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Reamintim încă o dată cititorilor noștri că pot colabora 

la rubrica „Litoral 1968“ — care va apare în ziarul 
nostru începînd din 20 iunie — cu corespondențe, în
semnări, note critice, umor, epigrame, caricaturi etc. sau 
sugestii vizînd activitatea desfășurată pe litoral. Cores
pondențele dv. sînt așteptate la CĂSUȚA POȘTALĂ 
NR. 71, CONSTANȚA.
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RITMUL INIMII, RITMUL ÎNTRECERII
Drumul ne însoțește fidel. De 

o parte și de alta a lui, copacii își 
tremură frunzele la cea mai mică 
atingere a vîntului. Sînt copacii 
care au fost plantați de-a lungul 
tuturor șoselelor țării de mîinile 
tinerilor. In urmă cu un an, cu 
doi, cu trei, ei au trecut pe aici 
și în urma lor au apărut, firavi 
dar trainici, puieții de pom, co
pacii în deplină putere de astăzi. 
Trecem prin sate și ele ne întîm- 
pină cu ronduri de flori, cu flori
le care apar în fiecare primăvară 
la porțile oamenilor. Recunoaștem 
și aici mîna tinerilor. Intr-un 
loc observăm contururile unei noi 
construcții, abia terminate. Un 
magazin, un cămin cultural, o 
școală. Și știm că srproape fieca
re cărămidă a lor mai poartă încă 
amprentele palmelor a sute de 
tineri, ale hărniciei lor.

Și iată acum, cei care au înso
țit cu mîinile lor, cu strădania lor 
neobosită și grijulie, șerpuirea 
fiecărui drum, a fiecărei străzi și ■ 
șosele din fiecare oraș și sat al 
patriei, iau în răspunderea lor

O definiție ? O divagație 
pe tema profilului intelec
tual al universitarului? Ni
mic din toate acestea și to
tuși... Nu, nu ne propunem 
să cultivăm aici paradoxul 
căci paradoxul se lăfăie în 
cîteva spicuiri făcute de noi 
la două gazete de perete ale 
unei instituții de învățămînt 
superior din Capitală. Para
doxul e în acest caz afirma
rea unei veleități intelec
tuale anulată prin afirmarea 
unor panseuri de o ținută 
care jignește, prin însăși a- 
socierea lor, stilul universi
tar. Să facem loc aici unor 
prețiozități invidiabile chiar 
de personaje caragialești :

I. „Avem mulți colegi în 
anul nostru și fără să ne și
canăm, încheiem părerea 
noastră cu exprimarea : lu
crăm partial ca să ne inte
grăm total “ ;

STILUL

SITAR
II ...,,constituindu-mi un fel 

de schelet al lecției, pe care 
apoi îl îmbogățesc, aprofun- 
dîndu-mă în materie" ;

III „Acest favor ne apar
ține în mod legitim așa cum 
fiecare popor se definește 
printr-o specificitate înțe
leasă și acceptată".

IV „Pentru noi, studenții, 
în devenire mentori ai ge
nerațiilor tinere este nece
sar și patriotic să răspundem 
cu o consecvență mărită pen
tru stăpînirea profesiei și a 
restului influentelor educa
tive".

Ne oprim aici. Citatele sînt 
din articolele apărute la o 
gazetă de perete umoristică ? 
Sînt scrise de proaspeți alfa
betizați ? Nicidecum. Un a- 
nume Ifos ce se crede inte
lectual sare țanțoș din aceste 
articole frinturi de idei aso
ciate după sfintele reguli ale 
...întâmplării. O anume jenă 
ne face să nu dăm numele 
autorilor și al facultăților 
unde se pregătesc aceștia 
pentru o carieră intelectuală. 
Cu o singură oondiție : dacă 
în trei zile „panseurile" t- 
mintite nu vor lua dramul 
meritat al coșului ou hîrtii, 
atunci...

V. ARACHELIAN

MISIUNEA SOCIALĂ
A ABSOLVENTULUI

Bilanțul vieții de student, care 
se încheie în aceste zile, este 
fructuos, datorită muncii depuse 
pe băncile universitare și condi
țiilor favorabile create studenți- 
mii de orînduirea noastră socia
listă. Experiența mea, de 40 de 
ani la catedră și de 50 de ani în 
mijlocul studenților, îmi dă 
dreptul să judec, în deplină cu
noștință a faptelor, condițiile de 
învățătură oferite tinerilor noș
tri în anii studiilor universitare.

După reforma învățămîntului, 
din 1948, viața studențească de 
la noi a căpătat un conținut nou. 
S-a realizat — ceea ce altă data 
era de neconceput — o apropie
re sinceră, un contacts mai strîns, 
între profesori și studenți, cu 
consecințe binefăcătoare pentru 
procesul de învățămînt și de e- 
ducație cetățenească. Absolvenții 
noștri universitari sînt conștienți 
și mîndri de faptul că, în de
cursul anilor de studenție, au a- 
vut posibilitatea să-și spună cu- 
vîntul în toate problemele de 
învățămînt și de viață studen
țească. Ceea ce în trecut era, de 
asemenea, de neînchipuit a pu
tut să înfăptuiască școala socia
listă : studenții noștri participă e- 
fectiv Ia discutarea problemelor 
lor de către conducerile facultă
ților. La întrunirea colectivului 
de conducere, ca și în consiliul 
științific al facultății, iau parte în 
mod obligator și delegații studen
ților, dîndu-li-se posibilitatea 
sa-și exprime liber gîndul și sa 
contribuie cu elanul lor tineresc 
la bunul mers al activității uni
versitare. Experiența activității 
mele de 2 ani și jumătate ca de
can, mă îndreptățește să afirm 
că participarea studenților 
dezbaterea problemelor

Prof. dr. docent 
N. BÂRBULESCU 
Decanul Facultății de fizică,
Universitatea din București

universitare constituie o imperi
oasă cerință a vremurilor noastre. 
Acest drept — o problemă nere
zolvată pentru studenții din nu
meroase universități ale lumii — 
a fost consfințit cu exactitate de 
Legea învățămîntului, recent a- 
doptată de Marea Adunare Na
țională. La noi, problemele care 
frămîntă masa studențească a- 
jung să fie cunoscute de cadre
le didactice prin cel mai scurt 
circuit, astfel încît dificultățile 
care pot să apară în oricare din 
compartimentele vieții universi
tare sînt înlăturate în timpul op
tim. De asemenea, la acordarea

distincțiilor, sau la aplicarea 
sancțiunilor, un cuvînt greu îl au 
și delegații studenților din con
siliile de facultate. In acest fel 
hotărîrile luate găsesc o înțele
gere unanimă în masa studen
țească. Dacă adăugăm la acestea 
îmbunătățirile substanțiale aduse 
condițiilor de trai ale studenților 
prin acordarea unui număr mare 
de burse ~ circa 60 la sută din 
cei peste 141000 studenți ai ță
rii sînt bursieri — prin organi
zarea unor cămine și cantine mo
del, la buna gospodărire a căro
ra studenții iau parte în mod e- 
fectiv, avem de bună seamă o 
imagine ceva mai precisă a vieții 
universitare de Ia noi, fără prece
dent în trecutul învățămîntului 
superior din România.

Condițiile optime pe care le-au 
avut absolvenții în decursul a- 
nilor de studiu sînt completate

(Continuare în pag. V-a)

„MAREȘALII"

SCRISORI
DE PE

ȘANTIERE

o- 
în-

(Continuare în pag. V-a)

Mijloc de stimulare

artistic

Primire la președintele Consiliului de Miniștri
Ion Gheorghe Maurer

ION DACIAN 
artist al poporului

In defileul Jiului și-au făcut reapariția brigadierii. Și chiar din prima zi a sosirii lor pe acest șan
tier rutier, între Bumb ești și Livezeni au început din nou să cadă stînci.

Foto: O. PLECAN

nemijlocită drumurile înseși, con
strucția lor. Continuarea gestului 
se impunea, pentru că orice gest 
trebuie dus pînă la capăt. Și era 
în puterea acelorași tineri s-o 
facă. Ceea ce au și făcut, de

altfel, cu sîrguința și perseveren
ța lor binecunoscute.

Sîntem în a treia zi de lu
cru. Brigăzile de tineri au lăsat 
deja în urma lor o distanță apre
ciabilă. Și, ca de obicei, pe unde 
au trecut ei se vede. Intre Bucu
rești și Pitești va apărea prima

MUNCII
ION CRÎNGULEANU

autostradă românească. Bumbeștii 
se vor lega încă o dată de Live- 
zenl, de data aceasta printr-o 
șosea la fel de trainică. Ca și 
Cîmpina de Comarnic, ca și Baia 
Sprie de Sighet. Pe oricare din a- 
ceste șantiere ne-ar purta pașii, 
acum, vom fi întîmpinați de 
aceeași atmosferă însuflețită, 
de lucru intens. Locurile sînt 
altele, oamenii sînt alții, 
biectivele către care se
dreaptă cu privirile și cu fie
care lovitură de tîrnăcop sînt, și 
ele, deosebite unul de altul. Dar 
semnificațiile acestor momente, 
dimensiunile lor profunde și mul
tilaterale sînt aceleași peste tot. 
Aceeași putere de muncă și do
rință de a și-o manifesta plenar 
ți se mărturisește peste tot, tn 
cuvinte șl fapte.

I-am urmărit pe oamenii aceș
tia între 18 și 20 de ani, în pri
mele zile de lucru, la Ciorogîrla, 
sau la Petrești, sau la Meri. Le

D. MATALA

pentru continua 
ridicare a nivelului

Trăim anii unei minunate înfloriri a artei românești.
Din marile centre muzicale ale lumii ne sosesc mereu noi și noi 

vești despre succesele deosebite ale dirijorilor, instrumentiștilor, 
cîntăreților noștri care lansează arta interpretativă românească în 
orbita valorilor universale.

Roadele acestor majore contribuții la cultura românească a oa
menilor noștri de artă sînt reflectate printre altele și în acordarea 
unor înalte titluri onorifice, mijloc de recunoaștere de către statul 
nostru a meritelor celor mai buni dintre reprezentanții tuturor ge
nerațiilor de artiști români.

Titlurile onorifice de „Artist al poporului", „Maestru emerit al 
artei", „Artist emerit" sînt astfel mărturia prețuirii deosebite acor
date reprezentanților artei, constituind totodată pentru fiecare din
tre noi acei care am dobîndit înaltele distincții, angajamentul de a 
ne continua eforturile, de a ne dărui toate forțele propășirii artei 
românești.

In artă, un titlu onorific nu poate fi însă socotit numai un pas 
spre o retribuție deosebită ci înainte de toate stimulul pentru o 
continuă ridicare a nivelului profesional.

Socot tocmai de aceea pe deplin judicioase opiniile exprimate în 
ultimul timp în presa noastră, cu privire la retribuția oamenilor de 
știință și de artă.

Indemnizațiile fixe acordate pe viață în virtutea unui titlu nu 
pot fi socotite stimulative. Ele nu îndeamnă la o continuă ridi
care a măiestriei artistice ci, deschid uneori drumul automulțumirii. 
Singura retribuție stimulativă nu poate fi decît aceea direct legată 
de eficiența, de valoarea creației artistice, de rolul practic adus de 
fiecare dintre noi la înflorirea vieții artistice.

Un asemenea sistem ar fi o expresie a spiritului de echitate care 
trebuie să domnească într-o societate ajunsă la un înalt grad de 
dezvoltare și în același timp un motor al dezvoltării ei viitoare, un 
motor al continuei înfloriri a creației și muncii.

Am certitudinea că un sistem stimulativ de retribuție nemijlocit 
legat de realizările dobîndite pe scenă va constitui un pas hotărîtor 
pentru o muncă de continuă calitate a fiecărui reprezentant al 
frontului nostru artistic.

O dată m-am întrebat, alar
mat, ce m-aș face dacă brusc 
mi-aș pierde forța de-a mun
ci ? Dacă brusc, n-aș mai pu
tea alerga, ridica, urca, dacă, 
brusc ființa mea ar trece în 
refuz ? Obiectele, apa și lu
mina ar începe să sufere, casa 
ar deveni inutilă și ochiul 
mi-ar arde într-o continuă tă
cere de lacrimă. Acum, încă 
sînt tînăr și alerg toată țara 
prins de-o foame formidabilă 
de-a ști, de-a provoca bucurii 
și conflicte, de-a nu fi nici o 
clipă același, de-a nu mă o- 
trăvi cu viața suficientă și 
lașă care înseamnă comoditate. 
Nu aproximații, nu glorie bi
rocratică vrea viața mea ! Să 
v-o spună asta oțelarul N. Bol- 
șan de la Hunedoara, să v-o 
spună cei 4 frați șoferi, ai mei, 
să v-o spună minerii Vasile 
Mitru și Gheorghe Cocor l Ei 
sînt marii mei prieteni, marii

mei adversari în muncă șl 
gînd. Ei mă învață că nimic 
nu trebuie iertat cînd viața în
cepe să fie mîncată de medio
critate, de o sensibilă obezi
tate a inimii și sufletului u- 
man. Toată vremea umblu prin 
piețele publice, prin păduri și 
cariere de piatră, prin galerii 
și hale metalurgice, prin case, 
pe asfalturi și pe arături, prin 
biblioteci și prin concerte, me
reu împins, rostogolit, alungat 
de dorința prieteniei și-a mun
cii. Ador copii și femei și pă
rinți, ador apa și plinea, ador 
focul și visul. Astfel combat și 
distrug obezitatea pentru care 
am o ură de moarte 1 Astfel 
mă înham cu plăcere la miș
care și la cinste, la vitalitate 
și adevăr. Nu vreau să pierd 
ritmul acestor rînduri și toc
mai mă grăbesc să vorbesc în 
continuare despre lumina se-

(Continuare în pag. a Il-a)

cursului de fotografii

în cadrul concursului de fotografii organizat de că
tre C C. al U.T.C. au fost acordate următoarele premii :

PREMIUL I — în valoare de 1 500 lei a 
fost acordat lucrării „Guliver" de Ion Cucu 
București.

PREMIUL II — în valoare de 1 000 lei 
a fost acordat lucrărilor : a) „Stăpînul ape
lor" de Orestie Plecan — București ; b) 
„Examene" de Emil Cojocaru — București.

PREMIUL III — în valoare de 500 lei a 
fost acordat lucrărilor : a) „încleștare" de 
Viorel Raba — București; b) „Bună dimi
neața, apă“ de C. Cioboată — București; 
c) „Profil" de Francisk Foncz — Gherla.

MENȚIUNI în valoare de 200 Iei au fost 
acordate lucrărilor: a) „După ploaie" de 
Gheorghe Weisz — Cluj ; b) „Vara la mare" 
de Antal D. Vasile — Cluj.

Juriul a hotărît să acorde o „mențiune 
de încurajare" tânărului fotoamator Matei 
Căpitan din comuna Chișlaca, județul Arad.

Președintele Consiliului de 
• Miniștri al Republicii Socialiste 

România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineața pe mi- 

£ nistrul reformei agrare al Iranu
lui, dr. .Valiam Abdoll-Azim,

care se află în țara noastră la 
invitația președintelui Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

La primire a luat parte Nico- 
lae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii.

A fost prezent Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Lucrările premiate vor fi expuse în cadrul con
cursului internațional de fotografii „Tineretul pe me
ridianele globului*', organizat Ia Sofia cu prilejul ce
lui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Fotografiile premiate, precum și alte fo
tografii primite la concurs vor fi expuse într-o expo
ziție, care va fi organizată la „Ateneul tineretului' 
din București.

Pentru oameniiCONDIȚIA LITERATURII

DEVA. Vedere spre cetate.

Se întîmplă de multe ori ca odată porniți, să uităm motivele 
pentru care am plecat la drum. Normală e atunci recapitularea 
lor. Una din cele mai firești întrebări pe care și le poate pune 
un scriitor e de foarte multe ori și cea care se pune mai rar. De 

ce scrii? Pentru cine scrii? Răspunsurile par a fi formulate de 
mult. La astfel de întrebări s-a mai răspuns, dar se uită că fie
care autor vine din cu totul alte pricini spre literatură și scrisul 
Iul are o motivație diferită de a altora. Uitîndu-se aceste ele
mentare întrebări se pot uita uneori și coordonatele esențiale 

ale scrisului. Readucerea lor in discuție are rostul unor clarificări 
necesare. Deci : PENTRU CINE SCRII ? PENTRU CE SCRII ? 
Am Invitat să răspundă la aceste întrebări pe cît mal mulți 
scriitori cu condiția de a nu ne răspunde prin fraze tocite. Aces
te întrebări cu răspunsurile lor sînt indispensabile condiției scrii
toricești.

cărora
în mi

trăiești GABRIELA MELINESCU

al cuvintelor ti ocolește 
atunci literatura îi

timpul și cu cît vremea tre
ce ele devin ale tuturora, 
numele autorului aproape 
pierzîndu-se. Dovada că ele 
au Jost scrise pentru oameni 
anume sînt producțiile fol
clorice cărora nu li s-a păs* 
trat autorul, epopeele ho
merice, chiar și Shakespe
are va începe să fie discu
tabil peste cîteva sute de 
an^ devenind anonim.

Artistul deci, trebuie să 
devină un aderent pătimaș 
al lumii 
pentru ca 
viețuiască 
existenței 
eternitate.

numai șt numai al lor. sâ 
fie și altora exemple 
în sensul tradiției.

O operă de artă e bună 
numai dacă a îzvorît din ne
cesitate. Eu nu pot să exist 
fără să scrin, literatura este 
modul meu sublim de exis
tență.

Pentru cine scriu ? Fie
care cuvînt își are destinul 
lui. Fiecare poezie este des
tinată celui care ti trebuie, 
pentru confirmare. _ Toți 
oamenii sînt capabili de 
mari idei, de mari senti
mente, singura nenorocire 
este că majoritatea nu le 
poate exprima, harul divin

.................  ajută 
să-și întâlnească sentimente
le și să le recunoască, să 
le facă plăcere. Fiecare om 
trebuie să se recunoască în- 
tr-o operă de artă, e vorba 
de oameni puri, capabili, cei 
mai mîndri că există.

O operă de artă are sens 
numai dacă este scrisă pen
tru oamenii în mijlocul că
rora trăiești. S-ar putea ca 
o operă de artă să nu fie 
admisă de generația în care 
trăiești și abia după 30 de 
ani generația de atunci s-o 
recunoască. Dar operele 
magnifice sînt magnifice tot

renun-
spațiul

că există 
. . . ireversibil,

nerecuperabil. Pentru că 
viața noastră de la începu
tul lumii și pînă acum se 
străduiește să nu dispară. 
Mi se pare că literatura mai 
mult decît oricare artă se 
străduiește să dea reversibi
litate timpului, e ceva îm
potriva timpului făcîndu-l 
să existe tn trecut, prezent 
și viitor.

De ce să pierdem ceea ee 
am iubit, am urtt. ce ne-a

•
 Scriu pentru 

timpul, timpul
fascinat ? De ce să 
țăm la natură, la ... 
care este într-un fel numai 
într-o singură zi ?

Tristețile, dorințele, spe
ranțele, succesele anumitor 
oameni pe care i-am cunos
cut în copilăria și adoles
cența mea. de ce, de ce să 
dispară pur și simplu ?

Literatura pe care o scriu 
este un act de supraviețuire, 
doresc să-i salvez pe cei 
pe care i-am cunoscut cu 
sentimentele, cu tot ce a fost

în care trăiește, 
arta sa să supra- 

dînd măreție 
și speranță spre



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

PROIECȚII MITICE
ALE REALITA ȚII

Ei bine, tendința nespecialis- 
tului de a scrie o veritabilă cro
nică plastică iar nu, cum se obiș
nuiește, niște simple impresii de 
vizitator al unei expoziții, ten
dința aceasta nu este chiar tot
deauna semnul unei Condamna
bile infatuări. Fără îndoială că, 
avertismentul „sutor, ne supra 
crepidam” îmi stăruie etern în 
minte, dar dacă în legătură cu 
Expoziția de artă plastică a ele
vilor 
școli 
cent, 
niște 
cent 
numai pentru că, după opinia 
mea, pereții sălii Dalles sînt a- 
cum suportul unor opere de artă 
autentică, capabile să se dispen
seze de indulgență, condescen
dență, rabat sentimental etc. Căci 
orice poate fi mai util pentru 
acești artiști foarte tineri — cei 
mai mulți aflați în pragul majo
ratului cetățenesc — decît duio
șia facilă, bătaia pe umăr.

