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—1—. înceDut eon- acestor lucrări. întreprinder

VIRSTA CRITERIU
gică Aiud a început con
strucția unei hale industriale 
de mare capacitate pentru 
turnarea unor utilaje side
rurgice. Viitorul obiectiv va 
fi dotat cu moderne cubilo- 
uri și alte utilaje de topire a 
fontei și cu instalații de pre
parare a amestecurilor de

încheierii 
acestor lucrări, întreprinderea 
metalurgică din Aiud își va 
crea noi capacități de pro
ducție în care se vor realiza 
anual peste 20 000 tone de 
lingotiere și poduri de tur
nare pentru oțelăriile com
binatelor siderurgice de la 
Hunedoara și Galați.

Se recunoaște operelor de 
artă plastică o autonomie față 
de creatorul lor, așa cum se 
recunoaște acest lucru oricărui 
produs (material sau spiritual) 
al activității umane, ca rezultat 
al unui proces de obiectivare. 
Sub acest aspect operele celor 
vechi ne apar, însă, mai decis, 
într-un anumit sens mai subli
niat condiționate structurii și u- 
niversului lăuntric al creatori
lor lor decît cele contemporane. 
Lucrările unui El Greco. Goya 
sau Rembrandt, de pildă, pot 
reconstitui nuanțat și complex 
un tip de personalitate artistică, 
o biografie spirituală care nu se 
oprește la generalități sau la 
un joc disimulat de date afecti
ve. Asemenea lucrări par năs
cute dintr-o tiranică necesitate 
de confesare, de dezvăluire a 
unei bogate și • efervescente 
structuri interioare. De aci și 
senzația adresei directe, înțelea
să de receptorul de artă aproa
pe individual, a unei inefabile 
relații de reciprocitate între 
acesta și opera respectivă. A- 
ceastă confesare nu trebuie în
țeleasă evident, ca o manifestare 
egocentrică a eului pur, ci ca 
una realizată în urma unei de
cantări. A unei decantări care 
presupune cunoașterea — ade
sea cu intenții exhaustive — 
selecția și tipizarea unei socie
tăți și a unui mediu anume. Ce
ea ce interesează în discuția 
noastră e numai faptul că în 
atari cazuri, fără să impieteze 
asupra obiectivării, dominația 
creatorului asupra operei e vo
luntar marcată, ca o condiție

sine qua non parcă, a armoniei 
estetice, a scopului estetic.

în arta modernă occidentală 
procesul de obiectivare apare 
însă exacerbat, acut și răsturnat 
(opera are ascendent asupra 
creatorului), fenomen cu rever
berații adesea nefericite asupra 
condiției artei și artistului. E 
ciudat, dar perfect adevărat că 
o operă modernă nu poate evo
ca o personalitate în mai mare 
măsură decît una științifică. Nu 
poți afla, de pildă, despre Male- 
vici mai mult decît despre Eins
tein din simpla luare de contact 
cu lucrările lor ; ambii pun în 
circulație produse spirituale 
abstractizante ; ambii pun în 
circulație idei fără o contingen
ță terestră, cotidiană, imediată. 
E un lucru remarcat faptul că 
înălțimea gîndirii și realizării 
artistice moderne se impune fe
ricit abia după cunoașterea a- 
tentă a biografiilor creatorilor, 
a programelor lor estetice for
mulate teoretic. Mai mult, aceas
tă complementaritate e într-un 
sens obligatorie. în arta moder
nă de care vorbeam, adresa di
rectă nu e căutată, e chiar deli
berat ignorată, această artă re- 
zervîndu-și exclusiv rolul de „a 
elibera" idei, adevăruri absolu
te, geometrice. Aderența 
nonaderența unui individ 
grup la ele nu impietează, în 
concepția promotorilor acestei 
arte, în nîcj un fel asupra ade-

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU
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ABSOLUT?
In aparență, o problemă 

dacțională cit se poate 
simplă. Ne propusesem

re- 
de 
să 

creionăm biografiile a cîtorva 
tineri încununați de „seria" 
completă a celor cinci steluțe 
de fruntaș în întrecerea soci
alistă. Un redactor care urma 
să realizeze grupajul a pornit 
in căutarea eroilor viitorului 
reportaj. Din București, ne-am 
zis, fiindu-ne mai la îndemînă 
dar din întreprinderi diferite. 
„La noi nu este nimeni sub 
30 de ani care să aibă cinci 
steluțe". „Avem lista completă, 
uitați-vă și dumneavoastră, 
dar între ei numai oameni 
mai în vîrstă". „Chiar tineri, 
tineri nu mai sint ei. dar tot 
tineri se cheamă dacă au sub 
40 de ani". Răspunsurile se
mănau între ele ca picăturile 
de apă. în cîteva din cele mai 
mari întreprinderi bucurește- 
ne am descoperit cu greu 
trei (!) tineri care izbutiseră 
această performanță.

Un asemenea succes nu este 
Ia indemîna oricui, firește. 
Fiind destinată să fie prinsă 
pe pieptffl celor mai harnici 
oameni ai muncii, distincția de 
fruntaș în întrecerea socialistă 
vine să confirme contribu
ția valoroasă pe care posesorii 
ei și-o aduc la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Ceea 
ce presupune un nivel de pre
gătire profesională ridicat, ap
titudini deosebite — totul con
cretizat în rezultatele superioa
re înregistrate în realizarea 
și depășirea prevederilor de 
plan. Vorbind sub aspect or
ganizatoric, aceasta înseamnă 
să izbutești în fiecare lună să 
te situezi prin rezultatele tale 
pe primele poziții și prin ur
mare să poți figura pe lista 
evidențiaților în întrecere. 
Ce să înțelegem, consultînd si
tuația statistică a fruntașilor 
în producție, în care muncito
rii sub 30 de ani apar atît de 
sporadic în raport cu partici- 
pația lor procentuală în alcă-

tuirea colectivelor de muncă ?
Pe firul întrebării, la una 

din cele mai mari întreprin
deri industriale din țară — U- 
zina dc tractoare din Brașov.

Conversăm cu datele scrip
tice încercînd să obținem 
punctele necesare de orienta
re. Iată, spre exemplu, un ele
ment de reper — lista comple
tă a posesorilor a cinci steluțe 
de fruntaș în întrecerea socia
listă. Si. pentru comparație, 
mărginind investigația la in
tervalul de vîrstă 27—29 ani 
(deci cu șansele cele mai mari 
de a candida printre aceștia) 
numărul celor tineri încorpo
rați între numele consacrate. 
Iată și rezultatele celor două 
elementare împărțiri. Dintre 24 
de salariați, unul este în po
sesia semnului distinctiv. în
tre tineri, unul din... 166. Așa 
cum spuneam mai sus cifrele 
sînt orientative și prin urmare 
nu trebuie absolutizate. Dar 
nici nu pot fi desconsiderate.

— Avem adeseori discuții 
cu tinerii în acest sens — ne 
spune tov. Gh. Ghițâ, secre
tarul comitetului U.T.C. pe u- 
z.ină. Ei ne aduc la cunoștință 
că maiștrii. în secții, cu foarte 
mare greutate trec pe listele 
de evidențiațî în întrecerea so
cialistă și muncitori din rindul 
lor.

La comitetul sindicatului pe

N. I'DROIU
R. LAL

(Continuare in pag. u IV-a)

CUPA
TINERETULUI
DE LA SATE

L-am înlilntt la Boizești, Săvinești, Brăila, Craiova, Tur nu Măgu
rele. îl regăsim acum pe șantierul Combinatului petrochimic 
Pitești. Sudorul Vasile Socolescu este unul din oamenii pentru 

care șantierul a devenit un al doilea cămin

CEI CARE DAU
BIR CU FUGIȚII

a-

FOTBAL

• Un lot tinăr
fără nume sonore

lucirea Farului ?I
I

VIOREL RABA
desfășoară întrecerile fazei pe (Continuare în pag. a IV-a) ’

scrisori de pe șantiere

MIRCEA TACCIU 
AL. BALGRĂDEANU

(Continuare in pag. a Il-a)

între Polatiștea și Meri, din 
loc în loc, sub cornișa de 
stîncă înclinată și de trunchiuri 
care cresc din stînci, siluetele 
brigadierilor se văd agitînd u- 
nelte. Câteodată, siluetele acelea 
îți fac semne ție, călătorului de 
la fereastra compartimentului. 
Mesajul de răspuns pe care li-1 
datorezi creează, între tine și bri
gadierii de pe șosea, pe care-i știi 
studenți ai unor facultăți din 
țară, coeziunea tipică simțamîn- 
tului de solidaritate. îi admiri 
pe ei și prin ei admiri seriile de 
studenți brigadieri care i-au pre
cedat sau îi vor urma aici, în 
defileul Jiului, sau altundeva, la 
Petrești sau la Cîmpina, sau în 
Balta Brăilei. Admiri contribuția 
lor, rezultatele dobîndite

muncă, bune și foarte bune, re
cunoscute și apreciate ca atare 
de conducerile atîtor șantiere ale 
tineretului din țară. Asupra 
cestor rezultate exprimate în 
sute de metri cubi de stîncă dis
locată, în kilometri de șosea a- 
menajată pentru ceremonialul fi
nal al asfaltării, în sute de mii 
de lei economisiți, am zăbovit ori 
de cîte ori. am avut prilejul și 
paginile noastre au oglindit întot
deauna satisfacția împlinirii tine
rilor. a îmbogățirii personalității 
lor în procesul muncii voluntar- 
patriotice.

Faptele pe care le vom relata 
astăzi sînt însă de altă factură. 
Singularitatea lor le face să aibă 
un anumit caracter în contextul 
dăruirii sincere dovedite de nenu-

Este pregătită armătura metalică a construcțiilor

Șl ORGANIZATORILOR 
li se acordă distincții

Competiție sportivă de anvergură, „Cupa tineretului de la sate" 
organizată de către C.C. al U.T.C. se înscrie, alături de alte ac
țiuni importante, in contextul preocupărilor tot mai susținute ale 
organizației de tineret de a iniția și conduce nemijlocit activitatea 
sportivă a tinerilor de la sate. Cupa se organizează anual în două 
ediții, vara și iarna, iar din doi în doi ani va fi prevăzută cu 
etapă finală pe țară. Anul acesta, pentru început, întrecerile se 
vor desfășura numai pină la faza pe județ care se va încheia 
la 23—24 august. Ele vor antrena tinerii la startul a șapte ramuri 
sportive : atletism, fotbal, volei, handbal, oină, trîntă și ciclism. 
In prezent, în toate cele 39 de județe ale țării după consumarea 
primei etape, pe comună, se 
centre de comune.

In județul Prahova unde la 
prima faza a Cupei au luat 
parte 40 000 de tineri au fost sta
bilite un număr de 15 centre în 
care se vor desfășura, pină Ia 
jumătatea lunii august, întrece
rile fazei pe centre de comună.

La centrul din comuna Văr-

(Continuare în pag. a aV-o
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• Cit de puter
nică va fi stră

SPORT

mărate ori în vara aceasta ca și 
în anii trecuți, de către tineri 
care s-au hotărît să-și petreacă o 
parte din vacanță muncind a- 
colo unde interesele mari ale 
țării le-o cereau. N-o facem însă, 
din cauza aceasta, cu mai puțină 
amărăciune. Dimpotrivă. Iată 
despre ce este vorba ;

Să ne întoarcem în defileul 
Jiului. Ne aflam la Meri, lingă 
linia ferată, în momentul cînd 
a trecut trenul care transporta 
50 de studenți craioveni spre 
Polatiștea, pe șantierul național 
al tineretului Bumbești-Livezeni. 
„Hei-rupul“ de-o șchioapă, scris 
cu creta pe vagon, veselia și 
exuberanța tinerilor strînși cior
chine la geamuri, cîntecele lor 
care făceau sa „răsune valea" 
te obligau să refuzi din princi- 
ciu gîndul că măcar unul din ei 
este animat de alt sentiment decît 
dorința de a munci cu toate for
țele pe șantier. Și totuși, chiar 
din primele zile, rîndurile lor 
au început să se rărească. După 
ceva mai mult de o săptămînăo 
bună parte dispăruseră. începu
tul l-a făcut DAN HÎRZA de 
la Facultatea de științe economi
ce. L-a urmat colegul său de 
an George Șerbănescu. într-o 
bună zi a dispărut o întreagă e- 
chipă. Despre cea mai mare par
te din aceștia nu s-ar putea spu
ne exact decît că în perioada 
petrecută pe șantier au mîncat 
și au dormit. în fiecare zi între 
ei și ceilalți colegi se iscau dis
cuții în legătură cu îndeplinirea 
conștiincioasă a normelor de lu
cru, cu respectul pe care toți și 
nu doar o parte îl datorau mun
cii, cu seriozitatea și răspunderea 
pe care orice om trebuie să o 
acorde propriilor sale fapte, cu 
atît mai mult cu cît ele consti
tuiau unitatea de măsură a unui 
întreg colectiv. în treacăt fie zis, 
cheltuielile de întreținere ale e- 
șalonului dezertor au fost supor-

...Cu contururi personale în 
formare, proaspătul student își 
face intrai ea în viața uni
versitară avînd sentimentul 
imperios că trebuie să se im
pună, să dovedească că este o 
personalitate demnă de admira
ție. Cu timpul va învăța reala 
dimensiune a tuturor coordona
telor studenției. Acum însă vrea 
să-și afirme existența. Este mo
mentul psihologic deosebit de 
prețios pe care sistemul de edu
cație din universitate îl poate 
folosi în favoarea sa, creind acel 
climat în care bogăția de cunoș
tințe, pregătirea înaltă echivalea
ză cu un titlu de noblețe spiritua
lă spre care să aspire proaspătul 
student. Acesta trebuie orientat 
către un studiu temeinic, către o 
bogată activitate de informare 
științifică, către munca de cerce-

„DREPTUL" DE A R/SCA

cm Eaumomii mEcm
dur „Eusncmrf^ «</.•••

tare. El se^va descurca insă greu, 
și facultatea îi va oferi prea pu
țin, dacă nu vine din liceu cu o 
solidă cultură generală. In facul
tate nu se poate cînta la un pian

căruia îi lipsesc clapele princi
pale pentru realizarea armoniei. 
Cunoștințele de cultură ■ gene
rală, înclinațiile și aptitudinile 
tînărului aspirant la o speciali-

zare care necesită pregătire su
perioară sînt însă rareori verifi
cate cu prilejul concursului de 
admitere. Aici se ia în conside
rație suma cunoștințelor de „spe-

cialitate” pe care le posedă candi
datul. Atît... După încheierea 
concursului de admitere din vara, 
aceasta, am discutat cu numeroși 
tineri care nu figurau pe listele 
celor reușiți. La întrebarea: 
,.De ce credeți ca încercarea dv. 
de a intra în facultate s-a soldat 
cu un eșec ?“ — am primit, de 
nenumărate ori, un răspuns sur
prinzător. îl redăm pe scurt: 
„Ne-am pregătit după manualele 
de liceu ; foarte mulți dintre 
concur'enții noștri au răspuns însă 
după cursuri universitare4*.
Toate că unii dintre tinerii 
aceștia se înșeală în aprecierea 
motivului real al eșecului lor. Se 
știe însă că a devenit o „modă" 
pregătirea pentru concursul de 
admitere în facultate după cursuri 
și tratate universitare. De multe

examinatorii se justifică: 
„Este firesc, intră în facultate 
cine a citit mai mult, cine a con
sultat mai multe lucrări de spe
cialitate Iată deci și un alt 
risc — acela al tînărului înzes
trat, căruia i se poate întîmpla 
să nu treacă de concurentul 
„tobă de carte11, doldora de 
noștințe memorate de prin 
felul de cursuri și tratate...

Conform unei definiții 
circulație — cultura generală este 
tot ceea ce rămîne după ce ai 
uitat tot ce ai învățat. Avem de 
a face cu o butădă care exprimă 
un adevăr adine. Ce rămîne dună 
ce ai uitat totul ? Mai întîi tre-

său 
cu- 
tot

în

ADRIAN VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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Să nu-mi răspundefi 
că este adevărat!

De un an și ceva, eu și soțul 
meu, ambii cu serviciu și Ia o 
vîrstă destul de înaintată, nu ne 
putem odihni fie ziuă, fie noapte 
Cauza ? Zgomotul infernal pe 
care-1 produce Spălăltoria chi
mică „Luceafărul" cu care sîn- 
tem nu gard în gard, ci perete 
în perete. La zgomotul de-a 
dreptul de nesuportat ce-1 pro
duc mașinile și pe care îl în
durăm cu stoicism zi de zi de-a 
lungul a două schimburi de lu
cru complete (între orele 15 du- 
pă-amiaza și 7 dimineața), s-au 
adăugat. în ultimul timp. încă 
unul p.•>dus de un cărucior ce 
se plimbă hodorogind de colo-— 
colo și de niște țevi prin care 
circulă aburul sub presiune cu 
tot cortegiul lui de inconveni
ente.

Am încercat tot felul de solu
ții : ne-am îndopat mai întîi cu 
medicamente care mai de care 
mai „tari" pentru a adormi for
țat. Rezultatul : ne-am îmbol
năvit de nervi. Am ales apoi 
soluția plecării de acasă. Um
blăm amîndoi pe străzi ceasuri 
întregi, doar, doar o mai trece 
timpul. Dar la orice oră ne-am 
întoarce acasă (la unu, două sau 
trei noaptea) zgomotul rămîne 
același. Vă închipuiți cîte parale 
facem a doua zi la muncă după 
o astfel de odihnă.

Pe parcursul unui an, zilele 
noastre de odihnă sînr doar 
1 și 2 ianuarie, 1 și 2 mai, 23 si 
24 august (cînd fabrica nu lu
crează).

O singură rugăminte am de la 
dv., tovarășe redactor șef : după 
ce veți determina organele res
pective (inclusiv conducerea fa
bricii) să cerceteze situația să 
nu-mi comunicați și dv. că 
este adevărat. Cu asta toată 
lumea care cunoaște e de acord 
dar măsuri nu se iau.

SABINA SMARANDESCU 
Strada Alexandru Orăscu nr. 22 

sectorul VI, București.

• SCRISORI

N. R.
Un redactor al ziarului 

nostru a avut prilejul să se 
convingă personal de rea
litatea celor descrise. Direc
torul întreprinderii, Consi
liu] popular al sectorului 
VI, Consiliul popular mu
nicipal, Inspectoratul sani
tar de stat al orașului Bu
curești și alte organe care 
cunosc faptele semnalate — 
nu au mișcat pînă acum, 
practic, nici un deget pen
tru ameliorarea situației fa
miliei amintite și a altora 
din aceeași curte. Deocam
dată, nu putem decît să ne 
mirăm de ușurința cu care 
se amină rezolvarea aces
tui caz. După ce vom pri
mi însă răspunsul Consiliu
lui popular (în primul rînd)

vom mai reveni pentru că 
ne îndeamnă la aceasta 
maniera birocratică în care 
s-a procedat pînă acum.

Mamă vitregă a tine
rilor de la laborator

După terminarea școlii profe
sionale de construcții din cadrul 
TC-Argeș, am fost repartizați pe 
șantierele din raza orașului 
Pitești. Peste cîteva luni însă 
am fost trecuți la laborator și 
conducerea' serviciului ne-a 
propus pentru ridicarea catego
riei de încadrare tarifară che- 
mînd în acest scop comisia de 
examinare. Cu acest prilej s-au 
petrecut însă cîteva lucruri ne
plăcute. De pildă, Stoican 
Gheorghe a fost apreciat ca fi
ind bine pregătit de comisie și

a primit categoria a IV-a. După 
5 luni conducerea TC-Argeș i-a 
retras însă categoria pe motiv 
că... nu s-a întocmit proces ver
bal de examinare.

Au depus și alți tineri cereri 
pentru a fi încadrați în catego
ria a IV-a dar comisia respec
tivă nu găsește timp să vină și 
pe la noi. Considerînd că cere
rile din 1967 s-au învechit am 
depus altele, mai noi, în febru
arie a. c. Dar nici cu asta n-am 
realizat nimic și bănuim că ser
viciul organizarea muncii aș
teaptă să treacă și anul 1968. 
Vă informăm că toți colegii noș
tri de școală au acum catego
riile IV și chiar V și noi, cei de 
la laborator, ne simțim nedrep
tățiți.

Noi avem niște obligații față 
de întreprindere și credem că 
ne achităm conștiincios de ele. 
De ce nu se poartă cu noi în 
același fel și întreprinderea ? în 
decurs de un an de zile n-am 
primit nici o primă, haine de 
protecție nu ni s-au dat. De 
departe se vede cîtă lipsă de 
interes manifestă conducerea 
Trustului de construcții față de 
noi. tinerii absolvenți.

GHEORGHE NICOLAE, 
GHEORGHE STOICAN, PĂUN 
BRATU, ION GRIGORESCU, 

GHEORGHE SOARE
Trustul de construcții — Argeș 

Laboratorul central

UN AUTOR CONSTANTIN PĂUNESCU DESPRE:

„CARTE PEN
TRU

...O carte care ar fi putut să 
fie izbutită.

— Deci nu este izbutită ?
— Nul
— Tinerii spun că totuși este 

interesantă — cel puțin partea 
fiziologică.

— Tocmai pentru aceasta car
tea nu poate marca o izbîndă. 
Ea va trebui să fie interesantă 
nu numai într-un anumit sector al 
realității. O carte de acest gen, 
singura după mulți ani, ar fi tre
buit să aducă o concepție nouă, 
un mod nou de a gîndi în pro
blemele relațiilor dintre sexe. In 
cadrul unui alt sistem de educa
ție, străin nouă, asemenea cărți

TINERI"

Unui tînăr care sosește într-o zi 
de vară la Craiova i se oferă mai 
multe posibilități de distracție. 
Pe vreme de caniculă sălile de 
cinematograf se transformă în 
veritabile „cabine de transpira
ție" așa că „toate drumurile duc 
în... „Parcul Poporului" unde a 
început să funcționeze de puțin 
timp Clubul tineretului.

