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ANOMALII ÎN ȘCOLA

Orînduite una lingă alta, pie
sele așteaptă verdictul con
trolorului de calitate (aspect 
de la Uzina „Unio” (Saiu 

Mare).

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5958

LAMINOR BLUMING 
LA HUNEDOARA 
LAMINEAZĂ
laminor Bluming deNoul _

1 300 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara, care se află 
în probe tehnologice, a laminat 
primele lingouri de oțel de mare 
tonaj, prin sistemul automatizat, 
începînd de la intrarea pe cala 
cu role a lingourilor incandes
cente. toate operațiile de acțio
nare a cajei și cilindrilor de la
minare. a răsturnătorului de blu
muri etc. sînt conduse de calcu
latorul electronic cu care a fost 
înzestrat laminorul. Aceasta, re
prezintă un înalt grad de tehni
citate folosit la prelucrarea me
talului, fapt care situează blu- 
mingul hunedorean în rîndul ce
lor mal moderne agregate side
rurgice de acest fel din Europa.

E cunoscut faptul că trecîn- 
du-se la o agricultură bazată 
pe cuceririle științei și tehni
cii moderne, s-au luat unele 
măsuri, cu cîțiva ani în urmă, 
de pregătire a unor serii de 
cadre necesare aplicării nor
melor agrozootehnice înain
tate în cooperativele agricole 
de producție. Școlarizarea 
brigadierilor și tehnicienilor 
pe diferite perioade prin su
portarea unor cheltuieli de 
către cooperativele agricole 
avea darul cointeresării uni
tăților respective, de a-și a- 
sigura, pe parcursul a cîtorva 
ani, cadrele calificate nece
sare. Cooperativele agricole 
de producție, așa cum era fi
resc. trebuiau să selecționeze 
pentru cursurile de brigadier 
sau școlile de tehnicieni pe 
tinerii cei mai buni, pe acei 
care îsi manifestau dorința de 
a-și face din agricultură o 
profesie pentru toată viața, pe 
acei ce și-au dovedit atașa
mentul față de destinele satu
lui lor. In multe unități aceste 
criterii recomandate au stat, 
intr-adevăr la baza activității 
de selecționare și promovare 
a cadrelor. Mai ales acolo 
unde consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole au 
determinat respectarea con
tractului dintre unitate și cel 
ce a fost trimis la școală, s a 
reușit o permanentă îmbună
tățire a caiității lucrărilor a- 
gricole, inginerii agronomi a- 
tind în adevăr ajutoare de 
nădejde. Investigațiile între
prinse de noi prin cîteva sate 
din județele Neamț și Bacău 
au scos la iveală însă și 
serioase -deficiențe.

Interlocutorul nostru, Vasile 
Purice, președintele C.A.P. 
Borlești, județul Neamț, pare 
puțin derutat de întrebare :

— Noi am. trimis la școlari
zare, 18 cadre. Avem nevoie 
de oameni cu o pregătire mai 
bună și de aceea i-am, trimis. 
Acum mai lucrează în postu
rile pentru care au fost 
larizați doar 9 tovarăși.

— Ceilalți ?
— Pe doi brigadieri 

scos ca necorespunzători, 
și-a. adus aminte că știe
plăria și acum, lucrează acasă, 
un alt brigadier Gh. Popa, a 
devenit birjar, om de serviciu 
la dispensar, o fată s-a căsă
torit și a devenit casnică și 
așa mai departe.

— Dar atunci cind i-ați tri
mis la școală nu v-ați gîndit 
pe cine trimiteți ?

— E adevărat, nu prea 
ne-arri gîndit, nu a fost o 
orientare bună.

Acest cuvînt, orientare, a 
revenit deseori ca un laitmo
tiv în cursul discuțiilor pur
tate, situația fiind asemănă
toare și în cooperativele agri
cole din satele Traian, Odo- 
bești, Secuieni, Dealu Perju și 
altele din județul Bacău. Roa
dele școlarizării brigadierilor 
prin cursuri de 5—8 luni sînt 
foarte slabe în aceste sate. Și 
nu sînt mai bune nici în ce

necorespunzâtori, unul 
știe tîmplărie, altul s-a făcut 
birjar si fata

șco-

i-am- 
unul 
tim-
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Declanșată mai tîrziu, în jude
țul Suceava, campania de recol
tare a păioaselor se află într-o 
perioadă de maximă solicitare. 
Folosind la întreaga capacitate 
mașinile acolo upde terenul a 
permis și mobilizînd cosașii pe 
terenurile greu mecanizabîle, 
cooperativele din Hănțești, Roș- 
cani, Dolhasca și Rotunda au și 
raportat că lucrările din această 
campanie sînt terminate sau că 
se apropie de sfîrșit.

Iată cîteva rezultate bune pe 
care am ținut sa le consemnăm, 
pentru a demonstra că acolo 
unde există preocupare și simt 
gospodăresc, recolta poate fi 
strînsă în timpul optim și fără 
pierderi. Dar aceste exemple nu 
redau decît în parte aspectul 
desfășurării campaniei din acest 
județ, pentru că în general se 
constată o folosire incompletă a 
mijloacelor mecanice și a forței 
de muncă pe măsura posibilită
ților și a urgenței ce timpul și 
starea griului din lan o impun. 
Cele 300 de combine existente 
în cooperativele agricole, din 
cauza defecțiunilor în organiza
rea muncii, cărora li se adaugă 
defecțiunile tehnice, lucrează 
cu o productivitate scăzută sau 
nu lucrează deloc. Așa se expli
că de ce pînă în prezent au fost 
recoltate pe întregul județ mai 
puțin de 4000 de hectare, reve
nind pentru fiecare combină o 
viteză zilnică de mai puțin de 
2 hectare și jumătate. La Ipo- 
tești, de pildă, 6 combine în timp 
de 6 zile nu au reușit să recol
teze decît 68 de hectare. „Cil 
ritmul actual de lucru dacă am 
lăsa recoltatul numai pe seama 
combinelor întreprinderii de me
canizare a agriculturii Salcea, 
ne spunea Mihai Căldăruș, pre
ședintele cooperativei, ar în* 
semna să întindem campania pe 
33 de zile".

Aceeași situație am înregis
trat-o și la cooperativa agricolă 
din Bosanci, deservită de aceeași 
întreprindere de mecanizare. In
ginerul cooperativei, Ion Itcoș, 
ne relata că în timp de patru 
zile, două combine au strîns re
colta doar de pe 15 hectare. în 
plus ne spunea dînșul, alte două 
funcționează cu intermitențe: 
o oră în lan, șapte în marginea 
lanului. Și nu sînt singurele ca
zuri care denotă lipsa de raspun-

Ștefan
De-a lungul anului școlar, cine 

știe în cîte compuneri ale elevilor 
de prin Bărăgan ori din cîmpiile 
situate în vestul țării se dese
nează în cuvinte sensibile mun
tele, pădurile înverzind înălțimile 
și izvoarele gîlgîitoare, mîndre de 
propria lor limpezime. Pentru 
acești elevi, fii ai orizonturilor 
plane, Brașovul este centrul va
canței, este chiar un alt nume 
fluturător al vacanței, al depăr
tării ; nimic mai firesc decît ca 
ei să se imagineze la Brașov ca 
într-o cetate a verdeții, 
coarei, 
bună.

Prea 
atunci 
timpul 
lături, pe un cer „1 
de 365 de zile, Tîmpa rămîne 
pentru ei lipsită de orice mister ? 
de orice activitate ? de orice 
romantism ? Ar fi nedrept, ar fi 
dureros. Nici măcar vacanța ce
lor plecați să o petreacă într-o 
tabără de pe litoral n-ar mai fi 
frumoasă, astfel propulsata de 
jetul plictiselii celorlalți, rămași 
acasă.

Din fericire, organizatorii 
timpului liber al elevilor tind să 
devină — tot mai mult — elevii 
înșiși. In telul acesta există toate 
motivele pentru ca pe drumurile 
ce duc la Poiana Nouă, la Pie
trele lui Solomon, la Dimbul 
Morii, la Babarunca și spre 
numeroase alte locuri agreate 
de locuitorii orașului, pînă spre 
Rișnov, spre Codlea. spre Bran, 
să intilnim elevi in migrație, nu
mită cind (foarte modest) plim
bare, cind (ceva mai angajant) 
excursie. Turismul este insă doar 
una din secțiile foarte active ale 
Elev-clubului, alături de altele,

Iureș
astfel îticît verdele invaziei alpine 
este serios concurat de verdele 
meselor de tenis, iar pașii obosiți 
de drumețiile dimineții se în
credințează odihnei, seara, în ci
frul unui ritm de dans 1

Paradoxurile vacanței includ 
zile dense de activitate. Munca 
patriotică și Elev-clubul formează 
dublul pivot. Pentru cea dintîi 
atestă cei 800 de elevi care zilnic 

■ — 400 dimineața, alți 400 după 
amiază — vin să lucreze la con
strucția stadionului Bartolomeu; 
acțiune de mari proporții, care 
va dărui orașului o bază spor
tiva de prim ordin. Cind, la în
ceputul primei serii, tinerii bri
gadieri au ascultat evocările de 
la Bumbești-Livezeni schițate de 
„veteranii" muncii patriotice 
Gheorghe Moldoveana și Traian 
Popa, legătura lăuntrică dintre 
faimosul șantier al anilor ’48 și 
ceea ce fac ei astăzi aici, în 
orașul natal, li s-a impus de la 
sine. Incărcînd, descarcînd, fă
cînd șanțuri, transportând cără
mizi sau cherestea, taluzînd, bă- 
tind glia, udînd gradenele, în tot 
acest complex de munci care le 
solicita energia și entuziasmul, 
elevii din Brașov au văzut pe 
bună dreptate metamorfoza unui 
obiectiv cu mari și vechi drepturi 
cîștigate în realitatea geografică 
a țării. In ’68 se lucrează din nou 
la Bumbești și Livezeni, dar se 
lucrează și la bazele sportive 
destinate tinerilor, iată un stadion 
ce ca fi gata la 2-3 August, iată 
un ștrand olimpic în preajma 
inaugurării la Dimbul Morii, iată 
încă o bază sportivă intrată in 
faza de lucru la Dîrste, pentru 
studenți.

fizionomie, un portret „decupat din marea coloană a entu
ziaștilor, care ieri, și azi, și mîine fac faima șantierelor muncii 
voluntar-patriotice. I. Iliescu, se vrea a fi cunoscut si s-a făcut 
cunoscut, la Petrești, punct nodal înscris în betonul autostrăzii 

Bucw ești—Pitești.
Foto: ION CUCU
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bine — dar care să fie 
situația brașovenilor în 
vacanței ? Profilată a- 

,vecin" timp

,, a ră- 
a bucuriilor de vreme

măritat...

NEPĂSĂRII
Concluziile unei anchete întreprinse

recent in orașul Brașov actualizează

o veche întrebare: Cind iși vor găsi
rezolvarea corespunzătoare problemele pe

reportajul la rubrica care le pun căminele tinerilor muncitori ?

• •••••
„LITORAL ’68“

CITIȚI în pagina a 4-a

De ani ji ani, la fiecare tn- 
ceput de stagiune, se încearcă 
noi formule, se emit fel de fel 
de păreri, pentru ca la sfîrșitul 
ei să se tragă aceleași concluzii 
ale căror invariabile învățămin
te se raportează cu exactitate 
la stagiunea următoare. Și în
ceputurile actualei stagiuni es
tivale ne dovedesc, că nici în 
1968 ea nu se va înscrie ca 
un eveniment cultural deosebit 
în viața artistică a Bucureștiu- 
lui. cu toate cele cîteva noutăți, 
relevabile e drept, pe care ni le 
oferă.

și Kcdîr și Madame Sans- Gene 
și. mai recent, spectacolele de 
succes ale Teatrului de Comedie 
cu Opinia Publică si Nicnic și 
cel al Teatrului „Bulandra-* cu 
Sfîntul Mitică Blajinu. Specta
colul muzical, de divertisment, 
de estradă a fost salvat, dar 
numai la o singură grădină, cu 
debutul promițător al „Boemei 
Palace* susținut de artiștii 
Teatrului „C. Tănase" la Boema. 
Restul spectacolelor de varie-

permanentă care să includă în 
repertoriu piese inedite și adec
vate orezentării în aer liber.

Faptul că se recurge, an de 
an, la mutarea spectacolelor, 
si nu întotdeauna numai a celor 
de succes, din sală pe scenele 
din aer liber, fără a se avea în 
vedere acele criterii ce fin de 
prezentarea spectacolului în 
aer liber, fac ca afluența pu
blicului spre aceste spectacole 
să fie, de cele mai multe ori.

prezența teatrelor provinciale 
în București. Cu toate că aceas
tă corespondență se poartă cam 
de la începutul anului, de mul
te ori nici în luna mai nu se 
știe precis pe care teatru se 
poate conta. La insistențele re
petate ale organizatorilor sta
giunii estivale din Capitală nu
mai 3 (trei I ’ !) teatre județene 
(Teatrul ..Matei Millo" din 
mișoara. Teatrul de stat 
Sibiu și Teatrul de ?tat

Ti- 
din 
din

N. COȘOVEANU

(Continuare tn pag. a V-a)

ZILE Șl NOPȚI SUB
BALDACHINUL

Și chiar nu există 
nici un remediu ?

Și-n vara aceasta ca 
și-n alți ani

Pe scenele teatrelor de vară 
bucureștene se simte pregnant 
lipsa unor spectacole valoroase, 
menite să atragă marele public. 
Cu mici excepții, se poate 
bi despre sărăcia tematică, 
pre lipsa de varietate și, 
sfîrșit, despre faptul că 
puține teatre $i-au adus 
acum contribuția la actuala sta
giune estivală bucureșteană. 
Am putea menționa spectacolele 
Teatrului „Nottara“ cu piesele 
Cind luna e albastră, O casă 
onorabilă șl Vinovați fără vină 
și Kathleen prezentate de Tea
trul Barbu Delavrancea". tur
neul Teatrului „Matei Millo” 
din Timișoara cu Tache, Ianke

vor- 
des- 

în 
prea 
pînă

„SEZON RECE IN
STAGIUNEA ESTIVALA
prezentate la teatre- 

de vară Herăstrău, 
August" și „N. Bălcescu-,

tățl 
le 
„23 . _
au fost lipsite de un minimum 
de valoare artistică care să le 
confere calitatea unui specta
col de ținută.

Situația de astăzi se dato- 
rește unor lipsuri care se per
petuează an de an. In primul 
rînd, credem că, cel puțin pînă 
acum, stagiunea estivală bucu- 
reșteană nu a fost gîndită ca 
un tot unitar, ca o stagiuna

destul de mică. (Spectacolul O 
casă onorabilă din 13 iunie al 
Not tara-ului s-a jucat cu 170 
spectatori plătitori într-o gră
dină de peste 2500 de locuri .')

Ceea ce ni se pare mai grav 
este faptul că stagiunea tea
trală estivală poartă, an de an, 
pecetea improvizației, a acciden
talului. Programarea teatrelor 
se face mereu prin aceeași formă 
birocratică a scrisorilor sau a 
telegramelor prin care Comite
tul de Cultură si Artă solicită

Bacău), au răspuns favorabil, li
nele s-au eschivat politicos, mo- 
tivind că nu au o stagiune es
tivală. sau că încă nu și-au sta
bilit cu precizie piesele pe care 
le vor juca la sediu și cele ce 
le vor prezenta în afară, iar al
tele pur și simplu au refuzat 
categoric. Dintre teatrele mu
zicale numai cel din Galați și-a 
anunțat prezența cu Pepsi- 
Variete; la celelalte, o ina
plicabili tăcere.

De fapt, absența teatrelor din 
provincie nu ne miră prea mult 
cînd scenele în aer liber din Ca
pitală simt din plin absența re
gretabilă a unor mari ansam
bluri profesioniste din Bucu
rești cum ar fi Ansamblul „Cio- 
cîrlia", Filarmonica ..George E- 
nescu", Ansamblul M. F. A. 
Prezentarea unor concerte de 
către orchestrele Radiotelevizi- 
unii și a Cinematografiei, sus
ținerea de către Teatrul de 
Operă a unor spectacole de ba
let ar da mai multă culoare, 
varietate și prospețime prezen
tului afiș al stagiunii estivale. 
La actuala stare de fapt a con
tribuit și slaba colaborare din
tre Comitetul de Cultură și 
Artă al Municipiului București 
și O.S.T.A Ea a generat unele 
paralelisme, a dus la programa
rea în săli a unor spectacole 
care foarte bine puteau să fie 
prezentate în aer liber.

Pînă acum au fost neglijate 
posibilitățile și condițiile oferite 
de scenele în aer liber. Bună
oară, cele 2500 de locuri (nu-

ION MIHIȚ
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Ar vrea maică-sa s-o duc la 
sfat... Dar ce-s prost ?... 
Băieții rid zgomotos. Sînt 

cinci, doi stau în pat. ceilalți 
în jurul lor. Rîvnitul ginere, 
cu fală aproape copilărească 
povestește isprăvile din ultima 
călătorie făcuta acasă, într-o co
mună de prin părțile Bacăului. 
Ceilalți îi sînt consăteni și prie
teni. Lucrează în Brașov de un 
an ca muncitori necalificați. Cîș- 
tigă bine. loan Anoca și-a cum
părat acordeon, loan Ghitiu, 
motoretă ; Gh. Sterpu și Gh. 
Anoca tranzistoare pe care au 
lipit fotografiile cîntărețelor 
preferate : Sheila și Marga
reta Pîslaru. Toți au ceasuri, 
fîșuri. pulovere pe gît și păr 
lung cu perciuni, „cum se 
poartă".

Dar acest an de muncă în oraș 
a influențat nu numai viața lor 
materială ci și mentalitatea ti
nerilor. Trecem peste atitudi
nile. gesturile, expresiile sub
urbane împrumutate de la o ca
tegorie dubioasă de tineri, fapt 
ce întîrzie adaptarea lor la ri
gorile și normele vieții orășe
nești, a disciplinei muncii in
dustriale. Ne oprim la noțiu
nea de respect față de bunurile 
comune, față de colocatari, față 
de normele etice, trepte spre 
procesul de urbanizare în care 
comitetele U.T.C. trebuie să in
tervină ferm. Avantajul dar și 
disciplina confortului, plăcerea 
de a avea apă caldă la robinet, 
de pildă, dar și rigorile unei 
bune întrețineri a instalațiilor 
sanitare, electrice etc.

Un fapt : între cele două pa-

turi o masă de-abia se mai ține 
pe picioare. Ostentativ, unul din 
băieți împlîntă un cuțit în ea : 
,,Intr-o zi tot o arunc pe geam“ 
— spune, în hazul celorlalți. 
„N-ar fi mai bine s-o repari ?“ 
„Păi e a mea ? Să aducă alta 
nouă“.

Deschizînd mai multe uși din 
căminul T.J.C.L. am putut ve
dea în diverse ipostaze acest : 
„Păi e al meu?“ Robinete de
fecte, geamuri sparte, uși stri
cate, întrerupătoare scoase din 
perete, dulapuri șubrezite etc. 
Menționăm că acest cămin este 
o construcție nouă cu condiții 
bune de locuit, camere de cite 
patru paturi pentru care loca
tarii nu plătesc chirie.

Sînt, fără îndoială, rectificări 
de operat în concepția unor 
tineri despre avutul obștesc, 
despre respectul și grija față de 
eforturile materiale pe care 
statul le face.

în legătură cu activitatea 
U.T.C. se poate afirma că tocmai 
în acest domeniu organizația de 
tineret trebuie să acționeze mai 
ferm și mai eficient, făcînd din 
aceste probleme un cîmp de ac
tivitate cu bogat conținut edu
cativ.

Este de neînțeles cum nu 
s-a promovat o formă viabilă 
de autoconducere a căminelor, 
de organizare internă. Pentru ca 
actualele comitete de cămin sînt 
faptic inexistente, sau în cele 
mai bune cazuri au un caracter 
pompieristic, de stingere a unor 
conflicte și nici de cum de pre*- 
venire. de educare.

