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ADUNÂRI G EIVERALE ALE

SALARIAȚ1LOR DIN ÎNTREPRINDERI
t

optime lucrărilor

PENTRU POLITICA
Investigații întreprinse de-a lungul mai multor săptă- 

mîni în medii dintre cele mai diverse ne-au relevat, cu 
puterea de convingere a nenumărate argumente, un a- 
devăr de necontestat: tinerii de toate vîrstele, de toate 
profesiile manifestă un interes consecvent și matur pen
tru problemele politice. Nu un interes exterior, nu simplă 
curiozitate de a afla „ce se mai petrece în lume" ci mult 
mai mult Locul și rolul tineretului în viața societății 
noastre așează la temelia acestui interes virtuțile respon
sabilității, ale poziției active față de cursul tuturor eve
nimentelor din viața politică și socială. Integrarea deplină 

_______ i în multiplele preocupări ale partidului, alo 
întregului popor — trăsătură caracteristică a tineretului 
nostru — stimulează în rîndul acestuia pasiunea pentru 
problemele dezvoltării societății, preocuparea pentru ma
rile confruntări politice și ideologice ale epocii, pentru 
cunoașterea și înțelegerea fenomenelor complexe ale evo- 
luției lumii contemporane.

Sondajele au relevat, de asemenea, că interesul tinere
tului pentru această problemă este indisolubil legat de 
efort. Pătrunderea fenomenelor, justa receptare a mesaje
lor contemporaneității, înțelegerea evenimentelor, adop
tarea unui punct de vedere științific, a unei poziții în 
concordanță cu legile obiective ale dezvoltării societății

1 și dinamică 
" întregului d

presupun strădania continuă de cunoaștere, de apreciere, 
de asimilare.

Din aceasta decurge una din sarcinile deosebite ce re
vin Uniunii Tineretului Comunist Organizație politică 
revoluționară, U.T.C. are datoria să vină în intîmpinarea 
dorinței tinerilor, să le faciliteze, prin răspunsuri adecva
te, complete, convingătoare la problemele care îi preocu
pă, efortul dd cunoaștere și înțelegere a fenomenelor 
politice.

Consfătuirea pe țară a stabilit în această direcție sarcini 
de o mare însemnătate, jalonînd direcții capabile să asi
gure atit îmbogățirea conținutului, cit și a formelor de 
activitate prin care organizațiile U.T.C. își propun educa
rea politico-ideologică a tinerilor, subliniind că realizarea 
acestui obiectiv este hotărîtoare pentru contribuția pe 
care U.T.C. și-o aduce la formarea noilor generații de 
luptători pentru cauza socialismului și comunismului.

Pornind de la aceste considerente, de Ia necesitatea unei 
afirmări largi a celor mai valoroase experiențe, a înlă
turării oricăror semne de formalism, de inerție, de rezis
tență la nou, prin ciclul de materiale pe care îl inaugu
rează astăzi, ziarul nostru invită la o amplă confrunare 
de opinii pe tema: „Ce răspuns primește INTERESUL 
TINERILOR PENTRU POLITICA".

Uriașul de metal se supune docil măiestriei omului 
Foto: C. CONSTANTIN

Ca simpli trecători pe stradă, 
am observat nu o dată coloane 
în șir de autobasculante cu în
cărcătură de beton 
purtînd inscripții 
„I.U.T.—D.G.C.M.". 
acestei întreprinderi 
printre principalii colaboratori 
ai constructorilor în realizarea 
obiectivelor social-culturale și 
a noilor ansambluri de locuințe.

...Se apropia ora de deschide
re a adunării gendtale a repre
zentanților salariaților. în sală, 
conducători auto, excavatoriști, 
macaragii, tehnicieni și ingineri, 
înainte de a intra în tema pro- 
priu-zisă a adunării, trebuie să 
subliniez tinerețea acestui co
lectiv. promovarea cu încredere 
în posturi de conducere a unui 
mănunchi de talentați ingineri 
mecanici. Poate tocmai de aceea 
această caracteristică a fost 
evidentă și în cadrul adunării 
generale, unde s-au analizat în 
spirit crtic cele mai esențiale 
probleme economice în strînsă 
legătură cu cerințele șantierelor 
din Municipiul București.

Informarea prezentată de pre
ședintele comitetului de direc
ție, Ion Bulacu, a subliniat că 
datorită eforturilor întregului 
colectiv de muncă, pe semestrul 
întîi al acestui an producția va
lorică a fost realizată într-un 
procent de 103,2 la sută, obți- 
nîndu-se, totodată, o producție 
suplimentară față de sarcina 
planificată de trei milioane lei. 
De asemenea, costul pe 1 000 lei 
producție a scăzut fată de ace
eași perioadă a anului 1967, re- 
prezentînd pentru volumul to
tal al producției un beneficiu 
suplimentar de circa un milion 
lei.

încă de la înființarea sa, co
mitetul de direcție și-a înscris

și mortar, 
cunoscute : 
Lucrătorii 

se numără

pe agenda de lucru cîteva obiec
tive de primă importanță dintre 
care relevăm elaborarea de 
proiecte tehnologice tip pentru 
lucrările cu frecvență mare, 
extinderea perimetrului de re
parații și depanare prin schimb 
de agregate, stabilirea volumu
lui de lucrări și a termenelor 
de execuție la. introducerea uti
lajelor în reparație, desfășura
rea în bune condiții a proce
selor de întreținere în confor
mitate cu tehnologia stabilită 
etc. Din acest unghi de vedere 
informarea a scos în evidență 
participarea efectivă a cadrelor 
tehnico-economice, a maiștrilor 
și a muncitorilor la rezolvarea 
cu eficacitate a problemelor 
care au. stat în fața întregului 
colectiv de muncă. Mulțe dintre 
obiective au prins, de altfel, 
viață în scurt timp. Bunăoară, 
în scopul conjugării intereselor, 
muncitorilor în creșterea gra
dului de folosire a mijloacelor 
din dotare cu cele ale beneficia
rilor din execuție, pentru reali
zarea sarcinilor de prestații în 
condițiile unei deserviri optime, 
s-a hotărît ca activitatea de ex
ploatare la majoritatea puncte
lor de lucru sa se organizeze di
rect de către secțiile întreprin
derii de utilaj transport. Acest 
procedeu a permis o mai com
pletă folosire a capacității, 
printr-o corelare operativă a 
mijloacelor cu sarcinile de 
transport și cu o aprovizionare 
ritmică a punctelor de lucru.

PETRE GHEORGHIU 
(Continuare în pag. a V-a)

FLORI APLAUZE

Sala mare, de spectacole, impunătoare 
și gravă a noii Case de cultură din lo
calitate erâ, poate cu excepția ultime
lor rînduri de bănci, plină. Răspunzînd 
invitației comitetului U.T.C. municipal 
ne aflăm printre cei prezenți la această 
acțiune anunțată astfel pe afișul pus la 
intrare : lntilnire a elevilor liceului nr. 
1 cu un activist al comitetului 
de partid.

Pe scenă prezidiul își face apariția și 
întâlnirea începe. Prezentări de* rigoare, 
după care vorbitorul abordează tema so
licitată. O temă de interes major, refe
ritoare la mișcarea comunistă și mun
citorească internațională. Prezentarea 
liberă, nuanțată atestă nu numai pre
gătirea vorbitorului, ci și calități orato
rice ; expunerea documentată, logică ni 
se pare chiar dintru-început atractivă.

Nimic nu avem a reproșa nici invitatu- A f
lui, nici celor pentru care a fost invitat, w LOCUI Sf TObIBB llHăfUIHI 
Numai că, stînd alături. în aceleași rîn- y
duri de fotolii și fiindu-ne. cun s-ar 
spune, la îndemînă să le măsurăm ges- ™ 
turile. reacțiile ne-a surprins la ei o vi
zibilă stare de oboseală. Dacă expune- A 
rea ar fi neinteresantă, sau peste mă- 
sură prelungită, am mai înțelege. Dar 
în cazul acesta ? A

După obișnuita formulă „vă mulțumim 
pentru** — și tot atît de obișnuitele a 
aplauze, am căutat. în prezența invita- ™ 
tului. să aflăm explicația. Și n-a fost 
greu : peste 30 de tineri, solicitați să ne 
rezume subiectul expunerii, n-au reușit 
să formuleze — evident cît de cît corect

în viața satului

contemporan

Pietricica

municipal
Foto: O. PLEC AN(Continuare în pag. a IV-a)

I • Tribuna
I

cititoruluiI
I @ Semnal

N. ARSENIE 
D. MATALA 
M. TACCIU

Piatra Neamț: Vedere de pe

I SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂS P U N D E RI

| în pag. a II

I în pag. a IlI-a
I
I

RAID-ANCHETA INTR-0 CRAMA

I
I

I

1
I

• De ce n-am fost I
I

invitat la ziua

colegului meu

în pag. a IV-a

• Admiterea
îaeultăți

în

septembrie 1968

1 
I

I
I
I

I
I
I
I

VOR DEVENI
TRACTORIȘTII

DIN NOU
COOPERATORI?

Din cerul nemișcat al cîmpiei 
peste pojarul soarelui căzut în 
miriștea țepoasă, se cernea în
serarea. Odihndam, după o zi 
de drumuri,* în margine, lingă un 
vraf de grîu. Dogoarea boabe
lor proaspăt dezghiocate din 
spice îmi încălzea spatele. Mă 
odihneam vînturînd în palmă 
grăunțele și privind întoarcerea 
tractoriștilor la brigadă încer
cam să găsesc o metaforă, cu 
vintele potrivite pentru a scrie 
despre oamenii aceștia unsuroși, 
prăfuiți, înnegriți de toate via
turile cîmpiei, despre oamenii 
care fac pîinea. Cum mi-a reușit 
reportajul nu-mi amintesc.^ Am 
reținut însă o întîmplare care 
a continuat să mă preocupe luni 
și luni de zile. Venind la capătul 
locului. tractoarele și combi
nele au fost luate în primire de 
cîțiva tineri al căror rost pe 
arie nu-l deslușisem pînă atunci. 
Le-au parcat și au început 
să le greseze, să le revizuiască.

— Sînteți elevi în practică ? 
m-am interesat.

—Nu, tractoriști cu diplomă. 
Absolvenți de școală profesio
nală.

— Și, cum de nu aveți trac
toare ?

— Noi avem. Acestea sînt ale 
noastre.

— ?/
— Lucrurile stau așa. Am ab

solvit școala de curînd și deci

avem mai puțină ' experiență. 
Unii dintre noi nici nu au apu
cat* să lucreze cu combinele. 
Grîul trebuie însă strîns repede. 
Conducerea cooperativei ne-a 
propus — s-a înțeles în privin
ța aceasta și cu stațiunea — ca 
la recoltarea griului să dăm 
voie să lucreze pe mașini trac
toriștii lor. Sînt oameni maturi, 
buni meseriași, cu multă expe
riență.

— Dacă au tractoare de ce 
nu lucrează pe ele ?

— Cooperativa nu are trac
toare. Tractoriștii au lucrat 
înainte la noi, la stațiune, unii 
chiar în această brigadă. Nu 
le-a mat convenit însă și au 
plecat. în cooperativă cîștigă 
mai bine de cît la S.M.T.

— Și ce lucrează ei în coope
rativă ? Au un sector mecanic 
așa de mare ?

— Toți lucrează ca îngrijitori 
de animale.

Am trăit multă vreme în mij
locul oamenilor de la țară, sînt 
prin natura muncii în contact 
direct cu universul rural efer
vescent, în plină transformare 
socialistă. Am fost în mulțimea 
entuziastă, în Cîmpia Mureșu-

ION ȘERBU

(Continuare in pag. a V-a)

DOUĂ ORE DUPĂ
MIEZUL NOPȚII

9
împacă mai greu cu fumul 
țigară care le înțeapă ochii, 
dau lacrimile dar rezistă _
stoicism. Cînd se plictisesc își 
caută spațiu liber printre mese, 
pe ringurile de dans și pe unde 
mai pot. încep joaca. Chelnerii 
grăbiți se împiedică de ei, le 
atrag atenția să stea cuminți, 
dar părinții șarjează lezați cite 
un „lasă-i șefule în pace, se 
distrează și e,- cum pot". Con
sumatorii care au luat cu un 
pahar mai mult, trag cîte o 
înjurătură neaoșe la adresa co
piilor.

L„ șofer la I.O.T.C, se află la 
o masă cu amîndoi copiii: o 
fetiță cam de 13 ani și un 
băiețel de vreo 1,0 ani.

— Aveți ceva cu mine ? în-

trebă mirat. Zău, nu înțeleg. 
Spre deosebire de alți copii 
aceștia erau cuminți. Priveau 
liniștiți prin sală cu paharele 
pline în față.