Urmărind să trasăm un itinerar 
posibil al tînărului craiovean în
tr-o după amiază de vară vom 
începe cu clubul din parc.

asistăm la un „sezon mort" al JS
Casei de cultură. Revenim su- 
bliniind adevărul zicalei: ..Fă-ți 
iama... club, și vara... casă de 
cultură"... I

— FĂ-ȚI iarna club 
ȘI VARA CASĂ 

DE CULTURĂ —

Parafrazarea cunoscutei zicale e îndreptățită de existența unor 
realități ale vieții culturali a Cra- 
iovei.

Construcția clubului s-a ter
minat de curînd și abia la 7 iulie s-a dat startul în activitatea sa 
estivală. Au trebuit să fie depă
șite unele greutăți de construcție 
a localului, de procurare a mate
rialului de dotare.

în sfîrșit, toate acestea au trecut 
și acum clubul funcționează în- 
tr-o clădire elegantă, avînd ală
turi o pistă de dans și două tere
nuri de sport (de baschet și de 
volei). E proiectată construirea 
unui teren de tenis de cîmp. 
înăuntru se poate juca ping-pong,

★
Serile de vară cheamă spre fsg 

grădini, spre muzică, spre dans, gfi 
In seara zilei de 13 iulie în multe 
puncte ale Craiovei tinerii s-au 
întîlnit în acest cadru pentru ser- g 
bări necesare tinereții, entuziaS- "" 
mului vîrstei. Vom însoți un tînăr « 
craiovean la două locuri unde g 
s-au desfășurat „seri de dans". 83

AFARĂ E VOPSIT GARDUL,
Înăuntru... »

Nu, înăuntru nu era un leo- ™ 
paid. Se desfășura seara de dans an 
organizată de Comitetul U.T.C. 
de la Fabrica de confecții. 83

E o fabrică foarte tînără și aș- 
țiunea din seara zilei de 13 iulie g 
era prima de acest fel inițiată dc® 
tinerii de aici. Dorind să-și în- —. 
cerce forțele au organizat totul g 
fără sprijinul Comitetului muni- ® 
cipal U.T.C., care se oferise să-i g 
ajute. Dar lipsa de experiență și-a ® 
spus cuvîntul. **

9Grădina aleasă, unde mai există 
încă o rampă deteriorată, de spă
lare a mașinilor e denivelată și 
peisajul înconjurător pare puțin 
cam sumbru. I

CRAIOVA-;
■

puls estival ■

I

T111VIZIUNI
17.30 — T. V. pentru șco

lari. Consultații la 
matematici (clasa 
a VUI-a).

18,00 — T. V. pentru spe
cialiștii din indus
trie. Ciclul „Auto
matizarea". Cum 
se realizează o a- 
utomatizare indus
trială.

18.30 — Curs de limba en
gleză — reluarea 
lecției a 4-a.

19,00 — Pentru tineret 
„Dispută cu... Cro
nos".

19.30 — Telejurna
lul de seară.

19,50 — Buletinul meteoro
logic.

20,00 — Film serial „Thier
ry la Fronde".

20,26 — Opinia dumnea
voastră.

20,35 — Filmul artistic 
„Lungul, scurtul și 
superiorul" — pro
ducție a studiouri
lor engleze.

22,00 — Festivitatea de în
chidere a Festiva
lului Mondial 
Tineretului 
denților de 
fia.

23,00 - T e 1 e j u 
Iul de

al 
și Stu- 
la So-

r n a- 
noapte.

sînt frapante și excitante, deve
nind fetișuri tocmai pentru că 
prezintă informația biofiziologică 
cît mai picant și cît mai ilustra
tiv.

— După ce aproape un de
ceniu și jumătate nu se vorbește 
nimic despre problematica sexua
lității (cu excepția unei foarte 
bune introduceri în sexologia 
masculină) este firesc să se fi 
creat în această zonă de cunoaș
tere o tensiune specială, o mare 
forță de absorbție.

— Tocmai de aceea cartea ar 
fi trebuit să fie interesantă prin- 
tr-o concepție evoluată încadrată 
în modalitatea teoretică și prac
tică a sistemei educaționale ac
tuale.

Dacă este reprezentativă nu
mai prin informația bio-fiziolo- 
gică lucrarea nu reprezintă un 
progres însemnat față de altele 
anterioare. Deci conține elemente 
dintr-o concepție fiziologizantă 
pe care în mod teoretic o com
batem. Concepția dominantă a 
căiții, și deci realizarea ei, se 
cerea să se axeze pe un mod de 
a defini sexualitatea umană în 
contextul 
actuale.

— Dar 
promovați 
ție ?

•— O rezistență pe cît de inex
plicabilă pe atîta de explicabilă 
a reprezentanților concepției in- 
formaționiste care rezumă o ope
ră de educație a comportamentu
lui dintre sexe, la un aparat de 
reproducere pe care îl situează 
in universul de interese, de cu
noaștere al tineretului.

— în fond, în actualul sistem 
de învățămînt și de culturalizare, 
biofiziologia nu mai ramîne un

progresului științelor

ce v-a împiedicat să 
o asemenea concep-

tablou pînă la vîrsta adolescen
ței. Să nu mai pomenim de fap
tul că este greu sa ne închipuim , 
că tinerii au așteptat pînă Ia 
vîrsta respectivă să se descopere 
pe planul cunoașterii din punct 
de vedere anatomic-fiziologic.

•— Cred că important ar fi să 
realizăm lucrări în care să se 
releve structura, motivația și fi
nalitatea umană și socială a com
portamentului sexual.

— Deci o carte de educație a 
sexelor ?

«— Nu, o carte de educație a 
conștiințelor care se interferează 
nu numai și exclusiv prin cana
lele fiziologice, ci și în special 
prin țesătura, de valori morale, 
estetice, culturale, în ultimă in
stanță umane.

Al doilea motiv pentru care 
nu s-a realizat lucrarea respectivă 
este sau mai bine zis a fost ob
ținerea extrem de dificilă a ac
tului ei de naștere.

Dacă o carte din alt dome
niu ar zăbovi atît în redacții ar 
deveni inoportună datorită pro
greselor pe care mai toate dis
ciplinele le realizează cu o rapi
ditate extraordinară. Să nu mai 
vorbim că ea devine oarecum 
postumă procesului de maturi
zare al gîndirii autorilor.

— Dar în calitate de cititor 
în primul rînd supără sentimen
tul de lipitură și din punct de 
vedere al problematicii, și mai 
ales, din punct de vedere stilistic, 
în al doilea rînd o abundență de 
amănunte privitoare la mecanis
mele fiziologice care absorb o 
mare cantitate de interes cu o 
mică eficiență practică.

— Este o carte fără sexapil. 
Adică nu-ți trezește interesul es
tetic. Coperta este o copie neiz-

butită după un anume tip de al
manah pe care-l scoteam cu un 
deceniu în urma, și în loc de 
sublimul sărut al lui Bodin sau 
al lui Brâncuși te izbește o poză 
de revistă ilustrată fără pretenții 
și e bine să ne abținem de la 
uncie interpretări în legătură cu 
semnificația atitudinii cuplului 
care cu siguranță n-ar mai citi 
cu interes conținutul cărții. Co
perta unei cărți în care se as
cunde un univers de vibrații ti
nerești nu poate fi închegată din 
nuanțe cenușii și galbene. Nu 
credem în eficiența persuasivă a 
pozelor de-o crasă banalitate în 
care se relevă marele mister al 
participării la gospodărie al băr
baților sau atît de dulceaga poză 
a ceasului din Piața Universității 
care la drept vorbind devine c 
mustrare pentru tehnoredacți?, 
extrem de nepunctuală la întîl- 
nirea cu gusturile și psihologia 
adolescenței.

— Vă gîndiți la o nouă ediție 
„refăcută" ?

— Dacă refacerea va fi „pe 
ici pe colo" — dar nu prin „păr
țile esențiale", nici nu mă sin- 
desc. Mă preocupă însă redac
tarea unei alte lucrări — de data 
aceasta în Editura Didactică și 
Pedagogică în care sper că vom 
putea fixa parametrii unei con
cepții social-educative asupra fe
nomenului sexualității.

V. DIACONESCU

CINEMATOGRAFE
VIVA MARIA

rulează la Patria (orele 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ;
21.15) : Festival (orele
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 
Circul de stat (orele 10 ;
16.30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Luceafărul
9.15 • 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
20,45) ; L“ ‘
11.45 ; 14 ;

ÎNTÎLNIRE 
rulează la
11.45 ; 14 ;

PIRAMIDA 
rulează la 
11 ; 13,15;
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 • 18,30 ; 21). Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

FREDDY, LOVEȘTE TU 
TII !

rulează la Lumina (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

HISTRIA HERICLEIA ȘI LE
BEDELE — LUMEA LOR — O- 
RIZONT ȘTIINȚIFIC 6/968 —
PE FIR — MOARĂ VISELOR 
— CASA LUI CĂLINESCU — 
HOCUS-POCUS

(orele
.19 ; 
9;

21); 
13;

(orele
18,15 ; 
9,30 ;

21).

, lo.tu , IO ,
Modern (orele

16,30 ; 18,45 ;
IN MUNȚI
Capitol (orele 9,30 ;

16,30 ; 19).
ZEULUI SOARE
Victoria (orele 8,45;
15,45 ; 18,15 ; 20,45) ;

ÎN-

9,15;
PO-

•«

r

(orelerulează la Timpuri noi
9—21 în continuare).

ESCROC FĂRĂ VOIE 
rulează la Union (orele 
18 ; 20,30).

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Feroviar
8,45 ; 14,15 în continuare, 17,15 ; 
20) ; Exselsior (orele 9,45; 12,30;
15.15 ; 18,15 ; 21).

DUELUL LUNG
rulează la Giuleștî (orele 10 ;
15.30 • 18 ; 20,30) ; Grivița (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45).

CAUT O NEVASTĂ
rulează la Dacia (orele 8,15;
16.30 ; 18,45 ; 21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 16 ; 18 ; 20.

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18) ; Munca (orele 15 ; 17,30 ; 
20) ; Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

AVENTURIERII
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).
Aurora (orele 8,30 ; 11,15;
14.30 ; 17.15 ; 20) ; Arta (orele

9 ; 15,45 : 18 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30).

15,30

(orele

JUDECATA
rulează la Unirea (orele 15,30: 
18).

TAFFY ȘI VlNĂTORUL 
rulează 
15,45 - 18,15) ; Flamura 
9—16).

Intre noi
rulează Ia Flacăra
15.30 ; 18 ; 20,30).

EL DORADO 
rulează la 
18 ; 20,30).

UN DOLAR
rulează la ______ _ _ ,
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

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

UN BĂRBAT Șl O FEMEIE 
rulează la Moșilor (orele 15 ț
17.30 ; 20).

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNĂ DE 
LEGAT

rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

PRIN KURDISTANVL BĂLBA* 
TIC

rulează la Volga (orele 9,301 
16 ; 18,15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Rahova (orele 15,30;
18). Cotroceni (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

la Tomis (orele 9 ; 
(orele

Vitan (orele

(orele

15,30;
GĂURIT
Miorița (orele 9 ;

>

șah, remi, se poate viziona un 
spectacol la televizor sau un pro
gram artistic dat de formațiile 
orașului.

Biblioteca e încă o „minî-bi- 
bliotecă", dar există promisiunea 
Bibliotecii municipale Craiova 
care S-a angajat să trimită în oel 
mai scurt timp aici o bibliotecară 
și 3000—4 000 de volume. Tot 
atunci se va amenaja și sala de 
lectură.

Pentru organizarea unor seri 
distractive s-a cerut sprijinul Co
mitetului municipal U.T.C., al 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă, al Filialei Academiei R.S.R. 
din Craiova.

Și acțiunile programate, cu te
matică variată din care spicuim : 
„Seară de sonete din literatura 
română", „întîlnire cu actorul 
Ludovic Antal", spectacole date 
de taraful Casei de cultură 
etc., etc. pot transforma clubul 
din parc, într-un pol magnetic 
al Craiovei.

Cele ce s-au organizat pînă 
acum s-au bucurat de o mare 
afluență de tineri. Și surprizele 
nu vor lipsi: seara de dans pe 
epoci — cu concursul Ansamblu
lui Nicolae Bălcescu din Craio
va — și „Concursul de caiac-ca- 
noe", improvizat cu bărcile pe 
lacul din parc, sînt numai două 
■din ele. Deocamdată sînt pro
iecte, dar creditul acordat „Clu
bului tineretului" din Craiova îi 
obligă pe organizatori să le trans
forme în realități.

Despre deschiderea acestei in
stituții de cultură s-a mai scris, 
s-au remarcat și unele lipsuri, 
dar principalul este că ea există 
și prin programul de funcționare 
se înscrie ca o dominantă în ac
tivitatea estivală a orașului.

Dar, cum trebuie să ne gîn- 
dim și la ceea ce va fi nu peste 
mult timp, tragem un semnal de 
alarmă.

Casa de cultură a tineretului 
din Craiova are în prezent un 
local mic, insuficient pentru or
ganizarea unor acțiuni de masă. 
Problema unui local corespun
zător trebuie rezolvată urgent 
pentru ca atunci cînd nu se vor 
mai putea desfășura activități cul- 
tural-distractive în aer liber să nu

(Urinare din pag. I)

vărului lor considerat axiomatic.
Artistul, asemenea savantului, 

ar deveni obligat, subjugat pro
priei teorii și modalități unice 
de expresie, mizei totale, re
simțită adesea tragic tocmai 
datorită ireversibilității. în fața 
realității nonobiective, Ma- 
levici are revelația și atracția 
prăpastie! în care se va abando
na inevitabil. Momentul părăsi
rii, al ruperii definitive a ori
cărei punți de comunicare e 
dramatic. „Și eu — scria el în

Afișul de la poartă „Astă seară 
— dans", scris cu litere cuneifor- g 
me nu putea atrage prea mult pe v» 
cei amatori de distracție. Inăun- __ 
tru, acordurile unui tango legă- g 
nau numai șase perechi. Lipseau M 
mai ales fetele, deși Fabrica de 
confecții este întreprinderea cug 
cele mai multe fete din oraș. De g 
altfel la acțiune nu participau 
decît cîțiva dintre activiștii U.T.C. 
ai fabricii. Această £ "
utilă organizatorilor doar pentru 
acumularea unei experiențe ne
cesare. La plecare ne-au spus : 
„Ne întîlnim săptămîna viitoare 
în alt Ioc. Vom apela și la ajuto
rul Comitetului i 
U.T.C.".
IN RITMUL LUI ,,APOLLO” Q

Zeul grec al luminii și poeziei — —■■— —- —■ ---.........———'
nu cunoștea legile ritmului nm-B «. “Parelor bizantine.;nu lipsita 

i n .. u:Li k1 bineînțeles de omenești îndoieli zicii moderne. Dar subtilul aces- £9 și deliberări. Se evită cu con2 
tei secvențe se refera la formația • - ■ ■ - ■
de muzică ușoară „Apollo" a Ca- g 
sei de cultură a studenților din® 
Craiova. g

După un simpozion cu tema m 
„Despre particulele elementare" g 
la care a participat prof. dr. 
Oliviu Gherman, prorector al U-|| 
niversității craiovene, la casa deg 
cultură a început dansul, în rit-IH 
mul lui ,,Apollo".

Ringul spațios, grija pentru al-g 
cătuirea unui decor adecvat, or-™ 
ganizarea unui bufet în aer liber gm 
au atras la casa de cultură a stu-ffl 
denților un număr foarte mare 
de tineri.

A fost o seară frumoasă pentru g 
care organizatorii merită feliei- g 
•tari. Inițiativa organizării unor 
seri comune ale studenților cu _ -•<- ~ 
tineri din întreprinderile orașn-g PIexa. 
lui merită să fie subliniată și apli- IS ni 
cată cît mai des.

★
Am conturat din cîteva linii o 

atmosferă de puls estival pe care 
îl așteptăm în continuare dina- g 
mic. Ea

Itinerariul nostru se putea pre- 
lungi, putea include și alte puncte g 
în care tinerii craioveni conver- £3 
tesc în entuziasm canicula verii. zează de fapt și arta mod 

g prin imaginile sale plastice 
sâ ternațional codificate, nu li

întreprinderea cuM 
fete din oraș. De g

ctiviștii U.T.C. g 
seara le-a fost 
r rlnar non tril

■
 1913 — m-am simțit cuprins de 
o teamă care a luat proporțiile 
angoasei cînd a trecuit să a- 

i la ajuto- jn bandonez «lumea voinței și re- 
municipal Hprezentdri!,.în caze îrâi£eI?.

F ■ creasem și in a cărei realitate 
crezusem". Este evidentă o in
transigență extremă față de 
formula și estetica abordată, o 
tărie și inflexibilitate mai ca
nonică într-un anumit fel decît

în această ipostază de efecte 
depersonalizate), conceptul de 
uomo universale rămîne o 
realitate a renașterii prelungit 
deviat pînă în romantism. O 
specializare strictă, o limitare a 
teritoriului investigat se impu
ne azi implicit și e interesant 
de urmărit cum spiritul modern 
operează prin similitudine cu 
știința în domeniul valorilor 
artistice. Mai toate curentele 
moderne exploatează pînă la 
epuizare o singură idee, un sin
gur sens central, numai unul, 
care intră în conflict aparent cu 
tot ce s-a creat și s-a emis an
terior. Mal mult. Artistul con
temporan e conștient (declarat 
sau nu) de caracterul inseriat al

accepțiunea termenului ,,pbp“) 
această artă exclude (contrazice) 
pe de o parte orice act critic, 
pe de altă parte activitatea cre
atoare. opera nedefinindu-se 
prin calitățile artistului, ci prin 
simpla, obiectiva și tiranica ei 
preexistenta. Aceeași domina
ție, dar de altă natură o presu
pune și expresionismul abstract 
(pictura gestuală). această artă 
fără premeditare, abandonată 
hazardului, absurdului, eliberat 
inconștient de mîna și trupul 
artistului, al cărei ideal nu e 
unul dirijat, dominat, anticipa
tiv ci unul de surpriză, circum
scris pe de o parte fortuitului 
uman pe de altă parte materiei 
colorate în sine. Artistul care a

tive. în primul rînd se recu
noaște tacit o „rămînere în ur
mă", a arte; noastre care nu 
poate fi justificată nici ca prin
cipiu estetic și nici ca realitate 
intrinsecă. în a] doilea rînd 
progresul estetic nu poate fi 
conceput ca cel științific sau 
tehnic (o artă nu poate fi „mo
dernizată" ca o uzină prin im
port de agregate). în altă ordi
ne de idei pentru că rămîne la 
stadiul de afirmație a cărui car
casă lingvistică nu e niciodată 
spartă și analizată ca o stare de 
lucruri. Nu se definește exact 
ce înseamnă această „sincroni
zare", care e scopul ei și cum 
se poate realiza. Pînă la data u- 
nui răspuns detailat, riguros

tura modernă s-a născut în a- 
numite condiții, pe care le-am 
putea numi incandescente, prin- 
tr-o confruntare pasionantă, da
că nu chiar excesiv pasionantă 
dar firească într-un fel a idei
lor. din necesitatea de a oferi 
lumii ceva nou. M-am întrebat 
nu fără strîngere de inimă ce 
reprezintă acum, pe plan mon
dial. abstracționismul, supra- 
realismul generației noastre 
într-un context atît de variat 
și nuanțat. M-am întrebat de a- 
semenea fără posibilitatea unui 
răspuns exact, plauzibil și e 
timpul să ne pUnem aceste în
trebări cu toată sinceritatea 
cum se poate explica saltul de 
la un Pallady. Ghiață sau chiar

N. D. FRUNTELATĂ

secvență tot ce ar putea aminti 
de apetituri afective, de un sen
zorial biologic dat, cultivînd o 
expresie distantă, logică, mate
matică. E aci un paradox. Deși 
arta modernă de care vorbim 
își revendică dreptul unei su* 
biectivități maxime fie în ra
port cu societatea, fie în raport 
cu opera, cu actul creației în 
sine, practic e mult mai depen
dentă (în sensul impunerii) de 
mediu, de viziunea și mentali
tatea contemporaneității decît 
formele artistice anterioare. O- 
biectivitatea maximă înțeleasă 
ca semn de subiectivitate maxi
mă e restrictivă pentru liberta
tea artistului, impunînd inevita
bil ascendentul lucrului, ideii, 
teoriei, asupra personalității u- 
mane și artistice. într-o ordine 
de idei adiacentă remarcăm că 
într-o societate umană com- 

_ă. adesea contradictorie, la 
nivel științific și tehnic hi- 

perevoluat ca cea contempora
nă, aceasta nu mai poate fi evo
cată într-o singură pînză, de 
către un singur om care își pro
pune de astă dată deliberat sec
țiuni. Artistul e subdimensionat 
astfel implicit. Deși în artă fie
care adevăr e parțial, arta mo
dernă își recunoaște deschis în 
fiecare grupare perindată cu 
o mare rapiditate, parțialitatea. 
Universalizarea (pe care o vi
zează de fapt și arta modernă 

.................................. “ ‘ in- 
lipsite

împrumutul formulelor nu înseamnă 

sincronizare cu arta plastică mondială

expresiei plastice moderne. El 
poate cultiva numai variante ale 
unei arte optice sau cinetice, a- 
le unei formule abstract cons- 
tructiviste sau gestuale. ale u- 
nei formule suprarealiste etc. 
Gestul anarhic de refuz total al 
creației, al operei a fost pînă și 
el clasat prin dadaism.

