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BACALAUREAT 1966
Prof. univ.

Mihail Botez

Ministerul învăță- mîntului a dat în a- cest an o nouă organizare a examenelor de bacalaureat pentru liceele de cultură generală și liceele de artă. Noua formă reduce mult efortul candidatului. Aceasta însă ar trebui să însemne o. majorare a coeficientului de importanță a acelor e- xamene ce caracterizează secția aleasă de candidat. Acest coeficient de impor-

tanță însă nu este stipulat îndeosebi, de instrucțiunile Ministerului învățămîntu- lui, decît doar prin faptul că examenul oral este completat și cu un examen scris.
(Continuare 

în pag. a V-a)

Margareta Ailincăi
profesoară emerită

Cred că un tinăr baca
laureat trebuie să posede 
toate acele date esențiale 
ale culturii generale, națio
nale și internaționale, care 
să-l ajute la conturarea, la 
desăvirșirea personalității 
sale, la înarmarea lui , qu 
esențialele date ale princi
palelor științe exacte sau 
sociale, ale principalelor 
noțiuni din literatură, 
plastică, muzică. Am putea 
spune că bacalaureatul este 
pragul și treapta omului 
cit mai întreg, cit mai com
plet,. cit mai aproape de 
cultură, de științe, de isto-

rie, de filozofie, de artă, de 
viața însăși în societatea 
contemporană. De aceea, 
socot bacalaureatul așa cum 
îl consideră și legea în 
spiritul ei, drept un examen de cultură generală, solidă, multilaterală, necesară, absolut necesară oricărui viitor specialist, în orice domeniu s-ar specializa.

Acum cind științele, teh
nica, glndirea șl artele, în 
dezvoltarea tor uriașă, 
creează specialiști cu un 
sector de investigație ex
trem de limitat pe orizon
tală. simțitor de adine în 
vertical, cind însăși

(Continuare în pag. a V-a)

DRUMUL UE AZI AL ȘTIINȚEI n

ETICA CERCETĂRII
de conf. univ. dr. docent

Victor SâhleanuPrintre caracteristicile spiritului' științei de astăzi,, se cuvine să menționăm atenția deosebită dată preocupărilor etice.Explicația acestor preocupări nu este greu de dat. Pe măsură ce < științei pentru viața oamenilor, cresc și responsabilitățile oamenilor de știință. Pe măsură ce crește puterea științei, crește și gravitatea consecințelor unei folosiri improprii a acestei forțe. Experiența tristă a ultimelor războaie mondiale, sau a numeroaselor războaie provocate și întreținute de imperialism în diferitele regiuni ale globului, de Ia 1945 încoace, este edificatoare în acest sens. Primejdia dezumanizării științei este reală. Figurile de. savanți obsedați numai de eficiența descoperirilor și invențiilor lor, indiferenți la consecințele lor sociale — figuri schițate în povestirile fantastice ale unui J. Verne, N. G. Wells, Alexi Tolstoi ș.a. — încep să se întîl- nească în realitate. Nu este cutremurător faptul că ideea folosirii gazelor toxice în războiul din 1914—1918, a fost sugerată de către un mare chimist — Fr. Haber, laureat al premiului Nobel?Laureații premiului Nobel, contemporani cu noi, și-au dat seama de pericolul alunecării unor savanți în mocirla lipsei de scrupule, în starea de dependență față de politicienii antiprogresiști. Se știe că numeroase apeluri pentru dezarmare, pentru punerea în afara legii a armelor de exterminare în masă, pentru stingerea focarelor de război — au pornit de la grupuri masive de laureați ai premiului Nobel. Lupta unui A. Einstein sau L. Pauling, pe această linie, este bine cunoscută.
Insă primatol eticii în cercetarea științifică, 

■e impune la orice nivel al investigației, în 
orice sector al muncii științifice, oricît ar fi 
el do modest. Marea importanță a științei pentru practica construcției sociale, pentru bunăstarea omenirii, pentru eliberarea ei de mizerie și de suferință — cere ca oricine se ocupă de știință să investească în .această activitate tot ce are mai bun în el.

icupări nu este greu I crește, însemnătatea I nArtîlm' ci ■

(Continuare în pag. a V-a)
Sosirea la odihnă

a tovarășului 

Wladyslaw GomulkaIn ziua de 27 iulie a.c. a sosit la odihnățara noastră tovarășul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, împreună cu familia.Pe aeroportul din Constanța, tovarășul Wladyslaw Gomulka a fost întimpinat de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., precum și de tovarășii Constantin Mîndreanu, prim-secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., și Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța.De asemenea a fost prezent la sosire Wieslaw Sobierajski, ambasadorul R. P. Polone la București.în seara aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au oferit în cinstea oaspeților o masă tovărășească, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
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Să discutăm 

despre tinerețe, 

educație, 

răspunderi
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• ,. Caravelele" portu-

ghezq nu vor aduce 
aurul așteptat
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ACTUALITATEA

UZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAORER

r

In vizită la Muzeul Hittitdin epoca culturii • hittite și din alte perioade.Coloana mașinilor oficiale s-a îndreptat apoi spre Universitatea tehnică a Orientului Mijlociu, aflată la nord- vest de Ankara.La intrarea în clădirea universității, tovarășul. Ion Gheorghe Maurer și ceilalți membri ai delegației au fost întîmpinați de rectorul universității, Kemal Kurdaș, și de membri ai corpului universitar. Recent construită, universita-

ANKARA 27 (Agerpres). Trimișii speciali Victor Sta- mate și Nicolae Popovici. transmit:în cea de-a treia zi a șederii sale la Ankara, delegația guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a vizitat Muzeul Hittit.Acest muzeu, situat în vecinătatea străvechei qetăți a Galatei, pe colina Kale, cuprinde valoroase exponate arheologice, obiecte de artă — o parte din ele unice în lume —

Nu departe de poetica Luncă a Mirceștilor, în mijlocul cîm- piei, un grup compact de clădiri marchează prezența unei mari unități agricole — S.M.T. Iugani. Din șoseaua națională se ramifică o alee lungă de un kilometru, pînă în stațiune. Concepută ca o autostradă cu două artere de circulație, străjuită pe margine de pomi fructiferi, iar pe mijloc de plopi, această alee (aflăm, mai tîrziu că se numește Aleea tineretului) este o primă carte de vizită. Incinta unității dovedește mînă de bun gospodar, alei cu pietriș, ronduri de flori, pomi, fîntîni arteziene amenajate cu pricepere și bun gust.Cît or fi investit oamenii ca să .facă toate acestea ? O scurtă discuție purtată la conducerea stațiunii ne-a dat po-

(Continuare in pag. a Vl-a)

CONVORBIRI OFICIALE
ROMÂNO-TURCE

ION BISTREANU
(Continuare în pag. a V-a)

COMPLETĂRI PREȚIOASE
PROCESULUI TEHNOLOGIC

Ing. ION CURSARU
directorul C.I.L.-Brăila. gn cooperativa agricolă din 

Furculești, raionul Alexan
dria, s-a încheiat și ultima 
cursă a combinelor fn lanu

rile de griu

Complexul pentru industrializarea lemnului din Brăila se înscrie în rîndul obiectivelor industriale nou create pe teritoriul regiunii Galați. Deși tînăr (media de vîrstă între 28—30 de ani), colectivul nostru de muncă a obținut în fiecare an rezultate însemnate în procesul de producție.Unitatea noastră a intrat în circuitul industrial al țării cu întreaga capacitate a majorității utilajelor, de curînd ob- ținînd chiar și depășiri ale capacităților proiectate. Așa se și explică faptul că planul pe primul semestru ■ a fost reali

ANKARA 27 (Agerpres). - - Miercuri la ora 11,30, la Palatul Consiliului de Miniștri au avut loc convorbiri între Ion • Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Suleyman Demirel, președintele Consiliului de Miniștri al Turciei.La convorbiri au participat: Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și Ihsan Sabri Cagla- yangil, ministrul de externe al Turciei.Convorbirile au continuat și în cursul după-amiezii.In seara aceleiași zile, pri-

mii miniștri ai celor doua țări s-au întîlnit la Palatul Consiliului de Miniștri, pentru a continua convorbirile.Din partea română au participat : Corneliu Mănescu, Alexandru Boabă, Dumitru Bejan, Atanase Diaconescu, Ștefan Constantinescu și Ni- colae Stere.Din partea turcă au participat Ihsan Sabri Caglayan- gil,. și Kamurat Gurtin, secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe în problemele economice, și alte persoane oficiale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
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Ultima secundă pe 
t rambulină

Foto: I. CUGU

zat la toți indicatorii cu 4 zile mai de vreme.Depășirea capacităților prevăzute în proiect la cele mai multe dintre utilajele și agregatele combinatului, sînt urmarea firească a folosirii unor metode avansate de lucru, a aplicării cu consecvență a măsurilor tehnico-organizatorice precum și continuei perfecționări a pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.Aș dori să insist mai mult asupra preocupării colectivu-, lui nostru de a stabili și aplica măsuri corespunzătoare de or-

din tehnic și organizatoric, considerînd-o hotărâtoare pentru bunul mers al procesului de producție.Din cele 50 de măsuri planificate pentru acest an, peste 30 și-au găsit deja aplicarea pe locurile de muncă. Eficiența lor economică se concretizează în suma de aproape 500 000 lei. Analizarea cu dis- cernămînt a ordinii în care trebuie puse în aplicare măsurile stabilite, ca ele să aibă o eficiență economică maximă, ne-a condus în primul rînd la reorganizarea fluxului tehnologic, în vederea executării de

mobilă-corp, finisată pe bază de lacuri poliesterice, precum și la asimilarea și executarea în serie a noi tipuri de mobilier cu finisare superioară, în componența cărora au intrat unele materiale cu caracteristici superioare.Corespunzător exigențelor sporite ale beneficiarilor am reușit să aplicăm în prezent mai multe metode și procedee roi în procesul de fabricație.

sibilitatea să notăm aprecierile bune la adresa organizației U.T.C. — inițiatoare a multor acțiuni interesante și utile.Pentru detalii, ne-am adresat tovarășului Carol Bere- șoaie, secretarul comitetului U.T.C. pe S.M.T.Se cuvine o scurtă retrospectivă. Ca mai toate unitățile S.M.T., și cea de la Iugani a luat ființă pe un cîmp gol. Au apărut întîi barăcile mecanizatorilor. Mai apoi a început să se construiască actualele clădiri. Și s-au ridicat foarte repede zidurile, în timpul liber tinerii schimbînd șurubelnița și ciocanul cu lopata și mistria. Cîțiva uteciști, transformați ad-hoc în arhitecți a- matori, au propus ca acoperișului de la clădirea birourilor, un masiv planșeu de beton, să i se dea un scop utilitar. Un grilaj pe margine, o instalație de iluminat și ringul de dans a fost gata. Mecanizatorii au înțeles că fac o treabă bună, utilă, participînd la înfrumusețarea locului de muncă și de recreere. Și, ce-i mai important, este că au reușit să găsească posibilitățile de a-și crea astfel de condiții.
(Continuare în pag. a V-a)
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Biroul confirmă
dar nu întotdeauna și viața

Există o normă statutară potrivit căreia o hotărîre a organizației de bază privind fie primirea unui tînăr în rîndu- rile organizației, fie sancționarea unui utecist care a să- vîrșit o abatere, să fie analizată și aprobată de organul superior. Pentru organizațiile de bază care aparțin direct de comitetul orășenesc, acest lucru îl face biroul, cum tot el este singurul care confirmă hotărîrea oricărei organizații din raza de activitate privind excluderea unui tînăr din U. T. C. Această prevedere a Statutului U. T. C., menită să evite orice greșeală posibilă, orice hotărîre pripită sau insuficient motivată, care ar putea nedreptăți pe un tinăr este o dovadă a grijii pentru permanenta tărie a rinaurilor organizației cît și a atitudinii atente față de tînăr ca utecist, ca om....Răsfoim registrul de procese verbale al ședințelor în care biroul Comitetului orășenesc Reșița al U.T.C. s-a întrunit pentru a lua în discuție hotărîri ale organizațiilor din subordine, ședințe denumite, intr-un cuvînt, „de confirmări". Firește, procesele verbale nu fac decît o relatare sumară, sintetică a ceea ce se discută. Dar chiar așa, completate cu discuțiile pe care le-am avut cu unii dintre participanți — membri ai biroului sau tineri chemați la confirmare — procesele verbale ne permit să reconstituim un act important din viața organizației U.T.C....însoțim primul tînăr venit în fața biroului comitetului o- rășenesc U.T.C. N-are mai mult de cincisprezece ani. O- brajii îi sînt îmbujorați de emoție. Este aceeași emoție pe care a simțit-o ’și la adunarea generală a uteciștilor care i-au discutat cererea de a fi primit în organizație. Da, dar acolo erau colegii, prietenii lui. tovarășii de muncă pe ca- re-i cunoștea și care-1 cunoșteau, știind ce merită și ce nu merită. Pe cînd aici, iată, în afară de primul secretar pe care l-a mai văzut odată la o adunare, nu cunoaște pe nimeni. Știe că sînt secretari ai comitetului orășenesc, membri ai biroului, cei' care îndrumă activitatea tuturor organizațiilor U.T.C. din oraș. Și tocmai de aceea se frămîntă, e nerăbdător și puțin intimidat. „Oare ce vor gîndi despre mine ? Ce părere își vor face?

Dar întrebările își găsesc răspuns mai repede decît se aștepta, emoția prefăcîndu-se în bucurie. Hotărîrea adunării generale e bună. Tînărul devine din acest moment utecist, membru cu drepturi depline al organizației. Este ceea ce procesul verbal notează simplu : „biroul confirmă".
★Așadar, două cuvinte. Două cuvinte de care depinde însă, îndeplinirea dorinței tînărului, a unor năzuințe, care pot da sensuri noi activității sale viitoare. Ele reprezintă concluzia la care ajung de cele mai multe ori membrii biroului comitetului orășenesc al U.T.C. atunci cînd analizează hotărî- rile adunărilor generale ale organizațiilor de bază. In majoritatea cazurilor, concluzii mature, bine gîndite care reflectă convingerea intimă a fiecărui participant la ședință.Dar... mai sînt și excepții.

mat primirea lor în Ce s-a discutat cu ei ședință ? Au căutat membrii biroului să afle care este ținuta morală, ce gîndesc și cum gîndesc acești tineri ? Iată, procesul verbal ne răspunde foarte precis, fiindcă notează atît întrebările puse unuia din cei doi tineri cît și răspunsurile pe care el le-a dat.— Care sînt rezultatele de la Dallas în procesul Iui Ruby? (în august 1964 întrebarea era de actualitate).— Procesul lui Ruby se anchetează, a fost răspunsul tînărului.Răspuns din care, se pare, membrii biroului au desprins tot ce ar fi putut să-i intereseze în legătură cu comportarea tînărului. Dovadă că nici n-au mai pus alte întrebări. Concluzia : „Biroul confirmă" 1 Aceiași concluzie care la mai puțin de doi ani avea să ex-
VIATA DE ORGANIZAȚIE

...Pe masa biroului comitetului orășenesc un dosar. Adunarea generală a organizației U.T.C. de la întreprinderea de gospodărire orășenească a hotărît excluderea din U.T.C. a doi tineri pentru grave abateri de la normele conviețuirii noastre socialiste. Dată fiind gravitatea faptei, biroul comitetului orășenesc tărît „confirmarea" luate de adunareaAm urmărit însă cu atenție procesul verbal, nu al ședinței de birou, ci cel întocmit în adunarea generală a organizației de la I.G.O.R. Condamnînd fapta săvîrșită de cei doi colegi, uteciștii își aminteau și alte fapte legate de comportarea lor : „Cu un an în urmă au devastat o grădină... Cu doi ani în urmă, unul din ei a participat la un scandal, ame- nințînd o ani urmă... tunci cînd primiți înRăsfoim registrul de procese verbale ale ședințelor de birou... căutăm ședința cînd cei doi tineri s-au prezentat în fața biroului. Am găsit. Hotărîrea stă scrisă : „Biroul confirmă".în mod firesc ne-am pus întrebarea: au cunoscut oare membrii biroului comportarea acestor tineri cînd au confir-

prime părerea aproape a acelorași oameni, despre aceiași tineri, care între timp nu s-au schimbat.
a ho- măsurii generală.

femeie". Cu doi Adică tocmai a- tinerii au fost organizația U.T.C.

★Ne vom referi numai la a- cele ședințe în care confirmările par să însemne mai mult decît un simplu act formal, în care membrii biroului nu uită că au a se pronunța asupra unor hotărîri care privesc viața, activitatea unor tineri. Cazul celor doi tineri de la I.G.O.R. ne-a îndemnat să urmărim mai îndeaproape ce a- nume discută membrii biroului cu tinerii care se prezintă în fața lor. Procesele verbale Iasă să se desprindă cu ușurință o concluzie neașteptată: nu este vorba de nici o discuție în a- devăratul sens al acestui cu- vînt. Totul se reduce la un mic chestionar. Fiecărui tînăr i se pun două, cel mult trei întrebări, aceleași în toate ședințele de birou din anul acesta, de anul trecut... își pot forma membrii biroului comitetului orășenesc, din răspunsurile la aceste întrebări mănătoare pre tinerii ză, despre lor, despre

U.T.C. ? în acea

U.T.C. asupra vare a U.T.C.

pre pregătirea lor politico- ideologică — lucru absolut necesar mai înainte de a se pronunța asupra situației tînăru- lui ? Iată numai cîteva din întrebările care sînt puse unor tineri de 14—15 ani: „A cui capitală e Havana ?“, „Care sînt principalele dificultăți în Piața comună?", „Care sînt regiunile care în anii tre- cuți au fost rămase în urmă ? (la ce, în care ani ?). Asemenea întrebări nu pot oferi decît cel mult un indiciu infim asupra cunoștințelor tînărului, dar nicidecum cunoașterea meritelor ce l-ar putea recomanda pentru ca biroul să hotărască confirmarea adunării generale cu conștiința împăcată.Biroul comitetului orășenesc trebuia să se pronunțe propunerii de promo- unui tînăr în aparatul La ședința de birou, convocată în acest scop, discuția cu tînărul s-a rezumat și de astă dată la întrebări ca cele de mai sus, doar că au fost ceva mai multe și mai „dificile". Răspunsurile au fost bune și prin urmare „biroul a confirmat". După numai trei luni însă aceiași tovarăși care au desprins din cele cîteva răspunsuri că tînărul este bun pentru munca de răspundere ce urma să i se încredințeze, spuneau, tot într-o ședință de birou, despre același tînăr : „Nu l-am cunoscut pînă acum. Va trebui să se stea de vorbă cu el, deoarece manifestă multă neseriozitate". Și s-a propus chiar scoaterea din muncă a acestuia.Nu știm dacă tînărul respectiv a fost sau nu neserios, dar o asemenea apreciere făcută doar la 3 luni după ce l-ai confirmat ca bun pentru a fi activist nu ni se pare deloc firească.

