
ANUL XXIV. SERIA II. NR. 5960 8 PAGINI — 30 BANI SÎMBĂTĂ 20 IULIE 1968

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" TRANSMITE DIN GALAȚI:

VARA 
SIDERURGIEI 

NOASTRE

LAUDA i
Ce vastitate umple zarea !
O lume in culori pastel |
Sub care tremură o altă viață. I
Coșurile se plimbă
încremenite pe picioarele subțiri, I
Iar poduri zburătoare ’
Sfidează gîndul.
O neliniște de începuturi |
Adie. I
Intii au fost împreunate
La margine de ape j
Fapta și cuvîntul. I

In luna august, la Izvorul Mureșului 
România organizează seminarul european

STUDENȚII,
ARTA Șl CULTURA

UN UNIVERS COMPLET

Senzația cea mai acută pe care 
o ai străbătînd întinderile Com
binatului siderurgic Galați, este 

^ceea că abordezi un univers 
complet. Dacă am considera că 
totul se află pe o scîndură de 
balans, atunci echilibrul dintre 
orașul înglobat malului Dunării, 
dintre orașul în sine și fostul 
șantier ce a devenit în bună parte 
obiectiv realizat, echilibrul deci, 
dintre, aceste două fețe ale omu
lui, fata odihnei și fata muncii 
lui, este, deși dinamic, perfect. 
Iată așadar că rezultatul muncii 
de zi cu zi a oamenilor depă
șește la un moment dat posi
bilitatea practici a acelorași oa
meni de a cuprinde ceea ce au 
făcut. Căci, este evident, niciunul 
dintre realizatorii acestui com
binat nu-și mai poate propune 
să străbată pas cu pas întinderile

'ANSAMBLUL 
ARTISTIC AL U.T.C. 
SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU FESTIVA-
LUL DE LA SOFIA

Opera Română găzduiește 
pregătirile pe care le fac ti
nerii reprezentanți ai artei 
românești în vederea Festi
valului Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Sofia.

Pregătirile Ansamblului ar
tistic al U.T.C. se află în ul
tima lor fază, ne spune artis
tul emerit Marin Constantin.

Primul spectacol va a- 
vea loc la Teatral National 
, Ivan Vazov“ din Sofia. 
Toate eforturile depuse pînă 
acum în cadrul pregătirilor 
sînt menite să asigure un ni
vel artistic înalt spectacole
lor ce vor fi prezentate de 
delegația noastră, să pană in 
lumină măiestria și capacita
tea școlii interpretative ro
mânești

Lotul artisție este format 
din Corul Ansamblului artis
tic al U.T.C.. dirijat de Petre 
Crăciun, cunoscuta formație 
de dansuri a aceluiași An
samblu condusă de Teodor 
Vasilfscu. artist emerit. și 
orchestra de muzică populară 
sub bagheta lui Ionel Budiș- 
teanu. artist al poporului. 
Pentru spectacolele pe care 
Ie vor susține în cadrul fes
tivalului se pregătesc intens 
si formați de muzică ușoară. 
Un grup de soliști tineri de 
muzică cultă, populară, ușoa
ră și balet modern se pregă
tesc pentru concursurile din 
cadrul festivalului.

Delegația tineretului ro
mân va prezenta un specta
col în cadrul Zilei solidarită
ții cu lupta ponorului vietna
mez la care își vor da con
cursul soliști vocali precum 
si rorul Ansamblului artistic 
al U.T.C.

Pentru ziua prieteniei cu 
tineretul bulgar. Ansamblul 
de cintece si dansuri al 
U.T.C. pregătește un bogat 
program. Publicului bulgar ii 
vor fi. de asemenea, prezen
tate concerte, recitaluri de 
muzică populară și ușoară.

D. T. 

acestea și să ia din nou cunoș
tință de fizionomia modificată a 
locurilor. Combinatul este mult 
mai mare, mult mai puternic și 
mult mai covîrșitor, decît ar în
gădui timpul scurt să cunoască 
ochii și să cerceteze pasul. Un 
univers complet, spuneam și nu 
numai atît. Un univers complet 
într-o tensiune extraordinară, un 
univers ale cărui limite, acciden
tează istoria normală, o restruc
turează, o așează în temeiuri 
practice și desemnează acel chip 
de eroism pe care ultimii ani 
l-au numit eroismul cotidian.

Suferind deci, cum e și firesc, 
de aceeași neputință a cuprinde
rii, considerăm, astăzi. 12 iulie 
1968, cînd vizităm combinatul, 
că aceasta este chiar întîia dintre 
caracteristicile lui pe care trebuie 
să o determinăm și să o relevăm și 
să încercăm a o supune atenției

ADRIAN PAUNESCU
ION CUCU
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DE CE N-AM DEVENIT:
Reporterul nostru i-a cunoscut pe stradă. Apoi a discu

tat cu ei. a încercat să înțeleagă ce vor. Cititorii sînt in
vitați să-și spună părerea asupra principiilor morale ale 
acestor tineri. HIPPY:
Prima mea tntilnire cu ei a 

fost întimplătoare. Am citit, im
primat pe fustele cîtorva fete, 
cuvîntul ,Jiippy“ sau „trăiască 
hippy*. M-a șocat acest element 
exterior de prezentare, violent e- 
vidențiat prin culori contrastante. 
„Amănuntele" înfățișării lor le-am 
observat apoi, treptat, fără să le 
descopăr semnificația, utilitatea: 
lanțurile de la încheietura mii- 
nilor, amuletele de la git care 
începeau cu cruciulițe de os sau 
metal, figurine indiene sau pui 
și simplu niște bani vechi, gău
riți, ecusoanele cusute pe cămăși, 
pe bluze, pe pantaloni... Băieții 
aveau si ei semne distinctive :

Iniția], aș fi dorit să apară doar caricaturile acestor „hippy". Dar 
>. ce caricatură i-ar fi putut reprezenta mai bine decît propria lor 

înfățișare ?

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU |

pletele, unii bărbi, iar cămășile 
imprimate cu motive florale con
stituiau uniforma. Aceleași lăn- 
fișoare a ti mate de git, la mină, 
la brîu erau, examinate de aproa
pe, ruginite și vechi, culese parcă 
din cine știe ce pod prăfuit... 
Pantalonii băieților și ai fetelor, 
celebrii dangarezi. aveau prin 
toate locurile posibile, petice, 
cusături cu ață sau chiar sîrmă 
de altă culoare, franjuri și cu
rele late, unele îmbrăcate t ’uar 
în staniol...

Curiozitatea m-a îndemnat să 
mă apropii și sâ-i cunosc... Vo- 
iam, cu orice preț, să nu dau 
curs înțelepciunii lui Nastratin 

I
I

Hogea, conform căreia „haina 
face pe om" și să ignor înfăți
șarea lor ciudată, aproape hilară, 
pentru a descoperi ce se ascunde, 
dacă se ascunde ceva!, dincolo 
de vestimentația lor neobișnuită.

M-am temut întotdeauna de 
oamenii care, dintr-un motiv sau 
altul, încearcă să fie originali 
Nu pentru că aș avea ceva îm
potriva originalității, dimpotrivă, 
dar extravaganța sau excentrici
tatea unei prezentări pune la în
doială reacțiile, glodurile și prin
cipiile. Cu un om care violentea
ză norme general admise nu știi 
cum să te porți, te simți îndem
nat să fii circumspect, să aștepți 
să se manifeste pentru a-l carac
teriza.

M-am temut, la început, și de 
noile mele cunoștințe. Mi-am or
ganizat, în gînd, tot ceea ce știam 
despre fenomenul hippy din A- 
merica, am clasificat principiile 
și modul lor de viață, așteptînd 
să-l pot compara cu acești hippy 
autohtoni, răsăriți bizar la mii 
de km de California. Mă stinghe
reau asemănările exterioare și 
mă descumpănea acest mimetism 
cras, semn al unei lipse de dis- 
cernămînt flagrante.

Mi s-au dezvăluit repede, cu 
sinceritatea specifică celor 18 ani 
ai lor.

— Da, mi-au spus, sîntem 
hippy !

Primii mei interlocutori au fost 
trei fete și un băiat, unii dintre 
ei cu aceleași semnalmente amin
tite mai sus. Vorbeau toți odată, 

◄cu ineîntare și bunăvoință. Dia
logul n-avea nimic neobișnuit, 
poate doar un limbaj mai coloiat, 
presărat cu termeni de argou, cu 
îmbinări între cuvinte de „spe- 
cialitate-hippy~ și neaoșe expre
sii bulevardiere. Mi-au expus pe 
larg, întrerupîndu-se unii pe alții, 
„codul nescris" al comportării 
lor. Își stabiliseră citeva coorde- 
nate: non-violență, respectul re
ciproc, ajutor între ei, ajutor ce- 
lor virstnici... Frumos, îmi spu-^Q 
neam, iată principii demne de 
admirat. Cw o concretizare, 
mi-au povestit cum au ajutat, 
într-o după-amiază, două bătrîne 
să descarce, să taie și să sticu- 
iască lemnele.

— înfățișarea — pleda cu elo-^^ 
cință Bebi I. — trebuie să re
flecte principiile noastre. Simbo- 
Iul non-violenței sînt florile, de 
aceea, purtăm bluze și cămăși în- 
florete, iar una din devizele 
noastre, cînd se aprinde vreo 
ceartă este: „ia și rumegă o 
floare...".

Ciudată îmbinare de cuvinte... 
„rumegă o floare" ; alături de 
verb, „floarea" își pierde orice 
valoare, orice frumusețe, se trans- 
formă într-o banală plantă fu
rajeră...

Cu citeva săptămîni în urmă, 
îl cunoscusem, în fața Cafă-ba- 
rului „Tosca" pe Victor P., care

◄
◄

Reportaj de
GALINA BĂDULESCU

. (Continuare în pag. a IV-a) ◄

Shakespeare spunea : „Să n-ai 
încredere în oamenii cărora nu le 
place muzica" — referindu-se nu 
la rolul distractiv al acestei arte, 
ci la puterea ei de a trezi senti
mente înalte. Intuiția lui Shakes
peare cuprinde în sine eternul 
adevăr, confirmat de el însuși și 
de întreaga pleiadă de creatori, 
că arta are un rol mult mai serios 
decît acela de a delecta. Știința 
se adresează valențelor pur inte
lectuale ale conștiinței; arta, în 
schimb — și nu numai arta, în 
special, ci cultura, în general — 
se adresează omului, făcînd să 
vibreze toate coardele ființei sale, 
fertilizînd terenul în care cunoș
tințele de specialitate să prindă 
rod.

...Desigur, prima îndatorire a 
unui student este să-și însușească

„Ziua Constructorului14
în ziua sărbătorească rezer

vată de calendarul lunii iu
lie, constructorii aduc la în
tâlnirea cu noi, cei care le ur
mărim activitatea. rezultate 
de solidă rezonanță. Ne im
presionează dar nu ne sur
prind roadele muncii lor de 
fiecare zi, formulate într-o 
dublă modalitate ide exprima
re — pe coala de hîrtie în 
coloane prelungite de cifre 
adunate într-un total, nicioda
tă static și în relieful econo
mic, social-cultural desfășurat 
pe toată întinderea țării. Des
pre succesele obținute de con
structori în cele mai diverse 
compartimente ale activității 
lor avem prilejul să vorbim în 
permanență, să ne bucurăm 
alături de ei pentru fiecare 
nou avans înregistrat pe ma
gistrala construcției socialiste 
în țara noastră. Succesele con
semnate pe agenda șantierelor 
înseamnă tot atâția pași fa- 
cuți pe drumul traducerii în 
viață a documentelor de ma
re însemnătate pe care le-a 
adoptat Congresul al IX-Iea 
al Partidului Comunist Ro
mân. pentru asigurarea dez
voltării multilaterale a Ro
mâniei socialiste.

Anul care s-a scurs de la 
ultima sărbătoare a lucrători
lor din construcții a fost 
punctat de succese însemna
te, dobîndite de poporul nos
tru în toate domeniile de 
activitate, în care sînt înma
gazinate la loc de frunte e- 
forturile deduse pe șantiere 
pentru a asigura îndeplinirea 
integrală și la termen a obi
ectivelor aflate în curs de 
realizare. Grație priceperii, 
hărniciei constructorilor, har
ta economică a țării și-a îm
bogățit patrimoniul produc
ției, dominată autoritar de ca

K ANCHETĂ

CLIMATUL

SPORTIVITĂȚI!
• DIMENSIUNILE UMANE ȘI SOCIALE ALE SPOR

TIVITĂȚII e EDUCAȚIA INDIVIDULUI — SPORTIV, 
ANTRENOR, CONDUCĂTOR DE CLUB, SPECTATOR 
— SINGURA CALE PENTRU A REDA ÎNTRECERII 
SPORTIVE ATRIBUTELE ECHITĂȚII, SPIRITULUI 
ÎNTRECERII LOIALE, DREPTE, CINSTITE • INTER
ACȚIUNEA SPORTIV—SPECTATOR, FACTORII PRIN 
CARE ACȚIONEAZĂ ȚINUTA SPORTIVULUI ASU
PRA SPECTATORULUI ȘI INVERS • RELAȚIA PA
SIUNE—OBIECTIVITATE—SPORTIVITATE ȘI IMPLI
CAȚIILE EI.

Etica întrecerii sportive, spiritul în care se 
desfășoară marile competiții au devenit demult 
o problemă socială extrem de frecvent dezbătută 
de opinia publică de către specialiști, și mult 
controversată. Sociologi și psihologi renumiți 
și-au fixat obiectivul investigațiilor pe terenul 
sportivității. Din cercetări mai recente rezultă 
că spectatorii aproape sută la sută, ca partici- 
panți la un meci de fotbal, bunăoară, și ca indi
vizi aflați in afara arenei sportive, trăiesc abso
lut două ipostaze distincte, diametral opuse. In 
tribune, majoritatea suporterilor, așa-numiții 
„tifossi" mai ales, se dedublează, capătă spontan 
o altă psihologie. Din păcate, o psihologie a li
bertinajului și uneori a violenței. Amploarea u- 
nor atari manifestări transformă adesea compe
tiția. spectacolul sportiv într-o adevărată corri- 
dă. Disputa loială, dreaptă, cinstită — atribute 
pentru care a fost născută întrecerea sportivă în 
antichitate — în asemenea împrejurări își pierde 
treptat caracterul, devine un act antisocial, anti
uman care uneori generează scandaluri de pro
porții. discordii pînă la cel mai mare nivel cu 
putintă. O simplă retrospecție ne pune pe fie- 
care iubitor al sportului cu pretenții, în posesia 
unor multiple argumente. Cu cîțiva ani în urmă 
pe stadionul din Lima pasiunile înflăcărate ale 
suporterilor celor două echipe combatante au 
generat un adevărat „război** soldat apoi, cu 
cîțiva zeci de morți și sute de răniți. Și cazul 
nu-i singular. Vă amintiți că la C.M. de fotbal 
din 1966 la meciul dintre echipele Angliei și Ar
gentinei, jucătorii au transformat gazonul într-o

arenă de box. Urmările se cunosc, izbucnirile 
violente, necontrolate „au cucerit** pînă și stelele 
de primă mărime ale sportului : Pele însuși a 
fost eliminat de pe teren pentru acte nesportive 
care duceau la incitări, la aprinderea spiritelor. 
Pe o altă traiectorie se înscriu aranjamente de 
culise, forțarea diabolică, plină de mișelie a unor 
performanțe care infectează climatul sportivi
tății, viciază rezultatele întrecerii sportive. 
Dopingul implicînd specialiști antrenori, con
ducători de cluburi, sportivii înșiși, a devenit 
un adevărat flagel care face victime cu ne
miluita.

Mai sînt și alte aspecte : simulările sporti
vilor gesturile și vociferările insolente față de 
arbitrii, injuriile aduse uneori chiar spectatori
lor etc.

Nu ne propunem să catalogăm toate genurile 
de astfel de manifestări. Dorim ca, pornind de 
la realități obiective să elucidăm citeva proble
me privind climatul sportivității și anume : 
care sînt cauzele, mobilările ce duc la asemenea 
acte de indisciplină și huliganism pe arenele 
sportive, cum ar putea fi preîntâmpinate. Ce 
tampon poate opune omul — sportiv, spectator, 
antrenor — împotriva acestei agresiuni din afa
ra ființei lui ?

Ne-am adresat cu aceste întrebări unor ziariști 
sportivi și publiciști reputați din numeroase țări, 
cu o vastă experiență și activitate în arena 
sportivă.

(Continuare în pag. a Vil-a)

LIA MĂRIA PĂCURARII
vicepreședintă a Comitetului Executiv al U.A.S.R.

temeinic elementele teoretice și 
practice ale specialității pentru 
care a optat la intrarea în facul
tate. Dar, făcînd numai atît, el își 
va limita implicit orizontul, per
spectiva. Studenții sînt ființe cu 
o structură complexă, iubesc și 
urăsc, trăiesc bucurii artistice, își 
pun probleme de etică. Ei nu se 
pot închide în specialitate, uitînd 
de existența poeților și romancie
rilor, a pictorilor și sculptorilor, a 
arhitecților și muzicienilor etc. 
etc. Ar fi împotriva firii lor, a ti
nereții lor. Pentru studenți nu 

pacitățile intrate în funcțiune 
la cel mai mare izvor side
rurgic românesc — combina
tul gălățean. Au avansat lu
crările pe șantierele hidro
centralelor de la Porțile de 
Fier și de la Lotru (unde s-a 
inaugurat nu demult calea fe
rată Turnu-Severin-Topleț) 
munca pe marele număr de 
locuri unde se ridică edificiile 
cincinalului. Datorită con
structorilor în acest an s-au 
instalat în noile locuințe zeci 
de mii de familii.

Prezent din totdeauna pe 
șantiere, tineretul și-a adus o 
valoroasă contribuție la rezul
tatele hune cu care este în
tâmpinată ziua lor de sărbă
toare din acest an. Reînnodind 
o veche și emoționantă tra
diție, mii de tineri și-au sem
nalat prezența în ultimele luni 
alături de constructori, 
Șantierele Naționale ale tine
retului devenind astfel tere
nul de materializare a parti
cipării tinerilor de diferite 
profesii la accelerarea ritmu
lui de construcții, Ia îndepli
nirea cu succes a planului de 
investiții.

Rezultatele cu care se pre
zintă lucrătorii din construc
ții în pragul acestei zile ani
versare, așează la reverul 
lor semnul prețuirii noastre, 
a tuturor.

CITITI ÎN~
PAG. A V-A

Moment 
bilanțier 

pe șantierele 
Capitalei 

este puțin lucru că trăiesc cinci 
ani într-un centru universitar, 
într-o ambianță științifică și cul
turală pe care a o ignora, în
seamnă a se lipsi cu bună știință 
de 0 hrană spirituală în stare să 
alim&nteze anticipat mulți ani din 
cei în care vor profesa poate în
tr-un oraș mic sau într-un sat. 
Studenția începe, de fapt, cu 
gîndul și cu ambiția de a străbate 
muzeu cu muzeu, de a avea săp
tămână de săptămînă bilet la 
concert, la operă, la teatru, de a 
deveni vizitatori obișnyiți ai ma
rilor biblioteci, ai librăriilor și an
ticariatelor. Sînt itinerarii inte
lectuale care clau studenției 
plusuri valorice, împlinind infor
mativ și structural formația cultu
rală, cizelînd rafinamentul spiri
tului. In acest context, timpul 
liber nu mai are doar o funcție 
de destindere, ci și, mai ales, o 
funcție de educație.

Dar cine organizează timpul 
liber al studenților ? Care este 
în această privință, rolul univer
sității, al asociațiilor studen
țești ?...

Acestea sînt întrebări care au 
deja un răspuns și, totodată, în
trebări care încă așteaptă un răs-

(Continuare în pag. a Vil-a)

Lucrările de irigații prefac în
tinsul ogoarelor în șantiere ale 

muncii patriotice 
Foto: O. PLEC AN
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„Un depozit de cărți ne- 
vîndute pare un cimitir al 
speranțelor*. Cine a spus 
asta ?

— „Nu șttu cum să re
zolv problema depozitului. 
Paza contra incendiilor 
m-a somat să-l desconges
tionez din motive de sigu
ranța". Mărturisirea aparți
ne tovarășei Ana Lupes- 
cu, responsabila Librăriei 
,.Mihail Sadoveanu". Car- 
iilor nevîndute de ani de 
zile li se alătură mereu al
tele și spațiul a devenit de 
mult insuficient. Rafturile 
sînt îngreunate de volume 
și stnt nevoită să depozitez 
cărți și pe culoare. Unor 
cărți mai vechi li s-a scă
zut prețul... Tot nu ajung 
în mina cititorului".

Aceeași situație și la 
„Librăria noastră" nr. 50 
din bulevardul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Responsabila, 
Munteanu Georgeta, ne a- 
mintește că C.L.D.C.-ul nu 
poate prelua nimic din 
stocurile de cărți nevan
dabile". Sînt sute de mii 
de lei, bani care se adună 
an de an, mărindu-se neîn
cetat gestiunea, pentru vo
lume care n-au interesat 
niciodată cititorii".

Dăm la întîmplare cîte
va exemple dfe volume care 
stau zadarnic în rafturi 
saii în standuri. Ne oprim 
în special la cele apărute 
în ultimii doi ani: Teo- 
fil Bușecan : „Paranteze" 
(16160 exemplare tiraj); 
ieronim Șerbu : „Podul a- 
mintirilor" (15140 exem-

exemple de proastă repar
tiție a titlurilor și numă
rului de exemplare în li
brării.

MĂRIREA
Șl DECĂDEREA 

COLECȚIEI 
„LUCEAFĂRUL"

Cînd a aparat, în prime
le zile ale anului 1961, co
lecția „Luceafărul" s-a 
bucurat de una din cele 
mai bune primiri. Debutul 
colecției era și debutul 
poeților Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, îlie Constan
tin și al prozatorilor Nico- 
lae Velea, Ștefan Bănules- 
cu.

Apariția în colecția „Lu
ceafărul" a însemnat in
trarea în circuitul valoric- 
al poeziei noastre contem
porane a unor nume și 
cărți devenite apoi foarte 
cunoscute și apreciate j 
Ana Blandiana „Persoana 
întîia plural", Gabriela Me- 
linescu „Ceremonie de iar
nă", Adrian Păunescu 
„Ultrasentimente", Gheor- 
ghe Pituț, „Poarta cetății" 
etc.

Acum, în pofida tirajului 
mic, pînă în 2 000 de

PR O ȘI 
CONTRA

dar nici după șapte poezii 
sau trei schițe intr-o gaze
tă. Totuși, după cîte știu 
eu ca cititor nu avem, poa
te nici n-am avut vreoda
tă, un poet care să publice 
un volum de versuri com
plet necunoscute. De ver
suri bune vreau să spun. 
Aștept o asemenea excep
ție și-s gata să mă fac vi
novat dacă nu voi sesiza 
acest volum și nu-l voi a- 
vea in bibliotecă".

Poetul Ștefan Augustin 
Doinaș a semnat multă 
vreme rubrica „Lampa lui 
Diogene" în care urmărea, 
cu deosebire, versurile ti
nerilor. Un poet se adresa 
altui poet spre folosul ci
titorilor în primul rînd. 
I-am cerut părerea despre 
colecția „Luceafărul" și 
despre debuturi în special. 
„Este o avalanșă de volu
me de versuri căreia, ca 
lector, îi fac față cu greu. 
Citesc aproape tot ce apa
re. Și nume cunoscute șl 
necunoscute așteptând me
reu o nouă carte mare, un 
nou mare poet. Observ 
însă că această avalanșă 
de titluri nu aduce nimic 
nou calitativ. E prea mul
tă grabă în a publica un 
volum Autorii insistă, edi
turile cedează și așa apar 
multe cărți pe care, sînt 
sigur peste foarte puțină 
vreme, un an, doi, autorii 
și le regretă. Poate unii 
nici nu vor mai avea oca
zia să tipărească alt volum. 
Nu știu de ce se crede că 
singura dovadă a profesio- 
nalității scriitoricești este 
neapărat doar volumul. Eu 
încă mai cred, cum de fapt 
crede toată lumea, că prin
cipalul rămâne valoarea

durilor de carte care vor a- 
pare în colecție. în plus, în 
Franța, ca și în alte țări, 
sînt scriitori care și-au 
contractat opera, cea scrisă 
și chiar cea viitoare, unui 
singur for editorial. Deci, 
apariția unui autor în co
lecție implică și participa
rea editurii care o repre
zintă.

Analogia este așadar 
inoperantă în ceea ce pri
vește colecțiile noastre, 
pentru că este nepotrivit 
să invoci doar un proce
deu formal. Și ca să fim 
mai bine înțeleși vom 
exemplifica : se poate în- 
tîmpla ca un volum dat 
Editurii tineretului spre 
publicare, într-o colecție, 
și respins, să apară în a- 
ceeași colecție dar aprobat 
de redacția Editurii pentru 
literatură.

— „S-a și întâmplat de 
cîteva ori așa ceva, dar 
asta numai pentru că edi
tura care l-a respins (Edi
tura tineretului) avea mul
te manuscrise mai bune 
decît cele oferite, în timp 
ce E.P.L. avea manuscrise 
sub valoarea acestuia".

Ne oprim la acest răs
puns al tovarășei V. Mi- 
hăileanu pentru că el de
monstrează inoportunitatea 
formulei cu două edituri 
pentru aceeași colecție. Nu 
știm ce criterii stau la 
baza planului editorial pe 
colecții cînd selecția se 
divide astfel ? Ce „judecă
tor" poate stabili în acest 
caz meritele editurii prin 
meritele unei colecții ?

„Romane de ieri și de

nări la primul volum. De
sigur, un criteriu valoric 
există și trebuie să existe. 
Dar tinerele talente tre
buie încurajate. Mi se 
pare o înțelepciune foarte 
ieftină aceea prin care se 
scuză nepublicarea unor 
manuscrise: talentul da- 
că-i talent adevărat răz
bește. Astăzi se scrie foar
te mult și se citește foarte 
mult în ciuda dezvoltării 
radioului, televiziunii și ci
nematografului. Publicăm 
mult pentru că ne vin mul
te manuscrise. Chiar nu 
putem face față acestora, 
încă publicăm puține cărți 
față de manuscrisele care 
așteaptă în portofolii. Sîn- 
tem doar două edituri de 
literatură în toată țara".

Nu putem împărtăși de
cît parțial acest punct de 
vedere pentru că nu 
credem că este de bun 
augur „caritabilitatea" edi
torială ce se transformă de 
fapt în stimul pentru (jar
tea proastă. Dacă o viață 
literară nu e formată nu
mai din capodopere de 
aici nu se poate scoate un 
criteriu fals care să justi
fice eșecurile editoriale 
neîndoielnice.

In contul — și cuvîntul 
trebuie luat la propriu — 
cărții lui Cezar Petrescu 
sau al compendiului „Isto
ria literaturii române" de 
George Călinescu — ca să 
cităm două din succesele 
editurii — nu este drept 
să se publice cărți proaste 
ci numai acelea bune 1

Dacă editura alege din
tre extrem de multe ma-

PENTRU CINE SCRIU? 
PENTRU CE SCRIU?

CÎTEVA PRECIZĂRI

CLEMENȚELOR 
EDITORIALE

Publicînd în continuare răspunsuri Ia 
ancheta noastră, redacția nutrește convin
gerea că nici unul din punctele de ve
dere pe care le găzduiește nu exprimă 
„adevărul absolut" ori „adevărul defini
tiv" asupra condiției și rolului scriitorului 
în societate. în același timp dorim 
să reținem atenția cititorilor asupra fap
tului că aceste puncte de vedere, unele 
imperfecte ori incomplete, exprimă și un 
grad reflexiv diferit, ce caracterizează pe 
fiecare autor în parte. Năzuința noastră 
nu a fost de a alcătui un catalog de în
trebări Ia care să se răspundă printr-un 
simplu „da“ sau „nu". Aceasta pentru că 
socotim că nici un „da" sau „nu" nu vor fi 
întregi, substanțiale, întemeiate fără lua
rea în considerare a puterii de argumen
tare a participau ților. Cum mai arătam 
într-o intervenție redacțională, în cadrul 
acestei anchete, publicarea unora dintre 
păreri nu exprimă, din punctul nostru de 
vedere, decît crearea unei posibilități lo
iale de a reacționa critic Ia aspectul lor 
neacceptabii. Așa, de exemplu, cum iarăși 
am mai scris, o formulare ca aceea po
trivit căreia supremul scop al creației ar 
fi de fapt o absență a unui scop, a unei 
utilități, de unde și postularea „abstrage
rii" creatorului din contingent (aparținînd 
tînărului prozator Aurel Dragoș Muntea
nu), nu credem că poate fi asimilată. Crea
ția scriitorilor noștri demonstrează, în ceea 
ce are ea mai valoros, aceasta. De altfel, 
nici un măre scriitor, ori artist, nu și-a 
conceput opera ca emanație a așa-numi- 
tului „turn de fildeș", nici o operă ade
vărată nu este posibilă decît ca emanație 
a unei biografii spirituale care este in
clusă, pînă la cele mai subtile implicații, 
existenței sociale a artistului. Timpul is
toric este o categorie căreia nici o tenta
tivă de abstragere nu i-a rezistat. In fa
voarea lui pledează, dincolo de postulate 
și axiome, practica artistică, procesul ne
întrerupt de naștere a operelor de artă din 
confruntarea cu același timp istoric. Li
bertatea creatorului nu este abstra
gere ci dimpotrivă, implicare, anga- 

**...... sociale șijare în procesul realității

Cezar Baltag:

plare tiraj); Șerban Nedel- 
cu . „Moara Săracă" (18 000 
exemplare); Alexandra Târ
ziu : „Nu se poate preci
za" (9 140 exemplare) ; Ci
cerone Teodorescu : „Pă
durea de cleștar" (20 000 
de exemplare) ; Alexandru 
Oprea : „Mișcarea prozei" 
(6140 exemplare); Ion 
Ruse : „în portul de pes
cari" (8149 exemplare). 
N-am făcut decît să notăm 
volumele nevîndute. Asu
pra valorii lor s-ar putea 
discuta. Unele își merită 
soarta, altele însă sînt poa
te victime ale tăcerii sau 
indiferenței criticii. Sau 
chiar ale sistemului de di
fuzare și propagandă a 
cărții.