Poate că nici un curent din 
arta modernă nu a accentuat 
mai mult dominația malefică a 
cperei asupra creatorului ca 
fiop-artul și pictura gestuală. 
ntr-o interesantă comunicare 

făcută de Fanchon Frolich la
cea de a doua conferință a
„Societății, britanice de esteti
că" (1966) se relevă că pop-artul 
născut ca o reacție „realistă" 
la pictura abstractă creează pa
radoxuri nu numai în relația 
critic-artist,. ci și în cea artist- 
operă. Prin simplă alegere (izo
lare) a unui produs cotidian, 
industrial, a unui ready-made 
și desemnarea lui ca artă de 
către un „plastician", act care 
poate fi efectuat la urma urme
lor de orice neinițiat (aci stă

ajutat la eliberarea expresiei 
este numai un ,medium. Toate 
aceste contradicții enunțate 
fugace, sînt generate de însăși 
existența și dezvoltarea artei 
moderne care le include 
inevitabil alături de cîș- 
t-iguri, de orizonturile insolite 
descoperite spiritului uman. Ele 
sînt derivate în plan artistic ale 
alienării.

Am abordat aceste chestiuni 
pentru că arta plastică româ
nească contemporană dezvoltă 
adesea unele din aporiile și pa
radoxurile celei universale. 
Pentru a explicita că în aceste 
preluări efectele (în definitiv 
obiective ale unor fenomene da
te) tind să devină cauze, mobi- 
luri în sine și ceea ce a avut 
o rațiune socială, artistică 
în timp și pentru o realitate a- 
nume tinde astfel să devină un 
joc estetizant, steril. Pe această 
temă critica de artă vorbește 
foarte des de sincronizarea artei 
noastre cu cea universală. A- 
firmația repetată pînă la sleire 
e hazardată din mai multe mo-

expus și argumentat, cred că 
sincronizarea noastră ar însem
na în primul rînd o informație 
exactă, activă atît în domeniul 
ideilor cît și al realizărilor ar
tistice concrete (încă un dezi
derat așa cum se afirma și în 
tezele U.A.P.-u’ui, publicate 
înaintea celei de a III-a Con
ferințe pe țară a artiștilor plas
tici). un schimb reciproc critic, 
care să nu mai permită ingera
rea fără discernămînt a ceea ce 
alții au clasat. Un schimb de 
idei, mai ales într-un domeniu 
atît de delicat, care să nu pre
supune niciodată relația centru- 
sucursală. E un loc comun a 
afirma că o artă originală își 
are resursele în sine. în realităr 
țile sociale din care emană. Ten
dința amintită care într-un sens 
e pozitivă, și la urma urmelor 
nici atît de nouă (vezi în cultu
ra românească Eugen Lovines- 
cu) generează însă nefericit în 
cîmpul activității practice o 
presiune de împrumut. forme 
care nu ne caracterizează și 
pe care le adoptăm livresc. Pic-

Țuculescu la o expresie abstrac
tă căreia cu greu i se-poate gă
si o rațiune plastică sau ideia- 
tică intrinsecă, evoliitivă ? Ce
ea ce pentru arta universală are 
o logică a înlănțuirilor prin 
serii de tipul Cezanne, cubism, 
constructivism etc. pentru noi 
e inexplicabil (se resimte din 
ce în ce mai acut lipsa unei lu
crări vaste, de sinteză, a unei 
istorii a artelor românești care 
să reconstituie nu numai Crono
logic valorile, ci să stabilească 
configurații spirituale, să expli- 
citeze cauzal o evoluție pro
prie. specifică). Cred că datorită 
acestui fapt contrazic atari ex
presii la noi, și nu datorită 
formulei în sine. Mă tem nu 
de pînzele abstracte ci de ca
nonizarea, superficializarea u- 
nor chestiuni vitale, unor vizi
uni și modalități. De tendința 
aceasta de a raporta un feno
men plastic concret la ceva 
foarte general și amorf (abstrac
ționism în general de pildă) și 
nu la o realitate artistică defi
nită istoric și geografic, de a

practica în esență comparații 
imposibile. De depersonaliza
rea și blazarea prin modă. Mă 
întreb de asemenea dacă lucră
rile unor artiști care apelează 
evident la atari formule (poate 
nu atît la recuzită cît la meca
nismul lor), în a căror sinceri
tate ne place să credem totuși, 
reflectă o condiționare socială 
sau artistică ? Dacă sentimentul 
de însingurare, de angoasă, dacă 
presupusul ascendent al operei 
•asupra creatorului, sînt declan
șate de condiții similare proto
tipurilor ? Dacă evoluția noastră 
tehnică, artistică, dacă întreaga 
ambianță a societății noastre 
contemporane poate presupune 
mutațiile radicale în raport cu 
ceea ce s-a creat anterior, (artă 
populară, artă feudală sau artă 
cultă) pe care ni Ie propun mul
te expresii de artă actuale ? 
Oare sincronizarea se poate în
țelege numai ca o supremă ne
cesitate de ritm (de ritmare), în 
dauna dezvoltării intrinsece 
caracteristice, deci firești ? E 
de la sine înțeles că orice cul
tură are un drum propriu, și 
abordarea unu, etalon după ca
re o altă cultură să-și astupe 
„golurile", pentru a deveni ceva 
în rînd cu lumea, e falsă, ina
decvată, producînd numai 
deviații teoretice și artistice. O 
cultură trebuie să se exprime 
în fiecare moment pe sine. 
Minți maladiv circumspecte pot 
crede că pledez pentru o moda
litate sau alta. Afirm de la 
început că nu. Nu ne reprezintă 
contemporaneitatea nici un rea
lism cras, nici un pășunism tra
diționalist și lacrimogen, ci alte 
forme pe care nu noi le putem 
preconiza ci pe cele pe care 
arta însăși într-o dezvoltare fi
rească le-ar impune. E falsă, 
lipsită de șanse, de asemenea, 
tendința de a crea o artă roză, 
surîzător — confecționată, căci 
omul contemporan e departe de 
a-și fț rezolvat contradicțiile, 
incertitudinile, dar tot atît de 
adevărat că lamentarea și bla
zarea, absolutizată ca trăsătură 
psihică artistică nu ne caracte
rizează. Ceea ce remarc despre 
fenomenele de alienare, de pse- 
udoalienare mai bine zis din 
arta noastră e că nu corespund 
unei condiționări sociale, că sînt 
o suferință livrească, împrumu
tată. Nu putem pretinde dureri
lor de împrumut să fie adevă
rate.
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Soarele răsare la ora 5,02 
H apune la 19,41

humele provine din 
euvmtul latin AUGUSTUS 
luna lui August. La început 
i se spunea Sextilis — a sa- 
«ea — dar a luat numele 
împăratului Octavian Au
gust, care în această lună a 
devenit prima oară consul.

• TIMPUL PROBABIL :
In această lună, apele Ocea
nului Atlantic și ale Medi- 
f^nanei se încălzesc mult 
astfel că diferențele de 
temperatură dintre uscat si 
mare sînt foarte mici, ca de 
altfel și deosebirile de pre
siune. Ca o consecință a 
acestei nivelări de presiune 
atmosferică, circulația aeru
lui m vecinătatea solului 
«cade, incepînd perioada de

Printre monumentele de cul
tură ale lașului se numără și 
„Muzeul etnografic al Moldo- 

_ vei , unul dintre cele mai man 
și mai însemnate de acest iei 
„^ttara. n°astră. Exponatele t aflate aici smt înfățișate în 
drul istoric și oglindesc culi 

r materială și spirituală a l& 
torilor acestei părți a

■ In primul rînd sînt exinu 
începutul dezvoltării soci 

n tru culesul fructelor, 
, culesul fructelor mici de zd 

u praful db pușcă la vină.n
II

ictrîlor de 
de copaci pen- 

(un fel de p epter.i pentru 
, coarne de ce' ' “

i felurite ecr
Pistontul Vstr
precum prin instrumentfZ,Cale C

pentru păstrat 
___ .• pentru vinat.
tțr al unei stîni, 

xeșfL Agricultura păs- I
MUZEULETNOGRAFIC

AL MOLDOVEI
I

v In

secetă atît - - _
trală. cit ții F r°Pa Cen' 
Sin: rar: anii fa noa^. 
este ploios. în ac^_?u,^usj- 
sînt cele mai senine* ‘unȘ 
calde nopți pe litoral 
zona de munte.

• VlNATORn veri
fică priceperea la
becaține, porumbei si turtu
rele. In august începe s: pe
rioada vînatului de baită. 
Se continuă combaterea ră
pitoarelor cu păr și per.-

• PESCARII pot da la 
clean,, mreană, scobar, somn 
și avat. La mare se poate 
încerca la guvizi. în apele 
de munte pescuitul păstră
vului dâ rezultate mai bune 
decît în luna iulie.

• TURIȘTII, dacă au fă
cut deja cunoștință cu lito
ralul (în <;az contrar invita- 
;ia e de la sine) pot apuca 
potecile umbroase ale mun- 
telui. Pot fi escaladate ușor, 
in această lună uscată, tra
seele de peste 2000 metri. 
Piatra Craiului și Făgăra
șul oferă depline satisfacții.

trează din epocile i'dstorice sSpEiffHe de os ; din feudalism sînt 
tipice un hirle* F- P-naml ta Ceahlău, avînd la roți,
tn loc de fier, ^iele de corpen, ceea ce dovedește spiritul 

I; inventiv al noștri. Vmtfienrea se făcea la început cu
! mustitorul creaxgâ de copac, avînd la un capăt

u începuturile f^zate ale altor crengi, mai subțiri, cu care se 
n zdrobeau sts^rii. Aceștia emu puși apoi în saci de plasă și 
? căleați în j^Sare. în vase dreptungkiulare de stejar — „linuri".

Mai anoi folosit teascurile cu fwmb de lemn, expuse de 
j’ asemenea bmuzeu. Un alt domeniu — prelucrarea lemnului — 
i! este toate fazele, de ta tăierea copacilor și pînă la
ii plutăritul fr. Sînt, de asemenea, tu muzeu ateliere de fierărie, 

butnărie, flărie fi retine, hi aceste din urmă aflîndu-se o 
1 „strujnițif, precursorul strumguhu, eu care se făceau butucii 
i roților. Colecția de mobilier cuprinde lăzi de zestre, mese, 

blidare, colțare, paturi p atteie. cmn le putem vedea și în 
interiorul reconstituit al unei case din satul Straja (județul 
Suceava.). Industria casnici textili este reprezentată prin țesă
turi, cusături și alesătu-., ce împodobesc portul și casele, îneîn- 

ochiul prin coloritul lor armonios. Sînt înfățișate, de 
1 hșmer.ea, obiceiurile de ta wwwfî fi sărbători, îndeosebi cele de

I
I

I
l
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„La înființarea comisiei noastre și la în
ceputul activității dc atragere a tinerilor din 
județ în drumeții și excursii, entuziasmul 
și bucuria noastră n-au cunoscut margini../" 
îmi spune tovarășul ROMAN STEC^K, 
șeful comisiei județene de turism. Pînă a 
nu se stinge elanurile proprii oricărui înce
put de drum, membrii comisiei au coordo
nat înființarea cercurilor de turism în fie
care comună, întreprindere, instituție de 
învățămînț au dat primele îndrumări 
membrilor acestora, au difuzat material de 
propagandă, au sprijinit — în măsura po
sibilităților existente în județ — dorința ti
nerilor de a vizita monumentele istorice și 
de artă din nordul Moldovei și de a se recrea 
la sfîrșit de săptâmînă. Se poate spune că 
în luna iunie obiectivele propuse de comi
sia de turism, anume atragerea marii mase 
a tinerilor spre turism și organizarea dru
mețiilor au fost atinse. Altă acțiune care 
s-a bucurat de interesul și participarea ma
jorității tinerilor din județ, desfășurîndu-se 
încă de la sfîrșitul lunii mai, pe două cir
cuite. astfel ca traseul să includă orașele 
și toate comunele mari ale județului — a 
fost ștafeta cicloturistică „Plaiuri suceve
ne**, însoțită de albume în care participanții 
notau obiectivele turistice pe care le-au în
tîlnit pe parcurs, legendele legate de isto
ria lor, ca și propriile lor impresii. Am vă
zut cele două albume recent primite de 
comisia de turism de la participanții ultime
lor etape. Paginile lor sînt pline de însem
nări, care narează diverse glume și întim- 
plări de pe traseu, istoricul locurilor prin 
care au trecut, întîlnirile cu tinerii din locu
rile unde au poposit. Aceste albume ur
mează să treacă prin fiecare cerc de turism 
din județ, pentru stimularea interesului ti
nerilor pentru regiunea turistică în care 
trăiesc.

Tot în această perioadă de timp însă au 
fost înregistrate și primele insuccese. Nu 
peste tot s-a reușit să se organizeze colțuri 
turistice și fotomontaje, deși exista sufi
cient material de propagandă oferit de 
Biroul de turism pentru tineret. Nu s-a ur
mărit cu atenție activitatea fiecărui cerc de 
turism și nu s-a acordat totdeauna spri
jinul necesar. Propaganda făcută unor ac
țiuni care promiteau mult, fiind concepute 
să atragă un mare număr de tineri, a fost 
insuficientă, ceea ce a dus la eșecul aces
tora. Așa s-au petrecut lucrurile în ex
cursia organizată pe drumul Vi 
Moldoviței — Sadova (drum

acum 20 de ani prin munca generoasă a 
tinerilor brigadieri) la care a participat un 
număr redus de tineri — și aceștia numai 
din Suceava. Acțiunea „20 de ani de la 
marile șantiere ale .tineretului", urma să re
unească la punctul de întîlnire tineri din 
diferite locuri ale județului, oferind pe tra
see numeroase puncte de atracție, ca mă
năstirile Vatra Moldoviței, Humor și Vo- 
roneț, Stîlpul lui Vodă de la Vama, cabane- • 
le Ilișești și Mestecăniș. Eșecul se datoreș
te, spun tovarășii din comisia de turism, tot 
propagandei insuficiente și grăbite.

Această întîmplare n-a rămas fără învă
țăminte pentru comisia de turism, care și-a

și răspunzînd la întrebările puse. Sus, în 
apropierea Pietrelor Doamnei va avea loc 
un foc de tabără, iar apoi se va anunța 
grupul cîștigător.

Comisia de turism a solicitat D.J.E.F. — 
Suceava cabana Zugreni, de pe Valea Bis
triței, la care se poate ajunge ușor de pe 
Rarău, constituind totodată un bun Ioc de 
popas pentru turiștii ce urmează firul Bis
triței, pornind din stațiunea Vatra Domei. 
Cererea a fost acceptată, urmînd ca în 
aceste zile să se treacă la repararea caba
nei, la instalarea rețelei electrice etc. Ea va 
fi folosită atît vara, cît și iama.

despre aceste excursii și au dat un răspuns 
negativ. N-am văzut în aceste întreprin
deri nici colțuri turistice, deși ele există 
după părerea comisiei de turism. Dacă

NUMAI ENTUZIASMUL
NU E SUFICIENT...
< ancheta'
< NOASTRĂ ;

pentru comisia de turism a Co
mitetului județean Suceava

al U.T.C.

dat seama că acțiunile organizate în pripă, 
nu se pot bucura de succes. De aceea, vii
toarea acțiune turistică de amploare este 
pregătită cu multă atenție. Grupurile de tu
riști se . vor întîlni în poiana Sihăstriei, de 
unde fiecare vh pleca pe alt traseu spre 
cabana Rarău, orientîndu-se după plicuri

Ne-a surprins numărul foarte scăzut de 
tineri care au solicitat să participe 'la 
excursiile organizate de B.T.T. Aceasta se 
datorește nepopularizării lor în rîndul tineri
lor muncitori și țărani cooperatori. Am între
bat tineri din marile combinate din Lunca 
Sucevei — C.C.H. și C.I.L. — dacă știu ceva

există, atunci de ce nu știu de existența lor 
miile de muncitori ? Unde au fost afișate 
itir.erariile excursiilor și toate informațiile 
legate de ele ? N-am intrat în clădirile pa
vilioanelor tehnico-administrative, dar dacă 
acolo au fost puse, nici nu e de mirare ca 
nu se știe de existența lor !

V-am prezentat numai cîteva fapte, a- 
teva momente din activitatea comisiei de 
turism a Comitetului județean _
U.T.C. Ele sînt credem, concMeate 
în demonstrația că numai entuziasmu* no 
este suficient. Nu se poate mimci. desigur, 
fără entuziasm, dar entuziasmul fără mun
că stăruitoare, fără efort, duce la acelea?! 
regretabile eșecuri. îmbinarea lor consti
tuie resortul material și moral al organi
zării unor activități turistice notabile. Și 
credem că nu e greu de reținut acest dezi
derat pentru organizatorii turismului suce
vean.

R. VEXLER

ratra 
construit

POMPILIU VOICULET

..CUCERITORII
HIMALAIEI*
Turiștii se împart în dauă 

mari categorii : turiști auten
tici și imitații de turiști. 
Prima categorie nu prezintă 
interes din punct de vedere 
al satirii și umorului. A doua 
însă...

Turistul-imitație face tu
rism pentru că așa e moda. 
Ce, numai Vasilescu să plece 
în excursie ? ! Numai el să 
vină ars de soare și să po
vestească despre Cabana As
cunsă și despre Tăul Agă
țat ? Cît de interesant poți fi 
afirmînd, la un coniac : „Eu, 
pe vremea cînd făceam Bu- 
cegii“... Doar e lucru cunos
cut că blondele platinate fac 
pasiuni mortale pentru eroii 
erestelor montane...

Așa că imitația de turist. își 
procura un 
bocanci cu 
frînghie și 
le bagă pe
gant geamantan de piele, se 
urcă în acceleratul de Bra
șov, coboară la Predeal, 
instalează într-un hotel 
începe excursia.

în prima zi doarme 
pînă pe la nouă și apoi, 
proaspăt, suie pieptiș și 
de elan tineresc drumul

tre bar. Acolo escaladează 
scările, cucerește loc Ia o 
masă, urcă pînă la cota 1500 
mililitri vin superior, se a- 
vîntă pe două cărări către 
inaccesibilul ring de dans, se 
pierde în norii deși de fum 
de țigară, rezistă temerar 
uraganelor dezlănțuite de

rucsac, alpenștoc, 
ținte, scară de 
o șapcă tinaleză, 
toate intr-un ele-

se 
și-

bine
ras 

plin
că-

nemiloase tromboane, asal
tează o blondă imitație de 
turistă și, odată ajuns pe 
culme, se înapoiază la hotel 
„pe scurtătură** și 
doborît de eforturi.

Turistele-imitație 
un traseu aproape
tor, dar mai puțin dificil : 
găsesc mesele deja cucerite, 
cotele de mililitri sint, poate,

se culcă

urmează 
asemănă-

mai scămte. lar 
salte», se lasă asaltai?

Dimineața cei doi o 
s-au cunoscut „pe munte, 
șuie pe terasă, unde fac pla
jă. sa se bronzeze. în penul- 

si, vine clipa realizării, ce: doi desfac scot narnașamenreie prera- 
tite de acasă, se echipează și 
pleacă... la fotograf. Aici. în 
fața pînzei pe care sînt pic
tate abrupte stînci de bazalt, 
'ei doi arborează zîmbete de 
cuceritori ai Himalaei, foto
grafa’. trosnește din degete, 
exclanfc profesional „Păsă
rică vitejii excursioniști 
rid nepăiători în fața nenu
măratelor primejdii ce-i pîn- 
desc de du-jă stînci, primejdii 
care sînt peatru ei îiște biete 
jocuri de cojii, și pleacă flu- 
ierînd pe un nou traseu 
marcat nu cu bandă albas
tră și roșie ci cu pahare de 
wisky „White and Black**. A 
doua zi, în posesia fotografii
lor 6X9, pe marginea cărora 
fotograful îndatoritor a scris 
caligrafic ■ „Amintire de pe 
vîrful 
turiști 
lui.

...și,
turistul-imitație, bronzat și 
fercheș, începe visător, arun- 
cînd pe masă proba 6X9 : 
„Acum vre-o trei z 
cînd făceam Bucegii...

Iar neînfricata Iui parte
neră exclamă blazată, tră- 
gînd din Pall-Mall : „Ehei...!”

Pițipong**. temerarii 
iau calea Bucureștiu-

la o cafea filtru,

FLORIN IONESCU

h

I
BUCUR, 
scuze că 
vine cu

I
I
I
I

CONSTANTIN 
Arad : Ne cerem 
răspunsul nostru 
întîrziere. Observațiile sem
nalate în legătură cu nere
gulile ce întovărășesc pito
reasca stațiune Moneasa 
ne-au smuls și nouă ace
leași regrete sincere ca și 
dv. De vină fiind în primul 
rînd gospodarii stațiunii — 
cum bine precizați — am 
considerat de datoria noas
tră trimiterea sesizării dv. 
organelor în drept, spre re
zolvare.

I
I
I

I
I
I
I
I

DUMITRU PAUNESCU, 
Tr. Severin : în legătură cu 
puntea de la Cerneti, aveți 
dreptate — și am înaintat 
sesizarea dv. organelor în 
drept. Celelalte două mate
riale (unul semnat — ! — 
Păunescu Radu, profesor) 
nu îndeplinesc cerințele 
unul reportaj publicabil. 
Felicitări, însă, pentru căl
dura și sentimentul puter
nic cu care vorbiți despre 
orașul dv.