în cele mai multe cămine ti
nerii plătesc prin chirie salariile 
administratorilor, portarilor, în
grijitoarelor. Deci, aceștia pri
mesc salariu pentru a efectua o 
muncă ce urmează să se răsfrîn- 
gă asupra condițiilor de viață ale 
tinerilor. Dar, paradoxal, ei de
vin stăpînii tinerilor. Nu am au
zit un caz în care dacă munca 
unei femei de serviciu este ne
corespunzătoare să fie conce
diată de tineri și sînt încă des
tule situații datorate anomali
ilor administrative :

De un an au fost puse la dis
poziția tinerilor constructori 
două elegante blocuri : căminele 
din str. Zizinului 78 B și dip 
Baba Novac 15. Condiții ideale 
de locuit. Dar nici pînă astăzi 
nu s-au montat sobele în 
bucătării, dulapurile de metal 
pentru alimente stau aruncate 
prin diverse locuri, călcătoriile 
nu-și justifică destinația lipsin- 
du-le mesele pentru călcat. Cine

VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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RESPONSABILITATEA
SCRIITORULUI

Niciodată oamenii nu au dorit 
altceva mai mult decît tinerețe 
fără bătrînețe și via;ă fără de 
moarte. Omul știe că va muri, 
animalul știe cine îl va putea u- 
cide. Un animal își recunoaște 
moartea într-alt animal de care 
se ferește fugind. Cu cît o va 
face mai bine, cu atît va trăi, 
însă omul își recunoaște moar
tea într-o abstracțiune, timpul, 
acest „animal" fabulos care ne 
sfîșie pielea clipă cu clipă. De 
aceea s-a silit să creeze, să in
venteze împotriva timpului. în
țeles ca semn al morții. Efortul 
invenției se circumscrie deci 
existenței noastre. Două sînt di
recțiile de invenție, de creație 
omenească : una materială și alta 
spirituală. In ultima intră și in
venția artistică, component im
portant de rezistență a speciei 
împotriva timpului. Ea îi opu
ne acestuia iluzia unor existențe 
omenești infinite, creînd, cel pu
țin în intenție, o egalitate de 
durată a adversității. Biografia 
operei este infinită, iar prezența, 
contemporaneitatea autorului 
său este perpetuă. Astfel, Homer 
este un om orb de peste două 
mii de ani iar timpul îi este 
egal. Și asta pentru că a fost 
scris. Dar cîți dintre oameni nu 
ar fi putut fi scriși ? Cei peste 
care treci, cei care trec și cei 
care vor trece. Vieți, atîtea vieți, 
pentru că, „omul ca florile în
florește și cade, și ca umbra 
fuge și nu stă" ! între nașterea 
și moartea unui om se petrec 
atîtea întîmplări și totuși atît de 
puține se știu. Artistul nu este 
o excepție, el este doar un re
prezentant al uneia din invenții 
și exprimă aceeași aspirație a 
nemuririi. Pentru că fiecare se 
exprimă într-un anume fel, prin 
ceea ce face, unul se exprimă 
cîntînd, altul făcînd case, bătînd 
cuie și așa mai departe. Desigur 
oamenii nu fac numai un sin
gur lucru, dar dintre toate, unul 
va fi făcut cel mai bine și aceas
ta s-ar numi vocație. De aceea 
dacă un scriitor poate fi între
bat pentru ce scrie, trebuie să 
răspundă firesc că scrisul este 
modul lui de a se exprima ală
turi de ceilalți oameni. Consider 
că una din armele cele mai mo
derne ale timpului împotriva 
evaziunii omului din moarte este 
momentul. înțelegerea lui ero
nată se opune iluziei eternității, 
pe care n-o poți avea decît con
struind durabil, creînd cu se
riozitate și dăruire. Autorul 
care nu rezistă tentațiilor mo
mentului, care este copleșit de 
moment în dauna perspectivei, 
se trădează atît pe el cît și pe 
semenii lui. Va fi fericit de o 
falsă notorietate, cărțile salo 
scrise în cîteva zile vor muri în
să înaintea sa. Se ascunde acert 
înșelător de cele mai multe ori 
sub cuvîntul luciditate, iar pro
gramul său va începe întotdeau
na cu a fi asentimental, mai 
exact aemoțional. Dar ce ar fi 
făcut vreodată omul fără ceea 
ce se cheamă inima lui ? Să ui
tăm că printre tot ceea ce e dat 
omului, posibilitatea de a se e- 
moționa gîndind este lucrul cel 
mai de seamă ? Ambiția de a ri
valiza știința, azi ajunsă de ne
înțeles, nu creează o literatură 
artificială, discursivă, monoto
nă ? Lipsită de emoția estetică 
cum poate decide ea semnul ar
tei ? Nu este adevărat că oamenii 
sînt astăzi mai inteligenți decît 
cei de ieri. Creierul programea
ză întocmai ca o mașină ciber
netică. Programările s-au schim
bat azi și diferența dintre noi 
și ceilalți rezidă din complexita
tea datelor primite, schimbarea 
depinde de capacitatea de a te 
informa. Structura umană însă 
e mereu aceeași și unul dintre e- 
lementele sale fundamentale este 
creația, sentimentul, capacitatea 
de a te emoționa iubind, urînd, 
luptînd fiind învins sau învingă
tor. Și desigur acestea toate sub 
aspectele lor particulare de la 
noi, în societatea noastră. Arta 
în general, și literatura în spe
cial, obțin dreptul de eternitate 
prin ceea ce descoperă în struc
tură, și atunci este o insuficien
tă artistică și o pseudosavanterie 
să colezi informații sumare (și 
din știință) pentru a demonstra 
o dramă sau o comedie ome
nească. Pentru aceasta, o mașină 
cibernetică bine programată ar 
fi mult mai pregătită. Sentimen
tul interesează în ceea ce are 
profund omenesc și nicidecum 
în aparența sa de multe ori doar 
aparență. Se poate face o filozo
fie a sentimentului și nu un po
lițism al său. Important ar fi să 
știm, ori să vrem să știm, ce li 
s-au întîmplat celor care au fost

Iulian Neacțu

(și nu ce haine au purtat ei), ce 
li se întîmplă celor care sînt (și 
nu cum mănîncă) și ce li se va 
întîmplă celor care vor fi (și nu 
cum vor dormi). Poezia orbitea- 
ză îndelung în jurul acestor în
trebări pentru că poetul este cel 
care cîntă singur în fața altor in
strumente. Prozatorul însă diri
jează un cor imens și cel mai in
signifiant cîntăreț-personaj fals 
denaturează partitura și îl desca
lifică.. Și atunci este prozatorul 
obiectiv cît timp își acceptă exis
tența într-o realitate determi
nantă, realitate care este, 
pentru noi, societatea so
cialistă El este subiectiv 
cînd interpretează în cărțile lui 
această realitate determinantă. 
Timpul, supremul judecător, va 
fi mulțumit sau nu, îl va infringe 
sau nu. Aceasta în măsura în 
care opera se întemeiază sau nu 
pe o concepție filozofică înainta
tă, răspunde sau nu permanen
telor epocii sale. Deci adversa
rul scriitorului (acesta fiind 
tn avangardă) este același 
Timp, iar sprijinul său este O- 
mul care le-a avansat ca posibili
tate de maximă rezistență. Prin

PENTRU CINE SCRIU? PENTRU CE SCRIU?
publicam în continuare puncte de vedere ale tinerilor scriitori la ancheta noastră, dorind ca ele să consti
tuie PREMISELE UNEI AMPLE DEZBATERI ASUPRA ACESTOR ÎNTREBĂRI FUNDAMENTALE PENTRU CRE ATORI.

Aruncînd o privire de an
samblu asupra literaturii di
feritelor epoci, nu putem ig
nora constatarea câ într-o mă
sură mai mare sau mai mică 
o intui acțiune, un proces de 
condiționare și influențare re
ciprocă a avut loc între aceas
ta și filozofie. Germeni de filo
zofie empirică se găsesc în 
scrierile cele mai vechi, pe 
care le descoperim astăzi ca 
pe niște lumi ireale, cu adîn- 
cimi nebânuite. Nu putem 
concepe personajele lui Euri- 
pide, de pildă, independent 
de acel destin imanent care 
în concepția anticilor plana 
necruțător asupra existenței, 
reflectîndu-se în ipostaze di
ferite în operele tuturor scrii
torilor lumii vechi. Călătorind 
prin începuturile evului mediu 
întîlnim o literatură asupra 
căreia ideile religioase ale 
vremii își pun nu rareori pe
cetea. Procesul de umanizare 
al literaturii va avea mai tîr- 
ziu de întîmpinat noi aventuri, 
grație evoluției gîndirii laice, 
dezvoltării artelor și științelor, 
lărgirii cu alte cuvinte a ori
zontului spiritului pînă la ho
tare inimaginabile. Nu inten
ționez a face, fie și pe scurt, 
un expozeu al situației: vreau 
doar să reamintesc că de la o 
anumită epocă, aproape coinci
dentă cu apariția cartezienis- 
mului, omul autentic de litere 
este aproape totdeauna dublat 
de filozof, sau invers. Litera
tura devine nu arareori factor 
adiacent filozofiei, sisteme 
și teorii ghicindu-se în subs
tratul multor opere. Nu 
arareori deducem un întreg 
sistem de gîndire din opere 
literare de anvergură. Diderot, 
Voltaire, Jean Jacques-Rou
sseau se exersează în do
meniul literar cu rezultate ex
celente. Opera lui Dimitrie 
Cantemir, examinată astăzi, 
ne apare a fi compusă din ele
mente prețioase pentru evolu
ția de mai tîrziu a gîndirii în 
țările române. Șirul îl putem 
continua și exemplifica la noi, 
spre exemplu, cu Hașdeu și 
Blaga, aiurea cu Camus și 
Sartre. Simptomatic pentru 
arta secolului nostru ni se 
pare tentativa creatorului de 
a practica eseul, de a teore
tiza. Nevoia de a pune normele 
teoretice în acord cu practica 
diurnă a fost altminteri o ne
cesitate a tuturor timpurilor, 
rezultat, al reflecției nemijlo
cite asupra destinelor omului 

aceasta scriitorul nu se poate 
despărți în nici un fel de citi
torii săi fiind mereu alături de 
ei, încercînd să-i reprezinte. 
Pentru cine scriu ? Despre oa
meni, pentru oameni. Ca scrii
tor român scrii pentru poporul 
în care ființezi, pentru limba în 
cultul căreia te-ai născut, pen
tru realitatea în care exiști, a- 
cum, aici. Actul acesta de res
ponsabilitate determină un des
tin literar și constituie apăsarea 
grea care apleacă umerii celui 
care scrie. Și un atlet care vrea 
să alerge atît de repede îneîx să 
depășească o limită de timp 
este condiționat de un stadion 
plin și prieten. Scriitorul are ca 
susținători și prieteni pe toți oa
menii care s-au născut, se nasc 
și se vor naște pentru că poartă 
cu el dorința de a nu muri 
niciodată. Moartea meșterului 
Manole este reversibilă pentru 
că și sacrificarea Anei este ire
versibilă. Nimic nu este unic 
în afara fiecăruia. Pentru fieca
re scriu. Fără a înceta să repre
zinte o aspirație universală, 
scriitorul este determinat de 
existența sa istorică și socială.

și artei, reflecții care nu ar 
fi putut dobîndi o profunzime 
necesară decît în cazul unei 
solide culturi a subiectului, a 
capacității de abstractizare 
care presupune la rîndul ei o 
familiarizare cu gîndirea fi
lozofică. Avangardiștii secolu
lui nostru, expresioniști, 
suprarealiști, constructiviști 
etc, se mișcă lejer prin cîmpul 
ideilor apelînd la argumente 
de ordin etic, istoric, științi
fic, filozofic în genere. Ei sînt 
însă exemplele cele mai tipice 
și maturitatea gîndirii lor este 

CONDIȚIA 
FILOZOFICĂ A 
LITERATURII

confirmată din plin atunci 
cînd și talentul este strălucit, 
în cazul scriitorilor care au 
teoretizat mai puțin normele 
de elaborare ale propriilor lu
crări care s-au preocupat în 
principal de elaborarea unor 
opere cu aspect strict literar, 
care nu a fost cu alte cuvinte 
novatori declarați sau șefi de 
școală, germenii gîndirii filo
zofice îi descifrăm în subtext, 
în construcție, în modul de a 
gîndi al unor personaje, în 
însăși finalitatea operei. Avem 
tot timpul în față ca modele 
creatori de prima mărime pre
cum Arghezi, Bacovia, Camil 
Petrescu și atîția alți. Departe 
de a fi în criză de conținut, 
literatura își adîncește pe zi 
ce trece spațiile de investigare, 
își anexează noi Urîmuri, îm- 
bogățindu-se permanent pe 
măsura adîncirii cunoașterii 
umane, pe măsura ivirii a noi 
probleme în existența socială, 
cărora filozofia și arta să le 
corespundă în semnificații și 
dramatism. Filozofia încorpo
rată în aceste opere se tra
duce în aceste cazuri prin ati
tudinea generală în fața lumii 
adoptată de creator. Ea este

dictată în genere de împreju
rări istorice și diferă de la 
meridian la meridian. în 
funcție de acestea. Gorki, 
Șolohov, Kafka, Liviu Re- 
breanu sînt în linii mari 
contemporani, dar cîtă dife
rență în felul fiecăruia de a 
îmbrățișa lumea! Sensurile 
etice ale literaturii lor fac 
parte dintr-o concepție ceva 
mai generală despre lume și 
societate a fiecăruia, au la 
origină cu alte cuvinte fie un. 
mod de a gîndi propriu, fie o 
filozofie (termenul este pre-

Grigore Arbore
tențios aici) proprie, fie un 
mod propriu de a-și însuși fi
lozofia.

Reluînd și amplificînd valo
rile umaniste ale epocii noas
tre și ale epocilor trecute nu ne 
însușim, desigur, un anume fel 
de a gîndi, nu ne transpunem 
în cadre artificiale, străbătute 
deja de istoria civilizației, a 
gîndirii, sau, în cazul de față 
a literaturii. Asimilînd modu
rile de a gîndi ale filozofilor 
din toate timpurile ne folosim 
de ele ca de un fundament lo
gic al propriilor noastre trăiri, 
desprinzînd din fiecare ele
mente esențiale, constante 
cu durata prelungită în veșni
cia umanității. Nonpasivismul 
unei arte este dat nu de ca
pacitatea ei de a reflecta me
diul circumscris ci de capaci
tatea de a propune structuri 
posibile și îndrăznețe, de a 
adapta creator pe cele trecute 
și de a le prelungi existența 
în viitor. Orice atitudine fertil 
novatoare, orice mod nou și 
original de a privi fenomenele, 
orice structură nouă care în
locuiește temeinic și motivat

| / iAM ADKEȘĂ ț
Dar dacă n-aș scrie ? Adică, 

dacă n-aș auzi, n-aș vedea 
dacă nu mi-aș simți mîna și 
tălpile, dacă nu m-aș mișca ? 
încerc să evit metaforele cînd 
mă explic. Și totuși, întrebări 
ca acestea care fac titlul ru
bricii de față nu un răspuns 
solicită, fiindcă nu de răspun
suri ducem noi lipsă, ci de 
acea aproape inexplicabilă ex
periență a lor care să nască 
tulburător mai departe și alte 
întrebări, pentru ca să fim în- 
tr-un permanent schimb de 
opinii cu noi înșine, pentru ca, 
abia cucerita, o treaptă să de
vină imediat certitudine a ei și 
negare, conștiință imediata a 
drumului cu atît mai anevoios 
de străbătut înainte cu cît și 
refacerea lui din urmă ar fi 
ispititor mai ușoară și ca atare 
imposibil de conceput. Căci un 
autor, fie el și tînăr, și mai 
ales tînăr, se promite neînchi
puit sieși mai mult decît al
tora și trebuie mai întîi și-ntîi 
să se achite onorabil față de 
sine, să-și poată concepe și 
pregăti într-adevăr opera sa 
aptă să-1 revendice timpului, 
și care să fie biologic numai 
a sa și a extracției sale, so
cială pînă la confundarea cu 
spiritul său, să creeze viață 

una veche sînt tot atîtea do
vezi ale unei lărgiri de orizont 
a operei de artă, ale îmbogă
țirii ei cu semnificații pro
funde. In ultimă instanță toate 
acestea se traduc, așa cum 
arătam mai înainte, în încor
porarea operei într-un ansam
blu mai larg de preocupări de 
natură filozofică, unde medi
tația asupra rosturilor exis
tenței joacă rolul principal. 
La douăzeci de ani după 
revoluția socialistă societatea 
noastră este deja cristalizată 
in datele sale fundamentale.

Orice bun artistic îi aparține, 
orice impuls novator îi dă o 
forță nouă, orice dezbatere de 
idei o ajută să își îmbogățească 
cultura cu noi date. Iar faptul 
câ artistul, creatorii, dispun 
de o nouă filozofie revoluțio
nară. cea marxistă, nu în
seamnă că s-au îngustat posi
bilitățile de exprimare, că la 
baza tuturor operelor trebuie 
să stea un fond egalizator. 
După cum se știe, procesul de 
adîncire al acestei filozofii este 
neîntrerupt, el asimilînd și 
promovînd concepte și idei noi, 
aflate în corespondență cu 
mișcarea cea mai cuprinză
toare a omenirii spre progres. 
Suflul umanist al operelor li
terare din ultimii ani, căută
rile lor novatoare, crearea 
unor noi tipologii umane sînt 
tot atîtea dovezi în sprijinul 
afirmației că sub aspect fi
lozofic literatura noastră este 
departe de a-și fi epuizat re
sursele. Mai mult ca oricînd 
în epoca noastră arta, litera
tura își afirmă condiția filo
zofică fiind simultan și un 
factor activ, de seamă, în sus
ținerea și promovarea ideolo
giei proletariatului. Recreînd

A. I. Zâinescu
deci, o realitate nouă, paralelă 
cu cea a existenței sale, o 
fericită osmoză în ultimă ins
tanță. Acceptînd creația ca pe 
un domeniu absolut al libertă
ții, autorul se supune de fapt 
legilor lumii ridicate la pu
terea infinit mai mare a sin
gularității sale, cînd are a 
spune într-adevăr ceva, cînd 
își face din vocația sa un mod 
propriu de existență și ca 
atare acționează liber față de 
sine, nu însă și față de rigo
rile ce și le-a asumat. Iar 
autorul tînăr (tînăr ca o pre
meditare a viitoarei sale 
opere) își asumă de fapt toate 
rigorile posibile, ba chiar și 
imposibilul lor dacă-și rezistă, 
chiar și atunci cînd pare a le 
ocoli cu prudență sau, conș
tient de ele, nu și le mai poate 
stăpîni. înțeleg creația ca pe 
un formidabil efort de supra
viețuire dincolo de tine și de 
limitele acceptate, nedesprin- 
zîndu-te de ele însă, fiindcă 
altfel ar dispărea lupta, ar dis
părea zbuciumul, ar dispărea 
victoria, ar cîștiga inerția. 
Iubesc munții doar fiindcă am 

o lume a lui, proprie, scriito
rul nu ne-o înfățișează ca pe 
un tablou mort El îi dă un 
suflu și, fie el epic sau liric, 
aceasta este însăși expresia 
vieții, cuprinzîndu-i semnifi
cațiile. în cuvîntarea rostită 
cu prilejul vizitării Combinatu
lui siderurgic gălățean, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
sublinia valoarea pentru crea- - 
ția artistică a minunatelor.rea- 
lizări ale socialismului,' ale ‘ 
oamenilor muncii care făuresc 
destinul prosper al patriei 
noastre. Este cu adevărat tul
burător să creezi opere inspi
rate din munca eroică a con
structorilor socialismului. în
tr-un climat fertil, în îm
prejurări istorice favorabile, 
cînd artele noastre sînt pre
ocupate tot mai mult a-și re
găsi condiția de sine, genera
țiile mai noi de scriitori nu 
pot ignora adevărul după care 
orice încărcătură afectivă, 
emoțională trebuie să-și aibă 
un corespondent superior, 
sublimat spiritualicește, în 
opera de artă. Scrierile noas
tre sînt sortite astfel să ex
prime o parte din adevărul 
acestei lumi, să-1 reveleze pe 
acesta, în funcție de diferite 
circumstanțe, într-o manieră 
specifică. Prin atitudinea de 
viață, prin concepțiile impri
mate de fiecare dintre noi- 
ele tind a se încorpora orga
nic la acel bloc de opere artis
tice aflate în contact direct cu 
ideile epocii noastre, consti
tuite într-un tot unitar, aflat 
în deplină conexiune și inter
dependență. Materializate pe 
planul frumosului, asemenea 
intenții devin bun spiritual și 
intră în patrimoniul unei cul
turi. Simbioza între atitudine 
și realizarea ei, între etic și 
estetic este atunci realizată și 
se încheie un ciclu care are ca 
punct terminus verificarea 
valabilității unei opere în 
funcție de epoca și ideile pe 
care le servește. Născută prin- 
tr-o necesitate interioară, 
opera de artă se înstrăinează 
de creator și devine bun al 
cititorului, al maselor. Con
ținutul ei se transmite astfel 
ca un fluid generos de la 
creator la receptor, vehiculînd 
sentimente, idei, atitudini, con
tribuind la aprofundarea cu
noașterii lumii, adueîndu-și 
contribuția, cu mijloacele pro
prii, la transformarea ei.
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văzut și cîmpiile, semănăm 
pentru că trebuie să și cu
legem, scriem fiindcă trebuie 
să răspundem și tăcerii (dacă 
nu strigă) rostului nostru de a 
fi. Nu pot să cred în autori 
fără operă, nu accept operă 
fără biografie, fără acel senti
ment al locului care să mă 
facă să spun : „da, într-adevăr 
și eu m-am născut aici", nu 
cred, la urma urmei, decît în 
sinceritatea artei, prin ceea ce 
are ea permanent ca emoție 
și prin ceea ce slujește ea. Mo
de literare au existat, vor 
mai fi, trebuie parcurse 
dar mai întotdeauna arta, 
a trebuit să facă întoar
ceri spectaculoase spre sine și 
să se reia cu vigoare exact din 
punctul unde rămăsese. La fel 
mi se pare și acum, în cazul 
acestor două simple întrebări, 
dar atît de simple și de succint 
formulate că surprind prin 
autenticitatea lor, spun, la fel 
mi se pare și acum, răspun
surile care se dau sînt în mă
sură să readucă de fapt în 
discuție cel puțin un aspect 
fundamental al artei și anume 
finalitatea ei. Căci fără a ne 
deconspira total, mărturisirea 
trebuie totuși făcută : nu cred 
că scrie nimeni in zadar, fără 
adresă, fără cauză, fără a-și 
pune problema rostului său cu 
atît mai mult cu cît avem în 
spate dacă nu o îndelungă 
tradiție a scrisului românesc, 
cel puțin o oralitate a lui 
exemplară, cu atît mai mult 
cu cît nota distinctă a 
fiecăruia se cîștiga deja greu 
în concertul pe atîtea voci și 
instrumente la cîte asistăm.

Ne mișcăm între răspunsuri 
și, de ce să n-o spunem, jocul 
ne place, vine însă și tristețea 
de îndată ce-1 luăm în seama 
și devenim, prin repetiție, un 
capriciu al lui. Nu, nu scriu 
ca să mă justific și nici ca să 
mă acuz, nu-mi explic ni
mic prin metaforă ci, doar 
mă concep ca o ipostază în 
lucruri, mă creez pe mine 
însumi în preajmă și mă 
confrunt. Pentru că îm-s 
brățișînd o idee vreau să 
o și văd, să mă identific, 
șă o și aud, șă mă edific. 
Iar dacă toate acestea poți să 
le comunici, să le spui altfel 
decît pot fi ele în mod obiș
nuit percepute, atunci scrii nu 
pentru tine ca autor ci pentru 
alții de fapt, cititorii, pentru 
cele o mie și una de chipuri 
ale tale care sînt ei.

Mi-a rămas în fața ochilor, 
pentru totdeauna poate, ima
ginea unei bocitoare în pod
gorii care povestea, pe drumul 
ultim al omului, întîmplări și 
fapte din viața acestuia, cînta, 
se jeluia, judeca, invoca și 
plîngea, se răstea și ierta, nu 
i se vedea la un moment dat 
decît gura, dispăruse și mortul, 
dispăruseră toți, mai rămăsese 
doar ea, bocitoarea, și nu i se 
auzea decît gura, nu i se ve
dea decît gura, era ca o amforă 
în. Univers, nutrea o singură, 
formidabilă voință de a spune 
totul, de la naștere și pînă la 
moarte, totul șub povara aceea 
a timpului care trece îngrozi
tor de repede și solemn atunci 
sub clopotele acelea pe care le 
stîmea spaima că nu-și va pu
tea termina cîntecul, că nu și-1 
va rosti întreg. Mi-am adus 
aminte de ea, de acea formi
dabilă voință a ei, de a spune 
totul despre un om și nu știu 
dacă poezia nu i se aseamănă 
întrucîtva, dacă nu trezește și 
ea cîteodată spaima de a nu 
putea duce, în sfîrșit, pînă la 
capăt, de a nu fi în stare să 
spunem măcar o parte din tot 
ceea ce se constituie și se re
clamă ca adevăr, omenesc al 
nostru, al oamenilor acestui 
timp. Deci, de ce scriu ? Dar 
dacă n-aș scrie ? Tot aș iubi 
poezia, tot aș iubi creația, aș 
fi un cititor doar și mi-aș 
ucide nopțile căutîndu-mi cu 
înfrigurare posibiltatea de a 
mă edifica și prin lectură, prin 
emoțiile și farmecul cu care 
să comunic cu mine, să-mi pot 
deveni mai mult decît sînt, o 
viață în plus, o naștere, încă 
o existență ; aș fi un cititor 
doar, deci iată pentru ce scriu.

CINEMATOGRAFE
AVENTURIERII

Rulează la Patria («ele 9 )
11.30 : 14 ; 16.30; 19; 21,15); 
București (orele 14 ; 16.30 ; 19 ; 
21.15).

DUELUL LUNG
Rulează la Republica (orele 9;
11.30 ; 14 I 16,45 ; 18.45 ; 21,15); 
Festival (orele 8,30 ; 11; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 20); Feroviar (orele 
9—16,30 în continuare. 19:
21.30) ; Excelsior (orele 8; 10.30; 
13 ; 15,30 • 18 ; 20,30); Modern 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 
21 30).