COMERȚUL 
DUPĂ URECHE

De data asta situația 
este inversă. Mai pe scurt 
despre ce este vorba : poe
tul Miron Radu Paraschi- 
vescu s-a prezentat la E- 
ditura tineretului eerînd. 
contra plată, zece exem
plare diri ultima sa carte, 
volumul de versuri „Tris
tele* pentru a Ie putea da 
numeroșilor săi solicitatori 
din Vălenii de Munte. Cum 
s-a ajuns la această nepre
văzută dar sigură soluție? 
Librăria din Vălenii de 
Munte, orășel cu cîteva 
mii de locuitori, cu cîteva 
școli de cultura generală 
și un liceu, a primit doar 
două volume din sus-a- 
mirititul titlu. Fiind și ora
șul în care poetul locuieș
te, cererea a fost foarte 
mare. Librarul, ca să nu se 
supere cu nimeni, a refu
zat, neștiind ce să mai facă, 
vînzarea acestor cărți 
încercînd prin filiera 
U.RC.C.-ului (librăria a- 
parține Cooperației) ob
ținerea de noi exempla
re. Hățișurile întunecoase 
ale birocrației au făcut 
cum-necum, pe baza „re
putată" a interminabilelor 
cereri, avize, adrese etc., 
problema nerezolvată. Au
torul a dat cîte exemplare 
a avut din cartea sa și s-a 
adresat în ultimă instanță 
editorilor, cerîndu-le cum 
spuneam, contra cost volu
me. Se pare că soluția, pe 
care n-o recomandăm și 
altor autori aflați în cazuri 
similare poate da de gîndit 
tuturor celor care sc 
ocupă de vînzarea căr
ții, asupra felului în 
care ei știu să facă 
comerț. O analiză mai 
îndelungată ar da și alte

exemplare, volumele colec
ției se numără printre cele 
care stau nevîndute în vi
trinele librăriilor.

După aproape opt ani, 
colecția a străbătut un 
drum nescontat de la gran
doare la anonimat. O apa
riție care să impună un 
nume nou, o carte nouă, 
ține de mult de trecut.

Trei tineri cititori aflați 
în librărie îmi dau cîteva 
explicații asupra dezintere
sului lor actual față de co
lecție.

Ana Săvulescu : „în ulti
mul timp am europă'at 
doar două volume, cele ale 
poeților Grigore Arbore și 
Vasile Petre Fati. îi cunoș
team din cele ce publica
seră în presa literară. Văd 
multe volume aparținînd 
unor nume necunoscute, 
ba chiar unor nume care 
nu-mi spun nimic deși pu
blică de ani de zile pe ici, 
pe colo cîte o poezie sau 
schiță".

Vasile Neagu : „Nu știu 
de ce se publică un volum 
al cărui autor n-a reușit să 
iasă din anonimat deși pu
blică prin reviste. Ce se 
urmărește atunci ? Lansa
rea cui ? A autorului ? Nu 
cred, e intr-un fel cunos
cut. A cărții ? Nu cred 
pentru că ea cuprinde 
exact ceea ce a publicat 
autorul prin reviste și nu 
m-a interesat deloc. A- 
tunci P Un romancier poa
te avea o scuză, un frag
ment de roman apărut in
tr-un ziar, nu poate duce 
la o concluzie. Dar un au
tor de nuvele și schite sau 
un poet își poate „publi
ca" opera intr-o gazetă. O 
pagină de revistă, mă re
fer la poezie, e aproape a 
treia parte dintr-o plache
tă. Deci cu trei-patru pa
gini, grafic, e gata un vo
lum.

Constanta Pană : „în a- 
cest caz volumul nu-și poa
te propune o lansare ci, în 
cel mai bun caz, o reabili
tare. Ceea ce este foarte 
puțin probabil că se va în
tâmpla. Se vorbește de suc
cesul inițial al colecției, 
dar autorii acelor volume 
erau nume foarte cunoscu
te, apreciate și publicaseră 
foarte mult deși nu existau 
atâtea reviste 'literare ca a- 
cum. Colecția trebuie să 
lanseze cărți, numele îi 
lansează revistele. Să mai 
dau un ilustru și cunoscut 
exemplu ? La 47 de ani, 
după aproape trei decenii 
de activitate, a publicat 
primul volum poetul Tu
dor Arghezi. Cazul poate 
fi singular și nu cred că 
trebuie să debutezi după 
zeci de ani de publicare

scrisului și nu cantitatea 
lui. Este foarte bine că a- 
vem multe reviste, și în 
București și în țară, și că 
apar multe nume noi. 
Dar acest lucru nu este 
socotit încă, deși așa ar 
trebui sa fie, doar o etapă 
a promisiutiilor, a experi
ențelor de succesul cărora 
să se lege apoi volumul. 
Aș propune sâ apară, sub 
girul unei edituri, a Tine
retului, un volum anual 
care să înglobeze pe baza 
selecției făcute de redac
țiile revistelor, cele mai 
semnificative debuturi din- 
tr-un an. Am putea obser
va atunci și meritul fiecă
rei reviste în lansarea u- 
nor nume noi și liniile re
dacționale aparte care au 
electrizat viața literară. Ce 
anume a lansat deci in
tr-un an „Gazeta Literară", 
ce anume „Tribuna" „Cro
nica", „Ramuri", „Luceafă
rul", „Tomis” etc. De-abia 
apoi ar urma volumul sau 
volumele semnate de cei 
al căror nume s-au impus.

CUM E 
„LEGIFERATĂ" 

CLEMENTA 
a

în ultimul timp colecția 
„Luceafărul" apare sub 
îngriiirea a două edituri... 
E.P.L. și „Tineretului". La 
fel ca și colecțiile „Roma
ne de azi și de ieri" și 
„Nuvela de azi și de ieri". 
Este aceasta o anomalie ?

— „Nu. Același lucru 
se petrece ri în alte țări. 
„Livre de poche" e o co
lecție la care participă pa- 
tru-cinci edituri", ne spu
nea tovarășa Mihăileanu 
Veronica, redactor-șef Ia 
Editura tineretului.

Renumita colecție „Li
vre de poche" nu este în 
primul rînd o colecție de 
debuturi, ci una de an
tologare : cele mai bune 
cărți ale literaturii uni
versale clasice și mo
derne. Succesul de care 
s-a bucurat și se bu
cură include următoarele 
avantaje pentru cititori: 
format accesibil pentru a 
putea fi purtată și citită 
în tren, în mașină, metrou, 
preț redus, criteriu valo
ric selectiv, sigur, al celor 
care îngrijesc colecția etc. 
Există mai multe edituri, 
dar există și un unic cole
giu redacțional care optea
ză asupra autorilor și ti-

azT, „Nuvela de ieri și de 
azi", titluri care indicau o 
încercare de antologare nu 
mai reprezintă nimic, nici 
o optică, nici un criteriu, 
nici o angajare, ci numai 
formalitatea retipăririi u- 
nor cărți de mai mult sau 
mai puțin succes sau chiar 
de necesitatea retipăririi u- 
nui autoi care n-a mai pu
blicat de mult. „De ieri și 
de azi", ori invers, nu este 
un criteriu estetic d un 
pretext de reclamă pentru 
cumpărătorul neavizat 
„Colecția" este un in
strument de lucru, o for
mă de instruire exactă, 
care precizează cu maxi
mum de exactitate cererea 
și oferta de carte. Succe
sul de care se bucură „co
lecțiile" prin siguranța te
matică sau valorică a căr
ților ce le includ țin de un 
prestigiu care, odată obți
nut, trebuie mereu și me
reu consolidat. „Piruetele" 
redacționale se răsfrîng 
întotdeauna asupra acestui 
prestigiu.

Mihai Gafița — redactor 
șef la E-P.L., afirmă: 
„S-au tipărit cărți proaste, 
se tipăresc și se vor mai 
tipări din păcate. Editura 
alege din ceea ce-i oferă 
scriitorii. Urmărim ră rea
lizăm rentabilizarea pro
ducției unui întreg an edi
torial și mai puțin sau de
loc fiecare titlu în parte. 
Susțin că cel mai impor
tant lucru e faptul că ti
părim toarte multe cărți 
bune din beneficiul că
rora nu numai că acoperim 
nevmzarea unor titluri dar 
realizăm an de an impor
tante sume în plus. Din 
beneficiul pe care-l scoa
tem la trilogia lui Cezar 
Petrescu, „Romanul lui 
Eminescu", acoperim de 
cîteva ori volumele care 
apar în întreaga colecție 
„Luceafărul". Așa trebuie 
privită problema si orica
re editură are sau trebuie 
să aibă această politică fi
nanciară. în ce privește de
buturile cred că nu trebuie 
făcut un caz dintr-o tem
porară criză a unei colec
ții. Nu putem ști niciodată 
ce ne oferă viitorul. îl pu
tem judeca pe Macedonski 
după primul volum, ^ri
ma verba" ? Pe Balzac 
după acele scrieri oarecare 
de genul „Argow piratul" 
și Jean Louis sau fecioara 
găsită" ?. N-ar fi bine pen
tru că exemplele de mai 
sus sînt grăitoare pentru 
incertitudinea unei exami-

nuscrise înseamnă că a- 
ceastă alegere se face ade
sea după criterii valorice 
prea puțin ferme. In orice 
caz nu credem că trebuie 
încurajate debuturi care 
nu spun nimic (și asta 
pentru că sînt multe 
manuscrise care nu spun 
nimic), sub oblăduirea ma
terială a marilor scriitori. 
In ceea ce privește exem
plele de autori celebri cu 
debuturi nesemnificative, 
am dori să precizăm că, 
din păcate, la noi, sînt 
autori care au început cu 
o carte proastă și apoi au 
ținut-o tot așa mereu.

Tovarășul Gafița spunea 
că „un criteriu valoric 
există și trebuie să existe" 
Dar cum funcționează a- 
cest criteriu cînd redacto
rii responsabili de carte în
grijesc apariția a numeroa
se volume slabe.

Intr-un articol intitu
lat „Critica debutanților" 
George Călinescu subli
nia : „Unele spirite sînt 
depozite de cărți, altele 
niște săli imense în care 
capodoperele găsesc un 
ecou grandios". Cred că 
aici se află un punct de 
reper nu numai pentru cri
ticii debutanților dar și 
pentru editorii lor. A pu
blica multe debuturi poate 
să însemne a depozita mul
te cărți daca nu se are în 
vedere criteriul estetic. O 
editură nu se confundă cu 
un birou de audiențe în 
care intrarea se face cu 
număr de ordine și unde 
primii veniți au întîietate. 
Desigur, o carte proastă nu 
poate impieta asupra des
tinului unui scriitor, dar 
asta nu înseamnă că actul 
editorial poate fi înțeles 
ca o clemență. Tocmai de 
aceea avem multe publica
ții pentru ca autorii să poa
tă ajunge la public. In pa
gina de revistă poți face 
un experiment — reușit 
sau nu — dar volumul tre
buie să fie un eveniment 
important, de timită în 
viața unui scriitor si nu 
un test de încercare a suc
cesului de public sau de 
critică. Prestigiul unei edi
turi derivă din prestigiul 
cărților pe care le oferă. 
Unanim acceptat acest lu
cru nu mai este cazul să 
dovedim că editura este 
datoare nu numai să aștep
te manuscrise ci și să le 
solicite. Să provoace, dacă 
se poate spune așa, viitoa
rele volume.

TUDOR STĂNESCU

Un coleg și prieten (excelent 
prozator), scria într-o scurtă măr
turisire de credință, despre acel 
real adevărat, compact și izbitor 
care ,^e dezvăluie în clipa feri
citei incidențe dintre noi și lu
me". ^Ju sînt singurul care gîn- 
dește așa — continua el — sînt-, 
tem mulți care știu că lumea e- 
xistă". Intr-adevăr, sînt și eu unul 
dintre aceia care știu și cred că

spirituale, ideologice, și politice. La timpul 
cuvenit semnalam cliiar ultimul roman al 
acestei teze (aproape întotdeauna de o ac
tualitate stringentă!): Interval de Al. 
Ivăsiuc.

Iată de ce, sumar vorbind — înțele- 
gînd ambiția formulării abstracte de teze, 
de puncte de vedere lapidare asupra ar
tei, din care cauză există riscul erorii — 
nici din punctul de vedere ideologic și 
nici din acel al practicii artistice „abstra
gerea" de care am pomenit nu ește po
sibilă. în cele din urmă ea e o vorbă 
goală. Una din acele vorbe, care deși pot pro
duce nedumeriri și polemici sînt, pentru 
domeniul care ne interesează, cel artistic, 
inoperante. Năzuim să ne exprimăm prin 
cuvinte, sperăm să Ie construim cît mai 
comunicabile prin ceea ce punem la te
melia lor, dar adesea cuvintele ne rămîn 
Străine, nu ni se supun ori ne trădează. 
Emoția adevărată, ori convingerea adîncă 
nu animeaza conținutul unor asemenea cu
vinte ci le înconjoară numai conturul fă
cut din niște pereți prin care nu vor pă
trunde niciodată. E o mică (său chiar 
mare!) dramă Ia mijloc: drama cuvinte
lor moarte care ne pîndesc ori de cîte ori 
nu înțelegem că toate cuvintele există im 
în general, nu pentru toți, ci pentru fie
care. Ele sînt adevărate numai în măsura 
în care le facem credibile prin adevărul 
nostru. Bun comun, cuvintele nu ni se dau 
decît în chip individual.

Firește, nu' este aceea de care vorbeam 
singura părere discutabila. Felul în gene-

meni, nu și-a închipuit vreodată ori acum 
că operele au o destinație nominală, o a- 
dresă „poștală". Scriind pentru cineva, 
scriitorul nu are în vedere o asemenea a- 
dresă. Este lipsit de un elementar realism, 
însă, cine crede că poate fi ignorat. Pu
blicul alege, publicul judecă, publicul res
pinge. Scriitorul adevărat își conține pu
blicul. Publicul nu judecă precum un ar
bitru profesionist, indiferent prin impar
țialitate. Publicul este subiectiv pentru că 
se caută mereu pe sine, pentru -ța nu ci
tește din meseria de a judeca. Publicul 
acceptă sau respinge această căutare a sa 
în ceea ce i se oferă. Scriitorul care nu ține 
seama de realitatea numită mai sus, de 
existența publicului așa cum o arătam este 
victima unei iluzii periculoase. Desigur, el 
există nu pentru că există publicul, dar a 
nu-J vedea, a-1 ignora, a-I declara inexis
tent este echivalent cu o autoanulare. Cine
va spunea foarte frumos că scrie pehtru 
cititorii care există în sine însuși. Este, tot
odată, expresia unei nobile năzuinți. Nă
zuința de a fi util oamenilor.

In fine, pentru a dirija, pe cît «r poa
te, Si „mișcarea lecturii" acestei anchete in 
curs de desfășurare, credem potrivit să 
arătăm că, încă în 'aerat moment al ei, se 
poate vorbi de o diversitate activă de 
păreri. Nu e cazul să discutăm acum 
care sînt punctele contradictorii, elemen
tele dintr-o opinie care se confruntă cu 
altele. Așa cum anunțam, punctele de ve
dere exprimate în cadrul anchetei noastre 
le dorim doar premisele unei dezbateri cu

ral responsabil în care tinerii scriitori în- participarea largă a specialiștilor, a publi- 
țeleg menirea for socială, răspunderile ci- cului însuși. Aceasta însă după ce volumul
vice pe care și le asumă hii exclud utili
zarea eronată de către unii dintre ei a 
unor noțțprii . din cauza greșitei lor 
înțelegeri. Există, astfel, impresia, discu
tabilă.. și ca impresie, a lipsei de 
adresa. ,,ț(. .„"secului (sesizabilă în-opinia 
poetei Âna BlandianăV Există! chiar o indi
ferență ostentativă, uneori, în raport cu a- 
ceastă adresă., Ea este Justificată în foarte 
mică măsură de posibilitatea, și eă redu
sa, . a unei înțelegeri mecanice a dialecti
cii scriitor-public. Nimeni, sau aproape ni-

premiselor se va fi îmbogățit, după ce cîți 
mai mulți creatori — tineri, dar nu numai 
tineri — își vor fi formulat răspunsurile la 
aceste întrebări fundamentale. Dar am lă
sat să se vadă cu claritate măsura și modul 
în care chiar erorile semnalate și de noi 
mai sus au primit pe parcurs replici ar
gumentate (de^FJif textele participanțiloi 
nu a fost nominalizată adresa replicilor). 
Preopinenții nu sînt însă decît la primul 
cuvînL Ei vor avea posibilitatea să și re
vină.

Creația se sprijină pe datele 

sensibile ale existentei
lumea există și poezia pe care o 
scriu se vrea postulată de acest 
adevăr. Gândirea poetică, oricit 
ar sublima diversitatea impresii
lor din realitatea exterioară, nu 
poate avea, totuși, o existență 
atât de diferită de ceea ce ar 
putea să-i corespundă concret în 
această lume, incit să poată trăi 
în conștiință o viață aparte, fără 
a se comunica și altor conștiințe. 
Rațiunea se eliberează prin crea
ție, dar creația nu uită niciodată 
că se sprijină pe datele sensi
bile ale existenței, ale unui tâmp 
și spațiu anume, ale unei con
științe integrative, ale unei reali
tăți sociale care ne aparține. Nu 
există creație naturală sau: spiri
tuală care să poată fi un început 
absolut, afară doar dacă am lua

tn considerare existența lui Dum
nezeu, ceea ce r(cel puțin deo
camdată), în ce mă pricește, nu 
este cazul.
,Așadar, scrii^ pentru că cred că 

'gjndjrea și^ afectivitatea '-noastră 
sînt'aaecvaie realului. Scriu pen
tru că cred că imaginea ver
bală rămîne adecvată gîndi- 
rii. Scriu pentru că sînt 
convins că în așa-zisele stări 
pure ale conștiinței se gă
sesc întotdeauna elemente sensi
bile care fac cu putință transmi
terea, comunicarea. Desigur, cu
vîntul nu exprimă toată gîndi- 
rea, sau toată imaginea. El nu e 
decît un substitut simbolic al lor 
și poezia se naște tocmai din a- 
ceastă relativă neidentitate între 
semnificat și semnificant. Dar,

dacă cineva m-ăr putea convin
ge, vreodată, că simbolurile sînt 
pur exterioare absolut indife
rente față de lucrul semnificat, 
atunci, probabil, aș înceta de a 
mai scrie. Căci vîrtelvl pur gra
tuit al cuvintelor nu. l-aș puiea 
suporta.

„Adevărul" revelației poetice 
are, firește, un caracter indivi
dual. El trebuie însă, pentru a fi 
simțit și a deveni comunicabil, 
să fie găsit într-o parte oarecare 
a lumii sensibile date.

Așadar, scriu pentru că știu că 
lumea există. Așadar, scriu pen
tru toți cei care cred că lumea 
există și respectă prin idealurile 
sau prin munca yi arta lor, exis
tența lumii.

Dan Laurențiu:

Cred că, deși nu se impune 
ca un argument inevitabil, pentru 
claritatea și distincția obiectului 
care mă preocupă aici — locul 
poetului în viata spirituală a na
țiunii — o referii e istorică, ori
cit ar fi ea de sumară, va con
firma ceea ce, virtual, se include 
în demonstrația logică. Departe 
de a se supune exigențelor spe
culative ale maestrului său („ami
cus Plato sed magia amica cen
tos’), care exagera precaritatea 
lirismului intre căile de cunoaș
tere a lumii (umbră a umbrei, 
iată care ar fi starea sa neferi
cita). Aristotel, cu un realism 
înnobilat de imperativul adevă- 
rului, reabilita locul poetului sn 
mijlocul oamenilor, ca fiind pur
tătorul imaginii concentrate în
tr-o posibilitate infinită a ceea 
ce aceștia desfășoară într-o reali
tate finită. Dacă istoria se ocupă 
cu succesiunea faptelor reale, de
terminate cronospațial, poezia 
este proiecția lor ideală în orice 
fragment cronospațial izolat, dar 
la fel de reală sub aspectul eter
nității. Această diferență foarte 
clară dintre cele două zone su
prastructurale pe care o sublinia 
stagiritul — ordinea istorică și 
cea poetică, lirica — a putut fi 
tull)ur9ată, denaturată numai da
torita obiectului lor comun — 
omul, care-și este propria sa 
cauză și scop pe drumul desăvîr- 
șirit, atât ca individ în parte, cît 
și ca ansamblu social integrator. 
Dar, iată că nu pot spune : omul

Locul poetului în viața 
spirituală a națiunii

este nucleul, centrul de foc al: 
poeziei și istoriei și, înclinîndu-mă 
în fața acestei axiome, să plec 
în căutarea altora, mai miilt sau 
mai puțin evidente. Căci nu mă 
interesează numai omul Jn ge
neral, ci, mai ales^ deterrQinarile, 
atributele sale constitutive care, 
la rîndul lor, pot sugera cu tă 
ria specifică a particularului ceea 
ce trăiește ca tensiune universală. 
Așadar, dacă poetul nu urmăreș
te. ca istoricul, succesiunea fap
telor reale (care, însă, nu-i pot 
scăpa I), ci a celor pasibile, va 
trebui să căutam sursa, motiva
rea acestei veșnice disponibilități 
creatoare care-i aduce, pe tărî- 
murile inocente ale imaginarului, 
vinovăția sublimă (și cu aceasta 
am împăcat și exigențele radi
cale ale modernilor) de a fi re
prezentantul formal al unei sen
sibilități materiale, în sensul aris
totelic în care el dă formă indi
viduală, structură autonomă unei 
stări de spirit existente potențial 
între contemporanii săi. Am spus: 
reprezentantul unei sensibilități, 
apoi: al unei stări de spirit, și 
iată că pământul făgăduinței ve 
care sc înalță orice construcție 
lirică, a fost numit.

Sensibilitatea proprie fiecărui 
popor și cristalizata în tradiția 
culturii s-a constituit în funcție 
de o serie de factori istorici, so- 
cial-eronomici, geografici și de
mografici, iar poetul, pentru a fi 
măsura obiectivată a acesteia, 
proiecția sa nemăsurată în timpK 
o incorpora, repetând, la ni
vel ontogenetic, filogenia preexis
tentă existenței sale în lume. A- 
cest fond originar îi determina, 
intr-un anumit sens, evoluția ul
terioară, deși nu confer, amintitei 
determinări prerogativele unei 
fatalități inexorabile, întrucît sta
bilitatea ereditară, etnică, a unui

popor ■ se manifestă în variabilt- 
tatea indivizilor care-l compun. 
Ieșirea arbitrară din aceste ca
dre psihice nu este posibilă în
trucît ele au o motivare istorică 
(așa după cum am mai spus) în 
care mitutile și faptele profane, 
legendele și întâmplările autentice, 
victoriile și înfrîngerile anterioare 
se actualizează in ființa poetului 
cu o pondere mai mult sau mai 
puțin pregnantă, în funcție de 
natura talentului respectiv (capa
citatea de invenție), de cultura 
(estetică, filozofică) și gustul li
terar al fiecăruia (posibilitatea 
de discernere a valorilor), tocite 
organizindu-se într-o sensibilitate 
specifică, individuală. Acest con
tact cu arheologia spirituală a 
propriei națiuni se manifestă în 
intensitatea cu care ea, tradiția, 
este trăită în prezent, în răspun- 
deiea față de maxima realitate 
estetică a predecesorilor. Primul 
dintre marii poeți români, Mihai 
EminesCu, a cărui importanță in- 
cal'ulabilă pentru evoluția ulte
rioară a literaturii nu-i mai scapă 
nimănui, a fost și cel dintâi de
miurg al sensibilității naționale 
care, înclinată spre măsură, or
dine și echilibru (vocația de cla
sicitate), fără a-i lipsi o anumită 
undă a nobilei melancolii (efec
tul cunoașterii filozofice, profun
de a lucrurilor), îȘi păstrează in
tactă vitalitatea creatoare în toate 
planurile existenței materiale și 
spirituale.

Datoria morală a poetului se 
poate defini, așadar, prin aceea 
că el trebuie să dea cea mai 
înaltă expresie estetică a tradi
țiilor specifice neamului, poporu
lui său ; or, cum spune Hegel: 
„...poetul creează pentru public 
și, în primul rînd, pentru poporul 
Și epoca-sa, care au dreptul de a 
cere ca o operă de artă să fie

pe înțelesul poporului și aproape 
de el", fără să tragem concluzia 
din acest text linear, foarte ade
vărat în esența lui, dar propice, 
în același timp, simplificărilor 
triviale, că acest mare dialectician 
ignora natura specifică a artei, 
înlocuind-o cu raportul dintre 
creator și publicul său.

Poetul, artist al cuvtntului, prin 
însăși condiția sa demiurgică, ot- 
ganizează in formele necesare ale 
talentului o nouă existență, 
ideală, dar nu mai puțin adevă
rată, unitară prin coerența in
ternă, animat de credința pro
funda că nu se exprimă numai 
pe sine (deși aceasta o face mai 
întâi, dacă nu este un abil sî 
mulant), ci și destinul spiritual 
al propriei națiuni. In măsura în 
care, el va ridica exigența sa la 
rangul unui sistem de expresie 
perfect distinct de altele de a- 
ceeasi natură (arta nu asimilează 
fotografierea agasantă a aceluiași 
obiect, ci revelația unică, extra
ordinară și care se constituie ca 
obiect de aici înainte) în aceeași 
măsură vă fi demn de numele 
său. Ion Barbu, cel mai abstract 
dintre poeții români, care a re
levat înalta capacitate de con' 
centrare și esențializare a limbii 
noastre, spunea cu adresă pole
mică, în 1927: „Optimismul de 
redacție $i cafenea» robustețea 
profesională trindăveso tot mai 
late în pajiștile unei prea fru
moase limbi . Consider. în acest 
sens, că poezia lui Ion Barbu 
este o lecție de o moralitate ar
tistică desăvîrșită pentru forța sa 
interioară coagulată pînă la săr
bătorirea nunților necesare ale 
ideii, pentru expresia sa estetică 
de o noutate ce reprezintă o 
dată istorică. în virtutea acestui

(Continuare în pag. a VlI-a)
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Profesorul 

cu milioane 

de elevi 

Prof. dr. ing. 
Sergiu Candrea

Unitatea de loc, adică prezen
ta în mijlocul celțJr ce învață 
a pedagogului a existat perma
nent în toate epocile. Din acest 
punct de vedere se poate spune 
că celebra și mult dezbătută u- 
ntfate de loc din teatrul clasic 
francez a avut față de unitatea 
de loc din pedagogie o vîrstă 
efemeră.

Iată însă că în ultimele dece
nii această „unitate de loc“ î$i 

, pierde tot mai multă obligativi
tatea. Aceasta se datorește, desi
gur. dezvoltării multilaterale a 
telecomunicațiilor, care ne per
mit sa vedem și să auzim la 
mii și zeci de mii kilometri, pe 
pămînt ca și din cosmos.

Astăzi datorită evoluției mij
loacelor de comunicație se poate 
vorbi cu certitudine despre pro
fesorul, cu milioane de elevi.

