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ZILEI

MINERULUI o

ORADEA (de la cores
pondentul nostru).

Sectoarele întreprinderii 
miniere Oradea, întîmpi- 
nă „Ziua minerului0 cu 
noi succese în munca. La 
mina Ticu, spre exemplu, 
pentru mecanizarea lu
crărilor în abatajele cu 
front lung s-a pus la 
punct metoda încărcării 
cu screpere tip plug. La 
capătul unei luni de la 
aplicarea acestui sistem, 
producția atinsă este de 
3 460 tone, iar productivi
tatea de 4,78 tone, față 
de 1,700 tone c’t se rea
liza înainte. Sistemul a 
fost extins și în alte aba
taje din cadrul sectorului. 
La Bratca, în urma apli
cării susținerii mixte din 
abatajele cameră, straturi
le 1 și 2, s-au realizat 
economii la lemn în va
loare de 40 000 lei. Meto
da care a început să se 
aplice și Ia sectorul mi
nier I. P. va aduce în
semnate economii de 
lemn, în special cherestea.
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lieri 
construiască a- 

iferiîe obiective, 
szzzatia Ia zi se pre- 
< : terminate 91 obiec- 
la fzTxiatii. 50 neata- 

—-tă. resriti la zidărie si

„Ziua minerului' 
întîmpinată de colectivele 
exploatărilor ploieștene 
cu un bilanț bogat în 
realizări: 30 000 tone
cărbune energetic peste 
plan, mai mult de trei mi
lioane lei economii și tot 
atîtea beneficii suplimen
tare.

De remarcat că, pentru 
prima dată, întregul spor 
de producție a fost obți
nut pe baza creșterii pro
ductivității muncii, creș
tere obținută în urma 
măsurilor preconizate de 
comisiile 
științifică a producției și 
a muncii. în cadrul aces
tei acțiuni, minele Fili- 
peștii de Pădure și Sotîn- 
ga, de exemplu, au fost 
dotate anul acesta cu uti
laje de mare productivi
tate cu care s-au obținut 
înaintări în galerii de 
două ori mai mari decît 
cele realizate pînă acum.

Raid -anchetă
în regiunea

u depozi- 
plamficat 

gaz:: si r2o-

REPARTIZAREA
VIITORILOR ACTORI

„Absolvenții instituțiilor de Invâțimint snpenor 
sînt Obligați să se prezinte la postările in care a» 
fost repartizați, unde vor activa, in conlarnuiaie C« 
contractul de muncă Încheiat, cel puțin tret ani ae 
la prezentare. In cazuri excepționale. In Interesul 
producției, absolvenții institutelor de îavaumint 
superior vor putea fi transferați conform no.ateiei 
legale în vigoare șl după cel puțin un an tn lavar1 
de muncă similare cu cele in care au fost tipim- 
zați“. (Extras din H.C.M. nr. 918 1964).

Motto H:
Din cei 92 absolvenți din promoțiile 1964 si 1*C 

ale Institutului de artă teatrali și cinematogra
fică, Ia sfîrșitul stagiunii 1966—1967. deci in ump 
stagiului de trei ani. mii activau in teatrele we 
fuseseră repartizați numai 41 ; ,cazanie exeeept-o- 
nale“ reprezintă deci, la tinerii acton, a praparoe 
de 56 la sută. (Din evidentele Institutului «1 ale 
Consiliului Teatrelor).

/ctă, intr-adevăr, o 
ituație îngrijoră- 

icare. Am putea 
spune chiar mai îngrijo
rătoare decît la oricare 
dlți absolvenți ai învă
țământului superior.

De unde, încotro Șt 
mai ales de ce pleacă 
actorii tineri trecînd — 
ei și teatrele care-i an
gajează — peste indica
țiile legii și peste nece
sitățile bunului mers al 
unor teatre ? Care sînt 
pricinile reale ale dere
glării sistemului de men
ținere a cadrelor talen
tate în colectivele teatra
le ?

Sînt cîteva întrebări 
la care își propun să răs
pundă. mergind la unul 
din izvoarele inițiale ale 
fluctuației, rîndurile de 
fată.

metamorfoza
ficto

i cu tact

pe

Drumul obișnuit si «- 
nui actor tinăr este re
lativ simplu : se inseme 
la Institutul de Arză T 
trală și Ci 
J- L.
de patru 
cursuri de 
lui, de mișcare st 
re scenică, de 
teatrului, de esxeticâ: 
realizează citeze rpiun 
lin fragmente in *- 
se întregi) pe mica sce
nă a studioului de la 
Casandra: la capătul
celor patru ani, ajuns fa 
fa’a carnlriei de reparti
zări, solicită unul din 
posturile puse la dispo
ziția promoției respecti
ve : angajat intr-un tea-

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare 
în paa. a TI-al

priceperea și tactul profesorilor. 
De atunci an trecut însă mai 
m=iti ani și noțiunea de „club 
de vacanță al elevilor" a fost 
-teryretatâ in fiecare vară alt- 

SeL Consecventă de la un an la 
z’rul a rimas numai tendința 

țârii acestor cluburi. ^Nu- 
s an rostul" — au afirmat unele 
cadre didactice. „Elevii le oco- 
ifsc" — i-au acompaniat activiș
tii unor comitete orășenești 
U.T.C. Și se pare că ideea des- 
Hnțârh cluburilor de vacanță ale 
elevilor a început sâ cîștige te
rra. La început au funcționat 
dobori in fiecare liceu. Apoi, s-au 
oremxzat duburi pentru două- 
trei Bere. In vara anuhri cu-

La Borșa, raionul Vi- 
șeu, constructorii au în
ceput recent lucrările li
nei modeme fabrici de 
conserve și prelucrare a 
fructelor de pădure. Noul 
obiectiv va cuprinde o 
hală principală de pro
ducție pe o suprafață de 
aproape 800 m.p. Fabrica 
de la Borșa care se pre
vede a fi dotată cu cele 
mai modeme utilaje în 
această ramură industria
lă va avea o capacitate 
de prelucrare de peste 
600 tone smeură, 110 tone 
afine, 20 tone mure și 
alte importante cantități 
de fructe recoltate din 
pădurile masivului Pie- 
trosu.

V. MOINEAGU

PENTRU CONSTRUCȚIILE
GROZOOTEHNICE

i-a pus în mod deosebit pro
blema realizării unor spații de 
depozitare corespunzătoare. în 
acest sens. în mai multe coope
rative agricole s-a hoțărît con
struirea a 27 silozuri cu capa
citate de 500 tone fructe și 200 
tone cereale fiecare. Deși cu 
construirea unui siloz se chel- 
tuie circa 2 000 000 lei, coopera
tivele agricole s-au angajat la 
asemenea eforturi financiare 
pornind de la efectul deosebit 
pe care-1 au asupra veniturilor. 
Un economist demonstra că, 
dacă o cooperativă și-ar conser
va fructele în siloz și le-ar vin-
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sînt
sentiment

Desigur, nimeni n-are pretenția că poate explica lumea sen
timentelor, cu aceeași rigurozitate cu care se explică, de pildă, 
lumea gîndurilor. Dar este intr-adevăr domeniul afectiv atit de 
misterios și incontrolabil, incit să ne putem mulțumi cu conclu
zia : „Lasă, o să vedem cum o să fie, aici nu poți să prevezi ni
mic". întrebarea care se pune este : „Chiar nimic ? I".

Tînărul și tînăra, in manifestările lor afective — Începute 
din cea mai fragedă vîrstă — tind să devină egalii adulților ; în 
primul rînd ai propriilor părinți. Scopul unei educații sănătoase 
este să formeze tocmai un adult capabil să extragă tot ce e mai 
bun din posibilitățile afectului său, să se adapteze cu maximă 
precizie circumstanțelor și mediilor pe care le găsește, să joace 
un rol fericit și eficace în colectivitatea căreia ii aparține.

rent cel mai des întîlnit este clu
bul orășenesc — cîte unul în 
fiecare oraș. Ce surpriză ne re
zervă vara anului viitor ?...

în orașele Buzău și Ploiești 
cluburile de vacanță ale elevi
lor n-au reușit să-și cîștige un 
prestigiu. Și cum să și-1 cîștige, 
cînd în schimbul organizării unor 
activități atractive se caută „me
tode" prin care elevii să fie 
. convinși" să vină la club ? To
varășa Clotilda Constantinescu, 
directoarea Liceului „M. Emi- 
nescu" din Buzău, ne-a relatat 
o întimplare plină de semnifica
ție. îngrijorate că elevii ocolesc 
dubul, unele cadre didactice au 
pornit în căutarea lor : pe stradă, 
în parc, la cinematografe, acasă. 
,,Nu puteți spune că nu v-ați în
tîlnit cu mine ?“ — a implora- 
t-o una dintre eleve pe profesoa
ra care a imitat-o să participe la 
activitatea clubului. .Așadar, clu
bul a devenit pentru elevi un fel 
de sperietoare- Stare de fapt în-

tîlnită și în orașul Ploiești unde 
niște proiecte de vacanță ce pro
miteau „marea cu sarea" au im
pus deschiderea a trei cluburi, 
frecventate de două ori pe săp- 
tămînă de cîte... șase-șapte elevi. 
Cu toate eforturile făcute pentru 
„convocarea" elevilor la activi
tățile cluburilor !

în programul clubului din ca
drul Liceului nr. 2 din Ploiești 
(unde sînt organizate activități 
de două ori pe săptămînă), .de 
mai multe ori „ziua de activitate" 
este umplută cu : „Vizionarea 
unei piese de teatru", sau „Vizio
narea unui film"... Pentru ziua 
de 23 iulie, de pildă, s-a plani
ficat o singură acțiune : „Vizio
narea unei piese de teatru". Dar 
cu o zi înainte nu se știa nici 
măcar dacă afișul teatral oferă

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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cluburilor de vacantei
t

galben-cald, roțu- 
mărgean, roz, 

bor do atc,
• Minl-jup» ••• In 

declin ?
_ un timp încă îndelungat, 
Institutul meteorologic menține 
ca prognoză canicula. Cititorii 
noștri însă, încrezători în înțe
lepciunea proverbului autohton 
„Conatrulește-ți vara sanie și 
iarna car" —. vor să cunoască 
încă de pe acum noutățile pe 
care toamna le va aduce în ma
gazine.. Ne-am făcut ecoul do
rinței lor, solicitând răspunsul 
competent de la cel mai com
petent for — Ministerul Comer
țului Interior. Iată cîteva „sem
ne" ale toamnei pe care ni le-a 
dat tovarășul CORNEL OPIN- 
CARU, director general adjunct 
al Direcției de resort din 
M.C.I.

Comerțul — precizează de la 
început tov. Cornel Opincaru — 
are datoria să se conducă după 
același Infelept proverb al nos
tru. Altfel, nici n-ar fi posibi
lă colaborarea sa cu industria 
producătoare pentru a face față 
solicitărilor crescute și exigente 
ale cumpărătorilor de articole 
specifice fiecărui sezon. Pentru 
Industrie, ca și pentru noi, 
toamna lui 1967 a început cu 
mai multe luni în urmă — așa 
că sperăm ca prezența ei reală 
să ne găsească în măsură să sa
tisfacem prompt și bine dorin
țele multiple și diverse ale 
cumpărătorilor. Aș începe cu 
cei mai tineri — noii născuți. 
Fondul de marfă destinat aces
tei categorii îl oferim în aceas
tă toamnă triplat față de 1966. 
In magazinele noastre, se găsesc 
și se vor găsi în cantități co
respunzătoare articole pentru 
copii, port bebe-uri, cămășuțe, 
chilot-scutec din țesături ușoa
re, absorbante (tetra, finet, in
dian etc.), precum și produse de 
tricotaje de consum general.

Pentru prima dată, în acest 
an, ne-am preocupat și de gar
deroba viitoarelor mame. Toale
tele de vară specifice acestei 
împrejurări s-au bucurat de o 
bună primire. Experiența făcu
tă ne dă încrederea că și vest
mintele pregătite pentru sezo
nul rece — rochii în sortimente 
specifice, modele și contexturi 
adecvate — să răspundă gus
tului și pretențiilor tinerelor 
cumpărătoare.

în alcătuirea colecției de 
toamnă a confecțiilor si tricota
jelor am ținut seama de în'drep- 
tățitele cerințe ale modei. Ca 
o trăsătură generală, remarc 
îndeosebi caracterul tineresc al 
modelelor, funcționalitatea lor. 
Față de 1966, confecțiile pentru 
femei au crescut între 20—40 
la sută. Forma îmbrăcăminții, 
suplă și lejeră, se bazează pe 
două variante : silueta dreaptă 
și silueta redingotată. Ultima

FLORICA POPA
(Continuare în pag. a V-a)
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DESPRE IMPORTANȚA El
iltam atent. Interlocutor, 
;ul Ștefan Pop, secretarul 
tului U.T.C. de la „Indus- 
rmei"-Cîmpia Turzii : 
ie vorbește în ultima vreme 
mult despre competență — 
îa dînsul. Mai ales activis-
U.T.C. cred că i se cere 
multă competență. Reali- 

munca noastră însăși nc-o 
Pentru a cîștiga însă, nu 

; loc suficiente instruirile 
» lunare așa cum din pa
red încă unii. Ce să înveți 
? Instruirile astea au veș- 
iceleași lecții școlărești: 
e și metode pentru...", 
e și metode pentru..." Ar 
găsite niște formule noi, 

iciente, ca să zic așa, pen- 
‘ găti rea noastră continuă.
>ria aceasta o are, desigur, 
nul rînd, Comitetul orășe- 
urda al U.T.C. Așadar, să 
cum se ocupă acesta de

creșterea competenței activistului 
U.T.C.

— La adunările noastre, ne 
spune unul dintre activiști, în în
cheierea lor tovarășul prim-secre- 
tar amintește mereu despre com
petența activistului, despre efi
ciența muncii Iui. Nu există in
struire la care să nu se atragă 
atenția...

Fie și la capitolul „concluzii", 
fie și la ipodul : „li s-a atras a- 
tenția" — tot e bine că s-a făcut 
ceva. Dar am avut mai apoi oca
zia să mă conving, că de fapt, nu
mai intențiile comitetului orășe
nesc U.T.C. au fost frumoase. In
struirile cuprind în desfășurarea 
lor, foarte detaliat, un „plan te
matic cu expuneri de cultură ge
nerală* și un „plan tematic pen
tru pregătirea metodică". în pri
mul am întîlnit un ciclu întreg 
de teme privind arta greacă și 
romană, arta renașterii italiene,

arta modernă a Franței sau arta 
românească feudală. în cel de-al 
doilea plan tematic am întîlnit, 
expuneri: „Modul de organizare 
și ținerea evidenței'*, „Organiza
rea și desfășurarea unei adunări 
generale", „Forme și metode 
pentru educația ateist-științifică", 
din nou „Forme și metode pen
tru...’ Și așa mai departe. Dar... 
Discutînd cu instructorii comite
tului orășenesc, aceștia au rămas 
nedumeriți cînd au întrebat de 
ciclul de teme despre artă. Mai 
exact spus, n-au știut ce sa răs
pundă. Adevărul era, după cum 
mi s-a mărturisit mai tîrziu, că 
,.nu prea se ținuseră toate teme
le". Iar cele care s-au ținut au 
fost așa de bine pregătite, încît 
instructorii nu-și mai aminteau a- 
proape nimic. în schimb, despre 
temele pentru „pregătirea meto
dică" nimic de zis, nu se poate 
spune același lucru. Interlocuto-

rii mei, Mihai Hui și Ion Deac, 
mi-au vorbit pe larg despre fie
care în parte : că tematica adu
nărilor generale se stabilește pen
tru trei luni, în funcție de spe
cificul fiecărei organizații de 
bază, că la baza tuturor activită
ților trebuie să stea consultarea 
atentă a tinerilor, că munca pa
triotică trebuie să aibă caracter 
educativ, că munca cu tineretul 
este o muncă diferențiată etc. 
După cum se vede, adevărurile 
pe care le-am aflat erau axioma
tice, erau lucruri în general cu
noscute și recunoscute de toată 
lumea. Mai mult decît atît, tonul 
cu care îmi erau comunicate do
vedea că nu fuseseră însușite de 
ieri de alaltăieri. (Ceea ce. de alt
fel, s-a și confirmat: despre ace
leași chestiuni se discutase și în 
instruirile din anul trecut sau de 
acum doi ani). Valabilitatea lor 
„se păstra", deci, nu numai de

la o lună la alta, ci și de la un 
an la altul. Și într-adevăr, trebuie 
să recunoaștem că, din punct de 
vedere logic,, nu avem ce repro
șa unor afirmații de genul : „O- 
biectivul central al activității or
ganizațiilor U.T.C. din școli este 
acela de a contribui... folosind 
variate forme de activitate... Or
ganizațiilor U.T.C. din școli este 
a cultiva... Ea trebuie să acțio
neze cu competență..." (Fraze pe 
care le-am întîlnit în expunerea 
„Rolul organizațiilor U.T.C. din 
școli" prezentată la o instruire cu 
aparatul comitetului orășenesc 
U.T.C. din Turda, deși s-ar fi 
potrivit tot atît de bine Ia Hîrlău 
sau la Tăuți Măghexăuș).

O asemenea modalitate de a 
instrui aparatul te îndeamnă ea 
singură la superficialitate, te a- 
runcă aproape inevitabil în bra
țele formalismului. Stăteam și mă 
întrebam în ce măsură poate asi-

*¥*¥*¥★¥★¥**★**¥★***

nare din pag. I)

Pe malul Dunării, la Șantierul naval Galați- - - - - - —

S-a redeschis edificiul roman
cu mozaic din Constanța

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru).

De citeva zile, edificiul roman 
cu mozaic din Constanța fi-a 
redeschis porțile. Lucrările pen
tru protejarea și valorificarea 
monumentului
După ce multă vreme, covorul 
multicolor cu motive florale din 
piatră și marmoră s-a aflat sub 
un amestec de pămînt, gros de 
70 cm, vizitatorii fac cunoștință 
din nou cu această capodoperă 
a antichității romane. Scări și 
balcoane în aer liber, sau sub 
mari adăposturi de sticlă, înles-

nesc vizitarea sălii cu pilaștri de 
cărămidă și a antrepozitelor. 
Sînt expuse amfore descoperite 
sub bolțile vechilor magazii ale 
portului antic.

s-au încheiat.

iacă în citeva pie- 
oi — in majorita- 
zurilor — se pre
ia primul concurs 
it de un teatru 
Capitală sau din 
ita ei vecinătate, 
mul pare, pină la 
net, firesc. Dar ul- 
sa etapă arată că 
deva s-a produs o 
are, că între tână- 
solvent fi teatrul 
e debutează nu se 
ă, de cele mai 
ori, raporturi de 

nță, o condiționare 
că reciprocă care 
gure continuitate 
militate.
siderăm că, in ciu- 
arențelor normale, 
area este prezentă 
te etapele drumu- 
scris mai sus. Să 
plicăm.

