa latino-americană 
scrie în aceiași termeni. După ce 
arată că actualul ministru de 
externe se străduiește să apară 
în ochii alegătorilor ca „unifica
tor al forțelor liberale“, ziarele 
observă că, în realitate, Oduber 
s-a dovedit a fi un adept al 
Statelor Unite. Se amintește că 
la conferința de anul trecut a 
primilor miniștri ai țărilor latino- 
americane, convocată la cererea 
Venezuelei cu scopul de a acuza 
Cuba de „agresiune“, Oduber a 
susținut întrutotul poziția S.U.A. 
Aceasta l-a făcut foarte nepopu
lar în țâră. în prezent el se 
străduiește să contracareze a- 
ceastă nepopularitate încercînd 
să-și creeze o aureolă „de stîn
ga“ cu care speră să obțină vo
turi și să priveze de sprijin 
grupările cu adevărat de stînga.

Forțele progresiste și demo
cratice din țară s-au grupat în 
partidul Alianța popular-socia- 
listă, creat la începutul acestui 
an. Vorbind despre programul 
electoral al partidului, Marcial 
Aguiluz, președintele Comitetu
lui executiv, a declarat că Alian
ța popular-socialistă va lupta 
pentru organizarea de alegeri li
bere, pentru exercitarea dreptu
rilor democratice ale cetățenilor, 
pentru dreptul oamenilor muncii 
de a se organiza în sindicate. 
Programul prevede, de aseme
nea, industrializarea țării, înfăp
tuirea unei adevărate reforme 
agrare, folosirea bogățiilor țării 
spre binele poporului, suverani
tate națională.

în ceea ce privește politica 
externă, Aguiluz a declarat că 
partidul său consideră că Costa 
Rica trebuie să mențină relații 
diplomatice și comerciale cu 
toate țările lumii și să se pro
nunțe pentru respectarea dreptu
lui popoarelor la autodetermi
nare.

Observatorii apreciază că ac
tuala campanie electorală din 
Costa Rica se anunță încă de pe 
acum deosebit de agitată.

ION D. GOIA