DIRIGINȚII claselor a 
VIII-a, Liceul nr. 2-Keșița : 
Este condamnabilă atitudi
nea celor doi șoferi ai'auto
buzelor cu care ați făcut 
excursia pe muntele Se- 
menic — și care, cu de la 
sine putere, au determinat 
pe unii .elevi să stea în pi
cioare, deși ei sînt aceia 
care plătiseră pentru „ru
dele" și „prietenii" lor de

aiurea. Mai mult decît atît. 
Transportul -clandestin al 
călătorilor, pentru un ciu
buc de zece lei — cum se 
exprima acel șofer — con
stituie o infracțiune. Și cum 
am înțeles din scrisoarea 
dumneavoastră, că Ceea ce 
s:a întîmplat nu constituie 
un caz izolat, ne surprinde 
faptul că nu s-au luat încă 
măsuri. Să li se fi înfundat 
într-atîta urechile cu ceară 
tovarășilor din conducerea 
I.R.T.A. și I.G.O.-Reșița, 
încît să nu recepteze ase
menea întîmplări de proas
tă faimă pentru unitățile 
respective ? Dar agenția

iova, Tr. Severin. A 
zi ne-am oprit la Porțile de 
Fier. Am trecut apoi prin 
Herculane. Am vizitat Ti
mișoara, iar în următoarea 
zi am trecut granița, po
posind la Belgrad. Ne-a fost 
cît se poate de folositoare 
ziua petrecută printre prie
tenii noștri din sud-vest. 
Seara ne-am înapoiat în 
țară, ajungînd la Reșița. Pe 
urmă am trecut prin Ca
ransebeș spre Țara Hațegu
lui. întîlnirea cu Colonia 
Ulpia Traiana Augusta Da
cia Sarmizegetusa ne-a 
impresionat puternic. La 
Hunedoara ne-am întîlnit.

- *C I R I E R
O.N.T. „Carpați" din locali
tate, prin intermediul că
reia se asigură aceste auto
buze ? Sau și unii și alții au 
nevoie de un consult medi
cal eficient și de speciali
tate ? Poate rîndurile aces
tea să aibă menirea unui 
tratament primenitor.

ELEVII anului II G, pro
fesional, Grupul școlar pe
trol — Ploiești: Cităm din 
corespondența dv. : „După 
multă pregătire și emoții 
am pornit la drum. Prima 
escală — Tîrgoviște. Au 
urmat Pitești, Slatina, Cra-

VIKINGII LA MUZEU

nunta 1n peștera

Nu, Nu este vorba de o 
nuntă preistorică, între oa-

CEL MAI MARE POD 
DIN EUROPA

ngiiur, 
împreună cu servitoarea ei 
și averea de care dispunea.

ro-
Saligny și 
1895, a fost 
vremea sa 

pod din Eu-

LOCI L T •
P.-ima asociație de 

meție din România pare a se 
fi înființat în anul 1895 — 
Societatea Carpatină din Si
naia. Aceasta a funcționat 
pînă în 1910, și ei i se dato
rește deschiderea mai mul
tor drumuri în Bucegi. ame
najarea Peșterii Ialomicioa- 
rei. construcția cabanelor de 
pe Omul și Caraiman.

Emil Racoviță. creatorul 
speologiei, a fost și unul 
din promotorii organizării 
drumeției în țara noastră. 
Din îndemnul și sub condu
cerea lui se întemeiază, în 
noiembrie 1921 la Cluj, 
prima societate românească 
de turism din Ardeal, care 
se numea „Frăția Muntea- 
nă".

menii cavernelor. Ea a fost 
organizată nu de mult, de 
speologul italian B. Fran- 
ceschini, într-o peșteră din 
munții Dinarici. Mireasa.

sa coboare pe o coardă de 
50 de metri, pentru a ajun
ge la locul unde s-a cele
brat originala nuntă.

APOSTOLO RUM

Podul de peste Dunăre, 
construit de inginerul 
mân Anghel 
inaugurat in 
considerat la 
cel mai marc

NISIPURILE
cîntAtoare

De necrezut, dar adevă
rat : nisipurile din deșert 
obișnuiesc să cînte. în zori 
și pe înserat, ele emit su
nete asemănătoare cu cele 
de orgă. Fenomenul, cunos
cut de sute de ani și rămas 
mult timp fără explicație, 
se datorește compresiunii și 
decompresiunii cristalelor 
de cuarț care intră în com
poziția acestor nisipuri.

LACURILE COLENTINEI

La Oslo există un origi
nal muzeu al vikingilor. 
Aici se află, între altele, 
corabia Osenberg, datînd 
din secolul al VÎII-lea, care 
a fost găsită îngropată în 
pămînt pe litoralul sudic al 
Norvegiei. Pe bordul ei au 
fost descoperite scheletele a 
două femei, 15 cai și un 
cîine, precum și un car, pa
tru sănii, cîteva paturi, gă 
leți, lopeți, și butoaie. Se 
pare că pe această corabie

ropa. Pînă la construirea 
acestui pod și. a căii ferate 
București-Fetești — reali
zată tot de Saligny — o 
călătorie de la București la 
Constanța avea următoarea 
rută : București—Giurgiu, 
cu trenul ; Giurgiu—Cerna
vodă, cu vaporul ; Cernavo
dă—Constanța, din nou cu 
trenul !

Lacurile din partea nor
dică a Bucureștiului sînt 
formate de rîul Colentina — 
și sînt în total 12. 
în ordine : Buftea, 
meni, Mogoșoaia, • 
Străuleșîi, Băneasa, 
trâu, Floreasca, Tei, 
deni, Pantelimon și Cernica. 
Aceste lacuri, a căror su
prafață este de 1400 ha, in
fluențează plăcut climatul 
Capitalei.

Iată-le, 
Buciu- 

Chitila, 
Herăs- 

Fun-

/ „Azi te pui în tren 
la 9 seara,... arăți ti
chetul conductorului 
care vine și ți-l tim
brează cu cleștele, 
fumezi o țigară, două 
pînă la Ploiești, acolo 
îți bei ceaiul în 
ticnă, te întorci în 
vagon, apoi te înfă- 
șuri bine în tartan, 
îți pui paltonul că- 
pătîi, te lungești pe 
canapeaua* de catifea 
roșie sau în vagonul- 
pat, dormi ca acasă 
vreo nouă ceasuri Și, 
la opt dimineața, te 
deștepți la Roman. 
Aici cafea cu lapte, 
cu un Kipfel, două 
și 17 ceasuri, minut 
cu minut, după ce ai 
plecat din București, 
te găsești transportat 
d? malul îmbalsamat 
al Bahluiului, în 
fosta capitală a 
fostului principat al 
Moldovei... Ei vezi, 
acum 40 de ani nu 
era așa". Si memo
rialistul Ion Ghica. 
profund cunoscător 
al realităților din 
vremea sa, notează

GHICA
în continuare 
însemna să faci 
călătorie de la Bucu
rești la Iași înainte 
de 1848" — cînd uni
cul mijloc de loco
moție era droșca 
poștei, trasă de cite 
opt cai, minați de 
„doi surugii, prece
dați de un ceauș că
lare". care abia pu
teau face față dru
murilor înecate în 
nămol. O adevărată 
odisee. „Mulți ieșeni 
poate jcă n-au uitat 
timpii dimii a» Uni
cei Principatelor, 
cînd, pentru a veni 
toamna la Cameră le 
București, luau nai 
bine Ci 
Cernăuți, 
Viena șt Pesta, 
unde se puneau 
vapor și veneau 
'.a Giurgiu, decît 
veni de-a dreptul 
a Focșani — - 
zău". Aplecat mai cu 
seamă asupra aspec
telor economice și a 
moravurilor 
acele ______ ,
Ghica. cel care

drumul pe Ic
■*', Lembe-ff. 

de 
tn 
pe 

a 
pe 

Bu-

din 
vremuri, Ion 

în

Tunsu și Jîa 
care mai tîrziu avea 
să participe activ la 
o serie de eveni
mente importante 
din istoria țării, s-a 
simțit atras și de fru
musețea excursiilor. 
„în vara anului 1842, 
profitînd de vacan
țele Academiei din 
Iași. venisem în 
București... Otetele- 

care pe atunci 
gra cam rudă, 

-e invită, pe Alexan- 
și pe mine, 

rd-l r^torirdfim la 
Bna-da-Armd^. pxt- 
fet^ wktv c*ei- 
taicU «2 w
eeo 
ce areern ie t ri-
peste (Xr*. Ittasa- 
riul a fost lung și in- 
tortochiat, excursa 
dovedindu-se fruc
tuoasă si pe plan li
terar, mai ales pen
tru Grigore Alexan- 
drescu.

pentru prima oară, îață-n 
față, cu măreția cuptoare
lor. în ultima zi, Sibiul și 
Brașovul ne-au 
pe viu imaginile 
timpul orelor de 
și al adunărilor 
care ne-am instruit pentru 
această călătorie. Ajun- 
gînd la Ploiești, am avut 
impresia că totul a fost vis. 
Am hotărît ca în noul an 
școlar să organizăm o ex
cursie mult mai frumoasă. 
Vrem în încheiere să mul
țumim tovarășului diriginte 
pentru ajutorul dat în pre
gătirea acestei excursii, ca

completat 
create în 
dirigenție 
U.T.C. în

și colegilor de la școlile 
profesionale din Tr. Seve
rin, Timișoara, Reșița. Si
biu și Codlea pentru ospi
talitatea cu care ne-au în
conjurat în timpul popasu
rilor.

Am scris aceste rînduri 
cu speranța că le veți pu
blica, împărtășind astfel 
colegilor noștri de la cele
lalte școli din țară impre
siile noastre, insuflîndu-Ie 
și lor entuziasmul unor ase
menea excursii pline de în
vățăminte”.

Reproducîndu-vă scrisoa
rea aproape integral, vă 
urăm succes în viitoarele 
acțiuni turistice. Bineînțe
les, așteptînd vești proas
pete.

VIRGIL LIVOVSCHI, 
Iași: Informațiile despre 
fostul palat de la Ruginoa- 
sa al lui Al. I. Guza — de 
altfel cunoscute, sau ușor de 
aflat din diferite ghiduri 
turistice — au avut meni
rea să ne transmită și o ne
dumerire, dacă nu chiar o 
oarecare mîhnire. Ne scrieți 
că faceți parte din comisia 
de turism a comitetului 
municipal U.T.G. Or, în a- 
ceastă situație am fi fost 
cît se poate de doritori să 
aflăm — și prin interme
diul nostru, toți tinerii citi
tori — cîte ceva din acțiu
nile turistice ale uteciștilor 
ieșeni. Dar, nu v-ați gîndit 
la acest lucru. în finalul

scrisorii spuneți:, „în ca
zul cînd se va putea realiza 
colaborarea între secția 
noastră de turism (comisie, 
desigur !) și ziarul „Scînteia 
tineretului'*, ași (fără i !) 
mai putea să trimit cîteva 
materiale despre Schia,

Găești, Tg. Frumos" etc., 
etc. Sigur, și acestea sînt 
interesante, dar mai nece
sar pentru noi (ca și pen
tru dv.) ar fi să aflăm vești 
în legătură cu ceea ce vă 
aminteam cîteva rînduri 
mai sus. Așadar

1
I

înainte de-a porni in excursie

Codru Dragu- 
neobositul că- 
autor al Pere- 

Transilvan,
șanu. 
lător. 
grinului 
își începe lungul șir 
de drumeții la vîrsta 
de șaptesprezece ani, 
cînd _,cu zece dinari 
în șerpar. puțină 
merinde in traistă, 
cu toiagul a mină" 
pleacă să cerce ^ro
tundul lumei". Tînă- 
rul, care în scrierile 
de mai tîrziu se va 
asemui cu Gil Bias 
datorită multelor 
schimbări de meserii, 
trece prin Cimpulung. 
poposește la Călărașii 
Vechi, vizitează ru
inele Tirgoviștei și 
ajunge în București, 
numit de el _Babiio- 
nul României*. Aici 
printre altele. ob
servă. că cel mai 
frumos monument ar
hitectonic. -
Colții, construit de 
suedezii lui Carol XII, 
e ruinat de cutremur, 
că în București nu e

nice o paiață publi
ca, frumoasă, că .in- 
gă cele mai pompoa
se paiațe stau nește 
vizunie..." în anul 
1838 se află „pre cale 
în lumea cea mare-' 
ca însoțitor al lui 
Alexandru Ghica, 
vizitînd Austria și 
nordul Italiei, unde 
admiră Domul din 
Milano, acel „munte 
de marmură albă 
pre toate părțile tă
iat în rețea, ornat de 
mii de statue și coro
na! cu o pădure de 
turnuri $i turnulețe, 
ce în forma de. sloi 
Ge ghiață caută spre 
cer**. La Roma pri
vește Columna 
isr.â pe care 
înfățoșate 1 
seamă ambe 
iele

tra-
„sunf 

mai cu 
? rezbe- 

rtate în contra 
dacilor, antecesorii 
noștri, ale căror fi
gure fi acutraminte 
fxrr.zrăeiminte) par 
« 5 țMfuumilor

transilvani den zilele 
noastre". Maț tîrziu 
călătorește prin Ger
mania. Anglia, 
Franța. Elveția. Ru
sia. vizitînd muzee 
și biblioteci. admi- 
rind monumente de 
arhitectură. cerce- 

puncte de in- 
airistic. înre- 
d totul in epis- 
e*re impre- 

sob dtlul Pe- 
T-cvJr-zx. 

vor cocsxitzzr ” oste
ni rea sa litera rik. âe 
unce cespr.rna 
gind al său. car» as
tăzi a devenit fapc: 
„îmi imaprâ fxaapvt 
de aur, cînd vor * 
strade ferecate Sa 
părți!? ■ - 
alerga lumea nordici 
și apuseană. însetați 
de frumuseți natu
rali, cu totul noi pe-- 
tru dînsa... Oare nu 
putem noi concurge 
cu orice țară a lumii? 
Băi de aur calif or
nice. ape minerale 
mult prețioase, pro
ducte. arheologie,... 
apoi munți și colnice, 
ape și palude, selbe 
și dumete tocmai ca 
cele ce le 
Elveția 
bani".

■

VASILE

admirai în 
pre atîți

VĂDUVA
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Traducînd în viață politica par
tidului și statului de dezvoltare 
intensivă a producției agricole, 
cooperativele agricole din județul 
Constanța acordă o atenție deo
sebită creșterii animalelor. în 
cadrul acestui important sector 
de activitate, eforturi mari se fac 
pentru creșterea vacilor de lapte 
— ramură de producție relativ 
nouă, fără tradiție la noi dar care 
a înregistrat un spor față de 1957 
de peste 13 ori, ritm cunoscut și 
de producția totală și medie de 
lapte. Astfel, dacă în anul 1957 
producția medie de lapte pe cap 
de vacă furajată în C.A.P. era de 
830 litri, în anul care a trecut a- 
ceasta a depășit 1 900 litri, exis- 
tînd reale posibilități pentru ca și 
în acest an, cu toate urmările ne
favorabile ale lipsei de precipita
ții, să se realizeze de la fiecare 
vacă o producție medie în jur de 
2000 litri lapte.

în semestrul întîi, cooperative
le agricole, au realizat peste 50 la 
sută din planul anual al produc
ției totale, revenind în medie cîte 
991 litri de lapte pentru fiecare 
vacă furajată, producție care a 
făcut posibilă, realizarea în același 
procent și a planului de valori
ficări la fondul de stat.

Aceste rezultate au fost posi
bile ca urmare a măsurilor între
prinse de către țăranii coopera
tori, sub îndrumarea calificată a 
specialiștilor și organelor agricole.

Profilarea și concentrarea efec
tivelor de vaci într-un număr 
restrîns de cooperative, acolo 
unde există condiții mai favora-

bile pentru această ramură de 
producție, unde populația acordă 
atenția cuvenită creșterii efective
lor și productivității, iată una din 
importantele măsuri întreprinse 
în ultimii ani. Dacă în anul 1962 
un număr de 157 cooperative, fie

Creșterea de la an la an a pro
ducției medii de lapte se datoreș- 
te și măsurilor de selecție și ridi
cării calificării lucrătorilor. Folosi
rea reproducătorilor de înaltă 
productivitate a determinat pe 
de o parte creșterea greutății me
dii a vacilor de la 320 la 380 ki
lograme și ridicarea producției 
de lapte.

unitate s-a introdus evidența in
dividuală pe fiecare animal, lu
cru ce a permis o justă repartiza
re pe loturile amintite.

Factorul hotărî tor al creșterii 
producției de lapte constituindu-1 
modul cum se asigură și folosesc 
furajele în hrana vacilor, trebuie 
arătat că în această privință am 
făcut mult fără a putea spune că 
am făcut de ajuns. Administrarea

IN JUDEȚUL 

CONSTAN]A

dacă pe județ, producția medie 
pe 6 luni a fost de 991 litri, coo
perativa agricolă Ahadalchioiu 
realizează l 686 litri, Palazu Mare 
1 523 litri, Poiana 1 440 litri, Olti- 
na 1 400 litri și am mai putea 
cita multe alte asemenea exem
ple.

In aceste unități îngrijitorii, 
consiliile de conducere și 
le tehnice s-au preocupat

cadre- 
pentru

A

Cu toate că pentru acest an au 
fost asigurate încă din anul tre
cut cantități mai mari de furaje, 
totuși, ca urmare a secetei pre
lungite, majoritatea unităților nu 
au putut obține producții mari la 
culturile furajere fapt care a in
fluențat direct pe de o parte pro
ducția de lapte care se realizează 
în această perioadă pe de altă 
parte asigurarea necesarului

CREȘTERE->

de

că aveau sau nu condiții, se ocu
pau cu creșterea vacilor pentru 
lapte, în acest an numărul lor s-a 
redus la 86 de unități, xnărindu-se 
în schimb densitatea acestora. 
Astfel în 20 C.A.P. se cresc între 
400—600 capete, iar în 7 coope
rative peste 600 capete.

Profilarea și concentrarea s-a 
realizat în condițiile creșterii 
continue a numărului total de 
vaci cu lapte. Dacă în 1962, coo
perativele dețineau 28 700 capete, 
acum ele au deja 41 000 capete.

Această măsură are mare în
semnătate deoarece creează posi
bilitatea trecerii la creșterea in
dustrială a animalelor în com
plexe de mare capacitate, în care 
se poate realiza mecanizarea a- 
proape integrală a lucrărilor, asi- 
gurîndu-se realizarea unor pro
ducții superioare cu cheltuieli 
minime.

Ca urmare a aplicării cores
punzătoare a tuturor măsurilor 
pe linia reproducției, în anul care 
a trecut s-au obținut cîte 89 viței 
la suta de vaci, existînd posibili
tatea îmbunătățirii acestor rezul- < 
tale in perioada următoare.

Paralel cu îmbunătățirea acțiu
nii de reproducție, în atenția lu
crătorilor și organelor tehnice a 5
stat problema selecției și crește
rii dirijate a efectivelor de vaci gm 
și tineret. Începînd din anii tre- " 
cuți, la fiecare unitate, s-au consti- 
luit loturi de reproducție și pro- W 
ducție a căror întreținere și fura
jare se face diferențiat, produșii 
ce se obțin fiind destinați pentru 
reproducție sau îngrășare, în 
funcție de lotul din care provin. 
Acestea au fost posibile deoarece 
din anul 1965—1966, în fiecare

în hrana animalelor 
cantități corespunzătoare 
raje a făcut posibilă 
rea de producții medii mari 
în anul care a trecut, așa 
cum a fost cazul cooperativelor 
agricole Anadalachioiu — 3 331 
litri, Cobadin — 2 543 litri, Olti- 
na — 2 630 litri, Palazu Mare — 
2 903 litri etc., rezultate care se 
mențin în această perioadă. Astfel,

a unor 
(le fu- 
obține-

a asigura cantități mari de furaje 
de bună calitate și un efectiv mai 
mare de vaci în lactație, »n com
parație cu alte unități, care deși 
sînt situate în aceleași condiții de 
climă și sol, au realizat producții 
medii cu mult sub posibilități. 
Este cazul C.A.P. Valul Traian, 
caie a obținut numai 620 litri, 
Movilița 808 litri, Dorobanțu 853 
litri etc.

furaje pentru perioada urmă
toare.

Pentru acoperirea deficitului 
de furaje și substituirea anumitor 
categorii neasigurate, Direcția a- 
gricolă și Uniunea județeană a 
C.A.P. a îndrumat cooperativele 
agricole să organizeze strîngerea 
în bune condițiuni a tuturor re
surselor furajere (paie, plevuri și

alte resurse), depozitarea cores
punzătoare a acestora în apropie
rea locului de consum.

An fost luate măsuri pentru a- 
sigurarea în fiecare unitate a cel 
puțin o tocătoare pentru grosiere 
și administrarea acestora în hrana 
vacilor numai sub fomia prepa
rata.

Tot pentru acoperirea deficitu
lui de masă verde și furaje sucu
lente, cooperativele agricole 
pregătit și însăinînțat 
15 000 hectare cu culturi duble, 
după eliberarea terenului de ce
reale.

Condițiile existente, împreună 
cu măsurile întreprinse și cele 
care se vor inai întreprinde în 
continuare, ne dau garanția reali
zării integrale a planului de lap
te pe acest an și asigurarea unoi 
cantități sporite de furaje sucu
lente neces'are în mod deosebit 
pentru obținerea unor producții 

anul care ur-

Cînd exa

minatorul

au
peste

apreciază 
doar „elasti 

citatea"

memoriei...

sporite de 
inează.