Tatăl a uitat de otrava obsce
nităților rostite cu voce tare, 
la mesele din jur. de aerul 
viciat (fum de puteai să-1 tai 
cu cuțitul), de orele irosite din 
odihna copiilor. Nu departe. în- 
tr-un alt colț al cramei, o altă 
familie onorabilă cu doi copii 
blonzi și drăgălași cam de 5—6 
ani. Unul doarme cu capul 
masă, oboseala l-a doborît, 
altul se zbenguie. Bunica îl 
călește mereu. îl amenință, 
face promisiuni. Degeaba.

— I-am scos puțin în lume, ne 
spune bunica, să mai vadă și 
ei oameni.

Ce oameni, domnule. Ce oa
meni ? ! Numărăm 10 copii nu
mai la crama „București4*. 
Dacă-î mai adăugăm pe ceilalți, 
de la alte localuri, avem copii 
de ajuns pentru o grădiniță !

Oare unde lj s-au ascuns pă
rinții în noaptea aceea ?

Ei „bine", totuși copiii aflați 
în brațele tăticilor sau mămici
lor sau cei mai mărișori cu 
cîteva șchioape care se țin bine 
pe picioarele lor, au fost duși

pe 
iar 
ci
li

Străzile Clujului nu sînt încă 
pustii. Ușile sălilor de specta
cole abia s-au închis. Fiind 
sîmbătă seara, trecătorii nu mai 
grăbesc pasul. Merg mai încet. 
O plimbare, acum, înainte de 
miezul nopții — cînd mașinile 
trec mult mai rar și aerul este 
răcoros și curat — devine plă
cută. O parte did trecători in
tră în localuri, cei mai mulți 
însă sc îndreaptă spre casă.

Vizitam, în trecere, crama 
„București". Un tînăr blond dis
cută. la intrare, violent cu o tî- 
nără despre care aflăm că a fost 
căsătorită de ^cîteva ori și, de 
fiecare dată, a eșuat lamentabil. 
Iubea plecările. Am reîntîlnit-o 
peste cîteva ore în alt local. Nu 
mai era singură.

Veselia exagerată a multor 
grupuri aflate în localuri pre
vestește „concertul" paharelor 
sparte de la ora închiderii. Un 
grup de patru tineri lansează 
strigăte de „atac" sub o poartă 
alăturată berăriei „Ursus". 
Facem cunoștință : muncesc pe 
un șantier în Cluj. N-au exage
rat cu mult, au rămas în limi
tele „înțelegerii". Promit lucră
torilor de miliție că primul 
popas va fi... patul. Nu i-am 
mai întîlnit.

In mai multe localuri, familii 
„onorabile" — și unei asemenea 
familii, firește, nu-i lipsesc 
copiii — ciocnesc de zor paha
rele. Copiii se plictisesc, mai 
„ciupesc", doar sînt bărbați, ce 
mai! Copiii se îmbujorează. Se

de 
Le 
cu

Cîștigînd cu 5-0, „ti-

neretul" Stelei, a

adus în vitrina clu

bului și „Cupa Bucu-

reștiului“

CITIȚI AMĂNUNTE

IOAN RUSU IN PAG. A V-A l
(Continuare în pag. a IV-a)

A. I. Zâinescu
Se împrîmăvăra încet pe 

dealuri, umflau fragezi mu
guri de viță de vie pe ^cor
zile ca niște arcuri în bătaia 
deșteptătoare a soarelui, iar
ba scotea colț sub pirlcazuri, 
mișunau repezi pîraiele cu 
must de zăpadă în crînguri 
șî printre livezi. Era dumi
nică după-amiază, o liniște 
în sat încremenită, fumul 
pe cer despica leneș nourii, 
malurile parcă ale unui rîu. 
Se dăduse foo de dimineață 
prin grădini la frunzele us
cate de astă toamnă, vreju
rile și gunpaiele toate supte 
după spulberarea în pămîn- 
turi a zăpezii. Era ca un ri
tual, tăcerea însemnînd po- 
vață sau poate mulțumire. 
Cu cîteva zile înainte se na
ționalizaseră moșiile, cona
cele și toate întreprinderile 
sătești care aparțineau de 
acestea. Lua ființă ceea ce 
pe atunci se numea G.A.Ș. 
La mine în comună o moșie 
singură era toată numai viță 
de vie, și la naționalizarea 
ci participase aproape tot 
satul, de la copii și pînă la

SCRISORI
NATALE

bătrîni. Chelarii, cu inven
tarul și cheile se țineau în 
urma comisiei la o distanță 
servilă, așa cum se obișnui
seră ani și ani, de-a rîndul 
pînă cînd cineva care scria 
și întreba de numele fiecă
rui obiect, i-a invitat în iată 
să arate ei și să spună, că 
nu-i timp de pierdut, tot ce 
e în camere, în cămări și 
cămăruțe, în cramă și sub 
ceardacuri, la magazie și 
în obor. N. N., vecin cu mo
șia, el avea casa la margi
nea dinspre austru a satului, 
era membru al comisiei, iar 
după inventar, i s-a încre
dințat . paza și „răspunderea 
pînă Ia noi dispoziții- a tot 
ceea ce s-a consemnat în pro
cesul verbal; în plus, să în
ceapă lucrările la vie, oa
menii vor fi plătiți după 
normă și pot să cîștige in
tr-o zi cît altă dată în două. 
Cei prezenți, sătenii, s-au 
uitat unii la alții, au dat 
din cap. asta însemnînd „om 
vedea noi și pe urmă vor
bim". După aceea 
au intrat firesc în . „ . 
lor nou. au început muncile 
în vie, la dezgropat șî tăiat, 
la hărăcit, cerciiit și săpat. 
Era totul în ordine, iar „noi
le dispoziții" îl numeau pe 
N.N. maistru viticol, funcție 
asimilată mai tîrziu, în ur
ma unor examene și a înde
lungi ani de experiență, cu 
cea de brigadier. în primă
vara aceea însă, la scurt 
timp după numire, apele s-au 
tulburat puțin. Era cum 
spuneam într-o duminică 
după-amiază. cu o liniște

(Continuare în pag. a Il-a)

Șl EXPUCATIILE
Sînt, probabil, puține echipe 

de fotbal în țară care au avut 
suporteri atît de devotați ca 
„U“ Craiova. Spunem a a- 
vut, pentru că, în general, 
nu-i mai are, comportarea 
de pe gazon și, mai ales, din 
afara lui, a „leilor", i-a făcut 
pînă și pe cei mai pasionați sus
ținători să-și dezavueze favoriții. 
Pentru prima dată în cei aproa
pe douăzeci de ani de activitate 
competițională a echipei, antre
namentele sale s-au desfășurat, 
în ultimul timp, cu tribunele

lucrurile 
făgașul

aproape goale, iar lîngă arteziana 
din centrul orașului sau în față, 
la Minerva, (tradiționale locuri 
de întîlnire ale „tifossilor" cra- 
ioveni), discuțiile celor cîțiva în
tâlniți sînt dintre cele mai nepă- 
sătoare la adresa „Universității" 
Pînă chiar și „cronicarul casei", 
poetul Petre Dragu de la „Ra-

GH. FECIORU 
DAN VLAD*

(Continuare în pag, a V-a)
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= VERSURI
Antologia dîn „Versurile- 

lui Grigore Hagiu (colecție 
Albdttot a Editurii pentru 
literatură) este un bun prilej 
oferit criticii pentru a defini 
profilul autentic al acestui 
poet. Nu va fi probabil prea 
simplu fiindcă la o primă 
lectură, cititorul poate fi 
derutat de multiplele „chi
puri" Ce i se oferă. Care să 
fie cel adevărat ? Sau poate 
toate valențele îl reprezintă 
în egală măsura ? Cert e că 
una dintre cele mal frumoase 
piese ale Volumului este 
„Măiastră,". „O pasăre îmi 
stă mereu în preajmă / de 
vreme ce o pot gîndi neîn
cetat ' ... / cînd beau , o simt 
zViânifld / curii viscolește 
pîriă-h creier / și uneori e 
aerul ce-1 trag în piept / 
înnăbușlndu-mi surd plă- 
mlnll / cu un vlrtej uscat de 
perie / îi fulgeră Pe plierii 
ascuțit / de cite ori încep să 
scriu. „Măiastră" ar fi. nu 
fhâi încape îndoială, un sim
bol (sau poate pur șusimplu 
6 descripție ?) a dyionului 
artistului așa incit. zcu asta, 
am intra mai degrabă în 
zona psihologicului și doar 
într-o mică măsură în cea a 
specificului creativității ex
teriorizate. în esența sa, poe
tul nu ni s-a părut nici un

ARAMĂ: Re așteaptă marea
Apărută in edltrirâ militară, 

cartea poate constitui o lec
tură interesantă pentru ti
nerii care ar dori să devină 
marinari. Protagonistul, care 
se cheamă simplu, Cost el 
Munteanu (ori In literatură 
numele ajută la definirea și 
fixarea unei personalități) 
este băiat bun dar cam re
pezit. recalcitrant, brutal cu 
tovarășii „de bord“ și nu 
odată cu unii superiori. în 
echipaj nu are un mime prea 
bun : „Unii îl compătimeau, 
alții susțineau dă/e un om de 
nimic. alții îl numeau 
ghinionist și-l evitau" (p. 143). 
Pînă la urmă, cu ajutorul 
sergentului Nițu care învă
țase „la școala pedagogică 
(...) o mulțime de lucruri 
deapre sufletul omului și 
despre căile de a-1 trans
forma" (p. 144) se observă că 
tînărul artilerist „nu . e un 
element negativ" (...) pe car© 
nu te poți baza (p. 145) ci 
doar nițeluș înrăit" și deci 
recuperabil. Ba chiar se con
stată cft are „ochi de mari
nar" (p. 298). Firește, cei de 
la bord âu și — cum zice 
autorul — viață personală De 
exemplu : „Una din scrisori 
dădea de înțeles locotenen
tului Dănllfi că animația Ca
pitalei, neonul de pe bule
varde si zecile d? cinemato? 
grafe nu constituie elemen
tul esențial pentru fericirea 
cuiva, iar climatul maritim îi 
priește de minune autoarei 
scrisorii. Drept răspuns Dă
ruia trimise o telegramă în

oare spunea doar atît 1 Slnt 
fericit. Stop. Te aștept cu 
drag" (p. 258). Are haz lui 
caporal. Geană care se ocupă 
cu organizarea clubului ma
rinarilor de la dragoare : 
„Nu stricați alinierea sca
unelor. frățloare ! (...) toți 
luau notițe în carnețele (o 
inovație a secretarului care 
făcuse rost de carnețele sub
țiri, cu coperte de carton 
galben și le distribuise tu
turor uteciștilor. cu reco
mandarea strașnică de a nu 
scrie în ele decît problttne 
de organizație : data și or
dinea de zi a adunărilor, 
sarcini Individuale. însemnări 
din timpul discuțiilor). 
Adesea însă avea prilejul 
să constate încălcarea a- 
cestor reguli : sub numele 
unuia care lua cuvîntul și 
probabil bătea apa-n piuă, 
în loc de însemnări se așter- 
neau profiluri de pirați cu 
pipă și papagal pe umăr. Ini
țiale mari cu umbre hașurate 
care ar H făcut cinste 
oricărui pictor de firme, di
hănii înspăimântătoare re- 
p rezon tind fauna irchfpcită 
a altor planete, siluete de 
nave, mașini de curse, cari
caturi și epigrame la adresa 
celor care abuzau de răbda
rea adunării. De Secare dată 
cînd constata asemenea ne
reguli. Geană îl ruga amârît 
pe artistul de ocazie să rupă 
fila respectivă si să dove
dească mai multă conștiință*, 
(p. 182'.