TAj FI ȘI VÎNATORUL
rulează la Capitol (orele 9 j
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Cir
cul de Stat (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 . 20,30); Cinemateca 
(orele 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45; 
21).

DOMNIȘOARELE DIN RO
CHEFORT

Rulează la Victoria (orele 8.45;
11.45 : 14.45 : 17.45 ; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

Rulează la Lumina (orele 9,30 ;
15.45 ; în continuare 19.15).

PRIETENELE
Rulează la Central (orele 91
11.15 ; 13 30 ; 16 ; 18,30 : 21).

JENIA, JENICIKA Șl KA- 
TIUȘA

Rulează la Union (orele 15,30;
20.30) ; ora 18 desene animate.

PRIN KUBD1STANUL SĂL
BATIC

Rulează la Grivita (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 : 18 ; 20,15).

OSCAR
Rulează la înfrățirea (orele
15.30 : 18 : 20.30)

FREDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 
Rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18) ; Unirea (orele 15,30; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la Dacia (orele 9 J
16.30 ; în continuare 18,45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21);
Tomis (orele 9 ; 15,45 în con
tinuare 18,15).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18); Moșilor (orele 15 ; 17,30 ; 
20).

INIMĂ NEBUNĂ... NEBUNĂ 
DE LEGAT

Rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20) ; Viitorul (o- 
rele 15,30 : 18 ; 20.30) ; Vitan (o- 
rele 16 ; 18.15 ; 20.30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NK. 4.

Rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA
Rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30) ; Flamura (o- 
rele 9 ; 13,30 ; In continuare 16 ;
18.15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
Rulează la Volga (orele 9 ; 
15.30; în continuare 18,15;
20.30) .

PASAREA TIMPURIE
Rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I

10,00 — Telecronica economică.
17.30 — T. V. pentru elevi.
18,00 — T. V. pentru specialiști.
18.30 — Curs de limba rusă 
19,09 — Studioul pionierilor Ex

pediție de vacanță la 
Turnu Roșu.

19.30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Film serial „Vikingii*.
20,26 — Arta plastică.
20,45 — Varietăți pe peliculă.
21.30 — Tele glob.
21.55 — Ecran literar — revista

T. V.
22,25 — Mari interpret!. Violo

nistul Isaac Stern (II).
22,59 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Document : Expediție la 

Comore.
20,50 — Telejurnal.
21,00 — O samă de cuvinte... 

Anton Pann : „Povestea 
vorbii".

21,30 — Comedie cu Mickey 
Rooney.

21.55 — Recital de pian Ia patru
mîini

22,25 — Parada vedetelor. Cu... 
Vico Toriani, Rex Gil- 
do. Connie Francis, 
cvintetul Minzoni.

HARALAMB ZINCĂ

KIN©
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroiu, vameș în portal Constanța, moare în condiții 

misterioase. Cazul 1 se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu iăcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști, condusă de un oarecare dr. King. Conti- 
nuîndu-și cercetările. Roman izbutește să dea de sistemul de 
organizare a bandei. Arestarea marinarului Sillone și a ges
tionarului Purje de la „Marinarul vesel" grăbește deznodămîn- 
tul infractorilor.

Ora 21,30
— E mintea mea, se lăudă bătrînul. Eu am născocit tot acest 

mecanism de lucru al filialei.
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Roman zîmbi abia perceptibil ; starea euforică a arestatului, 
iscată din propriile sale mărturisiri. îl amuza.

— Recunoașteți domnule căpitan, organizarea e foarte inge
nioasă.

— A fost, zise Roman, încercînd să-1 readucă pe pămînt, dar 
pensionarul o ținea într-ale lui, continua să se laude, să se minu
neze de toate cîte îi trecuseră prin minte.

Roman îl lăsă să zburde ; îl asculta însă cu atenție. studiindu-i 
fiecare mișcare.

— Orice bandă trebuie să aibă un creer organizatoric, teore
tiza Traian Grigoreecu triumfător. In cazul acesta, eu am fost 
creerul triumfă el.

— Unde e Tom ?
— O să vă spun. Vorbi însă despre cu totul altceva. Inteli

gența obligă, de aceea nu pot să nu apreciez și inteligența altora, 
chiar și a potrivnicilor mei. Dumneavoastră ați ajuns pînă la 
mine, ați reușit să-mi descoperiți bîrlogul. Zău, dar asta-i for
midabil. M-ați momit ca pe-o fiară, m-ați scos din bîrlog, mi-ați 
dat peste cap sistemul de apărare și asta mi se pare și mai for
midabil.

„Ce vrea ? De ce bate cîmpii ?• se întreba Roman încercînd să 
descifreze firea arestatului. Ce vrea să însemne beția lui de cu
vinte ? Să fie doar o simplă manifestare specifică septaugenari- 
lor sau pur și simplu îi place să se laude, să fie lăudat ?“.

— Recunoașteți, domnule căpitan, că sînt ingenios ? se rugă 
Traian Grigorescu...

— Recunosc, răspunse Roman făcîndu-i jocul. Subtil și inge
nios....

Ochii obosiți ai arestatului se aprinseră de flacăra satisfacției. 
Murmură tulburat :

— Ei bine, rețineți, ingeniozitatea mă caracterizează !
— Așa e... sistemul conspirativ al legăturilor telefonice nu 

l-am mai întîlnit.
— Unde să-1 mai întîlniți. domnule căpitan ? Sprîncenele i se 

înălțară brusc a mirare. Șase luni de zile am lucrat la elaborarea 
întregului mecanism organizatoric al bandei. Și apoi, pînă ce 
l-am prins în capcană pe cel de la telefoane...

— Unde e Tom ?
— Tom ? ! exclamă Traian Grigorescu... Nu vă mai neliniștiți 

atît. Vă spun eu de unde-1 luați. Da’ce ziceți de chestia cu maio
rul Sturcea și vînzătorul de ziare ?

— E tare ! îl lăudă căpitanul. „Ce vrea ? Ce urmărește ? con-
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tinuă Roman să se întrebe. O criză de senilitate ? O fi reală, o 
fi simulată. Oricum ar fi, e timpul să pun punctul pe i ?.

— Ascultă, domnule Grigorescu, de unde să-1 iau pe Tom ?
— Nu vă mai frămîntați atita. domnule căpitan. Prin arunca

rea în aer a sistemului meu de apărare, v-ați deschis și princi
palul drum care duce direct la Tom. De astă dată, tonul ares
tatului i se păru ofițerului ceva mai sobru, mai potolit. Să ne 
uităm și să vedem cit e ceasul ! își scoase din buzunărelul de la 
pantaloni ceasul „Omega" și zise, dispus parcă de a colabora la 
prinderea complicelui său : O. mai aveți timp ! aprecie el. Tom 
nu locuiește în Constanța, ci la București. Face naveta cu avio
nul... In noaptea asta, la orele 23, conform graficului, mă va vi
zita...

Roman nu-și putu stăpîni o tresărire. Pensionarul o observă.. 
Căută să-1 liniștească.

— Are o cheie de la locuința mea. Mă vizitează în absență... 
Așa-i regula... Nu stă decît zece minute, apoi pleacă...

— Cum. în absența dumitale ? De ce ? O altă născocire ?
Pensionarul clătină din cap in semn că nu are nici un amestec 

în treaba asta.
— în odaia mea, se află ascunsă în gura sobei o casetă de fier... 

E a lui.. Am preferat să nu știu ce anume ascunde Tom în ca
setă... Astă seară va veni... Vecinii îl știu ca pe un văr al meu... 
îl puteți lua de la mine ca din oală...

Un surîs larg i se ivi pe chip și Roman avu sentimentul că a- 
restatul se bucura la gîndul că Tom va fi luat ca din oală. „M-a 
cam zăpăcit pensionarul ăsta ingenios, își spuse Roman. Ce să 
fac, să-1 cred ? Ce interes ar avea să mă mintă ? E în mîinile 
noastre. Orice declarație falsă s-ar întoarce împotriva lui ca un 
bumerang. Doar să nu-i pese de eventualele lovituri ale bu
merangului.

Celălalt, intuind parcă gîndurile ofițerului, căută să-i cîștige 
încrederea.

— Pe Tom o să-1 prindeți, n-o să fie prea greu. Cu șeful o să 
fie ceva mai greu...

— Cum, Tom are și el un șef ?
— Da... Legătura bandei cu „Filiala" de aici... Nu știu cine e. 

Nici unde își are domiciliul.
Roman își cercetă ceasul de la mînă. Avea destul timp să ia 

cuvenitele măsuri, mai cu seamă că locuința ingeniosului pensio
nar fusese pusă sub supraveghere.

— Deci, nu-1 cunoști ?
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— Nu,
— Nu știi care-i rolul lui ? stărui Roman.
— Știu doar~ atît... că în fiecare lună, apare un alt personaj... 

o altă legătură... Iar în treaba asta n-am vrut să mă vîr... Eu... 
ideile mele...

— Deocamdată. îl întrerupse Roman, ne oprim aici. O să te re
tragi...

— La „camera de meditații", glumi Traian Grigorescu.
— Ai mai stat ?
— Nu. nu... se apără arestatul.
— O să te retragi și o să scrii totul mai pe larg... Jocul s-a ter

minat.
— Da, aveți dreptate, jocul s-a terminat. Domnule căpitan, ați 

pus mîna pe celebrul „Aristotel — omul cu idei"... Sînteți prea 
tînăr ca să fi auzit de mine... în 1937, mă căutau toate polițiile 
din Europa... Nu știu dacă e permis...

— Nu, nu, nu e permis, rise Roman și. dornic să stăvilească la 
vreme o nouă efuziune sentimentalo-euforică a celebrului pensio
nar, apăsă pe buton. Se ivi de îndată un plutonier-major. Ares
tatul se ridică, spuse noapte bună și se îndreptă spre ieșire. Cînd 
ajunse lîngă ușă. Roman îl opri :

— Stai, domnule Grigorescu, aș vrea să te mai întreb ceva...
— în fața învingătorului, declară el patetic, mă plec cu res

pect...

XII Marele Patron
1.

Ora 23,00
Debaraua era îngustă si sufocantă, ca un sicriu. Mirosea a 

naftalină. Și pe măsură ce minutele se scurgeau, așteptarea se 
transforma într-un chin parcă fără sfîrșit. Roman rezistă cît 
rezistă, dar după o bucată de vreme, fu cuprins de o senzație 
apăsătoare — minutele i se păreau ceasuri nesfîrșite. Transpira 
într-una, iar maioul și cămașa i se lipiseră neplăcut de pioîe. 
Și doar era obișnuit să aștepte ; își educase voința în acest sens. 
Niciodată însă nu-i fusese dat să-si aștepte prada în aseme
nea împrejurări. încercă să se gîndească la cu totul altceva 
decît la misiunea pe care ar urma s-o ducă la îndeplinire... Lili 
îi răsări de îndată înaintea ochilor.

(VA URMA)
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scrisori de pe șantiere
Costinești, Constanța, Mamaia... Dimineți romantice. Seri ro

mantice. Pretutindeni, pe litoralul Mării Negre, admirăm tineri care 
cintă, tineri care dansează, tineri îndrăgostiți.

...Undeva în noapte se aude zarvă tinerească; glasuri melo
dioase acompaniază o chitară. Același tablou romantic. Dar decorul 
de data aceasta nu e marin. Ne aflăm tot in Dobrogea, dar nu la 
malul mării. In locul plajei, privirile alunecă peste lanuri întinse 
de grîu, terenuri cultivate cu porumb, livezi de piersici și de caiși. 
Cei care cîntă sînt studenți. Chitara și glasurile lor dau farmec 
serii dobrogene. Iar ei sînt tineri, sînt veseli, sînt frumoși. Și 
au o nemaipomenită sete de viață.

„Reședință" de vacanță pentru 900 
de studenți

Peste 900 de studenți au venit în Dobrogea să ajute la strînsul 
recoltelor. E iulie și e vacanță. Iar în vacanță, cînd spui Dobrogea 
te gîndești la litoral — cu plaja, cu terasele de dans, cu barurile. 
Dar Dobrogea poate fi și altfel de reședință de vacanță: o reșe
dință de muncă. La Ostrov, la Agigea, la Tulcea, la Medgidia — 
studenții trec (după examenele exigente ale sesiunii din iulie) încă 
un examen al hărniciei, alături de lucrătorii întreprinderilor agricole 
de stat.

— După cele 20 de zile petrecute pe ogoarele Dobrogei, mulți 
dintre noi vom pleca în taberele studențești de la Izvorul 
Mureșului, Pîriul Rece, Timiș, Costinești, vom organiza excursii 
în Delta Dunării, în munți. De ce am venit mai întîi aici ? Este 
foarte simplu de înțeles. Beneficiem, în facultăți, de condiții optime 
de studiu și învățătură: cămine confortabile, cantine, laboratoare 
modeme, biblioteci, case de cultură și cluburi studențești. Toate 
acestea au necesitat investiții însemnate. Acum, cînd tineretul țării 
semnează o prezență de prestigiu pe șantierele muncii patriotice, 
noi, studenții, nu puteam sta deoparte. (Andrei Popescu — student 
in anul III, Facultatea de drept din București).

Un sentiment de mîndrie
l.A.S. Agigea. Mai întîi o notă bună pentru ospitalitatea gospo- 

iarilor de aici. Studenții le-au adresat mulțumiri pentru dormitoarele

Contactul nemijlocit cu pro
ducția în timpul celor două săp
tămâni (anul II) sau o lună (anul 
III și IV’) ale stagiului de prac
tică oferă multiple avantaje de 
fructificat și în sensul cultivării 
interesului, aptitudinilor studenți
lor pentru munca de cercetare
— înțelegind prin aceasta totali
tatea treptelor sale succesive, 
de la informare și documentare 
pînă la experimentul de labora
tor și elaborarea unor concluzii. 
In acest sens, de o deosebită în
semnătate pentru succesul unor 
investigații științifice în cadrul 
cercurilor studențești este atrac
ția deosebită pe care o exercită 
studiul problemelor producției.
Gîndul că rezultatele acestei
munci pot interesa direct un a- 
numit loc de muncă, în sensul 
aplicabilității imediate, fertilizea
ză eforturile cercetătorului stu
dent, adaugă un plus de res
ponsabilitate activității sale. Dar 
și mai important este faptul că 
asemenea teme de cercetare date 
în lucru în timpul practicii în
lesnesc și pretind cunoașterea 
aprofundată a unor mașini, uti
laje, procese tehnologice în sec
ții și ateliere, presupun studiul 
unor documentații de specialita
te, convorbiri profesionale apro
piate cu muncitorii, tehnicienii, 
inginerii uzinei. In această am
bianță — producția însăși, în 
diverse ipostaze de lucru — vii
torul inginer se exersează 
perior pentru o activitate
concepție, ca cercetător al pro
ceselor de producție.

Dar au studenții, în timpul pe
rioadei de practică, răgazul de 
timp necesar unor astfel de stu
dii ? Se poate răspunde „da" fără 
ezitări, cu cel puțin două argu
mente esențiale : 1. Anul acesta 
ziua de practică este, pentru toți 
anii de studiu de 6 ore; 2. în
suși programul de practică iese
— cu diverse specificități, în func-

critică a unor tehno- 
(abricație — aplicată 

metodă eficace de or- 
a practicii anului IV.

SESIUNI ȘTIINȚIFI I

ție de facultate, an de studiu și 
locul de practică — din cadrul 
unei activități obișnuite, so li ci
tind studentul la cercetare, pen
tru a-1 activiza ca practicant. 
Atributele unei cercetări iși pro
pune să capete chiar referatul 
de practică al studentului de a- 
nul II — lucrare științifică de 
documentare metodologică, obli- 
gind la expunerea riguroasă a 
unei teme, cu suita datelor, de
senelor și argumentației de spe
cialitate. O cercetare propriu- 
zisă se realizează mai ales prin 
urmărirea 
logii de 
curent ca 
ganizare

primi, dacă nu soluții, unele 
sugestii utile".

In acest an cei mai buni își 
încearcă „puterile" inginerești 
studiind și una dintre următoa
rele teme : Sistemul de lansai © 
a comenzilor; Succesiunea ope
rațiilor la un tact de montaj; 
Amplasarea optimă a depozite
lor și a magaziilor. Chiar celor 
din anul III le-a fost recoman
dat studiul unor fonte speciale, 
tratamente termice speciale — 
activitate cu atît mai eficace cu 
cît în prezent pentru combina 
auto-propulsată în uzină se ex
perimentează numeroase mate
riale și procedee noi.

Asemănător se procedează la

CE IN UZINA

DOBROGEA
ROMANTICA
curate, pentru masa excelentă, pentru solicitudinea cu care au 
fost înconjurați...

La început au fost primiți cu neîncredere: „Ei, parcă au 
venit aici să muncească !... Băieții sînt doar în vacanță . Era, 
desigur o prejudecată și „băieții" — studenți la Facultatea de ma- 
tematică-mecanică din București — s-au grăbit s-o dezmintă. 
Au fost harnici, au muncit cu tragere de inimă, au efectuat lucrări 
de calitate. Concluzia : „Așa studenți, da !"

Cine plătește?
De la Nazarcea — studenții Institutului de limbi străine și 

ai Facultății de limbă și literatură română au plecat cu 10 zile 
mai devreme. De fapt, n-au plecat ci au fost invitați să plece de 
către conducerea l.A.S. Ne vine greu acum să recapitulăm faptele — 
pentru că fiecare parte susține altceva.

• Conducătorii studenților: Nu ni s-a asigurat „front de lucru", 
nu am fost primiți ciȚospitalitate"...

• Conducerea l.A.S.: „Studenfii au venit aici să facă plajă, nu 
să muncească. Niciodată nu și-au îndeplinit norma, ziua de lucra 
era pentru ei de numai 3—4 ore“.

Ni s-a arătat însă un document care face putină lumină in 
această controversă: procesul verbal încheiat la plecarea studen
ților și semnat de reprezentantul Universității din București, 
asistentul Dan Mazilu. Reținem două sume: „Studenții au realizat 
lucrări în valoare de 18 200 lei in timp ce costul mesei s-a ridicat 
la valoarea de 38 053,95 lei". Actul e acț — așa că : Cine plătește f

Prietenul din Medgidia
Răsfoim presa din vara anului trecut. Directorul l.A.S. Medgidia, 

ing. Marin Tudoran, declara că este mulțumit de aportul studen
ților de la Drept la strîngerea recoltelor ji ci ar dori să-i aiba 
oaspeți și peste un an.

Studenții au răspuns bucuroși invitației. Acum sint „musafiro" 
inginerului Tudoran. Dar niște „musafiri" foarte harnici, de care 
directorul se declari foarte mulțumit. „Se declara e un fel de a 
spune. Pentru că nu e vorba de o declarație verbali ci de fapte: 
condiții de dormit — excelente ; masă — excelentă ; desertu. — 
în livada cu piersici. Și încă o invitație la Medgidia, pentru vara 
viitoare.

Folcloriștii
A început vacanța. La munte 

sau la mare, pe toate itinerariile 
răsună din mii de piepturi cîn- 
tecele studenților. In corul ge
neral al vacanței... excepție. O 
sută de studenți stau încă în bi
blioteci, aplecați asupra cărților. O 
sută de studenți, din București, 
Iași, Cluj și Timișoara, continuă 
să se pregătească sub atenta în
drumare a unor cadre didactice 
de specialitate. Sînt din toate 
facultățile, de la Filologie, Arte 
Plastice, Geografie, Istorie, Con
servator, iubitori ai nesecatului 
izvor de apă vie care este arta 
populară. Cei mai mulți au parti
cipat la primul Colocviu națio
nal al cercurilor științifice stu
dențești de folclor, care și-a des
fășurat lucrările în primăvara 
acestui an, în cadrul Festivalului 
artei studențești. Cu sprijinul 
material al Comitetului Executiv 
tl U.A.S.R. s-au constituit bri
găzi complexe de cercetare ce

se vor deplasa 
patru dintre 
zone folclorice

...De la Iași 
mele Mioriței, 
cea, brigada condusă de lector 
universitar Vasile Adăscăliței. 
Grupul va urmări și existența 
teatrului populai în zona centra
lă a țării. îndrumați de lectorul 
Gabriel Manolescu, timișorenii, 
cărora li s-au alăturat și cîțiva 
membri ai cine-clubului „Gau- 
dearnus" se vor deplasa pe valea 
rîului Nera, în Munții Semeni- 
cului, pentru a întocmi mono
grafia folclorică a acestei zone. 
Depresiunea Vad — Borod și sa
tele răsfirate în Munții Codrului 
vor fi cercetate de către stu
denții clujeni, îndrumați îndea
proape de către Traian Mîrza și 
Dumitru Pop.

Bogată în tradiții și obiceiuri 
străvechi, Ț 
cercetată de studenții bucu-

în aceste 
cele mai 
ale țării, 
va pomi 

în județul *Vran-

bogate

îectul de diplomă. Un exemplu : i 
ing. Dinu Comănescu insistent I 
solicitat anul acesta la reparti
zare, de către reprezentanții uzi
nei — tocmai pentru că a în
ceput să studieze o seamă de TURISTUL I

SE CUISOASTEi
I

aspecte specifice ale producției I 
întreprinderii încă la practica |
din anul II și a făcut-o cu 
interes și reală capacitate în I 
dezvoltări succesive, pînă în | 
stadiul lucrării de diplomă.

Susținem deci că organizarea I 
unor sesiuni tehnico-științifice I 
este necesară și posibil de orga
nizat în fiecare întreprindere — I 
centru de practică, pentru a I 
fructifica, selectiv, o activitate 
cu rezultate interesante și pen
tru a mijloci discuții, un s 
de informații și metodă de lucru 
pe teme de snecialitate 
studenți, beneficiind, în t 
timp, de prețioasele recomandări 
ale specialiștilor și ale cadrelor 
didactice îndrumătoare.

de practică o parte dintre refe
ratele studenților să fie prezen
tate în cadrul unei sesiuni știin
țifice. Erau invitați studenții, 
cadrele didactice Prezența ingi
nerilor sub îndrumarea directă 
cărora fuseseră elaborate, obser
vațiile și sugestiile lor de spe
cialiști făceau aceste reuniuni 
științifice deosebit de interesan
te. Desigur, rămînea important, 
de cele mai multe ori, aspectul 
FORMATIV al acestor informări 
tehnico-științifice. Dar nu e pu
țin lucru, căci dintre autorii și 
temele acestor referate s-au 
recrutat adesea teme și autori 
de valoroase lucrări științifice în 
cercurile studențești, ori la pro-

tate în I 
pînă în J DUPĂ

meet discuta profesorii, discuta ■ 
studenții. în acest domeniu sint I 
întrebări care încă așteaptă un ’

și pen- I 
schimb I 
? !