Este de ajuns să examinezi a- 
tent dificultatea problemelor pe 
care cei mai mulți expozanți și 
le-au propus spre rezolvare ca să 
înțelegi că, despre ei și opera lor, 
nu se poate vorbi decît cu se
riozitate și spirit critic, strict la 
obiect. Nu un simplist inventar 
al tematicii abordate de ei ne 
poate face o idee corespunzătoa
re despre preocupările creatoare 
ale elevilor artiști (deși, firește, 
investigarea lumii materiale și 
spirituale în sute de direcții 
constituie, din capul locului, un 
indiciu semnificativ). Dar ar fi 
extrem de mărginită constatarea 
că sînt divergente — bunăoară 
— pînzele Mihai Viteazul de As- 
talos Geza (cl. IX-a, lie. Arte 
plastice Timișoara), Portul Con
stanța de Cuzmin Sava (lie. Arte 
plastice Constanța), Meșterul Ma
nele de Stănilă Ștefan (cl. XH-a 
lie. Ar'-' Craiova), Copii pe bi
cicletă de Velicu Pcche (cercul

din liceele de artă, licee și 
profesionale, deschisă le- 
aș dori sincer să lansez 

aprecieri cu un anumit „ac- 
profesionist" este numai și

de arte plastice „N. Bălcescu* 
București), în galerie de Orog- 
lici loan (cl. IX«-a, Liceul din 
Lupeni), pe motiv că, în afara 
varietății de subiect, sînt •— 
prima un portret, a doua un pei
saj industrial, a treia o compo
ziție, a patra o scenă de gen, în 
sfîrșit a cincea o explozie coloris- 
tică nonfigurativă. De fapt, exis
tă un element comun și funda
mental al acestor cinci opere: 
toate sînt proiecții mitice ale rea
lității, transfigurări legendare ale 
lumii fenomenale. Astfel, silueta 
primului întregitor al Țărilor Ro
mâne, Mihai Viteazul, este de
dusă dintr-o suprapunere de pla
nuri, aci sumbre, aci aerate, de 
aluzii heraldice, de unghiuri cu 
valori afective, totul comunicînd 
puternic sentimentul istoriei. Le
genda construirii nnnăstirii Ar
geș ne este refabulată plastic 
printr-o suprimare parțială a

„MAREȘALII" 

M UNCII
(Urmare din pag. I)

mizeiască a muncii, despre cei 
care fac această lumină și se 
văd clar, se disting în spațiile 
adevărului, a socialismului. 
Peste tot în țara noastră tine
rii pot1 fi personalități, oameni 
de care depinde cutare sau cu
tare fenomen, ei dau ritm ma
teriei, o agită la baraje și-n 
ziduri, ei fac uriașe coloane de 
entuziasm și încredere, uriașe 
coloane de hărnicie și bucurie, 
ei îmblînzesc, înfrumusețează 
informitatea brutală a mate
riei. Zilele trecute am fost 
martorul unor asemenea fe
nomene la Uzinele „Semănă
toarea" unde am cunoscut o 
mulțime de tineri și printre 
ei, pe unul uriaș cu spatele 
mal mult de jumătate de me
tru, calm ca un munte și naiv 
in gesturi ca un copil. îl 
cheamă Ion Ștefan și e mun
citor la sectorul 4 sculărie iar, 
la vîrsta de 29 de ani., pe care 
îi are, a dobîndit o casă, o ne
vastă, un copil și cinci meda
lii de fruntaș in întrecerea so
cialistă, o medalie jubiliară, 
și una a muncii. Mi-l închi
pui cu toate așezate pe cîmpul 
pieptului și arată ca un mare
șal al muncii I Știu că acest 
om nu se poate otrăvi de lin- 
cezealăușl mediocritate Știu că 
el este un om al pasiunilor 
totale și socialismul îl ri
dică in lumina umanismului 
constructiv, îl face mareșal al 
muncii...

în aceeași secție și pe ace
eași luptă, un confrate al lui 
mic și blond, repede vărsător

de scînteie la polizoare și 
strunguri — Ion Constanti- 
nescu — își lăuda tinerețea 
au două steluțe...

în jurul nostru uzina se 
aude vuind, muncind. în ju
rul nostru uzina se aude ple- 
dind pentru pîine și pentru 
viață, 1 300 de tineri membri 
ai socialismului își aduc vîrsta 
la celelalte vîrste și se luptă 
cu lucrurile și ideile...

Pașii mei se hărnicesc spre 
fetele de la fabrica de confec
ții acolo unde mi-i dat să mă 
minunez fără puterea de-a 
mai scoate un cuvînt. Numai 
cînd agit un mușuroi de fur
nici mi-i dat să mă mir așa. 
Sute de fete sînt într o grabă 
fantastică de-a dărui bărbați
lor cămăși imaculate sau in
candescente, costume și iar 
costume ; mașinile de cusut, de 
croit, de călcat, mașinile, ma
șinile, grozavele mașini îți 
fură lucrul din mină dacă nu 
ești atent, se întrec între ele, 
se întrec cu fetele; sute de 
mii de splendori vestimentare 
fac repede vrafuri, pleacă în 
țară, pleacă pe continente... 
Sînt și aici întâmpinat de ar
mata fetelor-mareșali (eu 
le-aș zice, dacă limba mi-ar 
da voie — mare șale !) și se nu
mesc repede Gheorghița La- 
zăr. Elena Ștefan, Ioana Cio-

* banu. Stela Nica.
Dacă brusc n-aș mai putea 

alerga, ridica, urca, dacă brusc 
ființa mea ar trece în refuz, 
m-aș plinge că-s sărac și nu 
mai aparțin eroilor și nu mă 
mai împart cu ei, și viața 
mi-ar fi inutilă.

ȘTEFAN IUREȘ

.Compoziție* 
lucrare 
nînd 
FOTA 
claia
Craiova, 
să cu 
special 
de

Invățămîntului

aparți- 
elevului 

FLORIN, 
a Xl-a- 

distin- 
premiul 
acordat

Ministerul

focos, călăresc o bicicletă descăr
nată nu ne poate schimba im
presia, de vreme ce aerul vîjîie 
fsrintre spițe, jos iarba e înste- 
ată de rouă, iar soarele rîde 
deasupra. Nu știu dacă Oroglici 
loan este sau nu fiu de miner, 
dar pămîntul din subteran a fost 
văzut cu ochi entuziasmați, ca 
oceanul prin hublourile batiscafu- 
lui comandantului Cousteau : 
pămînt clocotitor, plin de măre- 
ria genezei, în tonurile lui roșii 
și brune, de pietre care sîngerea- 
ză, de sînge pe cale să se în
chege în sori.

Am vrut să subliniez cu aceste 
cîteva exemple că meditația și

intitulate Om ș*ztnd (probabil • 
temă de studiu la o școală din 
Baia Mare) cu care, prezentîn- 
du-se separat, Erdei Ștefan și 
Frandoș Maria ne-au oferit, fie
care, cîte un alt gînditor...

Se întîmplă și contrariul feno
menului comentat mai sus. Adică 
o temă prin excelență mitică se 
obiectivează într-o imagine de 
tip realist, cum este cazul Ursi
toarelor de Șurubaru Mihai (cl. 
XH-a, lie. arte Ploiești) la care, 
voit, arătările nu au nimic fan
tast, semănînd mai curînd cu o 
„brigadă de lucrătoare” venind 
să menească... „profesional" cui
va... Efectul e și aici remarcabil.

Pur și simplu stîngăqie inci
dental fericită sau deliberare și 
rafinament ? E o întrebare jus
tificată de cîteva lucrări frumoa
se. înclin spre prima ipoteză pen
tru La nunta fratelui meu de 
Sava Marin, cl. X-a, lie. Dorohoi 
(personajele din planul întîi, cu 
spatele Ia privitor, sînt sensibil 
mai mici decît cele din planul 
doi, încremenite hieratic de-a 
lungul unei mese încărcată deco
rativ) și spre a doua ipoteză în 
cazul Naturii moarte de Oprișu 
Mariana, cl. XH-a, lie. arte Cluj 
(operă la care unica greșeală de 
perspectivă nu privește, flagrant,

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ DE ARTĂ PLASTICĂ A ELEVILOR 
DIN LICEE, ȘCOLI PROFESIONALE Șl TEHNICE

perspectivei și totală a succesiu
nii cronologice, percepția privi
torului realizînd simultan scenele 
dramei t prăbușirile zidurilor, sa
crificarea femeii lui Manole, po
trivirea arinilor de șindrilă, lan
sările neizbutite ale calfelor de 
pe acoperiș... Veți zice, poate, că 
motivul istoric sau baladesc se 
pretează mai ușor acestei inter
pretări, dar iată că, pictînd por
tul Constanța — Cuzmin Sava 
izbutește să dea aceeași aură de 
mit unei construcții crescută sub 
ochii noștri: digul care înain
tează zig-zagat în mare, săgeata 
portocalie a certitudinii lansată 
de om spre infinitul posibilului 
visat. Cei doi copii de țărani, un 
băiat și o fetiță, pictați în cu
lori feerice de Velicu Peche sînt, 
de fapt, Făt-Frumos și Ileana 
Cosînzeana cînd emu mici, în- 
cît faptul că, în loc de armăsar

dispoziția lirică a tinerilor ar
tiști expozanți la Dalles au știut 
să prelungească enorm suprafe
țele ce le cădeau direct sub sim
țuri. Semnificația debordînd con
turul, transfigurarea, priza de a- 
fect sînt, de asemenea, ușor des
cifrabile în numeroase alte opere. 
Ca, de pildă, în Acvariu de Cri- 
șan Alexandru — cl. X-a, lie. „M. 
Eminescu" Satu Maie — pești cu 
un colorit fabulos ; în Tinerețe, 
compoziție de Szilagy Zoltan, cl. 
X-a, lie. arte Tg. Mureș — com
poziție cu o regie delicată și 
subtilă; în Peisajele ieșene ale 
lui Encuț loan, pline de o tan
drețe a luminii ; în euforia din 
Primăvara de Florică Florian — 
Lie. muzică, artă plastică Galați; 
în uimirea descoperirii unui ți
nut necunoscut: Dobrogea de 
Iliescu Silvia» cl. IX-a lie. 1 Ti
mișoara ; sau în micile statuete

decît o ceașcă cu cafea, pată 
magnetică între celelalte vase și 
sticle, tratate în tonuri deschise, 
șterse).

Sigur că, atît de tinerii artiști 
de la Dalles mai au de străbătut 
drumuri lungi spre descifrarea 
secretelor limbajului plastic, mai 
cu seamă în tehnica portretului, 
sector slab leprezentat ca număr 
de lucrări, și mai ales ca sondai 
psihologic (de menționat totuși 
Cap de copil, desen interesant 
de Dănciulescu Simona — 15 
ani, Lie. T. Vladimirescu, Tg. 
Mureș, echilibratul portret de 
Bărbat de Donitian Simon — cl. 
X-a, lie. Arte plastice Constanța 
și un limpede în asprime Vlad 
Țepeș — sculptură de Roman E- 
milia, cl. X-a, lie. Arte plastice 
București). Dar, dacă adîncimea 
caracterologică se refuză deocam
dată, rămînînd un spațiu de cu-

oerit In viitor, dovezi sisure ale 
interesului pentru o problematică 
densă și o expresivitate corespun
zătoare, găsim în cîteva sinteze 
de factură modernă: ambițioasa 
lucrare Plimbările lui Picasso de 
Balogh Ioan, cl. XI-a lie. arte 
Cluj, încercînd să fixeze, o dată 
cu chipul marelui spaniol, și 
una dintre obsesiile artistice ale 
acestuia; Orașul, colaj de Dan 
Neamțu, cl. XlI-a, arte Craiova, 
cu accent pe agitația și setea de 
informație citadină; Templul 
zeului Marte, fantezie geometrică 
în alb-negru, întruchipare a a- 
menințării; fascinantul Peisaj in
dustrial de Nagy Gyuris Carmen, 
cl. XI-a lie. arte plastice Timi
șoara — o centrală severă, prin
tre dealuri pustii, mute, mono? 
crome, viziune nocturnă în se
pia ; în sfîrșit, sculptura Dans 
popular, o sugestie brâncușiană 
cu certă valoare autonomă, de 
Usinevici Alexandru, cl. a XII-a,

Apelul la istorie, inclusiv cea 
contemporană, legătura — vizibi
lă sau subterană — cu folclo
rul, visul și jocul — sînt domi
nante ale expoziției. Și, senator 
de drept, zîmbetul. Stilizărilor 
decorative ale lui Radu Gabor 
(Doi albatroși), Kuti Deneș (Bi
volițe), Popescu Tatiana (Dansul 
fetelor din Căpîlna) de inspira
ție geometrică, le răspund umorul 
gras al lui Cristofovici Daniel 
(Copil desenind pe caldarîm), in
ventivitatea mucalită a lui Co- 
clitu Constantin (ilustrație la 
Dănilă Prepeleac), savoarea naivă 
a lui Radu Gheorghe (Atacul re
dutei). în lucrarea acestuia din 
urmă, dorobanții îi bat pe os- 
manlîii de la Plevna cu figuri de 
judo învățate din filmele de a- 
venturi !... în sfîrșit, în afiș este 
notabil efortul de adaptare a 
formulei grafice la idee (Yo-Yo) 
de Toma Gheorghe — sau Ia 
atmosferă (Insula), de Costache 
Eugen, cu reală și sigură econo
mie de mijloace.

Un articol precum cel de față, 
nu-și poate (/feri luxul de a trage 
concluzii. Cu excepția uneia to
tuși. Iat-o: avem, cred, dreptul 
să fim optimiști în privința vii
torului artei noastre plastice. Ca 
să fim drepți, expoziția de la 
Dalles răzbună multe nedumeriri 
și mîhniri de la expoziții perso
nale sau colective, mai mult sau 
mai puțin recente. Supără pe 
vreun maestru această afirmație ? 
Să auzim.

RĂSUNĂ VALEA
Muzica și versurile de MARCEL BRESLAȘU
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TELEVIZIUNE
10,00 — Curs de limba fran

ceză — lecțiile 11 
și 12.

11,00 — Curs de limba rusă 
— lecțiile 11 și 12.

12,00 — T.V. pentru specialiș
tii din industrie : Au
tomatizări în indus
tria chimică.

12.30 — închiderea emisiunii
de dimineață.

17,15 — Curs de limba ger
mană — lecția a 
18-a.

17,45 — Fotbal : Rapid-Loko- 
motiv Sofia (Finala 
Campionatului inter
național feroviar.)

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Muzică populară ro
mânească.

20.15 — Transfocator : Etajul
V apart. X (Anchetă 
pe tema cbnstruirii 
apartamentelor per
sonale).

20,45 — Studioul tînărului 
interpret: Formația 
„Coral".

21,00 — Avanpremiera.
21.15 — Telecinemateca : Ni

colai Cerkasov și fil
mul său „Alexandr 
Nevski",

23.15 — Telejurnalul de
noapte.

Desen de MIHU VULCANESCU

Ne-am adunat din tîrgurî și din sate 
Să făurim Republicii un drum — de-fier, 
Nimeni pe lume nu ne va abate,
Ești brigadier, ori nu ești brigadier ? 
Din coastă-n coastă sfredelim tunelul. 
Brigada noastră, ea va cîștiga drapelul! 
Am luat în traistă cîntecele toate 
Și le-nălțăm voioase către cer.

Refren

Răsună valea, să răsune valea, 
De Ia Bumbești la Livezeni
Și crește calea, și crește calea 
Peste ponoare și poieni.

Cu inimi fierbinți și mintea veșnic trează, 
Ne-a învățat Partidul să muncim.
Sub vîntul crunt, sub arșița de-amiază, 
Sub ploaia aspră, n-o să ne clintim.
Din creastă-n Creastă se dvîntă puntea. 
Brigada noastră, ea o să rămînă fruntea. 
Ceas după ceas șantieru-naintează, 
Planul de muncă îl vom depăși.

Refren

Și an după an, vagoaneje-ncărcate 
Vor colinda pe drumul făurit de noi. 
Să-mpartă drept belșugul de bucate 
Și bucuria vremurilor noi.
Din creastă-n creastă, cînd va trece trenul, 
Sub zarea albastră, el va repeta refrenul. 
N-a fost ușor, dar cauza e dreaptă: 
în țară nouă creștem oameni noi.

Refren

I

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Patria (orele 9;
12.45 ; 16 ; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Republica (orele 9;
11.30 î 13.45 ; 16.15 : 18,45 ;
21,15).

KURDISTANUL SĂLBATEC 
rulează la București (orele
8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15).

UN DOLAR GĂURIT
cinemascop, rulează la Lucea
fărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45), Melodia 
(orele 8:10; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

INIMĂ NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT...

rulează la Capitol (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Gri-
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

16; 18,15; 20,30) Flamura
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; In ziua de 18 șl 
19 iunie la Sala Palatului.

KEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

rulează la Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Fe
roviar (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30 : 19 ; 21,15), Excelsior (o- 
rele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,15). Modern (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 : 16,30 ; 18.45 : 21,15).

OBSESIA
rulează la Victoria (orele 8,45;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Arta (orele 9.15 ; 11.30 • 13.45;
16 ; 18,15).

SFlRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Lumina (orele 
8,45—16,30 în continuare ;
18,45 ; 20,45).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele £ ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

O SUTA UNU DALMAȚTEN1, 
în completare „Mica panteră și 
prietenul ei" rulează la Timpuri 

noi (orele 9—21 în continuare) 
CAUTATI IDOLUL - cinema

scop rulează la Union (orele 
14 ; 16 ; 20).

EA VA RÎDE
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13 45 : 14 ; 18,15 ; 20,30). (pro
gram pentru copii : ox’ele 
9—10 dimineața). Flacăra (o-

rele 15,30 : 18 ; 20,30).
EDDIE CHAPMAN. AGENT SE
CRET

rulează la înfrățirea (orfele
10 ; 15 ; 17,45 : 20)

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Buzești (orele 9;
11 ; 15,30 ; 18).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează !a Dacia (orele 8,45— 
16,45 în continuare ; 18,45 ; 21).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13 30 ; 16,15 ; 18.30 ; 21), 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18,15). Rahova (orele 
15,30 ; 18)

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
— cinemascop

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18), Drumul Sării (orele 15;
17.30 • 20) ; duminică matineu 
(ora 11), Crîngași (orele 15,30; 
19 ; 20.30).

K. O.
rulează Ia Ferentari (orele
20,30) : O FATA FERICITA 
(orele 15,30 ; 18) ; de la 20 iu
nie CEI ȘAPTE SAMURAI 
(orele 14,30 ; 17.30 : 20.30).

EL DORADO
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 • 18 ; 20,30).

DOMNUL
rulează la Pacea (orele 15,45 ;
18 ; 20,15) ; de la 20 iunie
TOPKAPI (orele 15.30 ; 18 ;
20,30) ; duminică (ora 12).

CAUT O NEVASTA
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,15 : 20,30).

OSCAR — cinemascop
rulează la Volga (orele 9,30;
11.30 : 13.30 ; 16 ; 18.15 î 20.30).

MIHAI STOIAN

(JN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ?

Intr-adevăr, pe masă se află un teanc de ziare, toate deschise 
exact la pagina în care se vorbea despre Pantelimon 8<) Luca 
tăgăduiește totuși și, pe semne, „luat în cercetare mai în
deaproape", convine pînă la urmă să meargă să le arate jandar
milor noul refugiu al lui Pantelimon, din comuna Plopu. Iov 
rămîne pe loc, sub pază. își îndeplinise „misiunea",
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Viscol turbat. Ora 13,30. La marginea pădurii, lîngă sat, jan
darmii dau peste un pădurar care încearcă să se strecoare 
spre Plopu (fiind și acesta unul din cei bănuiți anterior, e de 
presupus că voia să-1 anunțe pe Pantelimon). Cum însă Toader 
Luca susținea că știe cu precizie unde se ascunde acum Pante
limon, pădurarului i se dă drumul8S). Gospodăria lui Tache 
Dorin — presupusa gazdă a lui Pantelimon — e chiar în 
apropierea pădurii (Pantelimon își alegea întotdeauna astfel de 
refugii — n.n.), alcătuită dintr-o casă mai mare la drum și alta 
mai mică în fundul curții.