Ing.
Director 
Agricole

lapte în

ȘTEFAN 
al Direcție:

MOISE 
adjunct 
a județului Constanța

Aspect al serelor de la Oradea
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buie MM* ■**. aSU fi

rohm d' kcoân. ct ai
■■Mf MaC. csao rr aiăi il* este

torit ria gariae, rir lucru, rămîne
9 tueaorii rie acțiuae, rămîne mai 

w r*,-ate la prefacerile 
c.-^^tnae aĂe științei, ale vieții și 

- De aceea susținem că 
rinîr candidat la concursul 

t «âniîtere în facultate nu-i este 
primul oînd necesar să dove- 

cească că posedă un mare \olua 
de cunoștințe, ci că aceste 
tințe au fost trecute pri« 
gîndirii și înțelegerii br.u iau 
scria: „De la un apa
florile de pe mar*' $î mai sînt 
răcoritoare din < împrejur. „La 
și gize care în facul-
concursul candidați
tate se.^ ^ritcă in r-- , 
cu VUI 99^-»
>71 dotați, care în dorința lor 
a intra cu orice preț într-o fa-

„CÎND POȚI MERGE, DE CE SĂ TE TÎRAȘTI?"
(N. IORGA)

„Idealul nu este o noțiune ab
stractă. Omul trebuie să știe 
exact cum va arăta viitorul său, 
să-l parcurgă cu ochii minții, e- 
tapă cu etapă. Ca tînăr, ai mai 
multe idealuri. Cel puțin umil 
dintre acestea trebuie șă fie su 
perior celorlalte. Mie, de exem
plu, mi-a plăcut să învăț...".

Viața oferă exemple semnifi
cative ca fiecare are resurse 
intelectuale, fizice, că în măsura 
în care acestea sînt cultivate se 
constituie fundamentul persona
lității pe scara valorilor sociale. 
Acum nu mai surprinde pe ni
meni faptul că foști elevi ai șco
lilor profesionale sînt ingineri, 
conducători de șantiere, cercetă
tori. Viața nu stă pe loc și, ase
menea unui filtru, reține ceea 
ce este valoros.

Deci, omul poate înfăptui ceea 
ce și-a propus, cu condiția să 
depășească inerentele greutăți.

„in ’43 nici nu îndrăzneam să 
cred c-aș putea deveni inginer. 
Idealul meu era să fiu un bun 
muncitor. In clipa cînd am reu
șii, mi-am dat seama că am obli
gația morală să fac mai mult, 
să-mi fixez în contextul social 
coordonatele personalității. 10 
ani de învățătură, 10 am 
în care concediile de odihnă 
au însemnat examene. Ca să reu
șești, trebuie să știi să renunți 
la timp la uncie tentații specifi
ce tinereții, să fii capabil de sa
crificii. Dacă toți tinerii ar înțe
lege acest lucru, ar avea mai pu
țin dc regretat la o vîrstă mai 
înaintată".

(ing. VASILE SANDULEAC 
inginer-șef)

faci probleme. Realitatea infirmă 
o asemenea mentalitate. Omul nu 
trăiește izolat. In contextul re
producției socialiste el are no 
loc bine definit, ca intr-un me
canism. O dereglare cit de mică, 
poate avea consecințe vizibile 
pentru colectiv pi dincolo de el. 
Sînt încă tineri, aprecia maistrul 
Gheorghe Dumitrache, care îpi 
dau mai puțin seama dc aceasta.IXagy constantin u oosoien m 
1966. în școală a fost șef de 
promoție. Pretențiile în acest caz 
sînt, in mod justificat, mult mai 
mari. Și totuși, nu are decât ca
tegoria a... lll-a. Aflăm și cauza : 
pentru abateri repetate a fost re
trogradat.

r ANCHETA NOASTRĂ '
LA UZINA 
.ELECTRO-

A-

MAGNETICA'

„...La 18—19 ani, doream să 
am mai multe posibilități ca $â 
învăț. Am intrat în uzină să-mi 
ajut părinții. Doi ani mai târziu, 
m-am angajat față de mine să 
devin inginer. Eu cred ca nimic 
nu te poate opri să-ți realizezi 

. visul, dacă ești hotărît, dacă 
nu-ți faci concesii".

(ing. NICOLAE VOICU 
șeful serviciului C.T.C.)

A? putea adăuga zeci de nu
me de tineri și vîrstnici care au 
noțiunea dimensiunii timpului, 
care nu dau o clipă fără să pri
mească valoarea ei. Maiștrii Lu
dovic Antonescu (5 steluțe de 
fruntaș) și Nicolae Gheorghe (4 
steluțe) au o biografie asemănă
toare în esența: ambii sînt ab
solvenți ai școlii profesionale, ai 
școlii de maiștri, conduc colec
tive în sectoare cheie ale uzinei.

Ratarea, îmi spunea un inter
locutor, intervine acolo unde oa
menii bat pasul pe loc, unde 
creierul nu mai este solicitat. Să 
știi să-ți ceri, să-ți stimulezi efor
turile, iată un lucru esențial, 
care-ți sporește cuantumul la 
realizarea valorilor materiale. 
Ilie Moroianu a reușit în 8 ani 
de cînd lucrează ca muncitor să 
obțină categoria a VllI-a de în
cadrare tarifară. Lucrările pe care 
le execută au precizie de mi
croni. „Am vrut să fiu matriței 1 
Părinții doreau să urmez liceul. 
11 urmez acum, sînt în clasa a 
X-a la seral...". Nicolae Nițu, re- 
glor. este student în anul 11 la 
Institutul pedagogic, Ndgy Hei- 
nerich, controlor tehnic de cali
tate.

Din păcate nu este un caz 
izolat. Luni de zile, Ion Lăcă- 
tușu nu și-a realizat norma de 
producție. Are numeroase ab
sențe nemotivate. Nopțile pier
dute la „ContinentoT și-n alte 
localuri au lăsat urme. Proaspă
tul muncitor a fost eliminat din 
colectiv. La insistențele unui 
unchi a fost reprimit, dar peste 
puțin timp a dispărut. Încercăm 
un sondaj și ne convingem că 
tinerii chiulangii, cei care peste 
noapte descoperă că au talent de 
„solist" sau „chitarist" sînt, fie 
singuri la părinți, și ținuți în 
brațe, fie că speculează cu abili
tate dragostea și grija acestora, 
li găsești în orchestre „Omicrou", 
„Hertofi* etc., azi la Ciorogîrla, 
sau Tr. Măgurele, mîine la Gră
dinari. Ciudat că, părinții aces
tora acceptă o asemenea situație, 
ba, uneori, sînt indignați cînd 
„copiii” lor sînt criticați sau 
sancționați.

★

★
Mi s-a spus : „Sînt tineri care 

realizea:ă lunar doar 170 de ore“. 
La prima vedere, faptul pare si 
aibă o nuanfi personaid: lucrezi 
puțin, câștigi puțin. Și dacă ai 
părinți „grijulii". poți si nu-ți

Zeci de mii de tineri sînt, con
comitent, muncitori și elevi sau 
studenți. Eforturile lor sînt in
contestabile și, în fața dorinței 
de afirmare (în sensul bun al cu- 
vîntului), îți scoți pălăria. Există 
la celălalt pol, tineri, e drept pu
țini, al căror drum poate fi ase
muit cu cel al reptilelor. Ei se 
tem de lumină, se tirăsc, pur și 
simplu. Mi s-a povestit o situa
ție. Intr-o zi, a venit în biroul 
șefului secției matrițerie, o fe
meie (lucrează de 12 ani la Fa
brica „Dîmbovița"). Era nemul
țumită că fiul său nu primește 
recomandare pentru a urma 
clasa a Xl-a la seral. Șeful secției 
știa că Bazil Pîrlea este indisci- 
plinat, că-și pierde vremea cu 
„diverși", că la 19 ani are o 
proastă reputație. Nu știa că în
vață, nu știa că făcuse o aseme
nea cei ere. L-am cunoscut. 
Vorbește și, pe măsură ce 
povestește, simți gîndirea îngus
tă, modul defectuos de a privi 
viața, influențele unui colectiv 
ales fără discernământ. Și vor
bește senin despre lucruri deo
sebit de grave :

— Eram într-a IX-a. Am co
piat în mod intenționat, ca să mă 
prindă și să mă dea afară din 
școală. Nu-mi place să învăț. A-

casă veneam cînd se terminau a 
cursurile, așa ca mama n-avea W 
de unde să știe că nu eram elev.

— Bine, dar în acești doi ani 
nu te-a întrebat niciodată de 
note ?

— Se-ntîmpla, dar schimbam A 
vorba.

— Ce faci în timpul liber ?
— Mă plimb, merg la „Du-^

Burtan Gh. Florea e la fel de 
bine legat. E unicul copil al unei 
familii respectate dintr-o comu
nă. în biroul unde discutăm, se a 
află cadre cu munci de răspum ™ 
dere, oameni în vîrstă. Burtan 
abordează un aer de dandy, sfi- 
deaza.

— Am lucrat la automate. 
M-am supărat că mi s-a tăiai 
prima... Am avut discuții cu o 
fată și i-am dat o palmă... Nu ” 
mă interesează învățătura... Ce-s 
prost, să dau bani pe cărți ? în 0 
timpul liber, mă duc la film, 
și-mi trece cheful de citit, joc A 
șeptic... Acuzațiile care i se a- 
duc; „stânjenește producția, to 
losește expresii triviale, are o V 
comportare necivilizată etc..." 
nu-l mișcă. Și totuși, oamenii^ 
vorbesc cu părere de rău despre 
astfel de cazuri și mi se pare în- a 
clreptățită observația că prind- ™ 
palii vinovați sini părinții. Cred 
că abia cînd devin muncitori 
copiii au nevoie de o îndrumare 
mai atentă pentru orientarea lot A 
in viață, pentru gospodărirea ce- 
niturilor pe care le realizează. Dar 
cîți părinți fac acest lucru ? Cei V 
mai mulți îi încurajează, dîn- 
du-le bani de film, de țigări, 
contribuind la pierderea demni
tății și a sentimentului răspun- 
.deriL "

Și despre Burtan aflăm că pro- 
fesional a fost un elev bun în W 
școală. Așadar, cei care se tî
răsc n-au fost leneși sau chiu-^ 
lungii. Dimpotrivă. Faptul acesta 
ridică semne de întrebare pentru 
familie, pentru colectiv. Organi-9 
zația U.T.C. de aici are expe- 
riență și desfășoară o intensă ac- 
tivitate pe linia întăririi educa
ției în rîndul tinerilor. Ea are a 
toate condițiile să-i ajute mai" 
substanțial, folosind si mai mult 
sprijinul părinților, al opiniei co- 9 
lectivului, sondînd ceea ce este 
bun în caracterul acestora, valo- 
rificînd potențele. Firește că, 
principala răspundere pentru a 
drumul în viață revine însă fie- ™ 
cărui tînăr.

LIDIA POPESCU 9

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Comitetul 
de cultură și artă al muni
cipiului București și Uniu
nea Artiștilor Plastici or
ganizează un concurs pen
tru realizarea proiectelor 
necesare decorării, cu pa
tru grupuri sculpturale, a 
aleii principale care duce 
la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pen
tru Socialism.

La concurs pot participa, 
individual sau în colectiv, 
bPT aîVXKTorli prezeîv 
late proiecte : 
două grupuri 
vind ca teme 
statului național 
(Unirea) și 
independenței 
care vor fi amplasate la m-

a) pentru 
statuare a- 

„Formarea 
român** 

„Cucerirea 
naționale**,

CONCURS
în parc, in spațiile 
coloane: b) pentru 
grupuri sculpturale 
ca teme „Lupta îm- 

capita-

trarea 
dintre 
două 
avînd 
potriva exploatării 
liste** și „Eliberarea țării * 
(23 August 1944). care vor 
fi așezate pe locurile rezer
vate pe prima platformă a 
podului.

Prin dimensiuni și com
poziție, lucrările realizate 
trebuie să se integreze or
ganic în ansamblul monu
mentului.

Participanțiî la concurs 
vor depune proiectele la 
scara 1/10 în gips alb, ne
patinat, însoțite de o pre
zentare a soluțiilor înca
drate în ansamblul monu
mentului (desen sau foto
montaj) și de o notă expli
cativă a acestor soluții. Fie
care grup . de proiecte va 
purta un „motto".

Proiectele și documenta
ția cerute vor fi depuse la 
sediul Muzeului Simu, piuă 
la data de 5 decembrie 
1968. Rezultatul concursu
lui se va anunța în ter
men de 30 (le zile (le la 
data încheierii lucrărilor 
juriului.

Premiile acordate vor 
consta în adjudecarea exe
cutării lucrării de către 
autorii proiectelor selecțio
nate.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

uzină. Mărturisim că ne aștep
tam să ni se infirme aseme
nea practici arbitrare în a- 
ceastă deosebit de responsabi
lă acțiune — desemnarea celor 
mai buni salariați, recunoaș
terea fruntașilor în producție 
în diferite zone de activitate.

— Ce vi se pare anormal in 
situația întilnită ? Oricum ei 
sînt prea tineri, nu au experi
ență, maturitate suficientă, 
ne-a întîmpinat tov. Sandu 
Plngaru — președintele comi
tetului.

Că. în mod normal, experi
ența se solidifică pe 
ce înaintezi în vîrstă este un 
adevăr pe care nu-1 descope
rim noi. Că este posibil de a- 
semenea. de exemplu, ca din 
două grupe numeric egale, ti
na alcătuită doar din salariați 
cu multă experiență și cealal
tă din tineri, prima grupă să 
cuprindă un număr mai mare 
de lucrători ce pot aspira la

măsură

titlul de fruntaș în producție 
este de asemenea cu totul po
sibil. Dar să însemne aceasta 
un pretext de a abandona a- 
tenției pe cei din a doua ca
tegorie ? Undeva logica nu are 
punctele de susținere necesare, 
cu repercusiuni de loc mino
re, atrofiind înainte de ' 
caracterul stitnulativ al 
cerii pentru a te situa 
fruntași.

— Stabilirea 
ce urmează să _ 
ta evidențiaților în întrecere 
este făcută în prezența orga- 
nizatorilor de grupă sindicală 
și a maiștrilor din secții. Pe 
noi, de la U.T.C., nu ne con
sultă nimeni, ne spune tînă- 
rul Ion Munteanu, secretarul 
U.T.C. de la axe și pinioane.

numelor 
figureze

toate 
între- 
între

celor 
pe lis-

NU VĂ JI<ĂȚ!
CU FOCUL!

focuri pentru tncă'zi- 
pecte : fțertul anei m a"

în 
«-f-ale sau la ușile 

piiigaznle instalațiile elec-
pierderi. In acestora, tar„ baU con

simt ue raspun- trar nOrm<Tora?inenTare de pie- 
venire, execută sudarea diferite
lor instalații și mașini. Cum s-ar 
spune, turnăm gaz peste foc. 
Dovadă ; incendiile izbucnite la 
Baza de recepție Criș din co
muna Nadab, județul Arad (2/ 
martie 1968) cauza — arurcar-*a 
unor resturi de cenușă rprinsă 
sau cel de la Baza siloz Slatina 
(31 martie 1968) din car^a depă
șirii temperaturii de regm la cup
torul uScătoriei de prrumb. In
cendiul a izbucnit c; urmare di
rectă a iresponsabiîtății salaria
tului însărcinat cu supravegherea 
acestei instalații care a părăsit lo
cul de munca. Exemple de ne
glijență crasă, de iresponsabilita
te există într-un număr destul de 
mare. La Medgidia, șeful Bazei

Activitatea de prevenire a in
cendiilor pe timp de vară în do
meniul agriculturii este una din 
condițiile principale pentru ca re- 
colta să nu sufere pierderi. în 
este privită cu 1—-7— — -
dere de către cei care au datoria 
să vegheze asupra strîngerii, de
pozitării și păstrării cerealelor. O 
vizită la Comandamentul pom
pierilor ne-a pus însă în posesia 
unor date care relevă gravele a- 
bateri de la regulamentul de pre
venire a incendiilor, lipsa de res
ponsabilitate a factorilor în drept, 
anomaliile care persistă în u- 
nele baze de recepție.

Aflăm astfel că în cele mai 
multe cazuri, incendiile au iz
bucnit datorită neglijențelor și 
nepăsării unor salariați care, 
vom întîlni aici o situație in
tolerabilă, nefiind supuși unui 
control periodic sever și trași la 
răspundere la timp încalcă, igno
rează normele de prevenire și 
stingere a incendiilor, Cîteva as-

^recepție, Coicea Cornel, nu a 
pzmis șefului formației p.e.. să 
jstruiască personalul deși, con- 
orm legilor în vigoare, el este o- 
oligat și răspunzător de asigura
rea instruirii .personalului de pază 
contra incendiilor. De fapt aici 
nici nu poate fi vorba de organi
zarea vreunei formații. Cu toate 
că a fost amendat de ppmpieri.de 
nenumărate ori, șeful bazei de 
recepție a arborat atitudinea ce
lui care nu dă cont nimănui. La 
Lehliu un singur stingător „asi
gură- paza depozitului de cereale 
deși aici numărul acestor aparate 
ar fi trebuit să fie de aproape 
zece. Sacaua este spartă, iar hi- 
dranții de incendiu fără tijă la 
vană, practic deci de neiolosit- 
Din două pompe una este stri
cată. La celelalte postim de m- 
cendiu stingătoarele din cauză 
că încărcătura era veche, nu rnai 
conțineau spumă ci un lichid in
operant. Iată cîteva alte locuri 
în care se semnalează deficien
țele acestui sector: Baza ce 
recepție Ciocîrlia — Constan
ța (la întreprinderea de valo
rificare a cerealelor Constanța 
nu se execută controalele nece
sare prevenirii incendiilor), Baza 
de recepție Inotești-Prahova. 
Exemplele pot urma. încâlcind 
cele mai elementare norme de 
prevenire a incendiilor unii con
ducători de baze cerealiere (A- 
dam-Clisi, Drăgănești-Olt și cele 
citate mai sus) au permis amena
jarea în apropierea magaziilor de 
cereale (multe sînt construite din 
lemn), a vetrelor de foc deschis, 
pericol iminent în izbucnirea in
cendiilor. Tot aici, contrar nor
melor de prevenire, s-au a- 
menajat, lipite de magaziile de 
cereale, construcții din lemn în 
care au fost improvizate insta
lații electrice de forță, instalații 
de lumină necorespunzătoare și 
în care sînt depozitate materiale 
combustibile de tot felul.

Fapte ca cele relatate mai 
sus sînt deosebit de grave. în 
situația în care eforturile s-an 
înzecit pentru a preîntîmpina e- 
fectele secetei, eforturi pline de 
succes, este inadmisibil ca ne
glijența și iresponsabilitatea să se 
manifeste în voie.

Moment urbanistic la Mangalia
Foto: C. VICTOR A. NICOLAE
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<■■■ tate iorotită „de viitor" depun 

/«ntotice, nebănuite, ci- 
,nr *• « poate citi, re-
țin tot rr ar regine,
hotăriți ăaol F*
minatori. Și ăxr.
într-adevăr
Se petrece însă aici o inversare 
de valori. In pedagogia modernă, 
adevărata valoare a școlii se ma- 
5oară nu după cantitatea de cti- 
»OftHKțe pe care o dă elevului, 

J ;".l^rea de învățătură pe 
9 «i «cestuia. Paradoxal, 

la trnt» C99Ogn de admi
tere comiuB dr rxESBuacFF pro
cedează tocrma VKtry «frrracai 
cantitatea C9
fim drepți, ahă s-. -
nu are. Concursul de 
în facultate este in așa »r.
ceput incit examinatorul ;.'• 
parcă obligat să facă selecția 
candidaților în funcție de volu
mul lor de cunoștințe.

La orice examen, aprecierea 
dc i celui care răspunde presu- 
r--' * ’ :c?ecare grad de su*
MKtiEiMt. ParaM în care este 
dtă \

perimeut a : i
răspuns ca fi apntită o BBfle eb- 
ferite atunci tiad ei atâ
rnat oral, in scrii, sa* 
pe bandă de magnet^ - * .
semenea, mai mulți exgnaexsi 
vor nota, aproape fără ei * *>. 
în mod diferit acest ră^pt. .' 
Peste asemenea impedimente se 
va trece greu întotdeauna. Nu
meroși universitari cu care am 

i stat de vorbă, pedagogi cu ex
periență, sînt însă de părere că 
se poate găsi acea modalitate ne- 
ce ară pentru a se reduce la mi
nimum gradul de probabilitate 

•icurstilui de admitere. In 
v^rnul rind, lucrarea scrisă ar 
tiiAw ai cuprindă numai prohe 
>• *;-.‘<zâ, să pretindă tratarea 
«or «baarte care să pună hi 
■kticwv «A ©oivmuZ de cunos- 
tdsțt de cendidtîubii. cil și pu
terea lai dr a pâadt dr a rinte- 
tize. în d dneea riad, ■■ este 
ododribd <■ la ewii «
examinator aă aacaăe riăe JEt—39 
de caadhdsfi au ftealv <d
examenul orei ar Mdua ai da
tina o dtscofie deatÂriri jaX 
examinator ți eaafîd fl*. : dona
ție in care emiftMfnrW d vai* 
rească (avînd la c-v z-^ « 
timpul necesar), nu atti ute
rul lucrărilor pe care ie-a r. ' 
candidatul, ci, mai ales, ce a re
ținut din aceste lucrări, ce ri-9 
însușit drept date personale. Tre
buie remarcat Că, în prezezt. 
timpul este cel mai mare duș
man al obiectivității examinato
rului. El este nevoit să corec
teze într-un „timp record" un 
număr imens de teze. El trebuie 
să asculte într-un „timp record** 
un mare număr de candidați 
Graba îl sufocă, nu-i lasă timpul 
necesar pentru a-și formula o 
convingere intimă asupra gradu
lui de pregătire al candidatului.
De fapt, graba caracterizează în
treg sistemul de examene din în- 
vățămîntul nostru superior. Ar 
trebui făcut ceva în această pri
vință începînd cu... începutul: 
adică cu concursul de admitere 
în facultate.