Vedere din parcul orașului Craiova

S-a deschis Muzeul

MOTOPOMPIST
Biografia interlocutorului nostru poate fi rezumată și la numai atît : are 34 de ani, e membru cooperator din Gostavăț, raionul Caracal ; de trei ani e motopompist la sistemul irigat al unității. E socotit ca unul dintre cei mai iscusiți meseriași. Sîntem, deci, îndreptățiți, să-i a- dresăm întrebarea formulată de elevii din Rădo- îești: „Care-i cea mai frumoasă meserie a satului ?“— Care este ? Greu de spus. Eu le-am practicat aproape pe toate. Am fost și la cîmp, și în legumicultura, și la zootehnie. A- cum sînt motopompist. Cînd o cunoști, fiecare e frumoasă. Atunci îți dă posibilitatea să te simți pe picioarele tale. între toate meseriile satului pe cea de motopompist eu o găsesc ca fiind cea mai frumoasă.— Pentru că e ultima ?— înțeleg aluzia, schimbat cam multe, ce era să fac ? Mie mi-a spus nimeni; că, ai grijă cămicultura pretinde nu știu

AmDar nu „Din- legu-

ce cunoștințe pe care tu nu le ai, și n-ai să le poți dobîndi" ; sau că : „munca de îngrijitor nu ți se potrivește pentru că ești prea iute"... ~ de fie cînd sibilitatea cerul ploii artificiale, munca ta poate fi cîntări- tă minut de minut nu numai în litri de apă pinși pe canale, dar kilograme de grîu, rumb, ori sfeclă de în plus la hectar ?pentru mine, am făcut un calcul : care a fost aportul meu Ia producțiile cooperativei agricole în anii de cînd sînt motopompist ? Am dat apă suficientă irigării a 1 830 de hectare. Si sporul de producție e de aproape 2 000 000 kg cereale...— V-ați mai putea despărți și de această meserie ?— Eu ? Pentru nimic în lume ! Și sînt îndreptățit să-i sfătuiesc și pe alții s-o învețe.

Și cum motopompist ceaea
meseria să nu frumoasă 

i po- fii dispe- 
iar

maiîți oferă să
îm- și în po- zahărAșa,

CEA MAI FRUMOASA
MESERIE A SATULUI

ZOOTEHNIST

și ele ase-— o Imagine des- cărora se adresea- munca și gîndurile profilul moral, des-

★E, desigur, greu să califici un asemenea stil de muncă, cum e foarte greu, în asemenea împrejurări, să dai și soluții. De aceea ne rezumăm să transcriem aici ceea ce am fi vrut să notăm la sfîrșitul ultimului proces verbal semnat de biroul comitetului orășenesc : Nu uitați tovarăși, cuvîntul vostru, hotărîrea voastră, cîntărește foarte greu în ochii tinerilor. Nu-i diminuați valoarea. Fiind mai maturi în gîndire și mai responsabili în fapte, trebuie să faceți ca ceea ce „biroul confirmă", viața să nu infirme, ci dimpotrivă.
P. ISPAS 

N. ARSENIE

de la Șarm izegetusa
Sarmizegetusa continuă de secole să constituie un punct de atracție pentru turiștii sau simplii călători care se abat prin aceste locuri. Ruinele strălucitoarei Sarmizegetusa, Ulpia Tra- iana, solid document în marmoră și piatră al trecutului neamului nostru, impresionează și astăzi. Pentru păstrarea și punerea în valoare do-

cumentară a ceea ce ne-a rămas din legendarul oraș, cu trei decenii în urmă aici s-a deschis un muzeu de arheologie. în ultimul timp însă el a fost închis pentru reorganizare pe baze științifice, pentru completarea exponatelor cu noi descoperiri, pentru lărgirea sa.Prin eforturile specialiștilor, Muzeului regional din Deva,

sub conducerea dr. docent în istorie, Octavian Floca, Mu- teul de la Sarmizegetusa a fost complet reorganizat și îmbogățite exponatele sale referitoare la viața locuitorilor și la construcțiile celebre ale orașului ca Forul, Palatul Augustinilor, Amfiteatrul, etc., pînd 7 săli țioase. ocu- spa-
LAL ROMULUS

************************************************* *********
• *

4 INSTANTANEE LA
ȚĂRMUL MĂRII

Portul Constanța. Nave 
trase la dană, nave anco
rate în larg, nave. Brațul 
rotitor al macaralelor des
crie arcuri largi pe funda
lul siniliu al cerului ma
rin ; se efectuează operații 
de încărcare și descărcare. 
Vuiet de mașini, vuiet de 
mare — atmosferă trepi
dantă. Zi obișnuită de 
muncă.

Pentru 
oaspetele 
țării spre
se lasă prea mult căutate. 
Se ivesc la tot pasul, cu 
acuratețea lor, cu prospeți
mea lor, cu 
lor inedite.

Transcriu 
tariu...

24 de ore sînt 
acestei porți a 
mare. Faptele nu

semnificațiile

fără comen-

ORA ZERO. DANA 36ancorase aici sosită dintr-oDe cîteva ore nava „Ploiești", călătorie intreprinsă la Amsterdam. Dorul de casă, de cei dragi îi făcuse pe cei mai mulți membri ai ambarcațiunii să grăbească spre ieșirea din port. Pe navă rămăsese numai echipajul de cart. Discuția se înfiripă repede, prietenește. Interlocutori: Gruia Novac,ofițer III mecanic și Nelu Dra- gomirescu, ofițer La cei 2i și ai lor, aflu neri ofițeri comercială.
— Am

III maritim, respectiv 22 de ani că sint c?i mai ti- din flota noastră

ambarcal pentru prima oară pe 
un cargou micuț, „Piatra 
Neamț", cu destinația Cipru. 
După ce m-am întors din voiaj, 
am vrut să scriu o carte așa 
de multe erau gindurile care- 
mi binluiau mintea, sentimen
tele care mă încercau. N-am 
avut timp. începea următorul 
voiaj. Alte nave, alte voiaje 
mă așteptau apoi totdeauna la 
sosirea in port. Am străbătut 
mări și oceane, am poposit fn 
numeroase porturi, am cunos
cut obiceiurile multor popoare 
și cartea toi n-am reușit s-o 
mai termin. O trăiesc, însă, cu 
fiecare zi mai intens, mai de
plin.Nelu Dragomirescu este ofițer de punte. La cei 22 de ani ai săi, poate conduce un vas, pe un itinerariu cu o măiestrie

— Ne aflam 
necii, în drum 
dificil, uneori, 
culos chiar, 
timonă. Urmăream la radat un 
vapor care se îndrepta spre 
noi. Venea bine. Dintr-un cal
cul rapid mi-am dat seama că 
putem trece unul pe lingă ce
lălalt nestingheriți. La un mo
ment dat dispare de pe ecran. 
Cînd îmi ridic ochii peste va
luri fl observ tnaintlnd în pli
nă viteză perpendicular pe 
vasul nostru. Comand scurt : 
„Banda dreapta" și lunecăm la 
cițiva metri de prova lui. Nu 
cred că era un moment prea

oricît de dificil, rar întîlnilă.
în Canalul Mî- 
spre casă. Loc 

pe ceață, peri- 
Eram de cart, la

„Poate credeți că exagerez, dar pentru mine nu există altă meserie mai frumoasă, mai interesantă decît zootehnia. Ce mă face să susțin acest lucru ?Eu muncesc la ferma de animale de aproape 6 ani. în acest timp am înțeles un lucru foarte important și anume că de tine, și numai de tine, depind rezultatele pe care le obții. Aici nu este vorba de condițiile atmosferice sau de sol. Este vorba de priceperea și eforturile pe care le depui, de dorința de a-ți ridica în permanență nivelul de cunoștințe. Numai așa am reușit eu ca de la lotul pe care-1 îngrijesc să obțin în primele cinci luni ale acestui an circa 600 litri de lapte peste plan. Sînt hotărît să merg în a- celași ritm. Dacă practici

meseria „după ureche" cum se spune, atunci ea nu te răsplătește cu nimic.Sînt de părere că cea mai bună prezentare a unei meserii se face la locul unde ea se practică. Aș recomanda, deci, tinerilor care se găsesc în pragul alegerii viitoarei lor profesiuni ca mai întîi să vadă cu ochii lor pe viu. cîteva meserii în care ar putea să corespundă cel mai bine. Să stea deschis, pe îndelete, de vorbă cu cei ce o practică". ((Organizațiile U.T.C. sînt cele mai indicate să inițieze asemenea întîlniri cu viitoarea— n.r.).Subscriem locutorului
Birk — îngrijitor de animale din comuna Pianul de Jos — Orăștie.

ale tinerilor lor profesiepărerii inter- nostru Mihai

V w

La depoul G.F.R. București-Triaj, anul acesta s-a dat în exploatare hala de reparații și revizii curente a locomotivelor 
Diesel- electrice

trecerea socialistă în cadrul flotei noastre comerciale.
COMANDANTUL MIREA

POVESTEȘTE...Mă interesez în aceeași noapte, la dispecerul portului, despre prima navă care urmează să iasă în larg. „Caran
sebeș" — mi se răspunde. Solicit permisiunea să vorbesc cu comandantul. In treacăt fie spus, mă încerca emoția Parcă vedeam în fata inea un -.m de o statură atletică, cu umeri lăți și barbă căruntă, trăgînd în-

sația comadantul, veselindu-se de nedumerirea mea tot mai evidentă. Are 10 ani, a trecut 
în clasa a IV-a și mă laud că 
învață bine — continuă el cu aceeași dezinvoltură exuberantă. Are 30 ae ani.— S-o luăm cu... începutul, îmi suflînd 
Despre 
multe de spus, 
din Caracal, oltean, 
vei mira, dat am ajuns la ma
rină datorită 
tului", care popularizase, 
cițiva ani în urmă, Școala

propune Nicolae gînditor 
mine

în 
n-am 
Sini

Mirea, cafea. 
prea 

de iei 
Poate te

„Scînteii tinere- 
cu 

me-

CONSTRUCTOR
Truță Simion — tehnician constructor — comuna Lo- •vrin„Meșteri zidari și dulgheri se găsesc în toate comunele. Mîinile lor au schimbat în ultimii ani înfățișarea satelor, construind, tinerii și vîrstnicii satelor școli, cămine culturale, magazine. După părerea mea, noutatea profesiei vechi de cînd lumea, de constructor — e legată tocmai de modelarea arhitecturii satului după atributele o- rașului, prin aceasta mic- șorînd treptat deosebirile, structorului se toate detaliile trecător, fără de-a lungul a de ani. Și ce poate fi mai frumos decît să știi că spre munca ta conturată în trainice edificii își îndreaptă

toți privirea cu admirație ?In prezent lucrăm la un castel de apă de zece vagoane, care va avea forma unui trunchi de con răsturnat. El va domina cele nouă grajduri construite tot de noi și va avea un stil foarte modern. Ne așteaptă în viitor realizarea altor proiecte îndrăznețe, care vor schimba și mai mult înfățișarea comunei noastre.Sincer meseriei nu-i mai

dante, că trece". Și a trecut 
cu bine. De alunei am căpătat 
încredere în mine. De atunci 
am simțit întodeauna ajutorul 
cald, tovărășesc, al membrilor 

o
țară.

citim, 
vizionăm

echipajului. Ducem 
aproape ca-n 
orele de cart 
tăm muzică,
me. In porturi organizăm vizite 
și excursii în colectiv. Am vi
zitat astiel monumentele isto
rice ale Greciei, am poposit la 
umbra vestitelor Piramide, am 
întîrziat ceasuri întregi la Bri- 
thisch Museum. Tot împreună 
am trecut și Ecuatorul Ia Abid-

viață 
După 

ascul- 
fil-

Dar să răsfoim cîteva file din jurnalul de bord.12 DECEMBRIE 1960. Ne în
dreptăm spre țările Nordului. 
Din Constanta ni se anunță 
timp frumos. în goluri Biscaia, 
însă, ne prinde o furtună de 
gradul 9—10. Din sele 62 de zile, cît a durat voiajul. 42 a 
ținut furtuna.

AUGUST 1962. Navigam spre 
țările America Latine. Prima 
traversare a Ecuator ului. Bote
zul. Nava și fiecare marinar 
primește certificatul

DECEMBRIE 1965. 
voiaj. Transportăm

de botez. 
Al 57-lea 
cea mai

două 
nic.

treptatOpera con- prezintă în ei, fiecărui întrerupere, multor zeci

traulere de pescuit oc^3-

ÎN AJUNUL 
PRIMEI CURSEîn gata viște". Este ultimul cargou de 4 500 tone construit la Șantierul naval din Galați, care pornea în prima lui cursă, către Londra. Cu cîteva ore înainte de plecare sînt martorul unui eveniment unic, emoționant: ședința de constituire a organizației W.T.G. de pe vas. 15 ute-

aceași zi se afla la țărm, de plecare nava „Tirgo-

vorbind, cred că de constructor sînt necesare de la altcineva recomandări.. Ea se recomandă singură, prin construcțiile trainice, frumoase și foarte utile o- mului, care constituie cartea de vizită a acestei profesii — după părerea mea, inegalabilă în satisfacții.
M. DUMITRESCU 

G. FECIORU

terminat amîndoi 
Școala superioară de marină 
anul trecut în august. Deși 
proaspeți în meserie, avem 
deja amintiri.

— Sint, de fel, din Breaza — Începe Gruia Novac. Deși în 
plină Vale a Prahovei, am vi
sat întotdeauna marea. Taică- 
meu voia să urmez liceul mili
tar ; ca să nu-1 supăr i-am pro
mis că-i voi asculta sfatul. Ac
tivam, insă, la un club de na- 
vomodele. Am terminat lotuși 
liceul teoretic și m-am Înscris 
la Școala militaraă superioară 
de marină, secția comercială.

— Despre anii pelrecuți In 
școală, despre eforturile stăru
itoare de a-mi însuși cit mai 
temeinic meseria de electrome
canic aș putea povesti ore în 
șir. Să trecem, insă... Pe 13 
septembrie 1965 — țin minte
ca azi; era dimineață și adia 
un vini uscat, rece — m-am

CAP
periculos, uneori, însă, șl cîte
va secunde contează.Cei doi interlocutori au ținut să-mi sublinieze un lucru și anume că faptele lor nu sînt cu nimic mai aparte de cele ale întregului echipaj, că alături de ei, alți tineri tîmplări chiar mai mi-au dat astfel de IRadulescu, Vasile Ciulpan, motoristul Hristu Cicu, ofițerii Cetin Ghengiomer și Ion Tănă- sache. Din cei 54 de membri ai echipajul, 35 sînt tineri. Nava „Ploiești" este fruntașă in in-

, pe vas, sint multi care pot povesti în- asemănătoare, poate deosebite. Tot ei citeva exemple de tineri: marinarii Ion

COMPAS
gîndurat din pipă, Hrănită cu poveștile lui Jules Verne, imaginația mea nu putea concepe un altfel de comandant

— Pe mine mă așteptați? aud o voce in apropiere.— Pe comandant I
— Eu sint comandantul, mi se adresă el cu un zîmbet care mă descumpănește pentru cîteva clipe. Poftiți pe navă.Continuăm discuția în salonașul dinaintea cabinei sale. Mic, cochet, cu mobilă puțină, dar chibzuit aleasă, salonul creează o atmosferă intimă, familiară. De pe o măsuță licăresc doi ochi frumoși și mari încadrați de o cravată roșie, pionierească
— Petiția mea, reia conver-

dindie tehnică de marină 
Constanța. Am citit și eu arti
colul și am plecat acolo. Ma
rea n-o 

doar 
juns 
mat 
muică, ce de Jii 1‘ 
apoi, prin toate muncile mari
nărești. Mi-au plăcut, insă. In 
1961, la 26 de ani. eram cel mai 
tinăr comandant de navă. Nu 
voi uita niciodată prima călă
torie în această funcție. Deși 
pe Mediterana mergi ca-n au
tomobil. tocmai aici m-a prins 
furtuna. Mă străduiam să nu 
observe nimeni de pe vas că 
am emoții Cînd furtuna era în 
toi. simt pe umăr mina unui 
bătrîn marinar: „Lasă, comaa-

văzusem niciodată; 
Dunărea. Cînd am a- 
pe țărm, am excla- 

și eu ca olteanul: „Uite 
Am trecut.

DEPĂRTĂRILE
V

gean, lingă Coasta de Fildeș. 
Nu uitați. însă, un lucru: tot
deauna, oriunde ne-am fi aflat, 
ne-a fost gindul acasă, în pa
trie, alături de minunății noștri 
oameni ai muncii.

IN
FAPTE NETRECUTE 
JURNALUL DE BORDInport cargou românesc de 4 500 tone construit la Șantierul naval din Galați Se întorcea din cel de-al 61-lea voiaj. Nava a străbătut pe mări și oceane — tre- cind prin aproximativ 100 de porturi — o distanță egală cu 

25 de ocoluri in jurul globului.

același moment se afla in nava „Galați" — primul

prețioasă încărcătură de pînă 
acum : utilaj greu pentru Com
binatul siderurgic din Galați.