ADRIANA ILIESCU

HORA
(Urinare din pag. 1)

în sat încremenită, tăcerea 
insemnînd povață sau poate 
mulțumire. Dimineața. N. N. 
angajase lăutarii pentru 
horă, avea și „răspunderea" 
petrecerilor din sat, iar a- 
cum. pe sub prînz, privea 
de pe prispă la via care i se 
dăduse în grijă cînd, pe sub 
coastă, vede pîlcuri-pîlcuri 
de oi. Vremea rîndului cu 
oile printre butuci trecuse 
de câteva Șăpiâmîrii. se unuia 
mugurul de viță și oile 
dar mai ales mieii îl rodeau 
fraged pînă la lemn. Cine 
prindea acum o oaie în vie, 
o tăia și o arunca peste gard» 
așa era neîndurătoare legea 
din bătrîni. așa era veghea 
1a căpătâiul primăverii, pen
tru apărarea ei și a înflori
rii. N. N. și-a luat o haină 
pe umeri și a apucat într-a- 
colo. La adăpost de vîht, 
sub nuci, ședea tolănit pe 
frunzare T. Z„ vecin din 
cealaltă parte cu moșia și 
care gtrînsese oile alor săi, 
printre care și ale Chelari- 
lor. cu care făcea rînd și a- 
veau ei mai înainte și 
alte afaceri cu culesul și a- 
poi cu crama ; strînsese deci 
oile și le rotea acum prin 
vie. N. N. s-a apropiat de ei 
cu mîinile în buzunare, nici 
gînd de ceartă sau de bătaie. 
Voia numai să-i spună cu 
frumosul să-și ia oile 
de-aici și să le ducă în 
crânguri. Dar cînd să se * 
aplece spre el» îl credea 
adormit, T. Z. i-a repe
zit muchea toporașuluî în 
frunte. S-au apucat zdravăn 
în brațe, rostogolindu-se în 
pumni, care cum putea mai 
tare pe povîrniș. Curînd au 
sosit la locul, bătăii și frații, 
și cumnatele, socri și neves
tele celor doi, via cîi e de 
largă a fost străbătută de Ia 
un capăt la altul, bătătorită 
cu țipete și aruncări de 
pumni. Oile au ros mugurii 
în voie, iar toamna de pe 
povârnișul cu nuci s-a mai 
putut culege doar cît să sa
turi un stol de mierle, într-o 
după-'masă. Bătaia a împăr
țit în două ființa însăși a 
satului, prilejuind aditeferi 
aminte nerăzbunate. înjură
turi, vechi răfuieli netermi
nate. Așa că satul întreg, 
împărțit în două, a început 
să-și arunce pumnii măciu
că, izbind care încotro și în- 
contrîhdu-se toți laolaltă, el 
singuri împotriva lor. Se 
însera aprins, iar bătaia că 
o uriașă altă ființă începea 
să- se înmoaie sătulă, răbuf- • 
nind îci-colo în strigăte și 
amenințări. N. N. și T. Z. 
dispăruseră den lt din 
strînsoare șl priveau unui

dintr-an capăt al viei, celă
lalt din altul, cum se des
fășura cu patimă, răbufnind 
acum pentru întâia oară și 
poate că și pentru ultima, 
tot ceea ce strinse «tu! ia 
fierbere și mftcina pe dede- 
sapt ca o boală. In salun. la 
Bodegaru, lăutarii tar ml ți 
pentru horă băteau disperați 
in țambal și in tobă, nmflaa 
acordeonul și retezau parcă 
viorile, cintlnd pentru prima 
oară în viața k>r, la pervtL 
Auziseră ceva larmă dinspre 
conac, nu bănuiau însă că 
oamenii jucau drăcește acolo 
o horă cum nu s-a mai jucat 
vreodată în podgorie și câ 
pentru aceasta nu mai era 
nevoie de lăutari Unul din
tre ei. cimpoieșul, plecase 
să vadă ce se întîmplă și 
cînd a auzit sbîrniind pe 
deasupra măciucile și topo- 
rașele s-a urcat într-un păr, 
desfăcînd cu frică cimpoiul 
și suflînd în el de-i clănță
neau în gijră dinții și îl în- 
junghiau țurloaiele. Cearta 
a amuțit ca prin minune, o- 
dată bătaia s-a înmuiat, cal
dă firile aprige întorcin- 
du-se încet cu fața spre pă
rul de unde veneau sunetele 
mîngîietoare ca din văzduh. 
Se termina astfel hora, iar 
lăutarii plecau acasă arvu
niți pentru duminica cealal
tă.

dionisiac (și cu viță de vie 
încununîndu-mă bahic") $1 
nici pillatiah care să cînte 
livezi și poame, deși s-ar 
zice că există versuri Care 
să ne contrazică : „auzul 
născut pentru stele / miro
sul pentru creșterea fructe
lor / tot ceea ce se desprinde, 
de mine / întorcindu-se în
mulțit / toamna aceasta 
suprapusă / pe toamna cîtor 
strămoși..?** Am spune mai 
degrabă că adevăratul Gri
gore Hagiu este un medita
tiv cu o specifică viziune 
diafană asupra lumii. El a 
avut puterea să ajungă la o 
anume ataraxie lirică de 
sorginte filozofică urrhînd 
astfel o traiectorie pe căre a 
conceput-o și a iluștrat-o în 
literatura română Eminescu. 
Poetul tinde spre „înseni
nare" pînă la acea ..împie
trire'1 care este a solemni
tății interioare. Si totuși prin 
gest nu e niciodată un hiera
tic. se refuză rigidității, nu 
se teme să-și facă din Obiec
tele umile metaforele (p. 142) 
care să-1 reprezinte : poate 
că e o ipostază a ferilUl său 
poetic înrudită cu ffancîăca- 
nismul arghezian. Dar cu 
astă nu am epuizat portretul 
liricului Grigore Hagiu. Zîmbetul tinereții

Foto: O. ARC ADIE

De vint și dulce rugă i-s buzele crăpate- 
Albinele simțirii o cotropeau in stol 
Și stelele-o robiră in viclenii uscate.
In vers cu-atîta slavă i-i sufletul tot goL

Un trup frumos, de ceară, și-un nu știu ce tăcut 
Și armonia șoaptei, ce tristă cînd vorbea !
O să mă ierte viața, cândva, eă n-am băut 
Mirările din ochii-i de pură catifea ? !

Ci de s-o sparge lira, cobori din cer și noapte 
în plopii mei de gînduri de-orice adaos goi.
Fă să le crească muguri, adu-mi prin stele șoapte 
Să pot veciei albe genunchii să-i dezdoi.

Te rupi mereu din mine, cu sloată și polei.
In miez de lumi tc-așteaptă, s-adii printr-o perdea 
Iubirea celor simpli, pierduți printije scîntei.
Cînd Ie vei duce rouă pe foi de micșunea ?

vlhtui

• • • • •
0 SCRISOARE

PE ADRESA

POȘTEI DIN BUZĂU
Dragi tocerz.fi de ie reteepe, 

na e ccal să rd explic de ce 
ânt abonat la «Scmtem tmere- 
tuluT*, de ce ureârrK fi atetc 
cu regvdarite*.e zianJ ac. Dar cu 
nea Petricâ, poștafoL care trebuze 
rd-mi aduci diereie. cm aecazuri 
foarte men. Le prirzesc tot la o 
a «ca doua după ce apar, ba 
uneori, mi le mai primesc deloc. 
Am făcat, pe S4 rume o 
rrcîc^-ijție cctre directorul pytfei 
dxn Brciu, prin cart J-nm adus 
la acerte nereguli. Am
dat cbîar foarte multe exemple 
concrete, tpecificind zdele ând 
n-am primit sand seu ând mi 
s-mx adus pocnet aerele din ssr~ 
md pe doud-trti ale

Mcs muit. de fiecere detd cind 
ms primeam tăend, mi intere
sam la dnopm si cid daci a 
avut cumca o tngtrăere proveni- 
ti de la redacție. Dar nu era ața, 
acolo presa sosise. Deci, cina Q 
poartă cei cere diftsseesâ ziarele.

Cum c-am spus, cu toate că 
am sesizat neregulile de nur rus,- 
nu mi răspuns nici pind a- 
cum ți factorul poftii continui 
să nu-p fad datori Și acum, 
după ce c-am expus felul in care 
sint deservit de către pofta d:n 
Buzău, d rog pe dumneac'vstră 
să faceți lumini în această pro
blemă, pentru ca să meargă 
treaba, corba ceea, ca pe roate. 
Doar nea Petricâ are bicicletă.

In încheiere, vă urez succes 
în munca de zi cu zi, realizări 
cît mai frumoase in domeniul in 
care activați.

Cu stimă.
GRIGORE FLOREA 
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TELEVIZIUNE
MIERCURI, 7 AUGUST 19M

• 10,00 — T. V. pentru specialiștii din indus
trie. Ciclul „Automatizarea". Cum se 
realizează o automatizare industrială 
(reluare).

• 10,30 — închiderea emisiunii de dimineață.
• 17.30 — Pentru școlari. „Ex-Terra ’68“.
• 18.00 — Telecronica economică. Ancheta T. V.

Păsări călătoare
• 18.30 — Curs de limba germană — reluarea

lecției a 4-a.
• 19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret.

„Prietenii mării'1.
• 19.30 — Telejurnalul de seară.
• 19,50 — Buletinul meteorologic.

— Publicitate.
• 20 00 — Soliști de muzică populară.
• 20.15 — Transfocator.
• 20,45 — Avanpremiera.
• 21)00 — Telecinemateca „Pisălogul" — pro

ducție a studiourilor din R. F. a Ger
maniei. Prezintă Alice Mănoiu.

• 22,35 — Vacanță pe portativ.
• 22,50 — Panoramic.
• 23,10. — Telejurnalul de noapte.
• 23.20 — închiderea emisiuhii.

rubrică, in numărul 
, am citiț acel în- 
varățuhn W. Mihai 

dm Cluj, îndemn referitor la se- 
lectarea cu grifă a filmelor pre
zentate tineretului. Mă văd ne
voit să intervw ți eu. DM ca 
exanphs filmul Jnimă nebună... 

de legaT, M. Mihai m 
pe acei ^mcnțtri" cu 

v-.ete și sint de acord cu dînsul. 
Dar. rrâr-ylnn fia acțfunea gene
rală, prin 4aptrd că cei trei eroi

ctsm un secol pe meleaguri a- 
flate la mii de kilometri depăr
tare și este un gen de film în
drăgit la noi. La întrebarea, ce 
putem învăța din ele ?, aș răs

Tribuna cititorului---------
.Vu de mult, am avut ocazia să 

cunosc pe directoarea unei școli, 
ce-și ascundea insuficiența inte
lectuală in spatele frazelor sună
toare, dar incoerente, tn spatele 
gesturilor largi, dar fără semni
ficație autocalificării cu em
fază de „cadru didactic cu bo
gată experiență".

In numele acestei „experien
țe'*, era în stare de la primele 
cuvinte să oprească un profesor 
tinăr care venea cu vreo propu
nere, prin rostirea ritoasă: „NU 
POT SĂ TE ASCULT, EȘTI 
T1NAR SI FĂRĂ EXPERIEN-

In cazul amintit, cuvîntul „EX
PERIENȚĂ" era folosit ca 
„tabu", ca un cuvînt de apărare 
a inerției, a șablonului, a como
dității, a propriei insuficiențe 
față de critică, față de eventua
lele manifestări ale elanului ti
neresc, dornic de mai bine, față 
de spiritul novator.

Astfel de manifestări pot să 
înăbușe idei de valoare, demobi
lizează individul, sînt împotriva 
școlii noastre, care caută, ca 
scop general, să formeze nu con
templativi docți, ci oameni de 
acțiune, bine pregătiți, apți_ de 
autoperfecționare pe linia mari
lor valori umane, ce le impune 
contemporaneitatea viu progre
sivă a României socialiste.

O opinie destul de răspîndită 
pune sub semnul identității și în 
raport de proporționalitate direc • ••••••••••
VIVA MARIA

rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) ; Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 • 18,30 ; 21) ;
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
16.30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Luceafărul (orele
9.15 • 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,45) ; Modern (orele 9,30’;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

ÎNTILNIRE IN MUNȚI
rulează la Capitol (orele 9.30 :
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; 
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 ÎN- 
TÎI !

rulează la Lumina (orele 9,15;
15.30 ; 18 ; 20,30).

La Galați s-a deschis anul 
trecut un muzeu de artă mo
dernă și contemporană româ
nească. Invitația de â-1 vizita, 
caligrafiată pe mari panouri, te 
întîmpină încă din gară, așa 
încît chiar călătorul cel mai 
grăbit e ispitit să-și rupă o ju
mătate de oră din timpul des
tinat treburilor care l-au adus 
aici pentru a-i trece pragul...

Parcurgem o dată cu ceilalți 
vizitatori, între care unii, ca și 
noi, în treacăt prin oraș, sălile 
muzeului ; ascultăm explicațiile 
îndrumătorilor specializați, ne 
lăsăm pătrunși de impresiile 
variate stîrnite la vederea ope
relor expuse. Ne pare rău că 
trebuie să pornim la drum cu 
o nedumerire. Punctul de ple
cară al artei moderne, stabilit 
după părerea noastră în mod 
cu totul arbitrar, este fixat la 
începutul perioadei dintre cele 
două războaie. Că nu se începe 
cu Grigorescu și Andreescu, e- 
oarecum explicabil, deoarece ei 
închid o perioadă bine deter
minată în artele noastre plas
tice. Dar nu înțelegem de ce nu 
se pleacă de la Luchian, mai 
apropiat în timp, și care face 
trecerea de la momentul Grigo- 
rescu-Andreescu la pleiada ar
tiștilor care au creat între cele 
două războaie. Și asta cu atît 
mai mult cu cît în depozitul 
muzeului, ni se spune, există 
cîteva lucrări din cele mai va
loroase ale pictorului anemoneȚ 
lor.

Dar să trecem peste acest prag 
de templu care ar fi putut să 
fie. în sălile de la parter ne în
tîmpină opere cunoscute Sau 
mai puțin cunoscute ale ar
tiștilor care s-au afirmat im
petuos în perioada interbelică. 
Sînt trecuți astfel în revistă, 
cu tot ceea ce le e specific, Dă- 
răscu, Dimitrescu, Pețrașcu, I- 
ser, Ressu, Steriadi, Pallady și 
mai apropiații de hol Cicurehcu, 
Baba, Lucian Grigorescu, Ca- 
targi, Bunescu, Maxy. Deși pu
ține ca număr, pînzele expuse 

V O I C U

plete, este elocvent tn acest sens.
In ceea ce privește western

urile (nu numai „Un dolar gău
rii), ele prezintă o viață de a- 

0 REPLICĂ

tă, experiența, vechimea în ctm- 
pul muncii, pe de o parte, și 
valoarea individuală, pe de altă 
parte.