★
vorbire cu regizo- 
jorge Deto. Loghin, 
'.tor al Institutului 
tă Teatrală și Ci- 
ografică „I. L. Ga-

Ivem impresia, to- 
! prorector, că in 
i de educație pro- 
ală a viitorilor ac- 
u se insistă sufici- 
e ideea că viața 
lă a țării nu este 
tscrisă intre Giu- 
și Șoseaua Ștefan 
[are, cu eventuale 
Ieri spre Ploiești 
ești. Ce se între-

> pentru ca studen
ție convinși că sînt 
.iți pentru teatrele 
tice din întreaga 
colo unde este ne- 
le ei și unde 
\itatea 
e?
Joi ne 
n la 
ților 
tor de pe 
•tul țării. In acest 
im solicitat teatre- 
ne pună la dispo- 

material documen-
• fotografii, cronici 
ipre activitatea lor, 
witat directorii de

să vorbească vii-
• absolvenți. Din 
*, am primit foar- 
ține răspunsuri la 
ările noastre insis-
Actualul plan de 

îmînt, foarte în- 
:, nu ne permite 
mdată și alte ini- 
j. Peste doi ani, 
■e va pune în apli-
> nouă programă, 
or esențializată,

in proiect să 
izăm, cu specta- 

de la Casandra,
9 în țară, cu prile- 
ărora studenții să 
itact tntr-un mod 
lirect cu activitatea 
lor.
mțiile institutului 
fără îndoială, inte- 
te. Ele lasă totuși 
zație de neîmpllni- 
'.ntem și noi în de- 
i cu directorii ne- 
tsați să-și populari- 
teatrele în fața stu- 
lor. Pe de altă par- 
isă, căile de popu- 
vre existente în pre- 
ni se par inefici-

au 
afirmării

străduim să 
cunoștință 
realizările 

întreg

ente, ele avînd mai cu-^asuma obligații recipro- 
rînd un caracter de proSfȚ — • 2—-x -----
pect decît de 
serioasă și 
Nici proiectatele turnee 
nu vor aduce noutăți 
sențiale, pentru că luax 
rea de contact cu activi-^ Violentarea 
tatea teatrelor va avea, 
inevitabil, o durată mi- ■ 
nimă.

O sugestie foarte pre^~ 
țioasă ne-a făcut in acest 
sens tov. Radu Nicolae, 
directorul Teatrului Na
țional din Craiova : „Ar 
fi util ca ultimul an d 
studii al viitorilor actori 
să aibă un caracter de 
practică, dar nu limitată 
doar la spectacolele de 
la Casandra. Două sau 
trei luni ar putea fi a- 
fectate pregătirii și in
terpretării de către stu- 
denți a cite unui rol in
tr-un teatru — și nu 
numai intr-un teatru din 
Capitală — în condiții
le concrete în care vor

informgr^ ctezv 
temeinici-i proft 

tâ&W 
p "fate

ie: instituția să asigure 
'tVOltarea și împlinirea 

profesională a absolven- 
tylui, absolventul să 

la dezvoltarea 
împlinirea

a- 
fi 

instituției, 
acordului

deplin, indiferent de care 
purtef anulează răspun- 
dered reciprocă și deci 

alizarea perspecti- 
. Drepturile nevoi- 

r^în momentul repar- 
, trebuie să fie 

, să se aleagă reci

le se întâmplă în rea
litate ? La cererea consi
liului de resort din 
C.S.C.A., conducerile 
teatrelor își comunică 
nevoile de absolvenți, în 
limita posturilor libere 
de care dispun, diferen- 
țiindu-le doar pe sexe. 
Consiliul Teatrelor tria
ză aceste cereri și îna
intează Institutului o 
listă de locuri, corespun-

Nuțu și Cristian Popes
cu, absolvenți din pro
moția acestui an, n-au 
fost solicitați de Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulan- 
dra" și respectiv de Tea
trul „C. Tănase" care 
intenționau să-i angaje
ze. Repartizați unul la 
Petroșeni, și celălalt la 
Baia Mare, cei doi tineri 
actori vor reface, fără 
îndoială, itinerariul ne
dorit cu care ne-au o- 
bișnuit destui colegi ai 
lor din promoțiile pre
cedente : cereri de trans
fer, detașări, demisii, un 
întreg șir de complicații 
administrative care ar 
fi putut fi evitate cu u- 
șurință.

Am solicitat cîtorva 
oameni de specialitate u- 
nele sugestii pentru în
lăturarea acestui lanț al 
slăbiciunilor care carac
terizează actualul sistem 
de repartizare a tinerilor 
actori.

REPARTIZAREA
VIITORILOR ACTORI

lucra mai tîrziu. în felul 
acesta se pot crea punți 
trainice de legătură în
tre absolvenți și teatre, 
se pot naște proiecte co
mune și atașamente du
rabile. Evident, aceasta 
presupune un efort co
mun al Institutului și al 
teatrelor; cel dinții tre
buie să asigure, eventual 
în colaborare cu Consi
liul Teatrelor, o coordo
nare judicioasă a activi
tății de practică, iar ce
lelalte trebuie să creeze 
condiții normale de 
muncă studenților și 
să-i dubleze cu actori 
din propriul lor colectiv, 
pentru ca spectacolul să 
nu sufere după plecarea 
practicanților".

★
La capătul celor patru 

ani, pe actorul absolvent 
îl așteaptă momentul — 
absolut esențial pentru 
cariera lui — al repar
tizării în producție. Aici 
se petrece, pare-se, una 
din dereglările cele mai 
evidente, sursa cea mai 
acută a viitoarelor fluc
tuații de cadre.

„Momentul repartiză
rii — ne spune tov. 
Ion Buleandră, directo
rul Teatrului de Stat 
din Bacău — dincolo de 
aureole, se prezintă ca 
întâlnirea a două nevoi: 
a teatrului și a absol
ventului. Această întâl
nire trebuie să ducă în 
perspectivă la rezolva
rea amîndurora. De a- 
ceea e necesar să se 
producă condițiile unui 
deplin acord. Numai în 
astfel de condiții se pot

zătoare numeric cu pro
moția din anul respectiv. 
In fața comisiei de re
partizare, absolvenții 
intră in ordinea mediei 
generale (medie care cu
prinde absolut toate no
tele obținute în timpul 
studiilor) își aleg pos
turile, în timp ce repre
zentanții teatrelor, pre- 
zenți în sală, își expri
mă mai timid sau mai 
energic — dar oricum 
fără nici o consecință 
practică — acordul sau 
dezacordul cu privire la 
opțiunea respectivă. To
tul se petrece, așa dar, 
in exact aceleași condi
ții ca la repartizarea 
medicilor sau profesori
lor, deși consecințele ul
terioare sînt profund di
ferite. Așa că, de foar
te multe ori, tinerii ac
tori ajung în teatre care 
nu-i doresc, care nu le 
pot asigura o evoluție 
firească.

Din actualul sistem de 
repartizare decurge încă 
un fenomen negativ. Se 
întâmplă deseori ca un 
teatru să dorească anga
jarea unui anumit ab
solvent, care corespunde 
exact unor necesități 
concrete de repertoriu. 
Dar teatrul respectiv, 
mai ales dacă se află si
tuat în Capitală sau în 
apropierea ei, nu îndrăz
nește să comunice locul 
liber comisiei de repar
tizări, ca nu cumva el 
să fie ocupat de un alt 
absolvent, căruia media 
îi dă dreptul să aleagă 
înaintea celui dorit. Iată 
de ce, de exemplu, Dan

• ,/Ar trebui ca acest 
sistem să se corecteze 
intr-un singur punct i 
să dea fi instituției drep
tul de refuz. După păre
rea mea, impunerea u- 
nui absolvent teatrului 
care nu are nevoie de el 
are consecințe grave și 
prin aceea că reprezintă 
prima pierdere a autori
tății directorului în fața 
viitorului angajat". (Ion 
Buleandrâ).

• „Repartizarea ab
solvenților institutelor 
artistice să se facă nu 
de către Institut, ci de 
către Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
care cunoaște mai în
deaproape necesitățile 
teatrelor". (Virgil Mun- 
teanu, Consiliul Teatre
lor).

• „Este greșit faptul 
că valoarea absolventu
lui se determină prin 
totalitatea notelor. Tre
buie alese numai notele 
la materiile semnificati
ve pentru nivelul profe
sional (arta actorului, 
vorbire și mișcare sce
nică), ceea ce ar duce la 
o ierarhizare judicioasă 
a elementelor. Pe de 
altă parte, teatrele ar 
trebui să indice genul 
absolventului solicitat 
(eventual pe schema 
„emploi “-urilor clasice", 
iar o comisie de specia
liști, alcătuită din cadre 
ale Institutului și ale 
Consiliului Teatrelor, să 
determine, ferindu-se de
sigur de șablonîzare, 
profilul artistic al fiecă
rui viitor actor. în a- 
ceeași ordine de idei,

nu înțeleg din ce 
motive Consiliul Tea
trelor nu scoate la 
repartizări absolut toate 
locurile vacante indicate 
de teatre, inclusiv cele 
din București. Mergîn- 
du-se pe sistemul repar
tizării diferențiate pe 
genuri, n-ar mai exista 
primejdia îngroșării co
lectivelor din Capitală 
cu elemente inutile". 
(George Dem. Loghin).

Din opiniile interlocu
torilor noștri se desprin
de o certitudine: aceea 
că modul in care se ofi
ciază in prezent logod
na viitorilor actori cu 
teatrele este imperfect 
și generează prin el în
suși numeroase „divor
țuri". Aici trebuie căuta
tă, după părerea noas
tră, una din cauzele 
principale ale instabili
tății actorilor tineri în 
colectivele teatrale.

Desigur, acordîndu-se 
directorilor de teatre (a 
căror prezență la spec
tacolele de producție și 
la repartizări trebuie să 
capete în orice caz un 
caracter de obligativita
te) dreptul de a refuza 
în mod decisiv opțiunea 
absolvenților, chestiunea 
ar fi rezolvată, cel puțin 
în principiu. Nu trebuie 
însă trecute cu vederea 
consecințele psihologice 
ale unei asemenea meto
de. Un șir de refuzuri 
repetate poate crea u- 
nui absolvent, al cărui 
proces de formare artis
tică se află abia la în
ceput, un sentiment fals 
de inutilitate, un întreg 
complex care poate avea 
consecințe grave asupra 
dezvoltării sale ulterioa
re.

De aceea ni se pare 
mult mai adecvată ideea 
profesorului 
Dem. Loghin 
la solicitarea 
teatre a unor 
diferențiați pe 
Cu precizarea că genul, 
profilul artistic al fiecă
rui absolvent trebuie sta
bilit din timp, în mod 
firesc, în cursul procesu
lui de învățămînt și nu 
în mod arbitrar, in func
ție de cererile teatrelor.

De asemenea, conside
răm întru totul normală 
cerința ca la repartizări 
Consiliul Teatrelor să 
ofere toate posturile in
dicate de teatre; avînd 
la dispoziție mai multe 
posibilități de alegere, 
răspunderea tinerilor ac
tori ar funcționa cu un 
plus de severitate.

In general, rolul jucat 
la aceste repartizări de 
către Consiliul Teatrelor 
trebuie să dștige în 
greutate și în concrete
țe. De la actuala funcție 
de mediator teoretic 
între Institut și tea
tru, Consiliul trebuie 
să evolueze spre func
ția de principal res
ponsabil pentru viitoa
rea evoluție a tinerilor 
actori, pentru încadrarea 
lor armonioasă în an
samblul mișcării noastre 
teatrale.

Valea Prahovei — stațiunea 
de odihnă Poiana Țapului

gura această instruire o compe
tență reală, nu de suprafață, ac
tiviștilor comitetului orășeneso 
U.T.C. Barajul de cunoștințe în
sușit nu mi se părea rezistent în 
fața unui eventual „sprijin con
cret*, a „ajutorului direct de care 
au nevoie organizațiile de bază" 
a unei „prezențe nemijlocite în 
rîndul tinerilor" — expresii pe 
care și dînșii mi le-ar fi putut 
spune aidoma, dacă l-aș fi între
bat. Nu i-am mai întrebat însă, 
ca să evit o nouă demonstrație 
de șabloane lingvistice. Am pre
ferat să merg, împreună cu acti
viștii comitetului orășenesc 
U.T.C., prin cîteva organizații de 
bază. Așa am ajuns împreună cu 
tovarășul Ion Deac, la șantierul 
„Ciment" ; un loc unde, după 
afirmația dînsului, se duce de 
foarte multe ori însă, după cum 
mi-am dat eu seama, rareori mai 
realizează și altceva decît o sim
plă convorbire cu secretarul or
ganizației. De data aceasta, de 
pildă, au întocmit amîndoi un 
plan de muncă. Adică tovarășul 
Deac dicta și secretarul scria. Și 
ceea ce dicta era exact în spiri
tul celor însușite, probabil la in- 
struiri : „Vom mobiliza tinerii de 
așa natură, incit...", om con
tribui...", „Vom..." — în niște fra
ze care erau ceva mai concrete 
doar cînd vorbeau despre orele 
și acțiunile de muncă patriotică...

La întreprinderea de produse 
refractare, după cum îmi spuneau 
tinerii, la adunările generale nu 
se prea discută din cauză că „nu 
avem ce să spunem in ele" și că 
„n-am văzut vreodată o adunare 
altfel decît cu „referat" și n-am 
fost întrebați dacă am mai vrea 
altceva". Și cu toate acestea, bi
roul organizației de bază își pro
pune cu o perseverență demnă de 
o cauză mai bună, sub privirile 
blajine ale instructorului U.T.C., 
aceleași teme la distanță de kilo
metri de frămîntările tinerilor. 
Planurile de muncă seamănă și 
ele aproape ca două picături de 
apă : cel din decembrie cu cel din 
septembrie, cel din mai tot cu cel 
din septembrie într-un mod care 
amintește de o lege a matemati
cii : „Două cantități egale cu a 
treia"...

— Avem un aparat redus, care 
nu face față tuturor problemelor, 
au argumentat activiștii comite
tului orășenesc U.T.C., într-un 
mod care semăna a scuze.

— In oraș sînt 380 de organi
zații și cele mai bune intenții ale 
noastre se izbesc de lipsa timpu
lui practic.

Și așa am aflat că, la urma 
urmei, toate frazele frumoase 
despre competență, rostite sau nu 
la instruiri, erau dinainte sortite 
să rămînă cunoștințe teoretice, 
pentru că se știe prea bine, de 
multă vreme, cu resemnare chiar, 
că „organizațiile de bază sînt 
greu de cuprins, în sensul îndru
mării lor mai apropiate*. Cu alte 
cuvinte, activiștii comitetului o- 
rășenesc U.T.C. nici n-ar putea 
să se ocupe de altceva decît de 
strîngerea cotizației, ținerea adu
nărilor generale, întocmirea pla
nurilor de muncă, ceea ce, nimic 
de zis, fac cu prisosință. Și se 
pot chiar mîndri cu faptul că 
„într-o lună do zile reușim să 
vedem toate organizațiile". Cum 
anume — nu mai are importan
ță. Competent, nu — în nici un 
caz. Atunci nu pe bună dreptate 
se pune întrebarea : oare munca 
instructorilor comitetului orășe
nesc Turda al U.T.C. nu devine, 
parțial, inutilă ?

D. MATALĂ

George 
privitoare 
de către 
absolvenți 

genuri.

ORAȘUL
PRIVIGHE
TORILOR

t

Stau sub un brad in apro
pierea Fabricii de instrumente 
muzicale din Reghin și ascult 
un concert unic prin frumu
sețea sa. O privighetoare, co
coțată în virful arborelui, tri
mite in eter — cînd line, ca 
niște unduiri prelungite, cînd 
repezi ca svîcnirile unei corzi 
de vioară — triluri armonioa
se. De alături, de la o fereas
tră, îi răspund, mereu altele, 
acorduri de vioară, de chitare 
și mandoline. Maiastra pasăre, 
intrată in această întrecere 
inegală, rezistă cit rezistă și, 
apoi, supărată parcă că tre
buie sd țină singură piept la 
atîtea privighetori îf» ia zbo
rul și pleacă. Trilurile din fa
brică revin mai departe cu 
aceeași continuitate și cele 
60—70 de privighetori care 
se nasc zilnic aici, după ce 
trec prin mîinile atâtor meș
teri, își iau și ele zborul spre 
sălile de concerte.

Cum se naște o vioară ? In 
Țara Mioriței, a „codrului fra
te cu poetul", 
a cintecului lui 
George Enescu 
există și o fa
brică de 
Aici se mode
lează anual, din molidul adus 
de prin locurile Ipoteștilor si 
Mirceștilor, peste douăzeci ae

viori.
ÎNSEMNĂRI

Mirceștilor, peste douăzeci de 
mii de viori. Precum în le
genda Meșterului Manole — 
și vioara este în fond un sim
bol al creației — doisprezece 
meșteri mari pleacă înaintea 
fiecărei campanii de tăiere și 
„pun* molizii să cînte. Me
seria acestor oameni este au
zul. Auzul poetic al românu
lui. Ei cutreieră pădurile țării 
și încearcă cu ciocanul de 
marcaj copac cu copac pînă 
ce-i descoperă pe cei cu re
zonanță deosebită. Dumitru 
Tudoran și Traian Feier, oa
meni trecuți de 45—50 de ani, 
fac de ani de zile meseria 
asta. Fibra fiecărui molid tre
mură sub lovitura ciocanului 
lor, dar tremurul acesta, cînd 
înăbușit, mai gros, cînd sub
țire, ca o sticlă, trece prin 
auzul lor. Molizii a căror re
zonanță muzicală este identi
ficată iau drumul, cu funicu- 
larul, cu elicopterul ori cu 
mașina, către fabrica de ciori 
din Reghin.

Odată ajuns aici, la Reghin, 
molidul, lemnul de vioară, 
este supus unui migăloase me
tamorfoze și fiecare fibră a 
lui este astfel prelucrată și 
așezată în construcția viorii 
pentru a da acea rezonanță 
și armonie cunoscute, care 
mîngîie cu căldura lor sălile 
de concerte.

Construcția românească de 
viori se află sub semnul unei 
depline maturități. întemeie
torul fabricii, un om a cărui 
vîrstă se apropie de 50 de 
ani, dar veșnic tînără ca și 
dntecul, maistrul Roman Bo- 
ranciuc, a dștigat cu viorile

DICȚIONARUL CULTURII DE MASĂ

Editarea, sub auspiciile Casei 
centrale a creației populare, a 
unui îndreptar pentru culegerea 
folclorului purtînd semnătura 
prof. Mihai Pop, director al In
stitutului de etnografie și folclor 
al Academiei Republicii So
cialiste România, constituie o 
inițiativă științifică și culturală 
cu semnificații multiple.

Rod al unei bogate experiențe 
proprii în cercetarea de teren, 
experiența îmbinată armonios cu 
o temeinică cunoaștere a reali
zărilor folcloristicii modeme și a 
faptului de folclor contemporan, 
îndreptarul delimitează metodo
logia culegerii folclorului în 
funcție de scopul urmărit și de 
cerințele impuse de stadiul ac
tual al folcloristicii modeme. 
„Culegerea creației populare — 
subliniază autorul'— nu se poate 
face mecanic și nici întîmplător. 
Ea trebuie să fie o acțiune deli
berată, cu scop bine precizat, să 
aibă la bază cercetarea cuprin
zătoare și totodată minuțioasă a 
unor realități folclorice bine de
terminate" (p. 3). Aceasta presu
pune, deci, nu numai o valorifi
care superioară a folclorului — 
finalizată în studii și materiale 
de cert interes științific — ci și 
o pregătire de specialitate temei
nică a celor care, pe lîngă ocu
pațiile de fiecare zi, dintr-un 
sentiment de înaltă prețuire a 
creației populare, se ocupă și de 
culegerea folclorului.