Caracterul de masă al instrui
rii este foarte mult amplificat, 
deoarece pentru a audia, de pildă, 
un telecurs nu mai este nevoie 
nici de un local de școală, nici 
pentru a străbate distanța pînă 
la acesta. I» plus, preocupările 
profesionale nu mai reprezintă 
o limită. Lecțiile pot fi expuse pe 
viu. Studenții în medicină pot fi 
„asistenți**, la o operație grea fă
ră a fi prezenți în sală ; biologii 
pot transmite prelegerile despre 
viața animalelor marine direct de 
pe platforme continentele sau din 
regiunile abisale ; fizicienii pot 
urmări fisiunea nucleelor în
barele de uraniu din canalele 
reactoarelor.

Desigur, în procesul de instru
ire repetiția joacă un rol de 
fixare a cunoștințelor, păstrîndu- 
și și astăzi valabilitatea. Or, tele
viziunea nu poate repeta lecți
ile. în atare caz se pune proble
ma înregistrării și redării pe bandă 
magnetică a imaginii și a sune
tului care, din punct de vedere 
tehnic, este realizabilă. Numai 
că în momentul de față cartea 
este categoric competitivă pen
tru că instalația de înregistrare 
și redare este mai mult decît 
scumpă. Nu este exclus ca peste 
cîteva decenii și astfel de insta
lații să ai ungă la prețul unei 
cărți școlare. Pînă atunci cartea 
își va păstia supremația.

O altă problemă dintre cele 
mai importante dacă nu princi
pală este cea a verificării cu
noștințelor, Dar tiansmisia lec
ției către milioane de studenți și 
elevi este un lucru relativ sim
plu, sensul invers se dovedește a 
fi mai greu, mai dificil de reali
zat. Și totuși, pentru a nu mai 
fi o legătură unilaterală se poa
te utiliza atît rețeaua de comu
nicații existentă, cit și alte le
gături speciale care se vor rea
liza, cu siguranță, în viitor în a- 
cest scop.

întrebările transmise spre cen
trul de televiziune școlară vor 
b sortate și prelucrate de un 

calculator electronic cu milioane 
de operații logice pe secundă. 
Chiar acest calculator după ce a 
sintetizat toate răspunsurile la 
întrebări va intra direct în ac
țiune, transmițînd prin televiziu
ne răspunsuri concise. Profesorul 
care a predat lecția, va avea ro
lul de a supraveghea și interveni 
atunci cînd e cazul, dialogul 
dintre tele-studenți și calcula
tor.

In concluzie, se poate spune 
că profesoral cu milioane de 
elevi va fi una din formele de 
instruire ale viitorului.

Planeta pe care locuim va 
deveni cu siguranță o imensă 
școală.

Mașinile 

în concurență 

cu profesorul 

dr. ing. M. Belii

Automatizarea complexă a 
determinat și elaborarea unor 
sisteme tehnice dotate cu arcu
ite logice, capabile de a prelua 
unele din funcțiile intelectuale 
ale omului. Aceasta a constituit 
și un deosebit impuls dat stu
diului procesului de instruire. 
Problema a fost atacată din di
ferite puncte de vedere. Unii 
cercetători s-au ocupat de for
mularea matematică a fenome
nului sî au elaborat așa-numitele 
„modele stocastice** de instrui
re. Alții au căutat să modeleze 
procesul de instruire pe dispozi
tive tehnice specializate sau. în 
ultimul timp, cu ajutorul calcu
latoarelor electronice.

La ora actuală exista două 
tipuri de mașini care modelează 
procesul învățării.

Unele dintre ele au posibilita
tea de a învăța singure din ex
periență, îmbunătățirvîu-și pro
gresiv funcționarea. .Altele au 
posibilitatea de a dirija procesul 
de învățare, înlocuind parțial 
profesorul.

Trebuie să menționăm că în 
ultimul timp s-au combinat aces
te două tipuri de mașini reali- 
zîndu-se mașini care predau și 
învață în același timp.

Sistemele tehnice care se 
autoinstruiesc au o caracte
ristică comună și anume dis
pun de o capacitate de prelu
crare a informației obținute din 
experiență în vederea formulă
rii unor decizii care să ducă la 
îndeplinirea unui anumit scod. 
Ele sînt de diferite grade de 
complexitate după natura și 
complexitatea scopului urmărit. 
Există scopuri simple pe care 
sistemul poate să învețe să le 
îndeplinească într-o singură e- 
tapă : există însă scopuri mai 
complicate care pentru a fi înde
plinite necesită o sumă întreaga 
de etape intermediare Astăzi se 
urmărește să se creeze mașini care 
să-și autoprogrameze etapele in
termediare. Aceste etape pot fi 
însă indicate de către un sistem 
instructor exterior cu posibilități 
superioare de prelucrare a in
formației, adică de om sau ma
șină.

Dacă sistemul instructor este 
la rîndul său un sistem instrui- 
bil va învăța să comande din ce 
în ce mai bine și astfel efica
citatea interacțiunii se va mări 
progresiv. Am ajuns în felul 
acesta la problema dirijării de 
către mașini a procesului de in
struire, cu alte cuvinte la ana-

ANCHETA

I Evoluția științei și tehnicii cunoaște, pe 
zi ce trece, ritmuri copleșitoare. Civilizația 

- veacului atinge culmi nebănuite. Ea cere 
I mereu însă aducerea la același numitor 

a factorilor care o însoțesc și îi sînt „mo- 
| toare de respirație". Pe prim plan, printre 

acești factori, se numără învățămîntul, 
I „uzina de inteligență a umanității".

Formarea unor noi și noi contingente 
de specialiști în cele mai diverse compar- 

| timente ale activității umane, asimilarea 
de către tinerele generații a unei temeinice 

I culturi generale, a imensei cantități de in
formații înmagazinate de cunoașterea con
temporană — iată cîteva probleme care 

I impun pedagogilor o substanțială restruc- 
1 turare a procesului instructiv.

- — — —---------------------------j
„Învățămînt programat”, „înscrierea e- I 

lectronică pe creier a cunoștințelor”, „mo- | 
dernizarea conceptului de lecție”, „folo
sirea mașinilor în procesul educativ” — I 
au devenit noțiuni curente în pedagogia • 
contemporană. .

Continuînd seria anchetelor noastre pe | 
teme științifice în care ne propunem să 1 
oferim tinerilor noștri cititori microsinteze I 
asupra evoluției unui compartiment sau | 
altul al științei zilelor noastre, ne-am oprit 
de astădată asupra tehnicii învățămîntu- I 
lui viitorului. ■

Opt specialiști români au pus la dispo- . 
ziția redactorilor noștri cîteva date de ! 
maxim interes, privind ultimele cercetări ’ 
în această direcție. I

liza funcționării mașinilor care 
învață pe alții.

Este vorba de dispozitive ca
pabile de a prezenta informații 
și de a pune întrebări elevului ; 
ele sînt prevăzute cu mecanisme 
de analiză de înregistrare și 
conservare a răspunsurilor, pu
țind să-l avertizeze pe elev de 
valoarea acestora. Trebuie speci
ficat că exista o mare varietate 
de mașini de învățat; unele din
tre ele. mai simple, au sarcina 
de a prezenta informații elevu
lui fără a-i controla răspunsurile; 
altele, mai complexe, pot să-și 
adapteze strategia predării la ca
pacitate și aptitudinile fiecărui 
elev.

Cel întrebat dă răspunsurile 
printr-un sistem prevăzut cu cla
pe sau difuzoare, răspuns "are 
este trimis la un dispozitiv com
plex de diagnosticare format din- 
tr-un comparator și un evaluator. 
Primul compară răspunsul cu 
cele posibile și care au fost în
registrate în memorie, pe cînd 
evaluatorul pune la curent pe 
elev de valoarea răspunsului cu 
ajutorul unui dispozitiv de sem
nale auxiliare. Toate aceste date 
se înregistrează în memorie și 
sînt transmise unui sistem de 
decizie care extrage întrebarea 
următoare tin; nd cont de prece
dentele răspunsuri. .Astfel, cu
noștințele sînt predate în rit
mul fiecărui elev, petrecîndu-se 
o continuă adaptare între cei doi 
factori : mașina care predă și 
elevul care învață.

Cercetătorii Institutului ener
getic și Institutului de cercetări 
psihologice din Moscova au rea
lizat o mașină de învățat care 
are însă și funcția de cercetare. 
Este vorba de „Repetitor 2“ 
care cuprinde un magnetofon și 
un proiector de dispozitive cine
matografice, ambele cu comandă 
program. Cînd elevul are nevoie 
de o informație sub formă de 
text sau de imagine fixă, „Repe
titor 2“ lucrează numai ca dia- 
proiector. cînd însă elevul do
rește să vadă dinamica procese
lor se cuplează proiectorul cine
matografic care dispune de o 
casetă de 2 000 de cadre. 
Dacă la o întrebare se pot da 
mai multe răspunsuri mașina va 
aprecia toate variantele cu răs
punsuri corecte.

Un alt tip de mașină este mo
nitorul de instruire tehnică și in
struire științifică individuală 
„MITSI" realizat de cercetă
tori francezi. Mașina se prezintă 
ca un fel ie televizor și dhpune 
de an ecran de 49 cm. an
difuzor care asigură difuzarea 
mesajelor ce se află înregistrate 
pe bandă de magnetofon. Ecra
nul servește de faot ca ecran de 
proiecție pentru film de 35 nun. 
Mașina franceză realizează legă-
tura cu elevul și ceea ce e im
portant «mulează perfect dialo
gul între acesta și examinator, 
dînd posibilitatea să controleze 
cunoștințele elevului și să le va
lorifice pentru rezolvarea diver
selor probleme Ea dispune de • 
claviatură de comandă cu zece 
cursoare, cu ajutorul cărora »e 
pot realiza răspunsurile ce pot 
fi controlate. MTTSI poate fi re
glată la o anumită viteză de lu
cru care ilustrează gradul de ra
piditate al răspunsului, iar pro
gramarea ei pcate fi modificată 
fără greutate ceea ce face ca in
stalația să fie utilizată penița 
diverse specialități

Principiile 

instruirii

programate

Conf. univ. 
A. Bunescu

Apărută ca expresie a celor mai 
noi cercetări în domeniul psiholo
giei, pedagogiei și ciberneticii, 
instruirea vrogramată reprezintă 
o metodă nouă de organizare a 
transmiterii fi însufirii cunoftințe- 
lor, care asigură un randament 
net superior procesului instruc
tiv.

începînd din anul 1954, anul 
apariției celebrului articol al lui 
B. Skinner, considerat ca primul 
teoretician și întemeietorul aces
tei metode, ideile învățămîntului 
programat s-au răspîndit în în
treaga lume și s-au concretizat în 
felurite acțiuni. Tehnicile de pro
gramare precum și domeniile sau 

obiectele de învățămînt care pot 
fi supuse programării apar ca 
diferite. Unii autori au încercat 
chiar o ierarhizare a materiilor în 
funcție de ușurința cu care se pot 
programa. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut în domeniul 
predării limbilor străine, matema
ticii, gramaticii, psihologiei și

• Vom transmite „informațiile" pe cale biologică ? • Mașinile dirijează — procesul de instruire 
/• Ce rezervă hipnopedia corpului didactic? •Doi factori inseparabili: „mașina care
predă, elevul care învață" • Vă oferim cîteva detalii despre „Repetitor 2" și 

„MITS1" • Micul ecran și marile nevoi ale școlii.

mai ales în aria disciplinelor teh
nice din învățămîntul profesional 
Instruirea programată se poate 
realiza cu și fără mașini de în
vățat ■ pe baza a două sisteme 
principale de programare care 
poartă numele inventatorilor lor. 
Este vorba de programarea sltin- 
neriană. lineară cu răspunsuri 
construite inventată de Skinner 
și de programarea crowderiană, 
inventată de profesorul american 
V. Crowder. Aceasta se bazează 
pe răspunsuri la alegere și cu 
subprogramare.

In ultimă instanță, instruirea 
programată poate fi înțeleasă și 
aplicată pătrunzîndu-se ideile ei 
de bază.

1. Pentru a putea învăța te
meinic. elevul trebuie să primeas
că cantități de cunoștințe pe care 
le poate asimila, cu alte cuvinte 
dificultățile întîlnite pe drumul 
învățării trebuie fragmentate în 
așa fel îneît elevul de diferite 
vîrste și în raport cu experiența 
acumulată, să le poată depăși. A- 
ceastă cerință este prezentă de 
milenii în activitatea instructivă 
organizată, dar în instruirea pro
gramată capătă o riguroasă apli
care, ea concretizîndu-se în sta
bilirea mult mai precisă a gradu
lui fiecărei dificultăți și a volu
mului de cunoștințe, de explicații 
(de informații) ce trebuie date 
pentru a putea fi depășite.

2. Prin instruirea programată, 
fiecare elev lucrînd cu programa 
este obligat ca la fiecare di
ficultate întîlnită să-și obiective
ze, să-și concretizeze activitatea 
intelectuală într-un răspuns pe 
care trebuie să-l dea la tema 
care urmează fiecărei dificultăți, 
sau să-l aleagă dintr-o serie dc 

răspunsuri — unele fiind greșite 
— în legătură cu tema, cu pro
blema, care verifică dacă a depă
șit sau nu dificultatea, dacă a în
țeles și poate opera cu noțiunile 
asimilate.

3. Pedagogia a relevat de mult 
principiul respectării particulari
tăților de vîrstă și individuale. 
Profesorul este însă limitat în 
mod obiectiv să-1 respecte și din 
cei 30—40 elevi din clasă el poa
te adapta ritmul și nivelul expli
cațiilor sale pentru cel mult 20— 
25 elevi, în cazul cel mai bun.

Instruirea programată impune 
o formă de organizare a procesu
lui de învățămînt care asigură 
respectarea ritmului individual de 
avansare al fiecărui elev și nive
lul calitativ al proceselor intelec
tuale.

4. Procesul de învățămînt tre
buie organizat în așa fel îneît să 
se respecte o anumită succesiune 
logică în predarea cunoștințelor 
la un obiect sau altul, dar această 
succesiune nu este respectată de 
către fiecare profesor, la fiecare 
lecție și pe tot ansamblul cursu
lui.

Instruirea programată realizea
ză această cerință începînd cu 
stabilirea sistemului logic al în
tregii discipline, pentru toți anii 
de studii 4, 5, 7, 12 ani (cum este 
matematica); precizează apoi lo
cul fiecărui capitol, în această 
suită logică, al fiecărei teme sau 
lecții, al fiecărei dificultăți din 
cadrul fiecărei lecții. In raport cu 
aceste dificultăți stabilește exact 
și explicațiile ce trebuie date.

Operația aceasta de stabilire 
a sistemului logic (categorii, no
țiuni, legi, principii etc) al fie
cărui obiect de învățămînt ia 
drept punct de plecare logica ști
inței respective și precizează mo
dalitățile didactice de respectare 
a ei în raport cu vârsta, ajungînd 
la ceea ce numim logică didactică 
a obiectivului.

Respectarea acestui sistem al 
cunoștințelor nu mai rămîne la 
latitudinea fiecărui profesor și 
elev, ci are loc pe baza obiectivi
zării lui în programa cu care lu
crează elevul. Epoca noastră 
— epoca exploziei de infor
mații științifice — ne obli
gă să găsim soluții care să nu 
ducă la memorarea tuturor infor
mațiilor (nu este posibil) ci la în
țelegerea fi operarea cu noțiuni 
de bază, bine asimilate. Elabora
rea sistemului logic al obiectivu
lui, pe baza căruia se programea

ză fiecare lecție, duce implicit la 
descărcarea programelor de in
formații inutile.

5. Este evident, pentru toți cei 
care cunosc procesul de învăță
mînt, că acesta nu se reduce Ia 
a transmite cunoștințe, la a expli
ca anumite noțiuni, legi etc. Pro
cesul de învățămînt presupune și 
controlul cunoștințelor asimilate 
de către elevi, a gradului lor de 
operaționalitate, presupune și a- 
precierea nivelului la care se dez
voltă capacitățile intelectuale ale 
elevilor.

în cadrul instruirii programate, 
controlul se face cu ocazia fiecă
rei dificultăți, profesorul putînd 
să-și dea seama, prin modul în 
care este redactată programa, 
dacă fiecare elev a depășit di
ficultatea. Elevul este obligat să 
îăspundă în scris la tema dată în 
legătură cu fiecare dificultate.

6. Pentru perfecționarea cu
noașterii, nu numai pțrofesorul 
are nevoie să cunoască efectul ex
plicațiilor sale asupra fiecărui 
elev, dar și elevul avansează în 
cunoaștere dacă-și cunoaște rezul
tatele temelor sale, cu ocazia fie
cărei dificultăți depășite. în mod 
obișnuit, această informare a e- 
levului despre rezultatul activi
tății lui intelectuale, a confirmă
rii sau infirmării modului său de 
a înțelege fiecare explicație, este 
imposibil de realizat în fiecare 
lecție, cu fiecare elev. Instruirea 
programată realizează și această 
informație operativă a elevului 
despre rezultatul activității sale. 
Această informare dublă, spre 
elev fi spre profesor, despre re
zultatele acțiunilor lor în proce
sul de învățămînt, se realizează 
prin aplicarea principiului ciber
netic al aferentației inverse.

Știți ce este 
hipnopedia ?

Ciengeri Ecaterina
Institutul de Științe Pedagogice

Dacă mijloacele modeme de în
vățămînt și instruirea programată 
țintesc să realizeze activizarea 
maximă a elevului, folosirea inte
grală de către acesta a timpului de 
studiu datorită individualizării 
procesului de instruire hipnope
dia face trecerea spre modalități 
de instruire care țin mai mult de 
domeniul biologiei decît de cel al 
pedagogiei.

Ea urmărește căile prin care 
individul ar putea acumula un 
volum cît mai mare de informa
ții cu minimum de efort. Din 
acest punct de vedere sînt foarte 
interesante și promițătoare cerce
tările privind determinarea sub
stratului material al memoriei care 
vor permite — fără îndoială — 
dirijarea și utilizarea mult mai 
eficientă decît pînă acum a a- 
cestei funcții psihice și chiar in
fluențarea ei pe cale chimică. 
Legat de aceste cercetări apare
— într-o perspectivă științifico- 
fantastică, cel puțin deocamdată
— ideea transmiterii informației de 
la un individ la altul pe cale bio
logică, prin transplantarea sub
stratului material al memoriei îm
preună cu cunoftințele pe care 
le conține.

Dar toate acestea vizează mai 
ales latura informativă a învăță
mîntului, or este cunoscut faptul 
că revoluția științifico-tehnică 
caie generează schimbări rapide 
în producție și în viața socială în 
general, impune accentuarea la
turii formative a învățămîntului
— dezvoltarea la maximum a ca

pacităților intelectuale ale omu
lui și mai ales a gîndirii creatoare. 
Restructurarea fi modernizarea 
procesului de învățămînt vizează 
tocmai acest obiectiv. în această 
ordine de idei, mijloacele moder
ne de învățămînt, mașinile de in
struire și chiar instruirea progra
mată ne apar ca instrumente care 
permit eliberarea corpului didac
tic de o serie de activități obosi
toare și într-o oarecare măsură 
stereotipe. în schimb, corpul di
dactic se va ocupa de perfecțio
narea programelor de instruire, 
de programarea — alături de 
conținutul învățămîntului și a 
procesului formării și dezvoltării 
capacităților intelectuale ale șco
larului. Profesorii vor urmări dez
voltarea fiecărui elev și vor alcă
tui subprograme corespunzătoa
re particularităților individuale ale 
elevilor. Corpul didactic va desfă
șura astfel o activitate de mare 
ținută intelectuală, creatoare, 
condiționată de o temeinică și 
multilaterală pregătire pedagogică 
și psihologică.

Forme moderne 
de instruire

M. Bejat
Institutul de Științe Pedagogice

Tradiția școlară oferă ca „for
mă de bază a organizării proce
sului instructiv-educativ” lecția, 

mijloc de predare cu mare 
eficacitate, verificat de-a lungul 
anilor. în numeroasele ei 
ipostaze lecția rămîne, to
tuși, o modalitate anacronică, in
suficientă, ea permițînd mai 
mult antrenarea profesorului de
cît a elevului Cel mai 
mare pericol pe care îl poate 
prilejui lecția ca unică sau — a- 
proape exclusivă — formă de 
predare, este însă automatismul, 
schema, șablonul, formalismul, 
atît în activitatea elevului cît și 
în cea a profesorului. Din nefe- 
ricare — așa-zisele — forme va
riate, categorii de lecții, nu fac 
decît să mascheze acest fenomen 
care se relevă cu putere cercetă
torului atent al alcătuirii intime 
a sistemului tradițional de in
struire. Astfel stînd lucrurile, în 
configurația actuală a culturii se 
poate crea un dezechilibru între 
cerințele vieții sociale și rezulta
tele obținute de școală în privin
ța profilului personalității omu
lui modem.

Ce se poate face ?
Nu putem renunța, desigur, la 

ceea ce înseamnă valoarea sta
tornică, realizare cu eficacitate 
evidentă în învățămîntul tradițio
nal, adică nu putem renunța în 
ultimă instanță Ia lecție. Ea însă 
nu poate rămîne unica formă. 
Alături deci de acțiunea de în
lăturare a neajunsurilor și pri
mejdiilor ei, trebuie conceput un 
sistem de asociere a unor forme 
cu valoare egală, sistem realizat 
pe baze științifice în care empi
rismul să aibă un loc din ce în 
ce mai mic. în întreaga lume 
s-au formulat ipoteze asemănă
toare și răspunsurile sînt variate. 
Aportul specialiștilor trebuie de
sigur să fie adus în sensul defi
nirii acestui „sistem" și de con
cretizare a acestor multiple for
me de instruire.

Modalitățile și tehnologia for
melor noi de instruire sînt încă 
neclare. O idee de bază poate 
fi totuși detașată : ideea indivi
dualizării învățării în timpul o- 
relor de școală. Desigur, concre
tizarea acestei idei este chiar di
ficilă, ea comportând riscul anar
hiei și dezorganizării. Compara
rea diferitelor utilaje audio-vi- 
zuale și tehnici de programare, 
dau imaginea mai multor moda
lități de activitate individuală, 
instructivă. în Anglia, de pildă, 
a fost concepută o stație indivi
duală de studiu destinată elevi
lor, care permite păstrarea infor
mației în așa fel îneît ea poate 
fi transformată într-un semnal 
vizual sau auditiv și poate fi u- 
tilizată prin fișe de studiu mane
vrate prin apăsarea unor butoane 
sau rotirea unor discuri (ca cele 
de telefon). Stația permite se
lectarea informațiilor de către 
elev și oferă benzi audio, diapo
zitive, microfilme, microimagini, 
care servesc completării sau ex- 
plicitării informației. Elevul poa
te să aleagă un înregistrator au
dio, să-i vorbească, să asculte ce 
a spus, să se corecteze, să vor
bească din nou, să constate desi
gur ce progrese face, să se 
bucure de aceste progrese căpă- 
tînd în acest fel un imbold pen
tru continuarea muncii de învă
țare.

Stația aceasta individuală poa
te fi utilizată și de un grup prin 
introducerea aparatului auditiv 
în difuzoare plasate în pereții 
laterali ai unei săli de studiu și 
prin căști individuale care sînt 
utilizate cu scopul de a înlătura 
audiția suprapusă. Individualiza
rea într-un sistem modem de în

struire trebuie conceputa într-un 
anume sens, asemănătoare cu ac
tivitatea omului de știință. Deci, 
dintr-o activitate impusă, deve
nită curînd (după primul sau cel 
de-al doilea an de școală) ste
reotipă, învățarea trebuie să de
vină o muncă vie, căutată, sti
mulată de impulsuri interioare, 
colorată afectiv, plină de interese 
și curiozități. Pedagogia tuturor 
timpurilor a manifestat aceste 
deziderate, dar integrarea lor 
într-un ansamblu complex, rea
lizat prin mijloace multiple, sis
tematizarea lor, este o idee mo
dernă.

Unitățile standardizate de gra
pe școlare cu un efectiv aproxi
mativ de 30 de elevi și cu ore 
de clasă, tradițional stabilite la 
50 minute, au devenit forme ne
încăpătoare. Un grup modem de 
studiu nu poate cuprinde mai 
mult de 5—6 elevi, iar timpul 
de lucru este și el variabil în 
funcție de cantitatea și calitatea 
lucrului.

„Umplerea” timpului cu acti
vități „în plus", înseamnă de 
fapt o pierdere considerabilă. E- 
forturile trebuie de fapt minima
lizate și pierderea timpului este 
un factor sensibil în sporirea e- 
fortului. Oricît de just ar fi eșa
lonată materia sînt unități de cu
noștințe care pierd din unitate 
prin fragmentare. Calcularea in
formației școlare va contribui de
sigur la ușurarea sistematizării 
pe baze științifice a conținutului 
și la stabilirea unităților infor
maționale și a timpului real pen
tru asimilarea lor. într-un anume 
sens, aceste grupe pot avea o ac
tivitate asemănătoare actualelor 
„cercuri de elevi". Ele însă vor 
avea nevoie de a fi integrate 
„sistemului" și de a se stabili 
o metodică specială potrivită cu 
obiectele și cu etapa de studiu.
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DE CE N-AM DE
VENIT

In decorul fermecător al parcului natural pUafttm „Trivab

mi-a făcut, pentru prima oară, 
o expunere de principii a unui 
hippy. Un singur răspuns al lui 
m-a deconcertat:

— De ce să mă spăl ?! Ce rost 
are, tot o să mă murdăresc... E 
o treabă inutilă — a sintetizat
ei filozofic poziția sa în raport cu 
normele civilizației.

Aflu, de la proaspetele mele 
cunoștințe, că problema spălatu
lui a fost și pentru ei... tulbure. 
Dar, mai „conformiști", au hotă- 
rît, totuși, să umble curați. Mă
car atît...

li observ, în această nouă pos
tură... Unul are părul decolorat, 
gesturi teatrale și ostentative, al
tul povestește cu încîntare aven
turile lui de cascador, o fată este 
prietena cu toți regizorii de film, 
cărora nu le știe însă decît nu
mele mic... Schimbă, peste cape
tele oamenilor, replici dubioase 
ca sens, ca moralitate... Și chiar 
îmi explică proveniența lor:

— Pe platoul de filmare toți 
vorbesc așa...

Adică trivial și aproape dezgus
tător de nedemn pentru virsla

excursii, la dans... Nu accept de 
multe ori înfățișarea lor sau com
portarea... Dar sînt, în general, 
băieți buni...

Discut cu Niki H. despre poe
zie. A „comis și el versuri la via
ța lui" după cum mărturisește. 
Îmi și recită cîteva. Teoretician 
al grupului „hippy11 îmi explică :

— Vrem să ne distrăm împreu
nă, să facem excursii. în fiecare 
duminică ne deplasăm în jurul 
Bucureștiului, la pădure sau la un 
ștrand...

Sandu S. este proiectant și un 
pasionat al turismului. La el în 
instituție, nu găsește prea mulți 
amatori pentru excursii, cu toate

tat, fiecare argument al lor, 
poate fi dărîmat cu o singură 
mișcare, cu o singură privire mai 
serioasă. Mi-au povestit că în
tr-o vreme, grupul lor devenise 
adăpost al unor tineri cu o mo
ralitate dubioasă, certați cu jus
tiția... Ceilalți i-au repudiat 
repede.

— N-avem nevoie de huli
gani, mi-a declarat prețios Niki 
11. Dar, huliganismul, ca mani
festare anti-socială, nu-și 
res fringe aria doar la cei care 
violentează legile și drepturile 
bine precizate, la hoți, vagabonzi 
sau scandalagii. Există gesturi 
mărunte, aparent inofensive,

tații vulgare, care, alăturînd atît 
pe cei dornici de prietenie sin
ceră, de relații dezinteresate cu 
cei de-o vîrstă, cit și pe cei fără 
nici-un căpătîi, cu un trecut du
bios, cu concepții de viață insta
bile și chiar anti-sociale, tran
sforma grupul într-o adunătură 
de tineri care nu făceau nici o 
cinste anilor pe care-i au. Cu 
structura lor eterogenă, cu false 
idei despre prietenie, grupul 
„hippy" se transforma într-o pe
pinieră de non-valori, de super
ficialitate, care îneca și sclipirile 
de seriozitate și talent ivite prin
tre ei.

Mircea G., unul dintre per-

și pentru ceilalți asemeni lor, ci- 
vilizația a făcut o întoarcere de 
180° la vremurile unui primi
tivism ostentativ, care ignoră con
știent norme de comportare și 
care nu poate oglindi decît tota
la lor lipsă de orientare.

Post-scriptum ® 
pentru „hippy" •

Venim 
de pe platoul 
de filmare...

i

Am fost, o zi întreagă, invita
ta grupului care botezase

HIPPY
Silviu, zis „Bizantinul", care-și poartă cu ai o ganță podoaba capilară. Cînd n-ai ce arăta alt

ceva oamenilor...