Această opinie, uneori, este 
considerată aprioric ca incontes
tabilă. Eroare. Realitatea școla- 
jră ne oferă multe cazuri de ca
dre didactice tinere, proaspăt ve
nite de pe băncile facultăților, 

TRECEREA ANILOR
ȘI AVAT ARIILE OMULUI 

DE LA CATEDRĂ
care realizează, curent, lecții de 
valoare. Și invers.

Este bine cunoscută aspirația 
profesională spre idealul misiunii, 
care prinde rotunjiri și conturare 
în personalitate, ca rod al acu
mulării experienței prin știință 
și prin practică la locul de mun
că. Practica, profesarea, dacă nu 
e fundată pe cultură, pe cunoaș
terea domeniului de activitate, 
constituie o acumulare lentă și 
limitată a experienței pe baza de 
încercări și erori, care pot să a- 
ducă grave prejudicii procesului 
de învățămînt.

Cel puțin, în activitatea di
dactică, folul inițial al pregătirii

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
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 — MOARA VISELOR 
— CASA LUI CALINESCU — 
HOCUS-POCUS

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

ESCROC FARA VOIE
rulează la Union (orele 15,30 : 
18 ; 20,30).

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

izbutesc să definească persona
litățile în discuție (excepționale 
și de către puțini cunoscute cele 
ale lui Pallady, de pildă). Ni se 
vorbește, de asemenea, la obiect, 
despre sculptura lui Brâncuși, 
Paciurea, Medrea, Ladea, Han, 

Fără îndoială, unul din punc
tele de atac ale muzeografului, 
unde priceperea sa e hotărî- 
toare în cîștigarea vizitatorului 
pentru arta modernă, e derula
rea în fața acestuia a aventurii

CUM [SIF ORGANIZAT
III MUZEU III TUTĂ

prin care pictura și celelalte ge
nuri înrudite au trebuit să 
treacă în ultima sută de ani 
după apariția fotografiei și în 
genere a imaginilor obținute pe 
cale mecanică. Devenim mar
torii unei lupte inegale și per
fide, o luptă care încă n-a luat 
sfârșit. ’ Căci dacă la început, în 
epoca lui Baudelaire și a lui 
Corot fotografia conviețuia paș
nic cu pictura, figurînd în ex- 

punde că din orice film se poate 
învăța ceva. Dar chiar dacă n-ar 
fi ^âșa, tînărului de azi îi sînt 
necesare clipe de destindere, de 
deconectare, pe care le poate 
găsi și la cinematograf sau la 

Și de care, după părerea 
mea, nit trebuie lipsit.

< S. în același număr al zia- 
‘rului, am citit articolul „Alo, 
Miliția !“ și îmi alătur opinia la 
cele sesizate. Ași da ideea orga
nelor de miliție să ajute în spe
cial la păstrarea ordinei îri ci
nematografele Patria, Rqpublica, 
Luceafărul și București.

A. M.
București

de specialitate și al pregătirii pe
dagogice este net prevalent. A- 
cest rol a ieșit în relief pregnant 
și în discuția dintre un inspec
tor județean și un tînăr profesor 
în urma unei inspecții: „De ctfi 
ani ești în învățămînt P" „Aces
ta e primul an". „Aproape nu-mi 
vine să cred. Lucrezi cu o dex
teritate cu clasa, care, normal, 

se cîștigă după ani de catedră. 
Se cunoaște buna pregă&re de 
profesor".

In acest caz, calitatea lecții
lor nu a dat-o vechimea, ci a 
dat-o experiența — experiența 
acumulată prin știință. Și, în plus, 
mai este nevoie de un determi
nant, entuziasmul față de specia
litate, față de profilul profesării. 
Este bine cunoscut adevărul pe
dagogic — convingerea se aprin
de din convingere. Anii de acti
vitate se convertesc în experien
ță, atunci cînd numai acest en
tuziasm grefat pe serioasa pre
gătire inițială, constituie catali
zatorul procesului permanent al

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

CAUT O NEVASTA
rulează la Dacia (orele 8,15 ;

CIN
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). 

poziții alături, stimulîndu-se re
ciproc, mai tîrziu imaginea ste
reotipă dar seducătoare, ame

nință să-și înlăture prin nou
tate și exacticitate rivala. A ur
mat după cum se știe o retra
gere strategică a acesteia din 
urmă în domenii inaccesibile a- 
paratului. S-a văzut atunci că 
pictura, marea pictură dintot- 
deauna, nu se identifică cu foto
grafia, deși s-ar fi părut că tîn- 
jea de mult după redarea exactă

a modelului — îndoielnică de 
altfel — a acestuia.

Cu sentimentul că bătălia de 
care aminteam mai sus nu e 
pierdută, că în lupta cu un ad
versar atît de insinuant și an
tropomorf precum ceața sau fri
gul au fost angajate forțe pe 
măsură ca, în fine, pulsația e- 
tern umană n-a sucombat în 
artă, urcăm la etaj, unde sînt eX<> 
puse opere aparținând artelor
plastice contemporane. O întâl
nire cu Țucuiescu (5—6 panouri 
din perioada totemică) ne află 
pregătiți. în rest, pereții sînt 
acoperiți cu o mulțime de lu
crări semnate de artiști tineri și 
foarte tineri, unii aflați la pri
mele lucrări, ba chiar în faza 
lucrării de diplomă (aflăm că 
majoritatea lucrărilor au fost 
achiziționate cu prilejul unei ex
poziții unionale a tinerilor, în 
urmă cu 2—3 ani). în urechi ne 
stăruie cuvintele muzeografului 
care ne însoțește. Lirismul, fuga 
de anecdotic, explorarea mai in
tensă a universului copilăriei, 
întoarcerea la izvoarele arhaice 
sînt atribute ce caracterizează 
arta contemporană. Dacă rostul 
sectorului destinat artei con
temporane în muzeu este acela 
și numai acela de a ilustra o 
evoluție, aturici el este, îh linii- 
mari, atins. Intr-adevăr, pictura,

Societatea nu-i obligată 
să-i tolereze pe cei 

. ce-o deservesc
Dragă redacție, fiind în con

cediu, am timp să răsfoiesc mai 
pe îndelete ziarele și să vă mai 
scriu cîte ceva. Mă uimesc mult, 
în ultima vreme, cazurile relatate 
privind diferite abuzuri în dauna 
avutului obștesc și al cetățenilor, 
abuzuri cauzate, după părerea 
mea, de. o goană nebună, nebu
nă, după bani, tn special bani 
nemunciți care, probabil, nu au 
miros aparte. Se ‘remarcă mereu, 
șl așa este, că în anumite ca
zuri de delapidări, sustrageri, 
escrocherii o parte din vină o 

acumulărilor cantitative care duc 
la saltul calitativ — creșterea 
valorii profesionale. Dimpotrivă, 
lipsa pasiunii duce la stagnare, 
la șablon, cu trecerea anilor — 
la vechime, dar nu la experiență.

Toate acestea ne arată că „ex
periența" și „vechimea în cîm- 
pul muncii" sînt două noțiuni cu 
sfere distincte. Experiența nu în
seamnă numai acumularea celor 
oferite de practică, ci trebuie să 
se refere predominant și la acu
mularea științei ca experiență 
imediată. Vechimea în activitate, 
devine valoroasă experiență (în 
sensul sesizat), atunci cînd exis
tă receptivitate, bogăție afectivă, 
entuziasm pentru profesare, ali
mentate de tendința perseveren
tă de autodepășire pe linia ma
rilor valori de domeniu.

Această tendință este rod al 
procesului instructiv-educativ. In
stituțiile care pregătesc cadre 
didactice ar trebui să facă mai 
mult pentru' a proiecta pm ma- 
nent în sufletele viitorilor învă
țători, viitoarelor educatoare, 
viitorilor profesori — idealul ac
tivității lor, ca factor dinamogen 
al personalității didactice, ideal 
care nu trebuie contemplat, ci 
trăit.

In ultimă instanță, aceasta dă 
valoare individuală personalită
ții didactice.

prof. MIHAI RADUCANU
Liceul pedagogic-Bacău

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).
JUDECATA

rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18).

TAFFY ȘI ViNATORUL
rulează la Tomis (orele 9 ;
15,45 • 18,15) ; Flamura (orele 
9—16).

ÎNTRE NOI •
rulează la Flacăra (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). 

grafica și cele cîteva sculpturi 
prezentate aici întrunesc carac
teristicile generale ale artei con
temporane dar care sînt totodată 
și ale picturii și sculpturii euro
pene de după război. Ceea ce 
lipsește sînt individualitățile. Un 
cap de fetiță în marmură a lui 
Apostu dă cuiva prilejul să-și 
amintească succesul răsunător 
de care se bucură tînărul sculp
tor în momentul de față în stră
inătate. La fel un ogor proaspăt, 
arat în maniera lui Viorel Măr- 
gineanu. La care s-ar mai pu
tea adăuga cele cîteva lucrări 
ale artiștilor aparținînd gene
rației de mijloc însă nu operele 
lor cele .mai semnificative. Asta 
să fie oare tot ce poate oferi un 
asemenea muzeu specializat, pri
mul și singurul din țara noastră 
în materie de artă contempo
rană ? înțelegem că trierea, în 
acest sector, e mai dificilă, că 
s-ar stîrni poate nemulțumiri și 
animozități în rîndul artiștilor, 
înțelegem că organizatorii (în 
primul rînd Consiliul muzeelor 
din C.S.C.A.) au avut multe 
piedici de înfrînt. Dar de aici 
și pînă la a umple pur și simplu 
în proporție de 80 la sută spa
țiul cu lucrări provenite din- 
tr-o trecută expoziție, lucrări 
achiziționate global, să recu
noaștem, nu c o soluție. Pe de

• altă parte, n-am vrea să Se în
țeleagă ,de aici c-am avea ceva 
cu tinerii. Dimpotrivă, dacă ar 
exista posibilitatea ca cei care 
reprezintă în momentul de față 
în muzeu arta contemporană ro
mânească să fie consultați, sîn- 
tem siguri, ei înșiși s-ar simți 
contrariați și jenați de „onoa
rea" ce li se face. O harțe din 
ei, după cum spuneam, sînt la 
primele lpcrări, influența maeș
trilor studiați în Inștitut e încă 
mult prea evidentă, mai trebuie 
să treacă timp, sa mai lucreze 
pînă să-și găsească un stil pro
priu, o viziune personală. S-ar 
putea recurge la un compromis, 
în orice caz mai acceptabil sub 
roate raporturile decît cel asu
pra căruia s-ău oprit în mo
mentul de față organizatorii 
muzeului. Ne gîndim la acope
rirea spațiului respectiv cu ex
ponate aparținînd unor artiști 
în viață, desigur și tineri, prin 
rotație, un fel de microexporitii 
cu ce au aceștia mal reprezen
tativ, atît pentru el ca artiști 
dar pentru ceea ee în genere 
obișnuim să numim arta con
temporană. Firește, valorile re
cunoscute și de necontestat 
bunăoară Tuculescu, ‘urmînd să 
figureze permanent.

Căci orice s-ar spune, rl 
nu ne-am dezobișnuit pînă în-' 
tr-atîtâ să privim operele de 
artă și sub aspect muzeal. Mai 
cu seamă cînd ele Sînt expuse 
într-un muzeu, fie el chiar unul 
cu titulatui'a puțin cam prea 
prețioasă, în rapoi’t cu ceea ce 
oferă în momentul de față, ca 
cel din Galați.

FL. AVRAMESCU

• •••••«

poartă și cei care au datoria să 
controleze, să efectueze cu spi
rit de răspundere controlul finan
ciar fiind plătiți în acest scop.

Societatea e obligată să Scoată 
pe cei care nu o deservesc, pe 
cei care nu se conformează le
gilor scrise fi nescrisa ale bunei 
cuviințe. Iată cîteva exemple. Ce
tățeanul Crifol Ioan, strungar la 
Uzina „Ciocanul"-Nădrag, era 
grav bolnav, temperatura îi oscilă 
între 39 și 40 de grade. Mergtnd 
la dispensarul uzinei, întîlnește 
pe medicul Nicolae Ighlșan, care 
însă refuză consultul pe motiv 
că i-a trecut ora de serviciu. Ca 
un funcționar din cei înrăiți, stig
matizați în caricaturi, îl invită 
birocratic să vină... a doua zi. 
Mi-e imposibil <să redau dialogul 
dintre pacient și discipolul lui 
Esculap. Nu-i ceruse nimeni me
dicului să facă un transplant de 
inimă, dar o consultație putea 
acorda. La „Alimentara" nr. 1 
din aceeași localitate (responsa
bilă Chivu Paraschiva) se ser
vește fără halat, iar atunci cînd 
mi-am permis să fac o observa
ție, am fost tratat și servit în așa 
fel, încît nici n-am mai putut 
consuma in liniște ceea ce cum
părasem. La magazinul de „Fruc
te și legume", Marși Ecaterina, 
gestionară, nu vinde făina decît 
dacă cumperi minimum 5 kg. 
Explicația ? N^o știe nimeni, nici 
măcar gestionara. La același ma
gazin au fost trimise, de către 
O.R.V.L.F.-Lugoj, nici mai mult, 
nici mai puțin de 2 kg fasole 
verde pentru un întreg centru 
muncitoresc.