In curte găsesc doar o babă.
— A cui e casa asta ?
— A lui fecioru-meu Tache.
— Și el unde e ?
— E dus după treburi.
— Tn casă e cineva ?
— Nu e nimeni. Cin'să fie ?
— Uite, ușa e încuiată. Ia dă cheile încoace.
Baba-i colțoasă :
— Nu-s la mine !
Dar caporalul Corciovei, atent, se aplecă la urechea șefului 

său :
— Dom'sergent major, se mișcă o perdea la casa din fund.
— Ia du-te de vezi ce e ! Și ferește-te.
Cu revolverul în mină, caporalul se apropie de fereastră și, 

la iuțeală, aruncă o privire înăuntru (se dă amănuntul că per
deaua nu acoperea în întregime fereastra — n.n.). Raportează, 
apoi:

— Un om stă pe patul de lîngă fereastră.
Sergentul major — un bărbat mic de stat, subțirel, foarte 

sprinten — își ia inima-n dinți, înaintează (doar) doi pași și 
strigă :

— Măi, care ești acolo ?
Nimic 1 Nici un răspuns, nici o mișcare. Sergentul major iarăși 

(de două orț):
— Măi, care ești acolo ? (nimic — n.a.). Măi, care ești acolo ? 

(nimic — n..n.).
Atunci, stînd locului, dă ordin caporalului;
— Sparge geamul șl trage un foc înăuntru I
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Geam spart — împușcătură ••) — țeava puștii prin fereastră și 
somația :

— Predă-te sau te împușc !
Dar Pantelimon, dintr-un salt neașteptat, trece de cealaltă 

parte a camerii și dispare (urcă în pod, însă — ghinion — deschi
zătura e mult prea mică pentru a putea scoate capul și pentru 
a ținti •’).

— Predă-te î îl somează de astă dată (a 4-a somație) sergentul 
major Ionescu.

Pantelimon nu răspunde, însă este evident c-a rămas la pîndă 
sus, lîngă strimta deschizătură a podului. Același perseverent 
sergent major — nemaiavînd încotro — trage spre pod un 
glonte care găurește acoperișul și-1 obligă pe Pantelimon să se 
retragă. Alte două gloanțe — așchii de lemn cad în părul lui 
Pantelimon (o să povestească el mai tîrziu — n.n.), îl determină 
să revină jos, în cameră. Ceilalți jandarmi pîndesc însă la 
fereastră.

— Predă-te !
— Cine sînteți voi ? întreabă dinăuntru Pantelimon.
Răspuns :
— Predă-te !
— Apoi cam n-aș vrea să mă predau. Dar cine sînteți voi ?
— Predă-te, Toadere, că eu sînt procurorul general și nu-ți 

fac nimic, zice sergentul major88).
— Ia să-1 văd.
Sergentul major Zaharia (mai îndrăzneț decît ceilalți) se 

arată în partea, neacoperită de perdea, a ferestrei.
— Uite-1 !
— Procuror general este ? întrebă încă o dată Pantelimon.
— El, zic toți într-un glas89).
Pantelimon convine:
— Mă predau !
— Atunci azvîrle arma afară.
Pe zăpada din curte (continuă să ningă) cade o carabină. 

Este ora 14,15 în ziua de 17 noiembrie 1911.
— Aruncă-le și pe celelalte I poruncește sergentul major Io

nescu.
Pe fereastră mai sînt azvîrlite : două carabine (tot cu cîte
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două țevi, însă mai simple decît prima).
— Azvîrle și cartușele !
Lîngă arme nimerește și-o cartușieră.
— Și geanta !
Pantelimon se execută. __________
— Și cuțitul ’
în zăpadă pică și cuțitul.
— Aruncă și toporașul și revolverul !
— Pe astea nu le mai am.
— Bine, atunci, ca să te credem că vrei să te predai, scoate 

mîinile pe fereastră.

M) Pantelimon presimțise (sau aflase) de arestarea lui Iov, ca și 
de apropierea jandarmilor (deși îmbrăcați civili), și fugise să se 
ascundă în comuna Plopu (Tutova), la o altă gazdă de-a lui (Gheorghe Popa).

«) Nu s-a mai reîntors, la casa lui, multe zile după această în- tîlnire cu jandarmii.
••) Avea să se afle, pînă la urmă, că glontele tras la întîmplare a 

trecut foarte aproape de Pantelimon, care se ridicase între timp 
în picioare și stătea lipit de perete.

,T) El însuși va mărturisi apoi că, în nici un caz, n-avea de gînd 
să ucidă pe vreunul din cei care-1 surprinseseră.

•s) S-ar părea că el a reluat sinistra „stratagemă a căpitanului 
Hîrjeu (care i l-a prezentat lui Iov pe maiorul Sterea tot drept... 
procurorul general).

“) Pantelimon mărturisește : „Predă-te, Toadere, că sînt procurorul 
general și nu-ți fac nimic'*. Cînd am auzit vorbele acestea, am stat 
o clipă pe gînduri. Vream și nu vream să mă predau ! Mă gîn- 
deam : dacă potera este din țărani, mai pot îndrăzni o scăpare, 
dacă este însă formată din vărgați, mai greu. Drept să spun, cînd 
am auzit țipătul ăla de balaur : „Eu sînt procuror general*' din 
gura ăstuia — șl zîmbind Pantelimon arătă spre sergentul major 
Zaharia — am cam rămas pe gînduri. Și mi-am spus atunci : 
dacă eu oi trage un foc, ei or trage zece ; dacă încerc să fug, mă 
împușcă, mal cu seamă, cum zisei, ■' am văzut că n-am a face cu 
poteră de țărani, oricît erau vărgații îmbrăcați în straie orășenești !

(VA URMA)
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CE DRUM ȚI-AI ALES?
Ceai la Mi mi

O, oameni noi! Unde-ai 
pîn-acum, amice ?

— Eh. bătrîne. tot omul cu
• .cazurile lui 1 Nu știi c-am picat 
i :i glorie ?

— Ei. taci ? Păi unde-ai mai 
t’.at, mă ?

— La Comerț exterior. Auzi 
colo, la ce zici c-am picat ? Las’ 
că-ți spun tot eu. La franceză, 
mă 1 Auzi colo, la franceză ! De-o 
lună nu mai vorbesc cu mătu
șă-mea 1

Întâmplător, am aflat ci cel 
care „picase" mai dăduse la 
vreo două facultăți, cu profil 
total diferit. De unde atâtea „pa
siuni" ? Cum de-a căzut la a- 
tîtea examene ?

teatru: citește multă literatură, 
merge la spectacole, recită poezie, 
joacă, citește reviste de speciali
tate, se documentează și crede 
că „nimic nu este imposibil de 
obținut, dacă ai multă voință, 
și dacă (mai ales!) muncești cu 
rîvnă".

S-ar putea spune că viitorii 
candidați ai I.A.T.C. nu merită 
o atenție specială în cadrul an
chetei noastre. în fond, după cum 
a reieșit din răspunsuri, mult mai 
mulți elevi vor să se facă tehni
cieni, medici, ingineri, profesori

,,Fiecare virstă
cu capriciile ei"

ne răspunde Tache Tereza — 
Lily (LtceuZ „Al. I. Cuza"). Dar 
toți avem măcar 15—16 ani, cînd 
ne alegem profesiunea și majori- 
' >a răspunsurilor primite de la 

colega Terezei și de la alți elevi 
(liceele „M. Eminescu" și nr. 30, 
toate din București) dovedesc — 
așa cum e firesc — seriozitate și 
simț de răspundere în fața pro
priului viitor. Alegerea profesiu
nii e o problemă care — atît în 
timpul anului școlar, cît și acum, 
în vacanță, cînd se apropie pe
rioada examenelor de admitere 
— ne neliniștește și ne dă prile
juri de frămîntări. Iată că vîrsta 
n-a făcut din Cristina Popescu 
(Liceul „Al. I. Cuza“)e o capri
cioasă. Și-a ales profesiunea încă 
din clasa a VIII-a.

„Doresc să fiu medic. Să poți 
alina suferințele, să redai sănă
tatea celor care-au pierdut-o, să 
trăiești alături de cei vindecați 
bucuria unor momente cu nimic 
egalabile, este tot ce-și poate dori 
un om pe lume. Nu cred că există 
o meserie mai frumoasă decît cea 
de medic."

încă de-acum trei ani, Moagă 
Florentina (același liceu) știe că 
v< i^veni profesoară de istorie, 
iar Adriana Mitran (colega ei) 
este convinsă că are să fie fizi
cian.

„ Teatrul

asta-i viafa mea!"
— ne mărturisește M. Zăinescu 

(Liceul „Al. I. Cuza"), pe care 
o mistuie „focul sacru". Vrea să 
facă teatru, nu se pregătește în 
nici un fel, crede totuși că „nici 
unul din slujitorii Thaliei n-a do
rit mai mult să ajungă ceea ce~ 
este !” S-o credem ! Totuși, dacă 
s-ar întîmplă același lucru cu cele 
două-trei eleve din fiecare clasă 
care vor să dea la teatru (pentru 
că există cel puțin două!) și dacă 
toate ar reuși să ajungă actrițe, 
numai pentru că simt că nimeni 
n-a dorit mai mult pe lume să 
fie slujitor al Thaliei, nu peste 
mult timp am ajunge să avem 
cite un teatru pe fiecare stradă.

lamandi Elena (Liceul „M. E- 
minescu") se și pregătește pentru

Dar — și lucrul acesta îl știm 
cu toții — nu există clasă a X-a 
sau a Xl-a în care să nu fie can
didați la gloria Aurei Buzescu 
sau a Silvanei Pampanini. E nor
mal ? Intr-o anumită măsură, da. 
Ai 16 ani, cineva ți-a spus că 
surîzi fermecător, o mătușă e si
gură că ai picioare frumoase, ai 
luat și mențiune la un concurs 
școlar de recitări... Concluzia e 
clară: Sophia Loren trebuie să 
aibă insomnii; a apărut o rivală. 
Chiar lăsînd statistica deoparte 
(30 de actori în fiecare liceu a- 
nual, înseamnă vreo 5 000 de noi 
actori pe an; cît pentru un secol 
întreg), este evident că nu ajunge 
să ai picioare frumoase și o men
țiune la un concurs, pentru a 
deveni un adevărat actor. Ceva 
mai multă maturitate în gîndire 
și ceva mai puțină ușurință în 
a ne juca de-a „ce-o fi, o fi 1" 
ari de-a: „încerc și, dacă merge, 
bine; dacă nu, nu!", n-ar strica 
deloc. Candidatul ambițios care-și 
risipește tinerețea bătând trotua
rul îngust din fața sediului 
I.A.T.C. nu este chiar o pasăre 
rară.

Foarte frumos — dar se în
tâmplă și altfel. Se întîmplă anu
me ca sfătuitorii, oricine ar fi ei, 
șă încerce să ne influențeze, gîn- 
dindtt-se nu la posibilitățile și la 
înclinațiile noastre, ci la cine știe 
ce criterii exterioare. „Nu te las 
să te duci la filologie, oricît ți-at 
plăcea 1 Poți s-ajungi prin cine 
știe ce colț de țară". „Degeaba 
te gîndești la arhitectură, că tot 
dentiștii cîștigă mai bine 1" „Ori 
faci politehnica, ori nimic I". Ast
fel de sfaturi (sau porunci!) por
nite de cele mai multe ori dintr-o 

grijă reală pentru 
viitorul nostru, tre
buie analizate cu a- 
tenție și fără grabă 
pentru a vedea dacă 
pot fi sau nu ascul
tate.

Din răspunsurile 
pe care le-am pri
mit reiese că nu în
totdeauna atenția și 
lipsa de grabă în 
cercetarea acestor 
dorințe străine de 
noi se vădesc atât 
de puternice, îneît 
să ducă la o alege
re pe care mai tîr
ziu să n-o regretăm. 
Mai mulți elevi ne 
dau asemenea răs
punsuri : „Tala-i
medic, eu ce-aș pu
tea face altceva ? 
De plăcut nu cred 
că-mi place, dar o 
să mă-nvăț 
(P. I., liceul 
Eminescu"). Și da
că n-o să se 

învețe P Altcineva scrie: „Mi s-a 
spus să urmez arhitectura. Cred 
că o să fiu ascultătoare." (P.V., 
liceul nr. 30). Poate că greșește 
mai puțin colega ei Gabriela Teo- 
dorescu, care spune direct (deși, 
poate, prea exclusivist): „Cum 
meseria o voi face eu, nu cei 
care dau sfaturi, nu le accept. 
Este vorba despre mine și consi
der că numai eu pot alege !“

Are dreptate ? Noi credem că, 
în mare măsură, da 1 Problema 
drumului pe care ni-l alegem în 
viață este nu numai deosebit de 
importantă, dar și dificil de re
zolvat. Iar greșeala în alegerea 
profesiunii se plătește uneori cu 
o viață întreagă ratată.

— Mă scoate la 
tablă și mă întreabă 
exact...

— Lasă asta. Spu
ne-mi : ce faci 
vacanță ?

— Ce cald e 
ră ! Cred...

— Lasă asta. Spu- 
ne-mi : ce faci în 
vacanță ?

E clar : despre alt
ceva nu se mai poate 
discuta. Același „ce 
faci în vacanță ?“, pe 
buzele tuturor, te o- 
bligă să-ți pui pro
blema și să-ncerci să 
răspunzi. A venit va
canța. Și ce vacanță ! 
Cine din promoțiile 
de dinaintea noastră 
se poate lăuda cu o 
vacanță dintre a un
sprezecea și a două
sprezecea clasă, cu o 
vacanță a majoratu
lui ? Și apoi — să 
nu uităm — e ultima 
noastră vacanță 
școlari...

Mi-ar place să 
descriu călătoria 
care o voi face 
Marte, actele de 
roism robinsonian

în

afa-

de

vă 
pe 
Pe 
e- 
Pe

Să ascultăm
sfătuitorii sau

vocafia noastră?
B.1V. (liceul „Al. I. Cuza") are 

un bun exemplu în unchiul său. 
Acesta e inginer. L-a învățat și 
pe colegul nostru să vadă avanta
jele ingineriei, i-a dezvăluit cite 
ceva din frumusețile ei, iar B.N., 
(care dintotdeauna are înclinări 
pentru fizică și matematică) s-a 
hotărît să urmeze drumul unchiu
lui său.

• • • • •

eu r 
„M.

c u

VIOLETA DOBROJU
IOANA PAUNICA

care le voi comite 
sechestrîndu-mă be
nevol pe o insulă 
nelocuită, peripeți-

fiecare
cum
vrem

ile ce le voi trăi stră- 
batînd, călare pe 
Regele rechinilor, o- 
ceanul...

Sau aș putea să 
vă vorbesc despre 
alte aventuri în pa
cifica răcoare a bi
bliotecii, în care se 
învață gramatică 
franceză ori se com
pun poeme închina
te lui Dosoftei sau 
lui Antim Ivireanu. 
Căci înaintea 
miterii se află 
laureatul..-

Dar să nu 
nici salteaua . 
matică, pe nisipurile 
întinse sau pe vîrful 
muntelui, 
stâncile 
pe care 
departe, 
noastră.
să vorbim despre o 
șosea construită de 
elevi...

Sînt multe, 
nenumărate răspun
suri care se pot da 
Ia întrebarea noas
tră. Alegem fiecare 
ce vrem.

ad- 
baca-

uităm 
pneu-

și nici 
inaccesibile 
le-am lăsat 
în urma 
Ori poate

sînt

LIDA RĂUTU

BICICLETELE
să plecăm 

băieți, trei 
și două cor- 
mînăstiri, în

Vrem 
(patru 
chitare 
turi) la
Moldova, cu bicicle
tele. Toată excursia 
trebuie să dureze 
cam două săptămîni. 
între 1 și 15 iulie.

Pînă acum avem 
aprobarea de la trei 
părinți, și bani de la

doi. Cu ceilalți, se 
mai duc tratative, cu 
vociferări și decizii 
(mai mult sau mai 
puțin) importante, 
dar probabil că pî
nă la urmă 
convingem, 
formidabilă 
nație între 
și distracție.

Deocamdată,

o să-i 
Ar fi o 

combi- 
aventură

am

Liniște ! A început vacanța
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Pagină realizată de FLORIN MUGUR

SCRISORI DESCHISE...
ÎN ACEEAȘI 
DIMINEAȚĂ

început sa ne facem 
niște portbagaje și 
să ne antrenăm du
minicile. Mergem în 
fiecare 
Snagov 
o dată 
iești.

Uf I Bine c-a 
nit vacanța !

duminică 
și am 

pînă la

la 
fost 
Plo-

Cînd am citit scrisoarea Ma
rianei Petrescu, în care se plînge 
de comportarea egoistă a prie
tenei ei Nuța **), mă aflam în 
tramvai ; am început să mă gîn- 
desc la problema egoismului și la 
tot ce se leagă neplăcut de acest 
cuvînt. Lîngă mine, în picioare, 
o femeie. M-am ridicat și i-am 
dat locul. Dar la stația urmă
toare s-a urcat un bătrîn cu bas
ton și cu o sacoșă. Răsufla greu. 
Se apropia de scaun cu speranțe 
în ochi, gîfîind. Bătrânețe...

— Fii atent, domnule, că-mi 
agăți ciorapii, cu sacul dumitale ! 
Crezi că dumneata ai să mi-i 
duci la remaiat ?

Am zîmbit. Era caraghios să 
ți-1 imaginezi pe bătrînul înco
voiat ducînd ciorapii doamnei. 
Și cu orice risc — mi-am 
mis :

— E bătrîn și bolnav...
Vai, ce-a urmat! Nu-mi 

masem riscurile degeaba !
— Nesimțitule, 

așa te învață la 
privește pe tine 
cui meu ?

Am coborît. 
țianul indica 
culației. Un intrus a traversat 
cînd nu trebuie, dar ochiul a- 
tent l-a văzut și rezultatul a ur
mat imediat: fluier și amendă. 
Ocupat cu redactarea chitanței, 
agentul de circulație nu-i vedea 
pe alții care traversau prin 
rile interzise. Păgubașul a 
put să protesteze :

— De ce „te iei“ de 
tovarășe ? Uite ce de lume 
drumul ! Așa vreți să vă faceți 
planul de amenzi ?

„Altul !“ îmi zic — și trec mai 
departe. în fața căminului de 
fete al liceului comercial și al 
școlii tehnice M.I.U. stau la 
poartă un băiat și o fată. După 
toate aparențele, se ceartă.

— Ascultă, Viorico, să știi că

per-

asu-

needucatule, 
școală ? 
ce fac

Ce te 
cu lo-

Piața, 
sensurile

Mili-
cir-

locu- 
înce-

mine, 
trece

ve-

VLAD MIRODAN

*) Publicăm în pagina de azi 
alte ecouri la scrisoarea „Eu, eu, 
eu — și ceilalți" a Marianei Pe
trescu. Elevii care ne scriu sînt 
din Rîmnicu Sărat și din Bucu
rești.

dacă cumva-ceva... fac moarte 
de om I

Trec mai departe, înspăimîn- 
de tonul cu adevărat pericu- 
al tînărului și mai cu seamă 
privirile lui. O ține pe fată 

un braț, strîns, cum ai ține 
obiect care-ți aparține și se 

de parcă aș re

tat 
los 
de 
de, 
un 
uită la mine, 
prezenta eventual „cumva-ceva“.

De un singur lucru îmi părea 
rău : că autorul filmului „Eu, eu, 
eu... și ceilalți" nu se afla, în 
dimineața aceea, lîngă mine. 
Poate că ar mai fi apărut în film 
cîteva episoade noi.

MIRCEA STOICESCU

MODESTIE?
Intr-un număr mai vechi al 

„Paginii elevului'‘ erau lăudați 
unii colegi ai noștri pentru mo
destie. Foarte bine; îi felicit și 
eu. Vreau însă — în legătură cu 
scrisoarea intitulată „Eu, eu, eu 
— și ceilalți" — să vă povestesc 
ceva. Colega noastră T. învață 
foarte bine. A luat premiul II 
Are însă un obicei prost:

— Dragă T., ai învățat \ 
azi ?

— Nu prea. Am citit ■ 
gură dată.

începe ora; o ascultă, 
pauză :

— Ce notă ai luat ?
— 10.
Desigur, răspunsese corect, 

răspunsese corect pentru 
învățase 
grija.

Povestea aceasta se
'foarte des. Și doar lecțiile de 
clasa a XI-a nu sînt prea ușoare. 
De ce este necesar acel „nu 
prea" ? De ce nu ne spune și 
nouă adevărul ? Vrea să pară 
modestă ? Sau îi e frică, poate, 
să nu-i propunem să sprijine la 
învățătură pe vreun coleg rămas 
în urmă ?

pentru

o sin-

In

își
lecția acasă, cu toată

repetă

MARIN VOINEA

FATA MOȘULUI 
CEA TRISTĂ

- Ai fost îndrăgostită ?
- Da.
- Și?