Pentru înarmarea acestor en
tuziaști, nu puțini la număr, cu 
un minimum de cunoștințe prof. 
Mihai Pop întreprinde o trecere 
în revistă a principalelor direcții 
în care trebuie orientată cule
gerea folclorului, trăgînd con
cluziile mai importante la care a 
ajuns folcloristica românească.

Sînt dezbătute, astfel, raportu
rile dintre folclor și cultura con 
temporana, scopul și natura c& 
cetărilor folclorice, caracterele 
creației populare și cercetarea 
folclorului ca fenomen artistic.

în continuare se fac referiri 
la activitatea de culegere pro- 
priu-zisă și metodologie a cule-

geriî folclorului în capitolele re
feritoare la organizarea cercetă
rilor de teren, metodica muncii 
de teren, cercetarea fenomenelor 
contemporane, transcrierea și sis
tematizarea materialelor folclo
rice. Lucrarea se încheie cu o 
Anexă în care sînt reproduse 
pentru exemplificare mai multe 
tipuri de fișe, un chestionar,'mo
dele de transcriere a liniei me
lodice, semnele diacritice folosite

MIHAI POP

A

îndreptar

pentru 

culegerea 

folclorului

pentru notarea pronunției și o 
bibliografie selectivă a celor mai 
reprezentative culegeri și studii 
de folclor din țara noastră.

Pentru o mai corectă înțele
gere a spiritului lucrării facem 
precizarea că între partea cu ca
racter general și cea cu caracter 
practic există o legătură orga
nică, prezentă pe fiecare pagină 
parcursă. De aici caracterul de 
instrument de lucru util și nece
sar al îndreptarului și garanția

că însușirea șl înțelegerea întoc
mai a recomandărilor cuprinse 
vor fi întotdeauna însoțite de sa
tisfacția atingerii scopului pro
pus.

Prețioasă și sugestivă afirma
ția autorului potrivit căreia „deo
sebirea între folcloriștii profesio
niști și folcloriștii amatori nu 
este de esență și nu se poate face 
în detrimentul pregătirii" (p. 17). 
Precizarea confirmă nivelul la 
care a ajuns folcloristica noastră 
și e de natură să contribuie la 
eliminarea acelui „amatorism" 
care a făcut atîtea deservicii va
lorificării folclorului românesc.

Aplicarea în practică a dezi
deratelor însumate în îndrepta
rul pentru culegerea folclorului 
va contribui la o mai înțeleaptă 
valorificare a folclorului local în 
cadrul mișcării artistice de ama
tori, căreia-i va da un colorit 
nou prin îmbogățirea reperto
riului cu piesele cele mai repre
zentative. Vor fi eliminate astfel 
diferitele „prelucrări" și „stili
zări" sau intervențiile, în text 
sau melodie, de multe ori nein
spirate. Aceleași criterii vor tre
bui aplicate și soliștilor și for
mațiilor profesioniste unde lipsa 
de autenticitate, uniformizarea, 
sau alte exagerări se fac mai 
mult simțite deși presa și publi
cațiile de specialitate și-au făcut 
de mult cunoscuta opinie.

Valorificarea în cadrul mișcă
rii artistice de amatori a folclo
rului local necesită, după părerea 
prof. Mihai Pop, crearea unor 
arhive de folclor regionale sau 
raionale pe lîngă casele creației 
populare, muzeele locale etc. 
Realizarea arhivelor de folclor 
locale necesită o muncă susținută 
de cercetare și culegere a fol
clorului zonelor respective, res
pectarea normelor științifice care 
stau la baza folcloristicii mo
deme și hotărirea acelor iubitori 
ai creației populare de a nu lăsa 
necercetate și nevalorificate nici 
una din nestematele poporului 
nostru.

Al. DOBRE

crearea u- 
păsăn tot 

măiarire 
cintecului.

Precup

construite aici citeva premii 
internaționale. Meșterul ro
mân este nelipsit în fiecare 
an de pe lista constructorilor 
invitați la Liege în Belgia și 
Poznan în Polonia. Îmi po
vestea că acum cîțiva ani, la 
un concurs, în timp ce se 
desfășurau probele de în
cercare, și-a recunoscut vioa
ra din cincizeci. (Viorile în 
timpul concertului circulă de 
la un violonist la altul fără ca 
constructorul să știe care e a 
lui). Omul acesta a introdus 
In mirifica cutie de molid 
„mindra glăsuire a pădurii de 
argint", cum zice poetul, și-a 
trimis-o in lume să facă faimă 
și cintecului românesc, și ge
niului creator al poporului 
nostru.

Filozoful antic Platon scria 
undeva . „Muzica este o lege 
morală. Ea dă suflet univer
sului și aripi gîndului". Ari
pile gindului îi mină în fie
care an pe constructorii ro
mâni de viori spre noi tipuri 

de instrumente, 
spre 
nor 
mai 
ale
Florea

— omul cu „mîini de pen
setă" și după modelul lui, Dan 
Alexandru și alți tineri — se 
află în întrecere cu cei mai 
mari meșteri ai lumii în crea
rea viorilor miniaturi. A rea
lizat pînă acum patru tipuri 
de viori liliputane (105 mm, 
64 mm, 44 mm și 32 mm) pe 
care le-a înaintat, spre con
fruntare, Muzeului Markneu- 
kirch, unde se păstrează cele 
mai mici viori din lume.

Încerc un sentiment de ne
mulțumire — aceasta este și 
motivul pentru care-l exprim 
aici — că direcția de specia
litate din Ministerul Econo
miei Forestiere și întreprin
derea de export specializată, 
„Cartimex", sînt atît de zgîr- 
cite în a face o reclamă in
teligentă și estetică produse
lor meșterilor din Reghin, care 
se bucură de aprecieri elo
gioase din partea unor renu
mite firme din Italia, Anglia, 
Belgia, Grecia, R. F. a Ger
maniei, și care reproșează 
constructorilor români un lu
cru atît de ușor de rezolvat: 
inscripția comercială făcută 
fără gust. Tînărul inginer Ni- 
colae Bîzgan își mușca buzele 
de ciudă că fabrica din Re
ghin, după 15 ani de cînd 
produce viori, nu se poate 
prezenta nici acum pe piața 
externă cu un prospect al pro
duselor sale.

Privighetoarea din Reghin 
are glas de neîntrecut, are a- 
ripi cu care poate zbura — 
grație priceperii meșterilor ei
— peste mări și țări. Să-i fa
cem și o carte de vizită pe 
măsura măiestriei ei /

C. PRIESCU

FESTIVALUL

A

TINERETULUI
SĂTMĂREAN

I

In pădurea Cionchești, de la 
marginea orașului Satu Mare, 
și-au dat întâlnire sute de tineri. 
Programul cultural-sportiv din 
cadrul „Festivalului tineretului" 
le-a captat atenția, oferindu-le 
totodată posibilitatea să fie ac
tori și spectatori, sportivi și su
porteri.

Șase formații de dansuri, nu
meroși soliști de muzică ușoară 
și populară, trei orchestre de 
muzică ușoară au prilejuit 
participanților de pe scenă și 
din vastul amfiteatru al pădurii 
momente de frumusețe artistică. 
Formația de dansuri de la 
IPROFIL și soliștii Aurica 
Anton și Ion Cioară s-au situat 
pe primele locuri. Apoi, juriul 
celor cîtorva sute de suporteri 
au decernat, după partide dirz 
disputate, Cupa festivalului 
la fotbal echipei de la Combina
tul „1 Mai", iar la volei tinerilor 
de la U.I.L.-Satu Mare. Un suc
ces binemeritat au repurtat de 
asemenea luptătorii și boxerii.

La lumina focului de tabără 
și a jocurilor de artificii — pe- 
rechi-perechi tinerii au început 
dansul. Orchestra de muzică u- 
șoară „Smarald" le-a purtat 
pașii pînă-n noapte tîrziu.

VASILE ARDELEAN 
activist al Comitetului regional 

U.T.C. Maramureș
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tînărul -

0 PĂPUȘĂ

MECANICĂ?

MARILE, 

UNICELE, 
ÎNTÎLNIRI

S. P.: Ideea mea — poa
te cam empirică — era 
următoarea : sentimentele 
se înscriu în două catego
rii mari — sentimente de 
toate zilele (un fel de do
cumente la purtător) și 
sentimente fundamentale 
(pe care le păstrăm în 
seif pentru ocaziile într-a- 
devăr ieșite din comun).

Profesiunea pe care o e- 
xerciti, școala pe care-o 
urmezi, îți cer o serie de 
reacții afective, o anumită 
dăruire de sine foarte în
vecinată cu sentimentele 
dar nu absolut similare: 
altfel se pune chestiunea 
cînd este vorba despre iu
bire matrimonială, filială 
sau celelalte sentimente

(de asemenea) „la purtător" 
de care ai nevoie în fie
care zi și, paradoxal, sînt 
cele mai ramificate, alcă
tuind adevărate încrengă
turi gata să se amplifice 
într-una, să se modifice 
fantastic, să emită „pseu- 
doode" la cea mai mică 
excitație venită din me
diul înconjurător. Cu totul 
deosebit de ele reacțio
nează sentimentele funda
mentale — mai dificil „e- 
ducabile" pînă la capăt — 
și declar că-mi este greu 
să-mi închipui astăzi că 
marile iubiri ale omenirii 
(Romeo și Julieta, Tristan 
și Isolda) reprezintă iu
biri... educate. Au fost, în 
fond mari întîlniri, nu sim
ple pasiuni apărute sau 
menținute prin exercițiu 
de voință mai îndelungat 
sau mai puțin îndelungat, 
prin crearea unei stări de 
intimitate și-atît. Iar pri

ma probă de foc a iubirii 
acesteia, de tip ideal, este 
ceea ce lasă ea în urmă : 
am convingerea fermă că 
marile iubiri — fie și nau
fragiate — nu pot lăsa 
niciodată un gust amar. 
Orice om are nevoie de 
amintiri frumoase. Aminti
rile unei mari iubiri sînt 
și foarte frumoase și foar
te necesare. Dezamăgirile
— așa zis fundamentale
— cinci pe an, care te a- 
runcă în suferințe cumpli
te, te împing chiar la ges
turi nesăbuite, sînt în ma
joritate poză, teribilism, 
juvenil sau cine mai știe 
ce, doar finalul unei mari 
iubiri nu I

O. P. : împărțirea făcu
tă de Sînziana mi se pare 
acceptabilă, deși — par
țial ea e pe muchie de 
cuțit. Tare mă tem că unii 
tineri (cunosc eu însumi 
un astfel de „grup" de

prieteni) pot trage con
cluziile care le convin, 
căci ei practică luciditatea 
(de fapt lipsa de sentimen
te)... în dragoste, mai exact 
spus: cinismul. Aceștia 
sînt „capabili" (și se lau
dă cu... performanțele lor) 
să renunțe oricînd la o iu
bire argumentând că (a- 
tuncicîndîi demaști) dra
gostea este o boală grea 
de care cine are nevoie ?

Din rîndul unor aseme
nea specimene se recru
tează mai tirziu bărbații 
în stare să-și lase nevasta 
și copiii, familia, prietenii, 
ca să plece într-un loc de 
muncă unde se cîștigă cît 
mai bine (nu din pasiunea 
— eventuală — pentru 
respectiva muncă), fiindcă 
vor să strîngă, în doi-trei, 
ani, bani de mașină.

Pentru un țel mediocru, 
țipi de calibrul acesta sînt 
§ata să sacrifice orice fel 

e sentiment...

MIHAI STOIAN t Am 
zit destui tineri spunînd 
schis : „înțeleg să fiu 
ucat din orice punct de 
dere, dar sentimentele 
it ale mele și fao ce 
eau cu ele". Sau: „La 
ma urmei, nu sîntem un 
de păpuși mecanice că- 

a poți să le imprimi 
ce mișcare dorești". A- 
istă a doua replică (am- 
le fiind, după opinia 
;a, la fel de greșite) 
ne însă în așa fel pro- 
;ma, încît putem începe 
ilogul nostru de pe o 
ciție mai puțin... senti- 
ntală decît se obișnu- 
te atunci cînd vorbești 
îpre sentimente. Fără 
i mai vagă pretenție de 
face știință, înoero să 
ițez, în cîteva cuvinte, 
imul pe care l-a parcurs 
enirea în interpretarea 
ilismului Materie-Spirit 
că mai de mult (carte
zi de pildă) locoteau 
ai compus dintr-un corp 
prins în spațiu).și o 
ă a sufletului — spin
ii (după Descartes ne- 
•rinsă în spațiu), deci 
il deosebite, cu timpul 
a materiei s-a deplasat 
>etuos, ocupînd o parte 
teritoriul considerat de 

decesori ca aparținînd 
ritului. Astfel, pînă-n 
zent, cea mai mare 
te a zonei suflet-spirit 
ăzut în zona materiei, 
hea împărțire spirit- 
> își pierde treptat 
iul inițial sau cere să 
mai bine precizată.

il din argumentele co- 
șitoare ale ciberneticii, 
j dovedesc mișcarea a- 
itită mai înainte, este, 

îndoială, apariția or
elor artificiale. Să 
n, de exemplu, inima, 

citit cu toții că, ac- 
mente există pe glob 
îeni care trăiesc cu o 
îă artificială, implan- 
. Sînt ei oameni mai 
in decît noi ? Mai 
t ? Altfel ? Pot iubi ? 

urî ? Introducerea 
i asemenea „pom- 
miniaturale" în corpul 
n produce o separație 
iai tranșantă între om și 
inăria inimii sale. Pre- 
inînd că nu știm încă 
i inima naturală conți- 
>au nu un anumit ele- 
it miraculos, noi știm 
îchimb, categoric, că 
ia fabricată în uzină 
o mașină absolut ma- 

ilă. Or, ea se substi- 
perfect inimii natura- 

2hiar dacă aceasta din 
ă ar mai conține și 
ceva", partea provizo- 
înlocuită prin inima 
icială, acoperă, evi- 
:, cea mai mare parte 
ecesităților celei natu- 

Deci, o mare parte 
;ea ce era considerat 
dată spirit — suflet, a 
zut", pur și simplu, în 
erie. Am ales acest 
tiplu extrem — mărtu- 
ic — numai din do- 
i de a imprima un ca- 
sr cît mai realist dis- 
ei, lăsînd de o parte 
s prejudecată a modu- 
nostru de gîndire.
ÎNZIANA POP: Da- 
a pornit pe panta 
turisirilor, dragă Mi- 
Stoian (în paranteză 
j întreba unde crezi 
ă se află sediul mărtu- 
ilor, în Materie sau în 
it ?) vreau să spun că 
aducerea nu m-a spe- 

dimpotrivă, m-a pus 
jînduri. Firește, nu văd 
ic rău într-asta : să în- 
:ăm să dăm tuturor 
urilor noastre de via- 
) explicație cît mai 
?tă (fie și științifică), 

eu bănuiesc în tema 
ă astăzi în discuție, un 
or major din punct de 
ere al interesului celor 
•ri. Dragostea (noțiune 
daiBentală). Deci, re
nd oarecum întrebarea 
ială (și acceptând mai

tot ce ne-al spus înainte), 
tînărul sau tînăra se în
treabă mai puțin ce anu
me ține de materie și ce 
anume ține de spirit, dar 
se poate întreba, citindu-ne 
pe noi, dacă sentimentele 
(ei citesc precis : dragos
tea) sînt educabile. Să 
educi dragostea ? Mi se 
pare oribil. Sigur că sen
timentele, în general, sînt 
educabile, însă, aș* edu
cate", nu rezistă, devin 
prea puțin durabile, ca 
niște plante de seră. Sen
timentele (a sș citi în pri
mul rînd : dragostea) se 
„educă" (da, în ghilimele) 
în plin aer, în soare și 
vînt. si-n furtună, și'n me
lancolie... Voința e bună 
și sănătoasă cînd vorbim 
despre învățătură, despre 
alpinism sau parașutism, 
însă dialectica adevăratu
lui (neapărat subliniat) 
sentiment • alta, aid un 
sentiment cade, altul se 
ridică, experiența (fie și 
tristă) nu-și spune neapă
rat cuvântul, ca-n lumea 
ideilor, de pildă, unde e 
absurd să mai pui mîna 
pe o sobă încinsă, dacă 
te-ai fript o singură dată. 
Dar lumea sentimentelor 
și incredibilul ei farmec, 
ține tocmai de această im
precizie creatoare, dacă 
vreți ca să fac cea mai 
banală comparație cu pu
tință — ca pe o tablă de 
șah cu „cadru" exact, însă 
cu infinite variante. N-au 
existat mari maeștri în- 
frînți ? Au existat! întoc
mai ca și-n dragoste, ca 
și-n viața sentimentelor. 
Ce-ar fi de explicat, în 
mod concret ? Faptul că 
destul de mulți tineri con
fundă afectivul cu eroti
cul fără să știe — și as- 
ta-i grav ! — că marea 
capacitate a iubirii adevă
rate nu constă în asta, căci 
ar însemna să reducem 
dragostea la un simplu 
act fiziologic (și așa ajun
ge să fie, din păcate, în 
destul de multe rînduri).

OCTAV PANCU-IAȘI • 
Educația sentimentelor 
(dacă acceptăm această 
formulare) ajută măcar la 
reușita unei laturi ale 
sale — educația (mult o- 
colită pînă nu de mult) 
sexuală, care se străduiește 
să-i dea fiecărui individ 
virtuți și un ideal în ra
port cu natura sa umană. 
Numai astfel se ajunge la 
o maturitate armonioasă. 
Altminteri, rezultatul este 
dezumanizarea fie și par
țială. Dorim noi să avem 
tineri care se tem de dra
goste, niște ființe incom
plete ? Valoarea unei fiin
țe — și într-asta intră și 
valoarea ei socială, morală 
și spirituală — ține, evi
dent, și de totala sa reali
zare afectivă. Schilozii, in
firmii proastei educații a 
sentimenelor sînt un real 
balast pentru o societate, 
căci toate aceste minusuri 
se transformă în plusuri 
care grevează realitatea 
noastră, a tuturor.

M.S. : Convenim, deci, 
că tinerii trebuie totuși 
pregătiți și pe planul aces
ta. al afectelor...

O. P. : Simplele sfaturi 
nu sînt suficiente.

S. P. : Omul poate fi a- 
semănat cu un instrument 
care se cere acordat în tot 
timpul copilăriei și ado
lescenței, pentru ca apoi, 
armonios, să intre în viață 
să muncească, să iubească.

M.S. : Nu este vorba 
doar de ceea ce se înțele
ge, de obicei, prin pregă
tirea afectivă în vederea 
viitoarei căsnicii, ci și de 
atitudinea generală față de 
mediul înconjurător — 
deci cum se situează tână
rul, din punct de vedere 
afectiv, în raport cu me
diul.

slnt

PRELUNGIREA

LOGODNICII'
de TIA PELTZ

SNOBISMUL

IN DRAGOSTE

în 
propriu

sentimentefe

SENSIBILITĂȚII Șl
CANDORII INIȚIALE..
S.P.: Nu e nici o nou

tate în ceea ce spun, dar 
dezvoltarea sentimentelor 
începe foarte devreme, așa 
că e normal ca pe traiec
toria ei să apară perioade 
de incertitudini, de tato
nări...