Considerînd că cele cîteva ca
zări expuse vor găsi ecou și re
zolvare în cadrul redacției <cei 
care încalcă legile au o marc 
teamă de publicitate, pentru cei 
cu musca pe căciulă presa fiind 
un adevărat coșmar), vă mulțu
mesc, dorind tuturor celor de la 
redacție sănătate, succese in 
muncă și... operativitate.

Cu respect,

RADU GAVRIL, 
profesor, Nădrag

• •••••

EL DORADO
rulează la VItan (orele 15,80 ; 
18 ; 20,30).

UN DOLAR GĂURIT , ‘
rulează la Miorița (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Moșilor (orele 15;
17,30 ; 20).

INIMA NEBUNA. NEBUNĂ DE 
LEGAT

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

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

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Volga (orele 9.30: 
16 | 18,16 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Rahova (orele 15,30; , 
18). Cotroceni (orele 15,30; 
18 ; 20,30).
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Scrisoarea elevului I. T. — 
care cu modestie nu-și tră
dează nici numele său nici al 
prietenului care l-a jignit — 
m-a făcut să-mi amintesc, 
mărturisesc cu nostalgie, de 
prieteniile „pentru totdeauna" 
ale tinereții și l-aș ruga să mă 
ierte dacă voi repeta poate lu
cruri știute; despre prietenie 
s-au scris pagini nemuritoare 
și nu eu voi fi acela care voi 
adăuga acestora noi nestemate. 
Ceea ce voi spune este, dacă 
mă pot exprima astfel, sin
teza gîndurilor și a experien
ței mele proprii în prietenie. 
Pentru că și în prietenie ca 
și în celelalte manifestări o- 
menești îți trebuie o expe
riență. Experiență nu în
seamnă calcul meschin, nu ex
clude generozitatea și dărui
rea ; fără experiență s-ar putea 
ca aceste virtuți să fie prost 
investite, sau cheltuite în van. 
Poate că cele ce urmează vor 
părea prea reci pentru o temă 
atît de vibrantă ca prietenia 
dar eu cred că în discuția pro
vocată de scrisoarea lui I. T. 
s-au spus multe lucruri calde 
și frumoase (după cum s-au 
rostit și destule vorbe aspre,

cu ton de verdict) și mi-am 
zis că n-ar strica să limpezim 
simplu, școlărește ce înțele
gem prin prietenie.

Prietenia se bazează pe o a- 
fecțiune deosebită, pe încre
dere, stimă și devotament re
ciproc ; dacă unul dintre a-

In concepțiile lor, în viață, In 
activitatea zilnică.

Dar prieteniile durabile trec 
de pragul școlii, tinerii caută 
să fie mereu împreună să-și 
cunoască mediul în care se 
dezvoltă fiecare, să-și cunoască 
familiile.

posibilitățile materiale ale fa
miliilor. Nu trebuie să ai o 
prea mare experiență de viață 
ca să-ți dai seama că acestea 
nu sînt calități personale pen
tru care acorzi stimă ori dis
preț. Dacă colegul învață bine, 
își vede de muncă, respectă

E MAI UȘOR SĂ STRICI 0 PRIE
TENIE DEClT S-O CONSTRUIEȘTI
cește sentimente lipsește prie
tenia nu este adevărată.

De obicei prieteniile la vîrs- 
ta adolescenței încep de pe 
băncile școlii și se cimentează 
cu trecerea timpului dacă par
tenerii găsesc puncte comune

Acad. 
Eugen Macovschi
Intr-o prietenie adevărată 

tinerii nu se conduc după as
pectul vestimentar sau după

pe profesori și stimează cole
gii, are o comportare corectă 
în viață, atunci este un om in
tegru și va fi poate și un bun 
prieten. Nu-i un prieten ade
vărat cel ce caută societatea 
unui coleg numai în cadrul

școlii sau numai Ia cinema 
cînd sînt singuri, sau din in
teres.

Pe vremea adolescenței mele 
erau frecvente cazurile cînd 
prieteniile se legau din inte
rese meschine, materiale, se 
stratificau după poziția so
cială a părinților. Firește e- 
xistau și atunci prietenii a- 
devărate, de o mare frumusețe 
și puritate, care au durat în 
timp, indiferent de drumul, 
adesea sinuos, străbătut de 
unul sau altul din parteneri.

Dar să- revenim la întreba
rea la care I. T. așteaptă un 
răspuns.

Parafrazînd cunoscutul pro
verb „prietenul la nevoie se 
cunoaște" se poate spune că 
prietenul se cunoaște și la 
bucurie.

De aceea, dragă I. T., cred că 
prea repede l-ai considerat pe 
Mircea prietenul tău. Proba
bil că Mircea face parte dintre 
acei tineri care își aleg prie
tenii nu după calitățile lor 
reale ci după aspecte superfi
ciale cum ar fi mediul din 
care provin, posibilitățile ma- 
tetriale ale familiei. Or, toc
mai aceste bunuri nu le a-

parțin tinerilor, ci părinților 
lor. Copiii n-au nici un fi 
merit în toată treaba asta; ■
nimeni și nimic nu-i dau drep- _ 
tul lui Mircea să te privească I 
„de sus“. în discuția pe care ai ■ 
provocat-o — și pe care eu o _ 
apreciez pentru franchețea ei — fi 
s-au spus cuvinte grele la a- ■

Idresa părinților lui Mircea.
Dacă la vîrsta fragedă a ce

lor „șapte ani de acasa“ pă
rinților le revine sarcina de a 
imprima copiilor norme civi- S 
lizate de conduită în viață, la I 
vîrsta liceală lucrurile se ■ 
schimbă. Mircea este direct ■ 
răspunzător de concepțiile și I 
comportarea sa. Dar despre 
toate acestea s-a mai vorbit.

In încheiere, dragă I. T. ți-aș 
da un sfat: străduiește-te să cu
noști mai bine oamenii înainte 
de a-i considera prieteni. O- 
dată însă ce îi socotești prie
teni să știi că ai la rîndu-ți o- 
bligații : discută în primul 
rînd cu ei ceea ce te nemulțu
mește, încearcă sări influen
țezi dacă crezi că ai drep
tate.

Pentru că, să știi, e mai ușor 
să strici o prietenie decît s-o 
construiești.

I 
I
I

/. I. SE ADRESEAZĂ

Șl ȘCOLII
Luminița Ghivirigâ

Faptele sînt cunoscute: cu e- 
moție și rară eleganță elevul I. T. 
s-a plîns ziarului de atitudinea 
unui coleg- de-al său, pare-se și 
cel mai bun prieten, care nu l-a 
invitat la ziua sa onomastică. 
I. T. se întreabă în scrisoarea lui 
care ar putea fi motivele unei 
atari atitudini înclinînd să creadă 
că faptul că părinții săi avînd 
o condiție socială mai modestă 
decît părinții sărbătoritului, a 
fost exclus dintr-un soi de „elită" 
a clasei. II citez : „Eu cred că 
noi putem fi valoroși sau lipsiți 
de valoare în sine, nu prin func
ția, mașina, magnetofonul sau 
apartamentul părinților."

Scrisoarea a declanșat un val 
de alte scrisori pe care, tipărite în 
ziar, le-am citit cu satisfacție dar 
și cu îndreptățite strîngeri de 
inimă. De ce ? Ca să mă explic 
vreau să încep prin a-1 lăuda pe 
I. T. Pentru tonul măsurat al cu- 
vintex sale,pentru dorința de 
a se fi înșelat în aprecierile sale... 
Amărăciunea lui e evidentă. I. T. 
a investit în prietenia cu Mir
cea N. un adevărat capital sen
timental, îi e greu să-i recunoască 
acestuia o vinovăție tranșant a- 
firmată dar, în același timp, nu-și 
îngăduie să pună fapta colegului 
sub reala lumină.

Părerea mea ?
Am avut o copilărie săracă în 

care nostalgia unei cutii de cre
ioane colorate mă copleșea, copi
lărie populată cu multe umilințe. 
Am avut colegi copii „bogați" 
și copii „săraci" după starea pă
rinților lor. Dar cînd aiw intrat

eu în școală existau cu adevărat 
bogăți și- săraci ! Astăzi bogăția 
are alte definiri. Sărăcia așa cum 
am trăit-o nu mai există. Un a- 
nume complex al copilului sărac 
m-a urmărit cu tiranie peste tot 
și s-a reflectat în tot ce am fă
cut pînă acum. Ce folos că acum 
îmi pot cumpăra o sută de cre
ioane colorate cînd atunci cînd le 
vedeam sticlind ca niște stalac
tite de peșteră cu Albă ca Ză
pada nu-mi era îngăduit nici să 
le ating. Dar, nu știu cum s-a 
întîmplat dar. posesorul creioane
lor s-a irosit într-o existență a- 
nodină, iâr mie mi-a fost dat un 
meșteșug care e al scrisului. Deci 
al creioanelor. Fie ele și colorate. 
Vreau să spun că lucrul cel mai 
grav care s-ar putea întîmplă în 
urma unor episoade ca acela re
latat def I. T. ar fi moștenirea u- 
nui complex de inferioritate. Si
gur, un singur gest strîmb nu în
seamnă mare lucru dar înmulțite, 
asemenea gesturi pun în primej
die vibrația pură a sensibilității 
umane.

Primejdioasă ar fi și încercarea

de a dramatiza excesiv asemenea 
întîmplări, de a le povesti cu un 
ton încercănat de sumbre pre
simțiri. Dragul meu I. T. e lim
pede că ai dreptate. Și concluzia

Mircea N. va înțelege din mîh- 
nirea ta că a greșit și prietenia 
voastră va continua netulburată. 
E trist să fii mai „bogat" cu un 
aragaz sau cu o mașină de cu-

tretul lui Mircea N. după cum se 
poate presupune mai lesne, el 
poate evolua spre o ținută cu 
totul demnă, omenească. Cînd vă 
veți întâlni peste ani și ani, dacă

APĂRÎND SĂRBÂTO
RILE PRIETENIEI...
la care ajungi tu mi' se pare cea 
mai apropiată de adevăr dar ono
mastica lui Mircea N. cu trista 
ei amintire poate fi- nu sfîrșitul 
ci începutul unor sărăbători ale 
prieteniei. Cum ? Prin reflex.

Gheorghe Tomozei 
sut decît cineva, sau să fii mai 
„sărac" cu un magnetofon. Nu e 
exclus ca viitorul să confirme 
ceea ce e de încriminat în por-

viața voastră s-ar cheltui în alte 
orașe decît în cel în care învățați, 
sînt sigur că veți „inventaria" 
bogățiile voastre î bucurie, gene
rozitate, dragoste, umor, simț al 
echității... Deocamdată, dar asta

rămîne între noi, tu ești mai bo
gat decît Mircea fiindcă ai văzut 
cu ochi cald întâmplarea, că ai 
gîndit gestul cu delicatețe.

La rîndul lor, părinții voștrii 
pot reflecta și ei asupra acestui 
subiect al „îmbogățirilor" matura 
lor chibzuință putînd să le cen
zureze, înainte ca ele să se în- 
tîmple, episoadele care nu le fac 
cinste lor și odraslelor lor.

în încheiere, te rog încă o 
dată I.T. să dobîndești înțelegere 
deplină față de gestul prietenu
lui tău și să nu fii aspru judeeîn- 
du-1 decît dacă el nu-și va schim
ba comportarea. Și-ți mai spun, 
alt lucru care rămîne între noi 
că la o onomastică nu e neapă
rat obligatoriu să fii invitat în 
mod special. Ca gazdă ții ușa 
deschisă celor dragi, ca prieten al 
sărbătoritului îi treci pragul sim- 
țindu-te în preajma lui ca la tine 
acasă...

Interpretarea matură a tot ceea 
ce se întîmplă cu noi trebuie să 
se conjuge și cu știința de a în
țelege, de a ierta,, de a lega sub
til fire la prima vedere rupte...

I 
I 
I 
I 
I

Scrisoarea lui I. T. a stîrnit nu 
numai simple ecouri. Era firesc 
să fie așa și este bine că s-a în
tâmplat astfel. Numărul mare al 
elevilor care s-au antrenat în 
dezbatere, faptul că toți depășesc 
simpla comentare a situației con
crete — I. T., Mircea — referin- 
du-se la împrejurări similare din 
viața clasei lor — pledează în 
favoarea considerării fenomenu
lui ca relativ răspîndit.