• •••••• • • • • • 4
Prima zi de vacanță. Ora 

19,30. O grădină publică. Stăm 
aici de cîteva ceasuri, fără să 
reușim să scriem nimic. Lîngă 
noi, pe bancă, un teanc de răs
punsuri la anchetă, mai multe 
reviste, cîteva cărți : toate,^ des
pre ultimele realizări ale învă- 
țămîntului cibernetic. Fără în
doială, am aflat multe. Dar ar
ticolul despre școala anului 2000 
tot nu iese. N-am 
scriem decît cîteva 
tile și plicticoase, 
tește în aer.

— Hai s-o lăsăm 
lor ! Nu vedeți ? Stă să plouă, 
s-a făcut tîrziu și pierdem și 
serialul de la televizor.

— Ai dreptate. S-o ștergem !
— Mai vedem noi săptămîna 

viitoare...
Ora 19,35. Atenție ! în acest 

moment s-a produs nemaipo
menitul eveniment. Am fost 
si sîntem încă prea uluiți, ca 
să vă putem povesti cum și de 
unde a apărut misteriosul per
sonaj extraterestru. Tot ce vă 
outem spune este că el n-a luat 
în seamă gurile noastre căscate.

— Cine sînt ? Ce importanță 
are ! De unde vin ? Să zicem, 
din cer ! Principalul e că am 
fost trimis să vă răspund la în
trebări. Am venit — și aștept !

Ne-am conformat (dumnea
voastră n-ați fi făcut la fel ?) și 
am pus prima întrebare :

— Cum se petrec lucrurile în 
școlile de pe planeta dv. ? Po- 
vestiți-ne, de pildă, ce se face 
în clasa I...

reușit să 
rînduri inu- 
Soluția piu-

baltă, frați-

CLASA I DESENEAZĂ 
ȘI SPUNE POVEȘTI

— Știți, la noi școala e or
ganizată aproximativ așa cum 
va fi și la voi, pămîntenii, pes
te 3fr—40 de ani. în clasa I, cum 
ie spune pe aici, elevii sînt in-

UN OASPETE DIN
struiți mai ales pentru a li se 
dezvolta posibilitățile, pentru a 
deveni apți să 
ria predată în 
oare.

— Nu încep 
cititul ?

— Nu chiar. __ .
că primele lucruri învățate nu 
mai sînt literele și cifrele. Mai 
întîi se învață desenul și lim
bajul matematic.

—• Adică număratul și opera
țiile aritmetice, nu?

— Nu. Pentru aritmetică ar 
fi încă prea devreme. La cinci 
ani, atunci cînd încep școala, 
copiii nu trebuie încă deprinși 
cu împărțirea matematicii pe 
domenii strict specializate, ci 
cu legile generale ale limbaju
lui matematic. Matematica le e 
prezentată ca o schematizare a 
proprietăților ființelor reale. E 
ceva asemănător cu ceea ce nu
miți dumneavoastră teoria mul
țimilor, studiul funcțiilor. Și vă 
asigur că programul li se pare 
foarte plăcut. De altfel, ei vizio
nează și multe filme colorate, 
pe care le comentează, ascultă 
povești în două limbi de largă 
circulație și — mai ales — com
pun ei înșiși povești. Astfel li se 
dezvoltă nu numai fantezia și 
sensibilitatea, ci și posibilitatea 
de a stăpîni perfect limbile 
străine. Acest lucru e de primă 
importanță, dată fiind strînsa 
legătură dintre limbaj și gîn- 
dire.

— Spuneați adineauri că se 
învață, în primul rînd, desenul, 
E chiar așa de important ?

— Sigur că da. Desenul ser
vește ca mijloc de sugerare a 
obiectelor și ființelor care nu 1 
se pot arăta direct elevului.

— Șl cu ce se desenează ? Tot

asimileze mate- 
ciclurile superi-
tot cu scrisul $1
Vreau să spun

cu creioane colorate, ca la noi ?
— Bănuiesc că veți înțelege 

mai bine, văzînd cu ochii voștri. 
Priviți ecranul acestui aparat.

— E dintr-un material special 
care absoarbe radiațiile solare. 
Temperatura interioară poate fi 
reglată foarte ușor și nu mai e

Sînt imagini dintr-o aglomerare 
urbană de pe planeta mea. Să 
căutăm o școală... lat-o !

IN VIZITĂ LA O ȘCOALA 
DIN ANUL 2000

— Ce ciudată clădire ! Cu 
peretele acesta transparent...

necesar nici un alt sistem de 
încălzire. Priviți aceasta e 
clasa I.

îl ascultăm. Pe ecran, niște 
copii obișnuiți. Dar acești copii 
stau la pupitre în fața unor apa
rate complicate.

— Nu prea seamănă cu șco
larii noștri dintr-a-ntîia care si-

ANUL 2000
de preocupați. N-o să-i mai re
cunoașteți.

SUPLINITORII

labisesc în cor „ma-ma“, 
„ra-ma“...

— E foarte firesc să nu seme
ne. Dar, de fapt, nu-i deosebesc 
prea multe lucruri. Sălile de 
clasă sînt ele, ce-i drept, hexa
gonale, dar au aproximativ a- 
ceeași suprafață ca 
de ani. Iar aparatele 
presionează nu sînt 
mașini obișnuite de 
zat programul de 
Folosirea acestor 
este foarte indicată la clasele 
mici și, mai ales, pentru copiii 
distrați sau timizi. Mașina con
trolează pe loc însușirea lecției 
și reia explicația sau o reface, 
atunci cînd elevul n-a înțeles.

Privim uluiți la prichindeii 
echipați cu căști radiofonice : 
desenează pe un fel de ecran pe 
care îl au în față, răsfoiesc 
caiete și mînuiesc cu siguranță 
o mulțime de butoane. Nu par 
de loc plictisiți sau intimidați. 
Se foiesc pe scaune și își rod 
capetele creioanelor.

și acum 50 
care vă im- 
decît niște 

individuali- 
învățătură. 
ordinatoare

VOM AVEA MAȘINI, 
DREPT PROFESORI ?

— Spuneți-ne, vă rugăm, a- 
ceste „mașini de învățat" pot 
oare suplini în întregime mun
ca profesorului ?

— Mașinile pot face foarte 
multe. Sînt mașini care explică 
și exemplifică problemele, ma
șini care execută cu elevii un 
program de exerciții pe baza ce
lor învățate și mașini care con
trolează însușirea materiei — 
așa-numitele „mașini-examina- 
tor". Dar ele nu-1 pot înlocui

în nici un caz- pe profesor. E 
drept că îl eliberează de o se
rie de munci obositoare — cum 
ar fi corectarea temelor — sau 
imposibile — cum ar fi reluarea 
explicației și a exercițiilor cu 
fiecare elev în parte. Dar cine 
vă închipuiți că alcătuiește pro
gramul după care „predau" a- 
ceste mașini ?

— Evident, un profesor.
— Dar nu un profesor oare

care, ci unul (de fapt, mai mulți) 
cu pregătire și cu experiență. 
Este o muncă dintre cele mai 
complicate. Gîndiți-vă numai 
că, la alcătuirea lecției, trebuie 
să se prevadă toate reacțiile po
sibile și toate întrebările elevu
lui, iar mașinii trebuie să i se 
furnizeze răspunsurile respecti
ve. Chiar dacă nu e prezent tot 
timpul, de obicei profesorul 
participă și la lecțiile obișnuite. 
El supraveghează felul în care 
lucrează elevii și e oricînd gata 
să intervină cu o explicație în 
plus, atunci cînd vreunul dintre 
ei nu a înțeles ce i-a transmis 
mașina. Aș îndrăzni chiar să 
spun că rolul profesorului e 
mult mai important decît acum, 
la voi. Mașina nu este decît un 
auxiliar, a cărui existență îi dă 
profesorului posibilitatea de a 
dedica mai mult timp activită
ții sale creatoare. Și apoi, ele
vii trebuie să aibă un model 
viu, cu care să poată comunica 
direct, să poată glumi, nu ?

— Uff, ne-am liniștit. Eram 
îngroziți de Ideea că în anul 
2000 nu vor mai fi într-o școală 
decît mașini complicate și elpvi 
automatizați.

Zîmbește.
— în nici un caz. Peste cîteva 

minute o să-l vedeți în recrea
ție pe prichindeii aceștia atît

— Dar teme pentru acasă 
mai dau ?

— Da, numai că „temele pen
tru acasă" se fac la școală. 
Există săli prevăzute cu mașini 
electronice, cu rol de „supli
nitori". Ele pot da indicații pen
tru rezolvarea exercițiilor și pot 
satisface curiozitatea elevului, 
oricît de mari i-ar fi resursele 
de nedumerire și interes.

— Și dacă tragi chiulul și lași 
„suplinitorul" să-ți facă te
mele ?

— Nici o grijă. Am fost și eu 
elev și știu că nu merge așa'. 
Mașina examinator te descoperă 
imediat, ,a doua zi. Elevul res
pectiv, ignorînd metoda, princi
piul general, nu va putea rezol
va, de exemplu, o problemă de 
același tip.

— Dar 
faceți ?

— Dar 
riilor ?

— Dar
— Dar
— Dar 
Interlocutorul 

vreme calm, părea în sfîrșit spe
riat. Abia a îndrăznit :

— Nu vă supărați, aș avea o 
întrebare.

— Te ascultăm.
— Pe la voi, pe pămînt, va

canță nu se ia ?
— Ba da. Chiar Ieri a în

ceput.
— Păi atunci ?
Și deschizînd larg brațele în- 

tr-un gest interogativ, a dispă
rut. Numai cîteva cuvinte s-au 
mai auzit îndepărtat:

— Celelalte întrebări, 
anul... Vacanță plăcută !

cu
cu

specializarea cum
aglomerarea

de
de
de... Dar...

nostru,

sport aveți 
muzică ?

mate-
timp ?

atîta

la

TUDOR DIMITRIU 
ANDREI MOLDOVEANV

— Și nimic. Am fost tristă,
— El cum era ?
— Frumos, bineînțeles.
— A fost un sentiment pu

ternic ?
— Da.
— Crezi că dacă erai frumoasă, 

totul s-ar fi terminat mai bine ?
— Da. Aș fi rămas mai puțin 

singură.
— Și ce-ai făcut ? I-ai spus 

ceva ?
— Nu. M-am închis în mine. Și 

mi-am mărturisit că sînt urîtă I
—■ Și cum te-ai simțit ?
— Pentru mine, a fost o îm

bogățire. Prin interiorizare, am 
devenit mai sinceră față de mine. 
Acum mă cunosc mai bine. E 
o compensație.

— Nu devii egoistă ? N-ai în
ceput să te gîndești numai la 
tine ?

— Se poate, dar n-am încotro.
— De ce ? S-a mai întîmplat 

ceva ?
— Se mai întîmplă. Ce să faci, 

atunci cînd grosolanii îmi spun 
Ș trudei și rafinații Afrodita ?

— Ei n-o să se schimbe. Ai 
vrea să te schimbi tu ?

— Da, dar fără să renunț la 
nimic din ce am cîștigat pînă 
acum.

— Deci, ești mulțumită de cea 
care ești ?

— Nu. împăcată.
Acesta e dialogul. Cu o fată 

care se simte obligată să se în
chidă în ea, pe care o obligă rău
tatea sau lipsa de delicatețe a 
celorlalți. Poate că nu ea este ' 
adevărata egoistă. Nu știu. Să ne 
mai gîndim...

DORIN RACHMUTH
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C.L.I.P. Ștefanesti :
Lung nume, colega ! Parcă 
ai fi o întreprindere fores
tieră. Am primit întrebările 
tale și — dacă ne vom ho- 
tărî, după vacanță, să facem 
un nou „oracol" — vom ti
ne seama de ele.

Toma Georgeta (Liceul nr. 
1, Fălticeni) : Reportajul 
despre pasiunile colegilor 
tăi — scris cu îndemânare 
— ni se pare prea 
„senzațional" (înțelegi
vrem să spunem); sînt 
cruri pe care le știm 
toții de mult.

puțin 
ce 

lu-
CU

Dan Mihăilescu 
generală nr. 188, 
ne reproșează că 
mesei rotunde „Noi 
găștile" s-a vorbit prea pu
țin despre „ce e de făcut". 
„In cartierul nostru, pe stră
zile din jurul cinematogra
fului „Flamura", există o 
mulțime de găști, cît se 
poate de bine organizate. 
Cînd cei din „avangarda" 
vreuneia dintre găști sînt 
amenințați de ceva, curierii 
dau de veste iar „ariergar
da" și „flancurile" vin ime
diat în ajutor. După cum 
vedeți, o organizare de in
vidiat ! De ce să nu ne gîn
dim și noi cum să procedăm 
mai organizat pentru destră
marea unor asemenea aso
ciații aie prostului gust și — 
uneori — ale huliganismu
lui ?“

(Școala 
București) 
în cadrul

— și
I

I
I
I

I

Turturean Emilian (Liceul 
din Blaj) : „Mă voi 
numai la un articol ___
mi-a atras în mod special 
atenția. Este vorba de arti
colul elevului Dinu Proca 
de la liceul din Ocna-Mare, 
intitulat „Salve, ~ ■
Dinu 
legă a 
nită __ _____ __ _
Galateea, ne cere să răspun
dem cine e Galateea și dacă 
are rost sa ne simțim ofen
sați cînd sîntem comparați cu 
ea. Am să încerc să dau un 
răspuns. Galateea este un 
personaj din mitologia grea
că și anume o nimfă, fti:a 
lui Nereus, zeul rîurilor. în 
„Metamorfoze", Ovidiu îi fa
ce astfel portretul: „Gala
teea este mai albă ' 
floarea de mălin, mai 
florită decît livezfile, 
mlădie decît alunul, 
strălucitoare decît i 
mai zglobie decît un __
tînăr (...) mai plăcută decît 
soarele iarna și umbra va^a, 
mai nobilă decît rodiile, mai 
dulce decît un strugure 
copt". Asta e. Cit despre 
jignire, de ! Să-l mai citim 
și pe Ovidiu Salve !".

referi 
care

Galateea"; 
ne spune că o co

sa s-a socotit jig- 
cînd s-a auzit numită

decît 
i în- 

mai 
mai 

sticla, 
ied

Ștefan Ioana (Liceul nr. 
3 Constanța) crede că „Sal
ve, Galateea! (nume care 
i se pare inventat) este : „o 
nouă formulă de politețe a 
unor elevi". Să spunem și 
noi — ca și Emilian — „de !"

Tuturor corespondenților 
noștri — între care și celor 
care jne-au scris în ultimele 
săptămîni: Mărtineanu
Florica, Cheiși Marcel, 
Lucia Știrbu, Ely Samoilă, 
Titel Mariana, Lili Alice 
Cant, Mihai Borcănescu, 
Ghica Petre, Drăghici Vio
rel, Popișcă Carmen, Rada 
loan, Alexandru Deșliu, — 
le urează „Vacanță plăcu
tă !“
ELEVUL DIN BANCA A 

TBEIA
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Titlul teniei noastre, vizi nd existența unei școli a vieții în care școala 

de cultură generală este implicată, sper că ne pune deja într-o topografie 
de interese sociale majore, într-o relație de articulații cetățenești in 
care datoriile noastre au pe fațeta cealaltă drepturile noastre. Datoria 
de a fi bine crescut —- ca să limităm grupa de relații care stau în fața 
discuției noastre — datoria de a respecta în infinitatea relațiilor 
cotidiene personalitatea și demnitatea cunoscuților și necunoscuților cu 
care ne intersectăm traiectoriile noastre zilnice, au pe cealaltă fațetă 
a medaliei a identității noastre cetățenești drepturile corespunzătoare, 
reciproca lor care ne face să ne simțim într-o ambianță familiară oriunde 
ne purtăm pașii, care ne dau dreptul să ne păstrăm nelezată personalita
tea și demnitatea noastră. Poate titlul pare pretențios prin trimiterea 
cititorului Ia termenii cunoscuți din școală, dar ceea ce trebuie să preci
zăm aici este adevărul elementar că dacă omul învață cît trăiește, această 
învățătură a sa pe care o agonisește în școală și în afara ei se verifică și 
se atestă printr-o infinitate de examene fără note, dar în care reușita 
sau nereușita exprimă sau nu o exigentă selecție valorică. Educația 
cetățenească e o disciplină la care viața se dovedește — sper să eviden
țieze discuția noastră — nu mai puțin dramatică. Spectrul rezultatelor la 
acest examen este deosebit de variat mergînd de la impolitețea aparent 
minoră — corigența, cum am numit-o ca să rămînem în terminologia școlii 
— și pînă la grave acte de huliganism sancționabile penal. Repetenția 
corigentelor la disciplina educație cetățenească este evident cea mai 
dramatică, dar constituie urmarea firească a nesancționării sociale la 
timp a unor elementare abateri comportamentale de la codul pe care l-a 
consacrat conviețuirea socială.

repetenti

Mimetismul 
etic și carica
tura morală

E

noastre, 
modul

Romeo Dăscălescu: 
Corigența este o excepție 
de la regula generală atît 
la școala anilor copilăriei 
cît și Ia școala de mai 
mare amploare a vieții.

Tn relațiile noastre de 
comportare, în toate im
plicațiile sociale ale aces
tor relații, în familie, la 
locul de muncă, pe stradă, 
în timpul liber, în timpul 
afectat preocupărilor pro
fesionale, în toate aceste 
împrejurări noi sîntem 
puși în situația de a ne 
manifesta în exterior, de 
a ne exterioriza modul 
nostru de a gîndi. In mă
sura în care conținutul a- 
cestor exteriorizări este 
real șl bine sedimentat 
prin structura personali
tății noastre, în aceeași 
măsură actele 
comportamentul, ____
nostru de a intra în legă
tură unii cu alții se în
scriu în dimensiunea ur
banității, în dimensiunea 
civilizației. în măsura în 
care actele noastre ex
terioare nu au un suport 
cultural, etic, moral, ges
tica, manifestare^ exteri
oară plutește în . van, nu 
are consistență și elemen
tele de politețe apar în 
acest sens false, rigide, 
caricaturale. Așa se face 
că unii depun în mod vi
zibil ©forturi de a fi po- 
liticoși, dar felul de a fi 
astfel frizează ridicolul, 
datorînd faptul mimă
rii elementelor exteri
oare ale unui conținut pe 
care nu și l-au însușit. 
Deci programa compor
tării civilizate eu as ve
dea-o în primul rina ca o 
problemă de conținut, ca 
o problemă de incorporare 
tn sistemul de gîndire al 
valorilor pozitive proprii 
civilizației noastre pe care 
apoi să le exteriorizăm In 
mod natural pe linia legă
turilor firești dintre conți
nut și formă.

A dispărut 
„mahalaua" 
Dar „maha
lagismul" ?
V. Arachelian : Evident 

că memorarea unor ma
nifestări care țin de ci vili- 
tatea unui om nu poate fi 
confundată cu asimilarea 
lecției de purtare politi
coasă, deferentă în dife
rite împrejurări. Procesul 
de urbanizare ne apare 
astfel mult mai profund 
și în directă dependență 
de valorile de cultură pe 
care fiecare, prin școală, 
prin autoeducație, le asi
milează formîndu-și per
sonalitatea .

Amintind aici de cari
catura politeții care face 
victime ridicole, printr-o 
asociere nepremeditată 
m-am gîndit la mahala și 
mahalagism. Aș vrea să ne 
oprim puțin aici. Sînt 
bine cunoscute cauzele 
sociale, care au ținut în 
ignoranță oamenii peri
feriilor urbane tot așa 
cum peste timp ne apar 
lăudabile, ca intenție, e- 
forturile unora de aici de 
a se ridica Ia un anumit 
grad de civilitate copiind 
— în lipsa unei instrucții 
dirijate — maniere din 
„lumea bună". Evident, și 
condițiile sociale erau al
tele și purtările de „bon
ton" altele, străine prin 
superficialitatea lor, prin 
oaracterul lor mistificator 
(mistificare a unor por
niri egoiste), dar reminis
cențele lor mai sînt încă 
prezente. Caricatura ridi
colă a „politicosului" este 
ilustrativă dar și cealaltă 
extremă, agresivitatea, ex
plicabilă într-o lume ba
zată pe relații de junglă, 
spiritul de gîlceavă, bîrfa, 
într-un cuvînt mahalagis
mul — comportarea pe
riferică, deci, a rămas. Pa
radoxal, în toate orașele 
noastre, mahalaua a dis
părut ca realitate urbană, 
mahalagismul mai face

le poate 
Ar fi foarte simplu 
acești corigenți — 

plastic i-am numit — 
manifesta în niște 
bine limitate. Dacă

Insă Încă carieră — P' 
alocuri. Tristă carieră.