între I 
același |

su- 
de

biect discută profesorii, discută

construite în între-

ION TRONAC• • • • •

*
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• ‘'AGFNA stuhen

în- 
pa- 
stu- 
vor

notelor mari. Această 
nu poate trece neobser-

în expediție

La fiecare ediție anuală a 
practicii studenților — arăta re
cent ing. Constantin Dinu, de la 
Uzina „Semănătoarea" — comu
nicăm practicanților din anul 
IV. specialitatea ..mecanică agri
colă" — o serie de probleme de 
organizare, optimizare a fluxului 
de fabricație a căror rezolvare 
ne preocupă, cu speranța, de 
multe ori confirmată, că

Uzinele „23 August" unde prac- 
ticanților din anii superiori le 
sînt date în atenție specială ur
mărirea critică a elaborării unor 
tehnologii ori a normării unor 
operații și studiul utilajelor mai 
importante 
prindere — cu explicarea carac
teristicilor de funcționare, a mo
dului de lucru. Aici, aproape 
consecvent, ani de-a rândul, s-a 
obișnuit ca la sfîrșitul perioadei

pe ur-

Țara Loviștei va fi

muntelui
...Pînă nu demult, spuneai 

„Dîrste” și sunetele nu aveau o 
rezonanță deosebită de cea bine
cunoscută în Tara Bîrsei. Auzin- 
du-1 gîndeai la aceeași zare ști
ută a Brașovului, un pod de cale 
ferată și un drum de asfalt, sfîr- 
tecînd cîmpia ca un fierăstrău... 
nn drum de plopi, ridicați, verzi 
dolomiți. la intrare cu muntele 
vecin. Și era. și încă mai este 
vizibl acolo, un maidan, pe care 
pădurea și muntele, și orașul se 
fereau sâ și-1 recunoască în cu
prinsul domeniului lor.

...Dar într-o zi a început asal
tul. Și muntele nu s-a împotri
vit, și pădurea n-a strigat iar o- 
rașul. întreg orașul a început să 
urmărească bucuros victoriile 
zilnice ale tinerilor. Coloanelor 
de brigadieri-studenți le-au des
chis drum cei de Ia Uzina de 
autocamioane, de la Șantierul 
de locuințe al Trustului 5 Con
strucții. dc ta Baza de utilaje și 
alte întreprinderi brașovene. S-a 
construit un pod, o rampă de 
acces și lupta a fost atunci în 
toi. Azi. de-acolo vin vești des
pre muncă, de-acolo răzbat dea
supra Brașovului, departe. în
demnuri și cîntece de brigadier. 
Și lumea știe că acolo e șantier, 
pentru că acolo răsună Hei 
rup !*. chiar dacă nu cad stînci 
de fier, pentru că acolo se mun
cește și se vede rodul zilnic al 
muncii pe fata întinerită a locu
lui. . De la 1 iulie, zilnic. 6 ore 
de lucru în două schimburi, sute 
de studenți ..

... Dorin Ardeleana Sorin Că- 
prieescn. Alexandtu Greavu 
dau aici o replică, se verifică, in 
întrecere la distantă, cu colegii 
lor porniți, la început de inlie. 
către ogoarele întreprinderilor 
agricole de stat, pentru a parti
cipa la strîngerea recoltei. Iar 
alături în același efort entuziast 
dăruit unei utile opere de con
struire si înfrumusețare, colegii 
lor Maria Bejan. Aurelian Opriș. 
Florin Constantin Virginia Curu 
Si încă alti multi pe ore soarele, 
treeînd deasupra Tării Bîrsei. îi 
lumina cu vreme in urmă, pe 
eînd durau, laolaltă cu sute de 
băieți si fete de-o vîrsti drum 
nou către Poiană sau ..Stadionul 
tineretului".

„Dîrste" va fi. nu peste multă 
vreme, și un minunat loc de a- 
grement. propice practicării 
sporturilor. Baza sportivă ame
najată aici pe o întindere de 
6 ha Înseamnă terenuri de fot
bal. de volei, tenis. Va fi aici un 
strand, va fi aici un omping. o 
pirtie de schi. Pentru ceea ce va 
fi. la dispoziția tinerimii univer
sitare. această nouă podoabă e- 
dilitară a Brașovului, lucrează 
febril. în întrecere cu ei înși$i. 
în acest fierbinte miei de vară, 
studenții.

„Dîrste- — șantier universitar 
al muncii voluntar-patriotice.

Munți, cărări șerpuitoare, stră
juite de brazi umbroși, vile co
chete. Un decor de basm pur- 
tînd un nume pitoresc: Izvorul 
Mureșului Nu este necesară o 
prezentare detaliată. Stațiunea 
este bine cunoscută in lumea u- 
niversitară. In fiecare vară vin 
aici, să petreacă o parte din zilele 
vacanței, sute de studenți. Ta
băra — organizată de către Co
mitetul Central al U.T.C. și Co
mitetul Executiv al U.A.S.R — 
prezintă un element specific, de
terminat de conținutul activită
ții : „instruire și odihna*.

...Odihnă* — adică plimbări m 
serile romantice sau în dimine
țile cu rouă, excursii yi drumeții, 
baluri și carnavaluri, meciuri de 
fotbal sau de volei, de tenis etc— 
etc.

...Dar instruire ? Termenul se 
dovedește a fi impropriu ; faptul 
acesta, credem, nu are insă prea 
mare importanță. El este conven
țional. Instruire — adică schimb 
de opinii, de impresii — privind 
perfecționarea educației univer
sitare .yi extrauniversitare; întîi- 
niri cu personalități de seamă din 
lumea științei și culturii.- orga
nizarea unor seri cultural-educa
tive model; organizarea unei ac
tivități sportive model—

★
Ne place să vorbim despre stu- 

der.ți care trec în mod strălucit 
examenele, care fac descoperiri 
științifice încă din timpul anilor 
de învățătură — și să-i numim 
studenți eminenți. Dar tabolul 
vieții universitare nu prezintă 
numai elemente de acest fel. De 
multe ori se conturează imagini

contradictorii: studenți care 
vață îndemnați de o nobilă 
siune pentru profesie și 
denți care învață pentru că . 
să obțină o diplomă; studenți 
care gîndesc și studenți care to
cesc ; studenți care „rup cartea*' 
pentru că sint avizi de cunoaș
tere și studenți care „rup cartea" 
pentru că sînt stăpîniți numai de 
ambiția 
realitate

E drept, fiecare student are 
modul său de lucru, fiecare or
ganizație de tineret promovează 
propriile sale metode educative. 
Vom observa chiar necesitatea 
unei corelații : numai cînd meto
dele de educațiela care recurge, 
să spunem organizația U.T.C. 
dintr-o facultate, sint inspirate de 
însușirile personale ale studenți
lor, numai atunci ele pot con
tribui, la rîndul lor, la influen-

reșteni, conduși de prof. dr. do
cent Mihai Pop. Brigada bucn- 
reștenilor 
„întăriri" 
cercetători cu experiență de la 
Institutul de Etnografie și Fol
clor al Academiei R.S.R„ membri 
ai expediției.

La baza organizării acestor 
brigăzi a stat largul schimb de 
opinii ce a avut loc în timpul 
lucrărilor Colocviului național 
ținut la București în luna apri
lie. Cu acel prilej, s-a subliniat 
printre altele și necesitatea ca 
brigăzile studențești să urmăreas
că, paralel cu munca de culege» e 
a unor producții folclorice — 
și de formare a unor superioare 
deprinderi metodologice în aceas
tă direcție — realizarea unor 
filme cu caracter documentar a- 
supra portului, dansurilor și ar
hitectonicii zonelor investigate. 
S-a precizat, de asemenea, că 
este foarte util să se studieze și

a primit importante 
în persoana cîtorva

influența mediului geografic, a 
condițiilor de viață, în legătură 
cu păstrarea bunurilor naturale și 
spirituale ale culturii populare. 

Beneficiind de îndrumarea 
competentă a cadrelor didactice, 
de contribuția unor specialiști, 
folosind bogata experiență de 
lucru a brigăzilor studențești 
care au organizat cercetări în
drumate, cu ani în urmă, de 
dascăli ca Guști, Vîlsan, Den- 
sușianu ori Mușlea, cele patru 
brigăzi complexe care pornesc 
în curind la drum își propun ca, 
dincolo de pregătirea unor refe
rate științifice care să fie susți
nute îd cadrui cercurilor de fol
cloristică din facultăți sau la se- 
minariile naționale studențești, 
să ducă prin timp frumoase tra
diții ale școlii superioare româ
nești.

vată de către organizațiile de ti
neret din facultăți. Firește, ni
meni nu intenționează să forțeze 
uniformizarea peisajului studen
țesc. Ar fi, de altfel, și imposi
bil. Dar organizațiile U.T C., aso
ciațiile studenților sint chemate 
să contribuie la crearea în facul
tăți a acelui climat in care bo
găția de cunoștințe, pregătirea 
înaltă să echivaleze cu un titlu 
de noblețe spirituală, spre care 
să aspire orice student. Cum ? 
Prin ce metode ? Iată întrebări 
la care se va încerca sâ se răs
pundă in cadrul unor simpozi
oane și „mese rotunde* ce cor fi 
organizate in tabăra de la Iz
vorul Mureșului.

In unele cercuri universitare se 
manifestă pesimism față de efi
ciența unor asemenea dezbateri. 
Am auzit adresîndu-se deseori 
întrebarea: Se pot da „rețete* 
precise privind formarea unui 
stil de lucru universitar — cînd 
se știe că munca intelectuală di
feră de la personalitate la per
sonalitate, de la specialitate la 
specialitate ?

țarea acestor însușiri. Cele spuse 
nu înseamnă insă că din cunoaș
terea diferitelor „sisteme* de e- 
ducație nu se pot căpăta suges
tii foarte folositoare; că diferi
tele „sisteme* nu se pot completa 
unele pe altele în privința unor 
probleme comune. De aceea aș
teptăm cu optimism colocvii
le studențești de la Izvorul 
Mureșului care vor aborda teme 
de interes major: „Cum pot spri
jini organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile studenților procesul de 
modemizaie și perfecționare a 
metodelor de învățâmint" ; „Or
ganizarea și conducerea activită
ții de cercetare" ; „Timpul de 
studiu" ; „Alegerea și rolul repre
zentanților studenților în senatul 
universității" ; „Propuneri pri
vind îmbunătățirea regulamentu
lui de funcționare a cercurilor 
științifice studențești".

★
Ceea ce îl frâmîntâ mult pe 

student este găsirea unui echili
bru convenabil in raportul din
tre cultura de specialitate și cul
tura generală. Asupra acestui tu-

răspuns... ■
Cîteva mese rotunde, simpo- | 

zioane, colocvii — care vor in- * 
truni studenți, reprezentanți ai 
Ministerului lnvățămîntului și ai 
Comitetului Executiv al U.A.S.R.
— și-au propus să trateze această 
temă. Se va discuta pornindu-se 
de la timpul liber al studentului, 
de la preocupările pe care acesta 
le are (sau și le poate crea) pri
vind informarea în domeniul po
litic, științific, cultural-artistic; 
completarea cunoștințelor profe
sionale ; educarea — sau forma
rea — aspirațiilor, gusturilor, in
tereselor și aptitudinilor. Reți
nem cîteva teme : „Timpul liber 
este o creație a studentului" ; 
„Personalitatea casei de cultură a 
studenților" ; „Ce rol are clubul 
în viața culturală din universi
tate ?“ ; „Există un „stil studen
țesc” al distracției Mai notăm 
aici o întîlnire intre studenți și 
membrii juriilor Festivalului ar
tei studențești ; o altă întîlnire, 
între studenți și redactori ai 
blicațiilor pentru studenți; 
tîlniri cu oameni de teatru, 
neaști, scriitori, critici de artă.

Dar evenimentul cel mai 
marcabil îl constituie organizarea 
la Izvorul Mureșului, în luna 
august, a simpozionului interna
țional „Studenții, arta și cultura". 
Educația extrauniversitară —am- 
plificîndu-și continuu atribuțiile
— devine „educație paralelă" 
care dublează învățămintul uni
versitar și al cărei rol în îmbo
gățirea cunoștințelor și în forma
rea aptitudinilor depășește ade- 1 
seori pe cel al învățămîntului, cel I 
ntltin elin rnnnrtnl r’nnfUAfii ci /J *puțin sub raportul cantității și al 
intensității. Scopul acestei educa
ții paralele „este, în primul rînd, 
antrenarea studenților la o bogată 
viață culturală, apropierea lor de | 
artă. E firesc, așadar, ca studenții * 
să se întîi nească — pe plan in
ternațional — și să discute despre 
aceste probleme.

Desigur, programul vacanței la 
Izvorul Mureșului este mult mai 
bogat. Noi am reținut aici numai 
cîteva din trăsăturile esențiale ale 
acestui program, urmînd să reve
nim pentru a consemna rezulta
tele acestor importante dezbateri 
studențești.

Asistent unlv. 
EUGEN MARINESCU

Desene de: N. CRIȘAN

ESTIVALA 
RESTANȚIERU LUI

ADRIAN VASILESCU

Joc pe „piața Teiului
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VALERIU BONȚESCU — 
Brăila: Lista liceelor indus
triale care funcționează în 
țară, precum și localitățile în 
care ființează, o găsiți în bro
șura intitulată „îndrumător 
pentru admiterea în liceele 
de specialitate", editată de 
Ministerul învățămîntului. 
Broșura a fost pusă în vîn- 
zare în librării și poate fi, 
de asemenea, consultată la 
orice liceu de specialitate sau 
școală generală din țară.

FLOREA ION — (județul 
Timiș ; Dacă ați promo
vat clasa a X-a a școlii de 
cultură generală cu durata de 
11 ani vă puteți înscrie în 
anul școlar 1968—69 în clasa 
a Xll-a de liceu. întrucît 
sînteți militar vă puteți în
scrie la învățămîntul fără 
frecvență la un liceu din lo
calitatea în care vă satisfa- 
ceți serviciul militar.

IFRIM MANOLACHE — 
Focșani (jud. Vrancea): Se
riile de elevi care sînt în 
prezent în clasele X—XI ale 
învățămîntului seral sau fără 
frecvență vor face liceul cu 
durată de 4 ani.

RIZEA ILIE — Plenița 
(județul Dolj): Examenele la 
cursurile fără frecvență se 
pot susține numai la liceele 
care au astfel de secții. In- 
trucît la liceul din Plenița nu 
există asemenea secție nu vi 
se poate aproba să susțineți 
examenele la acest liceu. 
Aveți însă posibilitatea să vă 
completați studiile înscriin- 
du-vă în anul școlar 1968—69 
la un liceu cu secție fără 
frecvență dintr-o localitate 
apropiată de Plenița, de 
exemplu, la Calafat.

GIURMA C. CONSTAN
TIN — Tg. Jiu (Gorj) s Nu 
există școli de excavatoriști, 
întreprinderile de construcții 
își pregătesc cadrele de care 
au nevoie în această meserie 
prin cursuri de calificare la 
locul de muncă, atunci cînd 
«ste necesar.

BREABAN NECULAI * — 
Str. Rotarilor nr. 125 — Hu
nedoara î Sesiunea din toam
nă a examenului de bacalau
reat se va ține între 17—21 
august. Centrele în care se 
vor desfășura examenele vor 
fi anunțate la timp, prin 
presă.

DICIANU VICTORIA — 
satul Lunca, (județul Ialomi
ța) ; Amănunte despre școlile 
postliceale de specializare, 
precum și rețeaua lor, veți 
găsi în „îndrumătorul pentru 
admiterea în școlile de spe
cializare postliceală". care se 
va afla în librării pînă la 
sfîrșitul acestei luni, sau în 
primele zile ale lunii viitoare.

BALICA LUCIA — Motru, 
Bloc, D, tronson A, ap. 88, 
(județul Gorj); H.C.M. 1190/ 
1967 art. 2 prevede urmă
toarele : „Pentru prezentarea 
o singură dată Ia concursul 
de admitere în învățămîntul 
superior (...) se acordă cîte 
un concediu fără plată de 
pînă la 90 de zile calenda
ristice anual“. întrucît ați be
neficiat de acest drept anul 
trecut, acum nu vi se mai 
poate da concediu de studii 
fără plată.

IĂȘUI ELENA — Str. Ba
tozei nr. 20, Bîrlad (județul 
Vaslui) ; Școli de stenodacti
lografie postliceale, se află 
la București (Bd. Lacul Tei 
63) și la Craiova (str. Vasile 
Alecsandri 21), Școala din 
București are două secții 
una în limba română 
și una într-o limbă stră
ină (engleză. franceză, 
germană). Cea de la Craiova 
are numai secția de stenodac
tilografie în limba română, 
înscrierile se fac între 1—22 
septembrie. Examenul medi
cal va avea loc în zilele de 
23 și 24 septembrie, iar ce
lelalte examene se vor da în
tre 25—30 septembrie. La în
scriere se vor prezenta urmă
toarele acte : certificatul de 
naștere în original și copie- 
diploma de bacalaureat, sau 
certificatul de absolvire al 
liceului în original, buletinul 
de analiza sângeului (efectu
ată cu cel mult 3 săptămîni 
înainte de concurs) rezultatul 
examenului radiologie pulmo
nar (efectuat cu cel mult 3 
luni înainte de concurs), cer
tificatul medical eliberat de 
circumscripția medico-sani- 
tară la care candidatul este 

' în evidență, sau fișa de con
trol medical. Pentru admite
re nu se pun condiții de vîr- 
stă. Examenul va consta din 
probe orale și scrise la limba 
română sau la limba străină 
aleasă și geografia României 
oral. Vă dorim mult succes.

VICTOR RAREȘ
Și

OCTAVIAN URSULESCU
h------------------------------

ANOMALII IN

ȘCOLARIZAREA 
CADRELOR NECE

SARE AGRICULTURII
(Urinare din pag. 1) 

privește școlarizarea tehnici
enilor.

— La noi, ne spune ing. a- 
gronom Lucian Iacob de la 
C.A.P. Secuieni, au fost șco
larizați 8 tehnicieni dar mai 
lucrează numai 4 (patru). Cei
lalți patru, fiind fete s-au că
sătorit și au devenit automat 
casnice.

— Și cum rămîne cu banii 
cheltuiți de cooperativa agri
colă de producție pentru șco
larizarea lor timp de patru 
ani ?

— Știu eu ?!... Dacă au fost 
trimise numai fete ?! Și anul 
acesta trebuie să ne mai vină 
două tehniciene școlarizate in 
felul acesta și eu nu știu ce 
vom face cu ele.

— Cum adică „școlarizate 
în felul acesta" ? Nu v-ați dat 
și dv. asentimentul ca inginer 
pentru a fi trimise la școală ?

— Nu. Eu pur și simplu mă 
trezesc cu ele că vin în prac
tică. Nu numai că nu se ține 
seama de necesități, dar 
această încredere, aici, la noi, 
este acordată aproape numai 
fetelor.

Iată deci o „orientare" și 
mai și. La C.A.P. Secuieni vor 
fi peste cîtva timp 10 tehni
cieni. Dar la cooperativele din 
Plopana, Lipova, Odobești și 
altele din județul Bacău nu e 
nici .un tehnician. Aceasta do
vedește că intr-adevăr în 
școlarizarea cadrelor medii 
necesare agriculturii prin mij
loacele cooperativelor agricole 
de producție nu este o orien
tare bună, sau nu este deloc. 
Recrutarea de cadre în multe 
locuri se face conform bunului 
plac, a bunei dispoziții a unui 
președinte sau altuia de a tri
mite' la școală sau de a nu 
trimite pe nimeni. Și a-

Noutăti
9

S-au împlinit în acest an 
120 de ani de la Revoluția 
din 1848, Memorabilului 
eveniment din • istoria po
porului nostru Direcția Gene
rală a Poștelor îi consacră o 
emisiune de mărci poștale 
formată din trei valori.

Mari figuri de revoluțio
nari care au militat pentru 
triumful ideilor progresiste 
ale Revoluției de la 1848, sînt 
descrise pe cele trei valori ce 
formează emisiunea : Nicolae 
Bălcescu — 55 bani; Avram 
Iancu — 1,20 lei ; poetul Va
sile Aleesandri — 1.60 lei. 
Mărcile sînt reproduceri după 
tablourile pictorilor: Gh. 
Tattarescu ; B. Iscovescu ; și 
N. Livaditi. Un leit motiv 
grafic, înfățișînd un grup de 
pașoptiști purtind drapelul 
Revoluției din 1848, este ilu
strat pe fiecare timbru. Tipa» 
rul offset în patru culori pe 
hîrtie cromo-gumată. margi
nile dantelate, format 33 X 54 
mm.

(U*mare din pag. I)

este răspunzător pentru o ase
menea uzură morală a clădirii ? 
Are cineva dreptul să compro
mită investiții de mare utilitate?

Aparent totul a început de 
la o glumă : „Mă, tu știi 

box ?“ Cel întrebat. Gh. 
Dobre, nu știa dar s-a apărat 
cît l-au ținut pumnii. A doua 
zi în zori, după o noapte de 
chef și barbut, lașul adversar 
Pandrea I, ajutat de alți tineri, 
l-a bătut pe Dobre lăsîndu-1 
fără cunoștință. Doctorii spun 
că a avut chiar noroc, lovitura 
primită ar fi putut să-i fie fata
lă. Acum a ieșit din spital dar 
urmele bătăii sînt încă evidente.

Contrariată, îi întreb pe băie
ții de la dormitorul 23 de ce 
nu au intervenit în ajutorul co
legului lor de cameră. îmi răs
pund : „Ni s-a urît cu binele ?“ 
..Nu-i cunoașteți pe cei de la 16 
și mai ales pe frații Pandrea"...

Nu, nu-i cunosc. Dar este clar 
că acest cămin a devenit un 
mediu prielnic decăderii spiri
tuale, un mediu în care încol
țesc mentalități și atitudini anti
sociale. Faptele vorbesc : Un 
bun sudor își lasă meseria și 
începe să vîndă înghețată cu 
căruciorul în fața uzinei (con
tinuă totuși să locuiască în că
min). Proaspeții căministi sînt 
plătiți cu 5 lei ora ca sa-i pă
zească pe jucătorii de barbut. 
Nu îndrăznește nimeni să spună 
nu. Urmele unei dispute dintre 
dormitoarele 15 și 16 se văd si 
acum. 23 de geamuri sparte. Re- 
cidiviști, infractorii se cuibăresc 
în cămin fără să lucreze în 
uzină...

Tinerii îți povestesc toate a- 
cestea pe un ton obișnuit. Oare 
nu ne aflăm. în fond, în fața 
unui proces de acomodare la 
rău, proces în care neobișnuitul 
devine obișnuit, nefirescul se 
transformă în firesc ? De aici 
și pînă la acceptarea deficiențe
lor ca pe niște fatalități, de aici 
și pînă la dezarmarea în fața 
dificultăților nu e decît un pas.