Noi credem că și aici se 
creează posibilitatea rarefierii 
propunerilor, de vreme ce nu 
se află de față nimeni care să 
atragă atenția asupra erorii 
posibile de a omite tinerii din 
discuție. După aceea ce se 
mai poate face ? Ni s-a comu
nicat, chiar un caz suficient 
de sugestiv pentru a confirma 
cît de mari sînt șansele maiș
trilor de a-și impune propriul 
punct de vedere, trecînd chiar 
peste ceea ce realitatea obligă. 
La sculerie secretarul U.T.C., 
adresîndu-se maistrului și-a 
exprimat nemulțumirea în 
legătură cu faptul că tinerii, 
activitatea lor. a fost pur și 
simplu trecută cu vederea^la 
stabilirea evidențiaților în în
trecere.

— Dacă nu mă lăsați în pa
ce, luna asta o să-ți las zece 
sub normă, a fost răspunsul 
iritat al maistrului Mircea 
Poiană.

Fără să vrea, el a relevat un 
adevăr: posibilitatea pe care 
o are la îndemînă de a hotărî 
el nivelul realizărilor unui 
muncitor aflat în subordine. 
De ce să ne mai mirăm atunci 
că în cazuri similare se închid 
ochii cînd e vorba de a estima 
efortul depus la locul de mun
că de către tînăr ?

Nu vrem să ne aventurăm 
în a face afirmații gratuite. 
Ne permitem însă să credem 
că așa cum se procedează în 
prezent la stabilirea eviden
țiaților. în mod special acolo 
unde se lucrează în colectiv.

nu se poate asigura caracterul 
stimulator, temperatura spe
cifică întrecerii. lată^ de alt
fel ce ne-a spus în legătură cu 
acest lucru tov. Ion Drăghici, 
locțiitor al secretarului de 
partid pe uzină.

— Sistemul de evidențiere 
este relativ. Nu se poate sta
bili cu precizie cine a muncit 
mai bine, cine mai puțin bine. 
Sint chiar situații cînd. pe lis
ta celor evidențiați nu apar 
cei mai buni muncitori. Sarci
nile cu caracter complex ce le 
primesc aceștia nu le permit 
încadrarea în baremul stabilit, 
în fiecare lună.

Și. pentru că am discutat 
despre caracterul stimulativ 
p? care trebuie să-l aibă în
totdeauna întrecerea, reprodu-

cern declarația unuia din tine
rii de la secția axe și pinioane 
cu care am stat de vorbă :

— La sfîrșitul anului trecut, 
din numărul total de fruntași, 
stabilit! în secția noastră, o 
parte au fost tăiați din oficiu. 
Din situația deja întocmită. 
S-a spus că erau prea mulți...

Nu ne-am propus, în cadrul 
restrîns al acestui articol, să 
epuizăm întregul registru de 
probleme pe care le implică 
prezența în întrecerea socia
listă a tinerilor muncitori. Am 
punctat doar cîteva aspecte re
liefate în cursul documentării. 
Cunoscîndu-le, ne simțim da
tori să le propunem atenției 
organelor care au atribuții pe 
această linie, noi fiind con
vinși de utilitatea suprimări 
oricăror cauze, chiar miniatu
rale, de natură să atenteze la 
eficacitatea, la prestigiul între
cerii socialiste.

ppmpieri.de
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Cu privire la vizita delegației Partidului
i

Comunist din Marea Britanic

in Republica Socialistă România

CORESPONDENȚE SPECIALE DE LA FARUL—CONSTANȚA ȘI

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, o delegație a Par
tidului Comunist din Marea 
Britanie compusă din tova
rășii John Gollan, secretar ge
neral al P.C. din Marea Brita
nie, și Jack Woddis, membru 
al Comitetului Executiv, șe
ful Secției Externe a C.C. al 
P.C. din Marea Britanie, a 
făcut o vizită în Republica So
cialistă România în perioada 
31 iulie — 5 august a.c.

Oaspeții au vizitat litoralul, 
Delta Dunării, orașele Bucu
rești și Galați, s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat.

în timpul șederii în Româ
nia. delegația P.C. din Marea 
Britanie a avut convorbiri cu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R.. și Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.

La întîlnire a participat to
varășul Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o at
mosferă prietenească, tovără
șească, reprezentanții Partidu
lui Comunist Român și Parti
dului Comunist din Marea

★

Luni dimineața, a părăsit 
^pitala tovarășul John Gol- 
!>. secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Bri
tanie. conducătorul delegației 
P C. din Marea Britanie, care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

I,a plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost sa-

PATRU TEMERARI

Un IMS frînează în fața 
noastră. Exteriorul e acoperit 
de desene care trădează fan
tezia unui student la arte 
plastice sau la arhitectură. 
Printre inscripțiile scrise în 
limbile română, franceză, en
gleză, germană citim: „Ve- 
niți să vedeți România 1“ Din 
mașină coboară patru tineri. 
Intrăm in vorbă cu ei.

— Cu mașina pe care o 
vedeți — ne explică Adrian 
Simionescu — student în anul 
IV la Institutul politehnip, 
conducătorul grupului — corn 
face turul Europei. Itinerariul 
pe care l-am stabilit măsoa
ră 20 000 km și va trece prin 
16 țări: U.R.S.S.. Polonia, 
Cehoslovacia, R.D.G.. R.F.G., 
Danemarca, Suedia, Norvegia, 
Belgia, Olanda, Luxemburg, 
Franța, Italia, Elveția, Aus
tria și Iugoslavia.

— Ce v-a determinat să 
plecați în această călătorie ?

— Excursia noastră are, în 
primul rînd, un caracter de 
documentare. Doi membri ai 
expediției — Daniela Gore- 
niuc și Adrian Borcescu, stu- 
denți în anul IV la Institutul 
de arhitectură — vor avea po
sibilitatea să vadă pe viu nu
meroase monumente de artă 
pe care le-au studiat la fa
cultate și să pregătească 
viitoare proiecte. Cel de-al 
patrulea coleg al nostru — 
Nicolae Mărgineanu, student 
in anul III la Institutul de 
artă teatrală și cinematogra
fică, secția operatorie — a 
primit un aparat de fotogra
fiat și filme color pe care va 
imortaliza cele mai semnifica
tive aspecte din orașele prin 
care vom trece. De altfel, el 
este și un șofer cu experiență, 
avtnd carnet de conducere de 
mulți ani.

— Sînteți bine dotați ?
— Avem cu noi o rulotă 

tip camping, în care ne vom 
odihni, numeroase alimente, 
rucsacuri, îmbrăcăminte de 
vară și toamnă.

— Cît va dura călătoria ?
— 100 de zile. Aș vrea să 

mai adaug că expediția noas
tră va purta numele ultimu
lui roman al lui Constantin 
Chir iță „Cireșarii".

Peste cîteva zile, cei 4 stu- 
denți temerari vor porni la 
drum. Le urăm, călătorie plă
cută.

L. RADU

Britanie s-au informat reci
proc asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor 
două partide și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
probleme ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești și ale dezvol
tării în continuare a relațiilor 
frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Marea Britanie.

în timpul convorbirilor s-a 
exprimat satisfacția pentru re
lațiile frățești existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Marea 
Britanie, ambele partide ma- 
nifestîndu-și dorința de a în
tări aceste legături în intere
sul țelurilor comune, al uni
tății mișcării comuniste inter
naționale.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Marea Britanie 
în Republica Socialistă Româ
nia, convorbirile avute au con
stituit un nou prilej pentru 
reafirmarea dorinței celor 
două partide de a dezvolta re
lațiile prietenești dintre cele 
două popoare și de a întări pe 
mai departe legăturile între 
poporul român și poporul en
glez, între organizațiile miș» 
cărilor muncitorești din cele 
două țări.

★

lutat de tovarășii Emil Bod
naraș și Virgil Trofin, membri 
ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent al C.C. 
ai P.C.R., Ghizela Vass și loan 
Cîrcei, membri ai C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)
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bilău unde au mai participat și 
tinerii din Aluniș, Bertea și Ste- 
fești s-au întîlnit, pe terenul de 
sport, cîteva sute de tineri. în
trecerile au relevat, in special la 
atletism, cițiva merituoși cam
pioni : Virgil Preda la înăl
țime, Gheorghe Stan la 100 m 
plat, Tudor Pascu la lungime. 
Finala la handbal a revenit e- 
chipei din Stefești, dar la fotbal 
a cîștigat formația Vărbilău I. 
Interesul stîrnit de populara 
competiție a depășit așteptările : 
la unele probe s-au prezentat 
mai mulți concurenți decît cei 
calificați la faza precedentă, iar 
la turneul de fotbal s-au prezen
tat chiar cîte două echipe din 
aceeași comună. De asemenea, 
chiar unele performante obți
nute au fost destul de bune. în
trecerile sportive au fost inspi
rat dublate de faza pe comună 
a Festivalului cultural al tinere
tului din județ, astfel că în
treaga manifestare s-a transfor
mat într-o frumoasă sărbătoare 
a sportului, cîntecului și jocului.

La. Vărbilău, de exemplu, 
unde deși a avut loc o foarte 
reușită etapă pe centru de co
mună, au lipsit, in totalitate, ar
bitrii delegați de către Consiliul 
județean Prahova pentru educa
ție fizică și sport. Absența acea
sta, care de fapt denotă o incali
ficabilă atitudine față de activi
tatea sportivă a satului, i-a de
terminat pe organizatori să re
curgă la improvizații pentru a 
asigura, totuși, un cadru normal 
de desfășurare a întrecerilor. 
Faptul a fost apoi dezbătut în 
cadrul analizei făcute și, de co
mun acord cu forul județean 
pentru educație fizică și sport, 
srau stabilit măsurile corespun
zătoare pentru asigurarea asis
tenței tehnice a celorlalte centre, 
în continuare.

Sînt situații cind deși se con
stată anumite defecțiuni orga
nizatorice, lucrurile nu pot fi 
remediate chiar atît de opera
tiv. Aceasta vizează îndeosebi 
colaborarea și sprijinul pe care 
sînt datori să-1 acorde factorii 
în sarcina cărora cad responsa
bilități concrete in direcția spri
jinirii activității sportive din 
comună. La Cocorăștii Misii, 
de exemplu, conducerea C.A.P.- 
ului a promis tinerilor care 
urmau să participe la faza pe 
centru de comună de la Plopeni, 
că le asigură transportul cu 
mașinile cooperativei. Cind ti
nerii s-au adunat însă, mașinile 
n-au fost trimise și 
grup al sportivilor s-a 
pe jos pînă la Plopeni.

i tăriile sînt de prisos

întregul 
deplasat 
Comen- 
și, mai

M/

sonore
— în noua ediție fotbalistică, 

ce se va deschide peste cîteva 
zile, ne spune tovarășul I. IcHi- 
maș, președintele clubului Dina- 

Acțiune spectaculoasă a handbalistelor de la Universitatea 
Timișoara la poarta Textilei Buhuși

Foto: C. CONSTANTIN

ales, ar fi de prisos să ne ima
ginăm că in alte împrejurări 
lucrurile s-ar petrece altfel. 
Aceeași indiferență și dezinte
res se întilnește și la Valea Că
lugărească, unde conducerea 
cooperativei agricole de pro
ducție refuză din capul locului 
să acorde orice fel de sprijin 
material pentru activitatea spor
tivă. Se pare că aci, ca și la 
Albești-Paleologu sau Mîneciu- 
Pămînteni, se neglijează voit 
obligațiile legale de a se spri
jini activitatea sportivă a tine
rilor. Faptul că se lasă la lati
tudinea conducerilor cooperati
velor să aprecieze cit la sută 
din fondul social-cultural să fie 
alocat sportului a dus la păre
rea arbitrară — în aceste ca
zuri — că n-ar fi nevoie de 
vreo alocație și, în consecință, 
asociația sportivă „să se des
curce cum poate'... Acolo 
unde s-a înțeles acest de
ziderat, așa cum este cazul 
la Sălciile, se poate vorbi 
despre un reviriment conside
rabil al vieții sportive a satu
lui. O problemă de o atare 
importanță nu poate fi lăsată 
la discreția existenței sau inexis
tenței simpatiei pentru sport 
(citiți fotbal), a președintelui 
C.A.P.-ului, așa cum este cazul 
la Valea Călugărească.

Dintre factorii chemați să 
sprijine efectiv desfășurarea 
primelor etape ale „Cupei" lip
sesc în proporție de 90J« ca
drele didactice de specialitate 
aflate, în aceasta perioadă, în 
vacanță. Era de așteptat ca 
Inspectoratul de învățămînt să

(Urmare din pag. I)

tate în proporție de două treimi 
și jumătate de către ceilalți.

Nu încape îndoială că în mie
zul oricărei întîmplări pot să 
existe cauze, niște motive care 
odată înfățișate ne ajută să înțe
legem de ce au evoluat faptele 
așa și nu altminteri. Negreșit, ca
uze vor fi existînd și aici, cel 
puțin așa ne încliipuim, așa ar 
fi logic.

— Nu, nu există nimic din 
toate astea, contestă cu amără
ciune GHEORGHE TRAISTA- 
RU comandantul brigăzii, stu
dent la aceeași universitate. Au 
plecat pentru că n-au mai vrut 
să rămînă Au plecat pentru că 
nu le-a plăcut sa muncească. Au 
crezut că vin aici la odihnă sau 
în excursie, că e de anjns sa scrie 
„hei-rup" cu creta pe vagon și 
să filfiie o batistă la gară. Și 
dacă ați ști cum au făcut-o...

Din păcate știam. Principiile 
„Hîrza" fuseseră bine asimilate. 
Nici unul din ei n-a avut curajul 
să plece ziua în văzul tuturor. 
Și-au făcut valizele noaptea, ho
țește. îndreptîndu-se spre haltă 
sub protecția întunericului. S-au 
izolat de ceilalți în timpul 
excursiei la Hațeg trecînd prin 
fața taberei ascunși pe după 
perdelele trenurilor, la o oră cînd 
camarazii lor încă așteptau să-și 
reia locul părăsit în careu. Și 
doar nu-i forțase nimeni să vină 
pe șantier. Ei au fost cei cîțiva 
invidiați la plecare de cîteva sute 
de solicitatori. Atunci ?

Dacă în legătură cu ceea ce 
s-a petrecut pe șantierul de Ia 
Bumbești—Livezeni nu s-ar ridi
ca niște aspecte deosebite am 
trata episodul de-a dreptul cu 
indiferentă. El atestă, însă, exis
tența în rîndul unor studenți a 
unor mentalități cu care nu pu
tem fi de acord. Și asta o spu
nem în numele celorlalți, a marii 
majorități pe care plecarea celor
lalți n-a făcut decît să-i întăreas
că, să le scoată în evidența forța 
și puterea de mobilizare.
— în fond, afirma șeful echipei 
nr. 1 MARIN DRAGOMIR, s-a 
ales grîul de neghină. După ce 
au plecat ei, echipa noastră a 
reușit să cîștige de mai multe ori 

mo Bacău, ne bazăm, în general, 
pe lotul cu care am încheiat 
campionatul trecut. în general, 
fiindcă am renunțat la serviciile 
lui EXE CHEORGHE și am an
gajat cîțiva tineri de perspectivă, 
descoperiți în județul nostru. Este 
vorba de VASILE VOLNER, 
PRUTEANU DUMITRU, LAS- 
CĂR CONSTANTIN și RUGIU- 
BEI II, toți tineri, sub 20 de ani. 
Avem acum un lot tînăr, fără 
nume sonore, dar, credem noi, 
destul de viguros. Sperăm să ob- 

nu omită „amănuntul" și să asi
gure măcar o minimă prezență 
de cadre didactice pe această 
perioadă. Soluții practice n-ar 
putea indica nimeni însă, cu si
guranță, Inspectoratul ar fi 
putut face ceva. Mai ales că 
instructorii sportivi existenți în 
fiecare sat sînt în număr ex
trem de redus și nici comisiile 
pe probleme, mobilizate de că
tre Comitetul județean U.T.C., 
cărora li s-au transferat și sar
cini pe linia instruirii nu pot 
acoperi, practic, aceste nevoi. 
Fiindcă la Ștefănești. Bertea, sau 
Aluniș. nu este suficient să fie 
mobilizați tinerii pentru forma
rea echipelor reprezentative. 
Trebuie să fie și cineva care 
să-i pregătească, să-i inițieze șl 
să-i antreneze, absenta aces
tui cineva s-a făcut resimțită 
în calitatea întrecerilor sporti
ve de pînă acum la etapa pe 
centre de comună.

Cu toate că la Vărbilău etapa 
recent încheiată a însemnat un 
succes lăudabil, trebuie să con
statăm că nu la toate cele 
7 ramuri sportive s-au prezen
tat concurenți Aceasta fiindcă 
la prima etapă, pe comună, nu 
s-au organizat întreceri com
plete, deși s-ar fi putut realiza 
cu ușurință. Așa, de pildă, la 
centrul Cimpina, unde au par
ticipat tineri din nouă comune, 
care în marea lor majoritate 
sînt bicicliști prin tradiție, 
ciclismul n-a figurat în pro
gram. Aceeași situație la Pio- 

drapelul Și fusesem codași îna
inte.

— A fost un gest josnic din 
partea lor — adăuga DORIN 
IONESCU. Pentru noi toți pe
rioada de acomodare a fost mai 
dificilă și ei au văzu t-o. Aveam 
nevoie unii de alții și cu toate 
astea ne-au întors spatele. Mai 
mult decît dispreț ce le poți 
arăta ?

Este poate o sentință drastică 
dar cea mai nimerită.

— Credeam că nu există stu- 

CEI CARE DAU
BIR CU FUGIȚII

dent al Universității care să ac
cepte trîndăvia și minciuna, spu
nea GHEORGHE TRĂISTARU. 
M-am înșelat. Mai mult chiar, 
cei care le acceptă nu se mulțu
mesc cu o astfel de profesie de 
credință rușinoasă ci tind să facă 
prozeliți provocînd derută. în 
cazul nostru unele evadări erau 
precedate, cîteodată, de întrebări 
nedumerite ca acestea : ide ce noi 
să rămîneam iar ei să plece ? nu 
avem toți aceleași îndatoriri, nu 
ne-am asumat cu toții aceeași 
răspundere în părți egale ? E cu 
neputință ca asta să nu-ți lase un 
gust amar foarte persistent.

★
La ora cînd purtam aceste 

discuții cu studenții craio- 
veni rămași pe șantie
rul de la Bumbești—Livezeni 
nici unul din ei nu cunoștea exact 
motivele invocate de ceilalți 
pentru justificarea dezertării lor. 
Iată care erau acestea : „îmi ui
tasem sacoșa cu lucruri în auto
buz, Ia Craiova. Ce era să fac ? 
Cînd mi-am dat seama am ple
cat să o caut" (Tudor Mirea). 

ținem rezultate și mai bune de
cît anul trecut.

— Ce vă îndreptățește această 
speranță ?

— în primul rînd, seriozita
tea cu care au luat parte jucă
torii la antrenamentele de pînă 
acum. Lotul s-a pregătit o pe
rioadă de timp la Bușteni, sub 
conducerea acelorași antrenori, 
anume DUMITRU NICOLAE și 
C. RĂDULESCU. Apoi, în drum 
spre casă, echipa a jucat cu Pe
trolul Ploiești, de unde s-a în
tors la Bacău, unde a început 
partea a doua a programului de 
pregătire în care s-au prevăzut 
alte partide cu Chimia Suceava, 
Rodniki (Iugoslavia), Știința I. P. 
Bacău și din nou cu Chimia Su
ceava și Petrolul Ploiești.

— în campionatul trecut, Di
namo Bacău și-a realizat punctele 
aproape numai acasă. Va fi re
editată această performanță ?

— Șîntem hotărîți să risipim 
această teamă a suporterilor noș
tri încă de la început, prin pre
starea unor jocuri frumoase și pe 
terenuri „străine". Ceea ce ne va 
ajuta ca, la sfîrșitul campiona
tului să ocupăm în clasament un 
loc și mai sus. Ce anume loc vi
sam ? Nu vrem să ne hazardăm, 
dar cu siguranță va fi mai sus 
de 6.

peni. La centrele Vărbilău, Cim
pina, Plopeni, oină și trînta au 
lipsit cu desăvîrșire. De altfel, 
aceste două ramuri sportive, cu 
o recunoscută popularitate la 
sate, nu figurează decît în cîte
va centre cu tradiție din județ : 
Negroiești și Mizil — oină, și 
Filipeștii de Pădure, Măneciu, 
Băețești — trînta. Cu alte cu
vinte, asociațiile sportive și, în 
special, organizațiile U.T.C. din 
celelalte sate și comune ale ju
dețului n-au făcut nici un efort 
în direcția lărgirii programului 
competițional în așa fel ca el 
sâ cuprindă toate cele șapte 
probe. Soluția de a se recurge 
numai la tradiții înseamnă a ne 
rezuma la fotbal, volei, hand
bal și atletism, ceea ce echi
valează cu jumătăți de măsură. 
La finalele pe județ cine vor fi 
pretendenții medaliilor la trîn- 
tă, oină și ciclism ?

Trebuie să menționăm că, în 
întregul județ Prahova, „Cupa" 
a avut darul să impulsioneze și 
acțiunea de îmbunătățire a ba
zelor sportive. La Drajna, Scor- 
țeni, Sălciile, Gura Vadului, ti
nerii au prestat numeroase ore 
de muncă patriotică pentru re- 
amenajarea și lărgirea terenuri
lor sportive existente. Aceste 
amenajări, alături de emulația 
deosebită a tineretului de la 
sate, pentru mișcare, sport și în
trecere sînt, de fapt, cele mai 
prețioase medalii ale „Cupei ti
neretului de la sate".

,,Trebuia să-mi vizez pașaportul 
Ei da. și nu l-am vizat. Se mai 
întîmplă" (Leonard Popescu). 
„N-am avut suficiente stimulente 
morale" (Victor Vîjaică). „Cole
gii mi-au zis ca decît să trîndă- 
vesc în fața lor mai bine să plec. 
Și am plecat" (Marian Verescu). 