O.P. : Dacă pricep bine. 
Sînziana, tu pretinzi — și 
eu găsesc întemeiată do
leanța ta — ca tînărul să 
aibă dreptul la... un pic 
de incertitudine, Ia încer
cări fără un rezultat întot
deauna cert.

S. P. : Ca să fie cît mai 
limpede, aș spune că eu 
înțeleg prin cultivarea sen
timentelor (altminteri res
ping ideea aceasta f) pre
lungirea. cît mai în timp, 
a sensibilității, a candori: 
inițiale, dublate însă de 
experiență.

M. S. : încercarea de 
definiție pe care a fă cut-o 

Sînziana, ne obligă sâ tre
cem la concret Ea are 
oricum dreptate cînd afir
mă că prin cultivarea sen
timentelor înțelege perpe
tuarea candorii, a sensibi
lității inițiale, dublate 
însă de experiență. Și iată 
un caz : un băiat de 11 
ani despre care am ma- 
scris de altfel — are, pînă 
la vârsta aceasta...
părinți :

1. tatăl firesc —___
însă nu-I recunoaște legal 
(fiindcă la nașterea copi
lului nu era căsătorit cu 
mama lui firească $L căsâ- 
torindu-se apoi cu altci
neva. are acum o fetiță de 
9 ani):

2. mama firească — l-a 

care

r
M. S.: Reîntorcindu-ne ! 

la premizele discuției , 
noastre pot susține în con- 
tinuare că. de \Teme ce 
sediul sentimentelor nu ’ 
este neapărat inima — su
fletul, așadar, ceva inefa
bil, cu timpul vom pătrun- ' 
de mai temeinic în taine
le încă existente — ale 
lumii sentimentelor, dez- | 
voltînd tocmai căile per- . 
fectabilitâții și în acest | 
domeniul atît de contro- | 
versat. Vă cer, stimați co
legi, să fiți și de data 
asta cutezători (și ca să vă 
forțez mîna vă voi da un 
exemplu din alt domeniu, 
la fel de incredibil și de- *

I

dat de suflet cu acte în 
regulă, cînd băiatul avea 
numai doi ani, unei fami
lii fără copil;

3. mama adoptivă —
care după ce naște, 
sfîrșit, un copil p._,----
desface — tot cu acte în 
regulă — adopțiunea, și-1 
dă pe băiat la casa de co
pii orfani

4. tatăl adoptiv — dece
dat

5. mama de-a doua — 
respectiv soția actuală a 
tatălui firesc, care se lau
dă că l-ar lua pe băiat la 
ei, dar n-are unde și nici 
tată] nu vrea etc.

Eu vreau să vă întreb 
direct: cum credeți voi 
că va evolua (și ce a acu
mulat pini la 11 aoi) a- 
cest preadolescent ? Fără 
sâ fim pesimiști, maî pu
tem vorbi noi, la el, des
pre perpetuarea candorii, 
a sensibilității inițiale ? 
Și ce va transmite el mai 
departe, căd este vorba 
totuși de o „ștafetă". Cum 
iși va iubi el, la maturi
tate. familia, soția, copiii, 
prietenii etc ? Oamenii de 
specialitate susțin că ase
menea expe. iențe dau naș
tere unor indivizi np-na- 
turi din punct de vedere 
afectiv, cu alte cuvinte 
parțial inapți pentru o ex
periența completă.

O.P.; Cazul prezentat 
este îngrozitor, monstruos, 
și sînt convins că acest 
copil va purta toată viața 
cicatricea tristei experien
țe pe care-a mcercat-ou

Nu e ca atunci cînd, 
neînvățînd de timpuriu.

STNIJMEN1LLE LIU ROMEO Ș[ JULIETA. SÎNEJRANSMIȘIBILE ?
licat ca și cel al sentimen
telor : lumea memoriei, a 
amintirilor). Citez doar: 
„Știința contemporană dâ 
uneori senzația că recurge 
la metodele vrăjitorilor de 
odinioară sau că încearcă 
să găsească ceea ce ei cău
tau uneori zadarnic. De 
pildă, însușirea gândurilor 
altuia, adică exact ceea ce, 
la Universitatea din Cali
fornia, încearcă acum un 
grup de psihologi conduși 
de dr. Jacobson. S-au fă
cut o serie de experiențe 
în urma cărora s-a desco
perit că este posibilă trans

să mănrnci corect cu fur
culița și cuțitul, înveți mai 
tîrziu și pierderea se recu
perează. Eu cred că, în 
sfera sentimentelor, absen
ța anumitor „trăiri" este 
ireversibilă. Faptul că bă
iatul acela n-a știut ce în
seamnă (interior nu știe 
acum) relația sufletească 
tată-copil și mamă-copil, 
ba a mai fost și forțat 
să-și tot „adapteze" senti
mentele la situațiile... le
gale ce i se creau absolut 
dinafara lui, duce — îmi 
închipui — la atrofierea 
unor disponibilități native 
de mare preț, care altmin
teri dau existenței umane 
culoare, lumină, contururi 
și penumbre. Tocmai de 
aceea trebuie pus la zid 
fatalismul unor părinți 
care, tacit, acceptă ideea 
ca propriul lor copil să 
fie obligat să iubească azi 
pe cineva, mîine pe altci
neva și — ca în cazul ci
tat — așa mai departe ca 
Intr-un nefericit perpetuum 
mobile al sentimentelor.

S. P.: Este un caz spe
cial Nu mi se pare că tre
buie generalizat

O -P.: Bine, să nu-1™ 
generalizam, dar să amin
tim că asemenea situații 
apar ori de cîte ori un 
soț își schimbă partenerul 
de viață cu un altul, luînd 
copilul la el sau lăsîndu-1 
celuilalt

M. S.: Am pus în dis
cuție, doar tangențial, ca
zul băiatului cu cinci pă
rinți. pentru că am ținut 
să demonstrez că realita
tea este câteodată mai com
plexă (și mai dură) decît™ 
literatura de specialitate. 
Psihologii ne învață, pe 
bună dreptate, că putem 
influența foarte devreme 
dezvoltarea afectelor co
pilului, că accentul trebuie 
pus pe stabilitatea senti
mentelor și una din căi 
aparține, firesc, universu
lui infantil: lumea jucă
riilor. Primul învățământ 
care ni se transmite ar fi 
următorul : să nn-i cumpă
răm copilului prea multe 
jucării, pentru că-i stimu-

—■ 

plantarea amintirilor unei 
ființe umane. Cum ? Pre
levând din creier o sub
stanță nu de mult desco
perită — acidul ribonu
cleic — și injectînd-o în 
alt creier. Dar această 
„memorie injectată** care 
nu se manifestă decît la 
cinci ore după operație, 
nu dăinuie decît donăzec» 
și patru de ore, neputînd 
fi întreținută. Deocamda
tă I De acest ultim cuvînt, 
deocamdată, m-aș lega și 
eu. „Deocamdată" lumea 
sentimentelor are zone al
be, ascunse cunoașterii 
noastre, dar cu timpul» 

lăm o anumită labilitate a 
afectelor (el legîndu-se 
sufletește de jucării, se-n- 
vață să treacă repede de 
la o „pasiune" la alta etc). 
Eu am vrut să arăt, poate 
cu un exemplu cam brutal 
(dar perfect real) că în 
primul rînd, n-ar trebui 
să ne luptăm să nu-i dăm 
copilului nostru prea mul
te jucării, ci prea mi * 
părinți, tați sau mame.

S. P. : Pledoaria ta 
convingătoare, însă din 
păcate atacă un singur as
pect al temei puse în dis
cuție. Desigur că nu e a- 
celași lucru să încerci un 
eșec da tipul amin
tit Aici, o ratare senti
mentală n-are nici pe de
parte gravitatea celeilalte...

XL S. : Chiar dacă nu-s 
de acord cu abuzul de 
„dezamăgiri" pe care le 
încearcă mai ales în tine
rețe. Am întrebat niște 
fete de vreo 17—18 ani : 
„Cîți băieți ați iubit cu 
adevărat puternic, pînă la 
vârsta asta ?" Din răspun
surile primite am dedus 
că fetele acestea, neavind 
o înțelegere (de ce sâ o- 
colim cuvântul respectiv ?) 
a dragostei, socotind-o doar 
ca un fel de magmă care 
irumpe de la caz la caz 
mai fierbinte și mai spon
tan, ori mai puțin fierbin
te și mai puțin spontan, 
ajung să sufere pentru 
cele mai simple „despăr
țiri" asta pentru că au 
considerat drept iubiri 
«fundamentale" orice prie
tenie intîmplătoare, orice 
cunoștință. Și mi s-a în
tâmplat să găsesc, pe un 
pat de la urgență, o ast
fel de tinără.„ dezamăgită 
(care, pînă la urmă, dădea 
semne ci începe să înțe
leagă mai exact ceea ce i 
s-a în timp lat). Deci ar mai 
fi dte ceva de făcut țipe 
latura aceasta ; a convin
gerii tinerilor (dar cum ?) 
că nu orice eșec senti
mental reprezintă o ca
tastrofă, că nu există acu
mulare — dobândirea ex
perienței — fără depășirea 
impasurilor (de neocolit).

S. P. : Prefer să rămâ
nem în stadiul actuaL Alt
fel auri de poezie care 
învăluie astăzi sentimente
le s-ar putea pierde...

O. P.: Poate că da. poa
te că nu. Viața are întot
deauna grijă să înlocuias
că frumosul cu frumos, 
misteriosul cu mister, 
poezia cu poezie... Gîndi- 
ți-vă numai la satisfac
țiile pe care le încearcă 
unii dintre contemporanii 
noștri (savanți, poeți etc.) 
tocmai pentru că au un 
acut sentiment al lucidi
tății (nu cel amintit de 
mine mai înainte —— res-

„Și-n contra
punct" cu ipostaza servită 
de Pancu, există o catego
rie restrânsă de indivizi 
care practică snobismul în 
dragoste, mimînd niște 
sentimente împrumutate 
de pe ecran, de pe scenă 
sau de prin cărți (în cel 
mai bun caz), dar contra
facerea este evidentă. A- 
tunci cînd se întâlnesc, 
într-o „iubire", doi de ca
tegoria aceasta se nasc 
monștrii de ipocrizie și 
prost gust. Și pot să jur 

că exhioiționiștii, cei care 
fac din „dragostea" lor 
afiș pentru public, se re-

I pectiv cinismul unora). în 
; fond, „explozia- științei 

care, ați văzut, a trebuit 
să-și spună un cuvînt 
destul de hotărâtor pînă 
și într-o discuție ca a 
noastră, împinge omeni
rea către acest nou tip de 
frumusețe a existenței — 
luciditatea interpretării 
„trăirilor" și a fenomene
lor de viață.

S. P. : Oricum, dragos
tea va rămîne, fără îndo
ială, sentimentul nostru 
cel mai firesc, deci cel 
mai spontan, de fiecare 
dată capabil să pară cel 
mai puternic, cel mai a-,

crutează — în majoritate 
— tot din rândurile lor. 
Iubirea adevărată, colosa
la, nu se teme de nimic, 
dar are tocmai o pudoare 
a certitudinii ei. Ceea ce 
se hrănește cu sentimentul 
durabilității, nu se grăbeș
te să iasă în stradă.

O. P. : Nicăieri parcă 
mai mult decît aici, în u- 
niversul sentimentelor, 
dogmele nu sînt mai de 
nedont: „Iată cum tre
buie să iubești"... „Iată 
cum nu trebuie să iubești" 
Nimic mai iluzoriu decît 
o asemenea „muncă" (pen
tru cei care probabil s-ar 

devărat, unicul, pentru că 
peste un timp (indefinit) 
să nu mai reprezinte de
cît o amintire frumoasă 
ca iubirea dintre Romeo 
și Julieta.

M. S.: Și ce-ai zice 
Sânziana, dacă peste cîte
va decenii se va ajunge 
pînă acolo încît să fim o- 
bligați să reproducem din 
presă, un asemenea citat: 
„Știința contemporană dă 
uneori senzația că... (idem 
ca mai sus). De pildă, în
sușirea sentimentelor al
tuia, exact ceea ce încear
că acum un grup de psi
hologi. S-au făcut o se

(fragment dlntr-o lucrare) 

încumeta s-o ducă, 
cum și pentru cei care ar 
suporta lecțiile). Am avut 
ocazia (pînă la anii mei) 
să asist la astfel de
cursuri : 50 de tineri adu
nați într-o sală și-un alt 
tînăr citindu-le o povestire 
clasică sau contemporană, 
de a reală frumusețe, cu 
un subtil adevăr, iar la 
sfârșit, ca la cursul de zo
otehnie, cerindu-li-se ce
lor din asistență să expli
ce ce-au înțeles, explicîn- 
du-li-se ce e pozitiv și ce 
e negativ în povestire, ca 
să poată extrage pe puncte 
— neapărat pe puncte — 
componentele pasiunilor 
care pulsau în acea lucra
re „literară". Și, culmea, 
tînărul care citise cu glas 
tare era mîndru că... reu
șise să insufle, de pildă, 
dintr-un foc, într-un plu
ton de 50 de tineri, senti
mentul curajului. Bineîn
țeles, exemplul dat de 
mine nu e tipic — nu re
prezintă „media", cum se 
spunea cîndva — însă e 
real. A vedea astfel lu
crurile înseamnă a vedea 
extrem de strimt nu nu

rie de experiențe în urma 
cărora s-a descoperit că 
este posibilă transplanta
rea sentimentelor. Cum ? 
Relevând din creier (așa
dar sediul sentimentelor 
n-ar fi totuși inima) o 
substanță nu de mult des
coperită, dar devenită ce
lebră, și injectînd-o în alt 
creier. Dar acest „senti
ment injectat", care nu se 
manifestă decît la cinci 
ore după operație, nu 
dăinuie decît douăzeci și 
patru de ore, neputînd fi 
întreținut. Deocamdată". 
Să ne închipuim că aceas- 
ță descoperire ar fi fost. 

mai literatura, în general, 
conferințele, cuvântările, 
forța de înrâurire, dar și — 
ceea ce e și mai trist — 
viața. Ne putem permite 
noi luxul de-a schematiza 
însăși viața ? Bănuiesc că 
nu... Așa că tare mă tem 
să nu aibă aceeași soartă 
și dialogul nostru... Pen
tru că, admițînd posibili
tatea educării sentimente
lor, n-aș dori să se tragă 
de aici concluzii schema
tice — că printr-o discuție, 
chiar printr-un articol de 
ziar — putem determina 
pe cineva să-și corijeze 
felul de-a simți. Cine vrea 
să lucreze (arid cuvînt în 
cazul de față) cu senti
mentele declanșează alte 
resorturi, urmează să aibă 
o extraordinară răbdare, 
un tact uimitor. Nimic 
fortuit I Nu mai știu cine 
a spus, vorbind despre ce 
înseamnă un artist, că un 
artist care n-are o lume a 
sa nu există. Tot așa eu aș 
zice că un om care n-are 
o lume a sentimentelor 
sale proprii (obținute deci 
nu prin „transfuzie") nu 
există ca personalitate.

J
contemporană mult visa
tei iubiri Romeo-Julieta 
și că nouă, unor muritori 
de rînd ni s-ar fi trans
plantat acest „sentiment 
injectabil" fie și numai 
pentru douăzeci și patru 
de ore.

S. P. : Prea puțin. O- 
mul trebuie să năzuiască 
la mai mult.

O. P.: Ipoteza mă cris
pează și mă încântă tot
odată. Și tocmai din 
cauza avansului senzațio
nal al științei sîntem da
tori să păstrăm cît mai 
neîntinată zona sentimen
telor. Dar rămîne de va-» 
zut...

M» S.: Și de simțit
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ORGANIZARE
Cu aproape trei ani în urmă, 

mai precis la 20 octombrie 1964, 
buletinul oficial al Federației 
franceze de fotbal publica un 
studiu pe marginea numărului 
de fotbaliști existenți, la data 
aceea, în țările europene. Se 
impuneau atenției țările cu un 
mare număr de fotbaliști : R. F. 
a Germaniei cu 2 128 000, Anglia 
— 869 000 ; Cehoslovacia — 
330 000 ; Suedia — 210 000 ;
R. D. Germană — 329 000 ; Da
nemarca — 172 000 ; Austria — 
165 000 ; Olanda — 512 000 etc. 
România figura atunci cu 94 800 
de jucători. Stîrneau mirare, la 
prima vedere, cifrele din drep
tul cîtorva țări bine cotate în 
ierarhia mondială (Italia — 
16 200 ; Portugalia — 18 000 ;
Spania — 47 000), dar cifrele 
făceau se pare referință numai 
la fotbaliștii integrați în forme 
totale sau parțiale de profesio
nism. Era interesant de urmă
rit și relația dintre numărul

fotbaliștilor și cel al populației. 
Olanda cu 512 000 de jucători 
la 11 milioane de locuitori se 
situa pe primul loc, cu un pro
cent de 46 la mie. Urma R. F. a 
Germaniei — 40 la mie. Dane
marca — 38, Suedia — 30, Ceho
slovacia — 24, Austria — 23,
R. D. Germană — 20, Anglia — 
16, Bulgaria — 15,7 etc. Pe lo
cul 22 din cele 26 de țări cu
prinse în aria investigației se 
situa și țara noastră 
mie.

Am reluat aceste 
pentru a le folosi ca 
argument în favoarea___ ,___
MASA DE JUCĂTORI = 
PROCENT VIRTUAL DE FOT
BALIȘTI EXCELENTE Fotba
liștii excepționali nu pot apare 
decît pe un fundal solid, fiind 
consecința calitativă a unei în
semnate „cantități** de jucători. 
Așa se explică faptul că țările 
bine reputate în arena interna
țională. au un mare număr de

cu 5.3 la

statistici 
un prim 
ecuației:

jucători, o mare suprafață de 
selecție din care se desprind 
cele 30—40 de mari personali
tăți, izvor de faimă pentru clu
buri și echipa națională. Dar 
oricît de imensă ar fi, masa ju
cătorilor nu poate rodi decît 
într-o atmosferă proprice, fer
tilă. Numai atunci va apare fa
langa jucătorilor de elită, de 
super clasă, de mare rafina
ment tehnico-tactic. unicul tip 
în stare să confere astăzi fot
balului dintr-o țară prestanța 
internațională, solidă și con
stantă. Jucători de valoare 
medie se găsesc, acum, pretu
tindeni. Dar competiții interna
ționale nu mai pot fi cîștigate 
cu eL Un Ioc prestigios Io ie
rarhia mondială se dobîndește, 
actualmente, numai con cu rînd 
cu ași. eu virtuosi, cine nu-i are 
va fi împins vrind-nevrind spre 
locuri periferice. Dar știți cit 
de greu se obține un fotbalist 
virtuos T Dintr-o mie de eopii.

cooptați la vîrsta maximei re
ceptivități intr-un proces de 
pregătire optim, continuat pînă 
la 20 de ani să zicem, vor apa
re cel mult 2—3 fotbaliști exce- 
lenți, poate nici atît.