Gravitatea unei atari atitu
dini se manifestă în efecte de 
ordin moral, în comportamen
tul și în gradul scăzut de con- 
(Minți al unor tineri. InexpUca* 

colo unde se fac recru
tări nu se întreprinde to
tul pentru a fi cit mai ju
dicioase în așa fel îneît să se 
asigure fructificarea lor pen
tru mai tîrziu. Așa se face că 
întîlnim brigadieri care după 
5—8 luni de școală se dovedesc 
total necorespunzători sau 
tehnicieni care după ce s-au 
cheltuit cu ei sume importante 
de bani timp de 4 ani la școli 
stau acasă (casnică) sau mun
cesc în cu totul alte domenii. 
Apariția acestor deficiențe a 
fost facilitată și de atitudinea 
de espectativă în care s-au 
complăcut fostele Uniuni re
gionale ale C.A.P. și în care 
se complac acum Uniunile 
județene ale C.A.P. care aveau 
și au sarcina să dirijeze și 
această activitate a organelor 
subordonate lor. Cel puțin 
Uniunea județeană Bacău a 
C.A.P. nu cunoaște nici acum 
numărul de tehnicieni exis- 
tenți în cooperativele agricole 
din județe, cîți lucrează și cîți 
nu, cîți ar mai trebui școlari
zați și din care unități anume. 
Să ne mai mirăm atunci că la 
C.A.P. Secuieni sînt 10 teh
nicieni iar la C.A.P. Odobești, 
la numai 3—4 km deci, nu a 
fost școlarizat nici un tehni
cian ? Concluzia că în acest 
domeniu s-a muncit, pînă la 
ora actuală, cu totul necores
punzător nu ar fi deloc de
parte de realitate.

Înlăturarea acestor neajun
suri apare ca urgentă. Șco
larizarea cadrelor necesare a- 
griculturii cere din partea or
ganelor de resort toată atenția. 
Punerea pe baze științifice a 
activității de recrutare, pre
gătire și promovare a cadrelor 
calificate se impune a fi con
jugată cu o nouă reglementare 
a retribuției muncii brigadi
erilor și tehnicienilor.

filatelice
In prima zi a emisiunii va 

apare și un plic „prima zi“ 
obliterat cu o ștampilă come
morativă.

Cu prilejul marilor ani
versări recomandate de
U.N.E.S.C.O., Direcția Gene
rală a Poștelor va pune în 
circulație o emisiune formată 
din 2 mărci poștale, cu carac
ter comemorativ.

De la nașterea eminentului 
om de știință român Emil 
Racoviță. se împlinesc în a- 
cest an 100 ani. Evenimentul 
este consemnat printr-o mar
că poștală, care reproduce 
portretul savantului. Valoa
rea nominală : 55 bani. For
matul 33 X 48 mm. ; margi
nile dantelate.

A doua marcă ce formează 
emisiunea, este dedicată lui 
Ion lonescu de la Brad, de la 
nașterea căruia s-au împlinit 
150 ani. Valoarea nominală a 
mărcii 40 bani. Tipar Tief- 
druck în patru culori. For
mat 33 X 48 mm. dantelate.

bilă toleranță față de o situa
ție care ar trebui să indigneze 
orice om. deci cu atît mai mult 
pe cei care răspund într-un fel 
sau altul de viața și educația 
tineretului. Probabil conduce
rile întreprinderilor nici nu cu
nosc răspunderea pe care și-o 
asumă atunci cînd recrutează ti
neri pentru muncă cu promisi
unea „asigurăm condiții de 
viață și de locuit".

Este evident că industria 
noastră are nevoie de muncitori, 
că aceștia în marea lor majori
tate provin de la sate sau din 
alte orașe. Dar transferul acesta 
de energie umana nu se reali
zează simplu. Presupune modifi
cări' structurale în mentalitatea 
și obiceiurile fixate de-a lungul 
a zeci de generații, implică un 
proces de adaptare.

Calificarea, asimilarea unei 

SUB BALDACHINUL NEPĂSĂRII
profesii, a unor deprinderi spe
cifice industriei, nu e decît o la
tură a procesului educativ. Da
torită faptului că aceștia sînt 
tineri sau chiar foarte tineri, în
treprinderea trebuie să îndepli
nească întrucîtva și rolul de 
familie, pentru că ei au fost 
scoși dintr-o familie, dintr-un 
cămin cu anumite legi etice, 
tradiționale, cu o anume vizi
une asupra vieții într-o lume 
care s-a dezvoltat în respectul 
părinților, în respectul opiniei 
satului. Dintr-odatfc toate a- 
ceste legături sînt rupte. Tină- 
rul se trezește singur și com
plet liber, cu o libertate pe 
care nu știe să o folosească. Și 
pentru că totuși el simte lipsa 
familiei se atașează unui grup 
care-și are și el legile lui de 
coeziune, de „principii“, dar sînt 
niște legi și niște principii care 
adeseori alterează în loc să dez
volte și să Îmbogățească perso- 
aalitataa.

RÎStTE LA MIL/III OPIU OD
Eclipse

Orice s-ar spune, Mamaia ră
mîne încă regina litoralului ro
mânesc. Așezarea aceasta clădi
tă din stidă, beton și confort pe 
nisipurile altădată pustii, lumi
nează cu strălucirea ei atât zilele 
cît și nopțile vacanțelor la mare. 
Cele patru baruri existente ar 
trebui să fie coloanele de bază 
ale vieții de noapte la Mamaia: 
Melody, Perla, Cazinou, Miorița. 
Deși nu are program artistic, 
„Miorița" rămîne cel mai cinstit 
local de noapte din Mamaia, 
pentru că în profilul său de 
„dancing“ nu are cusururi de 
subliniat. Despre el, deci, nimic 
altceva. Melody-bar. Adăpostit 
într-o superbă clădire ce adă
postește clubul internațional, loc 
al cocteilurilor și recepțiilor, al 
marilor evenimente mondene ale 
litoralului, barul Melody se 
bucură de condiții desăvîrșite 
pentru a deveni cel mai căutat 
și apreciat local de noapte de 
pe litoral. Și, doamne, ce-am 
găsit acolo! Atmosfera unui 
restaurant în care prin nu știu 
ce întîmplare s-a strecurat un 
program cenușiu de estradă,

(Urmare din pag. I)

In procesul formativ al per
sonalității umane, instru
irea și culturalizarea sis

tematică, permanentă și orga
nizată îndeplinește funcția de 
ordonare și orientare a întregii 
persoane și prin aceasta permite 
o integrare socială fără rateuri. 
Deci, ieșirea din circuitul ins- 
tructiv-educativ este o conse
cință a atitudinii și a unui mod 
de a înțelege viața sporadic și 
limitat. Este cazul să subliniem 
acest important deziderat pen
tru că ignorarea lui în viața 
căminelor este un fenomen 
tipic. Cînd un grup de tineri 
locuiesc sub același acoperiș, 
într-un cămin, condițiile acti
vității cultural-educative de
vin, se pare, ideale, existînd un 
cadru comun, un climat unitar 
în care se poate desfășura, cu 
continuitate și perspectivă, o bo

gată activitate. Nimeni nu poate 
nega adevărul unui asemenea 
principiu. Și totuși...

Uzina II : „Clubul a fost des
ființat. S-au făcut dormitoare. 
Televizorul a fost dus în fa
brică" (Mihăileanu Gh. strun
gar)

Căminul T.J.C.L. : „Exista o 
sală de televizor dar nu se știe 
întotdeauna la cine e cheia. 
Cînd se deschide, unul dă tele
vizorul mai tare, altul vrea mai 
încet. înghesuială, te enervezi și 
pleci (Surducan Vasile — zidar)

Steagul roșu : „Mai mare ru
șinea. O uzină așa de mare ca 
a noastră și nu s-au găsit fon
duri să se cumpere un televizor 
pentru cămin' (Valeriu Comă- 
nescu)

Deci, toată ambianța cultu
rală a căminului se reduce la 
televizor. Ce fac tinerii în tim
pul liber ? Un colectiv de cer
cetători științifici al Institutului 
de filozofie al Academiei R.S.R. 
Întreprinde în aceste zile în 
căminele brașovene un studiu 

ceva în genul ©mișunilor de va
rietăți încropite la iuțeală de că
tre televiziune, atunci cînd din 
motive tehnice a trebuit să se 
amîne un spectacol anunțat în 
program.

Discutăm cu Petru Oniga, res
ponsabilul barului Melody :

— Și eu sînt de părere că 
pentru acest local impunător ar 
trebui un program adecvat, dar 
noi nu avem nici un fel de cu- 
vînt de spus în fața programu
lui. El ne este pur și simplu 
impus de biroul muzical-artistic. 
Pentru barul Melody trebuia să 
fie pregătit un spectacol de că
tre teatrul „Constantin Tănase“ 
din București. Bucureștenii au 
cerut 35 000 lei pentru costume. 
Ne-am zgîrcit însă la tărîțe, pen
tru a pierde la mălai. Au fost 
aleși cîțiva interpreți ai teatru
lui constănțean, care nu puneau 
probleme de cazare, diurnă și se 
angajau să realizeze costumele 
ceva mai ieftin, dar și rezulta
tele sînt, după cum vedeți, ief
tine. Acum, siliți de situație, cei 
de la biroul muzical, au con
tractat un spectacol cu bucu
reștenii. Firește, în condițiile de 
la început. Deci, acum, cheltuia
la este aproape dublă, după in
vestițiile inutile făcute cu trupa

Cînd se vine de la muncă 
patriotică. Elev-clubul e o gazdă 
primitoare la Liceul Unirea; nu 
numai brașovenii au avut prilejul 
s-o constate. 35 de elevi, de la 
școlile de artă plastică din 
dulcele tîrg al Ieșilor au venit, 
însoțindu-și lucrările expuse aici, 
la Brașov, și bucurîndu-se de o 
primire deosebit de amicală. 
Oaspeți de mai departe, echipa 
de baschet din Halle (R.D.G.) a 
cunoscut ospitalitatea Elev-clubu- 
lui brașovean și pe terenul măies
triei sportive. E adevărat că a 
venit o echipă de fete, iar la 
Brașov băieții sînt cei care au 
cîștigat un turneu internațional 
într-o competiție inter-școlara. E 
de presupus că reprezentanții 
Brașovului desemnați să întoarcă 
aceste vizite vor îmbogăți pro
gramările Elev-clubului cu in
teresante impresii de călătorie.

Întîlnim, într-o dimineață oare
care de iulie, cîțiva „permanenți" 
prieteni ai clubului. Liana Fîciu, 
clasa a Xl-a Liceul Unirea, în
cearcă să-și perfecționeze stilul 
la tenis de masă, în tovărășia 
unui partener mult măi versat 
care, evident, o menajează... 
Liana practică de predilecție 
handbalul. Ca una care a lucrat 
bucuros 10 zile la construcția 

stadionului Bartolomeu, poate

sociologic. Concluziile vor fi ne
îndoios deosebit de utile atît 
comitetului U.T.C. al munici
piului Brașov cît și altor comi
tete U.T.C. din țară (mărturi
sim intenția de a reveni cu 
amănunte).

Subsemnatul Maxim I. din 
camera 131, mă’ angajez 
să nu o mai primesc pe 
soția și pe copilul meu în 

cameră..."
Angajamentul impus de admi

nistrația căminului Uzinei „Stea
gul roșu" lichida conflictul pri
cinuit de aducerea soției și a co
pilului de la maternitate în ca
mera pe care lăcătușul Maxim 
o împarte de zece ani, cu un 
coleg, Nicoară Gh. Bănuit că a- 
ceastă „ilegalitate" s-ar fi co
mis cu acordul lui Nicoară ad
ministrația cere și acestuia un

angajament : „Mă oblig să ve
ghez să nu mai calce picior 
de nevastă în cameră. Dacă nu 
să fiu dat afară din cămin".

— Știți, se înțeleg între ei și 
ne trezim cu familii în cămin. 
Dacă nu eram așa severi... Dar 
în ultimii trei ani nu ne-a mai 
scăpat decît 2 familii în cămin 
cu toate că aproape 50 la sută 
din băieții noștri sînt căsătoriți 
și soțiile stau la cămine de 
fete sau la gazde. Se lăuda ad
ministratoarea Covaci Niculina.

— Nici nu știu cum am mun
cit în acele zile — ne spune 
Maxim. Mergeam complect ab
sent la lucru. Au așteptat pînă 
am plecat la uzină și admini
stratoarele împreună cu două 
femei de serviciu i-au cerut so
ției să ia copilul și să plece i- 
mediat. A trebuit s-o scot din 
serviciu și s-o trimit la țară la 
părinți.

Mi s-a vorbit și de cazul teh
nicianului Mihai Clisu, de 13 ani 
în Uzina Steagul roșu. Acum 
trei ani a avut îndrăzneala să 

locală care nu poate da randa
mentul maxim, pentru că aproa
pe zilnic membrii acesteia au 
spectacole pe scenele teatrului 
propriu.

Nu era mai bine să se aleagă 
de la început soluția cea mai 
bună ? întrebarea pusă tovară
șului Oniga, sperăm, nu va ră
mîne fără răspuns.

Spectacolele într-un climat de 
anonimat artistic oferă și celelal
te baruri din Mamaia, Perla și 
Cazino. Cum s-ar spune, „nici 
în car, nici în teleguță". Supor
tabile, dar nu fără efort. Rapor- 
tînd situația barurilor din Ma
maia la cea întîlnită în Eforie, 
ajungem fără voie la consterna
re. Este oare atît de mare dis
tanța dintre cele două stațiuni, 
pentru ca spiritul novator, fe
brilitatea căutărilor creatoare, ca
lități atît de vizibile la Eforie 
să fie oprite în carantină la por
țile Mamaiei ?

Am petrecut o seară 
tristă

Așa ni s-a întîmplat la barul 
„Cazino" din Constanța. Un afiș 
mare și colorat așezat la înde- 
mînă pe toate străzile orașului, 

LA DOMICILIUL 
VACANTEI

aprecia importanța integrării a- 
cestei mari baze sportive în an
samblul vieții tinerești a orașului. 
Andrei Hîncu nu este un nume 
necunoscut. Elevul din clasa a 
Xl-a a Liceului Unirea este 
șahist, campion la juniori a fostei 
regiuni Brașov și, de curînd, 
campion la seniori pe oraș. Co
legii îl solicită dese ori la un 
simultan și tinăra speranță a 
șahului nostru le satisface ime
diat cererea; asist astăzi la o 
partidă „oarbă": Hîncu, întors 
cu spatele la tabla de șah, joacă 
cu Horia State și îl bate în mai 
puțin de 15 mutări, acestea per
fect memorate de vreme ce, la 
sfîrșit, tînărul campion la reface, 
pentru a-i arăta partenerului o 
serie de variante posibile. Totul 
cu siguranță, dar și cu modestie, 
așa cum trebuie stăpînit orice 
domeniu de activitate. Observație 
valabilă și pentru Horia State, 
pasionat de cercurile de radio și 
mai ales de foto. El este opera

se căsătorească cu o fată de la 
Fabrica „Partizanul". Mai mult 
chiar au și un băiat de un an. 
Trăiesc despărțiți. El la cămi
nul Steagul roșu, soția și copi
lul la căminul Partizanul. M-am 
dus să o cunosc. La intrare în 
cămin un aviz scris cu litere 
de-o șchioaoă mă țintuiește în 
prag. Iată-1 : „Se pune în ve
dere acelor persoane care sînt 
în perspectivă de a deveni mame 
ca din timp să-și rezolve pro
blema spațiului, cunoscînd că 
după naștere nu se mai permite 
rămînerea în cămin". Scurt si 
cuprinzător. „Doar sîntem că
min de fete".

Bizară optică ! Cu alte cu
vinte o viziune administrativă 
care, vrea să înghesuie viața, 
cu legile ei firești în patul lui 
Procust. De unde această men
talitate ?

U V

— De fapt, în regulamentul 
de funcționare elaborat în 
1962 nu sînt prevăzute sarcini 
privind problemele de cămin 
ale tineretului, locuință etc. ne 
spune Ștefan Dediu — șeful ser
viciului social al Uzinei Steagul 
roșu. Și tocmai aceste probleme 
ne dau cea mai mare bătaie de 
cap. Am propus directorului ad
ministrativ amenajarea unui că
min și pentru tinerele noastre 
muncitoare. Mi s-a spus : „Nu 
te doare destul capul ?“

Așadar să ne menajăm. 
Dacă obligații scrise nu avem, 
facem și noi cum ne taie ca
pul. Și dacă în mentalitatea u- 
nor asemenea probleme vitale 
nu-și capătă relieful cuvenit 
conducerile întreprinderilor 
n-au obiecții pentru că există 
o anume viziune tehnicistă a- 
supra raporturilor dintre uzină 
și tineri. Producția este privită 
uneori în sine, strict sub raport 
economic, uitîndu-se latura ei 
fundamentală care este latura 
locială. Pentru că așa cum nu

ne-a îndemnat să vedem specta
colul intitulat „Răpirea fecioare
lor", adică cum spuneam mai de
parte : „Răpirea fecioarelor la 
bar ; Răzbunarea dînselor și Ul
tima lor noapte tot acolo — se
rial în trei serii, jucate în a- 
ceeași noapte, la același bar, de 
aceleași fecioare".

Un tam-tam de genul „ce-i a- 
fară nu-i nimic, să vedeți ce-i 
înăuntru"... Un tam-tam licențios, 
în ce ne privește, noi n-am avut 
prejudecăți, am intrat să vedem 
ce-i înăuntru. într-o sală mare, 
cît o hală de gimnastică, 8—10 
perechi așezate la mese. Clienții 
obișnuiți: două-trei fete, priete
nele băieților din orchestre și 
alte cîteva „fete bune" în tovă
rășia unor marinari pe jumătate 
în brațele lui Morfeu. Ne-am a- 
șezat la bar și am cerut wiski. 
Barmanul s-a ridicat din colțul 
lui și ne-a privit mirat, atît pen
tru că cineva l-a deranjat, cît și 
pentru faptul că i-a fost coman
dată o băutură scumpă. Mai tîr
ziu am aflat că vînzarea din 
noaptea trecută întrecuse cu 
vreo cîțiva lei fabuloasa sumă 
de... 1500 lei. Adică nici cît 
realizează zilnic un biet chioșc 
ce vinde pe plajă sirop șî sifon.

Am privit cu atenție în jur : 
ospătarii se mișcau încet, barma
nul vorbea pe șoptite, iar clien
ții... dormeau. Spectacolul n-a 
reușit să trezească pe nimeni, 
în primul rînd serialul în trei 
serii avea numai... două părți, 
apoi n-au fost răpite nici un fel 
de fecioare și nefiind răpite, evi
dent nu s-au răzbunat. Așa, poate 
s-or răzbuna, dar pe bieții 
spectatori înșelați.

Am plecat de la bar fără să 
aplaudăm și cu o singură între
bare : Pentru ce se cheltuiesc 
bani cu acest bar, cînd el nu are 
dienți ? Litoralul își are barurile 
sale acolo în stațiuni, unde se 
află turiști. Constățenii care vor 
să petreacă o seară la bar se pot 
duce la Mamaia, la Eforie, nu 
este departe, și probabil chiar 
o și fac din moment ce barul 
„Cazino" este aproape gol. Me
rită menținut un asemenea costi
sitor local cînd nici anul trecut 
n-a dat rezultate ? I

Prolog la o eventuală 
condică de sugestii

Dacă cititorul ar avea curiozi
tatea să revadă constatările făcute 
anul trecut la rubrica noastră 
estivală de pe litoral, ar avea sur
priza să constate că, în linii ge
nerale, caracteristicile programe-

torul, regizorul tehnic și mon- 
teurul filmului documentar 
„Alma Mater ’68“, închinat ac
tivităților din cursul ultimului an 
școlar la Liceul Unirea și pre
mieră anunțată, în exclusivitate, 
la Elev-club. Regizor, „colega 
mea Popescu Cornelia, clasa a 
Xll-a, alți colaboratori, Armeanca 
Ion (operator), Popa Nicol Ma
rion (sunet) — banda sonoră se 
va face cu ajutorul stației de 
amplificare de la Piața 23 Au
gust..."

Confesiuni de același gen, tri- 
mitînd la inițiative, la folosirea 
materialelor obținute prin perse
verență, ba chiar persuasiune, mai 
fac și alții — Epure Hortensia, 
clasa a Xll-a a Liceului 3, Stoi- 
man Tudor, clasa a Xll-a a Li
ceului 4, Găzdac Romulus clasa 
a Xl-a, Liceul Unirea. Pentru 
Ionel Aurel, clasa Xl-a Liceul U- 
nirea, zilele acestea sînt legate de 
emoția apariției revistei „Zborul", 
oglindă tipărită a activității cena- 

există artă pentru artă nu există 
producție pentru producție ci 
producție pentru oameni. Ig
norarea acestui principiu fun
damental al orînduirii noastre 
are repercusiuni tocmai în sfe
ra de producție :

— înainte de a mă duce la 
facultate toată lumea credeam 
că e a mea. Acum mă îndoiesc 
că are cineva intr-adevăr ne
voie de mine. Mediul din cămin, 
senzația că în producție ești 
privit numai ca o mașină mi-au 
transmis o anume neîncredere 
în mine.

(Nistor Badea, tehnician, stu
dent în anul IV la cursurile 
serale).

— Tînărul are nevoie de afec
tivitate, să simtă că cineva se 
preocupă de el. Am senzația că 
sîntem obsedați numai de pro
ducție (Valentin Comănescu).

— Directorul să fie director 
nu numai pentru planul de pro
ducție ci și director pentru co
lectiv (Istrate Anca).

Interdependența dintre condi
ții și aportul tinerilor în pro
ducție, interdependența dintre 
condiții și perspectiva dezvol
tării lor a revenit ca un leit mo
tiv în discuțiile noastre cu ti
nerii.

Nu exista nici o scuză că une
ori se ignorează probleme care 
privite de la planul general al 
întreprinderilor cu multiple si 
impottante sarcini economice, 
pot părea de neglijat, de amî- 
nat. Dar la o cercetare atentă — 
asa cum a făcut-o reporterul — 
dintr-o dată capătă o impor
tanță deosebită.

Ar trebui văzut în ce măsură 
investițiile cu caracter social 
făcute de o întreprindere sînt 
bani aruncați în vînt sau, dim
potrivă pot duce la beneficii 
materiale (prin sporirea produc
tivității, a gradului de cali
ficare, a gradului de atenție, a 
spiritului de inițiativă etc.). Pro- 
punînd un calcul complet și o- 
perativ, o analiză multilaterală 
a acestor aspecte considerăm că 
organizațiile U.T.C. sînt cele 
dintîi datoare să se numere prin
tre inițiatori printre cei ce tre
buie cu maximum de grijă să 
procedeze la rezolvarea proble
melor pe care le ridică cămine

le tinerilor muncitori.

lor din barurile de noapte au 
rămas aceleași.

De alte nenumărate ori, în 
ziarul nostru ne-am ocupat de 
probleme mereu acute ale pro
gramelor de bar, vizînd necesi
tatea formării unei categorii de 
interpreți specializați, subliniind 
necesitatea pregătirii din timp a 
spectacolelor, pe baza unor sce
narii inteligente, a unei regii cali
ficate. Formula adoptată de ba
rurile din. Eforie, și anume aceea 
a încheierii unor contracte cu 
teatrele de estradă din provincie, 
(care își plătesc actorii pe baza 
încasărilor rezultate de pe urma 
vînzării biletelor de intrare) ni se 
pare salutară (succesul progra
mului de la „Vraja mării" o 
atestă) deși și aici se mai pot 
aduce corective scenariilor.