Ștefan Iureș : Aceste di
socieri trebuie făcute șt 
un ochi atent 
face, 
dacă 
cum
«-ar

am putea stabili perimetrul 
lor în cutare cartier, în 
cutare zonă a orașului, a- 
tunci întreaga noastră gn- 
jă și atenție s-ar îndrepta 
asupra acelor locuri și cei
lalți ar sta liniștiți. Bine
înțeles aceasta e ° >luzie. 
Orașele se dezvoltă în
tr-un mod care nu ține 
seama de asemenea falșe 
bariere sau restricții i din 
motive de urbanistică, din 
diferite motive construcția 
masivă a început la pe- 
riferie, acolo unde odini- 
oară se obișnuia cu un 
termen generic să se a- 
runce o etichetă denigra
toare asupra străzilor și lo
cuitorilor săi. Așa cum 
știm din propria noastră 
experiență, așa cum ne-o 
dovedește literatura umd 
Mihail Sorbul, G. M. 
Zamfirescu, Gib. Mihăescu, 
Felix Aderca și a multor 
altora, de foarte multe ori 
în aceste cartiere trăiau 
oameni de un bun simț și 
de o sănătate morală cu 
totul remarcabilă; supe
riori din multe puncte de 
vedere altora din centrul 
orașului. Dar revenind, 
mahalagismul nu poate n 
confundat cu o anumită 
zonă a orașului. Vedem 
oameni tineri .an mal de 
multă vreme tineri, care 
se folosesc de toate atri
butele civilizației, urcă In 
apartamentul lor cu as
censorul. vorbesc Ia te le- 
fon, urmăresc emisiunile 
de radio și televiziune, își 
«cot mîncarea din frigider 
șl cu toate acestea uneori 
se comportă ca și cum ar 
fi contemporanii omului 
din caverne, mai ales a- 
tunci cînd .e cred mal pu
țin observați și atunci cind 
cred că se bucură do im
punitate. Prin urmare, nu 
aceste atribute exterioara 
(zona în care locuiesc) îl 
pot delimitai putem ta- 
tîlnl mahalagii în sensul 
precizat de noi acolo unde 
nu na așteptăm, manifes
tările lor denotînd, p» 
de o parte o foarte scăzu
tă conștiință civică, pe do 
altă parte anumite carențe 
ale colectivului în caro 
muncesc și trăiesc.

Comportarea
nu este o 
haină de
împrumut

Romeo Dăscălescu : Un 
alt aspect la care aș vrea 
să mă opresc este legat 
de marea amploare a in
dustrializării pe care o 
cunoaște mediul urban. 
Industrializarea aduce, 
pune față în față, mase 
de oameni care vin din 
medii diferite, care provin 
și aduc cu ei mentalități 
eterogene, care aduc o ex
periență proprie. Contac
tul unei asemenea popu
lații foarte diverse ca pro
veniență, ca preocupări, 
aspirații, poate avea un 
numitor comun în elemen
tul care le asociază: ele
mentul profesional, idea
lul de viață colectivă im
plicat procesului de in
dustrializare. Un aspect 
însă merită să ne rețină în 
discuția de față și anume 
că foarte mulți tineri șl 
mai ales adolescenți, prin 
anumite necesități logice 
ale vîrstei, împrumută din 
civilizația urbană elemen
tul de lustru, de supra
față, ceea ce este mai fa
cil, care nu necesită un 
efort individual de acomo
dare la realitățile urbane 
în conținutul lor. Și mai 
ales la ei apar aspectele 
pe care le aminteam, care 
frizează ridicolul. Vedem 
tineri sau tinere, care se 
aoomodează în mod cari
catural la fenomenul a- 
cesta social care înseam
nă moda, imită ridicol mo
delele de comportare, 
care uneori nici nu le a

parțin temperamental sau 
caracterologic și nefiind 
ale lor le vin ca niște hai
ne de împrumut. El se 
pun astfel deseori în con
flict cu norma generală, 
cu uzanța generală a 
comportării civilizate.

Arborele 
genealogic 

al huliganului
D. Popescu : Prin mun

ca ce o desfășor am avut 
deseori ocazia să urmăresc 
descendența cazuală a 
unor huligani, a unor oa
meni care au încălcat 
grav normele de compor
tare civilizată.

Cu rare excepții naște
rea unor asemenea apu
cături își are cauza in ne- 
prevenirea la timpul opor
tun a unor mărunte obrăz
nicii, îngăduința cn care 
familia sau școala au pri
vit diferite teribilisme. 
Sînt, cum s-a spus și aici,

educai
cetățenească

manifestări care jenează 
bunul simț public și ma
nifestări care lezează, care 
au grave consecințe atît 
pentru oei din jur cît și 
pentru vinovății înșiși. 
N-aș vrea să rețin prea 
mult atenția asupra unor 
astfel de situații, însă cî- 
teva din exemplele pe 
care le-am întîlnit, în ul
timul timp, în activitatea 
noastră practică merită să 
fie reținute. Astfel, Gheor- 
ghe Constantin, Costache 
Marin și Constantin Ma
rin, aflați într-o seară în
tr-un local au început să 
se bată între ei, să lo
vească pe cetățenii care 
se aflau în local ca și pe 
salariații localului. La in
tervenția lucrătorilor de 
miliție chemați pentru a-i 
potoli ei au lovit și insul
tat și pe lucrătorii de mi
liție. Fiecare dintre ei s-a 
„ales" cu cîte doi ani de 
închisoare corecțională. 
Un alt caz s-a întîmplat 
din păcate la Casa de cul
tură din sectorul 7, cea de 
pe Zalomit unde un grup 
de huligani și-a desfășu
rat nestingherit actele de 
încălcare a moralității 
timp de un an : acostau 
tinerele care veneau aici 
să se distreze, pe al ți ti
neri care veneau cu cele 
mai lăudabile intenții 
manifestările culturale 
aici. Cum se spunea 
discuția noastră acești 
neri, nesancționați
timp, lăsați în voia soartei 
au ajuns la brutalități 
scandaloase, la bătăi și 
violuri care au necesitat 
intervenția energică a lu
crătorilor de miliție. Au 
fost și ei condamnați la 
diferite pedepse, dar 
scopul social al educației 

nu e acesta, do a 
faptele să ajungă

la 
de 
în 
ti- 
la

lor de societate.

publice 
lăsa ca , „
pînă la privațiunea de li
bertate a autorilor lor, la 
izolarea 
mai ales cînd aceștia sînt 
încă la o vîrstă cînd ac
țiunea preventivă are 
mari șanse de a fi eficace.

Din păcate, în ultimii 
ani, s-au înmulțit atitudi
nile huliganice ale soților 
în familie, față de soții, 
față de copii. Zilnic la or
ganele noastre sa prezin
tă femei alungate de- 
acasă, cu copii mici, bă
tute. Cum poate fi și cît 
de greu poate fi calificată 
fapta unor asemenea băr
bați, a unor asemenea 
soți, a unor asemenea pă
rinți ? Recent am avut 
un caz: Rădulescu Eleo-

Foto : GH. CUCU

nora împreună cu nn co
pil de 9 luni a fost alun
gată de •oț din casă. S-a 
adresat tribunalului și a 
fost în ctteva zile reinte
grată, împreună cu copi
lul, la domiciliul ei legal, 
la cel care avea obligația 
de întreținere a acestui 
copil, de a-1 crește, de 
a-1 educa. A fost suficient 
să plece executorul jude
cătoresc ca femeia să fie 
din nou alungată din do
miciliul ei. A trebuit din 
nou intervenția energică a 
lucrătorilor noștri și a lu
crătorilor de miliție ca să 
fie potolită furia părinte
lui huligan.

După cum vedeți «înt 
probleme grave, cu aspec
te dramatice, care recla
mă eforturi preventive 
mari din partea societății 
și a fiecărui membru al 
său în parte.

0 „cauză 
a cauzelor": 

opulența 
familială

V. Arachelian: Desigur 
că dacă v-aș întreba care 
este cauza cauzelor aces
tor brutale abateri de la 
normele de bună înțele
gere dintre oameni mi-ațl 
răspunde : lipsa de educa
ție. Evident. Condițiile so
ciale care să favorizeze a- 
semenea brutalități au 
dispărut, o dată cu dispa
riția inechității. Deci edu
cația în familie, în școală, 
în colectivele de muncă. 
Perfect adevărat In dis
cuția noastră ne-am refe
rit tangențial la sclipitoa
rele exemplare umane pe 
care le-a iscat periferia 
orașului, paradoxal, în 
condițiile unei existențe 
pline de umilințe și de 
revolte «odaie. Observația 
deschide, cred, discuției 
noastre două pîrtii fecun
de : prima — că o anume 
austeritate impusă copiilor 
favorizează buna creștere, 
morală, și o a doua la 
care vreau să mă refer pu
țin mal detaliat. Nu e un 
secret pentru nimeni că 
Imensa majoritate a părin
ților de azi au avut o co
pilărie vitregită și de cele 
mai elementare condiții.

de DORIN DIMITRIU

Prin recul, pe fundamen
tul unei bunăstări în con
tinuă modificare pozitivă, 
copiii de ieri, părinții de 
azi au lăudabila intenție
— în majoritatea cazuri
lor — de a asigura odras
lelor lor tot ceea ce le-a 
refuzat lor un timp indi
ferent la sărăcia oameni
lor. Mai mult chiar, decît 
ceea ce omenește solicita 
propria lor copilărie. Ex
cesul e, ca oriunde, germe- 
nele unui viciu. Excesul 
în supralicitarea mijloa
celor materiale fără crite
rii educative, ci mai de
grabă ținînd de orgoliul 
părinților, acordate copii
lor și — la extrema cea
laltă — prin conștiința ur
mărilor nefaste a unei a- 
nume opulențe care nu 
lasă loc dezvoltării con
științei necesității muncii, 
prețuirii banului ca sim
bol al eforturilor fizice și 
intelectuale ale părinților
— austeritatea morală și 
materială impusă cu o a- 
nume duritate. Excesele 
sînt păgubitoare pentru 
educație.

Dragoste

R. Dăscălescu : Intr-a- 
devăr, în relațiile dintre 
părinți fi copii se poate 
greși în două maniere : ori 
din prea multă dragoste, 
ori printr-un exces de se
veritate. în măsura în care 
în aceste relații nu se in
stalează un echilibru, o

origine mo- 
cîștiga exis- 
mod după 
nu numai 
foarte poe-

mai matură chibzuire pă
rintească, putem ajunge 
la consecințe nocive de 
genul acelora care s-au 
ridicat aici. în timp ce to
varășul Popescu exempli
fica asemenea situații mi-a 
venit în minte o situație 
pe care am trăit-o într-o 
gară a unui oraș de pro
vincie. Erau în sala de 
așteptare de clasa a II-a. 
O mamă, florăreasă, con
fecționa flori artificiale de 
hîrtie. Mi-a reținut aten
ția fragilitatea și simțul 
pronunțat estetic al aces
tei femei de 
destă care își 
tența într-un 
părerea mea, 
onest, dar și 
tic. Alături, copilul ei, un 
băiat cam de vreo 15 ani. 
Dacă la mamă am reți
nut policromia florilor, la 
băiat am reținut luciii 
pantalonilor nituiți. Am 
urmărit ca pedagog mani
festarea tînărului care în 
mod ostentativ căuta 
pară urbanizat, 
atitudine blazată 
vîrsta lui, 
tranșantă 
citadin de 
tegorie al 
provincial, 
mei. Al treilea 
eram eu. La un moment 
dat a apărut și un al 
trulea personaj care 
așezat pe o 
colț. 
auzit 
meie 
sălii.
cat o __
mers la tînără. Ce se în- 
tîmplase ? Femeia ieșise 
din spital și avea o criză 
postoperatorie. Mama a

să 
printr-o 
pentru 

cu o distanță 
între aspectul 
o anumită ca
lul și aspectul 
modest al ma- 

personaj

pa-
ij care s-a 
bancă din 

am 
fe- 

colțul

După un timp 
un geamăt de 
venind din 
Florăreasa s-a ridi- 
dată cu mine și am

Masa 
rotundă 

a „Scînteii 
tineretului"
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încercat s-e liniștească, 
s-o întrebe dacă are ne
voie de ceva și. în «fîrșit, 
situația a revenit la mo
mentul inițial. Peste puțin 
timp mama a sooj din- 
tr-un ziar pîine, roșii și 
brînză, invitîndu-și băia
tul să mănînce. Băiatul 
însă a strîmbat din nas cu 
o expresie de vomă. De 
aid a început greșeala 
mamei. A ridicat vreo trei 
fuste și din a patra a scos 
25 de lei pe care i-a dat 
tînărului să meargă să mă- 
□înce la restaurantul gă
rii. Tînănil s-a dus, și-a 
făcut oonsumația, s-a re
întors. Mă așteptam să-i 
aducă mamei măcar o pră
jitură, dar el a scos o ți
gară, a aprins-o și a-a to
lănit, Indecent, să-și facă 
siesta. Mama privea •d-

mirativ la el, ca orice 
mamă, crezînd într-un 
cine știe ce viitor mare 
după asemenea manifes
tări ale tînărului fiu. în 
această situație care în
cepuse să mă enerveze au 
reînceput geamătele femeii 
de pe bancă. Mama a scos 
o monedă de 25 de bani, 
spunîndu-i băiatului să 
meargă să dea un telefon, 
să cheme salvarea. Și a- 
tunci a venit replica de o 
impolitețe care frizează 
tragismul : „Vezi-ți de 
treabă, bătrîno, nu vezi ca 
fumez ?“ Desigur ca tînă- 
rul nu putea fi calificat 
ca huligan, nu călca co
dul penal, dar drumul îi 
era deschis într-acolo. 
Greșeala 1 Această mamă 
își iubea orbește copilul, 
fără nici un criteriu de a- 
preciere a faptelor și pur
tărilor lui. Am stat de 
vorbă cu dînsa și am a- 
flat ca rămăsese văduvă și 
toată dragostea față de so
țul ei și-o revărsase asu
pra copilului, cu toate 
speranțele de realizare în 
viitor. Calea însă nu 
bine aleasă.

Bineînțeles că nu 
buie să admitem nici 
versul medaliei, cînd r 
rinții țin la foarte mare 
distanță pe copii și nu in
stalează relațiile dintre ei, 
la o anumită vîrstă mai 
ales, prietenești, de încre
dere, de respect dar cu re
ciprocitate. Să fim atenți 
la stilul relațiilor din fa
milie căci el este prototi
pul viitoarelor relații so
ciale ale tînărului. în mo
mentul în care tu, tînăr, 
trăiești într-un univers și 
toți ceilalți trebuie să de- 

era

tre- 
re- 
pă-

▼Ini sateliții tăi fi tu nu 
ești cu nimic dator celor
lalți fi numai alții îți sînt 
datori țte, In acent mo
ment desigur că activita
tea educațională trebuie 
să fie mai promptă, mai 
energică, pentru a preveni 
nedoritul dialog cu procu
ratura.

cultură trans
formată în 
sediu al huli
ganismului

V. AmcWImi Un mo
tiv în piu» mk fee. •* ve
dem în continua»., ear. 
atat relațiile dintre edu- 
oația civlci »* 
«totML Motivul în pliu 
ml l-a furnizat unul din
tre carurile relatate de to- 
vtrăjul Popescu. De«pre 
faima proasti a Ca,el de 
culturii de la Zalomit am 
auzit cu toții fi, iu trea
căt, ai vrea lă (pun o* • 
timpul, »e pare, ca desti
nația acestei unități cul
turale »ă capete un alt 
profil, de teatru profesio
nist bunăoară, dacă nu am 
găsit încă antidotul huli
ganilor car» «• oplo»e«o 
pe aoolo. Dar oarul îmi 
relevă o aituaUe parado
xală : o unitate de cultu
ră devine gazda unor acte 
de huliganism, deți meni
rea ei este contrarie. Exis
tă o compatibilitate între 
cel doi termeni ?

Șt lure, i Ml »• pare 
că răspunsul, teoretic vor
bind, despre intercondi- 
ționarea procesului de e- 
ducație estetică |i proce
sul de educați» civică, • 
ușor de dat. Societatea 
modernă, tehnica moder
nă ne pune la dispoziție 
un bogat arsenal de mij
loace educative și cultu
rale de care ne folosim 
însă parțial. Mă voi opri 
la o categorie de tineri si 
foarte tineri, pe care îl 
vezi ri îi văd și eu urmă
rind cu sfințenie un anu
mit gen de emisiuni, 
„Campionii" bunăoară.

Nu m-am îndepărtat atît 
de mult de vîrsta lor ca 
să nu-i înțeleg și îmi plao 
și mie anumite filme de 
dramatism destul de discu
tabil însă care pun în va- 
loare anumite trăsături ale 
omului modem, <» anumi
tă capacitate de a merge 
la țintă, de a-și urmări cu 
perseverentă scopurile. 
Dar dacă tinerii nu urmă
resc decît aceste emisiuni, 
dar dacă ei vizionează nu
mai acele filme care pro
mit în afiș un spectacol de 
o emoție ieftină, cu idei pe 
aceeași măsură, procesul 
educațional va fi unilate
ral, cu rezultate sărăcă
cioase. Și iar revenim la 
rolul orientativ al institu
țiilor specializate, al fami
liei, al celor din jurul ti- 
nerilor. Nu avem dreptul, 
nu trebuie să uităm că fie- 
care dintre noi sîntem prin 
funcția noastră socială e- 
ducatori ; o singură zi să 
uităm acest lucru și etcc- 
tele nocive se vor întoarce 
și asupra noastră.

Bumerangul 
indiferentei

V. Arachelian: Rămî- 
nînd pe terenul măsurilor 
preventive ale actelor, mai 
mult sau mai puțin grave, 
de abateri de la normele 
de comportare, să acordăm 
opiniei publice locul pe 
care-1 merită în acest pro
ces. Mi se pare că în 
lipsa unor profunde mo
tivații interioare ale unor 
gesturi exterioare, politi- 

ooam — mu xtfxi exact 
rpiM tn așteptarea activă 
a stratificării unxir astfel 
de resorturi — moralita
tea omului «te și efectul 
constrîngător al celor din 
jur, asanarea tarelor com
portamentale reclamă in
transigența nxic.to-gnipu- 
lui social pe cane-1 alcă
tuim oriunde ne aflăm 
chiar dacă în ipostază 
pasageră.

D. Popescu: Opinia 
publică are o influență 
deosebită în această di
recție. Aș vrea să subli
niez că în foarte multe 
cazuri intervenția ei este 
energică și eficace la lo
cul de muncă mai ales, 
dar și în diferitele iposta
ze ale străzii. Sînt însăși 
situații cînd trecem nepă
sători pe lîngă asemenea 
manifestări, cînd nu ne 
deranjează prea mult «au 
chiar dacă ne deranjează 
nu luăm atitudine față de 
astfel de abateri. Prin 
funcția pe care o dețin aș 
putea tenta pe unii să 
creadă că sînt adeptul 
sancțiunilor penale. Nu a- 
cesta este adevărul. Pen-
tru fiecare caz în parte 
mă doare pe mine ca șl 
~ ’— *• • din

ase- 
fost 

că 
din

pa ceilal ți lucrători 
organele noastre că 
menea abateri n-au 
prevenite din vreme, 
n-au fost înăbușite 
fașă.

R. DăKfiJescu t Nu este 
suficient să intervenim, ci 
să știm și cum să facem 
asta. De aceea tactul pe
dagogic nu trebuia avut 
în vedere numai în rela
țiile directe cu cel pe 
oare-i educăm ca părinți, 
ca profesori ci în toate re
lațiile noastre, ca o di
mensiune absolut necesară
a omului contemporan, a £ 
«mulul societății noastre
socialiste.

V. Arachelian: Dacă
vreți și dintx-o logică sim
plă, practică, a lucrurilor. 
In orice clipă putem fi și 
ud „beneficiarii" încălcă
rilor de conduită sau al 
actelor de huliganism pe 
lîngă cere am trecut cu 
indiferență.

Șt Iureș i Indiferența în 
asemenea situații are o ac
țiune de bumerang. Dar 
nu numai cu cel care este 
indiferent în situații care, 
aparent, nu-1 privesc di
rect Nu numai așa. Hu
liganul, omul brutal va fi 
în final nefericitul bene
ficiar al actelor sale anti- 
aociale. Dacă am invita la 
o ultimă și poate singură 
ocazie de sinceritate un 
înrăit repetent de la com
portarea civilizată, omul 
acesta, dacă va fi sincer, 
va recunoaște că este un 
profund nefericit De-a 
lungul vieții sale el și-a 
tăiat orice punte de legă
tură cu semenii săi, el s-a 
însingurat prin actele sale 
do ceilalți. S-a însingurat 
și a foot uitat Nu cunosc 
o altă situație mai tragică 
dedt să fii uitat, în viață 
fiind, de toți cei din jur. 
V-aș aminti un film ex
cepțional, unul dintre ace
le filme în care rara valoa
re estetică este egalată de 
valoarea etică conținuți.