„Hippy". Nici unul nu avea mai 
mult de 20—22 de ani, nici-un 
băiat nu era tuns după cele mai 
moderne jurnale ale elegan
ței capilare și nici unei fete nu-i 
lipseau lănțișoarele, cruciulițele, 
monedele atârnate de gît... Erau, 
prin aspectul exterior, un grup 
ciudat, după care oamenii întor
ceau capul, cu stupoare, cu indig
nare si niciodată cu amuzament 
înțelegător... Unii trecători, mai 
îndrăzneți, își manifestau verbal 
uimirea de a-i vedea în replici nu 
o dată usturătoare. Am fost mar
tora unei asemenea scene în ma
șina 47. O femeie mai vîr&tnică a 
crezut de cuviință să observe că 
poziția în care cîteva fete se așe
zaseră jos, pe podeaua mașinii, nu 
era deloc onorabilă... Explicația a 
venit prompt:

— Filmăm, sîntem de la Buf
tea... Și drept dovadă cineva a 
scos o hîrtie prin care se „ade
verea" că fac figurație în filmul 
românesc „Bătălie pentru Borna**.

— N-avem ce face, mi-a expli
cat Niki H., „organizatorul" sau 
„șeful" grupului hippy, operator 
la Televiziune. Oamenii se miră 
văzîndu-ne, și pentru a preîntâm
pina discuțiile în contradictoriu, 
jignirile, scoatem patalamaua...

Cîteva cuvinte despre acest do
cument arhi-solicitat: o adeve
rință, aparent oarecare, cu număr 
de înregistrare, cu antetul Studi
oului cinematografic „Buftea* și 
semnată lapidar : „director Ion 
Chilom", în care se specifică 
„dreptul" cuiva de a purta plete 
sau barbă, pentru că... filmează ! 
Nu ne ocupăm acum de atitudi
nea civică pe care o generează 
aceste dovezi, consemnăm doar 
„actele legale" care „sprijină" in
salubritatea morală a tinerilor ce 
fac figurație la Buftea.

Cornel S. cu o înfățișare au
tentic „dacică*, cu o barbă și un 
păr care-i acoperă fața și gîtul, 
primește, din cînd în cînd, scuti
re de servici (lucrează ca ipsosar 
la „Marmura") pentru a filma... 
Și ca el mai sînt cîțiva...

lor, interpelînd oamenii care-i 
privesc, cu expresii obraznice, 
vulgare...

Daca i-aș 
fi scuturat 
de hainele 

„hippy"
Le declar deschis scopul meu : 

să-i cunosc și să scriu despre ei.
— Aprobativ ? mă întrebă cu 

speranță.
Încerc, în imaginație, să-i dez

brac de hainele bizare, să-i rad, 
să-i tund, să-i pieptăn... Niște a- 
dolescenți obișnuiți, mulți dintre 
ei elevi de liceu, cu pasiuni ex- 
trașcolare interesante. Liviu H. se 
ocupă de grafică, de sculptură, 
Dan cîntă la ghitară... Alții cu 
meserii care-i pasionează, despre 
care pot povesti atîta, incit poți 
sta să-i asculți ore întregi.... Ji
mmy (de fapt loan P. îl cheamă), 
este scafandru, lucrează la digul 
din Constanța. Cu un deosebit 
simț al umorului desuet „aven
turile" lui sub-acvatice, observa
ția lui surprinde și umanizează 
fauna din adîncuri... Impari e 
peștii în „pești cu educație, adi
că gentelmeni" și „pești prost 
crescuți, bădărani". Cînd nu po
vestește despre această mirifică 
lume a apelor, este un băiat tă
cut, retras. Îmi mărturisește că îl 
atrage extravaganța, înfățișarea și 
ocupațiile deosebite. Pictează și 
meșterește acasă tot felul de in
stalații neobișnuite... Purta plete 
și pentru a-l împiedica pe tatăl 
său să-l tundă, a instalat în ca
mera lui un sistem de alarmă, a 
introdus curent electric în clanța 
ușii.. S-a tuns, i s-a părut că 
nu-i mai stă bine...

— Nu-mi place să fiu singur, 
îmi explică el motivul împrieteni
rii cu grupul „hippy". Vin în 
București în fiecare săptămînă și 
mă plictisesc...

Și Marcel I. este un băiat sin
guratec. Tace și-și observă prie
tenii. Este electrician, îl pasionea
ză meseria...

— Hippy ? Nu prea știu bine 
ce înseamnă asta, dar îmi place 
să merg împreună cu ei în

că se ocupă intens de propagan
dă. In schimb acești prieteni ai 
lui, chiar dacă-l iau uneori în 
rîs pentru busola și harta lui de 
orientare, sînt pasionați excursio
niști...

Ii ascult pe toți cu atenție. În
cerc să-i descopăr dincolo de te
ribilisme, de superficialitatea a- 
fișată ostentativ în gesturi și cu
vinte. Simt că pe undeva, ener
gia debordantă a vîrstei lor se 
scurge in gol, se pierde în inutile 
acte de non-confoimism, în bru
talitatea unei goliciuni sufletești. 
Fetele, în marea lor majoritate 
eleve la liceele nr 15 și 36, accep
tă limbajul colorat și imperti
nent, și atunci, ca într-o peliculă 
pe negativ, pierd decența și fra
gilitatea lor de adolescente... își 
creionează violent ochii, la numai 
17 ani, își descoperă cu ostentație 
picioarele, fumează... Desigur îmi 
explică ele, toate acestea nu se 
întîmplă în fața părinților...

Toți știu că vreau să scriu des
pre ei. Nu se feresc nici de între
bările mele, nici de a-mi mărtu
risi iluzii sau deziluzii, frământări 
sau probleme intime... Nu, n-am 
descoperit nimic neobișnuit în 
aceste confidențe, nici căutări în
căpățînate ale adevărului, nici 
sensuri pi o funde, nici măcar o 
informație culturală cît de cit de
osebită care să le lumineze, să le 
orienteze viața spirituală... Și din 
nou, mă întreabă:

Ce vreți sâ scrieți 
despre noi ?

Acasă, îmi organizez materia
lul, îmi triez impresiile și încerc, 
dincolo de simpatia spontană pe 
care mi-o trezesc toți adoles
cenții, să-i caracterizez, să le 
pătrund biografiile, întretăierile 
lor și concepțiile de viață. Încerc 
să-i compar cu alți zeci de 
tineri pe care i-am cunoscut, 
cu alte biografii lăuntrice...

Le examinez atent așa-zisele 
principii comune, nescrisul lor 
cod de comportare. Ce vor, în 
fond, ce urmăresc ? Și ciudat, 
răspunsul nu se încheagă din- 
tr-odată, oprit într-un hățiș 
de cuvinte sforăitoare, surogate 
ale unor altor principii născute 
în condiții străine nouă... Trep-

atitudini cate fac dovada unei 
personalități mai pregnant chiar 
decît declarațiile de principiu. 
Există norme etice de compor
tare cotidiană a căror încălcare 
este, uneori, mai șocantă decît 
un oarecare act de huliganism. 
Am încercat să fac un inven
tar al tuturor elementelor com
ponente din manifestările 
acestor tineri. Totul era o poză, 
o impostură în care se complă
ceau ca într-o haină murdară 
dar comodă.
terior, ușor 
antisociale, o 
își făcea loc 
trebuit să se 
piile lor de viață". Un snobism 
ieftin și neavenit, contrar ori
căror argumente lăuntrice, îi în
demnase să culeagă, nici măcar 
să se documenteze, elemente 
străine oricărei etici natale.

Viața lor, la acești 18 sau 20 
de ani, avea, prin prisma exis
tenței lor actuale, toate șansele 
de a deveni o eroare, o gravă 
mistificare. Ceasurile unei zile 
bat sec și inutil pentru mem
brii grupului: ștrand, întâlniri, 
dans. Citesc rar o carte serioasă 
iar unul dintre ei, amator 
pictură „obstrucționistă" nu 
zise niciodată de Picasso sau 
culescu.

Mi-am amintit, punct 
punct, programul lor: excursiile 
în comun este singura acțiune 
rezistentă. Dar pentru a pleca 
în excursie trebuie să te numești 
neapărat „hippy" ? Cine-i îm
piedică să fie prieteni, să se în
tâlnească, să se distreze împreună 
dar fără să agațe la coada bune
lor lor intenții tinicheaua stri
dentă și falsă a acestui cuvînt 
„hippy" ? Colectivitatea stimu
lează, în general, aptitudini, ini
țiative, promovează înalte con
cepții de adevărată prietenie și 
solidaritate. Dar nu o asemenea 
solidaritate opusă bunei convie
țuiri sociale și jignitoare prin 
componența și atitudinea mem
brilor ei. Scuturați de fanfaro
nada prezentării, de limbajul de 
mahala pe care îl cultivă, sem
nele particulare ale fiecăruia din
tre ei dispar sub un morman de 
superficialitate și grosolănie.

N-am putut afla pînă la urmă, 
cîți membri fac parte din grup. 
La fiecare întâlnire mai apăreau 
cîțiva, care mai de care mai ca
ricaturizați prin ținută și compor
tare. Silviu zis „Bizantinul" cu 
o claie de păr negru revărsîn- 
du-se peste gulerul unei cămăși 
insalubre, Emil, Daniela — cu 
fusta indecent de scurtă și cu 
ochii încondeiați ca o icoană, 
Justin — cu părul vopsit, Bog
dan, elev la Liceul „Al. I. Cuza. 
...Observam, pe zi ce trece, pute
rea de proliferare a acestei imi-

Un huliganism in- 
comutahil în acte 
violență disimulată 
în ceea ce ar fi 
numească „princi-

de
au-
Tu-

cu

sonajele reprezentative ale aces
tui grup atît prin înfățișare cît 
și prin atitudine, îmi explica cu 
lux de amănunte „filozofia inu
tilității". Declara sec că nu-i place 
să muncească, și că s-o hotărît 
să trăiască, atît cît va putea, pe 
spatele părinților care, prin situ
ația lor socială își pot permite 
să-l întrețină. (Tatăl său este șeful 
gării unui mare oraș, așa afirmă 
el). Cu o sclipire de obiectivitate, 
mărturisește că părinții, care nu 
l-au îndemnat niciodată să facă 
ceva, oferindu-i totul de-a gata, 
l-au „ajutat" să-și formeze o ase
menea concepție.

— E comod să n-ai nici un țel 
în viață... mi se destăinuie, dar 
simt, sub platoșa-i de teribilism 
ridicol, propria-i dezamăgire.

Nu e singurul care gîndește 
așa. Ceilalți, chiar dacă nu știu 
să-și concretizeze atît de plastic 
„filozofia", procedează totuși, 
conform ei. Lipsa de preocupări 
serioase, neputința sau reaua vo
ință de a-și canaliza energia pe 
alte căi, de a găsi un alt sens vîr- 
stei lor este cea mai certă dovadă 
a practicării unor concepții peri
culoase, nocive. Răsăriți, ca bu
ruienile, într-o generație dăruită 
trup și suflet creației, construc
ției, acești „hippy" viciază o at
mosferă care ne-a obișnuit cu 
entuziasmul, cu optimismul și cu 
simțul acut al responsabilității so
ciale.

Nu numai vestimentația lor 
mi-a dictat reținerile față de ei, 
ci în primul rind sentimentul du
reros că există, totuși, tineri pen
tru care mirifica vîrstă de 18 ani 
este apogeul inutilității, al ine
ficacității lor umane.

Mulți oameni maturi care se 
opreau să comenteze apariția lor, 
exclamau: „Ce i-aș mai tunde și 
i-aș trimite la muncă I"

Sinceri, cu o adevărată repul
sie pentru afișul de prost gust, 
al înfățișării lor, ei exprimau, în 
fond, sensuț unei necesare acțiuni 
de dezintoxicare a cotidianului, 
de dispariție a unor pete cenușii 
pe emblema tineretului nostru... 
Mediocritatea, complacerea în 
snobismul ieftin al unui grup oaie 
refuză munca adevărată și în con
cepția cărora confuzii elementare 
țin loc de principii — iată ce 
nu pot admite oamenii, iată ce 
tineretul nostru respinge.

Se afirmă adesea că tinerii sînt 
cei care receptează primii noul, 
care-i preiau și-l filtrează prin 
propria lor personalitate, dindu-i 
consistență și relief. Dar noul, 
cînd apare ca o postură deran
jantă, ca un surogat minor al 
unor esențe străine, devine re
trograd și absurd, împingînd îna
poi toate cîștigurile civilizației. 
Pentru cei cîțiva zeci de „hippy" 
autohtoni pe care i-am cunoscut

Au știut, în sfîrșit, că nu pot A 
scrie aprobativ despre ei, că toți 
acei tineri frumoși, demni, pa
sionați, încrezători in puterea lor 
de a descoperi viața, de a oferi 
celor din jur prinosul eforturilor 
lor, toți acei tineri pe care i-am 
cunoscut și i-am admirat pînă 
acum, nu mi-ar permite decît 
să-i refuz, să resping întreaga 
comportare a acestor „hippy".

M-au rugat, copilărește, să nu 
spun părinților lor nimic, sa nu 
dezvălui familiei înfățișarea sub 
care i-am cunoscut eu. M-am 
bucurat, în sinea mea, pentru a- 
ceastă neînsemnată reîntoarcere 
la candoarea adolescenței, cînd 
respectul pe care cei vîrstnici îl 
inspiră, îți disciplinează faptele. 
Le-am oferit, deci, acest drept, 
de a-și judeca singuri, conștienți 
și maturi, atitudinea lor. Le-am 
oferit, din simpatie pentru ceea 
ce ar putea să facă, pentru zăcă- 
mintele de autentic entuziasm și 
sensibilitate care se ascund sub 
bizara lor comportare, posibili- 
tatea de a-și găsi singuri busola, 
de a-și potrivi :' 
spre alt punct cardinal 
al unor principii generatoare de 
acte anti- ' \...................
și de superficialitate.

M-am gîndit că frumoasa 
vîrstă ai 
existenței, a căutării înfrigurate

HARALAMB ZINCĂ

CJUHIJ

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroiu, vameș în portul Constanta, moare în condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu iăoea 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.

Un zgomot, venit dinspre ușă, ajunse la urechile sale și 
căpitanul tresări. „Vreau să cred că nu am halucinații", își 
zise.

O chele fu răsucită în broască. „El • 1“ Se sperie că proprla-i
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respirație ar putea să-l dea de gol. Cineva intrase... închisese 
ușa în urma sa. Pașii celui care intrase erau moi», ca . de pisică. 
Roman își simți inima bătîndu-i cu putere, gata parcă să-i spar
gă coșul pieptului. Tom se apropiase de debara sau nu era de
cît o simplă senzație. îl fulgeră un gînd : „Traian Grigorescu îl 
vîrîse anume în debaraua asta, știind că primul lucru pe care-l 
va face Tom, va fi să umble la ea“. Roman duse mîna la re
volver, gîndind cu luciditate — prima lovitură va fi și cea ho- 
tărîtoare. Tom, într-adevăr, se apropiase de ascunzătoare, dar 
ca să răsucească un comutator. O lumină slabă se aprinse în 
încăpere. Roman răsuflă ușurat. Abia acum descoperi cît de 
bun era „sicriul" recomandat de „Aristotel — omul cu idei". 
Debaraua avea cîteva crăpături prin care se zărea, zăbrelit de 
lumină, interiorul camerei. își „lipi" ochii de liniile acelea de 
lumină. Tom trecu de cîteva ori prin raza sa vizuală. Nu-i zări 
chipul — așa ceva era imposibil — ci numai părți ale trupu
lui său masiv. Un timp, nu mai zări nimic, în schimb îi auzi 
mișcările. Roman răsuflă ușurat. „Aristotel" nu-1 mințise. Pre
supunea că Tom umbla la sobă. Puțin mai tîrzîu, prinse clin
chetul unor chei... deschidea caseta. Minutele se scurgeau la 
fel de încet și epuizant. Abia acum, cînd Tom umbla la case
tă, Roman își aminti de Rășcanu. Bătuse și ceasul lui ; urma 
să intre în scenă dintr-un moment într-altul. Prea întîrzia pu- 
nînd în primejdie realizarea planului de acțiune. Cît timp tre
cuse ? De acolo, din ascunzătoarea sa sufocantă, i se păru că 
trecuse îngrozitor de multă vreme. Tom închise caseta ; auzise 
distinct cum lăsase capacul metalic să cada...

Deodată, cineva ciocăni la ușă. Roman strînse revolverul. Nu 
se îndoia nici o clipă că la ușă se afla Rășcanu. Tom încreme
nise. Ciocăniturile se repetară. Roman îl zări pe contrabandist 
trecînd prin fața debaralei — se îndrepta spre ușa cu aceiași 
pași de pisică. „A sosit și clipa !“ își spuse Roman. Ciocănitu
rile din ușă îi răsunară în urechi ca niște tunete asurzitoare. 
„Cine-i ?“ întrebă Tom prevăzător. Cel de dincolo de ușă nu 
răspunse : apucase clanța și acum o forța. în clipa următoare, 
Roman deschise ușor ușa debaralei, căzînd în spatele contra
bandistului. întinse arma în direcția acestuia și rosti calm : 
„Deschide ușa !“ Tom zvîcni răsucindu-se speriat spre necu
noscutul răsărit în încăpere ca prin farmec. Văzu arma în
dreptată spre pieptul său.

— Deschide ușa. Tom, îl sfătui Roman cu o voce pe cît de 
sfătoasă, pe atît de dezarmantă. Ai căzut. Tom. Deschide I
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singuri săgeata I 
ardinal decît cel Rp ’ 

principii generatoare de . 
i-sociale, de huliganism I 
irficialitate. W ■

gîndit că frumoasa 
marilor întrebări asupra I 
, a căutării înfrigurate a 9 I

TELEVIZIUNE

17,30 —
18,00 —

I
I
I

IV-lea Concur» In
ternațional de balet 
„ Varna ’68". Trans
misiune în direct.

23,00 — Telejurnalul de noap
te.

23,15 — închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II
20,00 — Reportaj în 

Bîrsei.
20,10 — Micro-foileton 

matic. _ _ 
de Paul Ioachim.

20,30 — Orchestre de muzică 
ușoară. Formația 
Cornel Popescu.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — Bis... pe 16 mm.
22,00 — Roman — foileton 

„Lagardere" (I). Film 
după romanul „Micul 
parizian" de Paul 
Feval.

23,00 — închiderea emisiunii.

I18,30 —

ITara•I 19,00 —

•I

I
I

dra-
„Harpagon’68"

•I

CINEMATOGRAFE

•I 
•l

PROGRAMUL I
Pentru copii: „Lan
terna magică".
Stadion — emisiune 
de actualitate sporti
vă.
Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune de 
limba română.
Pentru școlari. „Cu
pa de ciocolată".

19,30 — Telejurnalul de sea
ră

19,50 — 3 ani de la Congre
sul al IX-lea al 
P.C.R. Montaj.

20.10 — Tele-enciclopedia.
în cuprins : • LA
SER • IUDO • 
TRAULER © ELE
MENTE,

21.10 — Filmul serial „Cam
pionii".

22,00 — Spectacolul de închi- 
a celui de al

adevarat „cascador", 
Niki H. își arogă drepturile unui 
șef, renunțînd la principiul „ia și A 

rumegă o floare"...

sensurilor Oi, poate trece și prin 
asemenea dezechilibre, asemenea A 
devieri de la ceea ce, îndeobște, ™ 
se consideră a fi non-conformis- 
mult tinereții. Am acceptat, cu de A 
la mine putere — și nu știu 
dacă n-ar trebui să mă îndoiesc A 
de această încredere a mea —• 
că anii pe care-i au pot rodi și 
altceva, mai reprezentativ pentru £ 
ei, că toți se pot regăsi pe alte 
coordonate, aruncând balastul 
unui mod de viață străin nouă, 9 
jignitor pentru ei. Am acceptat,

lege pericolul pe care-l incumbă 
aceste aparent mărunte gesturi de 
încălcare a eticii noastre socia
liste, eroarea fără scuze a unor 
atitudini și comportări nedemne, 
care stârnesc indignarea oameni
lor.

Le-am dat tuturor, această po- A 
sibilitate de a-și revizui cu aten
ție, cu sinceritate, bagajul de £ 
concepții cu care pornesc în
viață, de a-și recupera prețiosul a 
timp pierdut, de a găsi, cit mai 
repede, drumul drept alături de a 

colegii lor de generație...

AVENTURIERII
Rulează la Patria (orele 9;
11.30 : 14 . 16.30 ; 19 ; 21.15) ;
București (orele 14 ; 16.3U : 19 ; 
21.15)

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Republica (orele 9 ; 
1130 : 14 : 16.15 ; 18.45 ; 21,15).

DUELUL LUNG
Rulează la Festival 
le 8.30 ; 11 ; 13.30 ;
18.30 ; 20) ; Feroviar 
9—16.30 în continuare.

(ore- 
16; 

(orele 
. 19:

21 30) : Excelsioi (orele 8;.10.30; 
13 : 15,30 • 18 • 20,30) ; Modern 
(orele 9 ' 11.30 : 14 ; 16.30 ; 19 ; 
21.30).

TAFFI Șl V1NATORUL 
rulează la Capitoi (orele 
11.15 ; 13 30 ; 16 ; 18,30 : 21). Cir
cul de Stat (oiele 10 ; 13 ;
15,30 : 18 • 20.30) ; Cinemateca 
(orele 10 ; 12 : 14 ; 16.30 : 18.45; 
21).

DOMNIȘOARELE DIN 
CH EFORT

Rulează la Victoria

9:

RO-

(orele 8.45 ;
f'"“IX • N^VNA.

NEBUNA
Rulează la Lumina (orele 9,30 ; 
15.45 ; în continuare 19*15).

PRIFTFNELF
Rulează la Central (orele 9 î 
1115. 13 30 . 16 ; 18.30 : 21)

JEN1A, JEN1CIKA $1 
TIUȘA

Rulează la Union (orele
18 : 20.30).

PRIN KURDISTANUL
BATH

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).

OSUAR

KA-

15,30 ;
SAL-

Rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20.30)

FREDY, LOVEȘTE TU 1NTÎ1! 
Rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18) ; Uțiirea (orele 15,30; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la 1® (oțele' 9;
16.30 • în continuare 18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Bucegi (ordle 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 î 
18): Moșilor (orele 15 : 17.30 ; 
20).

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
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 NR 4.

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

Împușcătură
Rulează la Cotroceni (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 ; în 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 ; 
16 ; 18.15 ; 20.30).

PASĂREA TIMPURIE
Rulează la Popular (orele 15.30; 
18 ; 20.30),

■I

Fără a-și lua ochii de la Roman, Tom răsuci cheia.
, — Rășcanule, strigă Roman, poți să intri !

Ușa se deschise și Rășcanu își arătă fața transpirată.
— Uf ! îl întîmpină Roman oftînd. Credeam că nu se mai 

termină. Mi-era teamă c-o să întîrzii...
II

Ora 00,15
Roman nu putea suferi lumina rece a neonului. Era puter

nică și obositoare. Simțea cum pleoapele îi devin grele și cum 
somnul îi dădea tîrcoale. își ridică privirile și începu să-și stu
dieze adversarul : „Nu, nu-mi va fi deloc ușor, își spunea. Ex
presie inteligentă, ochi vicleni... bărbie energică".

Rămas în picioare în mijlocul încăperii, arestatul se lăsă stu
diat. Nu descoperi pe chipul său nici o umbră de îngrijorare. 
„Te pomenești că și ăsta o să invoce pe maiorul Stârcea... Pare 
mai curînd plictisit decît neliniștit" Arestatul se lăsă cînd pe un 
picior cînd pe altul.

în liniștea încăperii, se auzea bîzîitul uniform și nesu
ferit al lămpilor cu neon. Lîngă caseta de fier confis
cată în locuința lui Traian Grigorescu. se găseau cîteva obiec
te ale arestatului. Printre ele și buletinul de identitate al aces
tuia. Roman se așeză la birou, luă buletinul și-1 cercetă. „Lăp- 
toiu Petre, recită căpitanul în gînd, născut la Găiești. 4 iulie 
1920, domiciliul : Constanța, str. Rozelor nr. 23..." Aducîndu-și 
parcă aminte de ceva, Roman își scrută din nou „captura". A- 
cesta își încrucișase brațele, arătîndu-se indiferent față de tot 
ce întreprindea anchetatorul.

— Unde domiciliezi ? fu prima întrebare a lui Roman.
— In Constanța, str. Rozelor nr. 23, așa cum de altfel și scrie 

în Buletin, răspunse arestatul în silă.
„Aristotel" îmi vorbise de un alt domiciliu al lui Tom își 

aminti Roman. București... naveta cu avionul..."
— Profesiunea dumitale ? se răsti Roman la arestat. Unde lu

crezi ?
— La O.R.A.C.A. — Dobrogea. Achizitor. Glasul egal al lui 

Lăptoiu Petre zis Tom, trăda un calm imperturbabil. Aveți aco
lo pe masă toate documentele.

„Nu se teme. Stă calm în fața mea, ca și cînd nu eu l-aș 
fi înhățat, cl el s-ar fi prezentat la mine, la miliție, de bună 
voie, să-mi ceară ceva. Și acum așteaptă să-i dau acel ceva și 
să plece". Luă un act, îl despături. „Se adeverește prin prezen-
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ta că tovarășul Lăptoiu Petre este salariatul întreprinderii... citi 
Roman pe sărite, împuternicit să achiziționeze...»

Cercetarea actelor prezentate de arestat îl enervară. ,Sa nu-1 
fi știut Traian Grigorescu domiciliul, locul de munca ? se în
trebă frecindu-și cu palma creștetul. E greu de crezut. Poate 
că nu e Tom. Imposibil. Corespunde și cu semnalmentele fur
nizate de Jugănaru. Ei, drăcie !...

Perdelele de la fereastra deschisă a cabinetului se umflarâ 
și o boare răcoroasă năvăli în încăpere. înfiorat, Roman se ri
dică brusc. Arestatul tresări și trecu de pe un picior pe altul.

_  Care-i cheia casetei ? întrebă Roman luînd de pe birou un 
lanț cu vreo zece cheițe. . .

Arestatul nu apucă să răspundă ; în cabinet își făcu apariția 
locotenentul Rășcanu. Era vesel, surîzător, iar nodul lui Adam, 
la ora aceea de noapte, i se păru lui Roman mai mare și mai 
jucăuș ca niciodată. îi raportă căpitanului din priviri că totul 
e în ordine". „îți mulțumesc", îi răspunse tot din priviri, bucu- 
reșteanul.

— Deci, care-i cheia casetei ? *
De la lanțul cu chei, privirile căpitanului se îndreptară spre 

chipul rece și indiferent al contrabandistului. Un timp, se mă- 
surară în tăcere. Deodată, Roman observă o schimbare in ex
presia celuilalt și o vagă presimțire își croi drum în sufletul 
său.

— Aș vrea, murmură arestatul, cu o voce de nerecunoscut... 
un... Sîngele îi pieri brusc din obraji... O paloare cadaverică 
se întindea cu repeziciune pe chipul lui. Mai apucă să spună : 
„Apă !“. Ochii i se făcură mari, sticloși «apoi înghețară. Căzu la 
podea, de parcă o mină nevăzută l-ar fi frînt dintr-o lovitură 
fulgerătoare.

— Apă ! strigă și Roman repezindu-se la trupul prăbușit al 
arestatului.

Rășcanu apucă de pe o măsuță o cană cu apă și o vărsă pe 
fața galbenă a lui Tom.

— A leșinat, fu de părere Rășcanu.
Roman se aplecă peste trupul mătăhălos al contrabandistului, 

cercetă ochii sticloși și șopti :
— Nu, n-a leșinat, a murit ! E mort...
— îți dai seama ce spui ? se îngrozi Rășcanu.
— E mort, repetă Roman abia auzit. Cheamă doctorul... Deși 

e tîrziu... e prea tîrziu... După toate aspectele, a avut un atac 
de cord...

(VA URMA)
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Pileandră

(Urmare din pag. I)

Ing. Ștefan

VARA SIDERURGIEI

cititorilor. Mărturisind că uimi
rea noastră, față de vreo con
strucție piramidală, n-ar fi mai 
mare decît aceasta cu care tre
cem prin fostul cîmp de lîngă 
Galați, bătut cruciș de vînturi 
și asprit de soare, unde acrim ca 
o ciudată și enormă vegetație, 
se întîmplă geometria hiperbo
lică a celui mai mare Combinat 
siderurgic din România. Dar, în 
fine, uimirea este cit este, pe 
ii^nă, se fringe și realitatea ne 
convertește la firescul ei, spre

luare aminte, spre înlocuirea sin
tezei cu amănunțirea și cu extra
gerea din amănunte, abia mai 
tîrziu, a sensului general.