Biroul muzical-artistic al 
I.H.R. ar putea purcede de acum 
la alcătuirea unui grup perma
nent de interpreți pentru pro
gramele de bar, selecționați ri
guros atît din rîndurile institute
lor de învățămînt artistic cît și 
din riadul unor absolvenți ai șco
lilor populare de artă care dove
desc calități excepționale. Moti
varea : „ce o să facă acest grup 
iarna" ? nu stă în picioare. Cînd 
se închide sezonul estival, pe li
toral înoepe sezonul la barurile 
bucureștene, brașovene, gălățene, 
clujene etc., iar barul constăn
țean rămîne deschis în continu
are. De asemenea, grupul amintit 
ar putea fi folosit în sezonul 
ploilor și al zăpezilor pentru crea
rea unor teatre de music-hall (în 
formula consacrată și care la noi 
este încă absentă: amestec de 
restaurant, bar de noapte și spec
tacol de varietăți).

De asemenea, pentru sezonul 
estival, ar putea fi făcuți pași mai 
hotărîți în încheierea unor con
tracte cu vedete ale music-hall- 
ului internațional, consacrate în 
marile localuri de noapte ale lu
mii. Repertoriul nu ar avea decît 
de cîștigat ; de cîștigat ar avea și 
interpreții noștri care ar putea 
lua astfel contact cu modalități 
variate de a stîmi buna dispozi
ție la orele dificile ale miezului 
de noapte.

V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA

■ A Legilvnaln Nr. .

Ei«v..................
de la................
membru el £ lev“Ckibuh« 

Comitelui Municipd UTC.
BRASOV

clului și la care el, personal, a 
contribuit cu un reportaj, o schi
ța, poezii, o cronică : polivalență 
literară unde se recunoaște mai 
multă tinerețe decît experiență. 
Dar important e că „în toate am 
încercat un crîmpei de viață, de 
pildă reportajul „Gigantul de la 
Rovinari" e, dacă vreți, semnătura 
mea în cartea de impresii a Ol
teniei contemporane".

Elev-culubul e un laborator, 
un cîmp de selecție, un cataliza
tor de talente. Hortensia Epure 
susține cu o ardoare caracteristică 
iminența alegerii unor elemente 
de orchestră cu ajutorul micro- 
spectacolelor de la sfîrșit de săp- 
tămină. O confirmă Boberski Ni
colae, clasa a X-a a Liceului de 
muzică, vechi baterist, acum și 
chitarist care se înscrie în 
schema formației orchestrale. Alt 
candidat este Schwimmer Eme
tic, clasa Xll-a a Liceului nr, 1, 
un băiat solid care tocmai a venit 
de la stadionul Bartolomeu ; mîi- 
nile lui, cu degete flexibile de 

a pianist, poartă cu discretă mîn- 
| drie semnele ttrnăcopului, prilej 
g de observații autoironice și invi

tație la continuitate în preocupări. 
Aici toată lumea posedă cîte o le
gitimație a Elev-clubului, purtind 
efigia stîngace a trunchiului în
coronat, emblema istorică a Bra
șovului, un număr de ordine și 
semnătura Comitetului Municipal 
U.T.C. Necesitatea legitimației a 
apărut, evident, numai în urma 
afluxului neobișnuit de partici- 
panți, semn sigur că „elev-clubul 
are, în sfîrșit, priză" și „merge pe 
picioarele lui", (concluzii opera
tive ale celor de față).

Succes al muncii Comitetului 
Municipal U.T.C. — a cărui ac
tivistă tov. prof. Ileana Crișan se 
bucură de o bine meritată prețu
ire colectivă — Elev-clubul de la 
Liceul Unirea se înscrie în cadrul 
unei activități de vară mai com
plexe. Sa amintim numai deschi
derea unui bar al tineretului la 
cafeneaua Postăvarul. Din progra
mul acestuia la inaugurare, spicu
im asemenea atracții precum: 
„Cerbul de șocolată" — concurs 
de muzică ușoară cu o malițioasă 
aluzie la cerbul de aur, „Stelele 
dansului" — moment de dans 
modern, „Pagină de anecdote", 
„Tangourile celebre" etc. Studen
ții aflați la practică la orașul care 
fabrică tractoare și autocamioane 
vor invita și ei viitorii colegi la 
manifestări cultural-artistice, din
tre care să amintim concertele de 
orgă în Biserica Neagră, specta
colul cu muzică de cameră la 
Bastionul Țesătorilor, experimen
tul revuistic satiric „Tra-la-la, 
tu ești viața mea" și altele.

4 Cum vedem, la Brașov, domici
liu al vacanței, este perfect posi
bil ca plictiseala să nu aibă ac
ces. Pentru ca ar fi de neconceput 
ca de-a lungul anului școlar, în 
compunerile elevilor de prin Bă
răgan ori din cîmpiile situate in 
vestul țării, muntele, pădurile, iz
voarele Brașovului, asociate cu i- 
deea de vacanță să nu corespun
dă unei lealități organizate efec
tiv.
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AUXiBRU BÎMM
Miercuri, la amiază, s-a îna

poiat în Capitală tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, care, înso-” 
țit de un grup de oameni de 
știință, a făcut o vizită în Statele 
Unite, la invitația personală a dr. 
Donald F. Hornig, consilier spe
cial al președintelui S.U.A. pen
tru știință și tehnologie.

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți Iosif Banc, vice-

președinte al Consiliului de Mi- 
niștri, Mihai Suder, Adrian Di 
mitriu, Octavian Groza, miniștri, A 
Horia Hulubei, președintele Co
mitetului pentru energie nuclea
ră, Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului afa- j|Wl 
cerilor externe, și alte persoane 9 
oficiale.

Era de față Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. Ia București. “

(Agerpres)

Plecarea delegației ©

P. C. din Canada
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Partidului Co
munist din Canada, condusă de 
tovarășul Tim Buck, președintele 
partidului, care, la invitația Par
tidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii William Beeching, Mel 
Doings Maurice Rusii și John 
Boyd, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Canada.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, A 
membru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Cervencovici, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., Constantin Va- @ 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de A 
partid.

(Agerpres)

Un grup de tineri din Guineea 
a sosit recent la Brasov pen tiu 
a face practică la Uzinele de 
tractoare. Ei se specializează în 
utilizarea și întreținerea tractoa
relor românești, ca urmare a con
tractului în baza căruia România 
exportă tractoare U-650 și U-450 
în Guineea. Trebuie subliniat că 
Guineea se află printre princi
palii clienti externi ai Uzinei din 
Brașov.

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a R. P. Polone, 
cea de-a XXIV-a aniversarea 0 
eliberării patriei, primul secre
tar al ambasadei R. P. Polone 
la București, Jerzy Bauer a or- W 
ganizat o întîlnire prieteneas
că cu reprezentanți ai presei 
centrale și corespondenți ai W 
presei străine acreditați la 
București. gt

(Agerpres)

A viz comisiilor de turism
Cabana tineretului de la Sovata

Nu de mult, Comitetul jude
țean al U.T.C. Mureș a preluat 
de la întreprinderea forestieră 
o cabană demontată scoasă din 
uz. Cabana a fost reconstruită, 
vopsită cochet și are o*"capaci- 
tate de 22 de paturi. Eâ a fost 
amplasată intr-un loc pitoresc, 
în stațiunea balneo-climaterică 
Sovata, unde s-a amenajat un 
punct turistic pentru tineret. în 
prima serie — inaugurală — au

venit tineri evidențiați în acti
vitatea organizațiilor U.T.C. 
județ.

La punctul turistic de la So- W 
vata vor fi invitați să-și 
treacă concediul și tineri 
alte ’ ’ "

din

pe- 
din

județe.
ANDREI CZERAN 

membru al stibredacției 
„Scîntei tineretului" — 

județul Mureș

în cătunul
Tinerii din județul Covasna 

își petrec vacanța în puncte tu
ristice improvizate Pe culmile 
munților și în apropierea lacu
rilor montane. Lîngă tabăra de 
pionieri de la Olteni s-a des
chis un cătun de corturi pentru 
elevii sportivi din județ, care 
vin aici în mai multe serii. Li
ceul din Baraolt a organizat o 
tabără cu corturi la Peștera

de corturi
sint găzdniți

20 de elevi. A 
de la Școala w 

textilă

Mărului, unde 
prin rotație cite 
Alți 31 de elevi, 
profesională textilă din Sf. 
Gheorghe, și-au ales ca loc de 
odihnă, pîlnia vulcanică în care 
flăcările focului de tabără se 
reflectă în oglinda lacului 
Sf. Ana.

CORNELIU POGACEANU

în locul combinelor
(Urmare din pag. I)

dere cu care întreprinderile 
mecanizarea agriculturii 
țin campania de recoltare a 
ioaselor din această vară. în 
timp ce multe unități au intrat 
cu coasele în lanurile stabilite a 
fi recoltate mecanizat, cei de la 
întreprinderea de mecanizarea a- 
griculturii Iacobești, în loc să 
ia măsuri operative pentru re
medierea Ia fața locului a de
fecțiunilor la mașinile ce stațio
nează în Ian, au început să asal
teze cooperativele agricole cu 
tot felul de adrese, prin care în
cearcă să le dea de înțeles că 
nu ar mai fi valabile contractele 
încheiate anterior. Iată deci că 
acum, cînd griul se scutură în 
lan, în loc de combine circulă 
hîrtii.

Multe din deficiențe sînt însă 
de natură organizatorică, care 
aparțin cooperativelor agricole. 
Așa, de pildă, la Bosanci, pentru 
că în cîmp nu se aduc din timp 
sacii necesari prin rotație, cîțe 
un tractor de la combină între
rupe lucrul și se deplasează în 
sat. La Zamostea, la fel se pier
de timpul prin întreruperile re
petate pentru că sînt prea pu
ține saltele pentru strîns pleava. 
La Mihoveni, fiecare cooperator 
intră cu coasa în lan unde vrea, 
pentru că nu există o repartiza
re judicioasă a tarlalelor. La 
Siminicea pe însemnate supra
fețe griul recoltat cu. coasa în 
loc să fie lefțat în snopi este 
strîns în căpițe sau pur și sim
plu este lăsat să se împrăștie, 
în majoritatea unităților grîul 
recoltat manual încă nu este 
strîns și transportat la arii din 
care cauză pierderile sînt mari, 
iar treieratul staționar la batoze 
nu a început decît sporadic și 
în puține locuri, creîndu-se un 
mare decalaj între recoltare și 
treieriș. La Boscani, de pildă, 
deși grîul este cosit de pe 
400 hectare, din cele 13 ba
toze pe care le are cooperativa, 
pînă duminică nu erau folosite 
decît două. Implicațiile din cau
za acestui decalai sînt multiple. 
Pe lîngă pierderile de grîu se 
Sntîrzie și intrarea mecanizatori
lor la arat și însămînțarea cu 
culturi duble. Neajunsurile sem
nalate, așa cum arătam în acest 
județ, au un caracter general, 
fele 14.700 hectare cu păioase 
Wportate ca fiind recoltate, în-

de 
sus- 
pă-

tr-un fel denaturează stadiul 
campaniei, din moment ce efec
tiv recolta a fost treierată și a- 
junsă în magazii de pe numai 
4000 de hectare.

Intervenția operativă din par
tea organelor agricole județene 
se impune cu acuitate pentru a 
se pune capăt în cît mai scurt 
timp practicilor păgubitoare. 
Timpul optim do recoltare este 
scurt, de aceea el nu trebuie 
pierdut, orice pierdere de timp 
însemnînd pierderi de recoltă.

'Urmare din pag. I)

A

in
„Raliul Dunării"

Din Praga și Regensburg (R.F 
a Germaniei) s-a dat miercuri 
simultan startul în cea mai grea 
competiție automobilistică eu
ropeană a anului „Raliul Du
nării", organizat de Automobil 
Clubul Român și Osterreichiss- 
cher Automobil Sport-Club. La 
competiție participă 57 de 
echipaje din Austria, Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Danemarca, 
Finlanda, Polonia. R. D 
mană, R. F. a Germaniei, 
mânia. Suedia și Ungaria, 
tîlnirea grupelor de concurehți 
va avea loc Ia Freistadt (Aus
tria), după oare raliul va con
tinua pe teritoriul Austriei, Ce
hoslovaciei și Ungariei, urmînd 
a intra în țara noastră, prin 
punctul de frontieră Borș, astăzi 
joi în jurul orei 19,40. Din to
talul traseului de 3115 km, 
1 796 km vor fi parcurși în Ro
mânia. Ruta din țara noastră, 
care cuprinde 9 din cele 12 pro
be speciale va fi decisivă depar
tajării în clasament, datorită 
gradului ei mare de dificultate, 
studiat anume de organizatori. 
Printre probele speciale se nu
mără și o cursă de viteză în 
circuit, care se va desfășura la 
București, pe pista noului ae
roport de la Otopeni, vineri. în
cepînd de la ora 17,15. Compe
tiția se va încheia vineri, la 
Poiana Brașov. în jurul orei 
23,28. Cursa poate fi urmărită 
pe parcurs de amatorii de sport 
în jurul orei 23,37 (Deva), vineri 
ora 6.27 (Bicaz), 9.4-5 (Mc. Ciuc). 
13.07 (Brașov). 15.52 (Cheia). 
20.28 (Pucioasa), 16.25 și 21,43 
(Văleni de Munte), 22.53 (Săce- 
le).

Campionatul mondial

O

O

va- 
sînt 
ra

Ger- 
Ro- 
In-

studențesc de șah

în turul trei al campionatu- 
mondial studențesc de șah, 

___~ ‘ ' ’ _ ? _ ’ s cu 
2,5—1.5 reprezentativa Israelului. 
Alte rezultate : Brazilia—Italia 
2—2 ; Bulgaria—Franța 4—0 ; 
R. D. Germană—Finlanda “ ' 
1.5 ; Islanda—Danemarca 
In prima grupă conduce Israel 
cu 9 puncte (trei meciuri), ur
mată de U.R.S-S. 5,5 puncte 
(două meciuri). România 4.5 
puncte (două meciuri). Brazilia 
3 puncte, italia 2 puncte.

lui ______  _
echipa României a învins

2.5—
3-1;

Teatrului de 
au fost, și 
prea puțin 
sînt exploatate 

oferă 
August"

merotate) ale 
ră Herăstrău 
în continuare, 
lorificate. Nu 
de loc condițiile ce le 
Teatrul de vară „23 _
pentru montarea unor originale 
spectacole în aer liber. Ce să 
mai vorbim despre Arenele Li
bertății I Acest impozant amfi
teatru, cu excepționale condiții 
de vizibilitate, de acustică, cu 
a construcție arhitectonică de
osebit de frumoasă, care, cu 
ani și ani în urmă, constituia 
unul din punctele de atracție 
ale Bucureștiului, este folosit 
acum doar de întreprinderea 
Cinematografică. Trebuie 
recunoaștem, este infinit 
puțin pentru posibilitățile

anteriori, și anume montarea 
unor premiere de către institu
țiile profesionale de artă bucu- 
reștene.
,C. I. 
zentat 
iulie, pe____ ___ ____ __ _
cului Herăstrău, comedia Călă
torie cu scandal a lui Eugene 
Labiche. teatrul giuleștean a- 
duce în fața publicului cunos
cuta piesă de factură polițistă a 
Agathei Christie — Cursa de 
șoareci, iar Teatrul „Ion Crean-

Astfel. Teatrul
Nottara" a pre

ia începutul lunii 
scena de vară a par-

Șl

PARTICIPĂ LA DEZBATEREA

COPIII, JUNIORII

CINCI PROPUNERI

Am urmărit cu interes dezba
terea inițiată, am citit toate ma
terialele care s-au publicat, ale 
căror autori sînt tehnicieni, spe
cialiști în materie și consider că 
au spus lucruri bune. Și totuși 
toți cei trei semnatari ai primelor 
opinii au omis problema cea 
mai importantă, cea mai acuta : 
PITICII, copiii pînă la vîrsta ju
nioratului.

Pentru a începe pledoaria mea 
în favoarea micilor fotbaliști, tre
buie să mă reîntorc și eu la 
anii 1937—1940, pentru a readu
ce din amintirile copilăriei pe 
unii dintre juniorii care au fost 
mîndria orașului de pe Bega — 
Timișoara. Atunci, în Timișoara, 
activau șase cluburi de fotbal 
puternice : CHINEZUL, RIPEN- 
SIA, C.A.M.T., BANATUL, E- 
LECTRICA și C.F.R. Pe lîngă 
aceste grupări în tot orașul mai 
existau și alte echipe de fotbal 
cu arene proprii, ca de exemplu:

Rapid, Stăruința, Patria, Vultu
rii, Progresul, Venus, lisa, Frei- 
dorff alcătuite din marea masă 
a muncitorilor. Fiecare dintre 
aceste asociații, era afiliată la 
F.R.F.A., cu trei echipe : seniori, 
juniori și pitici, care își disputau 
regulat — calendaristic, campio
natele respective și cu rezultate 
din cele mai bune. De la aceste 
mici echipe, din rîndul piticilor 
s-au ridicat o serie de mari 
fotbaliști care au făcut parte 
chiar și din loturile noastre re
prezentative.

Eu cred că jucătorul de 
fotbal trebuie să fie format, 
crescut de la vîrsta de 11—13 
ani. în această perioadă a co
pilăriei se formează deprinderile 
motrice, reflexele atît de necesa
re învățării tehnicii generale a 
jocului de fotbal, pentru ca la 
vîrsta de 15—16 ani, acest jucă
tor să poată cunoaște tehnica 
mingii, a jocului cu capul, pro-

t

Rapidistul
cu numărul „S“

pe 
nă-
cu
de

Echipele intră 
teren. Cîțiva copii 
vălesc pe gazon 
brațele încărcate 
flori. Lumea aplaudă. 
Se scandează " 
Ion 
spre

„Puiu“. 
Ionescu aleargă 
tribune și îm

parte, în semn de sim
patie și prețuire, calele 
albe și roz. Sînt clipe 
emoționante. .............
— fluieră 
partidei. Ion 
are lovitura 
cepere. Faze 
te, inteligent 
te, sprinturi și driblin
guri. șuturi-bombă
— fac deliciul tribu
nelor. După 10 minute, 
2—0 pentru Rapid, în 
meciul cu tinerii de la 
Metalul, prin, golurile 
înscrise de Lupescu... 
și Ionescu. Ultimul 
gol ? Cine poate ști ?

E minutul 15. Me
ciul se întrerupe. 
„Oficialii" îi mulțu
mesc lui Ion Ionescu 
pentru ceea ce a dat 
Rapidului și fotbalului 
românesc. Ion Ionescu 
desbracă tricoul cu 
numărul 9 și-1 predă, 
ca pe o ștafetă, lui 
Neagu iar el îmbracă 
tricoul galben cu dungi 
negre și cu nr. 10, al 
viitorului său club — 
Allemania Aachen. 
Colegii îl îmbrățișează,

Arbitrul 
începutul 

Ionescu 
de în- 

palpitan- 
construi-

îi urează succes 
viitoarea activitate.

Cu cîteva minute 
înainte de începerea 
meciului, pentru citi
torii ziarului „Scînteia 
tineretului", am avut 
cu Ionescu un scurt 
dialog :

— Ce sentimente te 
stăpînesc în aceste 
clipe ?

— Activez la Rapid 
de 18 ani. De 8 ani joc 
în prima echipă, cu 
aceiași băieți, care 
mi-au fost nu numai 
colegi ci și prieteni 
adevărați. Așa că în
țelegeți...

— Satisfacții ?
— Evident. Mi 

pare o mare cinste a 
fi primul jucător ro
mân, după cel de-al 
doilea război mondial, 
care pleacă să joace 
într-o echipă peste ho
tare, să reprezinte fot
balul românesc.

— Ce ai de spus 
despre echipa Rapid, 
despre colegi ?

— Cred că vor face, 
în continuare, jocuri 
care să încălzească 
tribunele. Doresc echi
pei să cîștige campio
natul și să crească cît 
mai mulți jucători care 
să reprezinte cît mai 
onorabil fotbalul ra- 
pidist.

— Cum vezi Rapidul

r,

• La Sofia a început ieri cea 
de-a 9-a ediție a Balcaniadei de 
tenis la care participă echipele 
Greciei. Iugoslaviei. României, 
Turciei si Bulgariei. în comoe- 
tiția echipelor masculine Ro
mânia a învins Bulgaria cu 
3—0 (Mărmureanu—Iasmakov

buie avut în vedere publicul 
care participă la aceste specta
cole.

Vicierea 
divertismentului

E mijlocul verii cu cer senin 
și soare torid. La întrebarea fi
rească a bucureșteanului : 
cotro ne îndreptăm pentru

în-
a

FOT
tejarea mingii, driblingul și nu
mai începînd de la juniorat, 
bineînțeles în afară de portar, 
se va trece la o muncă de in
struire pe compartimente, acor- 
dîndu-se o atenție în plus pre
gătirii apărătorilor, pentru de
prinderea jocului la intercepție, 
atacul la om și deposedarea de 
balon, sobrietatea în execuții, 
calmul, atribute atît de necesare 
jucătorilor din apărare. în aceas
tă ordine de idei propun urmă
toarele :

— reînființarea campionatelor 
de juniori și pitici ;

— amenajarea obligatorie • 
către școli și organele puterii 1 
cale a unor terenuri reduse 
fotbal;

— introducerea obligației 
fiecare echipă afiliată la F.R. 
să aibă cel puțin o echipă de 
juniori și una de pitici;

— acordarea unui fond de că
tre fiecare întreprindere sau in
stituție din beneficiile sau eco
nomiile acumulate prin munca 
și efortul depus de colectivul de 
muncitori, pentru dezvoltarea ac
tivității fotbalistice a copiilor și 
juniorilor: introducerea obliga
tivității ca fiecare întreprindere 
chiar dacă nu are echipă de se
niori să sprijine moral și mate-

de 
lo
de

ca
LF.

BALUL
ria! înființarea și desfășurarea 
activității de pregătire pentru o 
echipă de pitici și una de ju
niori.

în anul 1958, cînd am venit 
la Sighișoara existau în oraș un 
stadion cu două terenuri de 
fotbal și un teren de fotbal sim
plu, destul de bine amenajat —• 
Tîrgul vitelor. Orașul avea o 
echipă în campionatul regional ; 
avea un campionat raional în 
care activau un număr de 18 e- 
chipe împărțite în doua serii. 
Dar ce e mai ciudat era faptul 
că din aceste echipe doar două 
aveau formații de juniori nemai- 
vorbind că nu era nici una de 
pitici.

în momentul de față, avem o 
echipă în divizia C (Faianța) și 
un număr de șase echipe în 
campionatul local, cu o singură 
echipă de juniori (Faianța), cinci 
echipe de pitici la școlile gene
rale de a căror soartă se ocupă : 
Ia Faianța, antrenorul Băcuț La- 
dislau iar întreaga muncă cu ju
niorii și copiii (piticii), cade în 
sarcina unui singur instructor 
voluntar, profesorul Mosora 
Emil, ceea ce, să recunoaștem, 
este foarte puțin. Dar nu ne pu
tem lăuda nici cu numărul e-

chipelor de pitici și juniori de 
vreme ce în orașul nostru sînt 
5 școli generale cu mii și mii 
de copii.