Chiar dacă nu se obiectivează 
întotdeauna și nu se manifestă 
în forme acute, atare stări con- 
flictuale se ivesc frecvent în co
lectivele de elevi, ritualitatea a- 
pariției lor avînd temeiuri în re
lațiile sociale existente. Nu e ne
apărat nevoie ca cei doi parte
neri să fie — unul, cu sensibi- 

de
Și 

si-

litate în exces, „complexat" 
condiții materiale inferioare 
celălalt să cumuleze însușiri 
tuate la extrema contrară.

într-un anume sens, am putea 
spune chiar că sînt mai greu (de 
suportat stările care nu ajung să 
izbucnească, ci doar „se simt" 
se intuiesc vag, îneît e și dificil 
de exprimat, în vorbe, ce anume 
fapte și atitudini acuză conflic
tul. Sînt greu de suportat mai 
ales prin permanența lor.

Iar relațiile dintre colegii de

ÎNTREBAREA ELEVULUI

I
I
I
I.... _.....__
I clasă, printre alte note specifice, 

o au și pe aceea că zi de zi, îți
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sînt impuse oarecum ca și rela
te dintre frați. Pe un vecin de 

jloc, sau un băiat de pe strada 
ta, pe fata unor cunoscuți ai fa
miliei îi mai poți evita, ignora. 
Alături de colegi, petreci cîteva 
ore pe zi obligatoriu, îi vezi, îi 
auzi, stai lîngă ei în bancă, ieși 
cu ei în recreație, te simți soli
dar cu ei, îi iei în considerație — 
în bloc sau individual — și cînd 
vrei să te desolidarizezi de ei, te 
compari, te raportezi la ei chiar 
cînd te preocupi numai de tine. 
Fapte mărunte, la prțma vedbre, 
dar semnificative pentru cel în 
cauză, vin una după alta, timp 
de cîteva luni pe an, în cîțiva 
ani din viață, să structureze în

T. „DE CE N-AM FOST________________ I.
INVITAT LA ZIUA COLEGULUI MEU ?“ A TREZIT 
UN PUTERNIC ECOU ÎN RÎNDURILE CITITORILOR 
NOȘTRI. TIMP DE O LUNĂ AM PUBLICAT RĂSPUN- 
Sl 41 ALE COLEGILOR SĂI, CARE AU CONFIRMAT 
SAU INFIRMAT SITUAȚII CA CELE SEMNALATE DE 
I. T„ LE-AU COMENTAT CU SURPRINZĂTOARE MA
TURITATE. LA RÎNDUL LOR, PĂRINȚI ȘI CADRE 
DIDACTICE N-AU RĂMAS INDIFERENȚI FAȚĂ DE 
TULBURĂTOARELE ÎNTREBĂRI ALE SEMNATARU
LUI SCRISORII, ȘI-AU EXPRIMAT OPINIILE ÎN CO
LOANELE ZIARULUI DEMONSTRÎND ODATĂ ÎN 
PLUS CÎT DE NUANȚATĂ SE CERE A FI MUNCA 
DE EDUCARE A TINEREI GENERAȚII. ÎN PAGINA 
DE FAȚA, GĂZDUIM ULTIMELE ECOURI LA 

ACEASTĂ DEZBATERE.

In viață întîlnești destule lu
cruri care te impresionează. li
nele mai mult, altele mai puțin. 
In tot cazul, cele din perioada 
școlii și a minunatei vîrste a 
adolescenței rămîn puternic înti
părite în memoria noastră. Este 
perioada visurilor nobile și a pla
nurilor care te pun în centrul 
universului tău; un univers așa 
cum îl dorești tu, cel care ai trăit 
în niște condiții date, create de 
alții. Uneori marile visuri ale 
copiilor, ale adolescenților se în
deplinesc. Alteori, nu. Depinde 
de visuri și, mai ales, de factorii 
care acționează în perioada în 
care ele ar trebui să se realizeze. 
Dar la urzeala idealurilor noas
tre contribuie alți factori, prin
tre care părinții, mediul cel mai 
intim în care ne formăm, joacă 
un rol hotărîtor. Prin natura lu
crurilor copiii sînt drepți și mări- 
riimoși. Pînă la o anumită vîrșjă 
ei rămîn un aluat proaspăt pe 
care-1 modelează părinții, apoi 
școala, strada, întregul mediu în
conjurător.

Este foarte adevărat că o im
portanță deosebită în dezvolta
rea corectă a copiilor, a tineretu
lui în general, o au condițiile în 
care ei cresc, mediul spiritual cu 
care se află în contact. în discu
ția despre educația unui tînăr în 
afară de tot ceea ce înseamnă el , 
ca individ, înzestrat cu calități și 
voință, mai apare încă un ele
ment indispensabil unui aseme
nea proces : condițiile materiale, 
într-o societate civilizată se fac 
eforturi susținute de a se asigura 
condiții corespunzătoare pentru 
ca procesul instructiv-educativ al 
tinerilor să fie cît mai cuprinză
tor. Socialismul este prima socie
tate umană în care totul este 
destinat servirii omului, partici
pant activ la producerea bunuri
lor materiale și spirituale. Dacă 
ne-am referi la țara noastră, ar 
trebui să amintim cîteva fapte e- 
vidente pentru oricine: lichida
rea definitivă și pentru totdeauna 
a analfabetismului, creșterea con
tinuă a numărului de școli, elevi 
și cadre didactice, asigurarea 
materială a întregului proces de 
învâțămînt etc., etc.

Acestea se refera numai la un 
aspect care vizează intervenția 
și sprijinul statului într-un pro
ces foarte complex. Alt aspect îl 
prezintă condițiile materiale și 
spirituale create de mediul fami
lial, condiții care au fost, sînt și 
vor fi încă mult timp diferite 
pentru că în societate acționează

legi firești, factori obiectivi care 
determină cu necesitate anumite 
stări. în nici un caz nu poate fi 
neglijat faptul că oamenii se 
deosebesc între ei din foarte 
multe puncte de vedere, printre 
care preocupările lor spirituale, 
profesionale, cu alte cuvinte felul 
activității ce-o desfășoară, gradul 
de pregătire profesională sau de 
specialitate, nivelul de instrucție 
și de cultură în nici un caz nu 
pot fi neglijate.

Socialismul este societatea în 
care se tinde ca toți cetățenii 
să-și realizeze pe deplin poten-

I

cială, că pot asigura copiilor lor 
condiții bune de muncă și vi^ță, 
le dă dreptul să se socotească 
altceva decît sînt ? Sau faptul 
că unii părinți au posibilități ma
teriale și spirituale mai reduse 
decît alții, le dă dreptul copiilor 
lor să-i judece aspru, sau să se 
jeneze de proprii lor părinți ?

Realizările părinților în mod 
normal te bucură, îți umplu ini
ma de mîndrie, la fel cum insuc
cesele lor te întristează sau chiar 
te amarase. Ca membru al unei 
familii împărți totul, bun sau 
rău, cu ceilalți. Ș.i părintele se 
bucură sau se întristează de no
tele bune sau rele sau de faptele 
bune sau rele ale copilului. 
Bucuriile sînt însă diferite ca 
rang și intensitate. Dacă părin
tele vede în copil rezultatul unor 
eforturi materiale și spirituale ale 
sale, modelarea acestuia în con
formitate cu anumite principii'

părinții. In multe privințe copiii 
sînt un reflex a ceea ce fac și 
sînt părinții lor. Ce văd și ce aud 
în casă se imprimă mai puternic 
pentru că — ar spune un. psiho
log — receptarea anumitor lu
cruri și stări provoacă la copii 
reflexe condiționate, care, în- 
tr-un mediu prielnic, se pot în
tări simțitor.

Exemplul profesorilor —r bun 
sau rău. — are și el un anumit 
rol. Dar strada, prietenii de joa
că, colegii de școala — care și 
ei sînt crescuți după anumite 
„calapoade" — ș.a.m.d. nu în
seamnă nimic cînd este vorba de 
modelarea sufletească, etico-mo- 
rală a tînărului ? Noi credem că 
toți acești factori influențează — 
direct sau indirect — foarte pu
ternic. Mentalitatea tînărului 
crescut într-o familie, modul său 
de a vedea lumea și viața se află 
într-o permanentă confruntare

LIPSE BE POEITEIE
țele lor. Acestea sînt însă diferi
te, după cum diferite sînt și con
dițiile în care lucrează oamenii. 
Vor exista totdeauna muncă fi
zică și muncă intelectuală și e- 
vident și deosebiri în caracterul 
lor. Niciodată — în condiții nor
male — nu vor fi trecuți pe ace
lași plan, nu vor fi apreciați și 
retribuiți în același fel, după ace
leași criterii, spre exemplu, un 
specialist de înaltă calificare ce 
are responsabilitatea unei insti
tuții sau a unui întreg proces 
de producție, un savant, desco
peritor al unei soluții tehnice cu 
mari implicații în producția bu
nurilor materiale, să zicem, și un 
muncitor bun, corect, dar cu o 
calificare inferioară. Chiar și nu
mai pe baza aspectelor enumera
te, putem afirma că apar și vor 
apărea diferențe în condițiile» 
materiale ale cetățenilor și că â- 
cestea sînt rezultate ale unor 
stări obiective. Principal în a- 
ceastă chestiune rămîne mecanis
mul de realizare și de utilizare 
a condițiilor materiale create.

Odată ivit în discuție acest as
pect, apare un altul, care vizează 
modul de a reacționa al tinerilor. 
Ce drept au copiii de a se bucura 
de meritele părinților lor ? Fap
tul că părinții, prin munca lor 
cinstită și asiduă, au ajuns la o 
anumită treaptă pe ierarhia so-

Conf. univ. dr.
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___ .. j să 
respundă anumitor idealuri, 
alte cuvinte, un produs al

pentru a forma un om care 
cort *' 'J‘ *
cu __  ..
muncii și străduințelor sale — 
copilul vede în părinte un model, 
bun sau mai puțin bun, pe care 
vrea sau nu vrea să-1 urmeze. 
Faptul că părintele este un mare 
specialist, un om cu o conduită 
și o situație deosebită, în nici un 
caz n-a fost, nu este și nu va fi 
meritul copilului. Aceasta poate 
fi prilej de satisfacție proprie, 
dar nu și un criteriu de apreciere 
a propriei valori. Valoarea cuiva 
constă în ceea ce este el, în ceea 
ce realizează el ca om, ca cetă
țean. De aici și concluzia că tre
buie să fac(i totul ca „să fii cine
va prin tine însuți", iar munca 
părinților, indiferent de locul și 
felul în care se manifestă, trebuie 
apreciată pentru că, fiecare, în 
felul lui, contribuie la desăvîr- 
șirea giganticei noastre construc
ții : societatea socialistă.

Zicala românească în legătură 
cu „cei șapte ani de acasă" cu
prinde mult adevăr. Este drept 
că acestor ani li se pot adăuga 
încă foarte mulți ani „de-acasă". 
La meritele și deficientele copii
lor sînt și trebuie să fie părtași

cu modul altora de a concepe 
munca și viața.

Dragostea părintească, efortu
rile făcute de părinți pentru a 
asigura copiilor condiții prielnice 
pentru studiu și instruire — în 
fond o viață lipsită de grijile 
prin care mulți, foarte mulți din
tre cei vîrstnici au trecut — sînt 
elemente de importanță deosebi
tă pentru formarea unui om ade
vărat. Acestea însă trebuie văzu
te așa cum sînt, și nu confundate 
cu atitudini care în nici un caz 
nu pot cîștiga aprobarea unor 
oameni care’ simt responsabilita
tea lor pentru cei pe care-i 
educă.

Intervenția părinților în selec
tarea z prietenilor copiilor lor în 
general este binevenită. Ea însă 
trebuie făcută cu tact și discer
nămînt, avîndu-se în vedere sti
mularea calităților pozitive ale 
copilului. Din păcate mai sînt 
părinți care intervin, avînd în 
vedere scopuri care nu întotdea
una sînt onorabile. Dorința de 
a promova cu mai multa ușurin
ță în ierarhia socială îi fac să se-- 
lecteze cu „grijă" chiar și proprii 
prieteni. Copiii sînt buni obser
vatori, și pentru că părinții nu 
sînt totdeauna văzuți ca oameni 
obișnuiți, cu calitățile și defecte
le lor, ci sînt socotiți „exemplul 
de urmat", de cele mai multe ori

îi imită. Acesta este un aspect 
ce poate fi prelungit cu ameste
cul direct al părinților în priete
niile copiilor. Ei trec la o selec
ție, în conformitate cu „anumite 
criterii", a prietenilor copiilor ; 
într-un anumit sens copiii devin 
„instrumente" folosibile pentru 
atingerea unor scopuri mai mult 
sau mai puțin declarabile. Unii 
copii sesizează aceasta și-și ju
decă aspru părinții. Uneori reac
ționează, fapt ce constituie sursa 
unor conflicte. Alții, ori cred că 
părinții „știu ce fac", și deci îi 
urmează • cu convingere, ori deși 
își dau seama de eroarea părin
ților, se supun.