NEÎNTRERUPTA MIȘCARE 
A MATERIEI

Se numește Ion Țifrea, este di
rector tehnic cu probleme de 
investiții. Ne impresionează prin 
atenția pe care o acordă fiecărui

moment dintre cele care compun 
fluxul siderurgic. Interesant e, în 
legea sunetelor, că omul care lu
crează cu cifre se numește Țifrea. 
E calm, nu poate trece peste 
niciunul din cei 14 kilometri de 
benzi transportoare, și insistă a- 
supra fiecăruia, precum insistă 
asupra viziunii de ansamblu pe 
care trebuie să ne-o creăm des
pre combinat. Vorbește despre 
neîntrerupta mișcare a materiei.

— Noutatea acestui combinat 
față de celelalte, este că obiecti
vele sînt așezate în flux perfect. 
Se creează deci o mișcare neîn
treruptă a materiei. Se creează 
deci o viteză neobișnuită, o cir
culație parcă naturală a materiei, 
o industrie modernă.

— Puteți numi momentele a- 
cestui flux ?

— Depozit de materie primă, 
plus furnal, plus oțelărie, plus 
iaminorul Slebing, plus...

Faze ale aceluiași proces de 
supunere a materiei, de domes
ticire a ei, prilej și pentru noi 
de a înlocui uimirea cu curiozi
tate, de a determina în noi clipa 
înțelegerii.

— Nici nu vă puteți imagina, 
continuă Ion Țifrea, ce iureș de 
nedescris a fost aici din martie 
pînă în iunie. Era o febrilitate 
neobișnuită. Oamenii intraseră 
într-un consens, într-un ritm, în
tr-o emoție, excepțional de uni
tare. Cel mai greu lucru era ar
monizarea tuturor eforturilor. 
Conducerea ministerului a coor
donat atent și pe constructori și 
pe beneficiari. Se întocmise cîte 
un grafic de urmărire pentru 
fiecare sector. Au avut loc foarte 
puține ședințe, „operativele" se 
țineau în picioare, nu mai vor
besc de efortul oamenilor care 
zeci de ore n-au plecat de la 
locurile de muncă. Și, vă rog 
notați, vă spun ca beneficiar 
asta : între constructori puteau fi 
văzute figuri de eroi. Simțeam cu 
toții o atracție către împlinirea 
acestui combinat și pot mărturisi 
că la această atracție contribuia 
noutatea și amploarea lucrărilor. 
Aveam cu toții sentimentul că 
facem un lucru care nu s-a mai

NOASTRE
făcut. Simțeam cu toții un im
bold. unul de la altul.

O STARE DE SPIRIT 
SPECIALA

luminile care cară semnale de 
colo pînă colo ? în sfîrșit, bine 
că e un om aici și putem folosi, 
în traducerea sa, înțelesurile a- 
cestui tablou.

— E o instalație complicată, 
cu un înalt grad de automatizare. 
Dificultatea vine din noutate. De

rele noastre intră în țsistemul lui 
de referință.

NICI UN MINUT 
PESTE CINCIZECI

Corneliu Hristache are 23 de 
ani. Oțelarul de acum ridică și

lună, tatăl meu este laminorist 
exact în ziua în care am împlinit 
25 de ani a pornit oțelăria. E o 
coincidență fericită. Cît privește 
părerea mea de om tînăr, despre 
ce e viața, cred că se poate face 
treabă".

Sîntem în oțelărie și ascultăm 
cuvintele acestui tînăr bărbat 
pentru care combinatul înseam
nă o a doua natură, atît de evi
dent, îneît — slujit de coinci
dență — el a împlinit 25 de ani 
exact în ziua nașterii oțelului gă- 
lățean.

și

Coineliu Hristache — oțelar
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depărtăm o clipă de vor- 
acestui om și încercăm pe 
propriu să recompunem 
atmosferă patetică, despre 
ne vorbește. Ideea ne ur- 

oriunde mergem în

Ne 
bele 
cont 
acea 
care 
mărește, 
combinat. Da, se născuse o state 
de spirit specială, o stare de 
spirit proprie marilor înfăptuiri. 
Se născuse o stare de spirit cu 
repercusiuni vizibile în spațiu și 
în timp. Așa s-a întîmplat pro
babil totdeauna în preajma ace
lor evenimente care au schim
bat nu numai geografia unor 
locuri, ci și istoria lor. Un monu
ment comun, dar un monument 
de viață nu de moarte, un elogiu 
al obștescului, dar nu în defa
voarea personalității, ci spre sla
va ei, căci sînt împrejurări în 
care renunțarea la individualis
mul mărunt, înseamnă de fapt, 
regăsirea persoanei în orbita su
premă a obștei. Pe pereții, pe 
furnalul, pe lingourile, pe toată 
dimensiunea acestui combinat, 
nu s-a semnat nimeni. Dar ce 
semnătură ar fi putut să se . facă 
vizibilă ? Și, la ce ? O stare de 
spirit specială, o stare de spirit 
în care cele neobișnuite devin 
firești. O stare de spirit compusă 
din patos, din dăruire și din lu
ciditate. O emanație a inteligen
tei, o solidaritate sentimentală și 
o plasare, decisă pe curgerea sen
sului. Dar, justificarea acestei 
stări de spirit nu trebuie căutată 
numai în afară, în amploarea și 
noutatea celor ce se întîmplă, ci 
și înăuntru, în conștiințele con
structorilor, în tot ceea ce înseam
nă aici ființa noastră materială. 
E o chemare lăuntrică, e un plus 
de vitalitate, e simțămîntul că 
tot ceea ce se întîmplă, se în
tîmplă în favoarea substanței că
reia îi ești fiu și pe care o re
prezinți. Și mai e ceva. Vocația 
de constructor a acestor bărbați. 
Și mai e încă ceva. Vocația mo
dernității.

CE SA FACEM ? 
FACEM FONTA!

Se numește Ion Vasile, este in
giner șef de schimb la furnale, 
are 34 de ani. A fost oțelar la 
Reșița, a terminat acum doi ani 
facultatea și a fost repartizat aici 
la Galați.

— Ce faceți, tovarășe inginer ?
— Ce sa facem ? Facem fon

tă !
Ne aflăm la tabloul sinoptic 

al furnalului de 1 700 mc. Cu
noaștem în fiecare fracțiune de 
timp situația furnalului, pulsul 
fontei. Ce esențializare și acest 
tablou sinoptic ! Aproape că nu 
mai înțelegi nimic. Totul pare 
arbitrar, parcă nu are nici o legă
tură cu realitatea. Așa se vor fi 
uitînd unii oameni peste litera
tura noastră, cum ne uităm noi 
acum peste acest ermetic tablou 
sinoptic. Care e codul lui ? Ce re
prezintă duelul acela de fulgere,

ZIUA CONSTRUCTORULUI"
„Ziua Constructorului" din a- 

cest an are, pentru muncitorii, 
tehnicienii, economiștii și ingine
rii întreprinderilor din sistemul 
Direcției generale de construcții- 
montaj a Consiliului Popular al 
Municipiului București, o semni
ficație deosebită : împlinirea a 
30 ani de existență a D.G.C.M. 
în legătură cu acest dublu eveni
ment am adresat cîteva întrebări 
tov. ing. OCTAVIAN BÎRSAN, 
directorul general al D.G.C.M.

— Alături de muncitorii cu ani 
mulți în meseria de constructor, 
pe șantierele Capitalei întîlnim, 
pretutindeni, un mare număr de 
tineri. Ce ne “puteți spune despre 
activitatea lor, despre contribuția 
pe care o aduc la realizarea sar
cinilor ce stau în fața întreprin
derilor ?

— Munca în construcții nu 
este, după cum se știe, o muncă 
ușoară. Ea are însă un farmec 
aparte. Poate că acesta provine 
de la individualizarea strictă a 
produselor (blocuri, străzi etc), 
astfel îneît fiecare muncitor poate 
spune cu precizie și mai tîrziu : 
„La acest bloc am lucrat și eu". 
Sau poate că el este dat de di
mensiunile mari, grandioase ale 
lucrărilor în care se manevrea
ză cantități uriașe de materiale. 
Ori, după cum se știe, tineretul 
nostru este atras prin tradiție de 
rnarile șantiere. Sau poate că toate 
laolaltă exercită o atracție de 
magnet asupra multor tineri.

Pe șantierele întreprinderilor 
de construcții montaj și în între
prinderile de materiale de con
strucții lucrează în prezent peste 
12 000 tineri. La Centrul Școlat 
Profesional de construcții-montai 
de ve lingă D.G.C.M. și în liceul 
industrial de construcții învață 
meseria sau se pregătesc să de
vină tehnicieni un număr de 
3 314 elevi.

întreprinderile și D.G.C.M. se 
străduiesc să le asigure condiții 
cit mai bune de muncă și de în
sușire a meseriei. Și ei răspund

cu deosebit entuziasm acestei 
griji. Peste 1 500 de tinerii se 
evidențiază lunar în diferite acți
uni de creștere a producției, a 
productivității muncii. Mulți ur
mează diferite cursuri de creștere 
a calificării, unii dintre ei fiind 
elevi ai cursurilor serale din învă- 
țămîntul tehnic sau de cultură 
generală.

Educați de organizațiile de 
U.T.C., tinerii din întreprinderile 
D.G.C.M. își iubesc meseria, sînt 
disciplinați, profilînd certitudini

de 
cu

spectacole cu peste 11 200 
locuri, rețele de alimentare 
apă și canalizare, drumuri.

Producția materialelor de con
strucții din acești am atinge cifre 
impresionante, fără a mai whi 
de faptul că an de an ea înregis
trează depășiri substanțiale. Pro
ducția valorică în sectorul de 
construcții-montai a crescut de 
4,15 ori, iar în sectorul de ma
teriale de construcții de 4,37 ori. 

De menționat că această creștere 
s-a obținut în principal pe seama

ductivității muncii îl constituie 
preocuparea permanentă a între
prinderilor și a Direcției generale 
pentru transformarea operațiilor 
ce se execută pe șantiere în ope
rații de montaj, strămutînd execu
tarea diferitelor elemente de con
strucție din șantier, în fabrică, a- 
teliere, poligoane. Această preo
cupare — ale cărui iezuitate pînă 
în prezent se concretizează în a- 
ceea că în anul 1968, din to
talul blocurilor ce se vor rea
liza, 59 la sută vor fi exe-

I
I
I

de apa Dunării și zboară, 
de apa Dunării și spune.

ADRIAN, PĂUNESCU

I
I
I
I
I 
I
I
I
!

Dacă trece o pasăre peste flacără, 
și dacă aripile-i ard, 
și dacă sîngele i se-nfierbîntă, 
și dacă ea continuă să zboare, 
și dacă ea începe să și spună 
cîte un cuvînt, 
atuncea eu sînt pasărea, eu sînt aprinsa pasăre, 
care-și atinge focul moștenit, 
de apa Dunării și arde 
de apa Dunării și se-nfierbîntă.

O, pasăre din soarta mea,
o, flacără din drumul meu, 
îmbrățișăm alături, acum, aceste lucruri 
ce-și cresc însemnătatea în rouă veacului.

Sînt pasăre arzînd pe visul Dunării, 
la ora cînd metalul se desfrunzește alb, 
și simt sub mine aerul enorm 
blind cucerindu-și fii, pămîntul, Dunărea. I

CONSTANȚA BUZEA I

La temelia cetăților, dulcele pîinii pămînt, 
Spice zidite, spicul Ana și spicul — Manole 
La temelia iubirii, în nemișcare, plutind 
Mărul ce neagă cu sîngele lui paradisul.

Ca trecător și de preajmă acestor fapte adaug 
Cuvintele mele mirate, cuvinte pruține, sărate, 
Pămîntul se schimbă, pămîntul se naște și cere 

vecinătate

unde să știi exact dacă n-ai mai 
avut de-a face cu așa ceva. Fur
nalul e marc, mulți colegi mă 
invidiază pentru asta. Cît priveș
te tabloul sinoptic, pe el citești 
tot ce se întîmplă. Daca ar fi 
să vă dau cîteva nume de oameni, 
aș zice de maistrul Ion Filip, de 
lăcătușul Matei Dumitru, și de 
furnalistul Ion Neamțu. Majori
tatea oamenilor de la furnale sînt 
tineri. Cu producția nu stăteam 
strălucit pînă mai ieri. Și uite de 
ce : banda de turnare ne limita 
producția la 1200 tone, dar s-a 
făcut încă un fir și s-a ajuns la 
1500 tone. Pornirea oțelăriei, a 
convertizorului ne-a ușurat. Tre
buie să țineți seama de faptul 
că timpul de producție al unei 
șarje de oțel este de 50 de minute 
și astfel se eliberează oalele de 
fontă creîndu-se condiții ca fur
nalul să descarce în grafic și să 
aibă un mers uniform.

Stăm de vorbă, sub misterioa
sele lumini ale tabloului sinoptic. 
Ce esențializare, ce proces de 
interiorizare I Monștrii aceia de 
flăcări ai fontei se lasă reprezen- 
tați de finețea și subtilitatea a- 
cestui tablou sinoptic. Ne ală
turăm tabloului sinoptic și lite-

Direcția generală desfășoară și o 
activitate pe plan internațional. 
Ce ne puteți spune despre a- 
ceasta ?

— Urmînd indicația conducerii 
de partid de a dezvolta activitatea 
de export a propriilor produse în 
vederea creării de fonduri supli
mentare pentru dotarea întreprin
derilor D G.C.M. cu unelte, dis
pozitive și utilaje moderne, înce- 
pind din anul trecut exportăm o 
serie de produse ale întreprinde
rilor de materiale de construcții 
cum sînt: dale mozaicate, obiecte 
din sticlă metalizată, produse 
sanitehnice, produse din lemn 
etc. Acestea sînt exportate în 
nouă țări, dintre care enumerăm :

MOMENT BILANȚIER
PE ȘANTIERELE CAPITALEI

privind schimbul de mîine al ve
chii generații de constructori.

— O dată cu „Ziua Construc
torului" sărbătoriți și aniversarea a 
10 ani de la înființarea D.G.C.M. 
Prezentați-ne, vă rugăm, cîteva 
din cele mai importante realizări 
ale acestor ani.

— Bilanțul pe care îl prezintă 
cei aproape 40 000 de salariați 
este îmbucurător. El se poate citi 
pe întreg cuprinsul Capitalei. Aș 
începe cu cîteva cifre globale.

în cei 10 ani s-au dat în folo
sință în București peste 120 000 
apartamente convenționale (apar
tamentul convențional este egal 
cu o suprafață locuibilă de 30 mp) 
față de 7 951 apartamente predate 
în perioada 1948—1958 ; 112 școli 
cu 1937 săli de clasă, 15 săli de

Interviu cu ing. Octavian Bîrsan,
director general al

sporirii productivității muncii — 
cu 116 la sută în sectorul de con- 
strucții-montaj și cu 180 la sută 
în cel al materialelor de construc
ții — întrucît numărul muncitori
lor a rămas din 1960, practic, con
stant în ambele sectoare. Creș
terea productivității muncii este 
rezultatul procesului larg de in
dustrializare și mecanizare a lu
crărilor care s-a desfășurat pe 
șantierele și în întreprinderile 
D.G.C.M. în acești ani. Este 
vorba, în primul rînd, de mecani
zarea lucrărilor care cereau un 
volum mare de muncă.

Un alt factor al creșterii pro-

D.G.C.M.-București

uncutate prin metode cu 
mare grad de industrializare 
— panouri prefabricate mari, co- 
fraje alunecătoare, cofraje meta
lice mari — va continua tot mai 
intens.

Trebuie să arătăm că în condi
țiile unei insuficiente mîini de 
lucru în construcții, singura cale 
pentru realizarea sarcinilor tot 
mai însemnate ce stau în fața 
noastră, rămîne creșterea produc
tivității muncii prin industriali
zarea și mecanizarea lucrărilor de 
construcții.

— După cite sîntem informați»

Anglia, R. D. Germană, Elveția, 
R. S. Cehoslovacă, Libia, R. F. a 
Germaniei și altele. De asemenea 
am încheiat contracte sau sîntem 
în faza de tratative avansate pen
tru executarea de lucrări de con
strucții într-o serie de țări în curs 
de dezvoltare. O altă formă de 
afirmare pe plan internațional o 
constituie colaborarea cu diferite 
țări în vederea realizării de uti
laje moderne de mare capacitate.

Consider că aceste legături 
constituie o dovadă în plus a 
aprecierii de care se bucură în 
străinătate tehnica construcțiilor 
din țara noastră.

— Cum pot fi caracterizat» 
realizările anului 1968 și cum ve
deți, în lumina sarcinilor Congre
sului al IX-lea și a Conferinței

I
I

Focului, Dunării spre a forma trinitatea 
Pămînt, apă, foc.
Și, în centru un ochi cunoscut, nevăzut și văzut. 
Un ochi de bărbat, un cap de bărbat, mîngîind 
Cu coama umflată temelia cetăților.
Și cu gura-ncercînd — prin oțelul aprins. 
Gustul dulcelui pîinii pămînt.

coboară viziera căștii sale cu ges
turi de cosmonaut. Sub ecranul 
albastru ochii săi tineri scormo
nesc în măruntaiele convertizoru
lui.

Clocotul magmei în veșnică și 
neîntreruptă zbatere se lasă vi
zionat doar 50 de minute. Atît 
durează o șarjă aici pe platforma 
oțelăriei Combinatului sidej ur
gie Galați, teoar 50 de minute 
durează cowuntarea dintre spi
rit și materie. Doar 50 de minute 
în care eventualele dezacorduri 
dintre oțel și oțelar limitează 
posibilitățile rezolvărilor. Corne- 
liu Hristache, oțelarul de acum, 
vine de la Hunedoara, a fost al 
Hunedoarei, acum este al Gala- 
țiului.

MONOLOGUL 
UNEI COINCIDENȚE

„Mă numesc Ștefan Pileandră, 
m-am născut la 8 iulie 1943, 
sînt membru de partid de o

Naționale a P.C.R. activitatea vii- A 
toare a D.G.C.M. ?

— Cincinalul a pus în fața noas- 
tră sarcini deosebite. Pînă în 1970 W 
ta trebui să realizăm 85 000 de 
apartamente, 3 500 de locuri în A 
săli de spectacole, 1100 de locuri ™ 
în grădinițe de copii, 350 km de 
rețele de alimentare cu apă și ț 
canalizare. 10 000 000 mp de dru
muri și altele. Bineînțeles, că în 
mod corespunzător va trebui să W 
mărim substanțial, an de an, pro
ducția de materiale de construcții A 
a întreprinderilor noastre. ~

După cum se știe, D.G.C.M. 
execută in Capitală lucrări cu un £ 
mare grad de complexitate, a că
ror realizare va adăuga noi mo
numente arhitectonice Bucureș- 
tiului. Este vorba de Centrul de 
televiziune — parțial intrat în 
funcțiune — Teatrul Național, 
Hotelul Intercontinental, nume
roase instituții noi de învățămînt 

superior și de proiectare. Reali- W 
zările semestrului I al acestui an 
ne îndreptățesc să apreciem că 
sarcinile puse de conducerea parti
dului în fața noastră vor fi reali
zate în întregime. Astfel, planul 
producției globale de construcții- 
montaj pe semestrul I 1968 a fost 
depășit cu 9,8 la sută iar produc- a 
tivitatea muncii cu 6,3 la sută, ™ 
sectorul materialelor de construc
ții și-a depășit planul producției A 
globale cu 4,1 la sută iar planul 
productivității cu 3,2 la sută.

Pornind de la rezultatele obți- 
nute prin aplicarea studiilor ce 
le-am întreprins în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, D.G.C.M. va lua 
o serie de măsuri privind îmbu
nătățirea organigramelor actuale 
și a metodelor de planificare și 
urmărire a lucrărilor, creîndu-se 
condiții pentru aplicarea cercetă
rii operaționale și folosirea calcu
latorului electronic tncepînd chiar 
din 1969.

Sîntem convinși că îmbintnd 
experiența lucrătorilor noștri cu 
avîntul tinerilor, care lucrează 
împreună cu ei, vom reuși să în- 
deplinim integral sarcinile pe V 
care partidul ni le-a trasat pri
vind construcția și reconstrucția 
Capitalei. W

I 
I
I
I

Și, notînd acestea, robiți de 
semnificații, în vreme ce literele 
se așează una lîngă alta, ne dăm 
seama că la Combinatul siderur
gic din Galați oamenii își văd 
de treburi, dezinteresați de glorie, 
tulburați de sensul muncii lor, de 
noutatea și amploarea acestui 
fapt care a căpătat numele ge
neric de Combinatul de la Ga
lați, în iureșul, în starea specială, 
în emoția acelei zile cînd un 
ritm stăpînea toate întîmplările, 
toate viețile, toate gesturile. Așa 
se va fi întîmplat probabil și cu 
Mifyiții Carpați cînd se vor fi 
decis să fie așa cum sînt astăzi. 
Căci, în afară de senzația vie a 
unui univers complet, la Galați, 
mai ai senzația, la fel de vie, a 
unui univers definitiv. Acestea 
s-au întîmplat la începutul verii 
anului 1.968 și continuă în mij
locul acestei veri pe care o vom 
intitula : vara siderurgiei noastre.

DOBINDĂ

Gospodari am fost totdeauna 
noi, românii, dar astăzi sîntem 
gospodarii unei substanțe mai 
mari și mai profunde. Privește 
Galații și umple-te de sentimen
tul rămînerii noastre. Onorează 
cu un cuvînt faptul că oamenii 
acceptă anonimatul și sacrificiul 
muncii de fiecare zi. Dar pri
cepe că dobînda e mai deasă în 
timpul care va trece și că acolo 
numele se dezvăluie în patosul 
unei întregi națiuni. Prea puține 
sînt locurile de pe lume în care 
vocația unei colectivități să tran
spară limpede. Aici la bordul cîm- 
piei Dunării, vocația noastră de 
constructori, de gospodari și de

oameni moderni se dezvăluie de
plină. E o tentativă izbîndită de 
prospecțiune a destinului nostru 
de mîine. Iar înăuntru, în oameni 
— satisfacția, e expresia unei în
făptuiri extraordinare. Spunea ci
neva : „Nu știu dacă în viață voi 
mai avea norocul să mai prind o 
treabă ca asta". Desigur, va mai 
prinde. Sînt atîtea de făcut. Dar 
e, aici, în această frază, cuprinsă 
teama naturală a omului că viața 
lui e prea scurtă, pentru a i se 
putea întîmplă, două, ori mai mul
te astfel de întîmplări. Vasăzică, 
aceasta este vara siderurgiei noas
tre. Cine și mîine, în viitor va 
putea descifra în înfățișarea de
finitivă patinată de vreme a a- 
cestui combinat, eforturile, fizio
nomiile, gesturile, vorbele, des
tinele oamenilor care firesc sau 
cu sacrificii au întemeiat în 1968 
anotimpul matur al oțelului ro
mânesc, vara siderurgiei noastre ?

E o fericire extraordinară pen
tru un scriitor să-și atingă rădă
cinile de temeiul unei’astfel de 
cetăți. E o fericire și o vanitate 
să alături biografiei tale trecerea 
ta pe acolo pe unde materia și a 
definitivat relieful, pentru o lun
gă vreme.

Nu știm dacă scriitorul poate și 
trebuie să-și construiască opera în 
jurul unui fapt întîmplat, ori al 
unei industrii. Dar știm că opera 
lui va voi să repete în spirit, di
mensiunile prezentului monu
mental.

ADRIAN PĂUNESCU 
ION CUCU

PATRIA SIDERURGIEI

Combinatul siderurgic de la 
Galați are în primul rînd o sem
nificație de „ținut", de „patrie", 
în sensul fundamental al noțiu
nilor, care indică faptul că măr
ginesc și conțin ceva, determi- 
nînd, în același timp, conținutul 
lor în mod esențial. A fi în 
patrie înseamnă într-o accepție 
riguroasă a gîndi avînd concept, 
proces dificil, prin care spiritul se 
regăsește în fenomenologia lui. 
Siderurgia românească se află la 
Galați în patria ei, iar cei care 
o reprezintă : muncitorii, tehni
cienii și inginerii sânt conștienți 
de faptul că poziția lor acolo 
creează, dă sens unui efort națio
nal. Ei știu că gestul lor înseam
nă faptă, originară, născătoare de 
realități unice. La Galați te afli 
în centrul unei galaxii industri
ale care a explodat, favorizînd o 
triumfătoare expansiune.

Patria înseamnă apoi un con
cept spațial, o extensie inefabi
lă, care-și pune amprenta pe tot 
ceea ce este, de la firea oameni
lor pînă la caracterul producți
ilor sale. La Galați spațiul este 
dezmărginit. O foame uriașă de 
orizonturi a prezidat construcțiile 
sale. Ele s-au întins și se întind 
mereu, apropiate de pămînt. lă- 
sînd cerul înalt Hale fără sea
măn, benzi rulante între coloși 
de beton, coridoare din metal, 
coridoare. Albastru, mult albas
tru. Și din nou corpul întins al 
unei hale din care se simte tre- 
fiidația celor cîteva nivele de 
ucru.

în al treilea rînd patria înseam
nă un cosmos moral. Cea gălățea- 
nă îl constituie armonios, punînd 
munca în centrul său. Unul din
tre inginerii din conducerea com
binatului spunea că orgoliul 
muncii devenise atît de mare aici 
îneît înlocuia spiritul de sacrifi

ce 
în
că

co-

ciu. Oamenii erau capabili 
eforturi neobișnuite, fără a 
cerca măcar o clipă gîndul 
îndeplinesc ceva ieșit din 
mun. Se muncea, atîta doar, cu 
tot ceea ce implică acest cuvînt. 
Muncitorii de acolo 
gur lucru : că așa 
și-au făcut datoria.
oare concepția care 
tuturor realizărilor 
omului ?

Prin halele Combinatului si
derurgic am întîlnit niște pămîn- 
teni în costume de astronauți, 
cu bluze colorate și căști albe. 
Aveau în ochi o lucire frumoa
să, iar pe umerii lor mi $-a pă
rut că vad praful lunar.

știu un sin- 
trebuie, că 
Dar nu este 
stă la baza 
mărețe ale

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

|f ă 1W ■
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Combinatul siderurgic-Galați, furnalul de 1 700 cmc.
Fotografiile: ION CUCU
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VASILE BĂRAN

/. Peripețiile 

lui Tedi 

la mare

CROCODILUL
Cînd l*-am văzut, povesti 

Tedi, eram mai mult decît 
speriat pentru că nu mi-1 
puteam închipui în valurile 
mării călare pe un crocodil.

— Nu ți-e teamă ? am stri
gat, dar el rîdea.

Crocodilul avea capul urît 
si undeva, înapoi, i se vedea 
și coada, iar el îi sărea de 
după gîtul vopsit cu galben 
și se vira și în gura lui și-1 
apuca de botul desenat și-l 
răsucea ca pe o .jucărie de 
cauciuc.

— De cauciuc ? l-am în
trebat.

— Ei, tocmai asta am uitat 
să precizez, răspunde Tedi. 
că și crocodilul era de cau
ciuc.

MANECHINUL
Manechinul făcea, prin- 

tr-un zimbet. reclamă slipu
rilor colorate și Tedi poves
ti că nu i-a trebuit mult 
pînă să și-1 aibă prieten și 
plecară împreună la plajă, 
firește cu grijă ca a doua 
zi să fie iarăși la locul lui. 
în vitrină.

Am plecai deci noaptea, po
vesti Tedi, ba s-ar putea 
spune chiar că nici n-am ple
cat și că toate astea s-au pe
trecut doar în imaginația 
mea, dar faptul e fapt :

Intrînd în apă manechinul 
se simți atît de bine și atît 
de ușor încît, uitînd cu totul 
de mine, se lăsă dus de va- 
luri. *■

BURETELE
Uitat lîngă un zid, ori- 

cine-și dădea seama că nu 
putea fi decît un burete us
cat și că ar fi sorbit de 
îndată și pe nerăsuflate o 
picătură de apă dar n-avea 
picioare.

Tedi ii făcu picioare sl bu- 
rețele se ridică pe ele ca pe 
niște catalige și supse toa
tă apa dimprejur și se opri 
lîngă un lac și-l secă și bure
tele se umflă și se azvîrli în 
mare și în locul valurilor ră
maseră doar dunele de nisip 
și peștii care se zbateau.

— Oprește-te ! îi strigă 
Tedi. dar buretele nu-1 auzea 
sau se prefăcea că nu-1 aude 
și Tedi îi tăie picioarele și-1 
aruncă, înapoi, lîngă zidul 
aceia.

Deasupra, în praful alb, 
Tedi scrise următorul aver
tisment :

— Atenție I E un burete !