Randamentul fotbalului prac
ticat într-o anumită țară depin
de însă pe lîngă considerentul 
de ordin cantitativ și de moda
litatea organizării. Masa jucă
torilor echivalează cu premiza. 
Ea va fi fructificată doar în 
condițiile unui cadru de func
ționare propice, sprijinit pe 
muncă și disciplină, pe o îndes
tulătoare rețea de baze sportive, 
pe cointeresare, pe claritate, în 
relația jucător-club-antrenor pe 
etică și echitate in toate sensu
rile. pe competență și anularea 
imixtiunilor. In funcție de a- 
cești parametri ca și de alții, 
rezultatele vor diferi net. Iată 
din ce motive Cehoslovaci* 

«*? Jucători) reprezintă o 
însemnată putere fotbalistică.

galonată eu atîtea performanțe 
pe lingă Olanda (peste jumătate 
de milion de fotbaliști) dețină
toarea unui palmares modest, 
iar Iugoslavia (165 000) este 
mult mai bine cotată valoric 
decit Polonia (285 000) sau R. D. 
Germană (330 000).

Fotbalistul de elită apare și 
se dezvoltă, deci, intr-un anu
mit climat. Includem în această 
noțiune organizarea și atmosfe
ra din cluburi, calitatea pregă
tirii, ambianța psihologică cre
ată de presa scrisă sau vorbită, 
imaginea socială a fotbalistului 
proiectată în oglinda opiniei 
publice. Marii jucători purtind 
cu demnitate toga popularității 
sau purpura celebrității, perso- 
nificînd un ideal de virtuozitate 
și virtute sportivă, merită o 
amplă prețuire socială. Nu în
țelegem de ee vedetelor stadio
nului 11 s-ar a pilea altă scară 
valorică și rezerva altă postură 
sociali decit, să zicem, interpre-

ții or de muzică ușoară ? Și dacă 
e să fim sinceri o înfrîngere 
sau o biruință într-un concurs 
internațional de muzică ușoară, 
nu are, sub cupola țării, nici a 
suta parte din ecoul marilor 
evenimente fotbalistice.

Instituirea unei atmosfere ex
trem de fertile a fost determi
nantă în obținerea de perfor
manțe remarcabile în cazul u- 
nor țări cu număr redus de ju
cători. Factorul cantitativ este 
deci un element favorizant. De 
pe cuprinsul masei de fotbaliști 
se vor obține sau nu constelații 
de jucători excepționali. în 
funcție de timpul și gradul or
ganizării activității. Prin rapor
tare la contextul european, și 
după cifra absolută (94 800), și 
după coeficientul utilizat (5,3 la 
mie) numărul fotbaliștilor din 
țara noastră este încă redus. în 
conformitate cu indicele orien
tării propus de autorul francez, 
la populația țării noastre s-ar

de
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ILUSTRATE

— Domnișoară, ia un măr, șopti șarpele, și Eva 
se întoarse și era cit pe-aci să-l pocnească fiindcă 
nu-i plăcea să fie acostată.

— Ce spune ? se arătă de după stinci un bărbat 
înalt cu gitul lung.

— Bună seara domnule Adame, limpezi șarpele 
situația, am invitat-o să ia un măr. Sper că nu te 
superi ? Poți să iei și dumneata dacă-ți face poftă.

Eva mușcă și ii plăcu.
— Ia Adame, îi spuse ea, sînt o minune.
— Ia, domnule Adame, insistă șarpele, că n-ai să 

găsești dumneata pe oriunde ionatane. Adam umplu 
un coș.

— Cit mă costă ? întrebă el.
— Nimic.
— Cum nimic ?
— Așa.
■— Ale cui sînt ?
— Ce să fie 7
— Merele...
— A, merele ? Ale nimănui. Poți să iei cite vrei, 

nimeni nu ține nici o evidență — il îndemnă șar
pele.

— Greu de crezut.
— Dacă-ți spun. Fă și dumneata socoteala, cine 

poate știi cite mere sînt intr-un măr ?
— Păi atunci stai să ne gindim la ceva mai serios, 

vorbi Adam. Poarta unde este ?
— Dincolo de copaci
— Ai și un camion ?
— S sub frunzar.
— De miine vindem mere.
Șarpele lărgi ochii.
— De miine vindem mere — spuse Adam, apoi 

caise și gutui, tot spui că n-au stăpîn.
— De mult tînjeam după o afacere! se bucură 

șarpele. Atunci, pe miine.
— Pe miine — zise și Adam.
Se întilniră in zori, cu felinarele sub pelerine, și 

scuturară mărul și așezară lăzile.
Și afacerea ar fi mers bine dacă n-ar fi fost izgo

niți.

— Dumneata ?
— Am venit să plătesc 

întreținerea ți chiria.
— De cind n-ai plă- 

tit-o ?
— Sînt la zi cu ea.
— Nu ți-e rușine, om 

in toată firea, cu chiria 
la zi! La zi ai zis ?

— La zi. Asta-i situa
ția. Vă rog să vă uitați.
- Și?
— Și vreau să plătesc 

fi pe luna următoare, 
plec in concediu—

— Du-te dcm'le-n con
cediu n lasi-nsi-a pac*. 
A’.;H nu pitesc dUria 
3, 4, 5. « am si dumnea
ta să fit cu ea la zi. Te 
găsiți mai bălțat decit 
toți...

mijlocie. 2,75 erau sufi- 
cienți. Vreți să vă fac ți 
5 șepci ?

— Nu port șapcă și 
nici șepci.

— Atunci să vă 
două veste ?

— Nici vestă nu
— Cit v-a costat

trul ? Să vă plătesc. Eu 
port șepci... Prima probă 
mime dimineață, a doua 
țoi. a treia cu mined, 
simbătâ — gata luni.

— Tovarițe maistru, 
cm o ruure

♦

♦

LA UN CENTRU 
DE COMANDA 
(îmbrăcăminte)

— Poftiți, vă ’•og, fn 
cabină să vă iau măsura. 
Frumoasă stofă. Cîfi me
tri aveți ?

— X
— 3 metri ?! De ce-ați 

luat otita ? Aveți statură

cuveni să avem peste 500 000 
fotbaliști în activitate. E firesc 
să ne întrebăm, în continuare, 
dacă acest deficit de cantitate 
a fost măcar parțial compensat 
prin virtuți organizatorice. Ca
drul general cu elementele sale 
obiective și subiective, climatul 
amintit, a stimulat apariția u- 
nor jucători cu mare capacitate 
tehnico-tactică, a combătut pri
mejdia plafonărilor, a triat și 
eliminat falsele valori, a mic
șorat procentul pierderilor, lan- 
sînd cît mai multe vedete din 
fiecare mie de începători ? Cei 
ce cunosc bine istoria fotbalu
lui nostru din ultimii 15 ani 
vor opta, se pare pentru același 
răspuns : NU.

Să ne oprim și în dreptul al
tor raporturi semnificative. 
Dacă vom împărți numărul fot
baliștilor noștri la efectivul an
trenorilor integrați, cu adevă
rat în activitatea practică — 
387 din 1 128 (60 la sută din nu
mărul antrenorilor au în pre
zent alte profesii de bază după 
datele federației), vom afla că 
unui tehnician îi revine 
trebui să antreneze), peste 
de jucători. Ipoteză absolut 
surdă. Și cînd te gîndești 
numai în Cehoslovacia, de 
emplu, sînt prezenți pe stadioa
ne ‘peste 4 000 de antrenori.

A mai rămas de efectuat o 
ultimă corelație. împărțind nu
mărul fotbaliștilor la numărul 
terenurilor. După ultimul bi

(ar 
170 
ab- 
că 

ex-

lanț încheiat anul trecut, exis
tau 838 de terenuri, cifra in 
care erau incluse și stadion 
23 August și ultimul dreptunhi 
de pămînt cu zgură sau cu 
smocuri de iarbă, din nu știu ce 
comună mai mare. Făcînd ab
stracție totuși de starea cîtorva 
sute dintre ele, pe care însuși
rea tehnicii devine iluzorie, da
torită denivelării și degradări
lor de tot felul, reiese că pe 
un teren sînt nevoiți să se an
treneze peste 100 de fotbaliști, 
adică 7—8 echipe. Nici o mași
nă electronică n-ar putea rezol
va problema orarului antrena
mentelor tinînd cont de necesi
tățile reale : program școlar, 
profesional, de antrenament etc.

După triada numărul de jucă
tori — antrenori — terenuri, 
pe harta Europei, fotbalul nos
tru rămîne la distanță de pri
mele locuri. Viitorul plan de 
măsuri pentru smulgerea lui 
din mediocritate (sperăm sa nu 
mai fie o copie a precedentelor, 
deoarece aceleași drumuri duc 
în aceleași locuri) trebuie să 
nu ocolească semnificația aces
tor date. Legile planificării și 
perspectivei, aducătoare de a- 
dînci satisfacții, strădaniei 
noastre din celelalte domenii de 
activitate, trebuie să devină o- 
perante și în fotbal. Ar fi nece
sar să se stabilească cîteva eta
pe, pînă în 1975, de creștere 
treptată și simbolică a celor 
trei elemente discutate. S-ar 
putea stabili, de exemplu, ea 
treptat, treptat, pînă in 1975, 
să ridicăm numărul fotbaliștilor 
la 200 000. Paralel cu augmenta
rea cifrei jucătorilor ar trebui 
calificat și introdus în activita
te, un efectiv sporit de antre
nori, necesar pentru instruirea 
corectă a celor 200 000 de jucă
tori. Și în al treilea rînd ar tre
bui asigurată baza materială în 
deplină concordanță cu impera
tivele antrenamentului fi ma-a 
fotbaliștilor. Se înțelege că dc r 
o strictă planificare ar putea 
realiza sincronizarea în timp ri 
spațiu a evoluției celor trei 
factori.

Fotbalul românesc nu ere 
greu de ridicat precum sp-n 
unii. Să se pună numai „eriku.“ 
acolo unde trebuie.

S. SPIREA

CUVINTUL

JUCĂTORILOR

LA UN CENTRI 
DE COMANDA

port,
me-

fee

pietrele rămin...

— Tovarășe nu 
poate.

— Dacă mă iubiți.
— Bine tovarășe, 

servesc pentru că vă văd
câ nu sinteți de la Pan- 
chs ți nici de la Cotnari. 
N-aveți damigeana la 
dumneavoastră ți n-ați 
cerut adresa mea de-a- 
cosă. Si in afară de asta 
n-ați incercat să-mi dați 
dabue^.

Și maistrul ii mai luă 
o dotă măsura^.

vețe execuțiile tehni
ce și schemele tac
tice ; sa ducă o via
ța sportivă demnă de 
un sportiv fruntaș iar 
în timpul desfășurării 
partidelor pe care Ie 
susțin să-fi dănre 
toate forțele, întreaga 
capacitate pentru ob
ținerea unui rezultat 
cît mai favorabil.

Din partea Fede
rației cît și din par
tea conducerii clubu
rilor, să se insiste 
mai mult pe Inia 
practicării unui fot
bal disputat in limi
tele sportivității, iar 
atunci cind jucătorii 
se dedau la duri ti. ți 
să fie aspru sancțio
nați : acest lucru con
sider ca este de com
petența conducătoru
lui de joc (arbitrul) 
care nu trebuie nici
odată să treacă cu 
vederea cea mai mică 
greșeala pe care vecie 
că jucătorul a vrut să 
o

totul pentru a-1 păstra 
onoarea și prestigiul 
ei. După cum se 
comportă, mă refer în 
special la jucătorii e- 
chipelor de fotbal din 
prima categorie a ță
rii, nu toți dovedesc 
că practică fotbalul 
din plăcerea de a-I 
practica. Spun acest 
lucru deoarece în di
feritele partide pe 
care le-am urmărit pe 
stadion sau pe micul 
ecran, am observat 
«numiți jucători care 
nn numai că lasă im
presia câ nu-i intero- 
Mszi meciul dar par
că w gindesc la cu 
totul altceva. Tocmai 
de aceea cred că în
ceputul redresării fot
balului nostru trebuie 
să-l facem cerind 
(antrenorii, conducă
torii cluburilor, fede
rația) mai multe efor
turi jucătorilor din 
echipele diviziei A și 
B. în primul rind a- 
ceștia să fie obligați 
să acorde o atenție 
deosebită programu
lui de antrenament, 
să fie obligați să in-

salariat la 
S.M.T. Gura Ialomi- 
ței, raionul Fetești. 
Am 28 de ani și 
muncesc la această u- 
nitate, ca sudor. Am 
îndrăgit de mic fot
balul iar mai tîrziu 
chiar am început să-1 
practic. Aici la S.M.T. 
de mai mulți ani ac
tivează, pe lîngă alte 
echipe sportive, și o 
formație de fotbal în 
campionatul raional. 
Fac și eu parte din 
această echipă. în ac
tivitatea sportivă pe 
ease am desfăfwai-o 
fi • desfășor, am reu
șit să-mi dau seama 
că a fi fotbalist nu 
înseamnă numai să ai 
talent fi prin aceasta 
să te numești fotba
list A fi componen
tul unei echipe de 
fotbal înseamnă să te 
dărui cu totul acelei 
echipe, să lupți în 
joc de la primul și 
pînă la ultimul minut 
pentru ca echipei tale 
să-i aduci victoria, 
sau chiar dacă nu 
victoria. satisfacția că 
toți jucătorii an făcut

fiaie
— Așa te am de cind

— Dar oc bdtd-
turt l Cum ați reușit să~ 
Șchiopătați de mult ?

— De d»d rmi fac 
pantofi de comandă.

— Am si vi fac niște 
calapoade speciale. Staff 
să rftem specialistul 
calapoade

— Nu. Vă rog, nu.
— De ee nu ?
— M-am obișnuit așa. 

Nu pat trăi fără sd 
mă strtngă. ori să mă 
roadă pantofii. Luați-mi 
măsură și lăsați grija 
față de om.

— Noi nu vă putem 
servi ața cum pretindeți 
dumneavoastră. încer
cați in altă parte.

— Chiar dacă vă rog 
frumos^. Știți tovarășe 
maistru, eu o dată, nu 
știu dacă vă aduceți a- 
minte, v-am scăpat de la 
înec. La Eforie Nord. 
Acum 2 ani.

— Dumneata ești ăla ?
— Eu.
— Pentru că mi-ai sal

vat viața cm să-ți fac 
niște pantofi care să te 
stringă.^

— Vreau să mă și roa
dă. Mai mult dreptul. La 
el am antrenament mai 
mult. Te rog.

— Las', pe mine. Ți-i 
fac cu două numere mai 
mici.

Gu trei nu se poate? 
Am să incere. 
Vino să te pup.

Clientul l-a scăpat de 
la inec pe maistru de
geaba. Mai bine nu-l 
salva. I-a făcut niște 
pantofi cu care nu șchio
pătează. Nu 
recunoștință 
asta l

Banul deschide toate ușile...

comită.
TOMA MIHAI 
sudor S.M.T.

Gura Ialomiței 
Fetești '

de

Ion Băieșu

— Voința se poate

GLUMA ACUM

O JUMĂTATE

DE VEAC

exista 
lumea

De eeea ce se teme omul, nu 
scapă...

Desene de A. LAMBEANU
cu ceiiclfi medici, la fufa

tin '1 AM LASAT DI FUMAT
Îmi face plăcere M 

anunț cu acest pri
lej că, recent, am 

terminat volumul 21 al 
lucrării mele intitulată 
(provizoriu) „Memorii ex- 
clusive". Ideea de a-mi 
scrie memoriile s-a născut 
din ambiția fățișă de a nu 
lăsa posterității posibili
tatea să ciștige nici un 
ban pe seama mea. Dacă 
omenirea este interesată 
sd cunoască cite ceva des
pre persoana mea fizică și 
culturală, atunci ea va 
afla totul de la mine, di
rect, iar acei indivizi sus- 
pecți care se autointitulea
ză biografi și care îmi 
dau încă de pe acum tir- 
coale să-și mai pună pof
ta în cui. De pe urma 
mea nu vor roade nici un 
os.

Anunț, de asemenea, tot 
cu acest prilej, că voi în
cepe de astăzi publicarea 
cîtorva dintre capitolele 
cele mai palpitante din 
memorii, 
„Cum scriu și cu 
„Cum dorm, și de ce' 
„Cum 
„Cum visez și ce visez", 
„Cum m-am luat de fu
mat și de ce", „Cum 
m-am lăsat de fumat și 
de ce", „Lista completă a 
prietenilor mei și adevărul 
despre ei", „Lista comple
tă a dușmanilor mei și a- 
decarul despre ei", „Întîl- 
nirile mele cu Dan Coe și 
Sartre" etc., etc. Astăzi 
am ales pentru dumnea
voastră și am dat spre pu
blicare capitolul „Cum 
m-am lăsat de fumat și 
de ce". Săptămîna viitoa
re vă voi oferi „Cum vi
sez și ce visez". Deci:

„Primul obiect pe care 
l-am văzut in viața mea 
fumînd, pe cînd aveam 
vîrsta de un an și șase 
luni, a fost hornul casei. 
Al doilea a fost tata. In-

cepînd de la virrta de pa
tru aru tata mă trimetea 
după țigăn. Cind am tm- 
plmd zece am l-am trimis 
eu pe eL Mi apucasem de 
fumat. Nu trăgeam in 
piept, dar dădeam pe nas. 
De altfel, in familia noas
tră, compusă din două
sprezece persoane, fumau 
treisprezece. A treispreze
cea era pisica. Ea luase a- 
cest obicei de la mine. în
tre timp pisica t-a sinu
cis. De atunci am fumai 
fără încetare numeroși ani 
și numeroase decenii. Am 
fumat și ziua și noaptea. 
Eram un fumător feroce.

Mimoma amatw

ca de pildă:
ce",

>
mănînc și ce",

în nopțile în care lucram 
intens fumam atît de mult 
incit dimineața, cînd des
chideam fereastra, vecinii 
chemau pompierii.

Recent, cu ocazia îm
plinirii a 60 de ani de via
ță, am sărbătorit 50 de 
ani de cînd fumez. Cu a- 
cest prilej au fumat o sută 
de țigări. A doua zi am 
fost dus la spitalul de ur
gență. Cei patru doctori 
care îmi înconjuraseră pa
tul vorbeau ceva despre o 
intoxicație. Trebuie să te 
lași de fumat, ziceau ei.

— Și dacă nu mă las ce 
se întîmplă? am întrebat
eu.

— Nimic, mi-au răspuns 
ei. Mori.

In timp ce se exprima 
astfel, unul dintre medici 
mi-a cotrobăit prin buzu
narele hainelor, mi-a luai 
pachetul de țigări „Kent" 
și le-a fumat, împreună

9- 
'duca, se poate forma, mi-a 
spus ea, și mi-a explicat în 
principiu cum.

în continuare am să vă 
povestesc (de fapt, aid vo
iam să ajung) cum mi-am 
educat voința, cum am a- 
juns, vorba nevesti-mi, 
dintr-o drpă, un om.