în relațiile dintre părinți și 
copii sînt multe canale prin care 
primii influențează direct sau in
direct asupra secunzilor. Dar sînt 
și cazuri cînd părinții unor copii 
influențează negativ asupra altora 
prin intermediul copiilor lor, în 
cadrul grupurilor de prieteni.

Și totuși — ca să revenim la 
tema care a declanșat aceste ob
servații — de ce n-a fost invitat 
elevul I. T. la ziua colegului 
său ?

Pentru a găsi răspunsul cel 
mai corect este nevoie să ai mai 
multe elemente. O discuție lămu
ritoare între I. T. și Mircea ar fi 
fost deosebit de necesară. S-ar 
putea ca Mircea să fi avut sufi
ciente motive care să-i dea posi
bilitatea să explice de ce a pro
cedat așa. Poate el, poate părin
ții, poate alți invitați au avut 
ideea ca Mircea să nu-și invite 
colegul. Poate c-au fost unele 
considerente ce trebuie cunoscu
te. Iată de ce cred că o discuție 
prietenească trebuia să aibă loc, 
indiferent sub ce forma și cine 
ar fi provocat-o. în lipsa ei nu 
putem face decît presupuneri, 

a. Indiscutabil că părinții lui 
Mircea au o mare răspundere; 
chiar dacă ei n-au intervenit 
direct în selectarea invitaților la 
aniversarea zilei de naștere a fiu
lui lor, ei i-au dat o anumită e- 
ducație, l-au învățat să se com
porte (cu prietenii și neprietenii) 
într-un anumit mod.

Sînt unii părinți care au posi
bilități materiale bune, care se 
gîndesc să-și crească copiii în1 
condiții deosebite, altele decît 
cele în care s-au dezvoltat ei. Se

■ pare însă că aceștia își rup copiii 
de viața zilnică, de realitățile vie
ții, de condițiile concrete în care 
muncim și trăim. Nu le dau po
sibilitatea — și, probabil, nici nu 
se străduiesc, sau poate unii din
tre acești părinți nu înțeleg ei în
șiși etapa ce-o parcurgem — să 
priceapă greutățile zilelor noas
tre, eforturile care le-am depus 
și le depunem ca să fim ceea ce 
sîntem. Asemenea părinți, aproa
pe fără voie își transformă copiii 
în paraziți, în oameni nesimțitori 
și neînțelegători față de tot ceea

pot tria decît parțial — cerînd 
trecerea copilului într-o anume 
clasă ori interzicînd acestuia ca 
unii colegi să-i devină și prieteni 
sau, dimpotrivă, cu îndemnul ca
tegoric, hotărăsc: „împriete- 
nește-te cu băiatul lui...". în 
ochii unor părinți, premiantul 
clasei este mai greu de acceptat 
ca premiant — clasat înaintea 
copilului lor dacă trăiește în con
diții modeste. Și în cîte case nu 
s-au rostit vreodată cuvinte care 
rănesc „să nu-1 mai prind pe 
aici pe colegul ăsta al tău prost 
îmbrăcat" ? Aceiași părinți caro 
rîvnesc la atențiile unui alt co
leg al copilului, flatați să-1 vadă 
în casa lor, numai fiindcă fami
lia lui e „cineva". Ce importanță 
are că el e cam prostănac și anti
patic ?

Și în aceste condiții, împotriva 
influențelor părinților, cîți ti
neri nu se orientează sigur, bine, 
în alegerea prieteniilor, prețuind 
bucuriile unei reale afinități în
temeiată pe preocupări și năzuin
țe comune ?

Pentru dobîndirea și păstrarea 
acestor prietenii, ei luptă fățiș 
ori pe ascuns și uneori au drept 
adversari nu numai pe părinți, 
fiindcă în tabăra acestora mai 
trec cîte o dată și profesorii.

De fapt, se impune o întrebare 
simplă : rămîn străine cadrele di
dactice de ceea ce se petrece sub 
ochii lor, în clasă? Atenția lor 
se îndreaptă numai spre corecta
rea temelor, urmărirea progrese
lor la învățătură, aspectul exte
rior al elevilor (corectitudinea ți
nutei, pieptăn?. J 1 
plină ? Și dacă — preocupat 
fiecare elev din colectivul 
Care lucrează, de tendințele și 
împlinirile lui — îl privesc pe 
fiecare, deci întregul colectiv, nu 
sesizează acele fapte mărunte la 
care ne-am referit înainte ? E 
mai comod uneori să se treacă 
cu vederea existența lor. Să ne 
amăgim că „nu sînt probleme" 
iar în darea de seamă trimes
trială ori anuală să notăm: 
„Clasa... cu un efectiv de... elevi 
se prezintă astfel... promovați... 
corijenți... etc". Să rămînem la 
formule .de autoliniștire, lozin
carde : „Elevii noștri au crescut 
în spiritul dragostei și respectu
lui față de muncă, în colectiv, 
prin colectiv, pentru colectiv; 
sînt toți pentru unul și unul 
pentru toți _ etc. Să ne bucurăm 
că ei se pricep să alcătuiască 
compuneri măiestrit înflăcărate, 
chiar dacă dincolo de vorbe iese 
uneori la iveală zgura ?

Curajul, luciditatea sînt prefe
rabile optimismului credul în 
cîntărirea rezultatelor muncii e- 
ducative.

Mai mult decît atît, mai mult 
decît a măsura obiectiv se cere 
educatorului să intervină. Cu tot 
sistemul său de metode și mai 
ales prin forța exemplului per
sonal.

E departe de noi — în timp, 
dar mai ales ca mentalitate —• 
„pedagogul de școala nouă" in
cult, laș și ridicol, demonstrînd 
servil impresionantei doamne 
din înalta societate a banului 
„știința" micului Ftiriadi, odrasla 
prețioasă a cuconiței venite să 
asiste la examen. Dar de ce tre
buie să ne mai amintim din cînd 
în cînd de eroii lui Caragiale și 
altfel — sugerați fiindu-ne de 
fapte desprinse din cotidian ? A- 
cum, ele dor mai puternic.

De ce, la începutul anului șco
lar se mai poartă dispute în can
celarii privind repartizarea elevi
lor pe clase („îți convine, ai pe 
fata lui...". „Luați-mi copii de Ia 
cămin") ?

De ce dacă un suplinitor in
cidental a pus- o notă mică, fără 
să se uite pe prima pagină a ca
talogului, unde scrie numele, a- 
dresa și ocupația părinților — și 
dacă fără să știe al cui este ele
vul. nepregătit, piofesorul clasei 
contestă nota ?

De ce cînd se comit abateri, 
cînd un elev vine cu desenul fă
cut de tata sau cu șervețelul la 
lucru cusut de mama, cînd sînt 
concursuri și serbări, cînd se al
cătuiesc delegații de elevi și liste 
cu locuri limitate pentru trimi
teri în tabere, excursii, cînd se 
aleg elevi să primească oaspeți 
în școală, să ofere buchete cu 
flori — în toate aceste împreju
rări și în altele multe, se are în 
vedere nu atît elevul, sau nu 
numai elevul, ci părinții („ce-o 
să zică cutare ?“, „să nu se su
pere...", „să-1 am în vedere pe 
băiatul lui...").

De ce nu sînt ajutați întotdea
una părinții să înțeleagă că de 
la ei, de la ce văd și trăiesc 
copiii acasă pornesc multe din a- 
titudinile care au generat dezba
terea de față ?

Este prea frumoasă și 
meseria de educator, ca 
lereze în preajma ei urîtul din 
aceste meschine gînduri și atitu
dini. Cu atît mai mult, cu cît ele 
sînt fenomene izolate, netipice, 
pe fondul general al manifestări
lor proprii nouă astăzi. De ce nu 
apar în miile de școli sătești sail) 
din centrele muncitorești și con
stituie o realitate acută numai 
pentru unele orașe și, cu* deo
sebire, pentru Capitală ?

lieptănătura etc.) disci- 
: — preocupate de 

1 cu

8
I
I
8
I

ce este în jurul lor. Or, aceasta 
nu cadrează cu munca și efortu
rile poporului nostru. Ar fi bine 
ca asemenea 
aminte ce-au fost și să nu înde
părteze copiii de la idealurile 
pentru care ei înșiși au luptat, să 
încerce să le dea, pe lîngă bune 
condiții materiale, și o viață spi
rituală corespunzătoare etapei în 
care ne aflăm.

b. Poate că Mircea este un
băiat cu un fond curat, un băiat 
bun, dar care nu stă încă pe pro
priile sale picioare, nu știe ce 
vrea și cum să-și manifeste corect ___ ___
voința. Dar s-ar putea foarte 9 în servietă. Mănînci mai pe fu- 
bine ca Mircea să fie fiul unor -- J-~ — *—î.j».- --
părinți care n-au izbutit să facă 
din copilul lor — tocmai prin 
„condițiile deosebite" ce i le-au 
creat — un om care să aprecieze 
munca lor și a i ’’ 
lor și ale altora. ______ ___ _
satisfăcîndu-i toate capriciile, au 
izbutit să facă din copilul lor un 
îmbuibat, interesat doar pentru 
el și cei la fel cu el, un super
ficial încrezut, un băiat care știe 
cîte ceva, dar în realitate un mic 
monden mărginit. De aici poate 
rpacții ca cele descrise de I. T. ■

c. Poate că și I. T. are unele fi 
slăbiciuni, lumești, dar slăbiciuni “ 
care să-1 facă altora neplăcut sau n 
nedorit. Oamenii, indiferent de fi 
vîrsta, sînt oameni, au sensibili- ®

i reacțiile lor — uneori ■ 
>tate. în cazul acesta Mir- fi 
ică a observat asemenea

I

părinți să-și aducă 
fost și să nu înde-

cadrul colectivului și o altă 
ierarhie decît cea întemeiată pe 
criteriul realelor valori ale per
sonalității. Să amintim cîteva ;

Cu stiloul tău „Pionier" — 
drag ție, fiindcă ai visat la el 
înainte de-al avea și ți l-ai dorit 
— nu-ți dă inima ghes să sari Ia 
catedră și să-l oferi profesorului 
să pună note ori absențe. Iese, 
cu importanță, posesorul unui 
„Parker".

Și nici nu-ți etalezi blazat gus
tarea din pauza mare, ca grăsu
nul care privește fără chef la 
stiva de merinde alese îndesate

w riș, dar nu-ți poți împiedica gîn- 
Idul să poftească la ce-are colegul 

tău.

care să aprecieze g 
altora, strădaniile fi 

i. Dîndu-i totul, S

I
I

tățile și reacțiile lor 
neașteptat!
cea, dacă a observat asemenea 
slăbiciuni la I. T. și nu i-a spus 
deschis totul, nu-i este nu numai 
bun prieten, ci nici bun coleg. 
Prieten adevărat înseamnă să fii 
deschis față de partener, să i te fi 
dezvălui integral, să fii aproape ■
de el și la bune și la rele, să-i 
cunoști părerile și el să le cu
noască pe ale tale în toate pro
blemele esențiale. Ipocrizia este 
dușmanul prieteniei.

Dar dacă scrisoarea lui I. T. 
este incompletă ? Noi am citit 
numai părerea lui I. T. Dar Mir
cea ? N-are nimic de spus ?

Scrisoarea lui I. T. și părerile 
numeroșilor elevi demonstrează 
că marea majoritate a tinerilor 
noștri știu ce vor, judecă obiec
tiv, cu discernămînt ceea ce se 
petrece în jurul lor, că nu a- 
probă parazitismul, parvenitis
mul, că muncesc cu elan și pa
siune, că au idealuri nobile, că 
înțeleg realitățile vieții și efortu
rile care se fac pentru a li se 
crea condiții din ce în ce mai 
bune. Sînt sigur că acești tineri 
care știu că averea 16r constă în 
cuantumul lor de cunoștințe, că 
valoarea lor constă în ceea ce 
sînt ei înșiși și nu părinții lor și 
situația materială a acestora, că 
prietenul este un tovarăș adevă
rat și nu un instrument care să 
te ajute să te ridici pe trepte ce 
nu le meriți, aceștia vor fi oa
meni de nădejde.

s
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dar privirile către cuierul cla
sei, pe furiș ? Uniforma îți dă 
severitate, egalizează. Ea se o- 
prește însă la un anumit nivel. 
Paltonul, haina de ploaie, jache
tele — sînt altceva, aici fiecare 
vine, cu ce are. Canadiana cu 
clape, catarame, fermoare, multe 
buzunare („mi-a adus-o tata din 
Italia, cînd a fost ultima dată") 
în vecinătatea jerseului decolorat 
și rărit în coate spune multe.

Elevii vad, observă, înțeleg, 
suferă. Nici nu e nevoie neapă
rat să intervină brutal stăpînul 
stiloului scump, al gusturilor ra
finate, al canadianei luxoase și 
să facă paradă cu ele, să jig
nească.