HIPPOCAMPUL
$i, în sfîrșit. povesti Tedi, 

am întîlnit șl un hippocamp 
avînd capul asemănător celui 
de cal iar coada apucătoare.

Bineînțeles că n-am să mă 
mai joc niciodată șah cu el.

Desene 'de
DORIN DIMITRIU

• SATIRA s UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ •

Desen de M. ȚAPU

POST SCRIPTU.
Scoasă cu brutalitate de 

Arici din vizuina ei, Cirtița se 
adresă Vulpii, responsabila 
spațiului locativ din pădure. 
Cumătră o ascultă cu atenție 
și compătimire, făcînd din 
cînd in cînd „Nț! Nț! Nț!". 
Cînd reclamanta iși încheie ex
punerea, responsabila rămase 
pe qînduri, mușcindu-și virful 
cozii.

— îl evacuăm! hotărî ea in 
cele din urmă. îl evacuăm cit 
ai bate din palme, păcătosul ! 
Dar ce-i aici, sat fără dini ? 
Apropo, drapa mea. ce părere 
ai, or fi existînd cumva sate 
fără dini ?

— Nu știu, răspunse Cirti
ța Eu nu prea ies în lume, Dar 
nu cred să existe.

— Păcat ! oftă Vulpea Ai fi 
fost o mare atracție turistică... 
în sfîrșit! Să trecem la ac
țiune, 
ordin 
zică.... 
mează 
termen de 24 de ore domici
liul Cirtiței. pe care l-a ocupat 
în mod arbitrar. în caz con
trar, va avea de suferit rigo
rile legii !“... Așa... Acum ștam
pila și gata... Poftim !

— Ce să fac cu asta ? între
bă Cirtița.

— Scrie acolo, în partea ti* 
părită, nu vezi ?

— Nu văd. eu 
știți...

— A, da, oarbă 
ha ! Pardon, n-am 
jignesc. înminezi mata Ariciu
lui ordinul și cu asta basta.

— Cum adică basta ?
— Adică el iese și mata 

intri. Dar unde trăim ? într-un 
sat fără cîini ? Apropo, ce

Uite, îți completez un 
de evacuare... Va
„Prin prezenta se so- 
Ariciul să elibereze in

să

sini oarbă.

ca o... ha! 
vrut să te

crezi, or fi existind sate... 
mi se pare că te-am mai între
bat... Așa dar, e limpede, nu ?

— Dar dacă nu vrea să 
plece ?

— Dacă nu vrea să plece ? 
Vii mata înapoi la mine !
- Și?

ARICIUL
In casa
CIRTIȚEI
de NICOLAE MINEI

eva-

nici

nou.

— Sd-ți fac alt ordin: 
cuare in termen de 12 ore.

— Dar dacă nu vrea 
atunci ?

— Nu-i nimic. Vii din
— Și-mi faceți alt ordin ?
— Exact! Văd că ai prins 

mecanismul după care lucrăm. 
Șase ore ' Nici mai mult, nici 
mai puțin !

— N-ar fi mai bine să-l 
evacuați dv. ? îndrăzni Cirtița.

Vulpea o privi uluită :
— Eu să-l evacuez pe Arici ? 

Pe o lighioană ca asta, plină A 
de țepi ?

— Tocmai de aceea. Dv a- 
veți autoritate. 9

— Da, dar el are țepi.
— Păi, așa m-a dat afară A 

din casă — cu țepii. Nici n-o ™ 
să se uite la mine. Pe cînd pe 
dv. trebuie să vă ia in consi- ț 
derație...

— O să mă ia în țepi, nu în 
considerație... De ce ești mata V 
atît de pesimistă ? Poate că e 
animal de înțeles și pleacă.

— După cite îl știu eu, nu e 
de înțeles și n-o să plece. în 
fața prestigiului dv., însă, n-o 
să reziste.

— în fața țepilor lui n-o să £ 
rezist eu. ™

— Legea e de partea dv.
— Și țepii de partea lui. ț
— Bine, dar cu 

cum rămine ?
Vulpea făcu 

spre hirtia pe 
avea in față:

— Dreptate 
Uite-o! La noi nu-și face ni
meni de cap. La noi nu-i sat Q 
fără cîini. Deși, dacă ar exista 
sate fără cîini... Dar să lăsăm < a 
Ți-am dat ordinul de eva- 
cuare ? Ți l-am dat 1 Restul 
nu mai are nimic de a face cu A 
dreptatea. "

— Dar cu ce are de a face ? 
se miră Cirtița. £

— Cu țepii, draga mea, cu 
țepii!

...După plecarea Cirtiței. A 
Vulpea rămase multă vreme 
cufundată in reverie. Un sat 
fără dini... ehei!

dreptatea
cu botul ® 
Cirtița o 

ți s-a făcut. ®

semn 
care

Aventurile profesorului KATTA

de AUREL BARANGA

MOTTO: „Shakespeare a fost 
un impostor. A furat piesele unui 
dramaturg, Shakespeare, care, din 
această cauză a murit necunos
cut".

inutilă să tinzi spre ceea ce știi

CAPITOLUL X
întors de la un spectacol de teatru de mare succes, profesorul 

Katta spumega taciturn, spre totala nedumerire a Iui Stropha.
Asistentului îi mai răsunau în urechi aplauzele furtunoase ale 

unor spectatori fascinați, avea înaintea ochilor ridicările de 
cortină ce păreau să nu se mai sfîrșească de la sfîrșitul 
reprezentației încît nu înțelegea furia mocnită a savantului.

Ca de obicei, se sfii să întrebe care era pricina nemulțumirii, 
așteptând ca maestrul să se explice singur și spontan, fapt care 
se și produse în clipa în care, instalat în fotoliul din spate
le biroului, Katta își clarifică ideile.

— Ei, Stropha, mărturisește, ți-a plăcut ?
— Ce, maestre ?
întrebarea, stupidă în laconismul ei, avea o singură justi

ficare : să-1 facă pe asistent să cîștige timp.
— Nu vorbesc de piesă. De spectacolul la care am asistat.
— Vă referiți la jocul actorilor ?
— Nu.
— La regie ?
— Nu.
— La decoruri ?
— Nu. La spectacolul dat de sală. N-ai văzut entuziasmul 

dezlănțuit, frenezia publicului, încîntarea lui, manifest expri
mată, toate astea nu-ți spun nimic, Stropha ?

— Ce să-mi spună, maestre ?
Katta, îl privi* cu compătimire atît de ofensatoare, încît 

Stropha plecă, umilit, privirile în pămînt.
— Ce dovadă mai elocventă că sîntem într-o perioadă de 

profundă criză a artei, de mediocrizare și de abdicare de la 
înaltele principii estetice decît faptul că am asistat la un 
spectacol de succes ? Succesul, Stropha dragă, e stigmatul 
spiritului inferior, e marca definitivă a vulgarității, pecetea 
lipsei de gust, sentință implacabilă a demisiei estetice.

Pentru ca o operă de artă să fie cu adevărat operă și 
cu adevărat artă, trebuie să se lovească de refuzul general, 
să nu placă nimănui. Și, fiindcă vorbim de teatru, de piese și 
de spectacole : să cadă. Da, da. Stropha. nu mă privi cu ochii 
ăștia uimiți ; numai atunci poți avea certitudinea valorii supe-, 
rioare, cînd vezi că o piesă e respinsă unanim și global. Ah, 
Stropha, iubitul meu, ce păcat că nu poți înțelege, că ai rămas 
sclavul cîtorva erezii estetice. Visez la un teatru de avangardă, 
dar de o avangardă absolută, împingînd puritatea și intransi
gența artistică pînă la ultimele limite și consecințe, cu toate 
riscurile și cu toate sacrificiile. Visez un teatru la care să nu 
vină nimeni, dar absolut nici un spectator. în definitiv, gîn- 
dcște-te, nu facem artă de dragul unor intruși cu gusturi 
digestive, consumatori grosolani de plăceri inferioare. Arta e 
o satisfacție sublimă, sacramentală, de ceremonial secret, desti
nată, cel mult unei capele de inițiați. De unde să iei astăzi 
inițiați, Stropha, cînd gustul a coborît atît de jos, degradat 
într-un mod pe care l-aș putea numi tragic ? Deci un teatru 
fără nici un spectator — și ca lucrurile să fie limpezi, fără 
nici un scaun în sală. O asemenea trupă nici n-ar trebui să 
dea spectacole. Să repete doar. Da. da. Stropha, nu te arăta 
surprins. Un asemenea teatru n-ar trebui decît sa repete, și 
în momentul în care și-ar da seama că se apropie de perfec
țiune. să scoată piesa de pe afiș.

— Și cu ce s-o înlocuiască ?
— Cu alta. Nu uita Stropha : atingerea perfecțiunii artistice, 

e obligatoriu să rămînă doar un țel presimțit, un ideal necon
sumat. In clipa în care perfecțiunea e atinsă se transformă în 
contrariul ei, și nimic nu e mai primejdios în artă ca iluzia 
desăvirșirii. conștiința realizării, sentimentul detestabil al îm
plinirilor. Deci, teatrul la care visez n-ar trebui să joace nicio
dată, și, din ce mă gîndesc mai bine, poate că ar fi preferabil 
nici să nu repete.

— De ce. maestre ?
De ce“ ? Cum „de ce ?“ La urma urmei, nu e o trufie

SATl
___ -r-- ___ ___ -r___ de la început că nu poți 

dobîndi ? De vreme ce ești convins că perfecțiunea nu există, 
de ce să năzui la o himeră, la o fată morgana. înșelătoare și 
perfidă ? De ce să repeți, consuming iluzii și speranțe, creier 
și sentiment, cînd pleci la drum cu certitudinea că n-ai să 
joci ? Ascultă-mă bine ce-țl spun, Stropha : marele teatru al 
avangărzii totale, n-ar trebui să joace, n-ar trebuie să repete, 
și, ca să-mi duc intransigența artistică pînă la ultimele concluzii : 
n-ar trebui nici să existe. Teatrul contestației unanime, cel mai 
pur, cel mai liber, și, cel mai revoluționar, ca să-și exprime 
disprețul său total față de trădările artistice ale contempora
neității, ar trebui să se dizolve din chiar clipa înființării sale, 
ca un protest vehement împotriva succesului. La ce te gîndești ?

— Că Shakespeare, totuși, a repetat, a jucat și s-a bucurat
de aplauze. w .

— Taci, nenorocitule ! Habar n-ai ce vorbești. Știi cine a 
fost acest „mare Will" T Citește motto-ul pus în fruntea 
capitolului zece și ai să te lămurești.

Aparține lui Alphonse Allais.

„ VASILE,
lovește tu întîi!"

prost și poate că se simte și el 
cîteodată așa... cum a zis Pulpiță 
la sfîrșit, cu toate că bietul șef 
lucrează și după program.

Dacă are loc o ședință de ana
liză a muncii, primul ia cuvîntul 
Vasile. El știe că nu face nimic, 
e clar că e în urmă cu toate 
lucrările, mai știe chiar că S-a 
discutat „sus" să-i dea... o mus
trare. Dacă nu ar lua primul cu
vîntul, ar însemna că la sfîrșitul 
ședinței să fie deja în posesia 
mustrării. Iată ce spune în scurtul 
și succintul său cuvînt: „to
varăși. Lucrez alături de dum
neavoastră de aproape 9 luni. în 
acest timp în viața mea s-a pe
trecut o radicală cotitură. Voi 
m-ați ajutat să devin un alt om, 
să muncesc mai bine. Dar mai am 
lipsuri, tovarăși, lipsurile mele 
personale... Eu, recunosc și rog 
conducerea... să-mi desfacă con
tractul de muncă".

înțelegeți unde-i lovitura ? 
Exact! La contractul de muncă. 
Dacă ar fi zis mustrare, i-o 
dădeau, dar așa, șefii... schimbă 
priviri între ei, schimbă bilețele 
și nu-i mai dau lui Vasile mus
trarea. Turnarea ceaușei în cap, 
care derivă tot de la: „Vasile, 
lovește tu întîi!" șt-a făcut 
efectul.

Ieri, nu mai tîrziu decît ieri, 
l-a văzut nevastă-sa la bar cu o 
alta femeie. Și el a observat-o. 
Un altul s-ar fi socotit pierdut, 
dar Pulpiță s-a gîndit imediat la 
metodă. A pornit în urma ne
ve st i-si și în momentul cînd $ 
se afla în același rînd cu uri 
bărbat oarecare, Vasile a strigat ; 
„Stai!" Firesc, și cetățeanul s-a 
oprit. A urmat prima întrebare : 
„Cine e domnul cu care te plimbi 
pe stradă ?“ Domnul dă să plece, 
dar Vasile îl apucă de mină și 
îi strigă: „Doamna cu care te 
plimbi e soția mea I" Apoi în
toarce spatele, nu înainte de a-i 
zice nevesti-si: „Cucoană, amîn- 
doi nu avem ce discuta I"

Pot să jur că metoda aceasta 
e colosală. Am simțit-o pe pro
pria-mi piele. De 6 luni Vasile 
îmi datorează 300 de lei (la 
ceilalți 500 de acum doi ani am 
renunțat). L-am văzut ieșind din 
casierie, știam că a luat' leafa. 
Venea spre mine. Mă gîndeam că 
în momentul cînd ajung la un 
metru jumătate îi zic: „Vasile, 
dă-mi și mie banii ăia!“ Eram 
gata de atac. Ne apropiam. 5 
metri, 4 metri, 3 metri, 2,5 metri 
și... Vasile îmi zice: „Scumpule, 
dă-mi și mie împrumut 50 de lei, 
mi-e nevasta bolnavă".

Am rămas perplex. Vasile lo
vise tot el întîi.

De la început trebuie să spe
cificăm că nu Vasile Pulpiță s-a 
inspirat din filmul „Fredy, lo
vește tu întîi!", ci filmul după 
Vasile. în această direcție există 
argumente zdrobitoare. Filmul a 
fost făcut acum 2—3 ani pe cită 
vreme Vasile Pulpiță a fost făcut 
acum 35 de ani, iar metoda, 
pentru că e o metodă, o aplică 
de acum 16 ani cînd a intrat în 
cîmpurile muncii (am folosit 
pluralul deoarece el a lucrat în 
mai multe locuri). Metoda „Va
sile lovește tu întîi" i-a venit de 
la un banc. E drept că bancul 
e prost, dar din el s-a născut 
o idee uluitoare, care idee s-a 
materializat într-o metodă formi
dabilă.

Cu toate că bancul e groaznic, 
trebuie povestit jlentru a se ve
dea că și dintr-o prostie se poate 
naște o idee bună. Cică un boxeur 
de-al nostru, trebuia să lupte cu 
un francez. A urcat omul în ring 
și în momentul cînd repriza a 
început, a auzit pe cineva de 
alături spunînd, un, deux, trois, 
ceea ce pe franțuzește înseamnă : 
unu, doi, trei. Dar Dumitru (așa 
îl chema pe boxangiu) care nu 
știa franceză a înțeles că acel 
cineva i-a spus : „Hai, Dumitre, 
dă-i la troacă". Și s-a repezit Du
mitru asupra franțuzului și nu 
l-a lăsat decît K.O.

De aici a tras Vasile Pulpiță 
geniala concluzie ca cine lovește 
primul cîștigă. E și de atunci 
metoda: „Vasile, lovește tu 
întîi!" e aplicată cu o perse
verență diabolică în toate dome
niile de activitate. De pildă, la 
birou (Vasile e funcționar prin
cipal) nu face nimic sau mai 
bine — zis toacă frunză dinilor, 
dar ori de cîte ori îl întreabă șeful: 
„Ce mai faci, nea Vasile 
acesta nu răspunde niciodată i 
„Mulțumesc bine, sau mersi prost, 
ci: „Cu munca tovarășe"... La 
un asetnenea răspuns ce mai 
poate spune șeful ? Chiar dacă 
avea de gind să zică ceva, răs
punsul l-a dezarmat, pentru că, 
Vasile a lovit primul.

El știe, de pilda, că șeful are o 
ușoară nevroză astenică și cînd 
acesta îl întreabă : „Cum stai cu 
lucrarea ?" Vasile răspunde : „Am 
o astenie cumplită". Șeful nu are 
ce face și răspunde : „$i eu am".

Atît îi trebuie lui Vasile ca să 
aplice lovitura: „Eu, din cauza 
asteniei, tovarășe șef, am început 
să lucrez prost, nu mai am pu
tere, în permanență sînt... cum 
să va spun... tîmpit."

$eful nu mai poate 
nimic. De ce ? Păi dacă 
că are astenie, înseamnă
trebui să recunoască, conform lo
viturii lui Vasile, că și el lucrează GH. NEAGU

spune 
a zis 
că ar

— Insistă, totuși, să-l primiți. 
Zice că e fostul coleg care v-a 
meditat in liceu în perioada co
rijentelor.

Poiana Țapului

LA MARE

Monoverb

(3-7)

ABDEF6
Accelerații
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IVAN I. ION
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frari- 
malul

• Intr-unui din acele clu
buri engleze unde gentlema- 
nii trebuie să stea așezați ore 
întregi în fotolii vecine fără 
să-și adreseze niciodată cu- 
vîntul. un tînăr conte riscă 
să abordeze un bătrîn lord :

— Fumați, sir ?
— Nu, mulțumesc, 

fumat decît o dată și 
ajuns !

O lungă tăcere, apoi 
rul conte reia :

— Doriți un whisky.
— Nu. mulțumesc. Am băut 

alcool o singură dată și n-o 
voi mai face niciodată.

După un sfert de oră 
nărui, se redecide:

— Doriți să vă aduc 
ziar, sir ?

— Nu. mulțumesc, n-am ci
tit un ziar decît o dată în 
viată și mi-ajunge.

Tînărul conte se simte 
stingher, cînd. surpriză ! lor
dul reia conversația :

— îmi sînteți foarte sim
patic, tinere, va trebui să 
v-o prezint pe fiica mea !

— Oh ! zice contele, fiică 
unică, desigur ?

înalți demnitari britanici dis
cută pe culoar.

— Dragă prietene, spune 
primul, sînt profund mîhnit 
să aflu că a trebuit să-ți 
înmormîntezi soția...

nici una nici alta, sper că 
m-ați înțeles...

• Ce este un gentleman ? 
Este un om capabil de 2 lu
cruri. Primul : să descrie o

N-am 
mi-a
tînă-
sir ?

tî-
un

într-o mică grădină lîngă 
Calcutta. Deodată, o gorilă 
iese dintr-un boschet. înhață 
una dintre ladies și dispare 
cu ea. Celelalte două au un 
mic moment de jenă, apoi ele 
continuă să-și bea ceaiul si 
una spune :

— Nu știu dacă sînteți de 
aceeași părere, dar nu văd 
ce a găsit la ea...

— Ce vreți, răspunse celă
lalt. trebuia : murise.

• In camera lorzilor, doi

• Un om de afaceri englez 
scrie unui concurent:

— Dragă domnule, secre
tara mea. fiind o lady, nu 
poate să-și permită să vă 
scrie ce gîndesc despre dum
neavoastră. Eu însumi de alt
fel. cum sînt un gentleman, 
nu pot nici să mă gîndesc 
să vă spun. Dar deoarece 
dumneavoastră sînteți

femeie frumoasă fără să facă 
gesturi. Al doilea, sa asculte 
totdeauna o anecdotă for
midabilă pentru prima dată...

• Un băiat întreabă pe al
tul :

— Ce înseamnă oare pe en
glezește : „I don't know" ? 
Celălalt răspunde :

— Nu știu !

• Trei ladies din înalta so
cietate britanică iau ceaiul

• Doi lorzi englezi discută 
politică :

— Dacă guvernul va ho
tărî asta, niciodată poporul 
britanic nu va accepta !

— Dar. dragul meu Harold, 
cum poți vorbi așa ? Nu cu
noști poporul englez ! N-ai 
cel mai mic contact cu el, 
trăiești în turnul tău de fil
deș. Sînt sigur că n-ai luat 
niciodată autobuzul.

— Autobuzul ? Da, pe legea 
mea, ai dreptate. Chiar 
ne voi merge cu el !

A doua zi. lordul se 
în autobuz, se așează 
spune încasatorului :

— Du-mă în Elms Street 
nr. 87...

Desene de V. TIMOC

D-ale automobilistilor

JOCURI • JOCURI • JOCURI

ORIZONTAL 1. Pictor 
cez, autorul tabloului „Pe 
mării" — Mal 2. Mare pe mare 
3. Splendoarea marină în zori 
de zi — Din vară-n vară 4. Vî- 
nător de munte — în tonaj I — 
Notă muzicală 5. Cai de mare — 
Munte legendar înconjurat de

ape 6. Lampă de radio — Răi 
7. Organizația Națiunilor Unite
— Artificiu marin la Lido. 8. A 
spăla (reg.) — întilnește marea 
la orizont — Lupi de mare (fig)
9. Navă — Mare pentru rățoi.
10. A impresiona în stil mare — 
La marginea mării 11. Autorul 
poemului simfonic „Marea" — 
Curbe /

VERTICAL: 1. Refugiu esti
val — Se aruncă în valuri la o 
adică. 2. Mare... mică în Bărăgan
— O cursă prin apă 3. Pește 
mare de mare — în sipet 1 4. 
Bloc de gheață călător — Nu e 
pe drumuri de apă 5. Merge la... 
mare — Palatul muzicii 6. Lei /
— In largul mării! — Subsem
natul 7. Țărmul însorit al mării
— Din nou 8. Caiet 1 — Marină

9. Mare ! — Lac marin 10. Pes
car de frunte — Port dunărean 
11. Zonă marină apropiată de 
țărm (mase.) — Nu l-a văzut 
soarele.

TOMA MICHINICI
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COMUNICAT
cu privire la cea de-a treizeci și cincea ședință 

a Comitetului Executiv al Consiliului

£

INFORMAȚII -/
II

de Ajutor Economic Reciproc
In zilele de 16 și 18 iulie 1968 

a avut loc la Moscova, cea de-a 
treizeci și cincea ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc. La ședință au participat re
prezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. ia ComitetuJ Executiv 2 
T. Jolov. vicepreședinte al Con- 
silinJoi de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria. F. Hamouz, 
vicepreședinte al Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
G. Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Gombo- 
jav, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jarosze- 
wiez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone. G. Rădulescu* 
vicepreședinte al Consiliului de , 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreședin
te al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste».

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, în conformitate 
cu Convenția dintre C.A.E.Rs -și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia cu privire 
la participarea R.S.F.I,., la 'lib
erările organelor Consiliului, V; 
Gainovici, reprezentantul Iugos
laviei. șeful Misiunii, Permanen
te a R.S.F.I. de pe lîngă C.A.EJț.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de Â. Apro,- re
prezentantul Republicii Populara 
Ungare, vicepreședinte al Gu-> 
vernului Revoluționar Muneito- 
resc-Țărănesc Ungar.

Comitetul Executiv a examinat 
problema prezentată de Comisia 
Permanentă C.A.E.R. pentru co
merț exterior referitoare la rezul
tatele îndeplinirii protocoalelor 
privind livrările reciproce de 
mărfuri între țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. pe anul 1967, 
precum și rezultatele tratativelor 
și încheierii protocoalelor co
merciale pe anul 1968 îndeosebi 
problemele lărgirii comerțului re
ciproc între țările membre 
C,A,E.R. și R.S.F.I.

Comitetul Executiv a examinat 
rapoartele Comisiilor Perma
nente C.A.E.R pentru industria 
de petrol și gaze și pentru me
talurgia neferoasă cu privire la 
activitatea desfășurată și activi
tatea lor de viitor.

Comitetul Executiv a adoptat 
‘ activitatea desfășurată de comi

siile permanente C.A.E.R. pentru 
industria de petrol și gaze și
pentru metalurgia neferoasă și
recomandări îndreptate spre dez
voltarea în continuare a colabo
rării țărilor în aceste ramuri, 

examinat totodată unele 
probleme organizatorice privind 
pregătirea și desfășurarea celej 
de-â X^II-a sesiuni a Consiliului 

• de Ajutor Economic Reciproc, și, 
de asemenea, s-au adoptat 
unile legate de cea de-a XX-a 
aniversare a C.A.E.R

La ședința Comitetului Exe
cutiv ^u fost examinate și alte 
probleme ale colaborării econo
mice și țehnico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

• VINERI a sosit în Capi
tală Hamzah Atmohandojo, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Indonezia în Republica Socia
listă România.

ale

acți-

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
s-a înapoiat în Capitală

Ajutor “Economic Reciproc. \ 
pe areroportul 

Băneasa, erau prezenți îo^f 
Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, miniștri, 
membri ai conducerii unor in
stituții centrale economice, 
precum și I. S. Ilin, însărcinat 
eti afaceri ad-interim âl 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

dupâ-a.miază s-a -
îti Capitală, venind .La sosire.
Moscova, tovarășul

Vineri 
înapoiat 
de la
Gheorghe Radulescu vicepreșe- 

jdinte al Consiliului de Miniș- 
iri, care a participat la cea 
de-a Il-a sesiune a Comisiei 
interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare econo
mică și la cea de-a treizeci și 
cirtcea ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului, de

•3'

Cu prilejul celei de a 20-a aniversări 
a semnării- Tratatului de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România 

și Republica Socialistă Cehoslovacă

*

Pk.i

.Au;

Cu prilejul celei de-a 20-a ani-* 
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborări și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica So- 
cialistă Cehoslovacă, ambasado
rul acestei țari Ia București, 
Karel Kurka, a oferit vineri sea
ra, în saloanele ambasadei, un 
cocteil.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Virgil Trofin, Mia Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Comeliu 
ministrul
Gheorghe 
inertului 
ninistrul

Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, reprezentanți- 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocteiul 
atmosferă

Mănescu, 
afacerilor externe, 

Cioară^ ministrul co- 
exterior, Mihai Suder, 

economiei forestiere.

i-a desfășurat Intr-o 
caldă, prieteneaacă.

★
aceleiași zile, ambasa-In seara 

dorul Karel Kurka a rostit o £u- 
vîntare la televiziunea română, 
prilejuită de aniversarea semnării 
Tratatului român-cehoslovac. .

(Agerpret)

• DELEGAȚIA de specia
liști iranieni, condusă de 
Nasser Golesorkhi. ministrul 
resurselor, care a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit 
vineri seara Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere, și Soltan H. V. Sanan- 
daji. ambasadorul Iranului la 
București.

• CU PRILEJUL celei de-a 
XlV-a aniversări a semnării A- 
cordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, Co
mitetul național de solidaritate 
cu lupta poporului Vietnamez, 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Uni
unea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din România. Consiliul Național 
al "Femeilor, ‘ Comitetul național 
pentru apărarea păcii,

Adunare cu

aniversări

Asociația

1 I
juriștilor și Uniunea Ziariștilor 
din tara noastră au trimis tele
grame de solidaritate organiza
țiilor similare din Republica De-’ 
mocrată Vietnam.

De asemenea. Comitetul națio
nal de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez a trimis o te
legramă de solidaritate Comite-: 
tului Central al Frontului națio
nal de eliberare din Vietnamul 
de sud.

• CU PRILEJUL sărbătorii 
naționale a Belgiei, ambasadorul 
acestei țări la București, Jan Adri-, 
aenssen, a oferit vineri seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Adrian Dimitriu,, 
ministrul Justiției, Octavian Gro
za, ministrul energiei electrice, 
Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, oameni de ști
ința și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți. membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

prilejul celei de-a 14-a

a

de la Geneva

semnării Acordurilor

cu privire la Vietnam
Cu prilejul celei de-a 

aniversări a semnării Acorduri
lor de la Geneva cu privire la 
Vietnam, la Uzina de mecanică 
fină din Sinaia a avut loc vineri 
după-amiază o adunare la 
aii luat parte numeroși munci- 

' tori, tehnicieni, ingineri și func
ționari ai întreprinderii, repre
zentanți ai tinerilor vietnamezi 
ce se specializează în țara noas
tră.

Adunarea a fost deschisă de 
Constantin Neagoe, secretarul 
Comitetului de partid al uzinei. 
Luînd cuvîntul, Aurel Boghici, 
directorul uzinei, a arătat că po
porul român își exprimă și de 
această dată solidaritatea fră
țească cu Republica Democrată 
Vietnam, cu Frontul Național de 
Eliberare și își manifestă hotă
rârea de a ajuta poporul vieta- 
mez pe plan material, politic și 
moral pîna la obținerea deplină 
a victoriei.