Alte lapte, însă, nu sînt tre
cute în jurnalul de bord. F.le 
au rămas în memoria echipa
jului. a acelora cate au crescu1 
s-au maturizat odată cu nava. 
Fostul timonier Dumitru Cris- 
tea este acum ofițer ll de punte. Dumitru Statenco. motorist 
în 1960 este ofițer l mecanic. 
Alții. tormați la școala primu
lui cargou de 4 500 tone l-au 
părăsit pentru a lua conduce
rea ailor nave. Gheorghe Ju- 
rașcu comandă acum cargoul 
„Piatra Neamț", iar Victor Or
ban a părăsit „Galațiu!" pentru 
un alt... „Galați" ; el este co
mandantul unuia dintre cele

ai ti-cișli (din cei 35 membri echipajului, majoritatea sînt rieri sub 35 de ani) se adunaseră să constituie organizația U.T.C. în cadrul căreia Iși vor desfășura activitatea, să discute despre răspunderile ce le revin pe noul vas. Adunarea a decurs ca una obișnuită.- s-au făcut propuneri, s-a discutat, a fost ales biroul organizației. Faptul că avea loc în asemenea condiții, insă, îi conferea o semnificație aparte i bită
— Mulțumim pentru 

derea investită în noi și i 
gajăm să nu precupețim 
un efort, pentru ca organizația 
noastră să-și ducă viața la

deose-

incre-
ne an-

1 nici

inălțimea cerințelor actuale, 
pentru ca datoria noastră de 
marinari să ne-o facem eft mai 
deplin.Cuvintele aparțin proaspătului secretar U.T.C. al navei, Crișan Marin, ofițer electrician. Angajamentul lui era parcă angajamentul întregului echipaj.Cu puțin timp Înainte de pornirea în larg, la bordul navei telegrafistul recepționează prima radiogramă. Ea venea din partea cetățenilor orașului Tîrgoviște, care, mîndri că nava poartă numele orașului lor, își exprimau — odată cu urările de „drum bun" — Încrederea că echipajul va ști să poarte cu cinste acest nume, sub faldurile tricolorului patriei.La ora cînd apar aceste rin- duri cele patru nave se află pe nesfîrșilele întinderi dintre apă și cer. Echipajele, tinerii cu care am stat de vorbă sint poate de cart, cu ochii atent! la motoare sau timonă. Pentru acești neînfricați fnfruntători ai apei nu poți avea decît cuvinte de stimă. Fie, deci, q n parte-mi, pentru acești curajoși, un semn de mulțumire și respect — această consemnare fidelă a trecute tangaj cîtorva din faptele pe- țle ei pe nesfîrșitul al valurilor.

ION ANDREIȚA
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TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
!

Izbinda deplină in ceea ce visăm, in ceea ce îndeplinim nu o putem obține 
decit împreună, umăr lingă umăr. Solidaritatea noastră se concretizează in larga 
participare a fiecăruia la succesele colectivului, în grija continuă pe care o avem 
pentru tovarășii noștri, pentru creșterea lor limpede, demnă. Personalitatea noastră 
se cizelează, se întregește prin forța pe care o capătă colectivul, prin puterea lui de 
a educa, de a ne îmbogăți viața.

In unul din numerele trecute ale ziarului nostru începeam o largă dezbatere etică 
sub titlul: „Și tu ești opinia publică !“. Continuăm, in pagina de față, dezbaterea. 
Supunem atenției cititorilor noștri cîteva cazuri care dovedesc că mai există încă 
unele manifestări de nepăsare, de indiferență față de munca și conduita celor din 
jurul nostru, acuzind neatenția cu care se trece peste incertitudinile, greșelile tova
rășilor noștri. Dar alături, marea forță educativă, încurajatoare a opiniei colecti
vului, a încrederii justificate în puterea de muncă a fiecăruia este o dovadă că 
aceste „scăpări din vedere", neglijențe ale celor vizați puteau fi evitate prinți o 
mai generoasă atenție a fiecărui membru al colectivității noastre socialiste.

Cu ani în urmă, Gheorghe Bucur, a bătut la porțile 
Uzinelor „1 Mai" din Ploiești. Nu știa să facă nimic deo
sebit. Era însă foarte tînăr și munca din uzină îl atrăgea. 
Oamenii l-au primit în mijlocul lor ca pe atîția alți ti
neri, tovarăși de vîrstă și vis, l-au purtat prin halele 
uzinei, de-a lungul cărora oțelul devine miraculos, din 
bloc compact, zveltă și complexă sondă de foraj, i-au 
transmis ceva din mîndria lor de creatori. S-a hotărît 
pentru meseria de turnător. începea astfel o nouă bio
grafie de muncitor. Meseria își dezvăluia cu zgîrcenie 
tainele. Dar Gheorghe Bucur nu era singur. Exista întot
deauna un braț prietenesc, un sfat, un ajutor concret sau 
numai un zîmbet al cuiva într-o clipă de încordare.

Și astfel, Bucur deveni, după anii de ucenicie, un mun
citor cunoscut și apreciat, un om de nădejde al secției 
de turnătorie. El manifesta o dragoste vie și intensă 
pentru locul de muncă, impresiona prin dăruirea de care 
dădea dovadă în îndeplinirea tuturor sarcinilor de pro
ducție.

Dar, atunci cînd nimeni nu s-ar fi așteptat, muncitorul acesta tînăr și entuziast, meseriașul priceput, prietenul 
bun și îndatoritor începu sa nu mai fie nimic, sau aproa
pe nimic, din toate acestea. Simțindu-se apreciat și în
conjurat de laude, el a crezut că totul i se cuvine, că nu 
mal este de datoria lui să confirme în continuare, prin 
fapte, reputația de care se bucură. Viața lui, 
în uzină și în afara uzinei, devenise o rușine pentru toți. 
Chefurile se țineau lanț, lipsurile nemotivate se prefă- 
cuseră într-un obicei, rezultatele muncii lui erau slabe. 
Muncitorul modest se transformase într-un om îngîmfat și irascibil.

Tovarășii săi de muncă nu puteau să admită asemenea 
abateri grave. Problema muncitorului Bucur a devenit 
o sarcină a întregului colectiv. Nimeni n-a stat de-o 
parte, nimeni n-a rămas indiferent. Nu numai la ședințe.

FORȚA 
COLECTIVULUI

ci. mai ales in nenumărate discuții prietenești, tovarășii 
săi de muncă i-au arătat cît de greșită este atitudinea 
lui, și-au manifestat dezaprobarea profundă față de aba
terile sale, dar. în același timp, și încrederea lor în ceea 
ce poate să fie muncitorul Gheorghe Bucur. Hotărîtoare 
însă au fost faptele. Astfel, se știa în secție că la sec
torul asamblare-turnare lucrurile nu merg tocmai bine, 
datorită in special unei slabe organizări a muncii. S-a 
hotărît întărirea echipei de aici prin detașarea munci
torului Bucur, cunoscut înainte pentru priceperea și sim
țul său gospodăresc. Nu era o încercare absolut lipsită 
de risc. Secția cunoștea greutatea răspunderii unui ast
fel de fapt. Dar omul merita acest risc. Simțind încre
derea care i-a fost acordată, întreaga răspundere care 
apasă pe umerii săi, Gheorghe Bucur a redevenit, omul 
care fusese, așa cum îl voiau tovarășii lui de muncă. N-a fost ușor să renunțe la vechile practici și obiceiuri care-i 
întunecaseră pînă la negru faima lui de muncitor pri
ceput, cinstit și modest. In scurtă vreme, sectorul asam
blare-turnare a devenit fruntaș pe secție. Contribuind 
la aceste schimbări, Gheorghe Bucur se reconstruia pe 
sine, se regăsea. Anii care s-au scurs de atunci sînt su- 
ficienți pentru a ne da seama că, într-adevăr, perioada 
aceea n-a fost decît o întâmplare în viața muncitorului 
Bucur. Lucrurile însă ar fi putut evolua spre rău, mer- 
gînd pînă la ruperea lui totală de colectiv, pînă la în
străinare de țelurile cele mai nobile ale celor de-o vîrstă 
cu el, dacă n-ar fi intervenit oamenii din jurul său, prie
tenii și tovarășii lui de muncă. „Nu m-am simțit nicio
dată singur, părăsit, în momentele grele prin care am 
trecut, ne mărturisește Gheorghe Bucur. Nimeni nu mă 
ierta pentru întârzieri, rebuturi, beții, viață dezordonată. Și, e foarte bine că nu mă iertau. Strîns cu ușa din 
toate părțile, am înțeles că nu mai pot să continui așa. 
Și pe urmă s-a trezit în mine o ambiție: ce, adică, toată 
viața am să calc dintr-o groapă-n alta ? Adică eu nu 
pot să fiu om ca toți ceilalți, așa cum mi se cere să 
fiu și cum, la urma urmei, fusesem ? Dar, vedeți, 
nu mă puteam schimba așa dintr-o dată. începusem să 
nu mai am curaj să dau ochii cu oamenii. Și-atunci a 
venit povestea aceea cu întărirea sectorului asamblare- 
turnare. El, acu-i acu, mi-am zis. Ori mă apuc de treabă, 
ori plec în toată lumea. Și m-am apucat de treabă".

Evident, numele 
pe care-l are trecut 
în buletin nu-l re
comandă așa (are, 
probabil, și el un 
nume, ca toți oame
nii ). S-a întîm- 
plat, însă următorul 
fapt: fotoreporte
rul nostru ne-a adus 
această imagine — 
instantaneu și ea a 
stat, un timp, pe 
masa redacției. Cine 
intra — de obicei ti
neri care ne vizi
tează zilnic — zîm- 
bcau văzînd-o, ce
reau voie să pri
vească mai bine fi
gura „studiosului" 
pe care, acum, și 
dvs., o aveți în față. 
Hohote de rîs și 
întrebarea: „Cine-i 
„studiosul"? au con
stituit finalurile 
micilor momente, 
ad-hoc create de 
prezența pasageră, 
intre alte hîrtii, a 
alăturatei poze.

Firește, necunos- 
cînd numele „erou
lui", nu putem 
răspunde decit că el 
trăiește în Cluj și

Șl TU 
EȘTI 
OPINIA 
PUBLICĂ

Intr-unui din popasurile 
noastre la Fabrica de țevi din 
Roman l-am cunoscut pe tînă- 
rul laminorist Nicolae N., 
unul din cei mai buni munci
tori din uzină. în urmă cu 
șapte ani, s-a căsătorit cu Lu
dea N., muncitoare frezoare. 
Ani în șir, se părea că lucru
rile merg normal. Dar to
tul nu era decît o aparență. 
Pînă la urmă, soția s-a dove
dit a fi în repetate rinduri 
necredincioasă. Vinovată cu 
adevărat de distrugerea aces
tei familii, aflată în fața celui 
de-al treilea termen de divorț, 
este, după opinia tuturor, Lu
dea N. Dar să vedem în ce 
fel au acționat oamenii cei mai 
apropiați lor, atunci cînd lu
crurile nu ajunseseră pînă aici.

Gheorghe B. este de părere 
că a fost o căsătorie nepotri
vită. „Nu trebuia s-o ia de ne
vastă", ne spune. O cunoștea 
ca pe o fire ușuratică, diame
tral opusă firii lui Nicolae N. 
îl întrebăm dacă i-a spus 
toate acestea tovarășului 
său de muncă, înainte de 
căsătorie. Vai, cum era să-i

spună ? .' In privința asta, fie
care face cum îl taie capul!

Stăm de vorbă și cu tovară
șele de muncă ale Lucicăi N. 
„Da, e adevărat a avut și are 
o comportare nedemnă. Dar 
ce poți să fad cu o femeie de 
genul ei ?“ (Maria U.). Cu alte 
cuvinte, o trecem la capitolul

Lucica N., să-i arătați că nu 
■sînteți de acord cu comporta
rea ei, că o dezaprobați cu ho- 
tărire ?

Cornelia A. a lucrat în sec
ția laminor, împreună cu 
Ludea N. S-au împrietenit, 
întrebată de noi de ce

Nu ne-a interesat atît „cazul" 
în sine, cît mai ales rolul pe 
care-l puteau avea — și nu 
l-au avut — oamenii cei mai 
apropiați, tovarășii de muncă 
ai soților N„ în combaterea 
unor apucături reprobabile. 
Intenția noastră a fost de a 
dovedi că, pentru a lua atitu-

OAMENI LA CAPITOLUL...

„PIERDERI"?

„pierderi", — tragem linie și 
gata.

Tînăra ingineră Mana S. 
este doar puțin amuzată de 
toată povestea. N-ar fi 
fost normal, tovarășă ingi
neră, ca utecistă și ca to
varășă de muncă, să în
cercați să vă apropiați, în
fruntând toate „riscurile", de

n-a ajutat-o pe prietena 
ei să se poarte altfel, ea se 
oferă să ne dea... amănunte, 
de care n-avem nevoie. Ea nu 
vrea cu nici un chip să ajute, 
ci să distrugă. Socotește că a 
găsit prilejul să tranșeze în 
favoarea ei o veche răfuială. 
Asemenea „prietenă", și ase
menea „opinie" — mai rar !

dine împotriva unor abateri 
sau greșeli, este necesar ca'în 
primul rînd tu însuți să faci 
dovada unei conștiințe înalte ; 
că în locul vorbelor șoptite pe 
la colțuri și al chicotelilor mă
runte se impun discuțiile des
chise, principiale, tovărășești, 
singurele în stare să ajute pe 
cei în cauză; că faptele tovară

șilor noștri de.muncă, fie că e 
vorba de aplicarea unor noi 
procedee de producție, fie de 
chestiuni în aparență perso
nale, trebuie să ne intereseze! 
in cel mai înalt grad. Nu nd 
poate fi indiferent că un tova-i 
răș oarecare a încercat săi 
„răsplătească" cu bani un ser
viciu pe care șeful de cadre i l-a făcut și pe care era dator 
să i-l facă. Nu putem rămână 
indiferenți la înfumurarea al
tuia care, o dată promovat laț 
serviciul controlului tehnic dej 
calitate, a început să-și pri
pească „de sus" foștii tovarăși1 
de muncă. Nu ne poate fi in
diferentă atitudinea unui in
giner, care, deși a fost trimis 
de uzină la facultate, se gîn- 
dește de pe acum să pără-1 sească fabrica în căutare de 
„locuri mai liniștite".

Nimic din ceea ce se întîm- 
plă în jurul nostru nu ne 
poate rămîne indiferent. Pro
bleme personale?! Dar care 
dintre noi nu se simte mai pu
ternic, mai gata să depășească 
o incertitudine, un desechili- 
bru, cînd știe umerii de spri
jin ai tovarășilor, alături?
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ȘTEFAN DIMITRIU

Făceam o vizită Autori
tății tutelare de pe lingă 
Comitetul Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei. 
Acestui organ obștesc îi 
revine și sarcina de a re
zolva căsătoriile minore
lor prin acordarea unei 
dispense de vîrstă. Codul 
familiei prevede în artico
lul 3 că... „pentru motive 
temeinice, se poate încu
viința căsătoria femeii 
care a împlinit 15 ani".

Deci, reiau cercetarea 
unui „caz" pentru care ve
nisem. In cîteva cuvinte, 
antecedentele sînt acestea : 
Aurel O. sculptor, în vîrstă 
de 28 de ani, căsătorit, o 
cunoaște pe Valeria M. e- 
levă de numai 14 ani. Vrea 
să-i facă un portret. Vizite 
după vizite, idila începe. 
Urmează (firesc! ?)... di
vorțul, apoi cîteva „mo
mente" dificile pentru vii
torul celei de a doua căs
nicii. Părinții Valeriei se 
opun la căsătorie și mino
ra, părăsind școala și fa
milia, se mută la sculpto
rul Aurel O.

Citesc ancheta socială 
efectuată de asistenta so
cială F. L. Se analizează 
posibilitățile de întreținere 
ale lui Aurel O. Ca într-o 
fișă economică. Concis. 
Fără elemente caractereo- 
logice, psihologice. Parcă 
Valeria M. s-ar căsători cu 
leafa lui Aurel O., cu casa 
lui, cu bunurile lui mate
riale. Ancheta socială pre
cizează scurt: „Minora 
s-a mutat la domiciliul 
prietenului care are posibi
litate materială de a-i asi
gura întreținerea".

Două pagini dactilogra
fiate, plus cererea-tip, plus 
certificatele de naștere ale 
celor doi. Acesta este în
treg dosarul.

Acum șase ani, tot cu 
un dosar din 5 pagini, în

MII CATEGORIC,NU INDIFERENTEI!
cepea prima căsătorie a 
lui Aurel O. care s-a ter
minat în... 50 de pagini.
Reieșea din dosarul lui de 
divorț că este un om imo
ral, fără respect pentru 
soție, egoist, interesat. Ve
nea, cu această „zestre", să se recăsătorească. Minora Valeria M. cunoștea, 
mai mult sau mai puțin, 
antecedentele, dar e greu 
să-i cerem unei fetițe de 
15 ani, care abia a lăsat 
din mînă păpușile, să se 
descurce în complicatele

lipsti ilr 

răspundere 

nu se juslifîi 

prin... dispens

ițe ale unui proces de di
vorț... Dar ceilalți? Jude
cătorul, procurorul, Auto
ritatea tutelară, părinții, 
vecinii și încă mulți alții 
care, cu o judecată mai 
matură, cu suficientă ex
periență de viață, știau, 
puteau să prevadă pămîntul 
alunecos pe care se clădeș
te viitoarea familie... Fra
geda vîrstă a adolescenței, 
a acumulărilor, a vise
lor a devenit prea grea 
prin răspunderea cople
șitoare a unei căsnicii. 
Și toți din jurul ei au lă
sat-o, mama disculpîndu-se 
de calitatea ei de mamă, 
oamenii legii rămînînd în
chiși între coduri și arti
cole, fiecare văzîndu-și de 
treabă, împingînd, prin tă
cerea lor, viața Valeriei M.

pe un drum bolovănos... 
Acum, vecinii mărturisesc că Aurel O. își bate cea 
de-a doua soție, o înjură, 
o învață să mintă... Dar ei 
nu se bagă, nu se-ameste- 
că. „Sînt treburi persona
le...". Desigur, (a un even
tual divorț ar deveni mar
tori sprijinind-o pe Vale
ria, dar pînă atunci asistă 
imperturbabili la prăbu
șire.

Divorțată, Valeria. prin 
experiența de viață cîști- 
gată, prin „aventura" pre
matură a căsniciei, nu-și 
va găsi loc printre colegele 
de aceeași vîrstă, va rămî
ne, sufletește, neputincioasă 
de a mai visa...

— Nu e treaba mea, mc 
venit cu dispensă, s-au 
conformat articolului 3 din 
Codul familiei, restul îi 
privește... răspunde ofițe
rul stării civile.

— La atît se reduce 
funcția noastră... Și-apoi 
era mai bine să-și legali
zeze legătura... precizează 
Autoritatea tutelară.