Nu știu care ar fi impedimen
tul și ce ar pierde F.R.F. daca 
ar da posibilitatea foștilor jucă
tori de fotbal care au avut cla
sificarea de la cat. II în sus să 
se ocupe de creșterea celor mai 
tineri fotbaliști. De ce nu se or
ganizează cursuri de instructori 
voluntari pentru fotbal, cursuri 
de antrenori, fără obligativitatea 
ca cei doritori să fie neapărat 
absolvenți de institute superioa
re sau bacalaureați ? Atragerea 
într-o asemenea muncă de înaltă 
responsabilitate socială a unor 
foști fotbaliști, ar avea darul să 
acopere într-o bună măsură ne
cesarul de cadre de instruire la 
comune, unde sînt multe talente 
dar nedepistate încă și care se 
pierd. Pentru că de cînd umblăm 
cu tot felul de metode prea 
„științifice" în fotbal, nu se prea 
văd rezultate, nu se vede mai 
nimic.

GHENADE TANASCU 
fost jucător de fotbal 
Complexul industrial 

,Faianța-Sticla“ Sighișoara

DAR NU SE SCHIMBĂ NIMIC
SE REVIZUIEȘTE MEREU,

cuplul Ionescu- 
Dumitriu ?

— Se reface cuplul 
Neagu-Dumitriu. Va fi 
de aceeași valoare. 
Dar cu o condiție i 
Neagu să învețe de 
la Niki.

— în ce te privește ? 
— Eu voi face cu

piu cu belgianul Roger 
Glass — de 15 ori in
ternațional. îmi pro
pun să joc atit de bine 
incit să arăt valoarea 
adevărată a fotbalului 
românesc

I-am urat succes.

VASILE CABULEA

3—0. Dron—Ghenov 3—0. Ți- 
riac. Dron—Ghenov. Iasmakov 
3—0). în concursul feminin, for
mația României a întrecut cu 
2—1 reprezentativa Greciei.

• După 6 runde. în turneul 
internațional de șah la Sko-

plje conduce sovieticul Savon 
cu 4.5 puncte, urmat de maghia
rul Portisch 3.5 (2) puncte. Sahis- 
tul român. Florin Gheorghiu, 
care în runda a 6-a l-a invins pe 
Janosevici, ocupă locul 8, cu 3 
puncte.

tatorilor acestor frumoase locuri, 
zecilor de mii de bucureșteni, 
veniți să-și petreacă ziua lor 
liberă, este însă de cele mai 
multe ori departe de ceea ce 
se cheamă btin gust. în afara 
programelor de promenadă, sus
ținute cu virtuozitate de către 
formații de fanfară ale M.F.A. 
.în grădina Cișmigiu și parcul 
„N. Bălc.escu" (o noutate cu 
adevărat relevabilă). în rest 
domnește monotonia. De ani și 
ani, pe aceste estrade, special

să 
de

___ ,____
mai ales pentru forțele artisti
ce ale Capitalei. Există în pre
zent promisiuni pentru anul vi
itor.

In București sînt destui oa
meni entuziaști care au realizat 
spectacole de ținută artistică, 
spectacole care au evidențiat 
frumusețea decorului natural. 
Așa au fost, dincolo de unele 
deficiențe ale lor pe care ziarul 
nostru Ie-a semnalat la timpul 
cuvenit, spectacolele Luceafă
rul la Mogoșoaia. Sînzîiana și 
Pepelea în parcul Ioanid, Rit 
Străbun etc. Experiența anului 
trecut va folosi la realizarea u- 
nor spectacole gen sunet și 
lumină, care se apropie cel 
mai mult de noțiunea de spec
tacol specific de vară. Astfel, 
în grădinile muzeelor Mino- 
vici, Storck și Zambaccian se 
va încerca , înjghebarea unor 
spectacole care să împletească 
elemente specifice artelor plas
tice în contextul unor conflicte 
dramatice.

Intre nu prea numeroasele ei 
realizări actuala stagiune esti
vală consemnează și un element 
inedit, o noutate față de anii

„SEZON RECE“ IN
STAGIUNEA ESTIVALA

a pus în scenă premiera 
’ ~ ' Carlo Gozzi.Regele Cerb de _ .

De asemenea, pe lîngă premi
era cu „Boema — Palace" a 
Teatrului C. Tănase, tot ca o 
realizare lăudabilă se înscrie și 
prima stagiune permanentă a 
Ansamblului folcloric „Permi
tă", cu spectacolul „Varietăți 
folclorice".

Experiența trecută, care exis
tă și trebuie valorificată, dar 
mai ale3 învățămintele actualei 
stagiuni, vor conduce în mod 
implicit la necesitatea gîndirii 
din vreme (de ce nu chiar din 
toamna aceasta ?) a viitoarei 
stagiuni estivale. Ea trebuie 
concepută în contextul nenu
măratelor posibilități pe care le 
oferă Bucureștiul, atît în ceea 
ce privește valorificarea iniția
tivelor creatoare, cît și a condi
țiilor naturale de care dispune 
orașul. Și Înainte de toate, tre-

profita de sezonul estival și 
de ziua liberă ?. răspunsul or
ganizatorilor este cît se poate 
de precis : * 
păduri și 
predilecția 
lui pentru 
cui frumuseților naturii, 
ganizatorii au intenționat 
creeze o ambiantă cît mai 
cută pentru week-endul, 
venit de acum tradițional, 
bucureșteanului, care poate fi 
întîlnit, duminică de duminică 
la pădurea Andronache sau 
Pustnicul, la 
sau Buda-Argeș, 
rile și grădinile _ .
S-a obișnuit să găsească aici, în 
cadrul decorului natural, 
afară de liniștea tihnită 
pădurilor, și un program 
divertisment care să-1 învese
lească, să-1 dispună.

Ceea ce li se oferă însă vizi-

în parcuri, grădini, 
estrade. Cunoscînd 
locuitorilor orașu- 
evadarea în mijlo-

s-auamenajate și pentru care 
investit bani grei, se desfășoa
ră, în fața privirilor mirate ale 
spectatorului, programe artis
tice, de fapt un fel de încropiri 
pseudo-artistice, care poartă 
pregnant pecetea improvizației,

or- spectacole fără valoare, pre-
să zente în virtutea unei con-

plă- cepții că „la pădure merge
de- orice".

al Lipsește cu desăvîrșire fi-

Mogoșoaia 
în parcu- 

orașului.
în 
a 

de

rul de legătură, ideea regizo
rală care să dea programului 
o unitate, momentele sînt pre
zentate dispersat. Mereu aceeași 
invariabilă alăturare a orches
trelor de muzică populară sau 
ușoară cu soliști și dansuri po
pulare, la care se mai adaugă 
din cînd în cînd, cîteva momen
te vesele, prezentate fără nici o 
legătură. Ne întrebăm: oare a 
dispărut cu totul imaginația și 
fantezia metodiștilor și instruc-

torilor artistici ? Oare bogăția, 
varietatea și frumusețea folclo
rului nostru nu mai pot fi 
valorificate ? Noi credem că 
da. Trebuie să dispară însă co
moditatea în gîndire, rutina ca
re duce la atrofierea imagina
ției. De ce oare aceste progra
me artistice sînt completate a- 
tît de sporadic cu manifestații 
și demonstrații sportive care 
ar da o mai mare varietate 
spectacolului ? De ce s-a re
nunțat la serbările cîmpenești, 
la duminicile cultural-sportive 
sau la sărbătorile folclorice ? 
Pentru simplul motiv că im
plică o mai mare greutate în 
organizare ? Oare întreprinde
rea de agrement a orașului 
București nu are nimic de zis 
în legătură cu amenajarea par
cului de distracții din Herăs
trău ?

Credem că a sosit vremea ca 
tovarășii care se ocupă de 
ganizarea timpului liber al 
cuitorilor Capitalei noastre 
asigure acestor spectacole 
mai bună valoare artistică, 
varietate și diversitate atit 
necesare programului de diver
tisment. Altfel ne vom mira 
în continuare de ce aceste pro
grame se prezintă de cele mai 
multe ori în fața unui număr a- 
tît de redus de spectatori. Dar, 
pentru aceasta. Comitetul de 
Cultură și Artă al Municipiului 
București, Consiliul sindical 
municipal — principalii coau
tori ai acestor programe — 
trebuie să-și unească mai bine 
forțele, să realizeze o colabora
re — care în această direcție 
este ca și inexistentă — în ve
derea investirii spectacolelor 
cu atributele pe care le-am a- 
mintit. Numai în acest fel vom 
face un serviciu și artiștilor a- 
matori care depun pasiune și 
dragoste pentru o muncă fără 
finalitate, vom avea și certitu
dinea împlinirii unor exigențe 
firești ale publicului spectator.

Cred că nu mai constituie un 
secret pentru nimeni că viitorul 
fotbalului oricărei țări depinde 
numai și numai de modul cum 
înțeleg cei ce sînt investiți cu 
răsptmderi în această direcție, să 
se ocupe de copii și juniori. Orice 
măsuri se vor lua pentru redre
sarea fotbalului dacă ele negli
jează aceste detașamente în
seamnă că se face un lucru de 
mîntuială sau se poate asemăna 
cu treaba pe care o face un 
om ce-și construiește casa fără 
temelie.

Cîteva idei aș vrea să subliniez 
și eu.

Mai întîi Școala și fotbalul. 
'Absența fotbalului din programa 
școlară, ca și concepția greșită 
a unor cadre didactice și a unor 
părinți — care cred că elevul 
ce practică această disciplină 
sportivă nu poate învăța tot așa 
de bine — sînt aspecte impor
tante, chiar vitale de la care tre
buie pornit. Se știe ca, practic, 
astăzi toți copiii țării învață, se 
află pe băncile școlii. Se impune 
deci o orientare spre această 
rezervă inepuizabilă, găsirea unor 
soluții realiste pentru impulsio
narea fotbalului în școală, cum 
ar fi, spre exemplu, inițierea unor 
competiții specifice, adecvate 
care să atragă o masă largă de 
amatori din care apoi să se poată 
promova elementele cele mai do
tate pentru performanță. Dar 
pentru aceasta fotbalul trebuie 
neapărat legitimat în școală. Nici 
pînă acum fotbalul n-a stînjenit 
procesul instructiv-educativ. Se 
cunoaște că nici un elev nu are 
voie să participe la competiții 
sportive dacă are rezultate proaste 
la învățătură, dacă nu-i discipli
nat etc.

Intrucît majoritatea componen- 
ților echipelor de fotbal de copii 
și juniori sînt elevi socotim că 
soluționarea problemei revine, in 
primul rînd. Ministerului învăță- 
mîntului, apoi organelor sportive 
de resort, U.T.C. și sindicate. în 
această ordine de idei eu consider 
că desființarea campionatului a 
fost o măsură pripită. Frustarea 
fotbaliștilor celor mai tineri de 
posibilitatea de a se confrunta 
în meciuri oficiale înseamnă a-i 
împiedica să învețe abecedarul 
atit de pretențios al fotbalului. 
Trebuie neapărat o competiție 
care să aibă continuitate, să se 
încheie cu o finală, să desemneze 
campioana țarii și să aibă mai 
multe trofee puse în joc: pentru 
cel mai eficace jucător (golgeter),

pentru cel mai tehnic, pentru 
echipa cea mai disciplinată etc. 
Includerea fotbalului în campio
natul școlar ar ji iar o soluția 
viabilă (licee, școli profesionale, 
școli generale).

Cine se ocupă de destinele 
fotbalului ? Socotim că această 
nobilă misiune trebuie să fie în
credințată celor mai bune cadre 
didactice, care au obținut rezul
tate frumoase în munca cu tine
retul. în multe localități de soarta 
tineretului sportiv răspund anu- 
miți „antrenori" — care sînt 
străini și de fotbal, dar și de me
tode educative, de pregătirea pe
dagogică necesară. Dacă în 
echipa reprezentativă a unui club 
sau a unei localități sînt mai mulți 
elevi, nu-i bine să se ocupe de 
ei un profesor ? Acesta va putea 
și va trebui să răspundă atît în 
fața organelor de spart cît și a 
celor aparținătoare Ministerului 
Invățămintului, cu calitatea sa de 
educator.

Alte măsuri. Avem un număr 
mare de echipe, care activează 
tn categoriile A, B și C ale țării. 
Dacă la unele cluburi există pre
ocuparea și tradiția ca să se 
crească cît mai multe cadre tinere 
mai ales în categoria A (și anul 
acesta a dovedit că plutonul tine
retului este puternic — vezi ca
zurile : Dinu, Dumitru, Coman, 
Lică, Dumitrache, Tătaru II — 
etc) nu același lucru îl putem 
spune despre toate echipele di
vizionare. La multe cluburi mai 
există obișnuința ca să se facă 
în fiecare an „achiziții de păsări 
călătoare", care nu aduc nimic 
bun fotbalului. Se știe, există 
echipe, chiar în categoria B și 
mai ales C, — aici unde ar trebui 
ca media de vîrsta să fie de 
20—22 ani — formate numai din 
„veterani", cu o medie de virstă 
de peste 30 de ani.

Deci, socotim că este bine să 
se oblige fiecare club ca anual 
din „pepiniera" proprie să 
crească și să promoveze 2—3 ju
cători tineri. Această măsură să 
fie atît de categorică incit clubul 
care nu se achită de ea să fie 
sancționat pină la măsura ca
pitală : scoaterea din competiție. 
Și atunci, cu siguranță, mulți ju
niori talentați pot să se afirme 
iar viitorul fotbalului nostru ar fi 
pe mîini sigure.

Prof. COSTEA MARINOIU 
din comuna Racoviță, 

jud. Vîlcea

ia București, la SALA PALATULUI, în zilele de 28, 29 și 30 
iulie ora 20 și în turneu în țară

CONCERTELE EXTRAORDINARE 
DE MUZICA UȘOARĂ

CU:
IOSEF LAUFER (Cehoslovacia)
KAL1NKA (Belgia)

Laureați ai Festivalului Internațional de muzică 
ușoară de la Brașov

ȘI 
FORMAȚIA INSTRUMENTALĂ 

„THEIR MAJESTIES'*
Biletele se vînd la casa OSTA, Calea Victoriei 68—70, 

telefon 13 53 75
Pentru turneu biletele se găsesc la agențiile teatrale 

din localitățile respective.



Lovitură I
de stat
în Irak

Potrivit postului de radio Bag
dad, în noaptea de 16 spre 17 iu
lie a avut loc o lovitură de stat 
în irak. Autorii loviturii au for
mat un „consiliu al comandamen
tului revoluției", care a preluat 
funcțiile președintelui republicii 
și comandamentul suprem al for
țelor armate. Generalul Abdel 
Rahman Aref, președintele repu
blicii, a fost destituit din toate 
funcțiile; De asemenea, au fost 
destituți membrii guvernului ira
kian prezidat de generalul Yehia, 
precum și generalul Ibrahim Fei- 
sal Al Ansari, șeful statului major 
al armatei.

Lovitura de stat, se precizează 
într-un comunicat al Consiliului 
Comandamentului revoluției, s-a 
desfășurat Iară a întîmpina vreo 
rezistență. Postul de radio Bagdad 
a anunțat totodată că președinte
le Aref „a fost trimis în străină
tate cu un avion special pentru a 
fi alături de familia sa“, dar nu 
s-a specificat destinația.

„Consiliul Comandamentului 
revoluției" a cerut tuturor unită
ților militare și oficialităților ci
vile să păstreze calmul și să acor
de sprijin noii mișcări. Postul de 
radio citat a menționat că unele 
unități militare, printre care garda 
prezidențială, s-au raliat „Consi
liului comandamentului revolu
ției". Comandantul suprem al 
forțelor irakiene staționate în 
Iordania, luînd cuvîntul la postul 
de radio Bagdad, a anunțat spri
jinul său față de noile autorități. 
Pe de altă parte, postul de radio 
Bagdad a anunțat că „Consiliul 
comandamentului revoluției" va 
forma o comisie pentru examina
rea cazurilor prizonierilor politici 
și exilaților irakieni. S-a anunțat 
totodată că „Consiliul comanda
mentului revoluției" va guverna 
țara pînă la organizarea unor noi 
alegeri. Noile autorități militare 
au dat dispoziții pentru închide
rea tuturor aeroporturilor și insti
tuțiilor guvernamental^ precum 
și interzicerea circulației timp de 
24 de ore în întreaga țară.

★
Postul de radio Bagdad trans

mite :
în proclamația dată publicității 

de „Consiliul Comandamentului 
Revoluției" se condamnă unele 
practici ale vechii administrații 
pe care le consideră drept 
tenire ale imperialismului 
problema exploatării
interne ale țării, se arată : 
pune în aplicare o 
că națională în domeniul 
ploatării , 
gura condiții ca

Sprijin deplin conducerii
P.C din Cehoslovacia

VIETNAMUL DE SUD. F___ ; J*.K”
trupele americane au fost nevoite să 
Khe Sanh. Fotografia înfățișează un 

evacuării

Recent după cum s-a mai anunțat 
părăsească baza de ia 

aspect din timpul

Convorbirile
Miercuri, la Paris a avut loc 

cea de-a 13-a ședință a convor- 
biriloi oficiale dintre reprezen
tanții guvernului R. D. Vietnam 
și Statelor Unite Desfășurarea
acesteia a avut loc 
aniversării semnării ___
de la Geneva din 1954. Delega
ția nord-vietnameză a fost con
dusă de colonelul Ha Van Lau, 
locțiitorul ministrului Xuan 
Thuy, iar cea americană de am
basadorul pentru problemele 
speciale, Averell Harriman.

în cuvîntul său, colonelul Ha 
Van Lau a subliniat că planul în 
patru puncte al guvernului 
R.D.V., enunțat pentru prima 
oară în 1965 de primul ministru 
Fam Van Dong, constituie o 
aplicare concretă a acordurilor 
de la Geneva, Aplicarea celor 
patru puncte, a precizat repre
zentantul R.D.V., trebuie însă să 
fie eșalonată în timp, iar reuni-

în preajma 
acordurilor

Precizări

Prilej de evocare a prieteniei

frățești dintre România

de la Paris
ficarea Vietnamului trebuie înțe
leasă ca o problemă ce va fi rea
lizată Ia capătul unui îndelungat 
proces. „Numai după o regle
mentare politică a situației din 
Vietnamul de sud se va putea 
merge spre unificarea pașnică a 
țării", a spus Ha Van Lau. în 
continuare, vorbitorul a arătat 
că S.U.A. „falsifică și limitează 
în mod deliberat acordurile de 
la Geneva, limitîndu-le numai la 
problema încetării ostilităților", 
în încheiere, Ha Van Lau a ce
rut încă o dată ca Statele Unite 
să înceteze imediat .și necondi
ționat bombardamentele și toate 
celelalte acte de război îndrep
tate împotriva R. D. Vietnam .

în cuvîntul său, reprezentan
tul american a reafirmat poziția 
guvernului american, ridicînd 
probleme ce nu au nici o legătu
ră cu obiectul convorbirilor de 
la Paris.

Pe adresa conducerii Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a Pre
zidiului Adunării Naționale și a 
guvernului sosesc telegrame adre
sate de organizații de partid, 
sindicale, de tineret, de colective 
de salariați din întreprinderi și 
instituții în care se exprimă ade
ziunea deplină față de activi
tatea desfășurată de partid pe 
calea democratizării țării, de a- 
titudinea adoptată de conduce
rea P.C.C. în legătură cu recen
ta întîlnire de la Varșovia a re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din unele 
țări socialiste.

în telegrama adresată de comi
tetul sindical al Combinatului 
metalurgic din Slovacia de est se 
spune : „Considerăm necesar ca 
acum, după încheierea întîlnirii 
de la Varșovia să ne exprimăm 
sprijinul deplin față de conduce
rea Cehoslovaciei și hotărîrea de 
a continua calea 
zare începută, a 
noi o vedem 
P.C.C. în frunte
Dubcek.

în interesul dezvoltării continue 
a socialismului în țara noastră, în 
interesul întăririi continue a co
laborării reciproce și a prieteniei 
adevărate între partidele comu
niste din țările sistemului socia
list, precum și în interesul întă
ririi forțelor progresiste din în
treaga lume, vă cerem să promo
vați în continuare politica pe a 
cărei cale am pășit din inițiativa 
C.C. al P.C.C. în ianuarie, deoa
rece noi vedem în aceasta o che
zășie a dezvoltării societății noas
tre socialiste.

de democrati- 
cărei garanție 
în conducerea 
cu tovarășul A.

cu privire
la proiectul de constituție 

a Greciei

într-un comentariu apărut în 
ziarul slovac „Praca", se arată că^ 
întîlnirea reprezentanților celor 
cinci țări socialiste a provocat 
mirare și neliniște în Cehoslova-țJ 
cia. Procesul de democratizare a 
fost' început de Partidul Comu
nist din Cehoslovacia care —
menținut poziția sa de frunte în 
viața politică. în încheiere, _ 9.
exprimă convingerea că principii-^^^ 
le neamestecului nu vor fi mcal-^că. Evenimentul prilejuiește 
caJ-e* . . , popoarelor celor două țări pri-

ss Cehoslovacia
Se împlinesc douăzeci de ani 

de la semnarea Tratatului de 
?prietenie, colaborare și asis- 

3 tentă mutuală dintre Republi
ca Socialistă România și Re-se

rezerva, de^ețene evocarea unor tradițio-
” nale relații care s-au cimentat 

de-a lungul timpului, în lupta 
A comună pentru eliberare na- 
^țională, împotriva fascismului, 

pentru pace și progres social. 
^După eliberare, în cele două 

_ . _ „ ... decenii, aceste relații s-au dez-
„Rude Pravo , celelal- voltat și întărit necontenit pe 
cehoslovace, posturileteme]ja trainică a unor idea- 

și televiziune au pu-“luri și țeluri comune — con- 
____ __ transmis largi extrase struirea societății socialiste și 
din cuvîntarea rostită de tova- • «’“‘““«‘e. life România și 

, z- Cehoslovacia s-au statornicit rașul Nicolae Ceaușescu la Ga- în cursu, acestor ani sentimen. 
lăți. „Rude Pravo" își intitulează^ tele unei prietenii durabile, re- 
relalarea : „Ceaușescu : deplină lății bilaterale reciproc avan- 
încredere în R. S. Cehoslovacă".®.tfJ«ilse;_.o..5“La^orare„,Vl,ltiIa' 

într-o relatare a agenției
C.T.K. se subliniază că coudu-i 
cerea Paitidului Comunist Român 
și a statului român și-a exprimat 
în mod ferm sprijinul României 
față de procesul de democratiza-

Presa cehoslovacă 
asemenea, un mare spațiu reia-1 
tarilor despre încrederea și spri
jinul exprimate de unele țări so
cialiste, printre care și țara noas
tră, față de poziția și activitatea 
Partidului Comunist din Ceho-, 
slovacia.

Ziarul 
te ziare 
de radio 
blicat și

Pregătirea Congresului extraordinar
a! P. C. C. continuă cu succes

terală fructuoasă pe tărîm po
litic. economic, tehnic, științi- 
fie. cultural. în toate dome- 

i niile.
Sub conducerea partidului 

9sau comunist poporul ceho
slovac a obținut an de an suc
cese tot mai însemnate în 

re din R. S. Cehoslovacă și s-a A construcția economică, politi- 
declarat împotriva amestecului în ca, socială și culturală, adu- 

-„t î r* k i cmdu-și astfel propria sa con-trebunle interne ale Cehoslova-^ trjbuție Ja înlărirea sistcn3u. 
cie1, lui mondial socialist.