Cuvinte penibile, întristătoare. 
Răzbate din ele superficialitatea, 
dispreț, mentalități proprii oame
nilor care-și refuză satisfacțiile 
muncii. O cercetare a situației la 
învățătură a celor mai mulți ne 

dovedește că atitudinea probată 
pe șantier n-a fost un accident 
A fost expresia, cu alte mijloace, 
a aceleiași concepții. Majoritatea 
„dezertorilor" sînt restanțieri la 
două și la trei materii și cîțiva 
chiar cu cinci examene nepromo
vate. Recordmen Dan Hîrza. pro
povăduitorul nr. 1 al lașității.

— De multe ori — povestește 
comandantul brigăzii — Dan 
Hîrza ne spunea că el nu are ne
voie de bani, că tatăl său îi dă 
destui, că la urma urmei nici de 
bursă n-are nevoie. într-una din 
zile mi-a făcut propunerea sa fu
gim amîndoi undeva, să ne dis
trăm. Am crezut că glumește...

Dan Hîrza însă nu glumea. 
Fiu al directorului I.G.O.-Craiova 
el își închipuie, în virtutea pozi
ției sociale a tatălui, că i se cu
vine totul de-a gata fără să fie 
obligat să ofere, la rîndul său, 
ceva societății. înarmat cu astfel 
de opinii, alimentate în familie, 
despre viată, Dan Hîrza își per
mite să afișeze comportamentul 
„feciorilor de bani gata", cu re
surse financiare la discreție și

DINAMO-BACĂU

întrebare frecventă în discu
țiile iubitorilor sportului din 
Constanța : va străluci Farul în 
viitorul sezon mai puternic decît 
pînă acum ?

Noul antrenor al echipei con- 
stănțene. ROBERT COSMOC. 
ne ajută să intuim încă de pe 
acum distanțele pe care le va 
străbate „astrul izolat" al mării 
în noul campionat.

— în aceleași decoruri și cos
tume, oarecum, vor apare și per
sonaje noi. Badea (Petrolul), Co- 
jocaru’ (Politehnica Galați), 
Stoica (Portul Constanța).

— Cine pleacă ?
— Unguroiu, sigur. Mano- 

lache încă este în „tratative" cu 
Timișoara.

— Care sînt coordonatele 
muncii în această perioadă ?

— Antrenamente zilnice, in
tense. Față de noii jucători, cu 
venirea lui Badea, pe care-1 

Cit de puternică
va fi strălucirea Farului?
vom folosi ca mijlocaș ofensiv, 
vrem să dăm o nouă organizare 
jocului echipei. Nu ne putem 
pei'mite, să lucrăm cu toții, în 
comun, să consumăm energia și 
așa decimată prea mult. Facem 
antrenamente-teste, ca să-mi 
dau seama de valențele și ca
rențele reale ale jucătorilor, ca 
apoi să mergem pe formule in
dividuale de pregătire.

întrebarea următoare s-a re
ferit la promovarea fotbaliștilor 
din pepiniera locală.

— înainte, din cauza unei 
anume optici, acestei probleme 
nu i s-a acordat atenția cuve
nită. Mulți tineri și-au luat zbo
rul și s-au afirmat pe alte... me
ridiane : Bîtlan. de pildă, pe
care-1 cunosc mai bine. în lo
cul acestora erau preferați ju
cători plafonați, deveniți rezerve 
la alte echipe de prin alte părți. 
Dar aceasta aparține unui ca
pitol trecut. Anul acesta — și 
în această concepție de reîm- C. VASILE

La Aachen s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de fot
bal dintre echipa vest-ger- 
mană Allemania Aachen (în 
rîndurile căreia activează și 
jucătorul român Ion Ionescu) 
și formația cehoslovacă Slo
van Bratislava. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul 
2_0 (1—0).

A luat sfîrșit concursul 
preolimpic de sărituri în apă 
de la Bolzano.

în clasamentul combinat 
(trambulină și turn), la fe
minin pe primul loc s-a cla
sat Milena Dușkova (Ce
hoslovacia) cu 703,26 puncte. 
Românca Melania Decuseară 
a ocupat locul patru cu 
645,07 puncte.

La masculin a cîștigat ita
lianul Klaus Di Biasi cu un 
total de 993,09 puncte. Ion 
Ganea (România) s-a situat 
pe locul 9 cu 671,22 puncte, 
iar Pantelimon Decuseară 
(România) pe locul 12 
484,74 puncte.

Meciurile de fotbal din ca- 
drul ..Cupei Bucureștiului“.

mașină personală la scară. De alt
fel, susțin colegii săi, se pare că 
mașina cu pricina nu e de loc 
străină de dispariția acestuia de 
pe șantier și nici de reapariția sa 
intr-un turneu de plăcere pe Va
lea Jiului înaintea excursiei pe 
care urma s-o facă în Italia, 
drept răsplată oferită de „tăticii" 
pentru dezamăgirile suferite 
de odraslă pe șantier. Sau poate 
pentru faptul că din examenele 
pe care ie-a susținut în vară — 
cinci — n-a promovat nici unul!

Din păcate, Hîrza nu reprezintă 
o excepție. Nicolae Toaxen, stu
dent al aceleiași Facultăți de ști
ințe economice, fiul inginerului 
șef al Serviciului de protecția 
muncii din cadrul Trustului de 
construcții Craiova a socotit că 
își poate permite să sfideze, pe 
baza căror criterii rămîne de. vă
zut, colectivul studențesc plecat 
pe șantier, colectiv cu care, cel 
puțin formal, se solidarizase. El 
nici nu 
țească
pare-se,

Lașii 
cu propria dezertare. Fugiți de 
pe șantier, au căutat să se întâl
nească cu studenții care urmau 
să alcătuiască seria a IlI-a a bri
găzii „Craiova" încercînd să de
ruteze, să semene îndoiala, să-și 
găsească ei înșiși o scuză. Chiar 
dacă încercările au rămas fără 
ecou, chiar dacă efectivul seriei 
.a III-a a depășit așteptările, chiar 

s-a deranjat să-i înso- 
măcar. Nu-i permitea, 

rangul familiei.
nu s-au mulțumit doar

prospătare și întinerire a forma
ției văd că sîntem sprijiniți și 
de club — vom recurge, în ceea 
ce privește promovarea în gar
nitura de bază a echipei, la ele
mentul constanțean. In primele 
meciuri vor juca Etern, Bili- 
boacă. Stoica.

Următorul capitol — disci
plina.

— Fără a instaura o disci
plină severă, dar și liber consim
țită — ne-a spus R. COSMOC 
— nu se poate face treabă. 
Deocamdată nu mă pot plînge 
de băieți. Constat o aderență 
totală la antrenamentele- 
teste, jucătorii manifestă inte
res și depun eforturi. Aceasta 
mi-a creat putința să văd că sînt 
nevalorificate o serie de po- 
tențe fizice, care prin antrena
mente repetate rational, riguros 
științific, duc la ridicarea nive
lului tehnic al jucătorilor și, în 

ansamblu, al echipei. Filonul nu 
e secat. Jucători socotiți îmbă- 
trîniți. Koszka, Sasu, Iancu, 
Tîlvescu, Uțu — sînt sigur, își 
vor demonstra a doua tinerețe 
fotbalistică.

— Care este echipa primului 
meci ?

— N-o cunosc. Deocamdată 
creăm posibilitate fiecărui ju
cător sa-și cîștige pe merit un 
loc în echipă. Merg pe principiul 
concurenței. Este singurul viabil 
pentru ridicarea formei sportive, 
a echipei și a fiecărui jucător 
în parte.

— Obiectivul final ?
— Un loc mai sus decît cel 

ocupat în clasamentul campiona
tului trecut. Deci 6.5.4...

O solicitare urgentă ne-a în
trerupt dialogul. Nu știm astfel, 
dacă antrenorul n-ar fi conti
nuat enumerarea : 3... 2...

amînate din cauza timpului 
nefavorabil, se vor disputa 
astăzi după următorul pre
program : stadion Dinamo : 
ara 17^0 : Dinamo-Progre- 
5ul; stadion Giulești: ora 
17,30 : Rapid-Steaua.
în panultima rundă a tur

neului internațional de șah 
de la Skoplie. Florin Gheor- 
ghiu( jucînd cu negrele), a 
remizat cu marele maestru 
iugoslav Parma.

Cu același rezultat s-au în
cheiat partidele Portisch- 
Gligoricf și Matanovici-Ma- 
tulovici. Gheller l-a învins 
pe Nicevski. în clasament 
continuă să conducă Portisch 
(Ungaria) cu 13 puncte, (1), 
urmat de Gheller (U.R.S.S.) 
— 12 puncte (1). Florin
Gheorghiu ocupă locul 12 cu 
8,5 puncte.

La Val d’Isere, triplul cam
pion olimpic schiorul francez 
Jean Claude Killy, a primit 
Legiunea de Onoare. Distinc
ția a fost înmînată de depu
tatul Jacques Vendroux.

dacă în fața acestei situații 
grupul lor s-a descoperit izolat 
și neputincios noi ne-am fi aștep
tat la o punere la punct indiscu
tabilă a chestiunii. Invitați la 
Universitate pentru o discuție de 
principii, aceștia au declarat cu 
cinism că regretă, că-și abjură 
pozițiile inițiale, că sînt dispuși 
să plece din nou pe șantier. Nu 
le-a fost acceptată ipocrizia. La 
urma urmei pe șantier merge 
cine dorește, cine simte îndemnul 
inimii și al conștiinței. La ei des
pre altceva era vc^rba. Dar 
discuția s-a încheiat aici. Este 
oare de ajuns ? Noi socotim că 
nu.

Dintr-o convorbire cu LAU- 
RENȚIU POPESCU, secretarul 
Comitetului U.T.C. pe Universi
tate ne-am putut da seama de 
cîteva lucruri. în primul rînd, că 
întîmplarea își găsește suficiente 
rădăcini în lipsa de combativitate 
manifestată în tot cursul anului 
în acest colectiv, în organizațiile 
U.T.C. din anul I. Și nu sînt, 
oare între cauzele rezultatelor nu 
prea strălucite la învățătură și 
cele ce țin de lipsa de rezis
tență, de împotrivire la mentali
tățile pe care Ie propovăduiesc 
studenți de tipul lui Hîrza, cărora 
le repugnă efortul, dăruirea, 
munca — indiferent de 
forma ei ? Neîndoielnic, da. 
Iată de ce considerăm că ceea ce 
se impune este o discuție largă 
la care să participe toți studenții 
universității, despre cultivarea 
responsabilității și a dragostei 
pentru muncă, o dezbatere care 
să evidențieze trăsăturile morale 
ale tânărului societății noastre 
socialiste și, cu atît mai mult, ale 
viitorului intelectual. Ni se pare 
însă că, dat fiind importanța te
mei, cadrul confruntării de opi
nii ar trebui să depășească limi
ta Universității craiovene.Invităm 
de aceea, pe toți cei care doresc 
și, în primul rînd, pe studenți 
să-și spună cuvîntul



E SE]
S. 11. A. sînt răspunzătoare pentru 
stagnarea convorbirilor de la Paris

Declarația M. A. E. al R. D. Vietnam
HANOI 5 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care respinge declara
ția din 1 august a Casei Albe, 
pe care o apreciază ca o încer
care de a induce în eroare opi
nia publică mondială și de a 
masca eforturile S.U.A. de inten
sificare a războiului de agresiune 
împotriva Vietnamului.

In declarația purtătorului de 
cuvînt se arată că scopul actua
lelor convorbiri oficiale de la 
Paris dintre reprezentantul gu
vernului R. D. Vietnam și re
prezentantul guvernului S.U.A. 
este de a se ajunge la o încetare 
necondiționată a bombardamen
telor și a altor acte de război 
împotriva R. D. Vietnam și, 
apoi, să se discute și alte pro
bleme care interesează cele două
părți. Dar, după aproape trei
luni de convorbiri, guvernul
S.U.A. declară cu insistență, ca 
și pînă acum că, numai cînd gu
vernul R. D. Vietnam va între-

prinde acțiuni de „reținere 
S.U.A. vor înceta complet bom
bardamentele asupra Vietnamu
lui de nord. De asemenea, S.U.A. 
recurg și la alte manevre pentru 
a eluda rezolvarea problemei 
principale a convorbirilor de la 
Paris și a împiedica progresul 
lor.

în încheierea declarației, Mi
nisterul Afacerilor Externe sub
liniază că Statele Unite vor tre
bui să-și asume întreaga răspun
dere pentru stagnarea actualelor 
convorbiri de la Paris. De ase
menea, se cere încetarea necon
diționată a bombardamentelor și 
a tuturor celorlalte acte de război 
desfășurate pe teritoriul R. D. 
Vietnam, încetarea agresiunii din 
Vietnamul de sud, retragerea 
trupelor americane și ale țăriloi 
satelite și recunoașterea Frontu
lui Național de Eliberare — or
ganizatorul și conducătorul luptei 
împotriva agresiunii S.U.A., 
tru salvarea națională, în 
namul de sud.

poliție înAspect din timpul ciocnirilor dintre studenți 
capitala mexicană

v-

Conflictul nigerian

Tratative dificile
la Addis Abeba

împăratul Haile Selassie al Etiopiei a deschis, în

pen- 
Viet-

Delegația Comitetului municipal
București al P. C. B. la Praga

. _ _ _____ , ... mod
oficia! ieri, la Addis Abeba, cea de-a treia încercare din 
ultimele patru luni, de a se pune capăt ostilităților nige- 
riano-biafreze și urmărilor lor nefaste.

Agenda negocierilor a fost sta
bilită, după cum se știe, în ca
drul convorbirilor preliminare de 
la Niamey, ea cuprinzînd explo
rarea modalităților unei soluțio
nări permanente, precizarea con
dițiilor pentru încetarea focului 
și acordarea de ajutor victime
lor civile. Acest prim acord fu
sese interpretat drept un semn 
încurajator, sperîndu-se că la 
Addis Abeba părțile Se vor do
vedi mai realiste decît la Kam
pala.

Primele luări de poziție ale re
prezentanților celor donă guverne 
au fost marcate însă de aceeași 
intransigență care a exclus, pînă 
în prezent, realizarea unei solu
ții pașnice. Șeful delegației fede
rale, Anthony Enahoro, a arătat 
fără echivoc că guvernul său nu 
va accepta să piardă regiunile 
bogate în petrol revendicate de 
secesioniști, cu atît mâi mult eu 
cît situația militară îi este net 
favorabilă. „Nu văd vreo formulă 

pace acceptabilă care să nu 
includă renunțarea Ia secesiune 
și acceptarea unei Nigerii unite“, 
a declarat Enahoro.

în același timp, purtătorul de 
cuvînt al delegației biafreze a 
lăsat să se înțeleagă că triburile 
ibo au suferit prea mult în cele 
14 luni de război ca să mai 
poată da înapoi. „Cum poate fi 
forțat să revină în cadrul unei

țari un popor care a fost deci
mat prin crimă, incendiere și jaf ? 
a spus el. Guvernul federal a 
declarat deschis că toți biafrezii 
trebuie exterminați".

PRAGA 5. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Delegația Comitetului municipal 
București al P.C.R., condusă de 
tov. Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului municipal București 
P.C.R.. a vizitat luni Uzinele 
„C.K.D. — compresoare" din
Praga.

Cu acest prilej, a avut loc un 
miting, în cadrul căruia tov. Vir
gil Cazacu a vorbit despre unele 
probleme actuale ale construcției 
socialiste în România — dezvol
tarea economiei, participarea ac
tivă a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor la conducerea între
prinderilor, dezvoltarea democra
ției sociaiiste etc. Apoi, tovarășii

Viigil Cazacu și Dan Marțian au 
răspuns la cîteva întrebări puse 
de participanții la miting. După 
miting, oaspeții au vizitat uzinele.

în. aceeași zi, delegația Comi
tetului municipal P.C.R. Bucu
rești a vizitat vechea primărie 
din Praga, unde a avut o con
vorbire cu B. Havlicek, locțiitor 
al.primarului Pragăi. La întîlnire 
a participat și Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga. 
La amiază, B. Havlicek a oferit 
o masă în cinstea delegației Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. A luat parte B. Simon, 
membru supleant al Prezidiului 
C C. al P.C.C., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Praga al 
P.C.C.

•DUPĂ VICTORIA obținută 
duminică asupra elementelor 
rebele concentx'ate în orașul 
As-Said. trupele guvernamenta
le ale Republicii Populare a 
Yemenului de sud au continuat 
ofensiva pe un front larg ce 
cuprinde aproape întreaga re
giune Said. Orașul As-Said este 
considerat drept unul din cen
trele principale de rezistență 
ale elementelor dizidente. După 
cum anunță agenția M.E.N., șo
seaua dintre localitățile Aulagi 
și Beihan din apropierea fron
tierei cu Arabia Saudită 
află sub controlul cîtorva 
mente republicane.

se 
regi-

Con-• CEN I. vicepremier al 
siliului de Stat, ministrul aface
rilor externe al R. P. Chineze, 
a avut convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al Pakistanu
lui. Arshad Husain, care se află 
la Pekin într-o vizită oficială la 
Invitația guvernului chinez.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat duminică seara postului de

„INFLAȚIE
UNIVERSITARĂ"
Invățămîntul universitar din Japonia trece printr-o perioadă di

ficilă ? Da. afirmă cotidianul britanic TIMES într-o corespon
dență din Tokio TIMES constată ca „marca majoritate a institu
telor japoneze de învățămînt superior prezintă aceleași fenomene 
supărătoare t săli de cursuri supraaglomerate, penurie de cadre 
didactice". Ca o consecință și în același timp ca o expresie a 
acestei situații — subliniază ziatul — pot fi citate tulburările din 
mai — iunie de la universitatea Waseda și cele mai recente de 
la universitatea Nihon, ambele funcționînd în capitala japoneză.

După terminarea celui de-al doilea război mondial, în Japonia 
datorită afluxului mare de tineri spre studii superioare și în con
dițiile unei rețele reduse a învățămintului superior de stat a răsărit 
cu repeziciune un mare număr de universități și colegii particulare. 
Astfel, de la cele-48 de „Daigaku" (școli superioare) existente în 
1945, s-a ajuns în prezent la aproape 500 de institute de învăță
mînt superior. Aproape patru cincimi din acestea sînt universi
tăți particulare (frecventate de 80 Ia sută din numărul total al 
stwlenților japonezi). Ele își pun înainte de toate problemele 
profitului lăsînd pe planul al doilea problema unei instrucțiuni la 
nivel superior și în condiții adecvate. Consecința goanei după cît 
mai mulți studenți și venituri cit mai mari o constituie supraaglo
merarea în săli de cursuri și laboratoare, un număr scăzut de ca
dre didactice la fiecare mie de studenți.

TIMES relevă faptul că, așa cum apreciază mulți specialiști 
japonezi, „veritabila inflație a institutelor particulare în învăță- 
mînlul superior japonez a dus la o devalorizare a nivelului 
pregătirii". S-a ajuns ca în ciuda unui număr atît de mare de in
stitute de învățămînt superior, singurele considerate cu adevărat 
prestigioase să fie universitățile de stat Tokio și Kioto. Cea 
mai prețioasă și renumită a devenit universitatea de stat din Tokio 
ai cărei absolvenți sînt preferați pentru posturile cele mai înalte 
în industrie și în economie în general.

Una din repercusiunile directe ale preponderenței ,afacerilor 
particulare" în sectorul învățămintului superior o reprezintă men
ținerea uno; taxe ridicate de studii care creează serioase dificul
tăți tinerilor proveniți din familii modeste, dornici să-și în
sușească o pregătire universitară. Astfel un student în științe 
naturale la o universitate particula!ă trebuie să plătească anual 
pînă la 1 309 dolari, in timp ce un student în medicină are de 
plătit taxe anuale (de studii și laborator) în valoare de 2 500 do
lari. La universitățile de stat s-au înregistrat de asemenea în con
junctura amintită, sporuri succesive de taxe

Această situație explică faptul că organizațiile studențești care 
se pronunța împotriva taxelor ridicate, pentru acordarea unui nu
măr snorit de burse de stat (actualmente beneficiază de burse de 
stat doar 6 la sută din studenți). se bucură de o puternică 
influență în rîndurile tineretului studios.

Acțiunile de protest de la Waseda și Nihon constituie cele mai 
recente mărturii în acest sens.

EM. RUCĂR

Scrisoare 
din Paraguay

"Firrel"’'

radio revoluției
goleze”, președintele Alphonse 
Massemba-Debat a declarat că 
în urqia unei reuniuni a condu
cerii armatei și a apărării civile 
s-au analizat toate problemele 
politice, căutindu-se soluții pen
tru normalizarea situației.

Ideea care a predominat discu
țiile — a arătat președintele 
Massemba-Debat — a fost aceea 
a recunoașterii că actualele in
stituții congoleze sînt depășite și 
se impune ca o măsură urgentă 
revizuirea Constituției țării.

• GENERALUL Franco a de
cretat luni „stare de alarmă- în 
provincia bască Guipu'coa. ca 
urmarea asasinării în orașul San 
Sebastian a șefului poliției se
crete spaniole.

Convenția de la
Miami

In renumita stațiune balneară 
Miami-Be.ioh (statul Florida) s-a 
deschis ieri Convenția națională 
a partidului republican chemată 
să desemneze pe candidații la 
posturile de președinte și vice
președinte ai S.U.A. și sâ aprobe 
platforma electorală a partidului.