Ce contează altceva ? 
Legalizarea unor viitoare 
drame, a unor incertitu
dini de viață, trece prin 
miinile lor ca apa, fără ca 
cineva să încerce să citeas
că în ea, să prevadă, ome
nește ce s-ar putea întâm
pla... Fiecare rămîne străin 
așa cum n-ar trebui să ră
mână, cum nici cel mai e- 
lementar sentiment de ge
nerozitate umană nu ad
mite... Există în asemenea 
mentalități, în asemenea 
moduri de a acționa (mai 
exact spus de nu acționa), 
urmele unor atitudini re
trograde, manifestări de u- 
șurință față de familie care 
duc la creșterea număru
lui divorțurilor, destrăma
rea unor cămine, neglija
rea educației copiilor, a 
pregătirii lor pentru viață.

Teofil Banc a intrat în sec
ția tratament termic de la U- 
zina metalurgică din Tg. 
Mureș chiar în timp ce 
discutam despre el cu to
varășii săi de muncă. Este 
un tinăr de 19 ani, firav, cu 
o privire limpede și veselă.

— 11 vedeți? mi-l arată Lu
dovic Derczeni. E întruchipa
rea neseriozității...

— La început, muncea 
bine, terminase școala profe
sională și tuturor ni se părea 
că s-a acomodat cu fabrica... 
Apoi s-a lăsat pe tinjeală ; 
răspunde urît, nu vrea să facă 
nimic, pleacă din secție, nimeni nu șlie unde... și ne dă 
multă bătaie de cap...

Încerc să aflu cită „bătaie 
-dțL cap" a dat Teofil celor 

cu care muncește.
— Aha, Teofil Banc ? E un 

chiulangiu, îl caracterizează și maistrul său Gheorghe 
Zsigmund.

— L-am pus și în discuția 
adunării generale, ca să-i 
luăm carnetul de uteclst, com
pletează Ioan Dogaru, secrey 
tarul organizației U.T.C. a secției. Pentru atitudine ne
corespunzătoare față de 
muncă...

— De cite ori n-am vorbit 
cu el, adaugă Derczeni. E 
însă foarte încăpățînat. L-am 
luat și cu vorba bună și cu porunca, degeaba, el continuă 
să facă ce-i place...

Am fi înclinat să credem că 
tânărul este, într-adevăr, un e- 
lement înrăit dacă un alt co
leg de-al lui, Ioan Biro, n-ar 
fi intervenit:

— Mie nu mi se pare să fie 
chiar așa cum spun tovarășii... 
De cite ori îl rog ceva mă a- 
jută,,îmi cere sprijinul cînd nu 
știe ceva...

Stau de vorbă cu Iuliu Ga- 
liț, bun prieten al celui în 
cauză:

— Să vă spun sincer, Teo

fil nu e băiat rău, are doar o 
situație mai dificilă. Face na
veta dintr-un sat din apropie
re, unde locuiesc părinții lui, 
se scoală dimineața la 4 și une
ori e mai obosit. Și încă ceva. 
E o fire foarte sensibilă, nu 
suportă să i se vorbească răs
tit, să fie jignit...

Aflu că în secție Teofil 
Banc nu are un loc stabil de 
muncă, e, cum se spune, „om 
la toate". Are secția forjă ne
voie de cineva ? se duce Teo
fil ; trebuie un om care să a- 
ducă material ? se duce Teo-

Gustul amar 
al unei păreri 
pe jumătate

fii; un muncitor mai virstnic 
se simte obosit ? i se cere lui 
Teofil să ajute...

— El vrea să se califice în 
meseria de termist, îi place 
foarte mult, dar cu atâtea 
treburi nu are timp să stea în 
secție, să vadă cum lucrează 
cei mai pricepuți ca el...

Și Ludovic Derczeni recu
noscuse că atunci cînd vrea, 
Banc, așa firav cum este, mun
cește cît șapte. Dar Galiț 
completează că acest „cînd 
vrea" este foarte legat de felul 
în care îl apreciază ceilalți, 
cum i se spune să facă un a- 
numit lucru...

— Știți, îmi povestește și Banc în sfîrșit, cît am

muncit bine nimeni nu 
mi-a spus măcar un 
„bravo !“ cu toate că mare 
nevoie aș fi avut de o laudă, 
m-ar fi ridicat în proprii mei 
ochi... Acum chiar dacă m-aș 
îndrepta, ei n-au să observe 
cum n-au observat atunci cînd 
mii străduiam să muncesc 
bine...

Alături de tovarășii noștri de 
muncă, zilnic, ii observăm și-i 
judecăm. Dar deseori, reacțiile 
tardive sau cele care abia au 
reușit să sgirie lentila sen
sibilă a obiectivului nostru in
terior, ne fac să avem despre 
ei imaginea deformată. Ne 
grăbim apoi să-i clasificăm, 
undeva între adevăr și superfi
cialitate. Și opinia cu care ră
mânem despre ei. doare, rănește ca un vîrf de suliță 
muiat în zeama sărată a ne
păsării, a dezinteresului pen
tru via^a Iar, legată, fibră cu 
fibră, de munca lor. Teofil 
Banc nu mai vrea să mun
cească, s-a lenevit, e încăpățî
nat etc. Dar asta să fie to
tul ? Graba în a ne face 
o opinie despre cei din jurul 
nostru poate fi asemeni unui 
medicament prost distribuit și 
apoi însănătoșirea cere efor
turi mai mari...

Cînd am plecat din fabrică 
Teofil Banc m-a chemat la secția unde lucrase. Voia 
să-mi arate cîte piese trecu
seră astăzi prin miinile lui.

— Cum a muncit astăzi ? — 
întreb pe maistrul Gheor
ghe Zsigmund.

— Bine, chiar foarte bine.
Ochii băiatului s-au lumi

nat, bucurîndu-se. S-ar fi pu
tut însă, ca opinia celor care 
muncesc cu el, care zilnic îl 
supraveghează sau îl ajută în 
muncă, să fie mai generoasă, 
să dăruiască continuu încre
derea în propriile-i puteri și 
în aprecierea celorlalți.

ȘTIȚI SA VĂ PURTAȚI ÎN SOCIETATE?

„STUDIOSUL61

că imaginea sa a 
fost... imortalizată 
într-o cunoscută co- 
fetărie-bar a aces
tui oraș. Cu ce 
stă tînărul acesta în 
mînă ? se întrebau 
ei. Cu o carte ? 
S-ar părea că nu 
vedem bine! Cul
tura, ideile ge
neroase, mutate din 
carte în om, tre
buie să-l facă pe 
acesta mai frumos, 
trebuie „să-l spele" 
— ca să folosim o 
expresie mai ele
mentară, dar sufi
cient de plastică —, 
să-i pună în va
loare lumina frun
ții, seninătatea pri
virii, ținuta demnă. 
Altfel, ce rost ar 
avea permanentul 
dialog pe care oa

menii îl poartă cu 
cărțile, dacă ei ar 
continua să arate 
a... preistorici ? Așa 
sunau întrebările.

Comentariului i 
s-a adăugat și o 
propunere : să pu
blicăm fotografia și să ne adresăm to
varășilor de muncă 
sau colegilor de în
vățătură ai acestui 
tînăr, sfătuindu-i să 
se ocupe mai mult 
de educația sa. Să 
discute cu el și, 
cînd o arăta așa 
cum ar trebui și, 
desigur, ar putea 
să arate, să ne 
trimită fotografia 
lui... reală.

Deci, dragi tineri 
din Cluj, așteptăm 
fotografia a doua I

E. F.

i„...Eu susțin, spunea Swift, că 
bunul simț este principalul fun
dament al bunelor maniere, dar 

Icum bunul simț este un dar pe 
care pufini oameni l-au primii, 
toate națiunile civilizate ale lumii 

Is-au înțeles să stabilească anumi
te reguli de conduită, cele moi 
potrivite cu obiceiurile lor sau cu 
ideile generale, ca un soi de bun 

Isimț artificial, pentru a înlocui 
lipsa de rațiune'.

S-ar putea ca Swift să n-aibă 
Ilntrutotul dreptate, fapt este însă 

că regulile există și dacă vrei să 
iii politicos trebuie să le Înveți. 
Iată cîteva dintre ele.

! Prima „lege" stabilește că între 
cele două sexe, in toate împre
jurările în care ești obligat să fii 
politicos, prioritatea o are sexul 

I„slab“. Indiferent de împrejurare
și indiferent de "vîrstă și rang, a- 
ceasta lege acționează ca im 
omagiu permanent adus femeii. 

IDe unde-și trage ea obîrșia ? In 
societățile primitive care au de
pășit matriarhatul, „legea' nu ac- 

Iționează și tratamentul aplicat fe
meii e mai de grabă dur. Există 
triburi, și sînt cele mai multe, în 
care femeia are o condiție infe- 

Irioară celei a sclavului, nu atît 
din punct de vedere al muncii, cit 

| mai ales din punctul de vedere 
‘ al relațiilor sociale. Și deși în 
I Europa femeia a căpătat foarte

tîrziu egalitatea juridică, și sînt 
încă multe țări europene care nu 

Ii-au acordat-o, omagiul politicos 
adresat de bărbat are o tradiție 
foarte veche. Medievalii trubaduri 
i-l adresau cu aprinsă convingere 

Iîn cîntecele lor (se pare de alt
fel că de Ia ei a început înțele

gerea lirică a dragostei), iar Re
nașterea a fixat pentru totdeauna 
în civilizația noastră cultul fe- 
meii-mamă și al femeii-iubite, pe 
care orice bărbat e dator să-I ofi
cieze de cîte ori are prilejul. Tre
buie doar să adăugăm ca, deși 
respectat în toate țările, obiceiul 
are implicafii extreme, mai ales 
in țările latine. Ceea ce ne obligă 
moralmente și pe noi.

Un mare poet a alirmat că în

favoarea omului pe care-l în- 
tîlneai. Intîlnirea între doi oa
meni păstrează această veche 
semnificație într-o seamă de cre
dințe naive și superstiții care au 
ajuns pînă aproape de noi. „A ieși 
cu gol' sau „cu plin" înaintea 
cuiva, a-i arăta „o față bună' sau 
,,rea', sînt lucruri care impresio
nau puternic dacă nu pe părinfi, 
atunci în oriee caz pe bunicii noș
tri. „Bună ziua' a rămas astăzi o

POLITEȚEA -
« %

POEZIA GESTURILOR
poezie nu există decît nuanța. S-ar 
putea să fie adevărat și pentru 
poezie, deși poeți tot atît de mari 
sînt de o altă părere. Dar în ceea 
ce privește politețea, care e un 
tel de poezie a gesturilor, a com
portamentului, este într-adevar 
așa.

Ce este la urma urmei acest 
faimos „bună ziua', în jurul că
ruia ne învirtim cam de mult ? 
Salutul, poate cea mai veche for
mă a politeții, a avut fără îndo
ială o semnificație mistică, a fost 
o invocare a for/elor bune în

simplă urare, dar este o urare. Sa
lutul întteg ar suna deci : „hi 
urez o zi bună*, foarte aproape de 
forma în care salută obișnuit arde
lenii : „Ziua bună! ‘ Salului tre
buie rostit ca o urate, cu convin
gere în forfa lui. Nu în forja lui 
mistică, ci în puterea lui ome
nească, psihică și de sugestie. EI 
trebuie să exprime dorința cinsti
tă ca prietenului înlîlnit ziua să-i 
fie într-adevăr bună, plină de lu
mină, convingerea că din întîl- 
nirea cu tine, prin felul în care 
11 întîmpini, din felul cum îi trans

miți propria ta lumină, și speran- 
' )u. el să cîștige cîteva grăunte de 

încredere, un dram de siguranță 
in plus.

Fiii alenli la gestul salutului care 
se nuanțează și el infinit de la 
proasta creștere a celui care sa
lută uitîndu-se prin line, peste tine 
sau în nori, pînă la impolitețea 
involuntară, dar iot atît de nepo
liticoasă și nescuzabilă, a celui 
care înclinîndu-se mai mult decit 
trebuie sau urlîndu-și „urarea" 
face ca oamenii să-și întoarcă ca
pele uluite după dumneata.

Piti atenfi la cuvintele care în
soțesc salutul, Ia formula salutului 
care, între „am onoare să vă sa
lut' și „bună ziua', are și ea cîte
va nuanfe juste și foarte multe 
stridente. Aici trebuie să condam
năm diniru-început cîteva formu
le de prost gust. Condamnarea tre
buie să lovească iară motivare și 
drept de apel toată seria de voca
bule străine împrumutate din fil
me, pentru unii singurele surse de 
cultură. Nu vom spune deci nici 
,,ciao.!“, nici ,,hallo !“ și nici mă
car încetățenitul „bonjour". E bine 
de altfel, ca cei care ie utilizează 
să Știe că „ciao" înseamnă „adio" 
sau că „bonjour* înseamnă „bună 
ziua' și trebuie înlocuit cu altceva 
după apusul soarelui. Nu spun 
cu ce I Mai ales că „noapte bună' 
se pronunță corect foarte greu. 
Pînă una-alta limba română pose
dă „bună seara" și „noapte hună', 
formule foarte elegante.

ADRIAN RIZA
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„Să ne cunoaștem orașul"
■

• Comuna NĂRUJA: Primul

și portului vrincean

A început să se anticipeze o tradiție : tineri ai orașelor Iași și Sibiu, Craiova 
sau Timișoara, ai satelor din cîmpiile și munții patriei participă la adevărate reuniuni 
de poezie, cîntec și dans în parcul orașului, într-un Ioc anume stabilit. Ni se pare — 
sau e chiar așa — că o asemenea sărbătoare obișnuită, deci fără o precisă justificare 
calendaristică, se constituie într-un moment unic, el putînd fi chiar înscris într-un 
calendar intim cu ciudata particularitate că, în filele acestuia, acel moment unic se 
poate repeta o dată, de două ori, de trei ori — deseori, sfidind legea irepetabilității 
acestui răboj al timpului. Sînt sărbători ale tinereții cu exactele ei atribute : poezie, 
cîntec, joc. Spațiul lor propriu de exercitare, dinlăuntru! ființei noastre — acolo 
unde ele există mai întîi — se extinde rezonant sub bolta înaltă a seninului de 
vară, atingînd coroanele copacilor din parcuri și poiene, îmbrățișînd versantele mun
ților. Cu un termen prozaic aceste desfătări ale spiritului, adevărate revărsări de 
diverse disponibilități sufletești, sînt strigate la apelul diurn : distracție. Nici vorbă, 
ele intră în categoria numită dar numai cu condiția înțelegerii acesteia cu o activi
tate cît se poate de serioasă — nu rigidă, bineînțeles — care să nu transforme dra
gostea noastră pentru poezie, cîntec, dans în tentație pentru divertisment facil, stri
cător de gust. Cine nu a auzit de serile de poezie din parcul sibian Sub arini, de 
festivalurile cîntecului, dansului și portului românesc desfășurate într-unul sau altul 
din satele noastre ori, chiar în această perioadă, pe litoralul românesc, în București 
și la Sinaia ? Mărturii ale sensibilității și talentului oamenilor de la noi, aceste 
manifestări sînt recomandate atenției și preocupărilor organizațiilor U.T.C., cu mo
dalități favorabile de organizare a timpului liber. Cîteva dintre asemenea acțiuni 
vă sînt prezentate în cele ce urmează, acțiuni în care vădindu-se amplitudinea recep
tivității și talentului tinerilor pentru și cu care au fost desfășurate, se reflectă și 
condițiile organizatorice absolut indispensabile.

CALENDARUL TINEREȚII 4

Un început tîrziu, 
în orice caz, 
un început...

In bătrînul Iași drumurile unor oameni ai istoriei și culturii noastre se ramifică precum nervurile într-o frunză. Pe aici au trecut nostalgiile și visurile unor mari scriitori, poeți formați într-o vatră generoasă cu sclipirea geniului. Unul din aceste drumuri urcă lin, moldovenește, spre Copou și se oprește sub un tei bătrîn. Teiul lui Emines- cu ! Generații la rînd au știut că aici marele poet obișnuia să suie singur ori însoțit de celălalt mare moldovean, humuleșteanul Creangă, vi- sînd ori pierzîndu-se în lungi colocvii. Ce-și vor fi spus, știe doar teiul dar locul a rămas aureolat de prezența poetului, a devenit adică un simbol al 
poeziei. Nimic mai firesc, deci, de a fi privit ca atare și numai o ignorare condamnabilă l-ar fi putut omite din perimetrul spiritual al locuitorilor lașului și nu numai ai lui. Faptele vorbesc de o valorificare inspirată a acestui simbol poetic și este în- trutotul lăudabilă înscrierea în atenția comitetului orășenesc al U.T.C. a acestui loc parcă anume destinat serilor de poezie, întîlnirilor cu poeții de azi ai lașului sau acelor recitaluri din creația marelui poet susținute cu emoție chiar de tineri din organizații U.T.C. din întreprinderile și instituțiile orașului. Iată, deci, că o idee conținută de însăși structura și istoria orașului a fost receptată și bine pusă în scenă (mai recent : seara de poezie pentru tinerii de la fabrica de antibiotice). Este, prin excelență, o activitate estivală dar cum vara iese acum din cea de a doua lună a ei am întrebat de ce șirul acestor manifestări, la care tinerii au răspuns cu mare interes, a început abia la 15 iulie. Nu insistăm asupra organizării molcome a acestor acțiuni — foarte ușor de organizat, de altminteri ! — întrucît este limpede că niște cauze serioase, „obiective" nu există. Există, în schimb, o^inume experiență : nu e prima dată cînd aici se organizează asemenea seri de poezie (de ce n-ar fi și de învățare a unor cîntece ?), sporadic ele au avut loc și în anii trecuți dar încă nu s-au transformat într-o adevărată și pe deplin posibilă stagiune estivală. Experienței trebuie să i se adauge, ca urmare, obișnuin
ța tinerilor de a veni aici ca la un program dinainte stabilit și pentru care nu e nevoie de o greoaie mobilizare, de nici un tabel și „răspunderi" grafice etc., adică toată încărcătura birocratică cu care mai obișnuim uneori să „ambalăm" acțiuni dintre cele mai simple. De aceea — deși noi 