La rîndul său, posturile de ra- întregul nostru popor a ur- 
dio cehoslovace au subliniat în-#“ărit urmărește cu vie sini- 
. _ . . , . patie mersul impetuos si ela-tr-un comentariu ca „ne bucuram 0nu, c„ care c]asa muncitoare. 
de sprijinul frățesc și deplin al țărănimea și intelectualitatea 
României și Iugoslaviei. Nu sîn-M^din țara prietenă, sub condu- 
tem izolați". ® cerea Partidului Comunist din

Cehoslovacia, înaintează pe 
• drumul perfecționării continue 

a noii societăți.
Poporul cehoslovac, care a 

A dus o luptă plină de abnega
ție pentru dobîndirea inde
pendenței, pentru înfăptuirea 

“revoluției socialiste și construi-

,moș- 
. în 

rezervelor 
„Vom 
politi- 

ex- 
petrolului. Vom asi- 

Compania 
națională de petrol din Irak 
să creeze un sector petrolier in
dependent care să poată respinge 
orice presiuni din afară". Vom 
începe exploatarea rezervelor na
turale ale Irakului de către ira
kieni înșiși.

în problema minorității kurde, 
se arată într-o altă declarație, 
noua conducere „va căuta să o 
soluționeze în interesul Irakului, 
stabilității și unității sale".

In proclamație se afirmă atașa
mentul Irakului la Liga Arabă, 
inenționîndu-se, totodată, intenția 
noilor autorități de a extinde co
laborarea cu toate statele.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului grec, Byron Stamatopoulos, 
a ținut miercuri o conferință de 
presa în cadrul căreia a făcut u- 
ncle precizări în legătură cu or
ganizarea dezbaterilor asupra 
proiectului de constituție, precum 
și cu data desfășurării referen
dumului.

El a arătat că la Atena și Sa
lonic vor fi organizate, cu cîteva 
zile înainte de referendum, două 
mari mitinguri la care vor lua 
cuvîntul premierul Gheorghios 
Papadopoulos și respectiv vice- 
premierul Stylianos Pattakos.

Solicitat de ziariști să facă une
le precizări în legătură cu știrile 
apărute în presa străină despre 
numeroasele arestări făcute în 
Grecia în rîndul civililor și milita
rilor, Stamatopoulos a declarat că 
într-adevăr au fost arestate „cî
teva persoane".

în ceea ce privește data desfă
șurării referendumului, Stamato
poulos a declarat că el va avea 
loc ia data fixată, adică la 29 
septembrie a.c.

Intr-o declarație adresată co
respondenților presei străine foști

miniștri și deputați ai partidului 
Uniunea de centru, loannis Zig- 
dis, Andreas Kokkevis și Ghera- 
ssimos Vassilatos, au arătat că 
proiectul noii constituții suprimă 
în fapt suveranitatea poporului și 
sistemul reprezentativ nu este 
nici liberal, nici democratic.

„înainte de toate, condițiile 
unei dezbateri libere și ale unui 
referendum liber nu există, ținînd 
seama de legea marțială care 
continuă să lie în vigoare, de 
cenzura presei, de faptul că șefii 
partidelor politice sînt ținuți în
tr-o izolare totală, că o masă în
treagă de reprezentanți politici 
aleși sînt privați de libertate fără 
nici o hotărîre judecătorească, că 
orice manifestare a vieții politice 
se află sub controlul sever al sta
tului".

în încheiere, declarația subli
niază că „constituția care va re
zulta în aceste condiții nu va pu
tea în nici un caz să fie conside
rată drept expresia liberei voințe 
a poporului grec și, astfel, în loc 
de a sprijini revenirea la normal, 
va fi sui sa unor noi încercări 
pentru Grecia".

într-o rezoluție adoptată în 
cadrul ședinței extraordinare a 
Prezidiului comitetului raional 
Praga 2 al P.C. din Cehoslova
cia se subliniază că pregătirea 
Congiesului extraordinar 
P.C.C continuă cu succes, 
toată situația internațională 
tuală a R.S. Cehoslovace

Rezoluția sprijină pe deplin 
poziția Prezidiului C.C. al 
P.C.C. ca pînă la Congresul al 
XIV-lea al P.C.C., cu partidele 
frățești să aibă loc numai con
vorbiri bilaterale pe teritoriul 
R. S. Cehoslovace.

„Prezidiul C.C. al P.C.C. con
duce în mod concret procesul de 
democratizare, se află în fruntea 
lui, acționează pe deplin în spi
ritul plenarelor din ianuarie, a- 
prilie și mai ale Comitetului 
Central și se străduiește să tra
ducă în viață programul de ac
țiune al P.C.C.", se subliniază în 
rezoluție.

„în cazul cînd seriozitatea si
tuației ar necesita o b°tărîre

cu
ac-

principială pe care Prezidiul C.C. 
al P.C.C. nu ar putea să o în-@ 
făptuiască singur. recomandăm 
să se convoace delegați dintre 
cei aleși la Congresul al XIV-lea^ 
extraordinar, care se bucură de^j 
încrederea deplină a membrilor 
de partid și a opiniei publice". ®

Rezoluția cere ca Prezidiul
C.C. al P.C.C. „să nu admită ca® 
unii membri sau grupuri ale vii-a 
torului C.C. al P.C.C. să ducă 
singuri convorbiri cu instituțiile 
reprezentative ale celorlalte țări£ 
socialiste, deoarece ei ar putea 
furniza informații greșite, dena- a 
turînd în felul acesta conținutul^ 
evenimentelor politice actuale 
din Cehoslovacia". ®

Cu prilejul
aniversarii
Tratatului 

româno-cehoslovac
Cu ocazia celei de-a 20-a 

aniversări a semnării Tra
tatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, Ion 
Obradovici, ambasadorul 
extraordinar și plenipoten
țiar al României Ia Praga, 
a rostit miercuri seara o 
cuvîntare la televiziune.

Scrisoarea Prezidiului Uniunii
scriitorilor slovaci

în decembrie 1966, cînd s-a constituit 
alianța guvernamentală dintre creștin- 
democrați și social-democrați, adepții 
„Marii Coaliții" salutau existența unui 
guvern dispunînd de o majoritate confor
tabilă în Bundestag, capabilă să adopte 
legi și măsuri menite în special să scoată 
economia din recesiunea prin care tre
cea de doi ani. Partizanii „legislației ex
cepționale" și ai sistemului electoral ma
joritar sperau ca ieșirea din opoziție a 
social-democraților să ducă în sfîrșit Ia 
adoptarea acestor masuri. Pe de altă 
parte, cei care se pronunțau pentru o re- 
orientare a politicii externe a R.F.G. ve
deau în participarea social-democrată Ia 
guvern o șansă pentru depășirea imobi
lismului la care se ajunsese în acest do
meniu datorită rigidității „doctrinei Hall
stein".

Existau și voci pesimiste care aveau 
în vedere și posibilitatea unui eșec al 
Marii Coaliții, datorită deosebirilor de 
vedere ale partidelor care o formau, mai 
ales că în Austria vecină colaborarea si
milară a populiștilor și socialiștilor tre
buise să-și recunoască, cu numai cîteva 
luni în urmă, falimentul.

Dacă adăugăm că, chiar în interiorul 
partidelor, importante forțe (aripa de 
dreapta la creștin-democrați și cea de 
stînga la social-democrați) se pronunțau 
împotriva acestei soluții, putem aprecia 
că auspiciile sub care pornea la drum 
Marea Coaliție nu erau deosebit de fa
vorabile. După refuzul liberalilor de a 
reînnoi coaliția cu creștin-democrații, a- 
ceștia din urmă nu mai aveau altă alter
nativă de a rămîne la putere decît 
Marea Coaliție. De o alternativă pentru 
o rnini-coaliție cu liberalii dispuneau în 
schimb social-democrații, dar, speriați de 
perspectiva unei guvernări cu o majori
tate de numai trei voturi în Bundestag 
(laburiștii englezi, pe vremea aceea într-o 
situație asemănătoare. întîmpinau dificul
tăți serioase în Camera Comunelor) 
aceștia au ales partenerul mai puternic.

De la formarea Marii Coaliții, văzută 
atunci de ambele partide ca un contract 
temporar (pînă ia alegerile pentru Bun
destag din 1969) 
an și jumătate, 
adeverit parțial 
merile legate de

Prin măsurile 
trecut — o planificare financiară limi
tată. încurajarea investițiilor etc. — stag
narea economică pare a fi fost depășită,

a trecut mai bine de un 
în acest răstimp s-au 

atît speranțele cît și te- 
această guvernare, 
economice adoptate anul

deja un anconsiderîndu-se că 1968 va fi 
de reviriment economic.

In politica externă, pașii
orientare au condus Ia o _____  __
flexibilă în problema relațiilor cu țările 
socialiste, fără a se recurge însă la o 
abandonare totală a „doctrinei Hallstein", 
care ar implica recunoașterea R.D.G. și 
stabilirea de relații normale între cele 
două state germane. De asemenea, fide
litatea R.F.G. față de N.A.T.O. și de 
organismele Comunității Economice Euro
pene a rămas neschimbată. A apărut și 
un nou soi de imobilism, provocat de re
nunțarea la măsuri în care concepțiile 
celor două partide diverg total.

Pe de altă parte. Marea Coaliție este

să ia singura măsură eficace,
spre o re- 

poziție mai
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confruntată și cu probleme pe care epo
ca Adenauer-Erhard nu Ie cunoscuse
— cel puțin nu cu o asemenea acuitate
— și care sînt în fond o dovadă a temeini
ciei temerilor adversarilor Marii Coaliții.

Este vorba, în primul rînd, de promul
garea legislației excepționale și de re
crudescența forțelor neonaziste, organi
zate într-un partid care se pretinde și 
național și democrat, dar care nu este 
decît o grupare șovină și revanșistă. Or, 
acest partid de extremă dreaptă a reușit 
să obțină succese electorale care nu pot 
fi nicidecum minimalizate și cu atît mai 
puțin ignorate, fiind reprezentat deja în 
majoritatea landtagurilor. Dacă această 
tendință se menține, se apreciază că după 
alegerile din 1969 neonaziștii vor intra în 
Bundestag cu aproximativ 50 de depu- 
tați, fapt care ar schimba dintr-o dată 
sensibil fizionomia politică a R.F.G. 
Trebuie spus că, deși amenințarea pe 
care o reprezintă pentru dcmocra<ic acti
vizarea neonazistă a fost recunoscută și 
oficial la Bonn, guvernul Mirii Coaliții

a ezitat 
interzicerea P.N.D., limitîndu-se pînă în 
prezent la declarații atestînd doar iluzia 
eficienței combaterii cu argumente de
mocratice a unui partid care, în ce-1 pri
vește, nu are nimic comun cu regulile 
democrației. Creștin-democrații văd re
zolvarea acestei probleme în înlocuirea 
sistemului electoral proporțional actual 
cu cel majoritar, care ar duce la insti
tuirea unui model bipartizan asemănător 
celui nordamerican și la eliminarea din 
viața politică sau diminuarea rolului 
partidelor mici — deci și a celui neo
nazist. Se știe însă că în rîndul social- 
democraților — afectați de pierderile sen
sibile de alegători după intrarea în gu
vern — există rezerve în privința intro
ducerii sistemului majoritar. Aceste re
zerve au creat o primă criză în interio
rul Marii Coaliții, concretizată în demisia 
fostului ministru de interne Paul Liicke, 
adept al introducerii imediate a sistemu
lui bipartizan.

Votul majoritar ar exclude deci orice 
gen de coaliție, creștin-democrații și 
social-democrații rămînînd să-și asume, 
în funcție de voința alegătorilor, guver
narea sau opoziția.

Care vor fi șansele de supraviețuire ale 
Marii Coaliții, în cazul în care sistemul 
majoritar nu va fi adoptat ? Dacă actua
lele tendințe în sinul corpului electoral 
vest-german se mențin, (păstrarea apro
ximativă a nivelului la U.C.D.-U.C.S., o 
relativă scădere Ia social-democrați și 
creștere la liberali și neofasciști), va re
deveni posibilă o reînnoire a micii coa
liții a creștin-democraților cu liberalii. 
O continuare a Marii Coaliții după 1969 
va depinde în orice caz într-o măsură 
foarte mare de evoluția P.S.D., care în
registrează de cîțiva ani pierderi la ale
gerile de land. Dacă acest curs se men
ține, Marca Coaliție ar pute?* fi reînnoită 
numai în cazul în caic procentele obți
nute de liberali nu vor fi suficiențe 
pentru realizarea unei coaliții cu aceștia 
a unuia din partidele mari. în caz 
trar, social-democrații vor prefera 
vor ii nevoiți să reintre în opoziție 
tru a se „reface".

O singură posibilitate pare exclusă 
camdată : aceea a retragerii din coaliție 
a P.S.D. înainte de termen. în această 
privință, acordul pentru continuarea co
laborării în Baden-Wiirtemberg. în urma 
alegerilor recente din acest land, este 
inoontestabil semnificativ.

BAZIL ȘTEFAN
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Prezidiul Uniunii scriitorilor 
slovaci a adresat o scrisoare des
chisă scriitorilor din unele țări 
socialiste în care, printre altele, 
se spune : „Vă putem asigura că 
Partidul Comunist din Cehoslova- 
cia și noua sa conducere își con
solidează rolul lor de conducător 
politic în societatea, noastră, care 
nu mai este întemeiată pe prin
cipiile directivelor administrati
ve, ci pe cîștigarea încrederii ge
nerale a poporului țării noastre"

„Înțelegem că în cursul dezba
terilor deschise și al confruntării 
părerilor rezultate din dinamismul 
impetuos al evenimentelor socia
le și politice și al căror sens prin
cipal îl constituie căutarea celei 
mai bune soluții pentru propriile 
noastre probleme se poate crea 
o situație care observatorilor din 
afară poate sa li se pară neclară. 
Vă rugăm, stimați prieteni, ca în 
aprecierea acestei situații sa nu 
porniți de la supraaprecierea 
unor fenomene secundare a că
ror însemnătate este exagerată, 
atribuindu-li-se un accent politic 
contrar de către o anumită parte 
a presei burgheze occidentale, ci 
să porniți de la înțelegerea sen
sului principal al actualei noastre 
mișcări sociale, de la caracterul 
său clar socialist și de la cunoaș
terea condițiilor sale specific 
cehoslovace.

Noi nu considerăm că nu pu
tem fi criticați, nu ne eschivăm 
de la păreri critice și polemica 
din partea dv. Dimpotrivă, urmă
rim cu atenție toate ecourile la 
evenimentele noastre, care izvo
răsc din bunăvoință, înțelegere 
prietenească și eforturi sincere de 
a ne ajuta. Dar trebuie să înțe
legeți că nu putem accepta și nu 
ne pot ajuta păreri polemice de 
felul celor care au apărut în ul
timul timp în paginile ziarelor si 
revistelor din unele țări frățești, 
declarații polemice, care, în locul 
unei critici constructive, aduc o 
suspiciune gratuită în discuția 
noastră internă, un ton de atesta
re politică negativă.

„Orice presiune externă, psiho
logică sau presiune de pe pozi
ție de forță, îndreptată împotriva 
procesului de renaștere din Ceho
slovacia, poate aduce popoarelor 
noastre un mare prejudiciu întru- 
cît ea nu poate decît să consoli
deze poziția și să intensifice acti
vitatea unui mic grup de dogma
tici discreditați, să activizeze și 
să unească forțele antisocialiste și 
în felul acesta să slăbească nu 
numai poziția noastră, ci și pozi
ția întregului lagăr socialist. Noi 
am pășit pe calea renașterii de
mocratice a socialismului de 
bunăvoie, conștienți de drepturi
le suverane și de îndatoririle țării 
noastre", se spune în încheierea 
scrisorii.

rea noii orînduiri, manifestă 
legitimă mindrie pentru cuce
ririle sale'revoluționare și este 
hotărît să Ie amplifice, să le 
dezvolte cu și mai mare avînt.

Relațiile de colaborare fră
țească între partidele și po
poarele noastre sînt clădite pe 
temeLia trainică a respectului 
reciproc, al independenței și 
suveranității naționale, al 
neamestecului în treburile in
terne. Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă dintre țările noastre a ofe
rit, de-a lungul celor două 
decenii, cadrul unei multila
terale colaborării frățești în 
toate domeniile. Aniversarea 
acestui rodnic tratat coincide 
astăzi cu pregătirile pentru în
cheierea altuia nou, care, cu 
certitudine, va prilejui o con
tinuă dezvoltare a raporturi
lor statornicite între popoare
le noastre. legate prin adinei 
sentimente de respect și 
prietenie.

Mîlitînd cu consecvență pen
tru întărirea și dezvoltărea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu țările socialiste, 
partidul și statul nostru se 
călăuzesc neabătut după prin
cipiul că fiecare partid fră
țesc, exponent al voinței și in
tereselor clasei muncitoare, al 
poporului din cadrul căruia 
face parte, este singurul în 
măsură să stabilească strategia 
și tactica, căile, formele și me
todele de activitate, să-și orga
nizeze viața internă corespun
zător condițiilor concrete și 
aspirațiilor poporului în frun
tea căruia se află. Respectarea 
dreptului fiecărui partid, al 
fiecărui popor de a edifica so
cialismul, corespunzător con
dițiilor concrete în care-și des
fășoară activitatea slujește ca
uzei socialismului, întăririi u- 
nității țărilor socialiste.

Astăzi în R. S. Cehoslovacă 
se desfășoară, sub conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, un amplu proces de 
perfecționare a întregii vieți 
sociale, de adincire și dezvol
tare a democrației socialiste, 
a întregii opere de edificare a 
noii orînduiri. Partidul Comu
nist Român, poporul nostru, 
urmăresc cu viu interes și

simpatie desfășurarea acestui 
proces, avind convingerea că 
P. C. din Cehoslovacia și po
porul cehoslovac sînt singurii 
în măsură să rezolve în modul 
cel mai potrivit toate proble
mele care le stau în față. ,

„Noi avem ferma convinge
re, arăta în cuvîntarea rostită 
marți la Brăila, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist Român, că țările care 
construiesc socialismul, po
poarele care au scuturat pen
tru totdeauna jugul moșierilor 
și capitaliștilor, care și-au cu
cerit atît libertatea socială, cît 
și independența națională, 
vor ști să-și apere și să-și 
consolideze mărețele lor cu
ceriri revoluționare, să asigure 
progresul neîncetat al societă
ții socialiste, comuniste, cea 
mai dreaptă societate din 
lume. Avem încredere deplină 
în popoarele tuturor țărilor 
socialiste, în partidele comu
niste ale țărilor socialiste; un 
popor care prin luptă și-a cu
cerit independența, prin luptă 
a răsturnat jugul asupritorilor, 
știe să-și mențină cuceririle... 
iată de ce partidul nostru, po
porul român, își exprimă soli
daritatea deplină cu poporul 
frate cehoslovac, cu partidul 
său comunist, fiind convinși 
că, sub conducerea comuniști
lor, a conducerii de partid și 
de stat, poporul cehoslovac va 
ști să respingă orice încercare 
de a Iovi în interesele socialis
mului, orice atentat la cuceri
rile sale revoluționare, asigu- 
rînd mersul hotărît înainte 
spre victoria deplină a socia
lismului în Cehoslovacia".

Aniversînd douăzeci de ani 
de la încheierea Tratatului de 
prietenie româno-cehoslovac, 
tineretul patriei noastre, ală
turi de întregul popor, nutreș
te convingerea profundă ca 
relațiile dintre România și 
Cehoslovacia, dintre cele două 
partide comuniste frățești, din
tre organizațiile noastre de 
tineret, se vor dezvolta și mai 
mult, în interesul construcției 
socialiste din țările noastre, în 
interesul cauzei socialismului 
si păcii în lume.

ION D. GOI A

Expunerea lui IMialko Todorovici
la Plenara II. C. I

. Tn expunerea prezentată la 
Plenara C.C. al U.C.I., Mialko 
Todorovici, secretar al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I., a 
trecut în revistă actuala situație 
politică și socială din țară.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la poziția U.C.I. față 
de evenimentele din Cehoslova
cia.

„Dorind să asigure dezvoltarea 
continuă a socialismului în țața 
lor, Partidul Comunist și clasa 
muncitoare din Cehoslovacia au 
pornit lupta pentru profunde 
transformări socialiste democra
tice", a arătat el. „Atitudinea 
față de transformările din Ceho
slovacia poate fi definită în mod 
corect numai dacă se- pornește de 
la încrederea în forța socialis
mului și a ideilor socialiste, de 
la încrederea în forțele progresis
te conștiente, în partidul comu
nist, în clasa muncitoare din 
Cehoslovacia. P. C. din Cehoslo-

•

vacia și clasa muncitoare cunosc 
cel mai bmă condițiile, cerințele 
și posibilitățile din țara lor. Noi 
avem convingerea fermă că ele 
au suficientă forță pentru a răs
punde obligației lor față de pro
priul popor și de socialism și că, 
prin rezolvarea problemelor in
terne din țara lor, deschid posi
bilități noi pentru afirmarea so
cialismului".

El a arătat apoi că „presiunile 
și amestecul din afară în proce
sul transformărilor din Cehoslo
vacia pot da lovituri grele dez
voltării socialismului din această 
țară, prestigiului socialismului în 
lume, democratizării relațiilor 
dintre țările socialiste și miș
cării muncitorești internaționale". 
„U.C.I. și Iugoslavia socialistă au 
acordat și vor acorda în conti
nuare sprijin forțelor progresiste 
în frunte cu P. C. din Ceho
slovacia și conducerii sale ac
tuale", a subliniat în încheiere 
Mialko Todorovici.

Un articol
din „Voix

„Noi considerăm că un partid 
comunist sau muncitoresc are 
dreptul de a-și hotărî în deplină
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Ouvriere“
independență linia politică", se 
spune într-un editorial publicat 
în ziarul „Voix Ouvriere", orga
nul C.C. al P. M. din Elveția. 
„De foarte multă vreme s-a 
condamnat orice raport de sub
ordonare între partidele comu
niste și orice amestec în trebu
rile lor. Considerînd că trebuie 
repetat acest lucru din nou și 
proclamat, că aceste principii *6- 
mîn pe deplin valabile, facem 
acest lucru acum".

Referindu-se la evenimentele 
din Cehoslovacia, editorialul 
scrie : „Ne-am exprimat încrede
rea față de Partidul Comunist 
din Cehoslovacia care dorește să 
desăvârșească nu orice fel de de
mocrație, ci democrația socialis
tă. Nu avem motive să punem 
la îndoială această încredere. Am 
luat cunoștință de programul de 
acțiune al P. C. diti Cehoslova
cia, adoptat la începutul lunii a- 
prilie 1968, și nu am găsit în ei 
motive de îngrijorare".

In editorial se subliniază că 
este dreptul exclusiv al P. C. din 
Cehoslovacia de a prefera discu
ții bilaterale cu celelalte partide, 
în locul unei conferințe mai largi. 
„Din clipa cînd s-ar viola acest 
principiu și această regulă, 
pune în primejdie cuceriri 
ni se par esențiale".

s-ar
cai fi
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