E vorba de filmul „La 
strada" cu marii actori 
oaro sînt Giulietta Mași
na și Anthony Quinn. 
Film»! este cunoscut și 
aș vrea să mă opresc la 
figura personajului Zam
pano. La acest bărbat 
vînjoe, cu o forță hercu- 
leană prost dirijată, la •- 
mul acesta caro rupea cu 
o ușurință fenomenală 
lanțuri grele în spectaco
lele sale de bîlci pe care 
Ie dădea în diferite tîr- 
guri din provincie. Omul 
avea o viață abrutizată — 
efect și-ai unui anuma 
context social în care 
trăia. Acest Hercule de 
bîlci era de o imensă du
ritate în toate relațiile 
cu oamenii — iar fata în
truchipată de < 
Mașina e numai 
victimele sale, 
filmului este de 
gism tulburător, 
ți-vă scena care 
ie filmul unei 
țe, scena cînd Zampano 
cade sfîrșit pe plaja însin
gurată a unei mări ostile. 
Poate că pentru Zampano 
acesta a fost unicul „mo
ment al adevămlui" sin
gurul moment în uare-și 
dă seama că *Zața l-a a- 
runcat pe el, acest repe
tent înrăit, la marginile 
vieții. El și-a tăiat, prin 
felul brutal în care și-a 
Stabilit relațiile cu alți 
oameni, orice drum de în
toarcere acolo unde 
pulsează viața. Nu, nu 
pot cunoaște nn mai mare 
nefericit decît cel care a 
refuzat elementarele dato
rii ale conviețuirii.

★

V. Arachelian : Cred că 
discuția noastiă a fost u- 
tilă mai ales că în inten
ția redacției ziarului nos
tru este a socoti interven
țiile dv. ca o prefață ne
cesară unei dezbateri de 
amploare asupra fenome
nelor și cauzelor abateri
lor de la comportarea ci
vilizată. Mulțumindu-vă 
pentru amabila dv. parti
cipare, invit pe cititorii și 
colaboratorii ziarului nos
tru să ne trimită opiniile 
și sugestiile lor absolut 
trebuincioase continuării 
dezbaterii pe care am 
inaugurat-o azi. Vă mulțu
mesc !.

Giulietta 
una din 
Finalul 
un tra- 
Aminti- 

5 înche- 
existen-
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„ Subredacțiile -Să ma> venlti
la noi !"

Organizatorii au fost puși

in „
Pe scenă este în 

plină desfășurare „A- 
dolescentul". Inter
pret — artiști ama
tori. Un reprezentant 
al Institutului de 
științe pedagogice 
completează fragmen
tul piesei vorbind 
despre formarea per
sonalității, despre cu
raj. Se realizează pe 
nesimțite un dialog. 
Atrage atenția fap
tul că din rîndul ce
lor peste 250 de ti
neri invitați, foarte 
mulți țin să-și spună 
■părerea despre pro
blemele ridicate atît 
în piesa lui Horia Lo- 
vinescu cit și în ex
punere. Discuția ast
fel înfiripată își pro
pune să dea răspuns 
unor legitime între
bări : ce este perso-

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET VĂ OFERĂ

11 EXCURSII MONTANE
■E

• Farmecul unic al peisajelor • Calmul munților — un „pericol" de contagiune 
dorit de fiecare • Hotelul ultramodern, vila confortabilă, restaurantul placat cu 

marmură neagră au un singur înlocuitor ideal: CORTUL

De-abia „întorși" din excursi
ile în Deltă și de pe Dunăre vă 
propunem, de astă dată, un 
traseu nou. După cum ați ghi
cit, urmează muntele. B.T.T. — 
Biroul de Turism pentru tine
ret — ne invită din nou la 
drum pe 11 trasee montane. 
Durata : șapte — pînă la nouă 
zile. Cei mai frumoși munți ai 
țării — Retezatul, ^arîngul, 
Postăvarul, Piatra ' Mare, 
Ciucaș, Vrancea — ne cheamă, 
irezistibil, să le străbatem cres
tele. Excursioniști încercați 
cum sîntem ne dozăm eforturir 
le pentru că, deși traseele sînt 
deopotrivă de îneîntătoare, nu 
putem să alegem, deocamdată, 
decît unul sau două trasee.

Cuprinși între valurile de 
coline ale Transilvaniei și Cîm- 
pia Tisei — munții Apuseni 
dezvăluie turiștilor frumuseți 
inegalabile. Nicăieri ca aici nu 
vei găsi o îmbinare mai armo
nioasă între linia domoală a 
plaiurilor și verticalitatea rup- 
tuț '^. Nicăieri nu vei găsi o 
md tJire aglomerare a feno
menelor naturale și a monu
mentelor naturii.

Punctul de atracție va fi în 
această oară TABĂRA DE 
CORTURI DE LA PADIȘ, ca
re se va deschide în ziua de 
10 iulie și va găzdui 7 serii de 
cîte 30 de tineri. Ei vor putea 
face în toată perioada excursii 
radiate în locurile cele mai 
fermecătoare.

Dacă sînteți gata de drum să 
pornim de la cabana Padiș, în
soțiți de marcajele punct al
bastru, punct galben și triunghi 
roșu. Ne îndreptăm spre sud- 
vest — lăsînd în urmă pereții 
de calcar ai ponorului, pădurile 
de molizi și pîrîul Brădețanu- 
lui și iată-ne în șesul larg al 
văii Izvorul Ursului. Locul nu 
are o perspectivă largă dar 
farmecul îi e proverbial prin 
sălbăticia sa, prin izolarea și 
liniștea desăvîrșită ce cuprinde 
totul. Ne aprovizionăm cu apă 
din izvorul ce țîșnește de sub 
blocurile de calcar și pornim 
mai departe spre versantul 
sting al văii și ajungem în pla
toul cu nume atît de semnifi
cativ — „Lumea pierdută". Se 
succed ca imaginile într-un 
film impresii, peste impresii. 
Aici, bineînțeles, ne atrage a- 
atenția relieful platoului cars
tic, nedefinit, fără creste preg
nante. acoperit cu mușchi și 
păduri de conifere, pește^ care 
tronează liniștea deplina a a- 
cestei adevărate lumi pierdute.

Și fiindcă mai avem suficient 
timp pînă la consumarea unei 
zile — ghidați de marcajul ce 
însoțește o potecă abia sugera
tă — vom ajunge curînd la gu
ra avenului Gemănata. Ghidul

Ritmul inimii, ritmul întrecerii
(Urmare din pag. I) 

veneau bine salopetele albastre 
încă noi-nouțe, atinse numai din 
loc în loc de praf și sudoare. Se 
uitau încă pe furiș, cu coada o- 
chiului, la triunghiul cu galben șl 
roșu cusut pe mâneca stingă, la 
literele care alcătuiesc un cuvînt 
cu rezonanțe încărcate de istorie: 
BRIGADIER. Mulți îl mai mur
mură încă, silabisîndu-l, pentru a 
se simți mai mult în preajma lui. 
Emoțiile momentelor de început 
au trecut, s-au risipit în orele 
primei zile de lucru, însă încărcă
tura lor afectivă a rămas, prelun
gită în faptele de muncă. In
tr-un loc, la Ciorogîrla, sau la 
Petrești brigada nu este formată 
din o sută de tineri, ca orice bri
gadă, ci din o sută trei. Cei trei 
n-au vrut deloc să se întoarcă a- 
casă, n-au vrut să înțeleagă cu 
nici un chip să sînt „în plus" și 
Că nu mai e loc pentru ei. Cei 
trei puteau fi oricare din ceilalți

transmit

nalitatea, ce înseam
nă să ai curaj, care 
sînt trăsăturile omu
lui cu tupeu, este o- 
brăznicia un act de 
curaj ?

In mare, cam așa a 
decurs simpozionul 
„Curaj și tupeu" or
ganizat de curînd în 
sala clubului schelei 
petroliere din Băicoi. 
Ne facem interpreți 
ai adevărului dacă 
vom spune că aceas
ta nu este singura ac
țiune despre tineri și 
pentru tineri pe care 
a organizat-o in ulti
ma vreme biroul co
mitetului județean 
Prahova al U.T.C.

„Cum a fost reflec
tată în operele scrii
torilor noștri lupta 
poporului român pen
tru independență —

â"
iată 
tică 
de

o evocare tema- 
mult apreciată 
tineri. Dovada P

In loc de 150 invitați 
au sosit 300. Organi
zatorii s-au văzut puși 
în încurcătură fiind 
nevoiți să găsească în 
ultimul moment un 
loc adecvat pentru 
găzduirea receptivu
lui auditoriu din ora
șul Ploiești. Profeso
rul Nicolae Mateescu 
a fost un neîntrecut 
povestitor al faptelor 
de arme ale armatei 
române în războiul 
pentru independen
ță. Dar și tinerii par
ticipant s-au dovedit 
a fi buni cunoscători 
ai literaturii patriei 
noastre.

MARIANA 
ZAVODEANU 
ION 
MIRIȚESCU

grijuliu ne destăinuia prove
niența numelui care vine de la 
puntea naturală suspendată 
peste abis.

Copleșiți de sălbăticia fără 
seamăn a priveliștii — ne con
tinuăm drumul lipsit de pri
mejdii. dar nu și de peripeții. 
Ne îndreptăm astfel către cel 
de al doilea mare aven din 
„Lumea Pierdută" — Avenul 
Negru. De aici ne vom reîn
toarce pe drumul pe care am 
venit la tabăra de corturi de 
la Padiș. Vom organiza un foc 
de tabără și tot felul de 
jocuri specifice cadrului, 
vom dansa și totul va fi 
minunat. Ziua următoare, în
soțiți de data aceasta de mar
cajele punct albastru, punct 
galben și cruce galbenă, încer
căm să străbatem larga poiană 
a ponorului. Avem însoțitor fi
rul argintiu al apei cu același 
nume. După ce vom lua și de 
aici serioase provizii de apă ne 
vom îndrepta spre peștera de la 
Căput.

Sîntem într-adevăr încîntațl 
de cele văzute dar și obosiți așa 
că ne vom întoarce la Padiș.

Unde să mai mergem ? Nimic 
mai simplu. Ați văzut doar 
pliantele editate de B.T.T. și 
v-am spus că ne stau la dispo
ziție 11 trasee. Pe care-l doriți 
pe acela îl puteți alege pentru 
concediul de anul acesta. Și 
dacă aveți timp pentru două, 
două facem. Nu-{ nimic că 
n-am mal parcurs traseul.

PROGRAMUL EXCURSIILOR MONTANE
RARĂU — Cu Începere de Ia 14 august. Durata excursiei 

8 zile. Preț de cost 368 lei de persoană.
CEAHLĂU — Cu începere din 14 august. Durata 8 zile. 

Preț de cost 366 lei.
RETEZATU — 12 serii cu începere din 22 iulie. Durata 9 

zile. Preț de cost 467 leî.
BUCEGI — Cu începere din 20 august. Durata 8 zile. Preț 

de cost 333 lei.
FAGARAȘ — 11 serii cu începere din 4 august Durata 9 

zile. Preț de cost 363 lei.
RODNEI — Cu începere din 14 iulie. Durata 9 zile. Preț de 

cost 377 Iei.
POSTAVARU, PIATRA MARE. CIUCAȘ — Cu începere 

din 13 august. Durata 8 zile. Preț de cost 360 lei.
PIATRA CRAIULUI — Cu începere din 2 august. Durata

8 zile. Preț de cost 339 lei.
PADIȘ — începînd din 10 iulie.
MUNȚII APUSENI — Cu începere din 15 iulie. Durata 8 

zile. Preț de cost 225 Iei.
PARING — Cu începere din 16 august Durata 8 zile. Preț 

de cost pentru studenți 170 lei; pentru tineri sala
riați 345 lei.

MUNȚII VRANCEA — Cu începere din 8 august Durata
9 zile. Preț de cost 200 lei.

o sută. în alt loc la Lainici sau 
la Otopeni numai unei echipe de 
elevi mai mari, i s-a părut că ziua 
de muncă e cam mică și pentru 
„diferențiere" — sînt într-a Xlî-a 
— au cerut învoirea să mai lu
creze și în afara orelor de pro
gram. în altul am surprins o dis
cuție într-un grup de prieteni: 
se înțelegeau între ei să dea două 
norme pe zi, nu una. Și asta fără 
să fi aflat încă ce volum de mun
că li se cere pentru acea singură 
normă.

Sînt fapte care vorbesc de la 
sine. Și spun mai mult decît orice 
cuvinte care ar încerca să recon
stituie, în fraze, entuziasmul, și 
dăruirea sufletească, și hotărîrea, 
și toate celelalte atribute care sînt 
în mod firesc nelipsite în mo
mente de asemenea însemnătate. 
Cuvintele au acum doar rolul de 
a îmbrăca o stare sufletească, o 
realitate, un gînd. O spun și ei, 
proaspeții brigadieri, și nu găsesc 
alte cuvinte decît cele pe care le 
folosim de obicei în astfel de îm-

Așteptată cu viu interes de lo
cuitorii satelor, o brigadă știin
țifică din Ploiești a poposit, cu 
cîtva timp în urmă, pe valea 
Teleajenului, în zona Vălenilor 
do Munte. Inutil să precizez sco

Alo, aveți legata

ra cu Ploieștii

pul. Amintind numai cîteva din 
titlurile expunerilor ținute cu 
acest prilej la căminele culturale 
nu reușesc să dau decît o slabă 
imagine asupra celor ce au soli
citat mai mult interesul sătenilor : 
(Noul cod penal și ocrotirea fa
miliei — ținută la Homorîciu de 
judecătorul Vladimir Macovei; 
Originea omului — prelegerea 
Îirofesoarei Ana Pșait în fața ce- 
or aproape 200 de tineri din Mî- 
neciu Pămînteni; Noul cod pe-

Pliantele amintite au înscris sis
tematic ce putem vedea. Iată 
Vrancea, Tară a legendelor. Ea 
constituie o zonă de mare inte
res turistic pe care sîntem si
guri dumneavoastră n-ați par
curs-o cu piciorul pînă acum. 
Frumusețea peisajului, abun
dența unor fenomene naturale 
rare și bogăția tradițiilor pro
prii locuitorilor acestor melea
guri vor face excursia de neui
tat. Pentru cei sceptici, rezo
nanța numelui punctelor pe un
de trecem îi va convinge : Bu
zău — Satul — Berea, Pîclele 
Mari și Pîclele Mici (aici fiți 
atenți la Vulcanii Noroioși) Ne- 
hoiul, Vîrful Penteleu. Coman
dau Covasna. Traseul cuprin
de foarte multe deplasări cu 
trenulețul pe linie îngustă.

Dar uite că ne-am luat cu 
vorba și am uitat să vă spunem 
un amănunt cu care de fapt 
trebuia să începem. Cum proce
dăm să vedem ce... am văzut ? 
Nimic mai simplu. Biletul de 
tren îl plătim pe jumătate dar 
nu înainte de a merge la Biroul 
de turism al Comitetului ju
dețean, municipal sau orășenesc 
al U.T.C. (după cum e cazul). 
Formalitatea e simplă. Achităm 
costul excursiei, după ce, bine
înțeles consultăm traseele, se
riile și ne alegem ce ne place. 
Și acum să ne grăbim pentru că 
sînt mulți candidați.

SABINA CARĂUȘU

■ ■

prejurari: „Cum mi-aș fi putut 
petrece mai bine vacanța, dacă 
nu pe acest șantier ?“ Sau: „Este 
primul meu mare contact cu via
ță, cu munca adevărată".

Dar dincolo de aceste cuvinte, 
mai presus decît ele, rămîn fap
tele. Faptele, care au început să 
se adune în șirul de întîmplări 
care formează biografia oricărui 
șantier ca să rămînă apoi, în a- 
mintirile oamenilor și în rodul 
muncii lor, încrustate la fel de a- 
dînc. Sîntem în a treia zi de 
muncă și ritmul capătă intensita
te. Se apropie, se confundă cu 
ritmul inimilor. Întrecerile pe 
care le-au declanșat toți, provo- 
cîndu-i pe ceilalți, sînt mai curînd 
întreceri ale fiecăruia cu sine în
suși, și de aceea rezultatele lor 
vor fi cu atît mai bogate. Sînt 
rezultatele prin care brigadierii 
contemporani cu noi se dovedesc 
la înălțimea încrederii acordate de 
partid și prin care continuă, cu 
demnitate, tradițiile înaintașilor 
lor. 

nai și necesitatea unei compor
tări civilizate — expunere făcută 
de președintele Colegiului civil 
al Tribunalului județean, Cons
tantin Anastasiu în comuna Iz
voarele).

Expunerile au fost urmărite cu 
mult interes, s-au pus numeroa
se întrebări, iar răspunsurile au 
fost amănunțite. La plecarea din 
comună, o doleanță: „să mai 
veniți pe la noi!“

CORNELIU GORANESCU

î

Felicitări
profesorului de 
educație fizica

Mai tn'ii ctteoa corutatM pt 
care oricine U poate face tocind

Arareori o excursie în Bucegi ocolește Babele.

Aer, soare, lumină. Șl turiști. Foarte mulți turiști. Litoralul 
îi atrage ca un magnet. La mare fiind, mișcarea nu se reduce 
însă la exerciții de înot și nici măcar la jocul cu mingea pe 
plajele de nisip. Mamaia, Constanța, Eforie, Mangalia — toate 
oferă vaste posibilități de practicare a celor mai variate 
sporturi.

O introducere în subiect, fără pretenția de a epuiza lista 
cu posibilități, ne-a fost prilejuită recent de o discuție cu 
tovarășul NIȚA SCARLAT, președintele Consiliului munici
pal de educație fizică și sport-Constanța. Așadar :

• STADIONUL 
GIULEȘTI din Capi
tală găzduiește AS
TĂZI după-amiază 
prima manșă a fina
lei Campionatului 
european feroviar de 
fotbal. Se vor întîlni 
formațiile Rapid 
București șl Lokomo
tiv Sofiia. întâlnirea 
va începe la ora 
17,45. 

turneului internațio
nal feminin de șah 
de la Sinaia, Nlcolau 
(România) a învins-o 
pe Helwlg (Polonia), 
iar Stadler (Iugo
slavia) a cîștlgat la 
Timmer (Olanda).

In clasament con
duce Stadler (Iugo
slavia) cu 4 puncte, 
urmată de Teodores- 
cu (România) 3,5 
puncte, Polihronlade 

(România), Zatulov-• In runda a 5-a a

(Urmare din pag. I)

astăzi de măsurile prin care, con- 
A form legilor țării, încadrarea de 

pe băncile universitare la locul 
de muncă se face în mod sigur, 
înlăturîndu-se cu desăvârșire fri- 
ca rămînerii pe dinafară, frică 9 endemică pe vremuri, în vechea 
Românie, caracteristică și azi 

• pentru țările capitaliste, unde șo
majul intelectual este o tristă rea
litate. în 1933, anul în care doar 

A 5 la sută din licențiații țării a- 
veau posturi asigurate, o zgudui- 

_ toare chemare invita la CON- 
• GREȘUL ȘOMERILOR IN

TELECTUALI : „Veniți la

•
 congresul cel mai trist al 
tinerimii luminate și ofilite de 
suferințe... Veniți, cei ce mîncați gfe piine numai din două în două 
zile î veniți cei ce schimbați că- 
mașa și o aruncați rupta la gunoi, 
veniți cei ce dormiți prin gări,

•
 grădini publice, pivnițe și graj

duri". Starea diplomaților uni
versitari nu era mai roză în 
1939, cînd în România terminau 
cursurile celor 33 de facultăți un 
număr de 5 152 absolvenți. Dato- 
rită dezvoltării rapide și armo-9 nioase a economiei noastre na
ționale cei 111186 de specialiști

•
 pregătiți în perioada 1960-1961
— 1966-1967 în 181 de facultăți

la Liceul agricol din Valsa Că
lugărească. Observi un teren da 
fotbal, unul de volei, handbal, 
baschet, o groapă de sărituri și 
altele. Toate s-au dat în folosin
ță tntr-o perioadă extrem de 
scurtă și — lucru important — 
absolut fără nici un fel de chel
tuială. Ca urmare, liceul este co
tat printre primele licee de spe
cialitate care au o bază sportivă 
completă. Toate acestea s-au fă
cut într-o strânsă colaborare cu 
cadrele didactice, cu comitetul 
U.T.C. pe școală.

Dar m-am luat cu... scrisul și 
nu v-am spun numele inițiatoru
lui, profesor de educație fizică.