înșine am fost martorii amî- nării nejustificate a unei asemenea seri de poezie — speram ca intenția Comitetului orășenesc al U.T.C. Iași de a organiza în această vară recitaluri poetice la teiul lui Eminescu pentru fiecare organizație U.T.C. din oraș să se realizeze....Dar drumurile lașului, cum spuneam, sînt mult mai numeroase și mergînd pe ele, tinerii au a cunoaște chiar istoria de ieri și de azi a orașului lor. Această premiză educativă a și stat la baza unui foarte interesant și bine pus la punct concurs intitulat „Să ne cunoaștem orașul", conceput ca un concurs de orientare turistică de către comitetul orășenesc al U.T.C. în colaborare cu C.S.M. Par- curgînd itinerariul organiza
toric al acestei acțiuni foarte apreciate de tinerii ieșeni se poate deduce importanța pe care o au clarificarea, în primă instanță, a obiectivelor urmărite în momentul cînd inițiezi o activitate sau alta, și apoi gradul de competență cu care pregătești ce ți-ai propus. în fond, concursul amintit viza nu cunoașterea orașului în 
general (conform unor formulări pe care le mai întîlnim destul de des în planurile unor comitete U.T.C.) ci a cîtorva obiective istorice și economice dintre cele mai însemnate. Dar cine poate hotărî care sînt acestea ? De aici a decurs necesitatea colaborării cu specialiștii, cu Comitetul pentru cultură și artă. Dar colaborarea se poate reduce la atît ? Nici vorbă. Cei care participau la concurs (împărțiți în grupe: pietoni, cicliști, auto-moto), trecînd prin punctele alese trebuiau să și răspundă unor întrebări privitoare la specificul locului, istoria și chiar întîmplările legate de el. Iată de ce a apărut necesitatea recomandării unei bibliografii 
minimale pentru participant și a uneia mai bogate pentru arbitri — tineri ai unor organizații din oraș, prezenți în locurile stabilite.Din nou, deci, apelul la oameni cunoscători, buni sfătuitori, indispensabili celor care organizează asemenea manifestări. Ce se mai poate reține și recomanda dintr-o atare împrejurare ? Anume, că părerea, potrivit căreia acțiunile proprii organizate de U.T.C., destinate masei largi a tinerilor, utilizării timpului lor liber, s-ar putea lipsi de 

o permanentă și concretă 
orientare de către foruri de 
specialitate, este falsă. Adesea, sărăcia programelor noastre ori superficialitatea lor vin din inexplicabila ambiție de a nu „amesteca" pe nimeni în ceea ce se organizează. Bineînțeles, nu poate fi vorba de o colaborare în care solicitarea să fie tiranică dintr-o parte ori, dimpotrivă, vană, lipsită de ecou din cealaltă. Comitetele U.T.C. trebuie să știe foarte bine de ce solicită a- cest ajutor, cerîndu-1, fără îndoială, doar atunci cînd și unde este necesar. Altfel, colaborarea riscă a se transforma dintr-o competentă asistență sistematică în dădăceală acceptată „de bună voie și nesilit de nimeni..."

Urcind spre 
vatra Mioriței

De la Focșani, cale de 60 kilometri, drumul care te poartă în inima Vrancei este lipsit de elementele spectaculoase proprii unui drum de munte. Doar aparent, căci străbătînd porțiunea de cîm- pie dealurile pe care le parcurgi cresc în pante dulci, ascensiunea dezvăluindu-ți-se doar prin abundența vegetalului și amfiteatrele de piatră ce se alcătuiesc în urma ta. Altfel spus, drumul spre inima Vrancei este o prelungită inițiere sufletească, prin reveria la care te îndeamnă ritmul molcom al drumului,

COTEA CLEMANSA: „Toți cei 
235 uteciști din Năruja au par
ticipat cu entuziasm la pregăti

rea serbării noastre...' 
spre mitul și legenda locului, însoțitorul, ca orice vrincean, pasionat de istorie și folclor, furat de sugestia drumului, te fixează și mai adînc în coordonatele epice ale Vrancei. Treci prin comuna Vidra, poarta Vrancei, lăsînd la piciorul drumului largi amfiteatre de piatră, în ritmul melopeic al străvechii și strălucitei balade : Pe un picior 
de plaț ! Pe-o gură de rai... și ureînd, în această dimineață- ți se aliniază drumului sute și sute de locuitori ai bătrînilor munți. în dimineața aceasta de duminică de iulie, refă- cînd în sens invers firul epic al baladei, de pe culmile Vrancei și-au dat întîlnire la Năruja mii de locuitori veniți la primul festival al cîntecu
lui, dansului și portului vrin
cean. Au venit la această sărbătoare peste 6 000 de tineri și vîrstnicî. Ascultînd chemările prelungi și tulburătoare ale buciumelor și-au dat întîlnire pe aceste locuri, în care istoria este deopotrivă și legendă, tineri din 16 comune. Coboară pe apa Vă- suiului solii comunei Vrîn- cioaia împreună cu cei din Tulnici, îmbrăcați în multicolore costume, de pe Valea Nărujei au venit locuitorii comunei Nistorești printre care se află bătrînul cimpoier Dragomir vestit în întreaga Vrance, înconjurat de feciorii și nepoții lui, de peste dealurile din preajma vestitelor focuri vii, trecînd culmea Reghiului, au venit cu cîntecele, dansurile și portul lor trimișii locuitorilor comunei Andreiașu, din uriașul amfiteatru natural în care se 

află așezată oomuna Spulber au urcat celebrii buciumași cărora li s-au alăturat vestiții gospodari și păstori din comuna Negrilești, din comuna Valea Sării, de sub dealul Dumbravei, străjuit de monumentul închinat de vrîn- ceni lui Ștefan Vodă ; au pornit spre acest festival și solii comunei Bîrsești, veche așezare omenească despre care Al. Vlahuță scria entuziasmat în a sa Românie pito
rească. într-o lungă înlănțuire de culoare și port, purtînd cu ei mîndria de a fi păstrătorii unei îndelungi tradiții folclorice dar și bucuria de a fi autorii nenumăratelor transformări social-culturale pe care le-a cunoscut și a- ceastă zonă în anii socialismului, au deschis manifestările prilejuite de primul festival al dansului, cîntecului și portului vrincean și solii comunelor Păulești, Paltin, Nereju, Reghin, Tichiriș, Vidra, Herăstrău și Năruja.

PRICOP DUMITRU : „In Vran- 
cea mai este încă mult folclor 

de cules".

Sutele de artiști amatori, miile de participanți la acest festival au demonstrat nu numai bogăția și strălucirile unei îndelungate tradiții dar au dat glas și bucuriei de a vedea pe plaiurile milenare ale vetrei mioritice statorni- cindu-se o viață nouă.
Amploarea unui 
răspuns la o 
inițiativă bună

Un activist de la comitetul regional U.T.E.-Galați, ne povestea : „Treceam prin aceste sate vrîncene, mergeam spre forestieri. Locurile au într-a- devăr aer de legendă sau poate legendele înseși vin pînă la noi și ne întrețin sentimentul viu al unei tradiții care mai ales nouă, tinerilor, ni se a- dresează cu voci puternice. Istoria confirmă în bună măsură legenda. Urmașii celor șapte feciori ai Vrînceoaiei, sprijinitori ai domnului Ștefan, umblă și azi îmbrăcați în a- celeași frumoase costume — bărbații: alb-negru ; femeile : catrințe și ii cu admirabile motive decorative; au un repertoriu de cîntece și dansuri de o mare frumusețe. Din 

sat în sat, din munte în munte, tineri și vîrstnici poartă cu ei un neprețuit tezaur folcloric a cărui nestemată — Miorița — strălucește pînă departe, dincolo de Munții Vrancei și chiar mai departe".A trece prin locurile unde-ți desfășori munca — aceasta presupunînd stil și metodă constituite într-o adevărată pedagogie socială adecvată condițiilor locului în care o aplici — și a nu observa obiceiurile și aptitudinile, gusturile și tot ce ține de receptivitatea, estetică chiar, ale oamenilor înseamnă a „munci" cu ochii închiși. Iată de ce preocuparea activistului față de felul în care se desfășoară petrecerea timpului liber a tineretului trebuie să se fixeze asupra concretului specific, ținînd seama de ceea ce ur
mează a fi valorificat cu precădere într-un loc sau altul. Pornind de la asemenea considerente s-a născut ideea organizării acestui festival al

CHIRILĂ BĂRBULESCU t „In 
manifestări de acest fel e ne
cesară multă, multă competen
tă, pentru respectarea autenti

cității".

portului, cîntecului și dansului vrîncean, primul de acest fel, care a atras mai bine de 6 000 de oameni (un bătrîn, Ion Iuga, ne spunea că niciodată n-a văzut în aceste locuri, strîns pentru a petrece împreună, „atîta popor"). Mijloacelor de comunicare, buciumelor străvechi, le-au luat locul, întrecîndu-le, o intensă activitate propagandistică, de popularizare din sat în sat a acestei serbări a vrîncenilor stimulată, pregătită și desfășurată prin contribuția tineretului.Propunerea ca atare a fost făcută în plenara comitetului regional U.T.C., de secretarul Comitetului raional Focșani al U.T.C., Barbu Dumitru, bun cunoscător al Vrancei, familiarizat cu specificul acestor locuri. înștiințați de această propunere, băieții și fetele Vrancei au manifestat un interes entuziast, de la alcătuirea repertoriului, reîmprospătarea interpretării lui — repetiții — selecționarea echipelor ș.a.m.d. și pînă la amenajarea sărbătorească a comunei Năruja, unde a avut loc acest festival focloric adunînd — pentru întîia oară într-o a- semenea împrejurare — tineri din toate comunele Vrancei, Din munți au coborît în fiecare seară tinerii forestieri să participe împreună cu toți ceilalți, în timpul lor liber, la pregătirile desfășurate la căminele culturale din fiecare sat. La Năruja, toți cei 235 ute- ci^ti (secretar : Cotea Cleman- sa) au contribuit la înfrumusețarea comunei (fetele au văruit de trei ori gardurile, pomii, stîlpii spălați tot de 

atîtea ori de ploaie !), la intrarea în sat un frumos arc din crengi de brad, ame- najînd estrade în aer liber, terenuri de sport, bănci pentru spectatori etc. Fiecare a avut, astfel, sentimentul că i s-a „repartizat" o răspundere concretă, pe care a îndeplinit-o exemplar. Faptul acesta dovedește capacitatea mobilizatoare a membrilor organizațiilor U.T.C. atunci cînd ceea ce 11 se propune este în spiritul aptitudinilor și interesului lor, izvorîte, desigur, cum e cazul aici, dintr-o valoroasă tradiție care se cere a fi memorată trainic și reînvigorată, întrucît reprezintă zestrea spirituală creată de veacuri întregi.Și, iată-ne în ziua festivalului, duminică 24 iulie, privind frumoasa paradă a celor 950 de purtători ai costumelor și instrumentelor populare vrîn- cene, nesfîrșitul lanț al dansatorilor din toate comunele, ascultînd poeziile și cîntecele

BARBU DUMITRU: „Maxima 
competentă o au Instituțiile 
specializate, îndrumătoare. Ca
sa regională a creației populare 

nu ne-a sprijinit...'.

tinerilor artiști amatori, admi- rînd plastica de o rară originalitate decorativă a costumelor ce au împînzit ulița satului, de la un cap la altul. Desfășurarea întregului program conform alcătuirii stabilite n-a fost de nimic stînjenită, ritmul zilei a bătut cu aceeași intensitate de la început pînă la sfîrșit.Cît privește capitolul observațiilor, sugestiilor, propunerilor, l-am lăsat la dispoziția cîtorva dintre inițiatorii, organizatorii și participanții a- cestui festival folcloric, ei înșiși fiindu-și dor dar și altora, după cum se va observa) critici ;
Cum s-a sesizat 
absenta 
celor absenți

BARBU DUMITRU (secre
tar al Comitetului raional 
U.T.C.-Focșani): „Despre interesul tinerilor față de această serbare a tinereții e inutil să mai vorbim. Prezența lor aici, entuziasmul, buna dispoziție, aplauzele spun to

tul. Cred insa că, fața de amploarea acestui răspuns la o inițiativă bună, eram datori să prevedem mai mult decît am prevăzut. Pentru a permanentiza această acțiune (și pentru a face cît mai interesante serbările populare din fiecare comună) experiența noastră organizatorică, și așa pusă la grea încercare cu a- cest prilej, nu este suficientă. Succesiunea spectacolului, de exemplu, a fost cam greoaie pe alocuri, „punerea în scenă" a paradei a avut vizibile stîn- găcii, valoarea unor piese quasifolclorice a scăzut calitatea generală a repertoriului, ș.a.m.d. Acestea sînt efectele unei „regii" nu îndeajuns de instruite și slăbiciunea noastră e de a nu fi insistat suficient să primim o maximă asistență, ca să spun așa, tehnică. Nu-i vorbă, n-am primit ajutor din partea Casei creației populare, care ne-ar fi putut îndruma competent în alegerea repertoriului, în stabilirea corectitudinii portului, în recomandarea unor piese folclorice inedite. Pe de o parte, unele aspecte ale acestui festival am impresia că privesc respectarea autenticită
ții folclorice a tuturor manifestărilor care-1 compun, pe de altă parte — natura mai diferențiată și mai diversă a repertoriului. Iată de ce era absolut necesară intervenția, în sprijinul autenticității a- cestui festival a Casei creației populare care însă, din păcate, n-a răspuns solicitărilor noastre".

VASILE CAROLICĂ (prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Galați al U.T.C.): „Mă surprinde și absența de la această importantă reuniune a cîntecului, dansului și portului popular măcar a unui reprezentant al Comitetului regional pentru Cultură și Artă. Aceasta cu atît mai mult cu cît, ca și Casa creației populare, acest for este direct interesat în cunoașterea și popularizarea unor asemenea manifestări. în același timp, aș semnala caracterul întîmplător al ajutorului 

s

Manifestările despre care scriem in pagina de față, adevă
rate sărbători ale tinereții, constituie cîteva din modalitățile 
de a răspunde preocupărilor și dorințelor membrilor organi
zației noastre, potrivit îndrumărilor decurgind din Documen
tele celui de al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Co
munist. Desigur, lista unor asemenea inițiative care se bucură 
de sprijinul larg al tineretului e departe de a fi epuizată dar 
acestea despre care a fost vorba — și altele — fac parte din 
repertoriul estival al timpului liber. Există in foarte multe 
locuri din țară condiții pentru ca ele să se desfășoare cu re. 
gularitate. Nu este oraș în care dragostea pentru poezie și 
cîntec să nu asigure o largă participare a tineretului la ma
nifestări cum sînt cele pe care le-am relatat. Experiența — 
și ea dobindită sporadic, cu întreruperi nejustificate, — a unor 
asemenea acțiuni organizate în Iași și Sibiu poate deveni un 
bun comun cît mai multor organizații U.T.C. din orașele și 
satele patriei. In pregătirea și desfășurarea lor activiștii orga
nizației noastre trebuie să țină seama de condițiile proprii 
fiecărei localități precum și de sprijinul competent pe care-1 
pot da oamenii de cultură, instituțiile specializate (Casa Crea
ției Populare, Comitetul pentru Cultură și Artă), filialele Uni
unilor de creație, mișcarea artistică de amatori. Cunoașterea 
tradițiilor locale, a artei populare este una din direcțiile pe 
care se poate axa organizarea timpului liber. Pentru o cît 
mai exactă cunoaștere este însă obligatorie solicitarea specia
liștilor care să vegheze la respectarea autenticității bogatului 
tezaur folcloric românesc. Iată de ce experiența proprie, a 
organizațiilor U.T.C., trebuie să apeleze frecvent la părerea 
competentă a specialistului, de orice domeniu ar fi vorba. 
Sărbătorile tinereții pot fi astfel adevărate modele de edu
cație artistică și patriotică.

V. ARACHELIAN 
C. STĂNESCU

pe care-i primim am partea comitetului regional pentru Cultură și Artă și cu alte ocazii. Eu cred că, față de varietatea, dar mai ales bogăția tradiției cultural-istorice, ar trebui o muncă mai științifică, pusă în slujba răspîndirii cunoștințelor din aceste domenii, prin monografii, ghiduri, ca și prin alte mijloace specializate de a face cunoscute arta populară, istoricul unor locuri, activitatea unor scriitori, oameni de cultură care au trăit în regiunea noastră Qa Ivești- Hortensia Papadat Bengescu ; în comuna care-i poartă numele : Costache Negri ; în satul Călmățui din comuna Gri- vița — Victor Ion Popa ș.a.m.d.).Revin : a face cunoscut folclorul și obiceiurile locale vrîncene este o îndatorire dintre cele mai însemnate ale Casei regionale a creației populare și am fi dorit — ați văzut și că ar fi fost necesar ! — să ne sprijine în această acțiune a noastră".
CHIRILĂ BĂRBULESCU. 

(radio-tehnician, instructorul 
echipei de dansuri din comu
na Năruja): „Jocurile de pe aici au o vechime apreciabilă. Ca și în alte părți transmiterea lor e firească, tinerii le învață de la bătrîni. Sînt de acord și eu că oricît de bine le-am cunoaște noi, cei care le aflăm azi, aici în sat, un sprijin mai autorizat din partea celor în măsură să-l dea ar fi imprimat mai multă culoare, vioiciune și autenticitate acestui festival".

PRICOP DUMITRU (învă
țător — comuna Negrilești). „Tot ce ați văzut astăzi aici nu epuizează nici pe departe tezaurul artei populare din a- ceste locuri. Incercînd să sondez straturi neidentificate am descoperit cîteva variante noi ale „Mioriței", cîntece populare foarte frumoase. Sînt convins că în Vrancea este încă mult folclor de cules (mai amintesc doar existența unei variante a baladei despre Ghiță Cătănuță), care așteaptă oameni pasionați și multă, multă competență".
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DE LA „ORAȘUL IUBIRII1

ACTUALITATEA A apărut

„STUDII Și CERCETĂRI DE CALCUL

LA „TATĂL ME3EL0311
în zilele de 26 și 27 iulie a avut loc la Consiliul Muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă o consfătuire cu directorii teatrelor de operă și muzicale și cu directorii filarmonicilor și orchestrelor simfonice, pentru a- nalizarea rilor de privind muzicală

totalizînd peste 800 
de apartamente.