La convenție participă 1 333 de 
delegați. Un 
ieri în rîndurile dele goților 
convenție de 
SOC1ATED 
concluzii sînt 
daje similare) arată că Richard 
Nixon deține un avans față de 
contracandidații săi (Nelson Roc
kefeller și Ronald Reagan) fare 
să aibă însă siguranța că ca ob
ține victoria din primul tur de 
scrutin.

sondaj întreprins 
la 

către agenția AS- 
PRESS (ale cărui 
confirmate de son-

® O SERIE de legi și ordo
nanțe apărute în jurnalul ofi
cial al Republicii Algeriene 
anunță naționalizarea a încă 10 
societăți, filiale și așezăminte 
străine din Algeria. Printre 
aceste firme se numără: „So
cietatea algeriană de construcții 
mașini“, cu sediul la Annaba,^ 
..Societatea oraneză de meta
lurgie*. „Societatea mediterane- 
eană de materiale de construc
ții* și altele.

• APROXIMATIV 1 000 DE 
STUDENȚI au organizat dumi
nică seara o manifestație de 
protest în diferite cartiere ale 
orașului Rio de Janeiro, cerînd 
eliberarea liderului universitar 
Vladmir Palmeira. Arestarea a- 
cestuia, la 3 august, a provocat 
o reacție imediată în rîndul stu
denților.

De acum înainte pe pașa
poartele locuitorilor din 
brallar nu va mai figura 
vîntul „colonie". Pentru 
în virtutea noii constituții 
braltarienc, elaborată recent, 
stînca nu mai este considerată 
„coionie a Majestății Sale“ ci 
„dominion al Majestății Sale". 
Ca urmare a noului statut, 
Consiliul municipal și Consi
liul legislativ ale fostei colo
nii se vor reuni într-o singură 
Adunare, formată din nouă 
miniștri, șase membri ai opo
ziției și un „speaker". De a- 
cum înainte, a declarat lordul 
Shepherd, șeful delegației bri
tanice Ia conferința constitu
țională. gibraltarienii vor pu
tea oricînd să se stabilească 
în Marea Britanie, în ciuda 
legii care limitează imigră
rile. în rest, totul va fi ca si 
pînă acum.

Are el, noul angajament, 
șanse de a rezista mai mult 
decît precedentele, din ultimii 
3—4 ani ? Specialiștii înclină 
să răspundă negativ. Pentru 
că, în legătură cu rezolvarea 
problemei Gibraltarului, s-au 
manifestat următoarele ten
dințe :

1) Potrivit dreptului la au
todeterminare, Gibraltarul să 
obțină independența. Această 
teză este susținută de nume
roși gibraltarieni și de O.N.U.

2) Gibraltarul să se alipeas
că complet de Marea Brita-

Gi- 
cu- 
că. 
gi-

Ziarul chilian EL SIGLO a 
publicat textul unei scrisori des
chise primite „pe căi complicate 
și întortochiate* din partea or
ganizației „Tineretul progresist 
patriotic", organizație ilegală a 
tinerilor din Paraguay. Avem în 
față un text prescurtat al acestei @ 
scrisori, reluat de presa elveția
nă. Faptele care ni se dezvăluie 
sînt, realmente, zguduitoare. 0 

Se relevă, astfel, că Paraguay 
este actualmente una din ță- 
rile cu cel mai mare număr dc v 
închisori din lume. Pentru vastul 
apaiat de represiune (poliția po- 
litică secretă, poliția judiciară, 
gărzile mobile, poliția militară) 
s? cheltuiește de 25 de ori mai 
mult decît pentru învățămînt. ™

Arestările și întemnițările sînt , , __ ..... _
un lucru frecvent în rîndul tine- A nedumerit la început. Explicația 
rilor care exprimă chiar și cea dată de colectivul de selecție
mai mică nemulțumire la adresa care a hotârit să trimită în aceste
regimului actual. Numai în urma întreceri, cu mici excepții, numai
demonstrațiilor studențești, din oameni foarte tineri, talente re-
primăvara acestui an, au fost a- marcabile dar neconsacrate încă,
runcați in închisoare 260 de ti • a fost acceptată nu fără strings re 
neri, printre care conducători ai de inimă.
mișcării studențești ;i ai organi- Motivele acestei rețineri sînt 
zației „Tineretul progresist pa- subînțelese fi între ele primul îl

. . . constituie faptul că în mai toate
Cele mat sălbatice torturi suit domeniile respective de artă,

folosite pentru a fringe voința de avem ora actuală oameni de 
luptă a tinenlor patnoți care cer „semenea foarte tineri deja -in. 
l-be'tț.ț. demoerat.ee f. progres■ t -n marile concuTsuri‘inter.
social. Deținufu sînt adup, de V f„ am fi mers /a
pilda, m stare de asfixiere prin Siaur 
aplicarea unui sac de plastic A 'Z,.,. .umplut cu gaze toxice. Alteori. • Tsoh a‘ ar e' noas*re au
ci sînt spînzurați de cite un de- s“ nf arat,e ca men,a cu
get al fiecărei mîini fi biciuiri ^crederea cu care au
apoi cu cravașele. In scrisoarea 9 fojt mcestrfr. O pregătire senoa- 
deschisă sînt citate numeroase a- țen°co, maximă atenlie, acor-
semenea fapte. Vom reproduce zilele Festivalului parți
alei doar cîteva din ele. cipării la concursuri — calități
- La mijlocul lunii decembrie >,e.c',re din nu d°-

a anului trecut, poliția miiitară ^^dit o seamă dintre sportwu nof- 
a .înconjurat cîteva corpuri de W ,r‘ f'^tap prezenf. <n mtrecen 
case din cartierul muncitoresc de ,~au sa trree in moa fi-
la Assuncion, arestind numeroși 9 resc treptele primei lor con- 
tineri muncitori. Tinerii au fost sacrari internaționale. Cu deose- 
bătuți crunt și în tot timpul dru- a emoționantă a fost pentru 
mului pînă la postul de poliție 9 mine evoluția celor^ doi proaspeți 
au fost obligați să se tîrâscă pe absolvenți ai 
mîini. Mai mulți dintre ei, prin- a bucureștean — 
tre care frații Rudy și Edwin ™ 
Martinez, au căzut în comă în 
urina loviturilor primite. După A 
două zile, Edwin a murit.

— In martie a.c., un grup de
studenți de la Facultatea de A 
drept au fost arestați sub învi
nuirea de a „se fi exprimat îm
potriva controlului poliției în fa- 0 
cultăți". Unul din „stîlpii" poli
ției politice, Carlos Ignacio Pa
lacios, s-a „ocupat“ personal de 
„anchetarea studenților". Li s-a 
aplicat faimosul „sac din plastic', 
au fost supuși șocurilor electrice. 0 
Unul dintre arestați, Antonio 
Faro, a încetat din viață în urma _ 
torturilor. 0

La tQate acestea trebuie adău
gată larghețea cu care „justiția" 
paraguayană dă grele sentințe de 0 
temniță și muncă silnică fără nici 
un temei plauzibil. Vom cita — a 
din datele scrisorii amintite — ™ 
doar un singur caz: doi liceeni 
din localitatea Pernit au fost a 
condamnați la un an închisoare " 
pentru că „au citit manifeste ale 
opoziției ilegale".

Realitățile triste pe care ni le “ 
relevă scrisoarea deschisă a ti
nerilor paraguaieni, trezesc un 
sentiment de revoltă împotriva 
represiunilor patronate de autori
tățile de la Assuncion, un senii- 
ment. de caldă simpatie și soli
daritate față de tineretul progre- _
sist din mica țară latino-ameri- 
cană.

străzile Mamlei după violentul cutremur de 
vineri

nie, devenind parte integran
tă a metropolei engleze. De 
această părere sînt mai ales 
gibraltarienii de origină brita
nică și unele cercuri engleze

3) Situația să rămînă așa 
cum este. Aceasta e poziția o- 
ficială atît a guvernului teri
toriului, condus de Joshna 
Hassân, cît și a Londrei

4) Gibraltarul să fie alipit 
Ia Spania. Aceasta este, fi
rește, teza Madridului.

contradicție cu Declarația pri
vind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonia
le, noua constituție nu va fi 
acceptată de partizanii inde
pendenței și nici de O.N.U. 
Apoi, trebuie incluși în calcul 
și partizanii integrării la Ma
rea Britanie; aceștia au ac
ceptat noua constituție ca pe 
o formulă provizorie, propu- 
nîndu-și sa acționeze în con-

De la colonie
la... dominion

Pînă acum cîștig de cauză 
au avut partizanii statu-quo- 
ului, indicați de noi la punc
tul trei de mai sus. Acesta 
este și sensul noii constituții 
care, după cum s-a văzut, nu 
schimbă mai nimic. Dar toc
mai din cauză că reprezintă 
doar unul din punctele de ve
dere exprimate, șansele de re
zistență ale noului statut sini 
reduse.

în primul rînd, după păre
rea observatorilor, fiind în

tinuare pentru realizarea ali
pirii. „Căsătoria dintre stîncă 
și Regatul Unit, a declarat 
unul din purtătorii lor de cu
vînt. este conformă tuturor 
normelor și nici un fel de 
parlament nu va putea sfărî- 
ma legăturile care s-au creat".

în sfîrșit, e vorba de atitu
dinea Madridului, considerată 
ca esențială, știut fiind că el 
urmărește obținerea cu orice 
preț a teritoriului. Iată reac
ția guvernului spaniol Ia noua

Succesul tinerilor soli
ai artei românești

Componența grupului nostru 
artistic care urma să ne reprezin
te în concursurile Festivalului de 
la Sofia, de ce să n-o spunem, a

veanu și Eduard Tumagianian — 
pe care îi ascultasem cu nici 
două luni în urmă la ultimele lor 
examene de studenți. Aprecierile 
profesorilor lor ca și cele ale con
ducerii Operei române care i-a 
angajat chiar în preziua plecării 
la Festival, se confirmă cu bric.

Deși au trebuit să-și confrunte 
potențele cu mulți interpreți de 
valoate recunoscută, ca si colegii 
lor de la muzică clasică, mesage
rii mult răsfățatei și discutatei 
noastre muzici ușoare au demon
strat că auspiciile le sînt mai fa
vorabile la poalele Vitoșei decît 
la ale Tîmpei. Elena Neagu, 
Anda Călugăreanu, Luminița Do-, 
brescu, Jean Păunescu și exce
lenta noastră formație „Sincron' 
ne-au convins ca muzica ușoară 
cînd nu este privită cu ușurință, 

. poate constitui un prilej de sa
tisfacție.

La concursul în domeniul
tei populare, unde de regulă re
prezentanții noștri sînt cîștigătorii 
virtuali, așteptările au fost între
cute. Premiul „Orfeu" oferit de 
guvernul bulgar lui Gheorghe 
Zamfir, cele 7 medalii de aur, 
3 de argint și 4 de bronz, au fă
cut să strălucească și mai viu co
moara creației noastre populare.

Naiul, revelația miraculoasă a 
tuturor festivalurilor, avîndu-i ca 
protagoniști pînă acum pe Da
mian Luca sau Stanciu Simion,

ar-

și-a găsit în Gheorghe Zamfir nu 
numai un virtuos tehnician ci și 
un artist de o aleasă sensibilitate 
și inteligență. Angela Baciu, prin 
interpretarea atît de autentică, de 
un deosebit rafinament a unor 
cîntece ardelenești și Maria Pie
trarii, cu prezența ei scenică fer
mecătoare și idilele sale șăgalni
ce l-au secondat îndeaproape.

Dansurile populare, punctul 
fortisim al întregii noastre trupe 
artistice, prin Călușar,. Bărbunc, 
Făgăraș și Fluierul fermecat au 
adus în scenă vigoarea și grația 
acestui gen de artă care în exe
cuția românilor au uimit nu o 
dată lumea.

Toate acestea se concretizează 
deci în 9 medalii de aur, 8 de 
argint, 9 de bronz și premiul spe
cial „Orfeu". Este un bilanț care, 
credem, că ar deveni și mai rele
vant dacă pe una din scenele 
Bucureștiului, peste cîteva zile, 
proaspeții noștri laureați ar ară
ta publicului virtuțile cu care au 
reprezentat arta românească la 
Festival.

NICULAE STOIAN

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, To
dor Jivkov, și soția, au oferit 
luni seara o recepție în cin-

Conservațorului
Eugenia Moldo-

Întilnirî prietenești
spe- 
EU-

con- 
ne-a

SOFIA, 5 august (prin te
lefon de Ia trimișii noștri 
ciali, IOAN TIMOFTE și 
GENIU OBREA) :

„O întîlnire pe care o 
sider fructuoasă, deoarece
permis să ne cunoaștem și prin 
aceasta să ne apropiem". Este 
caracterizarea pe care preșe
dintele Uniunii Tineretului din 
Somalia a făcut-o convorbirii 
sale cu reprezentanții delega
ției române la Festivalul de la 
Sofia. în fiecare zi, începind 
cu primele ore ale dimineții, 
la cantonamentul nostru so
sesc membri ai delegațiilor de 
pe toate continentele. Numă
rul intilnirilor cu aceste dele
gații se apropie de 70. Oaspe
ții sînt tineri care aparțin u- 
nor curente politice din cele 
mai variate, care sînt înregi
mentați în diferite organizații 
și care aspiră la unirea tu
turor forțelor democratice ale 
generației tinere în lupta pen
tru împlinirea nobilelor ei 
idealuri. Firește, este greu 
să-ți sintetizezi cîmpul larg de A probleme abordate în aseme- 

w nea convorbiri. Se discută 
despre problemele specifice ti- 0 neretuluj din țările respective, 
se pun întrebări, se dau răs
punsuri și, totodată, se exami- 0 nează probleme de interes co
mun. Uneori, aceste convor- 
biri reprezintă primul contact 0 dintre U.T.C. și alte organi
zații de tineret, ca în cazul 
Federației Tineretului din Pa
kistan, Tineretul Revoluționar 
din Burundi și al Uniunii Ti- 

• neretului de Centru din Fin
landa. Domnul Matti Pollincn, 
membru al C.C. al Uniunii Ti
neretului de Centru din Fin
landa, aprecia pozitiv acest 
prim contact și își exprima 

a convingerea că între cele două 
" organizații se vor dezvolta re

lații cît mai strînse. Cunoaștem A România, politica ei și sintera 
de părere că există bune con
diții pentru lărgirea legături- 0 lor dintre tineretul român și 
pakistanez — afirma A. M.

Masud Nagui, președintele Fe
derației Tineretului din Pa
kistan.

Din numeroasele întîlniri 
ale delegației române merită 
a fi consemnate și cele cu or
ganizații cu care U.T.C. are 
bune și vechi relații; Uniu
nea Tineretului Comunist 
Francez, Uniunea Tineretului 
Iugoslav, Tineretul Socialist 
din Republica Arabă Unită 
etc. Mulți dintre oaspeții noș
tri au exprimat o apreciere 
deosebită la adresa activității 
constructive pe care delegația 
României a depus-o la cel 
de-al IX-lea Festival Mondial, 
eforturile sale pentru ca a- 
ceastă manifestare să se des
fășoare într-o atmosferă de 
înțelegere și respect reciproc, 
fără discriminări și îngrădiri. 
Reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Chile. Maroc. 
Venezuela. R. P. Ungara. Re
publica Dominicană, Anglia, 
Brazilia etc., ne-au vizitat și 
în cadrul convorbirilor desfă
șurate într-o atmosferă ami
cală s-a stabilit dezvoltarea 
viitoare, în continuare, a re
lațiilor între organizațiile 
noastre, s-au perfectat vizite 
reciproce, schimburi de dele
gații etc. Chiar după Festival, 
un grup numeros de reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret și studenți din mai multe 
țări ale lumii vor vizita Ro
mânia, la invitația C.C. al 
U.T.C.

Zen Un, șef adjunct al dele
gației R P. D. Coreene la Fes
tival, relata despre frățeasca 
admirație cu care tineretul și 
poporul coreean urmărește 
succesele României socialiste.

Conducătorul delegației tine
retului din Laos, Visiene, a re-

levat în cursul unei întilnirî 
sentimentele de sinceră sim
patie pe care poporul din Laos 
le nutrește fața de poporul 
român, constructor al socialis
mului. exprimîndu-și. totoda
tă, mulțumirea pentru solida
ritatea activă pe care o mani
festă tineretul și poporul nos
tru cu lupta eroicului popor 
al Laosului împotriva agresiu
nii americane, pentru respec
tarea dreptului poporului lao
țian Ia o viață liberă și inde
pendentă.

Membri ai delegației noastre 
au fost oaspeți ai clubului so-, 
vietic. Primul secretar al CC.^ 
al Comsomolului, Evgheni 
Tiajelnikov, a salutat cu căl
dură pe solii tineretului ro
mân. A răspuns tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru 
problemele tineretului, care a 
subliniat relațiile de strînsă 
prietenie dintre U.T.C. și Com- 
somol, dintre tineretul celor 
două țări.

Domnul Moussa Keita, mi
nistrul tineretului și sportului 
din Mali, 
întrevedere .cu 
nistru pentru 
neretului. Cu 
fost discutate 
vind colaborarea 
din cele două țări.

Seara, Ia ora cînd scriem a- 
ceste rinduri, Ia clubul ceho
slovac se desfășoară intilnirea 
dintre membri ai delegațiilor 
română și cehoslovacă prezen
te Ia Festival. Un coleg ne-a 
telefonat din sala întîlnirii, 
comunicîndu-ne că domnește 
o atmosferă de caldă și fră
țească prietenie.

pentru

a avut o cordiala 
Ion Iliescu, mi- 
problemele iî- 

acest prilej au 
probleme pri- 

tineretului

Mesaj din Haiti
constituție: „Instaurarea unei 
noi constituții în Gibraltar — 
a declarat ministrul de exter
ne — va avea ca efect dis
pariția oricărei baze legale a 
ocupării acestui teritoriu. Gi
braltarul va deveni astfel o 
bucată de pămînt spaniol ocu
pată ilegal cu forța armelor 
(le către o putere străină, cu 

. toate consecințele foarte gra
ve care vor rezulta din aceas
tă situație". Comunicatul lui 
Castiella arată apoi că noua 
constituție constituie „un act 
inamical" față de Spania, „o 
sfidare" la adresa O.N.U. și 
un obstacol în calea viitoru
lui gibraltarienilor, a căror 
securitate nu poate fi asigura
tă decît „printr-un acord his- 
pano-britanic“. Documentul 
respinge, în încheiere, orie» 
dispozițiuni legislative interne 
„menite să ducă Ia perpetua
rea unei situații coloniale con
damnate de O.N.U." și cere 
rezolvarea problemei în spiri
tul cunoscutei rezoluții a Na
țiunilor Unite (prin tratative 
între Spania și Marea Bri
tanie).

Din toate aceste motive, se 
afirină că Londrei îi va fi tot 
așa de greu să-și mențină 
„dominionul" precum i-a fost 
pînă acum cîteva zile și cu 
colonia.

ION D. GOIA

Cei dci interlocutori ai noștri 
nu-si pot spune numele adevărat 
ci doar pe cele cunoscute de ca
marazii din lupta ilegală : Con
stantin și Frantz Mark. Ei vin 
dintr-o țară în care orice activi
tate în cadrul vreunei organizații 
democratice este sancționată cu 
ani grei de închisoare : Haiti.

— Care este cadrul politie și 
social în care se desfășoară lupta 
tineretului Haitian la ora actuală ?

Conducătorul delegației de ti
neri haitieni Ia Festival, Constan
tin, ne răspunde cu amabilitate :

— Aș vrea să precizez că lupta 
tineretului Haitian se duce în con
diții neînchipuit de grele. în 
1959 a fost înființat Partidul în
țelegerii Populare. în același an 
au luat ființă numeroase organi
zații printre care Ligile țăranilor, 
Uniunea Națională a cadrelor din 
învățămînt superior precum și 
două puternice organizații de ti
neret : Uniunea Națională a Stu
denților Haitieni (UNEH) și Liga 
Tineretului Popular. Aceste două 
organizații de tineret au avut de 
la bun început o activitate bo
gată, pregătind greva generală a 
studenților din 1960 fiind spriji
niți în același timp de toate; ce
lelalte organizații. Greva noastră 
a fost zdrobită de marionetele lui 
Duvalier și toți liderii aruncați 
în închisori. Duvalier a împins în 
ilegalitate nu numai UNEH dar 
și pe celelalte organizații înfiin
țate în 1959. Tactica luptei noas
tre s-a schimbat adaptîndu-se 
condițiilor de ilegalitate în care

se află toate organizațiile demo
cratice : noul drum ales este cel 
al luptei armate.

— Valul terorii — ne spune 
interlocutorul nostru — lovește 
pe toți patrioții sinceri, pe toți a- 
ceia care doresc ca țara noastră 
sa înainteze pe drumul progresu
lui. în această situare pentiu a 
rezista violenței reacțiunii, lupta 
armată ne este indispensabilă. Ti
nerii organizați în celule de ac
țiune contribuie efectiv la orga
nizarea răscoalelor țărănești din 
regiunea centrală populată Cui de 
Sac ca și a răscoalei locuitorilor 
orașului Cap Haitien din nordul 
țării. Poliția a răscolit casă cu 
casă și a trimis în închisoare pe 
foarte mul ți oameni dar cu toate 
aceste măsuri represive, acțiunile 
forțelor democratice se intensifică. 
Forțele patriotice, progresiste din 
Haiti țin, desigur, seama și de 
pericolul pe care îl reprezintă o 
eventuală intervenție armată a 
S.U.A. în Haiti. Americanii știu 
bine cît de șubredă este dictatura 
lui Duvalier și sc tem că în vii
torul apropiat forțele de stînga 
vor prelua puterea în țară. Știm 
că ei așteaptă un moment favo
rabil, un pretext pentru a debar
ca în Haiti așa cum au făcut și 
în Republica Dominicană. Dar un 
singur lucru este limpede : nu 
există nici o forță care să fie ca
pabilă sa îrifrîngă lupta maselor 
populare din Haiti pentru liber
tate și progres.

DOINA TOPOR
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