— Vă rog să vă recomandați.
— Mă numesc Radu Ghinea și 

sînt absolvent al l.C.F.
— Cunosc situația care era 

mai înainte din acest punct de 
vedere la liceu și văd că acum 
aveți o bază materială de invi
diat. Ceva în prospectivă aveți P

— Doresc să definitivez lucră
rile de amenajare a bazinului de 
înot, în primul rînd. Și apoi, ca 
orice dascăl care se respectă, voi 
face tot ce depinde de mine 
pentru a depista și a crește ti
nere talente.

ȘTEFAN PASCU

Competițiile litoralului

— Ce baze sportive Sînt 
puse la dispoziția amatorilor 
aflați la odihnă în sezonul 
de vară P
— O să încep cu „perla" 
Mării Negre — Mamaia — 
care este și cea mai înzestrată. 
Cei ce-și vor petrece vacanța 
aici vor avea la dispoziție nu 
mai puțin de 11 terenuri de 

S

în- 
10. 
do

skala (U.R.8.8.) 
puncte (1) etc.

• ASTĂZI, eu 
cepere de Ia ora 
în grădina Casei __ 
Cultură a sectorului 
4 se va desfășura cea 
de-a treia REUNIU
NE DE BOX din ca
drul competiției „Cu
pa speranțelor Mu
nicipiului București*.

(Agerpres)

an fost integral integrați în pos
turi corespunzătoare cu diploma 
de specialist obținută. Statul 
nostru cheltuiește în medie pen
tru întreținerea în facultate a 
unui student, inclusiv pentru 
burse, 10 500 iei anual.

De douăzeci ani încoace, de 
pe la mijlocul ultimului an de 
studiu începe o activitate febri

Misiunea socială a absolventului
lă la decanate, rectorate și Minis
terul Învățămîntului, în vederea 
întocmirii tabelelor cu posturile 
libere, în care urmează să fie re
partizați absolvenții, conform 
specialității lor și după calitatea 
muncii depusă în facultate. De
legații marilor întreprinderi și 
institute de cercetări își fac apa
riția la decanate și se interesea
ză de situația școlară a viitori
lor absolvenți, reținînd numele 
celor mai buni. Repartiția absol
venților la locul de muncă se 
face de către o comisie guverna
mentală, după cele mai riguroase

0
a U. G. S. R. 

a plecat In Italia
La invitația Confederației 

Generale a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.), marți dimineața a ple
cat în Italia o delegație a Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Gheorghe A- 
postol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C. C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Din delegație fac parte tova
rășii Nicolae Moraru, membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
Constantin Danciu, membru al 
Consiliului Central, Sabin Pop, 
membru supleant al Consiliului.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, au fost de față tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
alți reprezentanți ai conducerii 
U.G.S.R.

★
în aceeași zi, delegația a sosit 

la Roma. Pe aeroportul Leonar
do da Vinci, tovarășul Gheorghe 

ai 
de

Apostol și ceilalți membri 
delegației au fost salutați 
Luciano Lama și Rinaldo Sche- 
da, secretari ai C.G.I.L. și de 
alți activiști ai C.G.I.L. Oaspeții
au fost întâmpinați, de aseme
nea, de ambasadorul României 
la Roma, Comei Burtică, și de 
membri ai ambasadei.

(Agerprea)

tenis, 5 de volei și 4 de 
handbal. Iar pentru că arșița 
soarelui nu-i îndeamnă pe 
toți să alerge după minge un 
teren de baschet a fost în
zestrat cu o instalație pentru 
nocturnă. Și acestea nu sînt 
încă toate. Iubitorii de gplf 
au la dispoziție 4 terenuri de 
mini-golf, iar pentru cei ce 
îndrăgesc sportul cu bile și 
popice a fost construită o 
popicărie prevăzută cu cele 
mai modeme instalații. La 
Eforie Nord: 2 terenuri de 
baschet, 4 de volei, 2 de te
nis de câmp și un teren de 
fotbal. Eforie Sud: 1 teren 
de fotbal, 2 de volei, 1 teren 
de tenis de cîmp și handbal, 
altul de baschet. La Techir- 
ghiol s-a construit recent o 
bază sportivă complexă care 
cuprinde: un teren de fotbal, 
unul de volei și o pistă de 
atletism. Stadionul din Man
galia, care, de asemenea, în 
sezonul de vară este pus la 
dispoziția vizitatorilor, este în
zestrat cu un teren de fotbal,

criterii de obiectivitate, ținîndu- 
se seama exclusiv de rezultatele 
obținute Ia învățătură, reflectate 
de media notelor de la examene. 
Operația aceasta se face în pre
zența tuturor absolvenților, în
truniți pentru cîteva zile într-un 
oraș universitar. Cei nemulțumiți 
cu repartizarea dată au dreptul 
la contestație, care se rezolvă pe

loc de către comisia guverna
mentală.

Tînărul absolvent universitar, 
plasat astfel într-un loc onorabil 
de muncă, fără intervenții și fără 
ploconeli, fără zbucium și fără 
cheltuieli poate începe o nouă 
viață, privind viitorul cu mult 
optimism. în acest timp, pe alte 
meridiane ale lumii, absolvenții 
universitari trăiesc din plin dra
ma șomerului lipsit de perspecti
va plasării imediate, trebuind să 
bată mereu la ușile instituțiilor 
și întreprinderilor în căutare de 
slujbă.

Indemnizații pentru chirie
O hotărîre a Consiliului de Miniștri

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1967 cu 
privire Ia dezvoltarea construc
ției de locuințe, îmbunătățirea 
administrării și întreținerii fon
dului locativ și noul regim al 
chiriilor prevede să se acorde 
anumitor categorii de salariați, 
pînă la aplicarea noilor majo
rări de salarii, o indemnizație 
care să compenseze —- total sau 
parțial — sporul ce rezultă din 
noua așezare a chiriilor.

Pe această bază, Consiliul de 
Miniștri a stabilit, printr-o ho
tărîre, indemnizația pentru chi
rie care se acordă începînd de 
la 1 iulie 1968 angajaților orga
nizațiilor de stat, titulari de 
contracte de chirie.

Potrivit prevederilor Hotărî- 
rii, indemnizația se acordă pen
tru diferența dintre chiria ma
jorată la 1 iulie a.c. și chiria 
anterioară astliel :

— Pentru titularii de contract 
de închiriere cu salariul tarifar 
lunar de încadrare pînă la 1 000 
lei: 100 Ia sută din diferența 
de chirie, dacă în familie nu 
este alt angajat decît titularul 
și dacă acesta are copii ; 75 la 
sută din diferența de chirie 
dacă în familie mai sînt și alți 
angajați și dacă titularul sau alt 
membru al familiei au copil ;

La școala profesională din cadrul Grupului școlar hidro
tehnic Arad se primesc candidați pentru examenul de ad
mitere, ce va avea loc începînd cu data de 1 iulie a.c.

înscrierile se fac în perioada 10—30 iunie 1968.
Se primesc candidați din tot cuprinsul țării, absolvenți 

ai școlilor generale, avînd vîrsta de pînă la 18 ani împliniți 
In cursul anului 1968.

Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 
din Arad, str. Grigorescu nr. 8, telefon 16—45.

FABRICA DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI
Bd. Armata poporului nr. 7

în perioada do la 10—30 iunie 1968 primește înscrieri pen
tru Școala Profesională la specialitățile :

— confecții țesături
— confecții tricotaje
— tricotaje
— mecanici de întreținere
— electricieni

Doritorii se vor prezenta la sediul întreprinderii, prezen- 
tînd Compartimentului învățămînt, următoarele acte :

— certificat do absolvire a 8 clase (original)
— certificat de naștere — copie legalizată de notaria

tul de stat;
—- certificat medical, microradiografie șl analiza sln- 

gelui;
Examenul de admitere se dă la următoarele discipline:

— matematica — scris și oral
— româna — scris și oral

Locul și data examenului se va comunica la înscriere.

două de volei, câte umil de 
baschet și tenis de câmp și cu 
o pistă de atletism (care așa 
cum arată în momentul de 
față numai a pistă de atletism 
nu seamănă, adăugăm noi). 
Cea mai nouă stațiune Man
galia Nord, spre deosebire de 
celelalte mai vechi, s-a bucu
rat de mai multă atenție din 
partea proiectanților. Costi- 
nești fiind stațiunea tine
retului, nu a fost deloc 
neglijată. Prin grija U.A.S.R. 
s-au amenajat aici 4 terenuri 
de volei, 2 de baschet, câte 
unul de fotbal si tenis și un 
portic special de gimnastică.

— Ce competiții sportive 
mai însemnate se vor organiza 
la Constanța și în celelalte 
stațiuni de-a lungul verii ? 
(Această întrebare am adresa- 
t-o tov. SORIN POPESCU, 
vicepreședinte al clubului Fa
rul).

— Voi începe întîi cu 
,aportul rege". In afara com
petițiilor oficiale, campiona
tul național și Cupa Balcanică 
în care este angrenată echipa 
noastră „Farul", am contrac
tat o serie de întâlniri cu e- 
chipe străine.

în a doua jumătate a lunii 
iunie vom avea oaspeți pe 
F. C. Socheaux (Franța) și 
Vlaznia Skodra (Albania). In
tre 3—10 iulie se va desfășura 
un turneu la care vor partici-• ••••©
Acum, cînd numai puține zile, 

ne mai despart de momentul în 
care absolvenții noștri vor pă
răsi definitiv facultatea, ne gîn- 
dim că vor purta cu cinste lu
minile învățăturii către locurile 
de muncă în care vor fi reparti
zați, ca specialiști. Unii absol
venți vor intra în învățămînt, al
ții în institutele de cercetări, iar 

p

alții în întreprinderi. Oricare ar 
fi instituția în care vor fi plasați 
ei sînt așteptați să presteze cu 
pasiune o muncă de calitate, să 
ducă o luptă necurmată împotri
va spiritului de rutină, care pune 
repede stăpînire pe cei slabi 
transformîndu-i din specialiști de 
înaltă calificare în simpli execu- 
tanți lipsiți cu totul de spirit 
inovator. Ca dascăl, am ferma 
convingere că absolvenții uni
versitari, cunoscători ai muncii 
de cercetare, pe baza căreia își 

50 la sută din diferența de chi
rie dacă în familie nu este alt 
angajat dealt titularul oare este 
căsătorit dar nu are copil.

Pentru titularii de contract 
de închiriere cu salariu tarifar 
lunar de încadrare de la 1 001— 
1 500 lei: 75 la sută din dife
rența de chirie, dacă în familie 
nu este alt angajat deoît titula
rul și dacă are copii ; 50 la sută 
din diferența de chirie dacă in 
familie mai sînt și alți angajați 
și dacă titularul sau alt membru 
al familiei au copii ; 25 la sută 
din diferența de chirie dacă în 
familie nu este alt angajat de
cît titularul care este căsătorii 
dar nu are copii.

Indemnizația se acordă la ce
rere și se determină pe baza 
salariului tarifar lunar al titu
larului de contract, iar în cazul 
cînd, împreună cu acesta locu
iesc șl alți angajați sau asimi
lați, ori pensionari se ia în con
siderare salariul, respectiv ve
nitul sau pensia cea mai mare. 
Hotărîrea reglementează, de a- 
semenea, dreptul de indemniza
ție al celor care realizează ve
nituri din alte surse deott sa
lariul și pensia. Dreptul la in
demnizație se acordă angajațl- 
lor a căror contracte de mun
că au o durată de cel pnțin 80 
de zile.

pa Selecționata divizionară, 
Dukla Praga, Duisburg (R. F. 
a Germaniei) și normal, Farul. 
A. K. Grazer (Austria), Ko- 
vostraj (Cehoslovacia), Selec
ționata Libanului.

Nici celelalte sporturi nu 
au fost ocolite. La turneul 
„Mănușa Litoralului" (1—10 
iulie) vor evolua boxeri din 
U.R.S.S., R.D.G., R. F. a Ger
maniei, Olanda, 
R.P.D. Coreeană, 
R.P.U., R.S.C. și România, iar 
la „Cupa Mării Negre" pu- 
giliști din Varna, Odesa, 
Istanbul și Constanța.

La începutul lui august va 
avea loc un mare turneu na
țional de volei feminin la care 
participă reprezentativele Po
loniei, Ucrainei, Bulgariei, 
R. P. D. Coreene (recent, în
vingătoare ale japonezelor) și 
României. Demnă de men
ționat este competiția „Cupa 
Mării Negre" la baschet cu 
o participare deosebită: 
U.R.S.S., Polonia, Olanda și 
România. Multe întreceri de 
haltere, handbal, lupte, atle
tism vor completa programul 
competițiilor. In fiecare sta
țiune se vor organiza săptă- 
mînal meciuri demonstrative 
cu participarea unor sportivi 
consacrați

DAN VLAD

vor lua diploma de stat și au avut 
succese în cercurile științifice 
studențești, vor continua mai de
parte acest fel de muncă, pen
tru a îmbunătăți condițiile de 
lucru acolo unde își încep acti
vitatea profesională.

Mulți din absolvenții universi
tari vor primi locuri în învătă- 
mînt, la sate sau prin orașele 
mici de provincie. Altă dată, o 
asemenea plasare era considerată 
ca un adevărat exil, greu de su
portat ; mizeria orașelor de pro
vincie era de-a dreptul parali
zantă, intelectualul scos din uni
versitate și trimis la țară se con
sidera înmormîntat în praful și 
apatia micilor orașe. Astăzi, sa
tele și orașele noastre sînt în plin 
progres, se bucură de o viață 
nouă, cu largi perspective des
chise către viitor. Intelectualul, 
crescut de noi în anii aceștia de 
lumină ai orînduirii socialiste, 
cunoaște bine această nouă ima
gine. Ea se identifică de foarte 
multe ori cu locul său de naș
tere. De aceea, absolvenții duo 
cu ei, către locul de muncă, 
conștiința datoriei ce o au față 
de ei înșiși, de a contribui cu 
toate forțele la dezvoltarea con
dițiilor de viață ale colectivității 
în care sînt chemați să
ze.

profese-



Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

de Securitate al 
întrunit luni în 

proiectul de rezo- 
U.R.S.S.,

Consiliul 
O.N.U. s-a 
legătură cu 
luție prezentat de 
S U.A. și Marea Britanie, e- 
nunțînd 
Tratatul 
armelor 
identici 
lor susamintite s-au angajat 
solemn să ia imediat măsu
rile necesare în concordanță 
cu prevederile Cartei O.N.U. 
pentru a riposta împotriva 
oricărei agresiuni nucleare la 
care ar putea fi victimă un 
stat nenuclear, semnatar al 
tratatului și pentru a elimina 
orice amenințare de agre
siune nucleară împotriva sta
telor nenucleare semnatare.

Apoi au fost ascultate de
clarațiile celor patru mari

garanțiile date la 
de neproliferare a 

nucleare. în termeni 
reprezentanții state-

puteri nucleare membre ale 
Consiliului de Securitate 
(U.R.S.S., S.U.A., Marea
Britanie și Franța).

★
Consiliul de Securitate s-a în

trunit marți după-amiază pentru 
a examina în continuare proiectul 
de rezoluție prezentat de U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie, enun- 
țînd garanțiile oferite țărilor ne
nucleare de puterile nucleare 
semnatare ale tratatului de ne
proliferare a armelor nucleare. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
Canadei, Danemarcei, Senegalu- 
lului, Paraguay-ului și Ungariei, 
pronunțîndu-se în favoarea pro
iectului de rezoluție.

Următoarea ședință a Consiliu
lui de Securitate consacrată 
cestei probleme va avea 
miercuri seara.

Noi lupte în zona capitalei Ședință a uneiI

Delegații ale P.C.R,

In Finlanda

și Islanda
Delegația P.C.R., condusă 

de tov. Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află în Finlanda la 
invitația P.S.D., a vizitat Ijjfii 
obiectivele industriale, .sociale 
și culturale din orașul Tam
pere , important centru in
dustrial al Finlandei.

Mai ți delegația P.C.R. 
vizitat Institutul Politehnic 
Dipoli, complexul social 
studenților din Helsinki.

Marți seara, Yussi Linnamo, 
ministru fără portofoliu, pre
ședintele Comisiei de planifi
care a guvernului, a oferit în 
cinstea delegației un dineu.

La masă au mai participat 
Rafael Paasio, președintele 
P.S.D., și alți reprezentanți ai 
conducerii partidului, mem
bri ai Parlamentului și alte 
persoane oficiale.

a 
?i 
al

sud-vietnameze
I

Comisii C. A. E. R.

i

Frămintări
în Argentina

După cum informează agen
țiile de presă, marți dimineața 
au avut loc noi lupte între for
țele patriotice și trupele ameri- 
cano-saigoneze, în zona capitalei 
sud-vietnameze. Astfel, agenția 
France Presse menționează că ti
rul combinat de mortiere și ra
chete al artileriei F.N.E. a dis
trus mai multe clădiri adminis
trative din localitatea Binh 
Chanh, situată numai la 10 km 
sud-est de Saigon. O serie de a- 
tacuri ale patrioților au fost lan
sate, de asemenea, în provinciile 
Nh Long și Tay Ninh la 80 hm 
nord-vest de Saigon.

Deși principala activitate mi
litară a forțelor patriotice se con
centrează în jurul capitalei, și în 
alte regiuni sud-vietnameze au 
fost semnalate ciocniri între de
tașamente ale F.N.E. și trupe a- 
mericano-saigoneze. Cea mai 
puternică dintre acestea, care a 
durat peste trei ore, a avut loc 
la numai 8 km est de fosta ca
pitală imperială Hue, unde divi
zia americană 101 a înregistrat 
pierderi, calificate de agenția 
France Presse drept însemnate.

îngrijorat de situația deosebit 
de încordată creată în capitala 
sud-vietnameză, regimul saigonez 
a hotărît să ia o serie de noi 
măsuri. Printre acestea se numără 
și crearea unui comandament u- 
nificat al tuturor forțelor mili
tare saigoneze, inclusiv a celor 
de poliție, anunțată de generalul 
Nguyen Van Minh, noul guver
nator militar al Saigonului. într-o 
conferință de presă ținută marți 
dimineața, Minh a recunoscut 
că atacurile repetate ale patrio
ților au făcut dificilă misiunea 
de apărare a capitalei sud-viet
nameze. Guvernul, a declarat el, 
a adoptat un nou plan de prote
jare a Saigonului, care constă, 
între altele, în lărgirea „centurii 
de securitate", din jurul capita,- 
lei de la 10 km la 20 km.

Observatorii politici de la Saî- 
gon sînt unanimi în aprecierea 
că în situația creată este puțin 
probabil ca măsurile anunțate de 
generalul Minh, care are sub co
manda sa toate unitățile militare 
sud-vietnameze din regiunea Sai
gon — Chalon — Gia — Dinh, 
vor fi de natură să pună capăt 
atacurilor repetate și perfect 
coordonate, atît ale detașamente
lor deosebit de mobile ale F.N.E. 
cît și artileriei patrioților a cărei 
eficacitate și precizie au fost 
vedite pe deplin.

marți o manifestație de pro
test împotriva războiului din 
Vietnam. Un număr de 11 ti
neri și-au ars în public ordi
nele de încorporare. Poliția a 
intervenit cu brutalitate pen
tru a împrăștia demonstrația 
Au fost operate arestări.

• Această nouă acțiune de 
protest este îndreptată împo
triva hotărîrii Curții Supreme, 
care la sfîrșitul lunii trecute 
a recunoscut ca „fundamenta
tă juridic" și „constituțională" 
legea care prevede pedeapsa 
de 5 ani închisoare și o amen
dă de 10 000 dolari pentru cei 
care-și distrug ordinele de 
chemare sub arme pentru a 
nu fi trimiși în Vietnam.

Pînă în prezent, potrivit da
telor furnizate de presa ame
ricană, peste 3 000 de tineri 
au „restituit" centrelor de re
crutare ordinele de încorpo-

I
I
i
i
i
i

i
i

Recent a avut loc la Minsk șe
dința ’ Gomisiei permanente 
C.A.E^R. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Comisia a discutat probleme 
ale coordonării principalelor cer
cetări științifice și tehnice care 
prezintă interes reciproc pentru 
țări îndeosebi în domeniile teh
nicii reactoarelor și energeticii a- 
tomice, construcției de aparataj 
nuclear, securității împotriva ra
diațiilor și tehnicii de protecție, 
izotopilor și combinațiilor mar
cate.