Agriculturii, a făcut o vizită noastră. în țara

propune- repertoriu stagiunea 1966(67.
La Lupeni

• Miercuri dimineața a părăsit Capitala grupul de țărani ciprioți, care, la invitația Consiliului Superior al
de con- moderni- oportuluiLucrările strucție și zare a aeri din Baia Mare au intrat într-o nouă

fază. De curind, în apropierea noii piste de decolare, a început Construcția blocului tehnic și a u- linei electrice. In final, blocul tehnic va avea o cupolă înaltă de trei nivele și va fl prevăzut cu

a 
început construcția 
unui nou ansamblu 
de locuințe și a al
tor clădiri destinate 
minerilor. în pre
zent, se toarnă fun
dațiile și se confec
ționează cofrajele 
glisante pentru un 
tip nou de bloc 
turn cu 11 nivele, 
căruia îi vor urma 
alte opt de acest fel,

De curind s-a întors în patrie Ansamblul folcloric al studenților din Republica România, invitația Naționale ților din R. F. Germană (V.D.S.) a întreprins, între 9—23 iulie, un turneu cu cîntecul și dansurile populare românești. Acesta este cel de al III-lea turneu al studenților (primele două au fost întreprinse în Polonia și Gre-

Socialistă care, la Uniunii a Studen-
cia), care s-a bucurat de mare succes. Cei 43 de studenți, soli ai artei noastre populare, au prezentat spectacole la Hamburg, Bonn, Alsfeld, Marburg, Bochum și Frankfurt pe Mein. Buciumul, naiul, taragotul, tilinca și fluierul, instrumente de mare virtuozitate, suitele de dansuri populare alese reprezentativ din Oltenia, Muntenia, Moldova Transilvania, constituind

laolaltă o Imagine fidelă a folclorului tradițional, au fost îndelung aplaudate și chemate la rampă în repetate rînduri. De o mare popularitate s-au bucurat taragotistul Dumitru student vatorul Dima“ laureat lurilor naistul Zamfir,Gheorghe

Fărcașu, la Conser- „Gheorghe din Cluj, al festiva- studențești, Gheorghe violonistul Drosu,
(I. MARCOV1CI)

9 J
Caravelele"

nu vor aduce
„Caravelele" portugheze porni

te sa aducă aur se vor întoarce 
Ia ,.marea de paie”, cum i se spu
ne estuarului fluviului Tago fără 
prețioasa încărcătură ; totuși lusi
tanii vor arbora, în cinstea lui Co
luna și Eusebio, marele pavoaz. Se 
va dansa și se va cînta și multă 
vreme se va vorbi despre meciul 
făcut de portughezi in compania 
jucătorilor englezi. A fost o parti
dă magnifică, cea mai frumoasă 
pe care am văzut-o în viața mea 
(spre deosebire de mulți colegi a- 
flați în Anglia, eu consider meciul 
acesta mai frumos decît meciul 
Brazilia — Ungaria). Repriza I cînd 
portughezii au acționat mai moa
le. timorați poate de previziunile 
negre ale ziariștilor, s-a desfășu
rat într-un ritm mai lent, dar a 

depășit toate așteptările 
Am fost uimiți de faptul 
în minutul 23 nu s-a co- 
singur fault. însuși Stiles 
peste toți meșterii în ma-

de sub conducerea lui Lorenzo ur
mătorul mesaj : ,.Strălucita voas
tră performanță, curajul și spiritul 
de luptă de care ați dat dovadă 
merită bucuriile pe care vi le re
zervă poporul și guvernul națiu
nii..." în același timp, ziarul lon
donez ,,The Evening Neuws" a pu
blicat scrisori de Ia cititorii săi, 
scrisori care te uimesc. Un oare
care domn Henry Moyes a scris : 
„Toate țările calificate în turneul 
final au venit la Londra cu echi
pele de fotbal, numai Brazilia, Ar
gentina și Uruguay au venit cu 
tmpe de teatru alcătuite exclusiv 
din clovni". Tar domnul Alan

trei radiofarurl care vor ajuta la dirijarea precisă a zborurilor.Lucrările care se desfășoară in prezent vor fi terminate în primul trimestru al anului viitor, după care va începe construcția aerogării pentru călători.
(D. MATALĂ)

securit- 
este un 
al Fabri-

Geamul 
emailat — 
nou produs 
di de geamuri din
Mediaș. Acesta cu
noaște o largă uti
lizare în construcții, 
fiind folosit cu suc
ces la ornarea edi
ficiilor publice și 
blocurilor de lo
cuințe. Noul produs 
va putea înlocui 
totodată faianța la 
îmbrăcarea pereți
lor băilor, bucătă
riilor și holurilor.

ECONOMIC Șl CIBERNETICĂ c
ECONOMICĂ"

De curind a apărut numărul 1 al revistei „Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică" editată de Centrul de Calcul Economic și Cibernetică Economică din București.Propunîndu-și să contribuie la răs- pîndirea metodelor matematice și cibernetice de organizare și planificare a proceselor de producție, revista, care apare de 6 ori pe an, va publica rezultatele cercetătorilor din tara noastră în acest domeniu, va permite schimburile
de opinii între specialiști. Totodată, în paginile revistei își vor găsi loc ultimele cuceriri plan mondial în ceastă direcție. pe

portugheze 
aurul așteptat

Revin la meci. Englezii au în
vins pe drept și nimeni nu le mai 
contestă acum jocul strălucitor. 
Gonesc ca niște mașini, șutează ca 
niște mașini și își toacă adversarul 
fără întrerupere. Dar singurul din
tre ei care împletește tehnica de 
mare finețe cu forța e Boby. Boby 
l-a pus in umbră pe Eusebio. Și 
va încasa premiul ce se acordă 
celui mai bun jucător al 
— asta fiindcă a avut 
joace. Eusebio, servit de 
legii Iui numai din an în 
putut să perforeze masiva apărare 
britanică. Totuși, maurul și-a fă
cut datoria A transformat’impeca-

turneului 
cine să-l 
către co- 
paști, n-a

trebuia sancționat. Mulți din spe
cialiștii din delegația noastră sînt 
de aceeași părere. Aseară, după 
meci, la televizorul dat cu înceti
nitorul 
fusese hent. 
portughezilor 
compartimentul 
rea, în frunte 
Perreira. In

doua a 
noastre, 
că pînă 
mis un 
maestru 
terie de demolări, nu s-a repezit 
la Eusebio să-1 sfîrtece decît de 
două ori pe tot parcursul meciului. 
Cei care au stăpînit terenul sînt 
englezii, iar din jindul lor s-a de
tașat Boby Charlton, cel mai mare 
șuteur și, mai presus de toate, un 
organizator de joc cum n-am mai 
văzut în acest turneu. Boby este 
astăzi zeul Angliei, fotografiile lui 
se vînd la toate chioșcurile, tinerii 
le poartă pe piept prinse în agra
fe, 4 femei care au născut 
noapte și-au botezat copiii cu 
mele lui. Pentru prima oară 
spune și eu cu conștiința pe 
plin împăcată că elevii lui Ramsey 
meritau să figureze în finală. După 
jocul prestat aseară se spune des
pre ei că fac parte din diamante
le imperiului britanic, Aseară ni
meni, dar absolut nimeni nu le-ar 
fi putut rezista.

Nu voi încerca un film al meciu
lui, l-ați vizionat prin intermediul 
televiziunii, vă voi descrie, pe cît 
îmi stă în puteri, atmosfera ' de 
dinainte și din timpul meciului. 
Personal am văzut încă de diminea
ță că englezii sînt puși pe fapte 
mari. întîi de toate s-au învîrtit de 
o ploaie torențială, străzile erau 
adevărate rîuri. Apoi, la ora 10,00 
la Royal Garden Hotel au început 
pressingul psihologic. Zeci de foto
reporteri londonezi au venit aici 
la palatul presei ca să fotografie
ze sulul de hîrtie tele-tip consu
mat de un ziarist argentinian după 
meciul cu Anglia. Sulul măsoară 
18 metri (aproape 30.000 de cuvin
te) și 7 oameni de serviciu s-au 
chinuit o jumătate de oră ca să-l 
întindă pe balustrada scării ce lea
gă etajele I și II. După cîte am 
înțeles englezii pregătesc un răs
puns dur (în același timp dădeau 
și un avertisment ziariștilor de pes
te golful Byscaia) la atacurile sud- 
americanilor. Aceștia, sud-america- 
nii acuză, acuză, acuză mereu. De 
pildă, cuvîntul idiot adresat unuia 
sau altuia dintre organizatori îl 
lntîlnești frecvent în fiecare arti
col sau declarație a lor. Argentina 
a anunțat oficial că în semn de 
protest față de deciziile F.I.F.A. 
nu va mai participa la campionatul 
mondial din 1970 iar președintele 
republicii a transmis jucătorilor

Prin telefon de la trimisul nostru special 
la Londra, FĂNUȘ NEAGU

ast- 
nu- 
pot 
de-

Scott, secretar dfe onoare ai aso
ciației naționale a proprietarilor de 
ciini, luînd apărarea lui Alf Ram
sey, care i-a taxat pe argentinieni 
de animale, spune : ,,Noi știm 
foarte bine cum se dresează cîinii 
și putem foarte bine să dresăm 
și 11 cîini mai mari" etc. etc.

La stadion (arhiplin, bineînțeles) 
galeria 
fanfara 
regală, 
de cel 
cîntec american care vorbește des
pre băieții veseli și despre victorii. 
Iar cînd orchestra a intonat me
lodia pe care o murmuram și noi 
în copilărie, Ia școală : „Fluturaș 
nu mai ai aripioare" — 
de oameni s-au pornit să 
dată cu ea. Ziariștii din 
Britanie ridică în ceruri 
Eu unul însă găsesc că a 
gușită. Giuleștenii noștri ar fi pri
vit la ea cu milă. Giuleștiul, chiar 
în zi proastă, îți joacă o astfel 
de galerie în buricele a două deș
te. Și după 10 minute o trimite 
la plimbare cu sfatul hai, du-te și 
învață.

s-a întrecut în cîntece cu 
unui regiment din garda 

Tribunele au cîntat și ele 
puțin 20 de ori un vechi

100.000 
cînte o-

Marea 
galeria, 
fost ră

Și 
în 
au 

porții.

bil o lovituri de la 11 metri, 
fiindcă veni vorba de pedepse 
careu trebuie spus că englezii 
săvirșit 3 hențuri în fața 
Dar arbitrul n-a acordat decît unul. 
După părerea mea, domnia sa a 
greșit flagrant, cel puțin la hențul 
al treilea săvirșit de căpitanul 
Moore. Domnul Jackues Ferran, 
redactor-șef la „France-Football", 
ne-a spus astăzi, lui Ion Ghițulescu 
și mie : ,,Cred că arbitrul n-ar fi 
acordat penalti nici englezilor în
tr-o situație asemănătoare ; hențul 
n-a fost făcut cu intenție". în 
schimb vest-germanu! Fritz Walter, 
care a jucat de 61 de ori în na
ționala țării sale („Am debutat în 
națională la 14 iulie 1940 intr-un 
joc împotriva României ; echipa 
dv. de astăzi — am văzut-o cu 
cîteva luni în urmă — este o for
mație foarte puternică. Mi-au plă
cut mult Pîrcălab și Dobrin, dar 
Dobrin face prea multe exchibiții 
și asta costă, apărarea adversă 
găsește timp să se replieze”) mi-a 
declarat că hențul comis de Moore

s-a văzut cj intr-adevăr
Cel mai bun om al 

a fost Coluna, iar 
mai slab, apăra- 

cu portarul Jose 
apărare, fundașul 

Festa și-a justificat numele, iar 
Batista a apărut, cînd și cînd... 
foarte mototolit. La un moment 
dat, Coluna, supărat că unul din
tre apărători a luftat de două ori 
la rind, a trimis mingea în nori. 
Pe de-asupra stadionului trecea un 
avion de cursă și mă gîndesc că 
dacă pilotul era portuohez ar fi 
scos mina s-o prindă, dînd astfel 
compatriotilor săi putinta sj mai 
răsufle un pic. Același Coluna, în 
ultimele minute, a expediat ca din 
tun. un șut la păianjen 
portarul englezilor, om 
de sălbăticiune, a scos 
afara barelor printr-un 
culos.

Federația de fotbal 
acorda echipei Marii Britanii, dacă 
aceasta va intra în posesia cupei 
,,Jules Rimet", 22.000 de lire ster
line. Eusebio, care pînă acum a 
marcat 3 goluri, cu unul mai mult 
decît echipa Angliei in toate me
ciurile, după cum am mai spus, 
va încasa cecul de 1 000 de lire. 
Acest cec este oferit de clubul 
pariorilor — bridge, bakara, che- 
min-de fier, 
rișca, popa
După cum vedeți, plouă cu bani. 
Plouă cu bani, plouă cu insulte... 
Iar de trei o-ri pe zi plouă cu cofa. 
Anunț pe cititorii noștri că repor
tajul pe marginea finalei campio
natului va fi transmis de scriito
rul Constantin Chiriță.

ălătorul pornit pe 
drumurile Asiei 
centrale — te zicea 
odinioară — tre
buie să aibă trei 
lucruri: cămila
credincioasă, bur
duful din piele 
plin cu apă și o-

chii sufletului larg deschiși în 
jur. De primele două, călătorul 
anului 1966 se poate dispensa 
fără prea mari riscuri: are 
oricînd la dispoziție un „II" 
mai iute de... aripă și provizii 
de limonadă rece. Nu însă și de al treilea : invitația aceasta patetică, foarte în stil oriental, 
e parcă, și mai binevenită azi, 
pentru cel pornit să cunoască 
republicile sovietice din inima 
Asiei. E un fel de „Sesam, 
deschide-te !" într-o lume 
vătuită încă în atmosfera 
chilor basme orientale, 
structural metamorfozată 
rînduielile socialiste. în Orien
tul sovietic se intră pe poarta 
poeziei: toate marile orașe 
asiatice au nume inventate de 
edili-poeți. Așhabad înseamnă 
orașul iubirii, Alma-Ata — 
tatăl merelor, Samarkand — 
cel care îl vede se bucură, 
Tașkent — orașul de piatră... 
Dar Așhabadul se usca de 
sete — pînă acum cîteva de
cenii — căci deșertul negru, 
Kara-Kum, ajungea pînă în 
pragul caselor, nisipul fier
binte înghițea vegetația și 
stingea viața, iar picătura de 
apă avea valoarea aurului. în 
Samarkand, oraș de aceeași 
vîrstă cu Roma antică, în care 
trufașul Timur Lenk ridică în 
secolul 14 moschei și medrese 
(școli teologice), de o splen
doare greu comparabilă, doar 
2°/o din populație era alfabeti
zată (iar cunoașterea de carte 
pretindea atunci doar citirea 
Coranului).

„Tatăl-merelor" era un tîrg 
pustiu de graniță cu ulițele 
invadate de cîini înfometați, 
așezat la 509 km de gara cea 
mai apropiată... Poezia Orien-

tului avea ceva amar, iar 
pitorescul său însemna, intr- 
adevăr, „mizeria altuia".

Cine poposește azi în Orien
tul sovietic, trebuie să recu
noască marea relativitate a 
noțiunilor de timp și spațiu, 
în decurs de cîteva ore va 
străbate distanțe de mii de 
kilometri și... de milenii : 
Buhara — orașul muzeu al 
Asiei centrale — e bine trecut 
de 2 000 de ani, Dușanbe este 
un oraș fără trecut, avînd 
exact vîrsta R.S.S. Tadjice, a 
cărei capitală 
torid începe ;?ieste. Deșertul ; azi la poarta

deo și prin pantele sale de ski). 
Iar Samarkandul, orașul în ca
re cei 2 la sută de știutori de 
carte citeau cîndva Coranul 
doar printre rînduri (sub 
versetele arabe era scrisă mă
runt traducerea persană, și pe 
aceasta o înțelegeau și psal- 
modiau credincioșii, creînd 
astfel știuta expresie „a citi 
printre rînduri"), este astăzi 
un oraș universitar 
facultăți și 9 000 de 
cu singurul Institut 
hanului din lume.

Există, nu departe 
lele rotunde, gălbui,

cu 10 
studenți, 

al astra-

de cupo- 
ale baza-

La o casă de odihnă din apropierea Așhabadului

3 km deAșhabadului (la doar 
aeroport), dar deșertul a tre
buit să se dea bătut: în imen
sitatea orbitoare a oceanului 
de nisip trece acum 
albastră a canalului 
Kum, prin care apele
Dariei trimit viață de-alungul 
a 800 km. Apa înseamnă aici 
bumbac, înseamnă pîine, în
seamnă vin, înseamnă fructe 
aromate (cu recolta de „i alb" pe un singur an

artera 
Kara- 
Amu-

Cicliști la anti e name in

A te pregăti temeinic, a 
cunoaște in adîncime dome
niul studiat, a te preocupa 
cu pasiune, a te strădui pen
tru cele mai bune soluții me
todologice — nu reprezintă, 
numai, premize ale produc
tivității muncii sau ale suc
cesului profesional. Ele sint 
imperative morale. Și (in lumina celor știute despre ritmul de dezvoltare al științei) ceea ce se cere — cercetătorului de azi, nu este numai rezolvarea unei probleme, ci 
rezolvarea ei cît mai rapidă.Să mai subliniem și ideea că o activitate de cercetare satisfăcătoare, nu se poate dezvolta decît intr-un climat moral favorabil. Relațiile din
tre oamenii de la locul de pro
ducție științifică se răsfrîng — 
nemijlocit sau mijlocit — asu
pra randamentului, asupra 
calității rezultatelor. S-a vorbit și se vorbește mult despre condițiile materiale ale activității științifice — printre ele, cea mai importantă fiind dotarea tehnică, cu aparatură. Dar există și condiții extra- materiale la fel de însemnate — și una dintre ele este atmosfera spirituală. Unele atitudini față de muncă și față de colegi — se cer tot mai radical depășite, în conformitate cu structura de azi a muncii din știință : de exemplu, individualismul. Asupra acestui aspect vom reveni intr-un alt articol al ciclului nostru închinat conturării unora dintre problemele pe care le pune dezvoltarea științei contemporane. Spiritul de colaborare, 
de ajutor colegial și tovără
șesc, se cere completat cu res
pectul reciproc pentru munca 
pozitivă, cu simpatia pentru 
eforturile altora, cu relații cît 
mai strînse, și mai adecvate 
intre oamenii aparținînd Ia generații deosebite, între conducători șî subalterni. Poate că cel mai prețios motor ai creației științifice este entu-

rului din mijlocul orașului 
Buhara, o splendidă construc
ție arhitectonică a cărei le
genda aruncă lumini edifica
toare asupra perseverenței și 
forței creatoare a popoarelor 
din Asia Centrală. E minare
tul Kalian — „cel mare" — 
ridicat în fața medresei Miri 
Arab pentru a chema musul
manii la cele cinci slujbe de 
vineri, dar și pentru a lumina 
în noapte drumul caravanelor 
ce străbăteau pustiul. Sînt 
peste 340 de ani de cînd mina
retul Kalian își îndreaptă spre 
cer falnica sa siluetă înaltă de 
47,5 m, dominînd orașul, nelă- 
sîndu-se 
cutremur, 
furtună, 
mereu înnoite pentru cele 13 
brîie de ornamente ce-l cu
prind. Se spune că după ce au 
turnat fundațiile minaretului 
— la o adîncime de cincispre
zece metri și jumătate în 
pămînt — cei doi meșteri care 
conduceau lucrările au fugit, 
spre cumplita furie a emirului 
de Buhara. S-au întors abia 
după doi ani, supți de foame 
și frînți de oboseală. Condam
nați pe loc la moarte de către 
emir, ei au cerut un ceas de 
răgaz pentru a putea explica 
cauza neașteptatei lor fugi: de 
ar fi continuat atunci con
struirea monumentului, pe 
fundațiile încă neconsolidate, 
minaretul „cel mare" nu ar fi 
putut înfrunta veacurile, nu 
s-ar fi putut ține pe picioare. 
?i au preferat să-și ia lumea 
în cap, să riște mînia emiru
lui — care nu ar fi acceptat 
întîrzierea construcției — decît 
să facă un lucru de mântu
ială...