Așa cum bine știți și 
dumneavoastră, o voință 
se educă și se călește su- 
punîndu-te de bună voie 
la dteva încercări grele. 
De exemplu, pentru a-și 
pune la încercare voința, 
Mucius Scevola și-a intro
dus mina în foc. Eu am 
mers chiar mai departe. 
Astfel, prima încercare la 
care m-am supus în vede
rea oțelirii voinței a fost 
de a face de bună voie o 
călătorie de la Piața Uni
versității pînă la Piața 
Scînteii cu autobuzul 31 
între orele șapte și opt di
mineața. în clipa în care

om coboHt la destinație o- 
veam hainele și nervii fi- 
cuți zdrențe, dar pe chipul 
meu ie citea, vorba unor 
reporteri, satisfacția dato
riei împlinite. Slavă dom
nului, reușisem in această 
călătorie să nu răspund in- 
jurăturilor șoferului, să nu 
mă scuip in ochi cu taxa
toarea (una brunetă foc, 
care m-a făcut „bou" pe 
motive strict gramaticale: 
ceva în legătură cu acel 
,/scontați înainte"), și să 
nu răspund provocării a- 
celui individ care a stat 
trei stații pe laba picio
rului meu drept, citind 
„Sportul popular".

A doua încercare de for
tificare a voinței am fă
cut-o intrind într-un res
taurant, unde am cerut o 
friptură de vacă. Aici, gata- 
gata să mă enervez din 
pricina unei muște găsite 
în garnitură (despre care 
ospătarul susținea că e o 
viespe, și ca viespile nu 
sînt cuprinse în nomen
clatorul Sanepidului), dar 
m-am abținut.

A treia încercare de ri
dicare a nivelului moral- 
volitiv am făcut-o urmă
rind pînă la capăt o dez
batere consacrată criticii 
literare, a patra citind pa
gina de umor din „Albi
na" și ultima (care a fost 
hotărîtoare) pornind să 
caut prin magazinele din 
București o pereche de 
pantofi numărul 39. în cli
pa în care mi-am dat sea
ma că am rezistat acestor 
înfiorătoare încercări ale 
vieții, problema renunțării 
la viciul fumatului înceta 
să mai fie o problemă.

Voința de care dispu
neam era cu adevărat uria
șă. învinsesem I

DE VACANTĂ
(Urmare din pag. I)

S — Ah doctore, 
sufăr îngrozitor, da- 
ți-mi ceva să mor !

— Fiți liniștit. nu 
trebuie să vă dau ni
mic, îmi cunosc me
seria...

0 Un tînăr actor 
judnd „Cidul** a fost 
primit cu fluierături. 
Supărat spune :

— Ce inculți ! H 
fluieră pe Corneille I

0 — Dragul meu, 
pentru că îmi ești 
prieten abandonez 
jumătate din cit îmi 
datorezi !

— Mulțumesc, și 
ca să nu rămîn mai 
prejos, abandonez eu 
și cealaltă jumătate !

EA : — E sublimă dragă, în goli cinnea el sălbatecă ! 
EL : — Ai dreptate, e formidabilă I

Desen de AL. CLENCIU

sau nu așa ceva. Cum în ziua 
aceea nu a avut loc în Ploiești 
nici un spectacol de teatru, ele
vii (cei opt elevi care au venit 
totuși la club, știind că este... zi 
de activitate) au fost invitați să 
vadă un film. Și cine să inter
vină pentru îndreptarea acestei 
stări de fapt, cînd la secția de 
învățămînt a orașului Ploiești a 
rămas doar... tovarășa inspec
toare a grădinițelor de copii ? 
Restul tovarășilor sînt în conce
diu.

...Ploiești — sîmbătă 22 iulie, 
duminică 23 iulie. Promenada 
de pe Bd. Gării atrage numeroși 
elevii. Alții, mai întreprinzători, 
organizează seri de dans, în gru
puri restrînse, Braseria „Conti
nental" este un fel de club al 
elevilor și studenților : se string 
aici în jurul unui tonomat, ascul
tă melodii la modă, fumează și 
beau cafea. Un mod destul de 
banal de a petrece timpul liber. 
Orașul însă nu le oferă și alte 
posibilități. Cele trei cluburi de 
vacanță ale elevilor nici atît. La 
secția de învățămînt a regiunii 
Ploiești se emite părerea că ac
tuala formă de organizare a clu
bului elevilor este învechită. Ti
nerii doresc cu totul altceva. Sîn- 
tem de acord. Dar ce se așteap
tă ? A, da I Instrucțiuni de la 
„centru"... O activitate de va
canță interesantă înseamnă în 
primul rînd varietatea unor mo
dalități de organizare a acesteia; 
și varietatea modalităților în
seamnă lipsa unui sistem sime
tric, uniform. Părerea noastră este 
că principala vină o are Comi
tetul regional Ploiești al U.T.C. 
care nu a luat de partea sa ini
țiativa organizării cluburilor de 
vacanță ale elevilor.

Cum am vedea noi un club al 
elevilor în orașul Ploiești ? în 
primul rînd credem că ar trebui 
să aibă două secții: un „sediu 
de zi" — în cadrul Liceului „I. L. 
Caragiale" (Baza sportivă de aici

este foarte bine amenajată, în 
ceea ce privește materialul spor
tiv, acesta ar putea fi asigurat 
prin contribuția tuturor liceelor 
din oraș). Dimineața și după-a- 
miaza terenurile de baschet, vo
lei, handbal ar fi pline de elevi. 
S-ar putea organiza și partide de 
tenis de cîmp — sport tot mai 
îndrăgit de tineri. O sală ar pu
tea fi destinată tenisului de 
masă, alta jocurilor de club. Și 
firește, nu pot lipsi o sală de au
diții muzicale; o sală de lectură 
(unde elevii să găsească în per
manență ziare românești și din 
străinătate, reviste). Un club de 
vacanță trebuie să aibe și un 
cerc turistic — membrii acestuia 
avînd posibilitatea să închirieze 
corturi și materiale turistice, în“ 
vederea organizării unor excursii 
în grup, să închirieze biciclete 
(firește, pentru a organiza dru
meții cu bicicletele). Cercul tu
ristic ar putea organiza și o ta
bără cu corturi într-o pădure 
din apropierea orașului cu auto- 
gospodărire, în serii de cîte șap
te zile. în ceea ce privește „se
diul de seară", nu există un loc 
mai potrivit deoît clădirea Liceu
lui nr. 2. Aici sînt săli elegante, 
culoare spațioase. Elevii ar pu
tea invita în mijlocul lor oameni 
de știință, scriitori, artiști. Ar pu
tea fi invitate personalități de 
seamă ale vieții științifice și cul
turale, despre care se știe că 
de obicei emit puncte de vedere 
care invită la confruntări. Do 
trei-patru ori pe saptămînă s-ar 
putea organiza seri ae dans, iar 
lunar baluri și carnavaluri. Un 
astfel de club nu poate fi cor.- 
dus decît de către colective de 
elevi (prin rotație). Este necesar 
însă ca rolul de coordonator al 
cluburilor de vacanță ale elevi
lor să-1 aibă exclusiv Comitetul 
regional U.T.C. (și așa secția de 
învățămînt a regiunii nu deține 
acest rol decît în planuri, nh «i 
în realitate!)... în perspectivă, 
cluburile de vacanță ale elevilor 
ar putea deveni permanente.



Invățămîntulul, a

în al P.C. din Ce-

de spe- 
școlile

se- 
Co- 
loc 
la

• Campionatul internațional 
de box al Armatelor Prietene va 
avea loc în toamnă pe ringul 
stadionului Republicii din Ca
pitală. între 3 și 9 septembrie 
se vor întrece pentru cucerirea 
medaliilor la cele 10 categorii 
de greutate pugiliști militari re
prezentând cluburile sportive 
Ț.S.K.A. Moscova, Dukla Praga, 
Honved Budapesta, Vorwarts 
Berlin, Steaua București și 
lecționata militară a R.P.D. 
reene. Prima gală va avea 
duminică 3 septembrie de 
ora 10 dimineața.

• Continuîndu-și turneul _ 
Albania, echipa de volei Trac
torul Brașov a jucat la Skodra 
cu echipa locală „Vllaznia". 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—1.
• Selecționata de volei a Ro

mâniei care se află de mai 
multe zile în Franța a susținut 
la Sete un meci amical cu o re
prezentativă a regiunii Langue
doc. Voleibaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1.
• „Criteriul european" al ju

niorilor care se desfășoară la 
Vejle în Danemarca se apropie 
de sfirșit. în finala probei fe
minine de simplu se vor întâlni 
Vostova (Cehoslovacia) și Res- 
ter (Iugoslavia). în sferturile de 
finală Eremenko (U.R.S.S.) a e- 
liminat-o cu 21—16, 21—16 pe 
Crișan (România).

MOTIVĂRILE
FUNDAȚII ȘUBREDE

PENTRU CONSTRUCȚIILE
AGROZOOTEHNICE

(Urmare din pag. I)

de spre primăvară numai cu un 
leu în plus față de prețurile din 
vară, ar cîștiga dintr-un con
dei 500 000 lei.

Așa au judecat și cooperato
rii cînd au hotărît concentrarea 
în aceste obiective a unor su
me bănești așa de mari, dar la
tă că întîrzirea nejustificată a 
construirii silozurilor le aduce 
acum numai pierderi...

Constructorii — ICP Rîmnicu- 
Vîlcea și Pitești — continuă 
însă să-și facă autocritica. Abi
le, cele două întreprinderi au 
știut la vreme să-și facă un 
paravan. Au condiționat în
cheierea contractelor de execu
ție de angajamentul cooperati
vul agricole de a procura tot 
materialul necesar. După o con
cepție proprie, conducerilor a- 
mintitelor întreprinderi cele 27 
cooperative trebuiau să-și pună 
pe picioare un serviciu de a- 
provialonare cu specialiști care 
să știe să achiziționeze fier-be- 
ton, grupe de cimenturi, con
ductori electrici, materiale pen
tru stațiile de condiționare etc., 
etc. Și lucrările au început și 
s-au desfășurat în funcție de 
aprovizionarea cu materiale. 
Unele cooperative au început 
lucrările încă din primele luni 
ale anului, altele însă, fie că 
n-au avut merceologi suficient 
de... descurcăreți, fie din moti
ve lipsite de acoperire n-au pu
tut procura nici acum majorita
tea materialelor de construcție, 
și n-au obținut definitivarea do
cumentației tehnice, din care 
cauză se lucrează într-un ritm 
de minimă sensibilitate. Așa 
stau lucrurile la cooperativele 
agricole din Săpata de Sus, 
Găneasa, Mogoșoaia, Tufeni, 
Călinești și altele.

Fără îndoială, greutățile în a- 
sigurarea cu materiale frînează 
în mare măsură realizarea o- 
biectivelor planificate. Lipsește 
materialul lemnos indispensabil 
și de neînlocuit. S-a convenit 
ca cooperativele să scoată 12 000 
metri cubi din locurile greu ac
cesibile. Era o soluție dar... Nu 
în toate cooperativele agricole 
s-a organizat acțiunea de scoa
tere a lemnelor din pădure. A- 
poi, Ministerului Economiei Fo
restiere i s-a părut că soluția 
este... prea simplă, și a făcut ce 
a putut pentru a o mai compli
ca. Cooperatorii urmau să pre

CUMPĂRĂTORI!
în plin sezon, magazinele universale și specializate ale co

operativelor de consum, vă oferă — pînă la 19 august — un 
bogat sortiment de articole de vară cu prețuri reduse între 
20—35 la sută ;

— Imprimeuri și fanteziuri modă din bumbac fire fine;
— Imprimeuri din mătase artificială, relon și mixte;
— Tricotaje fire sintetice scămoșate;
— Unele costumașe și sacouri din bumbac pentru copil;
— Rochii, fuste, bluze, compleuri plaje pentru femei;
— Șorturi, chiloți baie;

— Pălării paie, sacoșe p.v.c.ț
— Sandale fețe p.v.c. și piei bovine presate;
— Pantofi talpă duroflex pentru copii etc.;
Deci vizitați magazinele cooperației de consum de unde 

vă puteți procura articolele dorite I

destinate școlilor 
din țară in noul an 
de învățămint au 
fost difuzate pînă 
acum mai mult de 
20 milioane. Ele 
includ 705 titluri 
— cu 150 mai mul
te decît in anul

generală și 
cialitate, 
tehnice, profesiona
le și pedagogice.

Tot pentru uzul 
școlar au fost tipă
rite recent 125 lu
crări cu caracter 
pedagogic și diferi-

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Drahomir Kol- 
der, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. ’ T.7. Ce
hoslovacia, care la invitația C.C. 
al P.C.R., și-a petrecut conce
diul de odihnă în țara noastră.

La aeroport, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid. Au fost 
de față Cestmir Cisar, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai amba
sadei.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala prof. univ. Masashi Naito, 
directorul Departamentului elec
trotehnic al Institutului tehnolo
gic din Tokio, care, la invitația 

lucreze lemnul la circularele 
proprii. Ministerul a dat însă 
autorizație de funcționare nu
mai unora, celorlalți pretinzîn- 
du-le să ducă lemnul la între
prinderile forestiere pentru a fl 
prelucrat. Din 18 cooperative a- 
gricole din raionul Muscel, de 
pildă, care au cerut autorizație 
pentru circulare, doar 7 au 
primit-o. Cooperative agricole 
ca cele din Domnești și Rujețu 
au scos, cu destule eforturi din 
pădure, cîte 300 m.c. de bușteni. 
Și-au construit și circulare noi. 
M.E.F. nu le acordă însă autori
zație. După indicațiile ministe
rului, cooperatorii ar urma să 
încarce din nou buștenii și să-i 
transporte cale de zeci și zeci 
de kilometri, pentru a aștepta 
apoi pe la porțile I.F.-urilor 
pînă vor putea asigura prelu
crarea. De ce ? Răspunsul nu-1 
pot da decît direcțiile de resort 
din Ministerul Economiei Fo
restiere.

Pentru realizarea construcții
lor planificate, cooperatorii ur
mau să confecționeze, cu forțe 
proprii, cîteva milioane de că
rămizi. Venindu-le în „ajutor" 
— Uniunea regională Argeș a 
cooperativelor agricole a indi
cat ca... uniunile raionale să 
stabilească un număr de coope
rative ce dispun de posibilități 
unde să se centralizeze produ
cerea cărămizilor. în realitate, 
cărămizi nu s-au produs încă. 
Sarcina producerii cărămizilor 
este benevolă. Uniunile nu s-au 
îngrijit să încheie între soli- 
citanți și cooperativele produ
cătoare contracte care să sta
bilească precis cantitățile, ter
menii de livrare, condițiile fi
nanciare. La ora actuală, nu-ți 
poate spune nimeni, precis, cine 
produce cărămidă, cît și pentru 
cine și mai ales cînd o va li
vra în cantitățile solicitate.

Am analizat aici, pe scurt 
doar cîteva din cauzele care 
frînează realizarea în termen a 
construcțiilor în cooperativele 
agricole din regiunea Argeș. A- 
cum, cînd strîngerea recoltei de 
cereale păioase se termină, se 
impune mobilizarea tuturor 
forțelor pentru realizarea obiec
tivelor planificate. Investițiile 
pot și trebuie să fie fructifica
te, să-și aducă contribuția la 
realizarea planului economico- 
financiar al cooperativelor a- 
gricole chiar din anul acesta.

DE „ZIUA MARINEI"

CARPATI"
IESE

nomieft a Africii", 
„Atlas geografic 
școlar", „Mic atlas 
de plante din flora 
României", hărți 
fizice, economice și 
administrative ale 
regiunilor țării.

(Agerpres)

Ministerului , _
făcut o călătorie de documenta
re în țara noastră. Cunoscut 
specialist în domeniul electroni
cii, oaspetele japonez a vizitat 
Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, Uzinele „Elec
tromagnetica" din București și 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara.

(Agerpres)

„LUAȚI CU VOI
ȘTRANDUL PERSONAL'...

Zi de duminică în luna lui 
cuptor. Parcă prin nici o altă 
zi această lună nu și-a jus
tificat mai convingător supra- 
denumirea sa. In stația auto
buzului 17 care avea să-i 
transporte pe clujeni spre 
băile din Someșeni, pasagerii 
au timp să facă o sudație 
zdravănă pînă cînd în sfirșit 
apare mașina — una singură 
pe un traseu atit de solicitat, 
lnghesuiți ca sardelele, încăl
ziți și enervați, au ajuns totuși 
in ziua respectivă aproape 
5000 de orășeni la băile din 
apropiere. După of-ul de la 
capătul călătoriei, fiecare din
tre oaspeți crede că s-a sfirșit. 
Dar surprize și mai neplăcute 
i-au sicîit toată ziua. Mica 
stațiune este foarte prost gos
podărită, departe de a satis
face chiar cele mai modeste 
pretenții. Apa celor trei bazine 
aglomerate ca un tramvai

NOI LOCUINȚE
PROPRIETATE
PERSONALĂ

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

Constructorii aparținînd grupu
lui 2 de șantiere al T.R.C. Ga
lați , au predat la cheie, în a- 
ceste zile, 100 de apartamente 
proprietate personală, situate în 
modemul cartier al Brăilei nu
mit Hipodrom. In zilele urmă
toare alți 24 de proprietari își 
vor schimba actualele adrese 
pentru blocurile-vile numerele 
1 și 2 din str. George Enescu. 
De menționat cu acest prilej că 
în orașele Galați, Focșani, 
Brăila, Tecuci etc., unde se află 
în construcție blocuri însumînd 
450 de apartamente proprietate 
personală, stadiile de execuție 
sînt avansate, urmînd ca pină la 
sfîrșitul anului alte câteva sute 
de familii să intre în posesia lo
cuințelor.

CINEMA • RADIO » TELEVIZIUNE
Ea ■

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45; 

16,30; 20,15).
CANALIILE

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30) 

Festival (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45; 
16 ; 18,30 ; 21).
căutătorii de aur din
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16.45 : 19 ; 21,15), 
Luceafărul (orele 8 ; 10 ; 12,15;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Gri vița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ;16 ; 18,30 ; 20,45),
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15; 18,45; 21), Flamura
(orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Feroviar (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21), Excelsior
(orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), 
Modem (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30), Arta (orele
15.30 ; 18).

DON GABRIEL
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8,30 ;
10.45 : 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30),
Doina (orele 11,30 ; 14,30 ;
17,30; 20,30). 

sosit după 30 de rrunute în- 
tirziere, este atit de murdari 
Incit nu poți face deosebirea 
între bazinul cu nămol și cel 
cu apă obișnuită. Următoarea 
surpriză, la chioșcul cu răco
ritoare, deservit de o singură 
vînzâtoare, in fața căreia 
citeva sute de oameni aștep
tau ceasuri în șir ca să ajungă 
la o sticlă cu limonada fiartă. 
„Gheață nu ni se trimite nici
odată" — spunea vînzătoarea. 
Dar chiar așa cum e, limo
nada se termină repede, căci 
nu au fost aduse în duminica 
cu pricina decît 1200 sticle. 
La bufet o situație asemănă
toare : cele 800 de sticle cu 
bere cu care fusese aprovi
zionată stațiunea pentru o zi 
de odihnă s-au vîndut în 
cinci minute.