Lucrările comisiei s-au desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă. La șe
dință au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R. P. Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia au participat și repre
zentanți ai acestei țări, iar în ca
litate de observatori au participat 
reprezentanți ai Cubei.

apropierea bazei mili- 
aeriene americane de la 

Itazuka, situată în apropie
rea orașului japonez Fukuo
ka, a avut loc o demonstra
ție a studenților. Poliția a 
intervenit pentru a împrăștia 
pe demonstranți. în timpul 
incidentelor, anunță agenția 
U.P.L, peste 30 de persoane 
— studenți și polițiști — 
au fost rănite, iar 10 stu
denți au fost arestați. Un 
comunicat al poliției japo
neze anunță că în aceeași zi 
în portul japonez Kure, din 
prefectura Hiroșhima, poli-

ția a intervenit pentru a îm
prăștia o altă demonstrație a 
studenților. Incidentele din
tre demonstranți și poliție 
s-au soldat cu șapte răniți, 
în cursul săptămânii trecute, 
cu prilejul unor mari de
monstrații organizate în pre
fectura Fukuoka, participan- 
ții au cerut lichidarea baze
lor militare americane de pe 
teritoriul japonez.

în fotografie i In timpul 
demonstrațiilor studențești 

de la Fukuoka

Vizita in Italia a delegației Comitetului 

pentru Energie Nucleară
Delegația Comitetului pen

tru Energie Nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
României, condusă de acad, 
prof. Horia Hulubei, pre
ședintele Comitetului, a avut 
convorbiri la sediul Comite
tului Național pentru Ener
gia Nucleară din Italia 
(C.N.E.N.) privind încheierea 
unui acord de colaborare în 
domeniul folosirii energiei a- 
tomice în scopuri pașnice.

A fost vizitat, de aseme
nea, Centrul de studii și cer
cetări nucleare de la Casac- 
cia, în apropiere de Roma.

Marți după-amiază, dele
gația a fost primită de pre
ședintele Cnen, Giulio An
dreotti, ministrul industriei 
și comerțului al Italiei. La 
convorbiri a asistat și amba
sadorul României la Roma, 
Cornel Burtică.

do-

In fața clădirii Curții 
preme a S.U.A. a avut

Su-
loc

Marți a sosit la Reykjavik o 
delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., care face o vizită în 
Islanda la invitația Comitetu
lui Central al Partidului So
cialist Unit din această țară. 
Pe aeroport oaspeții au fost 
întîmpinâți de tovarășii Einai 
Olgeirsson, președintele Parti
dului Socialist Unit din Is
landa, Kjartan Olafsson, se
cretar' executiv al partidului, 
Haraldur Steinthorsson, mem
bru al Comitetului Executiv. 
A fost, de asemenea prezent 
Vasile Pungan, ambasadorul 
României în Islanda.

i

LA 18 IUNIE 1968, Vasile Gîn- 
dilă a prezentat președintelui 
Iusof bin Ishak scrisorile de a- 
creditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Singapore, 
cu reședința la Djakarta.

Cu această ocazie, președintele 
Republicii Singapore a avut o 
convorbire cordială cu ambasa
dorul român.

La Centrul cultural din ora
șul Kumasi a avut loc vernisa
jul fotoexpoziției „Peisaje și 
tipuri din Republica Socialistă 
România", trimisă de I.R.R.C.S. 
și organizată sub auspiciile 
Consiliului Artelor din Ghana.

La deschidere au participat 
G. K. Yarboi, guvernatorul 
provinciei Ashanti, oameni de 
cultură și artă, funcționari din 
instituții de învățămînt și pu
blice, ziariști. Din partea am
basadei române a fost prezent 
T. Dițulescu. însărcinat cu a- 
faceri a.i. al României în 
Ghana.

LA PALATUL Dzialynskich 
din Poznan au început lucră
rile unor simpozioane organiza
te de Ministerul Industriei 
Constructoare de Mașini din 
Republica Socialistă România 
în colaborare cu ministerele 
construcțiilor de mașini și in
dustriei grele din R. P. Polonă, 
privind realizările în domeniul 
industriei de mașini unelte, 
produselor electrotehnice 
utilajului petrolier din 
două țări. La lucrări participă 
specialiști polonezi și români 
din ramurile respective.

și 
cele

R. P. POLONA. Intr-o hală a Fabricii de porțelan 
din Boguchwal

Pentru prima dată din 
1912, azi încep să circule 
din nou la Paris autobuzele cu 
etaj. Și tot pentru prima dată 
femeile vor fi admise să călă
torească la etaj. Cînd asemenea 
autobuze circulau ultima dată 
în Paris, autoritățile au consi
derat drept necuviincioasă ur
carea femeilor la etajul auto
buzului.

brie un referendum asupra 
constituției, a menționat Pat- 
takos, și apoi vom reflecta la 
problema alegerilor. în legătu
ră cu acest referendum, minis
trul de interne grec a declarat 
că în curînd va fi promulgată 
o lege care să permită tuturor 
cetățenilor greci din străinătate 
să participe la el.

' I I ■■■ i mu n

ÎN CADRUL Festivalului 
internațional al teatrelor de 
marionetă din Zurich, Tea
tru] „Țăndărică" din Bucu
rești a dat o serie de spec
tacole cu piesa „Cele trei 
neveste ale lui Don Cristo
bal*. adaptare de Valentin 
Silvestru, după Federico 
Garcia Lorca. Spectacolele 
s-au bucurat de un mare 
succes de public, iar ziarele 
elvețiene le-au consacrat ar
ticole deosebit de elogioase. 
Ansamblul bucureștean a 
fost solicitat să dea în con
tinuare cîteva spectacole 
la Teatrul din St. Gallen.

MINISTRUL de interne al ac
tualului guvern grec, Stylianos 
Pattakos, a declarat la o con
ferință de presă că nu poate li 
vorba de organizarea de alegeri 
într-un viitor apropiat în Gre
cia. Vom organiza la 1 septem-

CARAVANA săracilor, forma
tă în statul Mississippi, a sosit 
ieri la Alexandria, suburbie a 
Washingtonului, după ce a stră
bătut șoselele statelor Atlanta, 
Georgia și Virginia. Astăzi, ca
ravana va sosi la Washington 
pentru a se alătura demonstra
ției care va constitui punctul 
culminant al acțiunilor între
prinse de participant!! la „mar
șul săracilor", aflați de mal 
multă vreme în capitala federa
lă. Organizatorii apreciază că la 
această demonstrație vor lua 
parte 40 000 de persoane.

Autoritățile din capitala ame
ricană au anunțat că pentru ziua 
demonstrației au fost mobilizați 
1 700 de polițiști, 1150 membri 
ai gărzii naționale și aproape 
500 de oameni din rezervele po
liției.

GUINEEA PORTUGHEZA. Un grup de partizani traversînd 
rîul Fariru, pentru îndeplinirea unei misiuni

O foarte recentă vizită în 
Cehoslovacia mi-a prilejuit un 
contact direct cu via activita
te politică și socială ce se des
fășoară actualmente în țara 
vecină și prietenă. Pretutin
deni sesizezi preocupările le
gate de procesul de reînnoire 
care a cuprins diferitele com
partimente ale societății, pro
ces inițiat de plenarele din de
cembrie 1967, ianuarie și mar
tie a.c. Sesizezi eforturile în
dreptate spre perfecționarea 
democrației socialiste, spre li
chidarea unor stări de lucruri 
deficitare din trecut, spre crea
rea unor mai bune condiții de 
afirmare a inițiativei maselor 
largi pentru accelerarea con
strucției socialiste. Despre a- 
ceste preocupări la ordinea zi
lei, despre unele aspecte ale 
participării tineretului la ac
tualul proces de reînnoire, ne-a 
vorbit cu ocazia unei întîlniri 
la Bratislava, președintele Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului din Slovacia, Ro
bert Harencar.

„Geea ce aș dori să relev 
de la început — ne spune to
varășul Harencar — este fap
tul de necontestat că actualele 
procese de reînnoire din viața 
politică și socială cehoslovacă 
răspund unor necesități obiec
tive ale mersului nostru îna
inte, ale dezvoltării societății 
noastre socialiste. Inițiind a- 
ceste procese, partidul comu
nist și-a dovedit pe deplin ca
pacitatea lui de forță condu
cătoare a societății cehoslova
ce, capacitatea științifică de 
a sesiza și înlătura frînele din 
calea dezvoltării progresiste a 
țării44.

Care erau aceste frîne?
Interlocutorul nostru se re

feră la influența negativă pe 
care a avut-o sistemul de con
ducere birocratic și structura 
nerentabilă a economiei, la 
manifestările de abuz de pu
tere și de încălcare a demo
crației socialiste, la unele în
călcări ale relațiilor de egali
tate în drepturi între cele două 
popoare ale Cehoslovaciei, la 
negarea pseudorevoluționară a 
valorilor din trecut ale popoa
relor Cehoslovaciei.

cratizării în scopuri care nu 
au nimic comun cu interesele 
societății noastre socialiste. 
Dar marea parte a populației, 
cehi și slovaci, este convinsă 
că sub conducerea partidului 
comunist care a inițiat și stă 
în fruntea procesului de reîn
noire, există garanția fermă a 
înfăptuirii aspirațiilor de de
mocrație și progres".

Tovarășul Harencar a ținut 
în acest context să evidențieze 
faptul că una din problemele 
cardinale ale actualității —

tivități economico-sociale din 
țara noastră".

Ne-a interesat, desigur, să 
cunoaștem aspecte ale partici
pării tineretului la vasta acti
vitate politică și socială din 
Cehoslovacia de astăzi. Pre
ședintele Uniunii Tineretului 
din Slovacia ne-a oferit, cu a- 
mabilitate, amănunte în acest 
sens :

„Tineretul a sprijinit cu en
tuziasm, de la început, proce
sul de reînnoire inițiat și con
dus de partidul comunist. Bi-

Cind au venit la putere în Argentina, în urma răsturnării — 
Ja 28 iunie 1966 — a președintelui Illia, generalul Ongania și 
prietenii lui spuneau peste tot că țelul pe care-1 urmăresc este 
redresarea economică a țării și, ca. urmare, instituirea unei 
perioade de stabilitate. Evenimentele ulterioare, dar, mai 
ales, puternicele tulburări din ultimele zece zile, dovedesc 
limpede că nU s-a realizat nici unul din aceste obiective.

.Situația economică nu numai câ nu s-a îmbunătățit dar a 
marcat și o vizibilă deteriorare. Ca urmare a închiderii mai 
multor întreprinderi, zeci de mii de muncitori au rămas fără 
lucru. După cum declara recent secretarul general al Federa
ției muncitorilor din provincia Tucuman, situația maselor 
muncitoare s-a înrăutățit în ultimul timp tot mai mult. Cu 
numai o săptămînâ în urmă în această provincie au fost con- 
cediați 12 000 de lucrători din industria zahărului, care s-au 
adăugat numărului și așa destul de ridicat al șomerilor. In a- 
ceste condiții, firește, nivelul de trai al argentinienilor este 
serios afectat, iar consecințele sînt vizibile pretutindeni. Una 
dintre ele apare în domeniul învățămîntului. Din cauza lipsei 
de mijloace de existență, numeroși copii sînt nevoiți să aban
doneze școlile. Fotrivit unor date publicate recent în capitala 
argentiniană, în provincia Tucuman, de pildă, în fiecare an 
din 100 de copii'înscriși la școală 63 abandonează cursurile.

In aceste împrejurări ar fi fost de așteptat din partea orga
nizațiilor sindicale și muncitorești organizarea unor acțiuni 
revendicative de amploare. In realitate, însă, asemenea acțiuni 
au avut un caracter modest. Observatorii au remarcat „dis
proporția evidentă între gravitatea realităților economico-so
ciale și reflectarea lor modestă pe planul acțiunilor revendica
tive de masă". Explicația este dată de intensificarea disensiu
nilor din sinul mișcării sindicale argentiniene. Vechea dispu
tă dintre „peroniștii cu Peron" și „peroniștii fără Peron*4 s-a 
transformat în ultima vreme într-o dispută dintre „dialo- 
ghiști*4 și „opozanți puri44. Primii, după cum ii arată și nume
le, se pronunță pentru un dialog cu guvernul, în timp ce 
„purii44 resping o astfel de posibilitate. Acum, în preajma con
gresului extraordinar al Confederației generale a muncii 
(C.G.M.), ambele orientări trec printr-un proces de subdivi
zare. Or, o asemenea fărîmițare convine foarte mult guver
nului, care o stimulează prin toate mijloacele. Oficialitățile 
văd tocmai în dezbinare mijlocul cel mai sigur de a slăbi 
mișcarea sindicală, cu atît mai mult cu cit situația economi
că, la care ne-am referit mai sus, oferă mișcărilor revendica
tive un cîmp vast de desfășurare.

Dar, firește, întreprinderile autorităților nu izbutesc pe de
plin. In ultimele zile Argentina a fost teatrul unor tulburări 
violente, între care se detașează manifestările studențești. în 
mai multe provincii argentiniene activitatea universitară a 
fost pur și simplu paralizată de greve ale studenților, organi
zate în semn de protest împotriva limitării de către guvern a 
libertăților universitare, împotriva represiunilor polițienești 
și a arestării, în cursul unor demonstrații precedente, a nu
meroși studenți. La Buenos Aires, La Plata, Cordoba, Rosario, 
au avut loc ciocniri între studenți și poliție, iar la Tucuman, 
unde studenții intenționau să organizeze o acțiune comună 
cu muncitorii, ciocnirile au fost deosebit de violente. S-au în
registrat peste 100 de răniți și au fost operate zeci de arestări.

Răbufnirea de săptămînâ trecută n-a putut să nu provoace 
îngrijorare în cercurile guvernamentale. Se știe că în interio
rul guvernului există de mai multă vreme disensiuni între 
militari și „echipa de civili44. Recenta întîlnire de la Olivos a 
conducătorilor militari argentinieni se pare câ ar fi fost me
nită să estompeze pe cît posibil asperitățile. Ongania ar fi a- 
tras atenția „camarazilor săi de arme44 că nu este de dorit să 
alimenteze discordii cu miniștrii civili, întrucît prin aceasta 
se slăbește „autoritatea guvernului în ansamblu". Dimpotrivă, 
trebuie făcut totul pentru „calmarea spiritelor44. Se poate pre
supune că tocmai pentru a realiza o atare „calmare" s-a pro
cedat luni la arestarea și condamnarea unor ofițeri din poliție, 
făcuți răspunzători pentru violența cu care au fost reprimate 
manifestările studențești. Cum însă agitațiile n-au izbucnit 
la incitarea poliției, pedepsirea unor membri ai acesteia, ori- 
cît de îndreptățită ar fi ca, nu poate duce la mult dorita „sta- , 
bilitate44. Și în Argentina, ca și pretutindeni, stabilitatea 8' 
poate realiza numai prin rezolvarea marilor probleme ale 
țării, și în primul rînd a redresării economice.

ION D. GOIA

James Earl Ray în fața
unui tribunal londonez

Asasinul prezumtiv al pas
torului King, James Earl Ray, 
a compărut marți din nou 
în fața unui tribunal londo
nez. Procurorul a cerut înce
perea procedurii judiciare în 
vederea extrădării lui Ray în 
S.U.A, unde ar urma să fie 
judecat pentru uciderea lide
rului de culoare și pentru 
alte delicte. Judecătorul Frank 
Milton a acceptat ca proce
dura de extrădare să fie con- 
coriiitentă cu acțiunea inten

tată lui Ray (înregistrat de 
autoritățile britanice sub nu
mele fals de Ramon George 
Sneyd) pentru port ilegal 
arme și utilizarea unui 
șaport fals.

Examinarea în fond a 
rerii de extrădare și a acțiu
nii judiciare va începe la 
27 iunie. Pînă atunci, Ray va 
rămîne în închisoare. Ședința 
a durat doar 7 minute, în 
cursul cărora Ray nu a pro
nunțat nici un cuyînt.

de 
pa-

ce-

lucruri și deschide un drum 
larg inițiativei maselor de ti
neret, participării plenare a 
tineretului la viața socială. 
Problema principală care se 
pune acum în fața Uniunii Ti
neretului este ca ea să fie mai 
aproape de năzuințele, efortu
rile și cerințele tinerilor, să se 
situeze mereu în fruntea a tot 
ce e nou, valoros, socialist în 
mișcarea tineretului din țara 
noastră. Ne gîndim la structu
rarea activităților Uniunii Ti
neretului ținînd seama de pre-

Prezența tineretului
Ne vorbește Robert Harencar, președintele Uniunii Tineretului din Slovacia

„Esența actualei etape de 
mare efervescență politică 
relevă președintele Uniunii Ti
neretului din Slovacia — 
constă în cursul hotărît spre 
lichidarea tuturor deformări
lor din trecut, spre dezvoltarea 
democrației socialiste, spre 
dezvoltarea accelerată a con
strucției socialiste. Desigur, 
tot acest proces necesar, de re
înnoire este complex. Există, 
pe de o parte, forțe conserva
toare care recunosc în vorbe 
justețea noii politici dar care, 
în realitate, se opun abaterii 
de la vechea inerție, de la de
formările din trecut. Pe de altă 
parte există unii care ar dori 
să profite de procesul demo-

cum a definit-o el — este pro
blema cadrelor care să fie ca
pabile să realizeze mersul ho
tărît înainte.

„Pe un plan mai larg — 
a subliniat interlocutorul nos
tru — chestiunea se pune ast
fel i nu putem detașa calită
țile politice de cele profesionale 
dar nu mai putem considera 
calitățile profesionale ca fiind 
secundare, deoarece aceasta ar 
fi, fără îndoială, o eroare po
litică. Pentru că, dacă nu vom 
pune accentul necesar și pe 
calitățile profesionale nu vom 
ieși din dificultățile economi
ce, nu vom reuși să imprimăm 
avîntul și eficiența întregii ac-

neînțeles aci s-a manifestat, 
încă o dată, fireasca înclinare 
a tinerei generații spre promo
varea a ceea ce este nou, pro
gresist. La aceasta trebuie însă 
neapărat să adăugăm, că tine
retul era și este direct intere
sat în abolirea unor deformări 
din trecut, cînd au existat 
chiar tendințe de nesocotire a 
nevoilor și intereselor, speci
fice ale tinerilor. O asemenea 
atmosferă și-a găsit reflectare 
și în Uniunea Tineretului 
unde au existat numeroase fe-

ocupările și grupele de inte
rese ale diferitelor categorii de 
tineri/Noi, în Slovacia, de pil
dă, studiem posibilitatea creă
rii în cadrul Uniunii a unui 
grup sportiv-turistic și a unui 
„grup Stur" (după numele pro
motorului..culturii naționale 
slovace —.-Ludovit StUr), grup 
care să înnfănuncheze tinerii 
preocupați și antrenați în ac
țiuni -cultural-artistice, de re
înnoire a tradițiilor culturii 
slovace. Sțrîns legată de toa
te acestea este structurarea 

nomene de conservatorîsfn/de. .. activității organizației noastre 
rupere a activiștilor de masa * în raport cu actualul orizont' 
tinerilor. Procesul de reînnoire^ de cultură, pregătire și civili- 
creează condiții pentru lichi
darea unor asemenea stări de

zaț,ie al tinerilor.
După ce a relevat optimis-

mul, entuziasmul și spiritul de 
răspundere cu care tinerii, 
alături de toți oamenii muncii, 
au trecut la înfăptuirea pro
gramului de acțiune al parti* 
dului comunist, tovarășul Ro
bert Harencar a ținut să ne 
spună cîteva cuvinte despre o 
preocupare — așa cum se ex
prima — deloc minoră :

„Pe planul relațiilor interna
ționale, Uniunea noastră de ti
neret tinde să sprijine o cît 
mai largă unire a forțelor ti
neretului lumii pe platforma 
păcii și progresului. Merită să 
depunem eforturi pentru coo
perare cu organizații naționale 
și internaționale de tineret pe 
baza unor interese și obiective 
comune, oricît de îngustă și li
mitată ar fi sfera intereselor, 
obiectivelor și punctelor de 
vedere comune. Vom milita, 
de asemenea, în acest dome
niu, pentru un schimb mai 
larg de tineri în scopul lărgi
rii contactelor directe, al cu
noașterii reciproce".

Punem aici punct notațiilor 
de la întîlnirea cu președintele 
Uniunii Tineretului din Slova
cia. Sub impresia acestei întîl
niri ca și a altor numeroase 
contacte directe cu actualitatea 
cehoslovacă nu putem încheia 
fără a exprima convingerea că 
popoarele ceh și slovac, sub 
conducerea partidului comu
nist, vor reuși să rezolve cu 
succes problemele ce Ie stau în 
față, perfecționînd viața socia
lă, ridicînd Cehoslovacia so
cialistă pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației, servind 
astfel cauza socialismului în 
întreaga lume.

EM. RUCAR
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