Meșterii au fost grațiați de 
la moarte și minaretul Kalian 

și-a putut înălța maiestoasa 
linie spre cer... Strănepoții 
constructorilor din Buhara au 
dat viață, mai tîrziu, deșertu
lui, au făcut nisipul să învie.

,aur 
al 

Tadjikistanului se poate fa
brica o cantitate de metri de 
țesătură egală cu de 35 de ori 
distanța de la Pămînt la Lună
— au calculat statisticienii). 

Apa și grădinile — iată
două din „miracolele" înfăp
tuite de puterea sovietică în 
inima fierbinte a Asiei. Pe dra
pelul roșu al Uzbekistanului — 
pămînt în care șase luni pe an 
nu cade o picătură de apă — 
trece o fîșie albastră: 
simbolul apei, a 
viață pustiului 
apei ce străbate 
Buhara, aducînd 
tone de bumbac 
mițînd creșterea a încă 100 000 
de oi karakul... Există, pe aici, 
un obicei al locului: cînd se 
însoară tinerii, plantează un 
număr de 10 copaci. Și fiecare 
copil adus pe lume, trebuie 
sărbătorit cu sădirea unui 
copac în fața casei. Cînd 
trecut prin satul Kivrai 
apropierea Tașkentului, 
numărat pomii ce umbreau 
ferestrele caselor : nicăieri nu 
vedeai mai puțin de trei... 
S-ar părea că înțeleaptă vorbă 
din bătrîni — cine trece prin 
viață fără a face un copil și 
a sădi un pom, degeaba trece
— nu a rămas pe aici fără 
ecou I

în felul său, Alma-Ata capi
tala Kazahstanului — bate și 
ea un record : aici există, pe 
cap de locuitor, cîte 80 m3 de 
spații verzi (orașul de la poa
lele T ian-Șanului ispitind de
altfel pe toți sportivii lumii 
prin celebrul său patinoar Mi-

ii ar Banks, 
cu reflexe 
mingea în 
salt mira-

Paza din meciul de fotbal 
Portugalia-Anglia

engleză va

probabil și tabinet, 
prostu și copeica.

u
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clintit 
neatins 

stîrnind

de niciun 
de nicio 
admirații

este 
apei ce a dat 
Kîzîl-Kum, a 
canalul Amu- 
încă 70 000 de 
anual, și per-

nou 
am 
din 
am

SANDA FAUR

• CONTINUĂRI
ziasmul tineresc, împletit cu puritatea avîntului și cu abnegația, caracteristice vîrstei. De aceea, cele mai reprobabile atitudini sînt cele care lovesc în acest complex de însușiri: monopolismul asupra unor subiecte de cercetare, subestimarea valorii tinerilor, promovarea pe alte criterii decît pe cele obiective, succesul lingușitorilor și al egoiștilor. „Codurile" de comportare în viața științifică, ar trebui să menționeze și să sancționeze asemenea practici, dacă undeva s-ar ivi.

Cercetarea științifică, înțe
leasă de pe pozițiile unei res
ponsabilități corespunzătoare, 
cere o tărie morală remarca
bilă. Ea include sacrificii, 
muncă uriașă și neobosită, o 
dragoste de adevăr mai pu
ternică decît dragostea de pro
pria persoană. Desfășurată 
într-un climat adecvat — ea 
este și o înaltă instituție de 
perfecționare morală.

ȘTIINȚA ESTE O ȘCOALĂ 
A CINSTEI, A CORECTITU
DINII, A SINCERITĂȚII, A 
DEZINTERESULUI, A OBIEC
TIVITĂTII, A COLABORĂ
RII INTRE OAMENI, INTRE 
POPOARE, ÎNTRE GENERA
ȚII. ESTE CEEA CE A DO
VEDIT ȘI DOVEDEȘTE DIN 
PLIN EXPERIENȚA ACES
TOR ANI DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA ROMÂNEAS
CĂ.

zei activității în producție sau a pregătirii profesionale, se discuta problema organizării timpului liber. „Noi cum ne distrăm?" S-au făcut propuneri concrete, la care toți și-au dat asentimentul. Sprijiniți din punct de vedere material de către conducerea unității, uteciștii au amenajat cîteva terenuri de sport, un club, parcul. Vara trecută a fost foarte călduroasă. Apa cișmelelor nu ajungea să răcorească frunțile îmbrobonate de sudoare. Șiretul era la distanță de cîțiva kilometri.— Ce-ar fi să ne facem șl un ștrand ? s-au gîndit tinerii. Sursă de apă era : o fîntînă cu un debit foarte mare. Și, în vreo două săptămîni, în incinta stațiunii s-a ivit un ștrand cu dimensiuni olimpice, opt culuare de înot, trambulină, instalații de iluminat pentru eventuale concursuri nocturne. Și chiar în mijloc, după un plan ingenios, o fîntînă arteziană. Aici s-au organizat întreceri între mecanizatori în timpul liber.Nu există condiții deosebite la S.M.T. Iugani. Ca aici e în multe alte locuri. Explicația succeselor de aici constă în activitatea bună, în inițiativele interesante ale organizației U.T.C., care stimulează interesul tuturor tinerilor din S.M.T., convinși că ceea ce fac, fac pentru ei.
Totul a fost făcut după orele de program. Și au participat toți tinerii. (De fapt, din cei 195 de mecanizatori, 190 nu au împlinit vîrsta de 30 de ani).Nu rareori, în cadrul adunărilor generale, în afara anali-

procesului tehnologicAmintesc în acest sens hidro- fugarea valului cu emulsie de parafină preparată prin pro-

cedeul cu ultrasunete, încle- ierea P.A.L.-ului cu adeziv ureoformaldehidic, cu adaos de formol, și noile rețete de preparare a pastei pentru chibrituri. Un colectiv de ingineri studiind mai multă vreme procesul tehnologic al P.A.L.- ului a găsit un nou întăritor pe bază de clorură de amoniu, care, aplicată, conduce la scurtarea timpului de presare la cald a plăcilor și la creșterea productivității muncii.Ca urmare a aplicării măsurilor care vizau îmbunătățirea calității, proporția plăcilor a- glomerate de categoria „A“ a crescut în primul semestru cu încă 9,6 la sută.Specialiștii noștri manifestă 
o preocupare continuă pentru Introducerea noului.Prețioase inovații au propus cabinetului tehnic — o bună parte fiind deja aplicate — uteciștii Iacob Costel, Alexandru Ghidescu, Tudorel Zăvoi, Viorel Stoian, precum șl Aurelia Drăgănescu, Alexandrina Gegu, Mihail Kogălniceanu.Succesele de pînă acum, în puținii ani de la intrarea în producție, a Complexului de industrializare a lemnului din Brăila, precum și în prima jumătate a anului burent ne mobilizează în realizarea sarcinilor de viitor, privind creșterea capacității de producție a secțiilor.De curind, laboratorul de încercare a calității a dat aviz favorabil producerii pe cale industrială a unui nou tip de plăci aglomerate care pot fi finisate cu melamină și materiale plastice, realizat de specialiștii noștri. Acest nou succes constituie un îndemn în plus pentru oamenii din întreprinderea noastră, vîrstnici șt tineri, de a găsi noi căi pentru

creșterea în continuare a productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și pentru obținerea a cît mai multor beneficii printr-o valo-arificare cît mai complexă masei lemnoase.
Bacalaureat I9BB

prof. univ. 
MIHAIL BOTEZDelegat fiind cu prezida- rea examenului de bacalaureat (comisia nr. 54 — Liceul „Gh. Lazăr") am putut constata că pregătirea la științele pozitive a fost în general bună și foarte bună pentru acei candidați al căror obiect la alegere era fizica, în al doilea rînd erau cei care aveau chimia și ultimii, aceia care aveau biologia.Am constatat însă o pregătire lacunară venților de liceu la matematică, ștințelor este o piedică importantă în asimilarea unor cursuri ce se țin în anul I al facultăților, ca de exemplu : geometria descriptivă, de la institutele politehnice, sau cea sintetică de la facultățile de matematici.Studenții întîmpină din anul I greutăți mari la asimilarea cursurilor citate, întrucît se descoperă lipsuri surprinzătoare, la noțiuni de : simetrie, distanță, poliedru și altele sînt de cele mai multe ori eronat formulate sau complet ignorate.De aceea, propunem ca pentru secția reală examenul de matematici să cu-

a absol-Lipsa de ;i cuno- geometrie

prindă două teze, una de geometrie și trigonometrie (trigonometrie, geometrie plană, în spațiu și analitică), a doua probă la matematici să se refere la calculul algebric, elemente de teoria ecuațiilor și elemente de calcul diferențial.Pentru secția umanistă propunem, de asemenea, ca examenul de limba română să conțină o probă de gramatică și una de istoria literaturii române. Aceasta, deoarece s-au observat în tezele elevilor greșeli de exprimare, greșeli gramaticale acordarea unui înțeles e- ronat unor cuvinte etc.La literatura română s-a constatat că foarte puțini candidați cunoșteau din lectură proprie conținutul operelor asupra cărora erau in- terogați. Dacă se ia în considerare propunerea ce o facem, materia predominantă a secției alese de candidat va avea un coeficient de importanță care va asigura o mai bună pregătire pentru viitoarea lor activitate universitară.
MARGARETA AILINCĂI 

profesoară emerită

bajul acestor științe devine 
foarte specific, bacalaurea
tul devine oarecum ansam
blul datelor și al limbaju
lui comun care face posi
bilă înțelegerea între oa
meni, care lucrează în 
știință, cultură, politică, 
artă. De aici stringența ne
cesității culturii generale în 
societate. De aici necesita
tea de a se generaliza baca
laureatul pentru toți cetă-

țenii unui stat contempo
ran.

Examenul de bacalaureat 
trebuie să verifice cuno
ștințele care asigură aceste 
date ale culturii generale : 
limba și literatura română, 
istoria și geografia patriei, 
filozofia, matematica, fizi- 
ca-chimia și 
Nu trebuie să 
examen al 
de cunoștințe, 
examen al amănuntului, ci 
un examen al cunoștințelor 
care asigură o orientare în 
problemele esențiale ale 
științelor și culturii în ge
neral.

Formularea problemelor 
din biletele examenului de 
bacalaureat dovedesc că se 
ține seama de aceste consi
derente. De multe ori însă, 
colegii din comisie nu fac 
deosebire prin întrebările și aprecierea răspunsurilor 
primite între o examinare 
trimestrială la clasă și exa
menul de bacalaureat.

Bacalaureatul este, desi
gur, tot acel schelet al ma
rilor ansambluri care ră
mân — în mintea și în con
știința unui om, după ce ai 
uitat amănuntele. Candida
tul trebuie ajutat din vre
me să înțeleagă esențialul, 
semnificativul, legile gene
rale ale unui fenomen 
tematic, fizic, chimic, 
logic, istoric, artistic, 
aceea, mai ales pentru 
fesori cu mai puțină expe
riență, socot că ar fi 
foarte necesară stabili
rea, pe discipline a
îndrumătoarelor în pro
blemele esențiale, gene
rale și semnificative, un fel 
de îndreptar orientativ în 
propria lor materie de exa
minat la acest ultim prag 
al liceului, conceput ca o 
școală de cultură generală.

biologia, 
fie un 

volumului 
nu un

ma- 
bio-

De 
pro-



*Vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

în Turcia
(Urmare din pag. I)tehnică este una dintre mai importante instituții învățămînt superior aletea cele de Turciei. Âici învață în prezent aproape 4 000 de studenți turci și din țările Orientului Mijlociu.Oaspeții români au primit explicații privind înființarea universității și perspectivele de dezvoltare. A fost vizitat apoi un modern laborator de cercetări chimice și petrochimice.In încheierea vizitei, la universitate, premierul român a urat acestui for de înaltă pregătire, o dezvoltare rapidă, succese demne de entuziasmul cu care este condus, pentru a da poporului turc care vor contribui la tarea și prosperitateaIn cursul vizitelor, români au fost însoțiți de ambasadorul Turciei la București și de alte persoane oficiale.La amiază, ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil cu soția, a oferit un dejun în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.Au participat membrii delegației guvernamentale ro- mîne și membrii ambasadei române Ia Ankara.La dejun au luat parte Suleyman Demirel, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Turcia, cu soția, Cihat Bilgehan, ministru de stat, Ibrahim Deriner, ministrul energiei și resurselor naturale, alți membri ai guvernului, senatori, deputați, generali ai armatei turce, oameni He știință, funcționari superiori.Au participat, de asemenea, șefi ide misiuni diplomatice a- creditați în capitala Turciei.Dejunul a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

Ion Drînceanu. Au participat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membrii delegației și membrii ambasadei române.Au fost de față Suleyman Demirel cu soția, Ihsan Sabri Caglayangil cu soția, și alți membri ai guvernului turc, Cemal Tural, șeful Marelui Stat Major, Celalettin Coș- gun, guvernatorul Sezai Erkut, Ankarei.primarul An-

karei, ambasadorul Turciei la București, senatori și depu- tați, șefi ai partidelor politice turce, oameni de știință, artă și cultură, ziariști turci și străini.Au participat, de asemenea șefi de mfeiuni diplomatice a- creditați în capitala Turciți.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, nească.
Ecouri

priete-

A

cadrele dezvol- sa. oaspeții
presa turcă

27 Trimisul

Miercuri seara la hotelul „Ankara Palace" a avut loc o recepția oferită de ambasadorul României la Ankara,

ANKARA
special Agerpres, V. Stamate, 
transmite :

Ziarele turcești continuă să 
publice știri și articole 
consacrate vizitei delegației 
guvernamentale române. Ma
joritatea ziarelor înserează fo
tografii înfățișînd aspecte din 
timpul vizitelor făcute de 
delegație, precum și informa
ții ale Agenției turce de presă 
„ANATOLIA "referitoare la 
convorbirile oficiale româno- 
turce.

Ziarul „CUMHURIYET" sub
liniază într-un comentariu că 
îngrădirea artificială care a 
existat în relațiile dintre cele 
două țări, în perioada de 
după cel de-al doilea război 
mondial, nu a rezistat puterni
celor legături istorice și geo
grafice care existau de multă 
vreme. Ziarul scrie că „Ion 
Gheorghe Maurer este primul 
șef de guvern din țările Eu
ropei de răsărit care vizitea
ză Turcia după cel de-al doi
lea război mondial" și arată 
că politica externă a Româ
niei se bazează pe respectarea 
independenței, neamestecului 
în treburile interne ale altor 
state și pe colaborarea între 
state".

Ziarul „YENI GAZETTE" 
relevă, într-un editorial, că 
Turcia caută în prezent să-și 
dezvolte relațiile cu țările din 
Balcani. „Convorbirile de la 
Ankara — scrie ziarul — vor

schim- 
chiar 

este

contribui la lărgirea 
burilor economice și 
dacă această colaborare 
limitată — ea puțind fi dez
voltată în viitor — va contri
bui la schimbarea situației 
din Balcani".

„Turcia și România sînt 
lari care întotdeauna au fost 
prietene și au rămas prietene 
— scrie ziarul „ULUS" în
tr-un articol de fond semnat 
de deputatul Cihat Bakinn. 
Apele Mării Negre — conti
nuă ziarul — ne-au unit în
totdeauna. Astăzi clin nou ele 
aduc pe cele două țărmuri, în 
ambele sensuri, dragostea și 
stima. Regimurile pot fi dife
rite, întrucît fiecare este stă- 
pin în casa lui. Acest fapt nu 
trebuie să frîneze însă rela
țiile internaționale de stimă 
și respect. Convingerea noas
tră este că după pasul 
prin această primire 
roasă făcută primului 
tru român va urma o

iar 
manifesta

marcat 
căldu- 
minis- 

dezvol- 
cele

PE
SCURT

La invitația Sovietului Suprem 
Moscova într-d vizită oficială de 
Naționala a Turciei, în frunte 
Adunării Naționale.

Ml U.R.S.S., miercuri ■ sosit la
10 zile o delegație a Adunării 

cu Terruh Bozbeyli, președintele

Agenția TASS anunță că C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. au hotărît constituirea 
Ministerului unional-republican al U.R.S.S, pentru menținerea ordinei 
publice, în scopul asigurării unei conduceri operative unice a acti
vității organelor în lupta împotriva infracțiunilor. Totodată, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a emis un decret potrivit căruia spo
rește răspunderea administrativă și penală pentru acțiuni huliganice 
și se stabilesc termene reduse pentru cercetări și dezbateri judi
ciare în aceste probleme. In documentele adoptate se subliniază că 
măsurile prevăzute trebuia să se realizeze pe baza respectării -stricte 
a legalității socialiste.

Agenția TASS anunță că C.C.