Carne! pentru grătar — 
citeva kilograme — s-a epui
zat cu aceeași operativitate. 
La toate aceste deficiențe, 
administratorul băilor și res
ponsabilul bufetului găsesc o 
justificare stranie: „Nu am 
prevăzut o afluență atit de 
mare astăzi**. Dar situația nu 
s-a schimbai nici în zilele 
următoare. Secția de gospodă
rire a sfatului popular regio- V. MOINEAGULAL ROMULUS

Practică studenfeaecă la Uzinele J)3 August" din Capitală

DO-PENTRU UN PUMN DE 
LARI

— cinemascop —
rulează la Victoria 
8,45; 11; 13,80; 16;

20,45),  Progresul (orele
18 ; 20,15), înfrățirea 
10 ; 13,45 ; 16 ; 18,15; 20,30).

NU SINT DEMN DE TINE
rulează la Union (orele 15,30 ;
20,30). Filme de animație (ora 
18). >

PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE

rulează la Central (orele 12,15; 
15 ; 18).

DOMNUL
rulează la Central (orele 9,30 ;
20.45) .

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Dacia (orele 8,30; 
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,45), Giulești (orele 
15.30; 18 : 20,30).

UNORA LE PLACE JAZUL
rulează la Unirea (orele 16; 
18.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

FERNARD COWBOY
rulează la Colentina (orele 15;
17.45) .

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop —

(orele
18.30 ;
15.30 : 
(orele

La cules de piersici
Foto: LICA IOSIF

na! nu a recepționat încă ne
ajunsurile care persistă de la 
un sezon la altul la băile din 
Someșeni, cel mai apropiat 
și mai solicitat loc de agre
ment pentru clujeni.

In sfirșit, a treia surpriză 
din acea zi. Doi copii s-au 
tăiat grav în niște cioburi de 
sticlă, în incinta băilor. Au 
alergat la cabinetul medical. 
Dar, stupoare. In această vară 
nici un medic nu a călcat pe 
aici și nici vreun alt personal 
medical deși există posturi 
prevăzute ca la oricare sta
țiune balneară. Secția sănă
tate a sfatului popular regio
nal a neglijat rezolvarea a- 
cestei urgențe.

Intr-adevăr, avind musafiri 
mai puțini te descurci mai 
ușor, cu mai puțină bătaie 
de cap. Iar dacă cei tentați 
să se odihnească o zi la Some
șeni ar avea formidabila idee 
de a-și aduce fiecare răcori
toarele, micii, grătarele, și 
berea de care au nevoie, asis
tentul medical personal și 
totodată... și propriul ștrand 
cu apă curată, nu ar mai fi 
nimic de spus.

SIBE-

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 : 20,30).

CIOCIRLIA
rulează la Vltan (o^e
18)

LADY MACKBET LIN
RIA

— cinemascop — 
rulează la Miorița
15.30 ; 18 ; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Popular (orele 
15,30; 18 ; 20,30), Rahova (ore
le 15,30; 18), Lira (orele 15;
17.30 ; 20).

15,30 ;

(orele

G R A
CĂUTĂTORII DE AUR DIN__________________________

nul Dinamo (orele 20,15), Arenele Libertății (orele 20,30). 
PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează la 

Doina (orele 20,15).
CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 

PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 
(20,15).

VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20,15). 
MOFTURI 1900 rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A INTIMPLAT rulează la Expoziție 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vltan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN ÎNSINGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SURÎS IN PLINĂ VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUA LOZURI rulează la Lira (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O FETIȘCANA cinemascop, rulează la 

Rahova (orele 20,30).

Anunțîndu-și încă de la 
distantă sosirea, prin glasul 
sirenelor, în portul Constanța 
acostează zilnic vase din toa
te colțurile lumii, aducînd tu
riști sau mărfuri dintre cele 
mai felurite. Față de fluxul, 
din ce în ce mai mare de na
ve, datorită dezvoltării rela
țiilor noastre comerciale, rada 
portului a devenit aproape 
neîncăpătoare. Ca o cerință 
imperioasă, în curind cele 
două diguri se vor termina și 
capacitatea danelor de acos
tare a navelor va crește con
siderabil. Atunci, dinspre 
larg, marcat în viatră, ca în- 
tr-o marmură albă, se va ve
dea profilul viitorului port. 
Digul de larg, dinspre nord, 
lung de 2 554 m (din care 
mai sînt doar circa 70 m de 
oonstruit), împreună cu di
gul de sud — cu o lungime 
ae 2 681 m — vor constitui 
centura de apărare a bazinu
lui viitorului port, care va 
permite un trafic de 6 ori 
mai mare decît cel actual.

Dar să lăsăm macardua 
specială să așeze blocurile de 
beton cu profil ciudat și să 
ne întoarcem privirea spre na
vele românești sosite în port, 
așa cum fac toți cei care lu
crează aici. Întotdeauna, ori- 
cit de ocupați ar fi, ei dedi
că măcar o clipă, un zîmbet 
sau o privire navelor româ
nești ce se întorc din călăto
rie. Sosirea unui vapor din- 
tr-o îndepărtată cursă rămîne 
un eveniment nu numai pen
tru familiile care întîmpină 
pe cei dragi, ci pentru ori
care din lucrătorii portului: 
și ei de-abia așteaptă să-și re
vadă cunoscuții, prietenii, to
varășii de muncă.

La Baia Mare

Stație modernă
de auto-moto

La Baia Mare, pe strada Vic
toriei, acum cîteva zile, într-un 
punct obligatoriu de intrare în 
centrul orașului, constructorii au 
dat în folosință o modernă stație 
de serviciu auto-moto. Prima uni
tate de acest fel în Maramureș, 
stația va sta Ia dispoziția poseso
rilor de autoturisme prin cele 11 
boxe, mașinile, utilajele și apa
ratura de măsură și control care 
este dotată, cu servicii de spă
lare, presare, reparații mici etc. 
Stația de auto-moto din Baia 
Mare este prevăzută cu o plat
formă de parcare a 45 de turis
me, un bar și o cameră de oas-

SOȚII ÎN ORAȘ
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN 
— cinemascop —

rulează la Arta (ora 20,30).
DACII

— cinemascop — 
rulează la Munca (orele
18,15 ; 20,30).

CRĂCIUN INSÎNGERAT 
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18).

MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Volga (orele 16;
18,15 ; 20,30).

DINI
ARKANSAS rulează la Stadio-

Am avut șansa să urcăm la 
bordul navei „Carpați**, una 
dintre cele mai mari și mai 
modeme nave românești. O 
siluetă impresionantă, un in
terior comod și elegant; no
va se pregătea să se desprin
dă chiar a doua zi de țărm 
și să se îndrepte spre înde
părtata Japonie. Doar peste 
o oră numai, urma să treacă 
la dana de combustibil. In a- 
cest răgaz, am putut vorbi cu 
cîțiva dintre membrii echi
pajului : călătoria lor va du
ra 120 de zile (ti calea ce vor 
urma pe întinderea nesfîșită a 
apelor va trece pe la Capul 
Bunei Speranțe, pe ruta ve
chilor navigatori cu veliere 
și a lui Vasco da Gama.

L-am cunoscut, pe vas, pe 
comandantul Nicolae Mirea. 
Urmînd să plece în concediu, 
venise să ureze „drum bun* 
comandantului Nicolae Ștefă- 
nescu care va conduoe 
spre Japonia.

— A cita călătorie pe 
e aceasta ?

— Nu vă pot spune 
tis: se împlinesc, anul 
ta, 28 de ani de cînd ___
ghez, și în acest interval am 
făcut poate sute de călătorii.

Tocmai atunci, în cabină a 
intrat... Neptun, zeul Mări
lor. In viața de toate zilele, 
Neptun de pe vasul „Car
pați** nu este altul decît Mir
cea Geanoglu, șef radiotele
grafist. La trecerea ecuatoru
lui, el devine împuternicit al 
mărilor, care, botezi nd mari
narii începători, le dă dreptul 
să devină „lupi de mare** și 
le eliberează „pentru confor
mitate** un certificat. Un lup 
de mare cu certificat în re
gulă, de curind obținut, • și 

nava

mare

(Urmare din pag. I)

este larg folosită în colecția 
pentru adolescente, femei tine
re. Rochiile de stofă vor fi în
tr-un sortiment de 47 modele 
diferite, 24 articole de țesături 
realizate în 106 poziții coloristi- 
ce. Gama contractată cu indus
tria de confecții este foare ma
re, iar dacă se va realiza la 
nivelul contractelor (și am dori 
ca pe parcurs să nu fim puși în 
situația de a face nici o conce
sie) sperăm să satisfacă exi
gențele cumpărătoarelor. Tine
rele vor avea de ales rochii 
din 77 de modele în 14 articole 
de țesături și 40 de poziții co- 
loristice. Liniile moderne, svel
te, suple, ajustate în partea de 
sus, talia puțin ridicată, lungi
mea pînă la genunchi, gulere 
mici, degajate — pun în valoa
re pregnantă tinerețea. Culorile 
sezonului : intense sau pastela
te, principale fiind galbenul 
cald, roșu mărgean, de diferite 
intensități, roz rece pînă la 
bordo închis, violet-albastru, 
verde, grej deschis.

Sortiment nou în 1907 îl con
stituie bluza de stofă pentru fe
mei. Taloarele șl pardesiile vor 
fl aproape în cantitate dublă 
față de anul trecut. O noutate : 
garniturile dc imitație de bla
nă conferă taioarelor șl parde- 
sielor nu numai eleganță dar 
și prelungită funcționalitate, 
în timpul de tranziție spre iar
nă. Pardesiul pe buret — pen
tru prima dată confecționat în 
țară, la Fabrica de confecții 
București, va da examen în 
toamna aceasta, la început, nu
mai în fața copiilor și adoles
cenților.

în nota exigențelor cumpără
torilor sperăm să fie $1 îmbră-

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (orele
15,30 ; 17,45 ; 20).

SÎMBAtA 5 AUGUST 
PROGRAMUL I

11,15 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ; 
13.13 Succese ale muzicii ușoa
re ; 13.30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 17.10 Scriitori ai secolului 
XX. Literatura tinerilor furioși;
17.45 Din cîntecele de dra
goste ale popoarelor ; 19.45 Va
rietăți muzicale ; 20.30 O melo
die pe adresa dumneavoastră ; 
21.05 înregistrări de la recitalul 
cu public „De la Shakespeare 
la Arghezi“ — poezie universa
lă de dragoste (partea a IlI-a) ;
23.10 Unda veselă.

PROGRAMUL II

9.20 File de legendă. „Jură- 
mîntul lui Cuza Vodă" ; 11,15 
Călătorii în istoria civilizației 
(emisiune pentru tineret) : „Pic
tura militantă" ; 13.30 La braț 
cu muzica ușoară ; 17.10 Ascul
tătorii ne cer... (muzică din o- 
pere) ; 18.25 Concertul în re mi- 

tînărul radiotelegrafist Cătă
lin Sorescu, în vîrstă de nu
mai 22 de ani, care a făcut 
prima lui cursă cu puțină 
vreme în urmă. Pasiunea pen
tru mare și pentru meseria de 
radiotelegrafist Cătălin le-a 
deprins în familie. Tatăl și 
fratele său sînt tot radiotele- 
grafiști pe nave maritime. El 
speră că se va întîlni cu ta
tăl său undeva, pe mare, tot 
așa cum, recent, „bătrînul** 
Geanoglu, s-a întUlnit în lar
gul Mării Egee cu fiul său, 
Laurențiu, elev la Școala mi
litară superioară de marină, 
îmbarcat pe vasul-școală, bri
cul „Mircea**.

— Nu numai această co
incidență m-a impresionat — 
mi-a spus navigatorul Mircea 
Geanoglu, ci și faptul că fi
ul meu învață secretele mari- 
năriei pe același vas pe care 
le-am învățat și eu acum 28 
de ani.

Secundul vasului, Suciu 
Theodor, ne-a povestit cum 
sărbătoresc marinarii ziua lor 
atunci cînd se află în larg.

— Anul acesta, late 
mulți vom fi departe, în

august 
In Me- 

diterană, între Malta și Capul 
Horn, dar vom asculta, desi
gur, cu emoție, transmisia 
festivităților de la Mangalia 
și relatările despre ceea ce 
se întâmplă în celelalte por
turi românești. Ca și celelal
te nave, aflate în curse, nici 
noi nu vom fi uitați de cei 
de acasă: undeva, pe drum, 
vom primi desigur urările lor 
prin radio sau prin poștă.

Dar timpul a trecut. Mari
narii sînt gata de drum.

Drum bun, prieteni /

FLAVIA BUREFF

eămintea pentru bărbați. Tom 
oferi două siluete: dreaptă, 
pentru îmbrăcămintea de toată 
ziua, cu pronunțat stil sportiv» 
și semiajustată, pentru îmbră
cămintea de toată ziua șl ele
gantă. Silueta costumelor este 
sveltă, alungită, cu umeri 
drepți. Sacourile sînt mal lungi, 
umerii înguști și pătrați; au o 
cambrură mal discretă, mal sus 
de talie, evazată ușor spre tiv, 
revere mal lungi și mal late. în 
continuare — linia pantalonilor 
este dreaptă, fără manșetă, în 
general buzunare oblice. Parde
siile — cu caracter sport sau 
stil redingotă, ușor pensată — 
au o lungime pînă la genunchi.

Magazinele vor oferi noutăți 
și la tricotaje. Pe lîngă cele so
licitate pînă acum, la care se 

de marfăadaugft un volum 
sporit cu 15—40 la sută, am 
contractat modele noi: Mu
ze, jachete, veste și rochii în 
diverse noi contexturi uni și 
jaquard, în culori variate. La 
fel, din lînă pură rochii, două 
șl trei piese, seturi. Sperăm în 
legătură cu seturile, să le pri
mim de la industrie de la în
ceput complete, nu ea în tre
cut, cînd din cauza unor ne- 
sincronizări a producției sto- 
cam bluzele pînă la sosirea Ja
chetei sau invers. O noutate a 
acestei toamne o constituie cos
tumul sport din fire sintetice 
supraelastlc — produs cu 
pect comercial superior șl 
racteristică de rezistență 
purtare crescută față de 
realizate pînă în prezent.

Cum vedem, magazinele 
așteaptă, pentru completarea 
garderobei, cu lucruri noi, fru
moase șl modeme. Dorim să 
le găsim prezentate cu gust, 
oferite cu solicitudine.

la 
cele

ne

nor pentru două viori șl or
chestră de J. S. Each. Soliști 
George Enescu și Yehudi Menu
hin acompaniați de orchestra 
simfonică din Paris. Dirijor 
Pierre Monteux. 18.50 Uvertura 
la opera „Asediul Corintului" 
de Rossini. Interpretează or
chestra Operei de stat din Vie- 
na. Dirijor Mario Rossi; 19.10 
Pagini de mare popularitate din 
creația clasicilor noștri (relua
rea emisiunii din 4 august);
19.45 Scriitori la microfon. Ni
colae Tăutu ; 20.00 Seară de o- 
pereta : „Rose Marie" de Friml 
(fragmente).

SlMBĂTA 5 AUGUST

18.00 Vă așteptăm la ora 6 ! E- 
misiune pentru femei; 18.25 La 
șase pași de o excursie. Emisiu- 
ne-concurs. Participă pionieri 
și școlari din taberele de la Cos- 
tinești și Sinaia ; 19.30 Telejur
nalul de seară ; 20.00 Tele-enci- 
clopedia; 21.00 Să rîdem cu 
Stan și Bran ; 21.30 Film de a- 
venturi: Omul cu valiza ; 22.20 
Emoții în premieră. (Muzică u- 
șoarăj. ; 23.00 Telejurnalul de 
noapte ; 23.15 Telesport.
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încurajează 
de încasări 
(Safari) au 
și sînt în

700
. ac_ 

Benghazi și To-

contingente britanice j

Ltare în Libia expiră în 1973, 
iar gtn^enral de la Tripoli a a- 
mmțat ceia că nu intenționează 
să le remnoiascâ.

0 Știri însem 
nări comentarii 

© Știri Însemnări corn 
entarii S Știri însemnări

KHARTUM 4 (Ager- 
pres). — In capitala 
Sudanului au continuat 
joi lucrările conferinței 
miniștrilor de externe 
din țările arabe.

IU n
După cum menționează agen

ție de presă, ședința de dimi- 
eață a fost aproape în exclusi- 
itate consacrată examinării 
problemelor decurgind din rela- 
iile dintre unele țări arabe, 
’articipanții au hotărît de co- 
iun acord ca aceste probleme 
ă fie dezbătute în amănunt ș» 
n cadrul conferinței arabe a mi
niștrilor informațiilor, care ur- 
nează să se deschidă la Tunis 
n a doua jumătate a lunii au- 
tist. In cadrul ședinței de după- 
miază dezbaterile au fost din 
.ou dominate de problema dacă 
ă se reia sau nu livrările de 
petrol către țările occidentale, 
Iar pînă în prezent, după cum 
nenționează agențiile de presă, 
i-a fost adoptată nici o rezolu- 
ie în acest sens. Totodată, au 
ost examinate o serie de pro- 
>leme referitoare la proiectata 
euniune arabă la nivel înalt 
rare ar urma să aibă loc ulte- 
iof.

• LA TOKIO s-a deschis la 3 
august cea de-a doua Conferin
ță a profesorilor 
potriva armelor 
lucrări iau parte 
sori, învățători și 
la universități și 
cercetări din Japonia. Ei dezbat 
probleme referitoare la rolul si 
răspunderea cadrelor didactice

japonezi îm- 
nucleare. La 
120 de profe- 
cercetători de 
institute de

Nigeria

La Londra s-a anunțat joi 
seara că, în cadrul tratativelor 
anglo-libiene în curs de desfă
șurare, a fost încheiat un acord 
parțial cu privire la retragerea, 
in termen de șase luni, a unor 
contingente britanice dislocate 
in Libia. In cercurile politice 
britanice se consideră că acordul 
s-ar referi la evacuarea a 
militari englezi încartiruiți 
tuahnrnte la Benghazi și 
bruk.

Potrivit observatorilor politici, 
•cordul amintit este menit să 
pregătească evacuarea tuturor 
eeectivekr militare britanice sta- 
țxmate pe teritoriul Libiei. Se 
șbe că acordurile anglo-libiene 
privind menținerea de către 
Marea Britanie a unor baze mi-

I 
I

Togoleril vorbesc eu mfndrle de patria lor, de 
peisajele încântătoare din golful Guineii, munții 
Aledjo sau platoul Dayes, de răsăritul sau apu
sul de soare pe întinderile ondulate ale lacului 
Togo, nu departe de coasta plină de arbori de 
cacao și manga a Atlanticului, de bogățiile păs
trate în adîncurile teritoriului lor. Majoritatea 
vorbesc franceza, limba oficială a țării, însă nu 
rare sînt cazurile cînd auzi localnici înțelegîn- 
du-se în engleză, germană sau chiar portugheză.

Este o urmare a condițiilor istorice caracteris- 
tice, care au determinat ca țara să fie supusă 
succesiv tuturor celor patru influențe.

Utilizarea frecventă a limbilor respective ca 
mijloc de comunicare s-a impus cu atît mai 
mult cu cît diferitele populații locale constituie 
o mare complexitate lingvistică, fenomen speci
fic de altfel majorității statelor africane de cu- 
rînd independente. Predomină însă dialectele 
Ewâ în sud și Haoussa în nord, ceea ce a deter
minat autoritățile togoleze să recomande intro
ducerea acestora în școli, acționînd și pe alte 
căi în direcția promovării celor două dialecte.