Partidul și guvernul țării noas
tre susțin cu consecvență poziția 
în patru puncte a guvernului 
R.D. Vietnam și programul poli
tic al Frontului Național de Eli
berare — a spus vorbitorul. Prin
cipiile elementare ale dreptului 
internațional impun lichidarea 
oricărui amestec în treburile al
tei țări și cu atît mai mult a ac
telor de agresiune, indiferent de 
forma pe care o îmbracă. Am fi 
bucuroși să se ajungă la rezultate 
pozitive în cadrul tratativelor 
care au loc la Paris între S.U.A 
și R.D. Vietnam, creîndu-se ast
fel condici pentru rezolvarea 
definitivă a problemei vietna
meze, prin încetarea definitivă a 
bombardamentelor asupra Re
publicii Democrate Vietnam, 
prin asigurarea dreptului po
porului \-ietnamez de a-și rezolva 
problemele interne fără nici un 
amestec din afară.

A luat apoi cuvîntul Hoang

I
I
8
E

Tu, ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam la București, 
care, după o amplă trecere în 
revistă a succeselor dobîndite de 
poporul sud-vietnamez în lupta sa 

care ■ dreaptă dusă împotriva agreso
rilor americani a spus :

Statele Unite ale Americii au 
încălcat grosolan și în mod siste
matic prevederile acordurilor de 
la Geneva. Imperialiștii ameri
cani susțin că acționează în Viet
nam în virtutea angajamentelor, 
procedînd ca și cum ar exista 
două Vietnamuri. în realitate nu 
există decît o singură țară, 
Vietnamul ! Acordurile de la Ge
neva din. 1954 au consemnat 
acest fapt. în lupta sa dreaptă 
împotriva agresiunii americane, 
poporul nostru se bucură întot
deauna de solidaritatea și spri- R 
jinul prețios al partidului, guver- 
nului și poporului frate român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 0 
secretarul general al Comitetului g 
Central al partidului Cqmunist 
Român, președintele Consiliului I 
de Stat al Republicii Socialiste | 
România, și alți conducători de 
partid și de stat români, au ifea- 

“ ’ i soli- 
sprijirtul 

luptei 
vede- 
politic 
victo- 
privi- 

și mi-

14-a

8

8
a
I
I
8

firmat în repetate rînduri 
daritatea deplină și s. 
ferm, hotărit, acordat 
noastre, din punct de 
re moral, material, 
și diplomatic, pînă la 
ria finală. Acordul cu 
re la ajutorul economic 
litar suplimentar pe anul 
dat Vietnamului și 
același profil pentru anul 1969. ” 
semnat în iunie a.c., constituie B 
noi mărturii strălucite ale solida- g 
rității combatante, și ale relații
lor de colaborare frățească în ■ 
continuă dezvoltare existente în- I

!
I

i anul 1968 ■ 
acordul cu g

rității combatante, și ale relații

tre țările noastre.
în încheiere, participaflții la 

adunare au i' 
namez „Pe ——. ------ --------
Hai“.

le, participaflții la g 
vizionat filmul viet- I 
malul rîului Ben ■

iȘJVCHET^ INTEBlVflTIQAMlA

• PE TERENURILE Pro
gresul din Capitală au con
tinuat întâlnirile preliminare 
din grupa românească a „Cu
pei Galea“ la tenis. Echipa 
României a învins cu 5—0 
formația R. D. Germane. în 
ultimele două partide de 
simplu, Codin Dumitrescu 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
Both» Schneider, iar Dumi
tru Hărădău a dispus cu 
6—2, 6—4 de Peter Weiss.

Astăzi, cu începere de la 
ora 15, se vor desfășura me
ciurile România—Turcia ; și 
R. D. Germană—Elveția.

• S-AU ÎNCHEIAT preli
minariile campionatului mon
dial studențesc de șah. în ul
timul tur, reprezentativa 
României a învins cu 3—1 
echipa Braziliei, obținînd ca
lificarea pentru turneul fi
nal. în clasamentul primei 
grupe, pe primul loc s-a 
clasat echipa U.R.S.S., ur
mată de România, Israel, 
Brazilia și Italia. în tabelul 
participantelor la turneul fi
nal, ordinea este următoa
rea : 1. R. F. a Germaniei ; 
2. Bulgaria ; 3. S.U.A. ; 4.
Danemarca ; 5. Iugoslavia ; 
6. Islanda ; 7. U.R.S.S. ; 8.
Cehoslovacia ; 9. România ; 
10. R. D. Germană.

PRONOSTICUL

ZIARULUI NOSTRU
Concursul nr. 29, etapa 

21 iulie 1968
Petr. Moinești—Ceahlăul
Gloria C.F.R.—Ancora

din

X
1

Unirea Focșani—S.U.T. Gal. 1
1A.S.A. Sibiu—Gaz Metan 

Met. Copșa Mică—
C.S.M Sibiu

U. M. Tim.—C.S.M. Reșița 
C.F.R. Arad—C.F.R. Tim.

2 
1 

X 
U. Satu Mare—Miner. B. M. X
Vie. Cărei—Met. Satu Mare 2 
Met. Tîrg.—-Rapid. C. F. Buc.l 
Olim. Oradea—C.F.R. Cluj X 
Ind. sîrmei—Soda Oc. Mur. 1 
Vict. Tg. Jiu—Met. Tr. Sev. 1

Studenfii, arta și cultura

diversele aspecte ale vieții și ac
tivității lor.

Cultura, care sub diferitele sale 
forme ocupă un loc atit de mare 
din timpul liber al studentului, 
contribuie astfel la a-i reda aces
tuia menirea de înflorire a perso
nalității. Relația student-artă-cul- 
tură devine astfel o activitate ho-

tărit educativă. Totodată, ea o- 
feră tărîmul cel mai sigur pe care 
să se realizeze cooperarea între 
studenții din diferite țări. Acest 
fapt ne îndeamnă să transformăm 
seminarul european de la Izvorul 
Mureșului „Studenții, arta și cul
tura*,. intr-o manifestare studen
țească tradițională.

CLIMA TUL
SPORTIVITĂȚII

cern acea educație civică și 
sportivă. Nu putem face abstrac
ție într-o asemenea acțiune de 
interes social și uman de apor
tul și responsabilitatea pe care 
o au antrenorii, conducătorii de 
cluburi și asociații, organizații
le tineretului chiar. Sîntem pen
tru încurajarea sportivilor dar 
nu în mod războinic, fanatic. A- 
celași lucru e valabil pentru 
sportivi, a căror carențe în pre
gătire și echilibru moral, une
ori se suplinesc prin abuzuri și 
acte de indisciplină care incită 
și aprind fanatismul tribunelor.

Jose Maria Lorente
ziarul „Arriba" — Madrid 

(Spania)

Climatul, spiritul sportivității 
este un principiu, o dimensiune 
a educației. Cu cît sportivul, 
spectatorul este mai educat, cu 
atît aceștia demonstrează o eti
că, un comportament mai ele
vat. Dar aș vrea să fac o dis
tincție. Există sporturi care se 
pretează prin natura lor la o 
etioă și ținută de înaltă sporti
vitate : tenisul, scrima, nătația, 
atletismul. Adică, , îndeobște, 
sporturile individuale. -Aici eșn-r 
diția eticii sportive strălucește, 
influențînd publicul, care are și 
el o conduită mult mai bună 
decît atunci cînd în arena spor
tivă evoluează echipe de fotbal, 
baschet, volei, rugbi etc. în 95 
la sută din aceste sporturi de 
eGhipă, disciplina colectivă, de 
echipă, este inferioară celei din, 
cazul sporturilor individuale.

Remediul ? îl văd, exclusiv, 
în procesul instrucției, al edu
cației. încă de mic copil, indi
vidul, ca membru al societății 
umane — fie vorba de. sportiv 
sau spectator — trebuie educat 
în așa fel îneît să vadă că spor
tul în primul rînd este o recre- 
iere, un mod de reconfortare, un 
mijloc, de formare a unui corp 
sănatds, armonios și frumos dez
voltat. Apoi trebuie să vadă că 
prin sport se formează spiritul, 
competența nobilă și. că victoria 
este o consecință a acestor lu
cruri.

Educarea publicului e o ches
tiune mult mai dificilă — spec
tatorii constituie o reuniune în
tâmplătoare și, de aceea, spiri
tul acesteia e generat de alte 
legi decît cele după care se con
duce un colectiv statornic. De 
aceea e necesar — și aceasta 
este o obligație primordială — 
ca presa radioul, televiziunea, 
să facă prin mijloace adec
vate, prin date faptice, educa
ția masei de spectatori. E mai 
ușor să ajungi la o ținută etică 
demnă, responsabilă a tribune
lor cînd copiii au crescut prin 
sport și au devenit spectatori 
din arena sportivă. Un exem
plu : cu cît este mai vechi un 
sport într-o țară — patinajul și 
schiul în Finlanda, Suedia, Nor
vegia. fotbalul în Anglia etc. — 
cu atît corectitudinea și discipli
na lui, sînt extraordinare. Aici, 
Copiii de mici practică sportul.

în 95 la sută din cazuri supor
terul este un pasionat și cu to
tul împotrivă, contrar cu .ceea 
ce se cheamă obiectivitate. Pe. 
suporter nu-1 interesează că 

- echipa lui joacă bine sau arău : 
ceea ce-1 interesează esteK ca 
echipa lui să cîștige. De aceea, 
în sporturile de echipă, cînd ar
bitrul cheamă jucătorul Ia or
dine. îl avertizează sau sancțio
nează, publicul urlă. Decurg, 
din cele afirmate, niște obliga
ții : conducătorul de joc o are

pe aceea de a apăra și hatărî 
prin deciziile sale cui i se cuvi
ne victoria Evident, întotdeau
na celui mai bun din întrecerea 
sportivă. Cum și el este om se 
poate înșela, poate greși. Dar 
nu-i admisă intenția Aceasta se 
exclude. E foarte dificil ca un 
sportiv sau suporter să spună 
cu justețe dacă arbitrul a gre
șit sau nu : aici intervine rolul 
antrenorului care trebuie să-i 
facă să-i determine prin atitu
dinea pe care o adoptă în cabine 
și pe marginea terenului, ca să 
vadă că arbitrul are dreptate 
întotdeauna. Un exemplu : fot- 
balistul^ englez nu discută nicio
dată o'decizie, se supune. O 
excepție este doar Stiles.

Janos Karl
ziarist sportiv — Budapesta 

(Ungaria)

M. Nassif Majdalani
directorul și proprietarul zia
rului „La vie sportif” (Liban)

Idealul în sport, după cel 
de-al II-lea război mondial este 
ca, indiferent de mijloacele fi
zice și morale, să se facă tot 
ce-i posibil pentru victorie. A 
se vedea dopingul, aranjamente
le „sorților", cîștigarea arbitri
lor și altele. Spectatorii au de
venit și ei fanatici. Ideea nobilă, 
a fair-play-ului. a fost abrutiza
tă pierzînd enorm din circum
stanțele pe care le dăduse anti
chitatea întrecerii sportive. 
Ceea ce a generat o asemenea 
schimbare socotesc că sînt inte
resele de club, ale asociațiilor 
sportive, care în subsidiar în
seamnă și interese bănești și de 
altă natură — dar, mai presus 
de orice, dezvoltării de o am-, 
ploare considerabilă a activită
ții sportive în toate țările lumii. 
Sportul, rezultatele sportivilor, 
victoria într-o întrecere afec
tează astăzi nu numai sentimen
tele sportivului, echipei sau an
trenorului, ci chiar ale țării, ale 
națiunii întregi.

Am ajuns la aceste concluzii 
în urma unei activități îndelun
gate în acest domeniu. Vorbesc, 
deci, în deplină cunoștință de 
cauză. Trebuie să vă spun că 
am prezidat o vreme federația 
de haltere din țara mea, sînt 
membru al Comitetului olimpic 
libanez, arbitru internațional de 
box, lupte, haltere : am condus 
secția de sport de la radiotele- 
viziune.

împotriva unor asemenea fe
nomene, ca cele amintite mai 
sus. eu cred că trebuie acționat 
cu armele educației și civiliza
ției. singurele eficiente. Specta
torii sînt fanatici dar noi. jur
naliștii. comentatorii, să le fa-

„Cupa orașului București"

Echipa română învingătoare

în cursa de 100 km

Chestiunile puse în dezbatere, 
a căror idee axială este clima
tul sportivității, mi se par de o 
importanță covârșitoare penti’u 
viitorul și o perspectivă lumi
noasă a sportului.

în emiterea unor opinii perso
nale aș pleca de la un fapt con
cret ce-mi aparține.

Recent, am terminat Institutul 
de cultură fizică și sport, Ia 
fără frecvență. Tema diplomei ? 
Etica sportivă. Am citit foarte 
mult, am participat la foarte 
multe manifestații sportive în 
țară cît și peste hotare și am 
ajuns la concluzia că în afară 
de acest triumvirat*, sportiv — 
antrenor — spectator — există 
un factor decisiv în apă
rarea purității climatului din 
arena sportivă, și anume, acti
vistul cu problemele de sport 
prin care înțeleg : președintele 
clubului, vicepreședintele, se
cretarul care nu fac altceva de
cît să ceară sportivilor rezulta
te, victorii. Și dacă obții rezul
tate bune ei îți cer, îți impun 
să dobîndești, foarte bune și a- 
poi maxime Dacă nu le obții ă- 
cești activiști te curăță, îți a- 
tragi disprețul, oprobiul lor. Fi
rește, urmează, consecințele ma
teriale. Și atunci antrenorul este 
obligat să ceară sportivului to
tul, indiferent de modul cum se 
obține. Sportivul încearcă să fa
că totul pentru victorie chiar 
dacă n-are pregătirea necesară 
și ce.l mai adesea prin diverse 
mijloace nesportive. Ieșirile ner
voase. nesupunerile la regula
ment, brutalitățile etc., incită 
publicul care fără să știe ade
văratele cauze condamnă spor
tivul, cel mai adesea adversarul, 
arbitrul, antrenorul și astfel, 
simțind nevoia manifestă să ia 
atitudine, devine un țiublic ne
disciplinat. huliganic.

O soluție: contracte cu antre
norii pe minimum 4 ani, cu 
clauze care să-i oblige la per
formanțe sportive dar și edu
cative. O . perioadă de muncă 
fără asalturi, pe îndelete. Se ci
zelează nu numai corpul spor
tivului, ci și spiritul lui. Ca și 
un student care nu-i dat afară 
și are o medie de 5 — nu nu
mai cu 10 — antrenorul lucrea
ză calm, și alege pentru pregă
tire sportivă tineri, îi crește și 
educă de așa manieră ca să-i 
aibă la un potențial valoric ma
xim pește 3—4 ani. La rîndul 
lui, sportivul dacă vede în an
trenorul lui, un pedagog, nici
decum un manager, caută să-și 
însușească tehnica și tactica jo
cului, a disciplinei respective, și 
după un timp, dacă face față 
cerințelor performanței și spec
tacolului sportiv, și spectatorul 
rămîne omul civilizat șl discipli
nat. Nu se poate discuta despre 
o asemenea temă majoră, des
pre eroii noștri din arena spor
tivă făcînd abstracție de croni
cari. Cînd presa critică miniș
trii. artiștii, orice categorie so
cială orice greșeală din viață 
— și s-a dovedit că prin criti
că s-au corectat multe — de ce 
cronicarii se feresc să aplice a- 
celași regim sportivilor conside- 
rînd că-i lovesc prea tare, se 
descurajează și pierdem talente. 
Acest mod de ă-i privi nu-i aju
tă, ci le dăunează grav.

Ieri după amiază, pe șoseaua 
Pitești, intre bornele kilometri
ce 22 și 47 (distanță parcursă de 
4 ori) s-a desfășurat prima pro
bă din cadrul competiției inter
naționale „Cupa Bucureștiului1*: 
100 km contra timp pe echipe. 
Au luat plecarea 7 echipe re
prezentative (alcătuite din cite
4 alergători) la interval de cite
5 minute, în ordinea următoare : 
România. Polonia. Belgia, Un
garia. Bulgaria, Olanda și Da
nemarca.

La primul punct de întoar
cere (după 2o km) pe primul loc 
se află echipa română înregis
trată cu timpul de 38 min. 53 
sec. Urmează în ordine : Olanda 
(39*21**). Ungaria (39’35”), Dane
marca (39’3o”) etc. La jumăta
tea drumului (50 km) continuă 
să conducă România (1 oră 8 
min 35 sec.) urmată de Olanda 
(I ,09’30”) și Ungaria (1 ,’09’50”) 
a cărei reprezentativă se com
portă, pîna aici, destul de bine 
depășind formații de certă va
loare ca cea daneză și belgiană.

In continuare, cei patru com- 
ponenți ai echipei noastre Emil 
Rusu, Constantin Grigore, Vasi-

Ie Tudor și C. Ciocan, lucrea
ză omogen în cadrul „moriștii* 
și obțin victoria la capătul ce
lor 100 km Timp 2 ;2*10”. Pe 
locul al doilea, la 1’18” s-a cla
sat echipa Ungară (Tackacs An
dras, Tibor Magyar. Imre Gera, 
Keseru Ferenc) care a depășit 
pe ultima parte echipa Olandei 
clasată pe locul al III-lea. Pe 
locurile următoare : Belgia, Da
nemarca, Polonia și Bulgaria.

Acest examen internațional în 
proba olimpică de 100 km pe 
echipe contra timp nu a putut 
-fi. din păcate, edificator în ceea 
ce privește timpul realizat. Si 
aceasta din pricina vîntulu; pu
ternic care a bătut din față la 
ducere (firește favorabil la îna
poiere) și nu a permis formații
lor să realizeze rezultate apro
piate baremului olimpic, care 
se obțin îndeobște pe o vreme 
liniștită.

Duminică dimineață la Brașov 
se dispută cursa cu plecarea in 
bloc pe 140 km.

S. SPIREA

„ESCADRILA DE APA 
LA COPENHAGA

AVANPREMIERA... 
OLIMPICA

de la Copenhaga.

Locul poetului
rințe, Comitetul Executiv al 
U.A.S.R. a hotărit sâ organizeze, 
în luna august, la Izvorul Mure
șului, seminarul european „STU
DENȚII, ARTA ȘI CULTURA". 
Nutrim speranța că dialogul cole
gial de la Izvorul Mureșului ca 
constitui un valoros schimb de 
experiență, folositor atit colegilor 
de peste hotare cit și nouă. Te
mele ce cor fi prezentate în ca
drul seminarului — „Tineretul 
universitar și viața cultural-artis
tică” ; „Rolul cooperării culturale 
a tineretului universitar în rela
țiile de apropiere și colaborare 
între popoare" ; „Raportul dintre 
cultura de specialitate și cultura 
generală" — prezintă un interes 
major. Sîntem siguri că ele vot 
prilejui vii dezbateri din care să 
desprindem cele mai utile învăță
minte. Totodată, pe scena de la 
Izvorul Mureșului vor avea ioc 
spectacole ale numeroaselor for
mații artistice din centrele uni
versitare — premiate la Festiva
lul artei studențești; vom oferi 
astfel o imagine concretă a ceea 
ce reprezintă la noi în țară arta 
interpret atică studențească.

în timpul lucrărilor seminaru
lui — la care noi am invitat te- 
prezentanți ai tuturor organiza
țiilor studențești din Europa — 
delegații vor avea posibilitatea să 
viziteze obiective culturale, ar
tistice și turistice din patria 
noastră, să poarte convorbiri cu 
studenții români, cunoască

nalitătea sa distinctă și, firește, 
preocupări diverse. Manifestările 

‘cultural-artistice organizate în fa
cultăți trebuie să definească a-

Originalitatea activității extrau- 
niversitare dintr-o facultate, insti
tut s-au centru universitar nu ex
clude însă posibilitatea unor utile 
schimburi de experiență între stu
denți din-diferite țări. A cunoaște 
și înțelege efe este mai mare, fru
mos și nou, dincolo de hotare, a 
învăța din realizările altora, a fo
losi, fără a imita, a asimila, în
seamnă,- pentru un sistem de edu
cație, a avea proprietatea de a-și 
lărgi în permanență personalita
tea, de a fi totdeauna același și 
totodată în schimbare, totdeauna 
național și totodată universal, în
seamnă, în ultimă instanță, a-și do
vedi eficiența... Colegii noștri din 
alte țari au auzit deseori vorbin- 
du-se despre studențimea româ
nă, despre preocupările tinerilor 
din facultățile noastre în dome
niul activităților cultural-artistice. 
E de ajuns să amintim aici ca la 
Festivalul internațional studen
țesc de teatru de la 'Za
greb, colectivul de drama al 
Centrului universitar București a 
cîștigat patru premii, printre care 
Marele premiu pentru cel mai 
bun spectacol al Festivalului. 
Spuneam, așa dar, că în diverse 
ocazii, colegii noștri din alte țări 
au auzit vorbindu-se despre rea
litățile din universitatea româ
neasca, despre viața cultural-ar- 
tistică, bogată și variată, a studen
ților noștri ; , ei și-au exprimat 
dorința să aibă cu noi schimburi 
de opinii, să cunoască mai bine 
preocupările și realizările noastre. 
Răspunzînd unei asemenea do-

puns. Firește, de-a lungul anilor 
s-a acumulat o experiență valo
roasă, care contribuie substanțial 
la creșterea gradului de eficiență ----- ,

— al sistemului npstru.de educație. ceste trăsături, să le sintetizeze, 
în peisaful universitar al Roma- 
niei, natura raporturilor dintre 
universitate și studenți, pe de o 
parte, dintre asociațiile studen
țești^ Și studenți, pe de ' altă 
parte, .îmbracă acum un caracter 
specific. Universitatea și asociați
ile studenților contribuie prin e- 
forturi susținute la .organizarea 
în mod plăcut și util a timpului 
liber. Dar ele nu intervin pentru 
a se substitui inițiativei studenți
lor ci ca să întărească această ini
țiativă și s-o faca astfel efectivă. 
Personalitatea studenților, spiritul 
lor de inițiativă, felul lor de a-și 
bate joc de rutină nu sînt de loc 
știrbite prin această intervenție ; 
studenții rămîn adevărații orga
nizatori și creatori, totodată, ai 
timpului lor liber. De fapt, inter
venția de care am amintit este de 
ordin mater ial: numeroase inves
tiții sînt destinate amenajării 
unor instituții specializate — case 
de cultură ale studenților, cluburi, 
baze cultural-sportive, biblioteci, 
săli de spectacole, săli de dans 
fără de care activitatea culturală 
universitară nu și-ar putea înde
plini misiunea decît în mod su
perficial și fără de care studenții

. nu ar putea decît să rătăcească 
zadarnic în căutarea unor mani
festări demne de interes. S-au 
creat astfel premizele pentru a li

■ se acorda studenților posibilitatea 
reală de a-și organiza, așa cum ’ 
cred ei că este mai bine și mai 
folositor, timpul lor liber. Este 
adevărat, fiecare colectiv studen
țesc își are specificul său, perso-

în viața spirituală
a națiunii

'/I
 I I

II fapt, voi privi cu seninătate pro
ducția de serie, înfeudată maes
trului tutelar, ca pe o necesitate 
istorică, producție lirică aparți
ni nd multor autori înzestrați. Dar 
dacă am spus că această pro
ducție este necesară (ca un exer
cițiu tehnic de maximă valoare), 
nu pot adăuga: și suficientă / 
căci, în acest caz, aș accepta, cel 
puțin programatic, stagnarea in 
fața operei care a devenit o rea
litate, uitînd-o pe aceea care va 
trebui să vină... „Amicus Plato 
sed amica veritas".

Diversitatea de stiluri nu este 
o vorbă goală — flatus vocis — 
și ea trebuie să acționeze real
mente, se impune categoric pen
tru vitalitatea unei culturi. Aceas
tă diversitate însă trebuie să fie 
dată de personalități, de indivi
dualități autentice, nu de imita
tori obedienți ai lui Barbu, Blagă... 
sau Arghezi (ultimul frecventat 
mai puțin, datorită enormului 
fond lexical). „Stilul este omul 
însuși* — deci nu apare ca su
ficientă multiplicarea nedetermi
nată a fotografiilor unor autentice 
existențe estetice (evident, retu
șate în laboratoarele proprii) care, 
oricum, nu pot fi confundate nici

cu originalele, dar nici nu trădea
ză efortul necesar al desprinde
rii de acestea.

Exigențele timpului nostru se 
impun creației, și cei mai multi 
dintre noi o știu, reînnoind le
gătura vie cu cele mai ifialțe'tra1- 
diții ale culturii poporului nostru, 
integrat în spiritualitatea genera
lă a omenirii, meditînd sincer la 
reformularea limbâțului liric, re- 
fuzînd impostura delirantă. Es
tetica noastră revoluționară este 
o estetică dinamică, opusă ador
mitoarelor inerții a căror eroare 
logică a fost probată de de
monstrația istorică așa 
o reclamă toate domeniile 
tentei și conștiinței sociale,
fervescența lirică din ultimii ani, 

care un aport hotărîtor l-au 
adus tinerii, nu a eșuat tn gratu
itatea jocului și a imitației epigo- 
nice: ea își justifică rațiunea e- 
xistenței sale căci, din această 
nebuloasă de promisiuni, au în
ceput să se desprindă, cu gravi
tatea și răspunderea proprii pă
rinților noștri, personalități care 
din solitudinea lor generoasă, 
creatoare, însoțesc națiunea 
drumul devenirii istorice.

cum 
exis-

E- • PRIMA NOASTRĂ „es
cadrilă" de Caiac-canoe a fost 
invitată să participe în 2ilele 
de 27—28 la regata, interna
țională 
Este a noua regată interna
țională la care concurăm în 
acest an, prilej de a îmbogăți 
valorosul palmares al cano
torilor români: pînă la a- 
ceastă confruntare sportivii 
români au cucerit numai în 
acest an 43 de titluri.

Echipa noastră, însoțită de 
antrenorul emerit Radu Hu- 
țan va aveq de înfruntat for
mații consacrate din Suedia, 
U.R.S.S. (prima garnitură) 
R. F. a Germaniei și bine
înțeles reprezentativa țării 
gazdă bine cotată pe plan in
ternațional cpre de astădată 
va J)gp.eficia și- de avantajul... 
terenului. ~ ' ...

• ATLETH NOȘTRI care 
în această- vară au avut o 
vacanță mai puțin liniștită 
se vor prezenta la sfirșitul 
săptămînri viitoare la un nou 

/ examen : Internaționalele de 
atletism ale României. Deși 
sînt gazde atleții români au 
obligația să confirme speran
țele cu. care sînt, sau mai 
bine zis cu care vor fi inves
tiți pentru Olimpiada din 
Mexic. Astăzi, pentru că pe 
această temă:vom mai reveni 
pînă în ziuă startului inau
gural, consemnăm ca bine 
venită inițiativa federației 
de specialitate de a organiza 
competiția la Poiana-Brașov, 
care va asigura nu numai un 
cadru pitoresc dar și, spe
răm, condiții mai optime 
pentru reușita unor perfor
manțe de valoare.

Vltimul 
sire ; o 
ternaționalele“ de la Brașov

efort pe linia de .«o- 
invitație pentru „In-

npstru.de


□ □
PR AC A 19. Trimișii Agerpres, 

Romulus Căplescu și Eugen lo- 
nescu, transmit: In sala spaniolă 
a Hradului din Fraga a avut loc 
vineri ședința plenară a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, consa
crată examinării și dezbaterii 
punctului de vedere al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. în legătură cu 
scrisoarea celor cinci partide co
muniste și muncitorești întrunite 
la Varșovia. La ședința plenară 
au luat parte președintele Repu
blicii, Ludvik Svoboda, membri 
ai Comisiei Centrale de Revizie 
și Control a P.C.C., miniștri, co
muniști și alți invitați. Au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți 
ai delegaților la cel de-al 14-lea

Luînd cuvîntul, Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., a declarat că Prezidiul 
C.C. al P.C.C. a convocat această 
plenară deoarece în legătură cu 
consfătuirea celor cinci partide 
frățești de la Varșovia, s-au ridi
cat probleme politice serioase, 
față de care întregul partid, Co
mitetul Central, trebuie să adopte 
o poziție.

Prezidiul C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia a găsit de cuviință 
să invite la actuala plenară pe 
reprezentanții delegațiilor din toa
te regiunile, care au obținut man
datul întregului partid, a spus A. 
Dubcek.

Apei, A. Dubcek a înfățișat în 
ordine cronologică, desfășurarea 
convorbirilor cu partidele frățești 
și în primul rînd, cu P.C.U.S, cu 
privire la eventualele întîlniri și 
acțiunile Prezidiului C.C. .al 
P.C.C. din ultimele zile.

„Metoda cu ajutorul căreia li
chidăm neînțelegerea — a spus 
vorbitorul — trebuie să fie a- 
ceeași cu cea pe care o folosim 
între noi : discuții tovărășești des
chise, schimb de păreri, interesp! 
comun în căutarea adevărului".

„Partidul nostru a respectat în 
mod consecvent principiile inter
naționalismului proletar. în tot 
timpul existenței sale, el nu a, o 
ferit nici un motiv neutru a i se 
putea reproșa atitudini prin care 
s-ar fi desolidarizat de alianța 
mișcării muncitorești* internațio
nale".