într-o încercare de a împiedica organizarea Congresului Uniunii naționale a studenților din Brazilia (U.N.E.), forțele armate braziliene au ocupat, „pe termen nedefinit", centrul studențesc din orașul Belo Horizonte, unde urma să aibă loc această reuniune. Totodată au fost arestați 10 conducători ai studenților și au fost adoptate măsuri pentru a se împiedica sosirea la Belo Horizonte a unui număr de 5 000 de studenți, care urmau să participe la Congresul programat să înceapă la 28 iulie.
Ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, și-a încheiat la 27 iulie vizita pe care a întreprins-o în Uniunea Sovietică. în cursul vizitei, care a durat trei zile, el a avut întrevederi cu Vasili Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Vladimir Se- mîonov, locțiitor al ministrului și cu alte persoane oficiale. Au fost abordate unele probleme internaționale actuale, în primul rînd situația din Europa, precum și probleme referitoare la colaborarea dintre cele două țări.
După o activitate politică de aproape 34 de ani, Paul Henri Spaak, fostul ministru de externe al Belgiei, a hotă- rît să se retragă definitiv din viața politică. El și-a prezentat la 27 iulie, președintelui Camerei reprezentanților a Parlamentului belgian, Achille van Acker, demisia din calitatea de deputat.
Primul ministru britanic, Harold Wilson, urmează să sosească la Washington într-o vizită oficială pentru a avea convorbiri cu oficialitățile americane. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Bill Moyers, a declarat că n-a fost stabilită o ordine de zi precisă a convorbirilor, dar acestea se vor referi în special la probleme ca N.A.T.O. șî relațiile Est-Vest.
Antonin Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, l-a pri

mit miercuri pe ministrul afacerilor externe al Franței, 
Couve de Murville, și a avut cu el o convorbire în legătură 
cu situația internațională actuală, problemele europene și 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

In aceeași zi, ministrul francez a dus tratative cu Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei.

tare a colaborării, 
două națiuni vor 
reciproc prietenie în serviciul 
păcii".

Numeroase ziare, printre 
care „MILLIET", „CUMHU
RIYET" și altele, publică știri 
referitoare la vizitele făcute 
de delegația română la An
kara și la perspectivele dez
voltării relațiilor economice 
dintre România și Turcia.

Opera bucureșteană

NATO

în luna septem-

la Atena

I

noul > eșec al agenția France că toate discu-

„celor 14

PARIS 27 — (Agerpres). — Consiliul reprezentanților permanent! al N.A.T.O. s-a întrunit miercuri la Paris (în absența Franței) în două ședințe succesive pentru a dezbate o serie de probleme privind retragerea Franței din comandamentele integrate ale pactului nord-atlantic. Parti- cipanții la întrunire au încercat să definească rolul și misiunile forțelor franceze, cooperarea lor cu forțele integrate, precum și probleme privind staționarea ■ unităților militare franceze pe teritoriul R.F.G.La sfîrșitul celor două ședințe, un purtător de cuvînt al N.A.T.O. a declarat că în timpul dezbaterilor nu s-a ajuns la nici un acord asupra problemelor abordate. S-a stabilit ca respectivele probleme să fie luate în discuție din nou brie.Comentînd „celor 14“, Presse scrie țiile partenerilor Franței de cînd aceasta a hotărît să se retragă din comandamentele integrate n-au reușit să se încheie cu un punct de vedere comun.

ATENA 27 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite: Miercuri a so
sit la Atena ansamblul Tea
trului de operă și balet din 
București, care urmează să 
prezinte, în cadrul Festivalu
lui Atenei, o serie de specta
cole pe scena Teatrului an
tic „Herodos Atticus" de la 
poalele Acropolei. Solii artei 
românești au fost întîmpinați 
la aeroportul Elenikon de 
conducători ai Festivalului 
Atenei, de oameni de artă și 
cultură greci. Au fost de față 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena

Mircea Balănescu, șt alți mem
bri ai ambasadei.

Publicul atenian așteaptă cu 
viu interes spectacolele an
samblului operei și baletului 
românesc. Ziarele din capitala 
Greciei relevă că ansamblul 
cuprinde pe cei mai valoroși 
reprezentanți ai artei lirice și 
coregrafice române. Astfel, 
cotidianul „To Vima“ subli
niază că artiștii români au 
obținut premii de prestigiu la 
numeroase concursuri inter
naționale. La rîndul său, zia
rul „Eleftheria" scrie despre 
„tradițiile bogate ale artei li
rice române".

„Afară cu agresorii ameri
cani din Vietnam !". Sub a- 
ceastă lozincă se desfășoa
ră în Japonia numeroase 
demonstrații ale populației. 
Iată, in fotografia noastră, 
un aspect de la o asemenea 
demonstrație care a avut 
loc zilele trecute in fața am

basadei S.U.A. din Tokio

dus la Bonn liniștea cuvenită după o îndelungată ac
tivitate febrilă. Incertitudinea care a cuprins cele mai 
înalte sfere în legătură cu evoluția vieții politice după 
vacanța parlamentară, determină o serie de combinații 
de culise. In urma pierderii majorității în landul Rc- 
nania de nord — Westfalia de către partidul guverna
mental Uniunea Creștin Democrată, însăși soarta gu
vernului de la Bonn, bazat pe coaliția dintre Uniunea 
Creștin Democrată și Partidul liber-democrat, a fost 
pusă sub semnul întrebării. In aceste condiții a fost 
relansată ideea „marii coaliții", adică eventualitatea 
unei colaborări cu social-democrații chiar în guvernul 
federal. Inițiatorul acestei „deschideri", liderul social
democrat Herbert Wehner susține constituirea unei 
coaliții de centru-stînga „după modelul italian". După 
alegerile generale pentru Bundestag, cînd social-demo
crații n-au izbutit să se impună (așa cum speraseră) 
în dauna creștin-democraților, ipoteza „marii coaliții" 
s-a desumflat, iar acum ea a fost reactualizată.

Tocmai teama față de perspectiva de a fi obligați 
să-i primească pe social-democrați în guvernul de la 
Bonn i-a determinat pe liderii creștin-democrați să 
manevreze febril pentru a menține în landul Renania 
de nord — Westfalia „mica coaliție" cu partidul liber- 
democrat. Dacă ar fi cedat pasul Ia Dusseldorf, con
secințele Ia Bonn s-ar fi resimțit inevitabil... După o 
îndelungată pregătire în culise, Franz Mayers a fost 
desemnat prim-ministru al landului. La primul scru
tin din parlamentul landului, Mayers a obținut 100 de 
voturi din cele 2000 de mandate și deci — potrivit 
legislației în vigoare — nu a fost ales; atunci a fost 
organizat al doilea tur la care majoritatea simplă 
este suficientă pentru alegerea șefului guvernului 
local.

Infrîngerea suferită de U.C.D. în landul Renania de 
nord — Westfalia a dat apă la moară adversarilor 
cancelarului Erhard, căruia i se reproșează că nu ține 
ferm în mină frînele puterii. Infrîngerea a fost folo
sită pentru reaprinderea criticilor la adresa politicii 
economice și sociale imprimată de Erhard. Sindicatele 
catolice, care dețin poziții puternice în landul Rena
nia de nord — Westfalia, îl trag* la răspundere pe can
celar pentru faptul că politica economică aplicată de 
guvernul lui Ie-a adus deservicii lor și întregului 
partid creștin-democrat și a înlesnit ascensiunea so- 
cial-democraților.

Se semnalează, de asemenea, frămintări vecine cu 
dezorientarea în rîndurile micului Partid Liberal De
mocrat, căruia i s-a rezervat rolul de a completa 
majoritatea guvernamentală în Parlament (în schimbul 
postului de vicecancelar și a cîtorva portofolii).

Menținerea „micii coaliții" la Diisseldorf nu are, 
evident, o valoare absolută, de vreme ce atacurile la 
adresa conducerii lui Erhard se întețesc în propriul 
său partid. ‘

Pînă la reluarea lucrărilor Bundestagului, Ia mijlo
cul lunii august, tratativele de culise au loc în cel 
mai strict secret. Marea întrebare este dacă zdrunci
narea pozițiilor U.C.D. va fi cu adevărat reparată sau 
se va trece la o reorientare mai profundă a politicii 
vest-germane.

Z. FLOREA

Puternice atacuri Mitingul

CONGO (BR AZAVILLE) : — Tineri in timpul unei demonstrații antiimperialiste

1

•U i V Jr

„Port-avionul"
tailandez

„S-ar putea — scrie NEW YORK POST — ca 
Tailanda să devină placa turnantă a acțiunilor 
militare americane în Asia de sud-est. La Pen
tagon nu se face un secret din faptul că difi
cultățile mari în perspectivă pentru menținerea 
marilor baze din Japonia și Okinawa, fac foarte 
apreciate avantajele Tailandei care oferă o mai 
mare siguranță". Ceea ce cotidianul american 
vrea să prezinte ca o ipoteză sau ca un plan stu
diat la Pentagon este, de fapt, o realitate. Tai
landa a devenit una din principalele „baze ope
rative" americane în Asia de sud-est.

Citind surse militare americane, coresponden
tul din Bangkok al ziarului elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG dezvăluie că actualmente 
„90 la sută din misiunile de bombardament ale 
aviației S.U.A. în Laos și aproape 50 la sută din 
cele efectuate deasupra Republicii Democrate 
Vietnam sint întreprinse de avioane care-și au 
baza pe aerodromurile tailandeze*

In liecare zi, de pe ae- 
rodromurile Ubon, Karata, 
Udon și Takhli își iau 
zborul formațiuni de a- 
vioane de vlnătoare 
bombardament „F-105* a- 
parținînd lui „U. S. Air 
Force", In total, S.U.A. 
dispun actualmente în 
Tailanda de opt baze mi- 
lilare aeriene ultramoder
ne, în afară de faptul .că 
dețin „zone speciale" și la 
aerodromurile civile lai- 
Undeze. In fiecare noapte, 
convoaie de autocamioane 
străbat șoseaua strategică 
construită de americani 
între Bangkok și frontiera 
laoțiană transportînd e- 
chipament militar necesar 
acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite în Laos. In 
ansamblu, efectivul forțe
lor militare americane dis
locate în Tailanda a spo
rit de la 12 000 în anul 
1965 la 20 000 în prezent, 
urmînd ca la siîrșilul a- 
cesiui an să atingă cifra 
de 35 000 soldați și ofi
țeri.

Extinderea ,,bazei ope
rative" tailandeze pare 
să fie unul din obiective
le mari ale autorităților 
militare americane. Potri
vit corespondentului citat 
mai sus al lui NEUE ZU
RCHER ZEITUNG, pentru 
bazele militare din Tailan
da nu fost alocate anul 
acesta peste 350 milioane 
dolari „cea mai mare a- 
Iocație pentru un aseme
nea capilor pe anul 1966, 
Este în curs de lărgire și 
modernizare portul Satta- 
hip, transformat fntr-o

ale patrioților 
sud-vietnamezi

Pe frontul sud-vietnamez se semnalează noi 
acțiuni ofensive ale unităților patriotice care 
continuă să lanseze puternice atacuri împotriva 
trupelor americane.In noaptea de marți spre miercuri, relatează de la Saigon corespondentul agenției REUTER, grupuri de patrioți au atacat cu obuze și mortiere instalațiile militare americane, amplasate în regiunea Cu Chi, la 30 kilometri de Saigon. Ciocniri puternice au avut loc îndeosebi în apropierea cartierului general al celei de-a 25-a divizii de infanterie americană și al aerodromului militar american. Luptele au durat aproximativ două ore, menționează agenția France Presse, și cu toată intervenția masivă. a ■ aviației americane patrioțiiau reușit să provoace pierderi însemnate trupelor inamice.In aceeași noapte, alte' gru-

puri de patrioți au atacat pentru a patra oară aerodromul militar american de la Soc Trong. Agenția U.P.I. citează un purtător de cuvînt al comandamentului american, care recunoaște că atacul forțelor patriotice sud-vietnameze a provocat „pierderi moderate" în rîndul militarilor americani aflați în incinta aerodromului.

de la

Havana

bază a flotei a 7-a ameri
cane. Se construiește o 
mare bază aerianărid Ray- 
ong care, în toamna a- 
ceasta, - va primi bombar
dierele strategice „B-52" 
actualmente staționate pe 
insula Guam. Lucrări in
tense se desfășoară la 
baza Karata, care e trans
formată într-un așa numit 
„complex militar gigant" 
destinat să asigure, potri
vit revistei NEWSWEEK 
„concentrarea operaționa
lă a unui număr de 500 
avioane, 100 000 de soldați 
și 65 000 ’ 
unitățile 
în curs 
peste 20 
proape 100 de depozite de 
armament. Cu mare fe
brilitate se desfășoară lu
crările de construire a 
unor noi șosele strategice 
îndreptate spre frontiera 
laoțiană și cca birmanu. O 
altă rețea de șosele se 
construiește în nord-eslul 
și centrul țării, legînd 
baza militară americană 
de la Takhli, cu Bangko- 
kul șl cu bazele de 
Udon și .Karata.

Sutele de milioane 
dolari alocați, amploarea 
și urgentarea construcții
lor militare arată miza 
mare pusă de Pentagon 
pe „baza operativă1 
landeză. Strategii 
câni ai politicii 
pe teritorii 
considere 
„aerodrom 
străvechiul 
vedereazu, 
fenomen ca și în celelalte

instalat
— mili- 

Intensiii- 
militare 

Ia inten-

ele persoane din 
auxiliare". Sini 
de construcție 

de cazărmi și a-

la

de

tai- 
ameri- 

bazelor 
străine par să 
Tailanda un 

sigur". Dar în 
Siam se in- 
iiresc, acelas

țări unde s-au 
oaspeți nedoriți

■ tării americani, 
curea prezenței 
americane a dus
siiicarea opoziției maselor 
populare tailandeze „Fion- 
iul patriotic tailandez" 
creat în ianuarie 1965 
„pentru.* a lupta împotri
va guvernului dictatorial 
și a ocupanților ameri
cani" îsi extinde mereu 
activitatea. A luat naștere 
și se dezvoltă o puternică 
mișcare de rezistență, 
anti-dictatorială și anli-a- 
mericană. Se semnalează 
ciocniri irecvente între 
detașamente patriotice și 
torțele polițienești. Surse 
americane relatau că în 
ultimele șase luni au fost 
semnalate peste 25 de 
„acte de sabotaj' la ba
zele militare ale S.U.A, 
de. pe* teritoriul tailandez. 
In acel aș timp, așa cum 
remarcă corespondenții 
de presă din capitala tai- 
landezu, în unele cercuri 
politice din Bangkok se 
dezvoltă tot mai mult un 
curent neutralist, potriv ic 
participării tării la SEATO 
prezenței- bazelor ameri
cane. „Nu există o idee 
mai populară în Tailanda 
— notează „NEW YORK 
TIMES" — decît aceea că 
americanii trebuie să ple
ce din tară".

Există, deci, indicii ca
1 aprecierile Pentagonului 
despre „stabilitatea bazei 
operative tailandeze*, s-ar 
putea dovedi pur și sim
plu iluzii.

EM. RUCĂR

Cecil Frank Powell (Anglia), 
președinte al Federației Mon
diale a oamenilor de știință, 
laureat al premiului Nobel, și 
Pierre Biquard (Franța), secre
tar general, au dat publicită
ții, în numele acestei organi
zații (organizația reunește 
300 000 de oameni de știință 
4in 30 de țări), o declarație, în 
care condamnă intensificarea 
bombardamentelor aviației a- 
mericane asupra teritoriului 
R.D. Vietnam. Declarația cere 
respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954, referitoare 
la Vietnam, și se pronunță 
hotărît împotriva bombardării 
periferiilor orașului Hanoi și a 
portului Haifong. Ea subli
niază că „actualul curs al 
politicii americane periclitează 
serios pacea lumii și viitorul 

- tuturor popoarelor".

HAVANA 27 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei Insurecției Naționale, la Havana a avut loc un miting la care a luat cuvîntul Fidel Castro, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Cuban și primul ministru al Cubei. După ce a amintit condițiile în care revoluționarii cubani au luptat împotriva dictaturii lui Batista, obținînd victoria, vorbitorul s-a referit la perspectivele e- conomiei cubane. El a subliniat importanța sporirii suprafețelor de pămînt arabil, a folosirii resurselor hidro-e- nergetice, precum și a proiectului de dublare a producției agricole pînă în 1970 față de anul 1959.In ultima parte a cuvîntă- rii sale, Castro, s-a referit la evenimentele din Vietnam, arătînd că agresorii, în ciuda escaladării acestui război, se găsesc într-un impas. Acțiunile acestora se lovesc de ho- tărîrea poporului vietnamez de a lupta pînă la victorie. Castro a declarat că Cuba, ca și celelalte țări socialiste, este hotărîtă să trimită voluntari, în cazul în care R.D. Vietnam va solicita aceasta.
Agresiunea americană

Document publicat 
de Partidul Neo Lao Haksat

Comitetul Central al Partidului 
Neo Lao Haksat din Laos a dat 
publicității o carte intitulată ,,12 
ani de intervenție și agresiune 
imperialistă a S.U.A. în Laos", in
formează postul' de radio . Patet 
Lao. Documentul se referă la ca
racterul neocolonialist al „războ
iului special" dus de imperialismul 
S.U.A. în Laos, și arată că regiu
nile controlate de forțele de dreap
ta din această țară au fost trans
formate într-o colonie și bază mi
litară americană.

Se scoate în evidență faptul că, 
în prezent, esențial este înlătura
rea intervenției și agresiunii 
S.U.A. în Laos. Totodată, se re
afirmă poziția fermă a Partidului

Neo Lao Haksat, a forțelor patrio
tice și a poporului din Laos în 
legătură cu modul de soluționai s 
a problemei laoțiene, și anume 
poziția exprimată în declarația de 
principiu în patru puncte și în ma
nifestul în cinci puncte al Confe
rinței naționale consultative poli
tico laoțiene din 13 octombrie 
1965.

Comentînd documentul, postul 
de radio Patet Lao subliniază că 
acesta constituie o dovadă a ho- 
tărîrii ferme a poporului laoțian 
de a lupta neabătut pentru zdrobi
rea agresorilor și pentru 
rea obiectivelor privitoare 
struirea unui Laos pașnic, 
independent, democratic, 
și prosper.

realiza- 
Ia CO.1- 
neutru. 
unificat
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