Majoritatea populației este ocupată în agri
cultură, zootehnie și producția artizanală. Vizi
tarea pieței din Lom6, („Le Grand Marchâ" 
cum o recomandă prospectele turistice), cu clă
dirile sale joase și cu animația plină de pito
resc ce se atenuează abia în orele de noapte, 
este edificatoare în acest sens. Localnici și, în 
special, localnice, oferă cumpărătorilor (cu o 
abundență de argumente și gesturi) banane,

mică fabrică de săpun de rufe din ulei de pal
mier produs pe cale meșteșugărească. Statisti
cile înregistrează 31 000 de meșteșugari din care 
o treime femei, care se ocupă cu confecționarea 
de țesături, olărie, unelte și articole din lemn 
și fier, decorticarea orezului, morăritul rudi
mentar, toate realizate în ateliere casnice. Di
feritele proiecte ale autorităților togoleze în ve
derea dezvoltării în țară a unor ramuri indus
triale noi, în deosebi in domeniul industriei u- 
șoare, alimentare, chimice ea și în domeniul 
minier (azbest, dolomită), se izbesc de lipsa mij
loacelor de investiție, lipsa de căi și mijloace 
de transport etc.

De aceea, în paralel cu popularizarea pe toa
te căile a resurselor naturale ale țării în scopul 
atragerii de capitaluri, autoritățile 
turismul, ca un mijloc necostisîtor 
în devize. Marile vînători africane 
fost interzise pe teritoriul togolez , 
curs de constituire două mari rezervații natu
rale la Fazao (17.000 ha) și Keian (6 700 ha) in 
special pentru antilope și facoșeri (porc mistreț 
african).

Preferințele turiștilor se îndreaptă spre vizi
tarea lacului Togo, situat la 32 km de Lome, 
spre care conduce o șosea bine întreținută, șer
puind printr-o pitorească plantație de cocotieri. 
în zare se observă Porto-Seguro rămas cu a- 
ceastă denumire încă de pe vremea administra
ției portugheze, mic port de pescari cu kilome
trii de plasă așezate la soare, după care, o In-
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• PE baza datelor statistice, | 
Organizația Mondială a Sănă
tății a ajuns la concluzia că o- ■ 
menirea duce lipsă de stoma to- I 

In întreaga lume există în ■ 
prezent 439 000 de stomatologi și 
?■’. de școli de specialitate, care 
sînt absolvite anual de 15 000 de 
r-rrsanțt In ceea ce privește re
partizarea pe glob a ----- -—
organizația i 
-există o inegalitate flagrantă 
:-tre țările dezvoltate și cele în 
emrs <" ' ‘I _
iz Europa sînt 135 767 de 
matologî. revenind cite unul la 
3 MO locuitori. In Africa există 
r amai 3 631 stomatologi, ceea ce 
înseamnă un specialist la 81 000 
de locuitori.

I
țame aezvoirate și <^ie in . 
de dezvoltare". In timp ce I 
jr~~ = sint 135 767 de sto- ■Univer

i
I

I
I

alte măsuri afectind compania.

glob a acestora, | 
menționează că I 

"fi ®

cu tarile socialiste
UN EDITORIAL AL ZIARULUI .TOMJUKT

VENEZUELA. Urmările 
recentului cutremur asu
pra unei clădiri din Ca

racas

crom-663"
P Noi dezvăluiri în problema redevențelor 

• Ojukwu amenință...
în ultimele zile, aspectele politice par să primeze asupra 

celor militare în complicata problemă nigeriana. Arestarea 
la domiciliu lui Stanley Grey, directorul filialei din Biafra a 
companiei „Shell British Petroleum-, a provocat îngrijora
rea cercurilor de afaceri din Londra, care se tem că guvernul 
rebel al provinciei va lua și

Pentru a preveni o agravare 
i situației, directorul general al 
ompaniei britanice menționate, 
rrank Mcfadzean, a plecat la 
Snugu, unde va încerca să ducă 
ratative cu reprezentanții lui 
Jjukwu sau chiar cu liderul se- 
:esionist. Agenția U.P.I. apre- 
:iază că, „în fond, eliberarea 
jrizonierului Stanley Grey este 
• problemă secundară, fiind e- 
•.lipsată de cealaltă, anume de 
)lata redevențelor către guver- 
îul rebel al Biafrei, sau către 
^îvemul federal așa cum pre- 
'ăd toate acordurile". Ojukwu 
evendică nici mai mult nici mai 
>uțin de 7 000 000 lire sterline 
n schimbul eliberării lui Grey. 
)r, această sumă este tocmai e- 
ihivalentul redevențelor ce tre
mie achitate guvernului federal. 
Pentru a fi și mai sigur că va 
jbtine suma revendicată, Ojuk- 
vu a amenințat că va confisca 
oate instalațiile companiei.

Un purător de cuvînt al com- 
îaniei a declarat că „deocam- 
lată redevențele nu au fost a- 
ihitate nici unei părți-, pentru 
1 nu se crea complicații inutile 
n relațiile cu autoritățile nige- 
riene.

Observatorii de presă aprecia
ră că acest echivoc al compa
niei britanice se datorește nesi
guranței create de evoluția ope
rațiunilor militare dintre trupele 
guvernului federal și cele ale 
lui Ojukwu. In cazul unei capi
tulări a guvernului secesionist, 
redevențele vor fi plătite guver
nului de la Lagos, dar o amî- 
nare a acestui sfîrșit, pune com
pania în fața delicatei alternati
ve de a plăti lui Ojukwu, sau 
de a risca să-și vadă bunurile 
confiscate.

Problema
Gibraltarului

Pregătiri consacrate referendumului
din 10 septembrie

La Londra au loc pregătiri în 
vederea reuniunii ministeriale 
dintre reprezentanții Angliei și 
Gibraltarului din 15 și 16 au
gust, consacrată măsurilor pen
tru organizarea referendumului 
din 10 septembrie în Gibraltar. 
Acest referendum ar urma în 
concepția guvernului englez, să 
stabilească viitorul acestei ulti
me colonii a Marii Britanii de 
pe continentul european.

Guvernul britanic va fi repre
zentat la reuniune de titularii 
ministerelor interesate, iar Gi- 
braltarul de primul ministru 
Joshua Hassan.

Spania se opune referendumu
lui preconizat de guvernul en
glez calificîndu-1 drept contrar 
rezoluției Organizației Națiuni
lor Unite cu privire la decoloni
zarea Gibraltarului. Guvernul 
englez, dimpotrivă, consideră că 
acest referendum ar fi în spiri
tul rezoluției amintite. Tocmai 
așa se explică că în ciuda pro
testelor Spaniei, Marea Britani®

nu a renunțat la organizarea re
ferendumului adăugind un nou 
element de tensiune în disputa 
anglo-spaniolă în jurul proble
mei Gibraltarului.

Primul ministru Harold ' 
"Wilson a mărit reprezentarea 
partidului său în Camera ' 
Lorzilor, anunțînd acordarea 
a 12 noi titluri de baroni și 
două de baronese. Toți cei 
14 sînt membri ai partidului 
laburist. Printre ei sînt doi 1 
foști membri ai Camerei Co
munelor, trei industriași, trei 
activiști ai tradeunionurilor 
și redactorul șef al unei re
viste pentru femei. Cu toate 
acestea, arată corespondentul 
de presă, raportul de forțe 
în Camera Lorzilor continuă 
să fie defavorabil laburiști
lor, care au în prezent 112 > 
adepți, față de cei 350 de 
conservatori.

Dezvoltarea comerțului Japoniei j

mango (o fructă de mărimea unei piersici și cu 
gust de dovleac copt însă puternic iodat), ana
nas, citrice, arahide, batoane de trestie de za
hăr, ulei de palmier, tutun, susan, porumb, 
orez, mei, făină de manioc, sorg, piper, pește 
proaspăt sau preparat sub cele mai diferite for
me. Alături de acestea, se produc, de asemenea, 
cafea, cacao, bumbac, copra (o specie de nuci 
de cocos cultivate în special pentru miezul deo
sebit de uleios), kapok (material buretos utili
zat în special pentru tapițerie), tapioc etc. Din 
loc în loc, un miros pătrunzător de friptură a- 
trage atenția vizitatorilor. Sînt restaurantele 
care prepară după rețete desăvîrșite în decurs 
de secole renumita Mishui, friptură de berbec 
bine condimentată, cu pielița crocantă și carnea 
fragedă, aromată, pentru al cărei consum nu 
ți se recomandă nici in glumă cuțitul și furculi
ța. Ar fi un sacrilegiu la adresa artei culinare 
locale, și în plus, ar evita ceremonia spălării pe 
miini după masă, în ligheane anume aduse și 
ca apă turnată din carafe de aramă special ci
zelate. Preparatul și ceremonia consumării lui. 
as u farmec anume in piața din Lome, unde 
lecal wetopeetoc din baxarele specifice orienta
tei. esxe laaz 4e bătăile ritmice ale tam-tamu- 
tai eegBsiorilor de artizanal, iar căldurei usca
te I se substituie briza umedă a Atlanticului.

In anii de după cel de al doilea război mon- 
diaL interesul eapitalnriior străine pentru Togo 
a crescu: datorită marilor zăcăminte de fosfați 
descoperite in această țară. In prezent, rezerve
le sint evaluate la peste IM milioane tone și o 

Iernă de concentrare a minereului, 
la Kpeme. in sudul țării, livrează la 
milion de tone anual cu o concentra

re de parte SF • fusfați triealciei. Japonia, Chi
le. Italia. Republica Federală a Germaniei. O- 
Laada. Franța. SALA-, Brazilia sint principalii 
importatori ai fasfaților togoleri. Țara dispune 
de asemenea, de zăcăminte de minereu de fier, 
exploatate nucă din vechime pe cale meșteșu
gărească. aur, azbest, eromită, dolomită. bauxi
tă si alte minereuri utile. La acestea, se adaugă 
pădarile de teek. acajou, și alte esențe prețioase 
dram bit de solicitate in industria de mobilă din

Ziarul japonez .YOMIURI* pobZid 
consacrat necesității lărgirii comerrn 
economice ale Japonie: cu țările sor-a 
ce relevă că volumul comerțuri: 
ridică la aproximativ 100 milioa: 
subliniază câ, în ciuda d;stanțe: 
țările socialiste din Europa, există 

• gire a schimbului de mărfuri cu ac 
planuri de dezvoltare economică de 
văd modernizarea agriculturii, dezn 
și altele*.

In prezent, cînd intre Japonia ș: 
se dezvoltă și se întăresc relațiile c 
uri", guvernul și cercurile de afaoer 
turi și mai mari pentru dezvoltarea 
aceste: regiuni a lumii.

tindere impresionantă de ape, fără valurile spe
cifice oceanului din apropiere, îți vestesc pre
zența lacului Togo. în țările africane situate în 
regiuni de lagune, este recomandabil să nu te 
apropii de malul apelor necurgătoare sau al 
celor cu mers foarte lent. Crocodilii nu te^ pot 
ataca pe mal, însă o neatenție cît de mică, o 
surpătură de teren, te poate împinge lesne la un 
contact cu apa și atunci pericolul este de neîn
lăturat. Din această cauză placardele existente 
pe malul lacului Togo liniștesc pe turist, infor- 
mîndu-1 că nu există nici o primejdie în privin
ța crocodililor. Un nisip fin, ca cel al litoralujjiii 
românesc, bordează țărmul dinspre vest al ia
cului. La o distanță de 12 km mai departe, se 
află capitala istorică a Republicii Togo, orașul 
Anecho, de asemenea, întemeiat de portughezi, 
ca punct de depozitare a sclavilor vînați în sa
tele de pe întinderile savanei înconjurătoare.

Cu deosebită insistență îi este recomandată 
turistului participarea la serbările populare din 
diferitele regiuni ale țării. Reînvieri scenice ale 
vechilor mituri, parăzi de costume de cult, spec
tacole de muzică și dans specific, sînt numai 
citeva din punctele de atracție de care ți se 
vorbește in legătură cu aceste serbări. Și ama- 
torii sin» numeroși. Dovadă, hotelurile moderne 
din importantele orașe togoleze, care, așa cum 
ni se spune, au camerele în permanență ocu
pate, serviciul modern de ghizi ce-1 găsesti la 
Oficiul Național Togolez de Turism din Lomă, 
încasările importante din turism comunicate de 
autoritățile țării respective.
—La Lome ni se povestește că atunci cînd tu

riștii sosesc în Togo pe calea apei, își manifes
tă de obicei la sosire surpriza de a nu fi găsit în 
Golful Guineii perdeaua de pădure virgină ce 
în mod normal ar fi trebuit să bordeze țărmul 
oceanului la tropice. într-adevăr, pe țărmul to
golez a! Atlanticului are loc o anomalie clima
tică (deși gradul de umiditate atmosferică este 
foarte ridicat, Ia Lom€ nu plouă mai mult decît 
la Paris) specifică de altfel și Republicii Daho
mey și vestului Nigeriei, anomalie datorită că
reia zona de savană începe direct de la țărm\ 
eliminîndu-se zona de pădure caracteristică tro
picelor.

„Este aceasta, îmi spune o cunoștință locală, 
și un simbol : nu avem nici o stavilă în calea 
celor ce doresc să ne viziteze, să ne cunoască, 
sa colaboreze cu noi".«er. • fabrică de făină de 

textilă, o fabrică de bere și SILVIAN PETRESCU

rfîrșit

en-

(pînă în 
capitala 

găzdui 
locuitori.

că 
secret 
guate-

că țara trebuie 
colaboreze cît 
strîns cu veci
ei din America

Ct toate aceste bogății, țara nu dispune de un 
litfțiil iarieștriaL în afara uzinei de concen
trare a fosfatilar, în Republica Togo industria 

rerenutâ numai printr-o fabrică de ulei 
manioc, o 
sucuri și o

Tumul televizi- 
din Moscova a cărui 

construcție se apropie de

DISPUTĂ DE 300 DE ANI
dar cu multe proble- 

Britanie, sub impulsul 
lor, s-a retras, pe rînd, 
Africa și Orientul Mij

lociu. Drapelul englez continui sl fluture pe această 
mici bucată de plmint, cu o suprafață de 14 200 km pătrați 
pe care trăiesc numai 100 000 de locuitori.

Hondurasul brita
nic se întinde de-a 
1 un gxil peninsulei 
mexicane Yucatan pe 
coasta Mării Carai
bilor. Populația este 
alcătuită în propor
ție de 70 Ia sută din 
negri, majoritatea lor 
descendent! ai scla
vilor aduși aici din 
Indiile de vest, in
dieni maya. urmași 
ai spaniolilor. en
glezi și un număr de 
rezideați din State
le Unite. Tara este 
izolată de restul ți
nuturilor locuite, în
conjurate de jungla 
aproape impenetra
bilă, din Yucatan, a- 
jungînd o insulă de 
limbă engleză într-o 
mare 
cană.
Belize, capitala 
ritoriului, nu publi-

latin o-ameri- 
Ziarele nin

te-

că știri internaționa
le, veștile fiind 
transmise numai prin 
intermediul emisiu
nilor poetului de ra
dio B.3.C. Locuințe
le sin: așezate pe pi
loni, pentru ca locu
itorii să fie feriți de 
insecte și inundațiile 
provocate de uraga
ne. Contrastând pu
ternic ea clădirile 
grele din cărămizi, 
construite în țările 
vecine de limbă 
spaniolă. locuințele 
din Hondurasul bri
tanic au aspectul u- 
nor căsuțe dintr-un 
sat pescăresc.

Guvernul acestui 
teritoriu este alcătu
it după sistemul bri
tanic. cu un prim- 
ministru reprezen- 
tînd partidul majo
ritar și un guverna-

tor englez care con
trolează problemele 
apărării. afacerilor 
externe și securității 
interne.

Dar această stare 
de izolare nu a fe
rit Hondurasul bri
tanic să fie ținta u- 
nui conflict ce opu
nea Marea Britanie 
și Guatemala.

începuturile dispu
tei se află în urmă 
cu 300 de ani, în zi
lele conchistadorilor 
spanioli și piraților 
englezi. Spaniolii au 
pretins teritoriul 
dar nu l-au coloni
zat 
mii 
fost pirați și oameni 
certați cu legea din 
Marea Britanie, care 
se refugiau cînd u- 
nități ale flotei re
gale spaniole erau

niciodată. Pri
sosiți aici au

semnalate In apropi
ere. Englezii au pre
tins că pnutui ocu
pat apartme coroa
nei britanice, ia.;: 
care avea să fie re
cunoscut ofic 
guvernul de 
dra abia 300 
mai tîrziu. 
Britanie și Gtxa 
la (care ai 
ză câ a preluat de 
la spanioli, o da'^ă 
cu independența,
dreptul de a reven
dica suveranitatea
asupra Hondurasu
lui britanic) au sem
nat un tratat in a- 
nul 1859. Guatemale
zii recunoșteau teri
toriul ca fiind 
glez. Marea Brita
nie angajîndu-se în 
schimbul acestei re
cunoașteri să con
struiască o șosea de 
la Belize la Ciudad 
de Guatemala. Pro
misiunile făcute de 
Londra nu au fost 
însă respectate și 
de aceea Guatemala 
a declarat tratatul 
ca fiind nul. In ul
timii 15 ani, proble
ma Hondurasului bri
tanic a prilejuit vii 
dispute între guver
nele din Londra și 
Ciudad de Guatema-

la, ce au dus chiar 
la ruperea relațiilor 
diplomatice intre ce
le două țări. Perio
dic, au loc in ti Ini ri 
intre funcționari su

rim ambele 
s-au 

Insă 
vreun

timp, po-
Hondurasului 

:anic se pregăteș
te pentru obținerea 
independenței. Data 
acordării indepen
dentei a fost stabili
tă pentru anul 1968, 
dar. după cum s-a 
lăsat să se înțeleagă 
la Belize, este posi
bil ca termenul să 
fie amînat pentru 
1970. Pe plan eco
nomic, se pun mari 
speranțe in descope
rirea unor însemna
te zăcăminte de pe
trol care ar permite 
țării să trăiască pe 
propriile ei picioare. 
Pe acest fundal, se 
desfășoară în aceste 
zile și un conflict 
intern între partidul 
d e guvernămînt, 
partidul unit popu
lar, și opoziție, re
prezentată de par
tidul independentei 
naționale. Forțele o-

poziției acuză 
primul ministru 
George Price, 
„conspiră în i 
cu guvernul „___
malez pentru a pre
da întreaga țară 
Guatemalei". Price a 
dezmințit în mai 
multe rînduri aces
te acuzații, afirmînd 
însă ” 
să 
mai 
nele 
centrală.

în așteptarea in
dependenței, înain
tează lucrările de 
construire a unei 
noi capitale a Hon
durasului britanic, 
care se află pe un 
teren vast, defrișat 
în junglă, la 80 km 
de la coastă. Intr-o 
primă fază 
anul 1970), 
va putea 
5 000 de ______
Dar scopul principal 
al acestui proiect 
este de a feri popu
lația de catastrofe, 
de felul uraganului 
„Hatie“, care în a- 
nul 1961 a distrus 85 
la sută din clădirile 
orașului Belize și a 
provocat moartea a 
262 de persoane.

I. RETEGAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli". Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Telefon 17.60.10. TI parul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteli*