„Alianța cu P.C.U.S. și partidele 
frățești, alianța și prietenia po
poarelor noastre cu popoarele 
U.R.S.S. și ale țărilor socialiste 
constituie interesul principal al 
poporului nostru. Nu ne putem 
închipui că construirea socialis
mului, suveranitatea și securita
tea noastră de stat și națională ar 
putea să lie bazâte pe alte prin
cipii decît pe principiile alianței 
frățești și prieteniei profunde din
tre statele și partidele noastre**.

„Această poziție verificată în 
decursul istoriei ne dă astăzi 
dreptul să subliniem că o com

UNANIM CU ACEIVIJAEEA

PREZIDIULUI C. C. AL P. C.

DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 19 (Agerpres) — 

După cum informează agenția 
C.T.K.. pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, conti
nuă să sosească numeroase 
rezoluții, declarații, scrisori și 
telegrame din toate colțurile 
țârii, in care comuniștii. — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
militari etc. — își exprimă în 
unanimitate acordul față de 
activitatea Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și poziția adoptată în 
legătură cu scrisoarea partici
pau ților la întîlnirea de la 
Varșovia.

Colectivele de muncă de la 
Uzina metalurgică „C.K.D." 
din Praga și de la Uzina 
,,Skoda" din Plzen au adoptat 
o rezoluție în care își expri
mă sprijinul deplin pentru 
conducerea partidului comu
nist și aprobă poziția Prezi
diului C.C. ăl P.C.C. în nu
mele celor 11 000 de muncitori 
ai Uzinei „Skoda“. comuniștii 
asigură conducerea partidului 
de sprijinul lor total.

Scrisori în care își exprimă 
sprijinul pentru C.C. al P.C.C. 
și aprobă poziția Prezidiului 
C.C. al P.C.C. au fost, de ase
menea. adresate de comuniștii 
din Karlovy Vary. Hebe Soko- 
lovo, Marianske Lazne, lucră
torii de la radio Kosice, co
muniștii și lucrătorii de la 
Ministerul Culturii și Infor
mațiilor. oamenii muncii de 
la Combinatul chimic „Wil
helm Pieck", comuniștii din 
aparatul C.C. al Uniunii fe
meilor din Cehoslovacia, re
prezentanții Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Ti
neretului din Cehoslovacia, 
reprezentanții Consiliului Cen
tral al tineretului sătesc etc.

PLENARA C.C. Al P.C. DIN CEHOSLOVACIA
Congres extraordinar al partidu
lui, aleși în cadrul conferințelor 
regionale ale P.C.C. și al P.C. din 
Slovacia.

Din însărcinarea Prezidiului 
C.C. al P.C.C., referatul intro
ductiv a fost prezentat de tovară
șul Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C.

Toți membrii Comitetului Cen
tral care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor au aprobat de
plin poziția Prezidiului Comite
tului Central în legătură cu scri
soarea celor cinci partide comu
niste și muncitorești.

După dezbateri, Comitetul 
Central a adoptat în unanimita
te, prin aclamații, o rezoluție in 
care se exprimă sprijin deplin 

Cuvîntarea lui AL Dubcek
ponentă inseparabilă a interna
ționalismului proletar o consti
tuie, de asemenea, principiul po
trivit căruia fiecare partid, în 
adoptarea hotărârilor privind ac
țiunile întreprinse în construi
rea socialismului, trebuie să por
nească de la condițiile propriei 
sale țari. Socialismul ar fi o sim
plă abstracție dacă în el nu ar 
fi cuprinse tradițiile, experiența 
istorică și modul de gîndire al 
poporului care construiește regi
mul nou. drept, socialist".

„Sîntem fermi hotărîți să con
tinuăm politica începută de la 
plenara din ianuarie a Comitetu
lui Central Am plătit și plătim 
prea sucmp practica anilor tre- 

_cuți“, a spus A. Dubcek.
Raportorul a enumerat cunos

cutele măsuri ale partidului și 
guvernului, luate în conformi
tate cu programul de acțiune și 

'cu spiritul plenarei din ianuarie, 
înfăptuirea lor, firește, nu a pu
tut și nu se va putea desfășura 
nici în viitor fără greutăți și greșe
li și fgra eventuale atitudini extre
miste . Dar. factorul hotărîtor în 
evoluția din Cehoslovacia îl con
stituie „mișcarea socialistă".

„Nu putem și nu dorim să ne 
întoarcem la situația pe care 
partidul nostru a condamnat-o o 
dată pentru totdeauna. Singura 
alternativă a activității noastre 
viitoare o constituie realizarea 
consecventă a sarcinilor progra
mului de acțiune, cu alte cuvin
te mersul înainte. Revenirea la 
ce a fost în trecut ar crea o si
tuație în care oamenii noștri s-ar 
îndepărta într-adevăr de partid 
și am porni pe calea discredită
rii socialismului în țara noastră. 
Cu siguranță că în acest mod nu 
am ajuta mișcarea muncitoreas
că internațională”.

Ai. Dubcek a subliniat din nou 
ca partidul nu va acționa de pe 
poziții de forță împotriva liber
tății presei și a cuvîntului, dar 
el așteaptă din partea ziariștilor 
să manifeste „deplină răspundere

Muncitorii de la întreprin
derile de prelucrare a lemnu
lui din Bratislava, într-o re
zoluție adresată conducerii 
partidului, împărtășesc întru 
totul poziția adoptată de Pre
zidiul C.C. al P.C.C. și își ex
primă convingerea că răspun
sul său va fi just înțeles nu 
numai de cetățenii Cehoslova
ciei, dar și de tovarășii din 
țările socialiste și prietene.

Lucrătorii de la întreprin
derea „Priemstav“ din Slova
cia centrală afirmă în scri
soarea lor că, poziția Prezi
diului C.C. al P.C.C. este chib
zuită și înțeleaptă, apreciere 
care este făcută și de colecti
vul de muncitori de la Uzina 
„Tesla“ din Bratislava.

într-o rezoluție adoptată de 
Comitetul Orășenesc Praga al 
P.C.C. se exprimă acordul cu 
poziția Prezidiului C.C. al 
P.C.C. în legătură cu scrisoa
rea celor cinci partide comu
niste și muncitorești. Se sub
liniază îndeosebi partea din 
răspunsul Prezidiului C C. al 
P.C.C. în care se relevă drep
tul partidului și al poporului 
cehoslovac de a rezolva în 
mod suveran problemele inter
ne ale dezvoltării socialismu
lui.

Intr-o declarație adresată 
conducerii partidului, activul 
organizațiilor de bază din Slo
vacia de sud împărtășește po
litica C.C. al P.C.C., în frunte 
cu A. Dubcek și, în numele 
tuturor comuniștilor, exprimă 
sprijinul deplin pentru aceas
tă politică. De asemenea, se 
arată în scrisoare, comuniști’ 
nu vor permite nimănui să 
oprească procesul de democra
tizare din Cehoslovacia socia
listă sau să abuzeze, de acesta. 

față de răspunsul Prezidiului 
C.C. al P.C.C. la scrisoarea celor 
cinci partide.

In rezoluție se spune: „De 
acord cu punctul de vedere al 
Prezidiului, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia are o părere identică a- 
supra faptului că este imposibil 
ca în examinarea problemelor de 
interes comun, cineva să se li
miteze doar la un schimb de 
scrisori între partide frățești și 
consideră că sînt necesare, de ase
menea, convorbiri directe și re
ciproce întie ele. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia consideră, totodată, 
că contacte bilaterale, în care 
reprezentanții partidelor frățești 

politică și de stat". El a subli
niat, de asemenea, marea răs
pundere pe care o au organele 
Fontului Național, persoanele cu 
funcții de conducere, comuniștii 
și membrii celorlalte partide po
litice.

Analizînd contradicțiile din in
teriorul partidului, ivite după 
Plenara din ianuarie a C.C a1 
P.C.C., vorbitorul a relevat < 
Plenara din mai a scos în eviden 
ță nu numai primejdia tendințe 
lor antisocialiste pentru politica 
partidului, dar și primejdia care 
o amenință din partea tendințelor 
conservatoare și sectariste.

în situația actuală complexă, 
noi nu putem exclude nici even
tualitatea că aceste forțe conser
vatoare, sectariste, să încerce să 
folosească scrisoarea celor cinci 
partide pentru a provoca sciziune 
în partid și a distruge tactica și 
țelurile politice adoptate.

Trebuie și astăzi să luăm în a« 
ceastă privință o poziție clară, 
a spus A. Dubcek, chemîndu-i pe 
participanții la plenară să se pro
nunțe împotriva acestei eventua
lități cu același curaj și cu aceeași 
hotărîre cu care trebuie să se 
pronunțe împotriva oricăror în
cercări ale forțelor de dreapta ri 
împotriva încercărilor de a încăl
ca linia Plenarei din mai a C.C. 
al P.C.C. de pe poziții de stînga, 
sectariste.

A. Dubcek a chemat partici
pant! i la plenară să chibzuiască 
bine asupra propunerii privind 
convocarea consfătuirii partidelor 
comuniste din țările europene, 
deoarece multe partide comunis
te consideră că în această proble
mă trebuie la început să se pro
nunțe P. C. din Cehoslovacia. 
Prezidiul C.C. al P.C.C. va dis
cuta inițiativa franceză după in
formațiile pe care le va furniza 
Waldek Rochet asupra convorbi
rilor sale de la Moscova. P.C.C. 
are nevoie de timp suficient și

La rîndul său, Plenara Co
mitetului pe întreaga armată 
al P.C.C.. ales la conferința 
comuniștilor din armata popu
lară. a adoptat o rezoluție în 
care afirmă „sprijinul deplin 
față de poziția chibzuită a 
Prezidiului C.C. al P.C.C. în 
rezolvarea actualei situații 
complexe din țară**.

Prezidiul Comitetului raio
nal P.C.C. din orașul Blansko 
(Moravia), asigură conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia de încrederea de care 
se bucură în înfăptuirea pro
cesului de democratizare și dă 
o înaltă apreciere poziției con
ducerii partidului, pe care o 
sprijină întru totul.

Lucrătorii de la Institutul 
de fiziologie al Academiei de 
Științe a Cehoslovaciei îm
părtășesc punctul de vedere al 
Prezidiului C.C. al P.C.C. care, 
pe baza unei analize obiective 
a actualei situații politice din 
țară. înfățișează tabloul eve
nimentelor politice din Ceho
slovacia. Ei salută hotărîrea 
fermă a conducerii partidului 
de a dezvolta socialismul în 
Cehoslovacia pe baza princi
piilor umanismului democra
tic, fără de care nu poate fi 
concepută dezvoltarea progre
sistă a societății socialiste.

într-o declarație comună a- 
dresată conducerii partidului, 
reprezentanții secțiunilor cehe 
ale Uniunilor de creație expri
mă sprijinul deplin pentru 
forțele progresiste din partid, 
guvern și Frontul Național în 
eforturile lor pentru dezvolta
rea continuă a procesului de 
democratizare, pentru apăra
rea suveranității țării. 

vor avea posibilitatea să se fami
liarizeze mai îndeaproape cu si
tuația din această țară, vor crea 
condiții mai potrivite și pentru a 
eventuală întîlnire a tuturor par
tidelor comuniste și muncitorești 
interesate".

Comitetul Central își reînnoieș 
te eforturile tinzînd spre dezvol
tarea orientării fundamentale a 
politicii externe a Cehoslovaciei, 
care constă în relații prietenești 
cu aliații săi, cu Uniunea Sovie
tică și țările socialiste pe baza so
lidarității internaționale, respec
tului reciproc, suveranității, ega
lității și neamestecului. Înțelege
rea reciprocă și întărirea unității 
și colaborării între partidele fră
țești, pentru care Comitetul Cen 

de liniște pentru a se achita 
nestingherit de sarcinile sale. La 
adunările membrilor de partid din 
august va avea loc o discuție 
premergătoare Congresului asu
pra programului celui de-al XIV- 
lea Congres. Conducerea partidu
lui va oferi materiale pentru a- 
ceastă discuție.

„Rolul conducător al partidului 
depinde în mod practic de suc
cesul pregătirii Congresului al 
XIV-lea, de măsura în care vom 
ști să asigurăm ofensiva politică 
a partidului în perioada comple
xă care ne așteaptă. Pornim de 
la faptul că o mișcare complexă, 
contradictorie, cum este evoluția 
noastră de după ianuarie, poate 
să o cunoască cel mai bine și 
să o desfășoare în mod practic 
numai partidul care trăiește în 
mijlocul acestei revoluții, care sti
mulează această mișcare și con
tinuă să stimuleze desfășurarea 
ei'*.

„Nu vrem să ne erijam în 
oameni care nu greșesc. Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
căutat prin poziția sa să arate 
în modul cel mai obiectiv o serie 
din greutățile noastre... Căutăm 
noi abordări și nu ne reușește to
tul după cum am dori, cu atît 
mai puțin am dori să prezentăm 
abordarea noastră ca un „model" 
pentru oricine".

„Poziția față de scrisoarea 
partidelor frățești este concretă, 
calmă și justă. Opinia publică 
acceptă, această poziție după cum 
atestă pozițiile plenarei C.C. al 
P.C. din Slovacia, comitetelor re
gionale și raionale ale partidului, 
rezoluțiile care s-au primit**.

„Noi, membrii conducerii parti
dului, ne dăm seama în fiecare 
zi, în activitatea noastră, că nu 
am fi capabili să stăm în fruntea 
poporului nostru dacă nu ne-am 
ii contopit prin întreaga noastră 
ființă cu dorințele și aspirațiile 
poporului nostru și nu le-am fi 
pătruns și dacă nu am ști să le 
îmbinăm cu interesele mișcării co
muniste internaționale".

în discuțiile cu partidele fră
țești, a spus în continuare A. 
Dubcek, „nu vedem nici o pri
mejdie pentru unitate, nici o 
dezbinare a comunității socialiste. 
Spre aceste urmări tragice ar pu
tea duce metodele nejuste de re
zolvare a diferitelor poziții, și nu 
însăși pozițiile diferite".

„Experiența istorică ne-a arătat 
tuturor din comunitatea socia

Constituirea Comitetului de orga-

nizare al Asociației de prietenie 

cehoslovacoromână
PRAGA 19 — Corespondentul 

Agerpres, E. lonescu, transmite : 
La sediul Asociației cehoslovace 
pentru relații internaționale, a 
avut loc vineri dimineața ședin
ța de constituire a Comitetului 
de organizare a Asociației de pri
etenie cehoslovaco-română.

Președinte al comitetului a 
fost ales lozef Macurek, membru 
corespondent al Academiei Ceho
slovace de Științe, director al In-, 
stitutului de istorie a țărilor o- 
cialiste europene de pe lingă A- 
cademia Cehoslovacă de Științe.

In aceeași zi, Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga,

COCTEIL IA AMBASADA ROMÂNĂ

IIIN PRAGA
PRAGA 19 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen lonescu, trans
mite : Cu prilejul celei de a 20-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, ambasa
dorul României la Praga, Ion 
Obradovici, a oferit vineri seara 
un cocteil în saloanele ambasadei'

Au participat O. Cernik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului ceho 
slovac, j. Smrkovsky, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Adunării Naționale 
Cehoslovace, Fr. Kriegel, membru 

trai al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia este hotărît să facă 
tot ce-i stă în putință, vor fi un 
sprijin pentru forțele socialismu
lui din această țară și vor spori 
cu siguranță autoritatea tuturor 
forțelor socialiste revoluționare și 
democratice din lume, subliniază 
rezoluția.

Oldrich Cernik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., care 
a prezidat lucrările plenarei, a 
făcut cunoscut că pe adresa ple
narei au sosit 1 700 de rezoluții 
și scrisori ale oamenilor muncii în 
sprijinul poziției Prezidiului C.C. 
La Hradul din Praga au sosit, în 
același scop, numeroase delegații 
din întreprinderi.

listă că rezultatele unor astfel de 
metode nejuste sînt foarte dău
nătoare nu numai pentru fiecare 
țara și partid în parte, dar și 
fientru întreaga comunitate socia- 
istă. De aceea dorim chiar de 

la bun început să contribuim în 
mod practic, la evitarea unor ast
fel de urmări".

„Respingem cu hotărîre și vom 
respinge eventualele tendințe de 
a folosi poziția noastră în scopul 
atitudinilor și isteriei antisovie- 
tice. Declarăm din nou că din 
partea noastră vom face totul 
pentru ca relațiile de prietenie 
dintre partidul nostru și P.C.U.S., 
dintre popoarele noastre și po
poarele U.R.S.S. să se dezvolte 
și să se întărească pe baza prin
cipiului de la egal la egal, pe 
baza principiului respectării sen
timentului de adîncă prietenie 
între popoarele noastre".

„Cu aceeași energie vom tinde 
spre dezvoltarea colaborării eco
nomice, de stat, militare și po
litice cu țările lagărului socia
list, în cadrul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc și al 
Tratatului de la Varșovia. Parti
dul nostru s-a situat pe aceste 
poziții în trecut, pe aceste po
ziții el se situează și în prezent. 
Noi, ca internaționaliști, sîntem 
vital interesați în colaborarea fră
țească cu toate țările socialiste și 
nici recenta întîlnire a celor 
cinci partide frățești de la Var
șovia nu ne poate abate de la 
acest principiu.

A. Dubcek a subliniat că „vom 
respecta și vom apăra suverani
tatea noastră, dar paralel cu a- 
ceasta vom tinde în mod activ 
și nu pasiv spre o colaborare 
rodnică și neformală, multilate
rală cu țările socialiste și cu 
partidele comuniste — marxist- 
leniniștii nu pot acționa altfel".★

PRAGA 19 (Agerpres). — 
Agenția C.T.K. anunță câ, la 
invitația C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Waldeck Rochet, 
secretar general al Partidului 
Comunist Francez, a sosit vi
neri la Praga, într-o scurtă 
vizită.

lua aeroport, oaspetele a fost 
întîmpinat de F. Kriegel. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele C.C. al 
Frontului Național. Jozef Le- 
nart. secretar al C.C. al P.C C. 
și alti reprezentanți ai C.C. al 
P.C.C.

a primit o delegație a Comitetu
lui de organizare a asociației de 
prietenie cehoslovaco-română. Cu 
acest prilej, a avut loc o discu
ție caldă, prietenească. Delegația 
a inmînat ambasadorului român 
o scrisoare adresată conducerii de 
partid și de stat din Republica 
Socialistă România, în care se 
aduce la cunoștință constituirea 
comitetului de organizare a Aso
ciației de prietenie cehoslovaco- 
română și se subliniază însemnă
tatea acestei noi organizații pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele celor două 
țări.

al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele C.C. al Frontului Na
țional, O. Sik și Fi. Hamouz, vi
cepreședinți ai guvernului, J. 
Hajek, ministrul afacerilor extei- 
ne, M. Dzur, ministrul apărării! 
naționale, Fr. Vlasak, ministru și 
președinte al Comisiei de Stat a 
planificării și alți membri ai gu
vernului cehoslovac, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale, oa
meni de știință și cultură din ca
pitala cehoslovacă, membri ai 
corpului diplomatic din țări socia
liste acreditați la Praga, ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

LAOS : Ostași ai forțelor patriotice, gata de a riposta avioa
nelor agresoare

CADRE DIDACTICE

ÎN GREVĂ

Greva învățătorilor de la 
școlile de stat din provincia 
Guayas (Ecuador) amenin
ță să se extindă și în 
alte regiuni ale țării. în
vățătorii cer plata sa
lariilor restante pe mai 
multe luni în urmă și îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. Cadrele didactice 
din întreaga țară și-au ex
primat solidaritatea cu ac
țiunea învățătorilor din 
Guayas și au condamnat 
atitudinea guvernului.

în cadrul unui miting 
care a avut Ioc la Guaya
quil, participanții au cerut 
reprimirea la lucru a în
vățătorului Louis Poveda, 
președintele secției din 
Guayas a Uniunii naționa
le a învățătorilor, și altor 
cadre didactice concediate 
din ordinul Ministerului 
învățămîntului.

VIZITĂ INDEZIRABILĂ
Studenții din Istanbul au 

continuat acțiunile de pro
test împotriva vizitei uni
tăților flotei a 6-a ameri
cane. Astfel, ei au atacat 
joi unele clădiri ale Ofi
ciului diplomatic american. 
Trei persoane au fost ares
tate. în urma recentelor e- 
venimente, rectorul Uni
versității tehnice din Istan
bul și consiliul profesoral 
și-au prezentat demisia au
torităților municipale.

• • • • • •••••• • •
Columbia, a treia 

țară în ordinea numă
rului de locuitori (cir
ca 15 milioane) din A- 
merica Latină, benefi
ciază de frontiere scăl
date în apele Pacificu
lui și Atlanticului, fi
ind mărginită de la 
sud-est, spre nord-est 
de lanțul Cordilierilor 
Orientali, care se în
tinde spre continent 
pînă în cunoscuta jun
gla a Amazoanelor.

Larousse-ul consem
nează cucerirea rapidă 
a acestei țări de con
chistadorii spanioli, 
printre ei numărîndu- 
se navigatorii Amerigo 
Vespucci și Cristofor 
Columb.

în numai citeva de
cenii, atrași de bogă
ția locurilor, de cli
ma blinda, de așeza
rea geografică priel
nica, de întinsele pă
duri tropicale cu lemn 
prețios. imigranții și 
indienii au întemeiat 
orașe atît în zona de 
coastă cit și în zona 
montană, așezări care 
s-au ridicat pe Cordi- 
lieri pînă la înălțimi 
nebănuite pentru se
colul XVI. Astfel, ora
șul Pasto situat la 2600 
metri altitudine a fost 
fondat în anul 1539. 
Un fapt remarcabil : 
majoritatea locuitori
lor (la 1000 de locu
itori 570 sînt me
tiși, 30 indieni ne
gri, 140 mulatri, 200 
albi, 20 de indieni, 40 
negri) trăiesc în zone

Declarația C.C. al F.N.E. 
cu ocazia aniversării Acordurilor 

de la Geneva
Agenția V.N.A. a dat publici

tății o declarație a Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
în legătură cu cea de-a 14-a a- 
niversare a semnării acordurilor 
de la Geneva cu privire la Viet
nam. După cum se subliniază în 
declarație, „realitatea ultimilor 
14 ani atestă în mod elocvent 
că imperialiștii S.U.A. sînt agre
sori în Vietnamul de sud, încalcă 
independența, pacea și unitatea 
Vietnamului, acordurile de la 
Geneva din 1954, amenință pacea 
din Asia și din lumea întreagă.

Poporul vietnamez nu are altă 
alternativă decît să ducă un 
război de rezistență împotriva 
agresorilor pentru unificarea pa
triei, pentru obținerea indepen
denței și a drepturilor naționale**.

în declarație se subliniază că 
hotărîrea poporului și a forțelor 
armate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud de a obține 
drepturile- lor naționale — inde
pendența, democrația, pacea, ne

Campania electorală din S. U. A.

HUMPHREY DOREȘTE CANDIDATURA 
LUI E. KENNEDY LA VICEPREȘEDINTE

Vicepreședintele Hubert 
Humphrey, scrie ziarul „NEW 
YORK TIMES", a indicat do
rința sa ca, în cazul în care 
va deveni candidat al parti
dului democrat la președinție, 
senatorul Edward Kennedy să 
participe, alături de el, la ale
gerile prezidențiale din no
iembrie, drept candidat la 
postul de vicepreședinte. în- 
ir-un interviu acordat ziaru
lui newyorkez, Humphrey și-a 
exprimat nemulțumirea fată 
de știrile potrivit cărora 
Edward Kennedy nu ar căuta 
să obțină și nu- ar accepta 
candidatura democrată la pos
tul de vicepreședinte. „Nu am 
motive să cred acest lucru.

muntoase la peste 1000 
metri înălțime.

Supuși vreme înde
lungată coroanei spa
niole, în urma unor în
delungate lupte, co- 
lumbienii și-au pro
clamat independen
ța la 20 iulie 1810. 
(data de 20 iulie este 
marcată în fiecare an 
ca sărbătoarea națio
nală a Columbiei). Un 
rol deosebit în obține-

totdeauna verzi, aco
peră o mare parte a 
teritoriului Columbiei. 
Pe coastă și în văile 
munților au apărut 
întinse plantații de ba
nanieri, trestie de za
hăr și cafea. Renumita 
„cafea de Columbia" 
constituie unul din pro
dusele de bază ale ex
portului columbian. 
Pe însemnate supra
fețe se cultivă grîu și

Columbia —

o țară la

două oceane
rea independenței l-a 
avut Simon Bolivar. 
Măsurile de represi
une adoptate de me
tropolă au fost în
credințate spre execu
tare generalului Moril- 
lo, care nu a reușit să 
infrîngă rezistența pa- 
trioților. Grație victo
riilor obținute de in
surgenți în bătăliile 
de la Boyaca (1819). 
Cassababo (1821) și 
Pichincha (1822), pro
clamarea independen
ței de stat din 1810 a 
devenit o realitate.

Pădurile tropicale,

în special porumbul, 
care constituie hrana 
de bază a columbianu
lui simplu. în regiuni
le muntoase, triburile 
de indieni se ocupă cu 
creșterea animalelor. 
Mai recent a început 
o exploatare intensivă 
a bogățiilor subsolului 
(aur, pietre prețioase, 
minereu de fier, căr
bune). în ultimii ani 
au fost descoperite ză
căminte de țiței. Ca 
urmare a protestelor o- 
piniei publice colum

Prezentarea seri-
sorilor de acreditare 
de către ambasadorii 
României la Lagos
LAGOS 19 (Agerpres). — 

Gheorghe Iason, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Federală Nigeria, a 
prezentat scrisorile de acredi
tare șefului guvernului militar 
federal și comandant suprem al 
forțelor militare ale Republicii 
Federale Nigeria, general-maior 
Yakubu Go won.

Ambasadorul român a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare între șe
ful guvernului militar federal și 
ambasadorul Republicii Socia
liste România a avut loc o con
vorbire cordială.

utralitatea și prosperitatea, de a 
realiza unificarea pașnică a pa
triei este o hotărîre pe care nimio 
nu o va putea schimba.

Declarația exprimă sincere 
mulțumiri guvernelor, popoarelor 
și organizațiilor democratice, tu
turor celor cărora le sînt scumpe 
pacea și dreptatea pentru ajuto
rul acordat care însuflețește și 
sprijină poporul sud-vietnarhez în 
intensificarea ofensivei generale 
pentru eliberarea sudului și apă-i 
rarea nordului.

★
După cum anunță agenția 

V.N.A., citînd postul de radio E- 
liberarea, în zilele de 11, 12 și 
13 iulie a avut loc o ședință lăr
gită a Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
în cadrul acestei ședințe, preșe
dintele Prezidiului C.C. al F.N.E., 
Nguyen Huu Tuo, a prezentat 
raportul „Situația generală și sar
cinile noastre imediate".

Sper că nu este adevărat'*, a 
declarat vicepreședintele.

Din Detroit se anunță, pe 
de altă parte, că rivalul vice- < 
președintelui Hubert Hum
phrey, senatorul Eugene Mc
Carthy, a obținut un sprijin 
prețios din partea unui grup 
de oameni de afaceri din Mi
chigan. Grupul este condus de 
William Clay Ford, vicepre
ședintele societății „Ford Mo
tor", al doilea ca mărime din
tre cei trei „giganți" care do
mină industria americană de 
automobile. William Clay Ford 
a arătat că sprijinul ce-1 acor
dă senatorului este legat de 
atitudinea acestuia față ae 
războiul din Vietnam, atitu
dine ce diferă de cea a Admi
nistrației Johnson.

biene, care se pronun
țau pentru micșorarea 
ponderii deținută de 
companiile străine în 
exploatarea acestei bo
gății. autoritățile au 
dispus înființarea u- 
nei societăți colum
biene de stat pentru 
exploatarea petrolului 
- ECOPETROL. în 
comerțul exterior co
lumbian, Statele U- 
nite ocupă un rol 
preponderent. Cea mai 
mare parte a cafelei, 
bananelor, petrolului și 
a altor produse tra
diționale se îndreaptă 
spre porturile nord- 
americane. Această 
dependență care dăi
nuie de mai mulți ani 
a stîmit îngrijorarea u- 
nor largi cercuri politi
ce din Columbia. Aces
te cercuri au cerut in 
repetate rînduri pro
movarea unui larg co
merț internațional, cu 
toate țările — inclusiv 
cele socialiste — pe 
baza avantajului reci
proc.

în dorința .de a 
promova o mai bună 
înțelegere și de a dez
volta cooperarea între 
România și Columbia, 
guvernele celor două 
țări au convenit în 
cursul anului trecut, să 
stabilească relații di
plomatice.

I. T.
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