Să nu ne grăbim însă cu acu
zările. Modestia, altruismul, de
cența de a-ți stăpîni porniri ne
cugetate și mai ales, discernă- 
mîntul valorilor nu se dobîndesc 
ușor. După cum unui copil, unui 
tînăr nu-i este simplu să rămînă 
indiferent la mirajul belșugului, 
al distracțiilor costisitoare apa
naje de care beneficiază, favori
zați de soartă, cei care, pe alta 
scară, sînt egalii lor, sau chiar 
inferiori.

Așa stînd lucrurile, recunos
când că nu stau bine, că aseme
nea relații apar ’ ca un anacro
nism în societatea noastră, să ve
dem ce ne rămîne de făcut. In 
afară de a înfiera fața urîtă a a- 
cestei stări. Este ea însă speci
fică elevilor, tineretului în ge
nere ? Adulții se comportă alt
fel ?

Și pentru că sîntem în preajma 
elevilor, să rămînem aici, lîngă 
ei, cu educatorii lor din familie 
și din școală.

Obsedați de influența * nocivă 
a „străzii" — a „copiilor răi, de 
condiție proastă" — mulți pă
rinți triază cu grijă exagerată re
lațiile de prietenie ale copilului, 
preferîndu-și-1 mai ales singur.

Pe cele de colegialitate nu le

dezba-

nobilă 
să to
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(Urmare din pag. I)

Din partea Ministerului Invățămîntulni
Ministerul învățămîntuluî 

face cunoscut că, pentru ocu
parea locurilor rămase dispo
nibile în învățămîntul superior 
după concursul din iulie pen
tru învățămîntul de zi și se
ral, se organizează un nou 
concurs de admitere care va 
începe în ziua de 5 septembrie 
1968.

♦
înscrierile candidaților la 

concurs se fac la secretariatele 
facultăților, cu începere de la 
10 august și se încheie la 4 
septembrie, ora 10 a.m.

Specialitățile și facultățile 
la care se organizează acest 
concurs sînt următoarele :

— cibernetică economică — 
Facultatea de calcul economic 
și cibernetică economică Bucu
rești ;

— merceoiogie — Facultatea 
de comerț București;

CURSURI SERALE

A. INVAȚAMINTUL SUPERIOR TEHNIC
— economia industriei, von- 

strucțiilor și transporturilor — 
Facultatea de economia pro
ducției București și facultățile

de studii economice Cluj și 
Iași;.

— contabilitate — Faculta
tea de contabilitate București 
și facultățile de studii econo
mice Cluj și Iași;

— statistică — Facultatea de 
calcul economic și cibernetică 
economică București;

— economia comerțului in
terior — Facultatea de comerț 
București ;

— finanțe — Facultatea de 
finanțe București.

CURSURI DE ZI

tele-

Fa- 
tele-

— Mașini și aparate electrice
— Facultatea electrotehnică — 
București ;

— Electroenergetică — Fa
cultatea energetică — Bucu
rești, facultățile electrotehnică 
Iași și Timișoara ;

— termoenergetică — Facul
tatea energetică București ;

— hidroenergetică — Fa
cultatea energetică București ;

— electronică aplicată — 
Facultatea electronică și tele
comunicații București ;

— telefonie-telegrafie — 
Facultatea electronică și tele
comunicații București ;

— telecomenzi feroviare — 
Facultatea electronică și 
comunicații București ;

—- ingineri fizicieni — 
cultatea electronică și 
comunicații București ;

— automatică — Facultatea 
automatică București;

— calculatoare — Faculta
tea automatică București și 
Facultatea electrotehnică' Ti
mișoara ;

-— electromecanică — Fa
cultatea de mecanică Brașov 
și facultățile de electrotehnică 
Cluj, Iași și Timișoara ;

— mașini termice — facul
tățile de mecanică, București, 
Iași și Timișoara;

— aeronave și instalații de 
bord — Facultatea de meca
nică București ;

— utilaj chimic — Faculta
tea de mecanică București ;

— mașini hidraulice și pneu
matice — facultățile de meca
nică București și. Timișoara ;

— mecanică agricolă — fa
cultățile de mecanică agricolă 
București și Timișoara și fa
cultățile de mecanică Brașov, 
Cluj și Iași ; .

— tehnologia construcțiilor 
de mașini — Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini București și facultățile 
de mecanică Cluj, Galați și 
Timișoara ;

— mașini unelte și scule — 
Facultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini București 
și Facultatea de mecanică 
Iași 1

— Mecanică fină — Facul
tatea de tehnologia construc
țiilor de mașini București;

— materia! rulant — Facul
tatea de transporturi Bucu
rești și Facultatea de mecani
că Timișoara ;

— autovehicule rutiere —■ 
Facultatea de trasporturi Bu
curești ;

— tehnica transporturilor 
feroviare — Facultatea de 
transporturi București;

— mașini și utilaje de pre
lucrare la cald — Facultatea 
tehnologia construcțiilor de 
mașini Brașov șl Facultatea de 
mecanică Cluj ;

— nave șl instalații de bord 
— Facultatea de mecanică Ga
lați ;

— frigotehnie — Facultatea 
de mecanică Galați;

— tehnologia sudurii — 
Facultatea de mecanică Timi
șoara ;

— tehnologia mecanică a 
filării și țeserii — Facultatea 
de industrie ușoară Iași;

— tehnologia chimică a pie
lii și confecții dîh piele — Fa
cultatea de industrie ușoară 
Iași;

— tehnologia substanțelor 
anorganice — Facultatea de 
chimie industrială București i

— chimia și tehnologia ma
terialelor de construcții — fa
cultățile de chimie industrială 
București și Timișoara ;

— tehnologia substanțelor 
organice — facultățile de chi
mie industrială București și 
Timișoara ;

— tehnologia poligrafică — 
Facultatea de chimie industri
ală București ;

— tehnologia compușilor 
macromoleculari — Facultatea 
de chimie industrială Timi
șoara ;

— elaborarea fontei și ote
lului — Facultatea de meta
lurgie București ;

— turnătorie de fontă, oțel 
și metale neferoase — Faculta
tea de metalurgie București ;

— deformarea plastică și 
tratamentul termic al meta
lelor — Facultatea de meta
lurgie București ;

— metalurgia metalelor ne
feroase — Facultatea de me
talurgie București ;

— industria lemnului — Fa
cultatea de industria lemnu
lui Brașov ;

— construcții civile și in
dustriale — facultățile de 
construcții București, 
Iași și Timișoara :

—■ instalații pentru 
trucții — Facultatea de 
lății pentru construcții 
rești :

— mașini și utilaj ’pentru 
construcții — Facultatea de 
mașini și utilaje pentru con
strucții București;

— construcții hidrotehnice — 
facultățile de hidrotehnică 
București și Iași și Facultatea 
de construcții Timișoara ;

— îmbunătățiri funciare — 
facultățile de hidrotehnică 
București și Iași și Facultatea 
de construcții Timișoara ;

—• drumuri și poduri — Fa
cultățile de construcții Iași și 
Timișoara ;

— căi ferate, drumuri și po
duri — Facultatea de căi fe
rate, drumuri și poduri Bucu
rești ;

— geodezie și sistematizare 
teritorială — Facultatea de căi 
ferate, drumuri și poduri Bu
curești :

— prospecțiuni geofizice — 
Facultatea de geologie tehnică 
București ; — forajul sondelor 
și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze 
de forajul sondelor și exploa
tarea zăcămintelor de petrol, 
și gaze București ;

— tehnologia și chimizarea 
petrolului și gazelor — Facul
tatea de tehnologia și chimi
zarea petrolului și gazelor 
București ;

— mașini și utilaj petro
lier — Facultatea de mașini și 
utilaj petrolier Ploiești;

— exploatări miniere — Fa
cultatea de mine . Petroșani;

— prepararea substanțelor 
minerale utile — Facultatea 
de mine Petroșani.

D. INVAȚÂMÎNTUL UNIVERSITAR
CURSURI DE ZI

t

Cluj,

cons- 
insta- 
Bucu-

Facultatea

CURSURI SERALE:

»i

Fa-
te-

— mașini și aparate electri
ce — Facultatea de electroteh
nică București;

— electronică aplicată 
Facultatea de electronică 
tejeoomunicații București;

— telefonie-telegrafie — 
cultatea de electronică și 
lecomunicații București;

— telecomenzi feroviare 
Facultatea de electronică 
telecomunicații București;

— mașini termice — Facul
tatea de mecanică București j

— electromecanică — facul
tățile de electrotehnică Cluj 
și Timișoara ;

— material rulant — Facul
tatea de trasporturi București ;

— tehnologia substanțelor 
anorganice — Facultatea de 
chimie industrială București;

— tehnologia substanțelor 
organice : Facultatea de chi
mie industrială București ;

— turnătorie de fontă, oțel 
și metale neferoase — Facul
tatea de metalurgie București;

— deformarea plastică și 
tratamentul termic al metale
lor — Facultatea de metalur
gie București :

B. ÎNVĂȚĂMINTUL SUPERIOR AGRONOMIC
CURSURI DE ZI:

— zootehnie facultățile

de zootehnie București și Ti
mișoara.

C. ÎNVĂTĂMINTUL SUPERIOR ECONOMIC
CURSURI DE ZI

agriculturii — 
economia pro-

— economia
Facultatea de _ _ 
ducției București și facultățile 
de studii economice Craiova 
și Cluj :

— economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor — 
Facultatea de studii economice 
Cluj :

— contabilitate — Facultatea 
da contabilitate București «i

facultățile de studii economice 
Craiova, Cluj și Timișoara ;

— finanțe — Facultatea de 
finanțe București și Faculta
tea de studii economice Cluj ;

— statistică — Facultatea de 
calcul economic și cibernetică 
economică București ;

— mecanizarea și automati
zarea calculului economic — 
Facultatea de calcul economic 
și cibernetică economică Bucn- 
rpc*:

Matematică (toate secțiile) — 
facultățile de matematică — 
mecanică București, Cluj, Cra
iova, Iași și Timișoara ;

— mecanică — Facultățile de 
matematică-mecanică Bucu
rești, Cluj și Iași;

— fizică (toate secțiile) — 
facultățile de fizică București, 
Cluj și Iași ;

— eleotroradiofizică — Fa
cultatea de fizică Timișoara ;

— fizică-chimie — Faculta
tea de fi2ică Timișoara ;

— Chimie (toate secțiile) — 
facultățile de chimie Cluj și 
Iași ;

— filozofie — Facultatea de 
filozofie București ;

— Limba și literatura ger
mană — secundar limba și li
teratura română sau engleză
— Facultatea de limbi și lite
raturi străine București ;

— limba și literatura ger
mană — secundar limba și li
teratura română — Facultatea 
de filologie Timișoara ;

— limba și literatura ger
mană — secundar limba și li
teratura română sau maghiară
— Facultatea de filologie Cluj ;

— limba și literatura fran
ceză — secundar limba și li
teratura română sau maghia
ră — Facultatea de filologie 
Cluj ;

— limba și literatura en
gleză — secundar limba și li
teratura română sau ma
ghiară ; limba și literatura en
gleză — secundar limba și lite
ratura germană — Facultatea 
de filologie Cluj ;

română — Facultatea de limbi 
și literaturi străine București 
și facultățile de filologie Iași 
și Timișoara ;

— limba și literatura rusă
— secundar limba și literatura 
română sau maghiară — Fa
cultatea de filologie Cluj :

— limba și literatura fran
ceză — secundar limba și li
teratura română — Facultatea 
de limbi și literaturi străine 
București și Facultatea de fi
lologie Iași;

— limba și literatura fran
ceză — secundar limba și lite
ratura română sau maghiară
— Facultatea de filologie Cluj:

— limba și literatura ger
mană — secundar limba și li
teratura română sau engleză
— Facultatea de limbi și lite
raturi străine București și Fa
cultatea de filologie Iași ;

— limba și literatura ger
mană — secundar limba și li- I 
teratura română — Facultatea I 
de filologie Timișoara ; i

— limba și literatura ger- I 
mană — secundar limba și li- I 
teratura română sau maghiară I
— Facultatea de filologie Cluj; I

— limba și literatura engie- I 
ză — secundar limba și Hte- I 
ratura română sau germană — I 
Facultatea de limbi și 
turi străine Bticurești;

— limba și literatura 
ză —secundar limba și
tura română — facultățile de 
filologie Iași și Timișoara ;

— limba și literatura engle
ză — secundar limba și lite
ratura română sau maghiară; 
limba și literatura engleză — 
secundar limba și literatura 
germană — Facultatea de filo
logie Cluj.

litera-

engle- 
litera-

CURSURI SERALE
— limba și literatura rusă
- secundar limba și literatura

E. ÎNVĂȚĂMÎNTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI
CURSURI DE ZI:

— matematică — facultățile 
de matematică Bacău, Baia 
Mare, Constanța, Oradea, Pi
tești, Suceava și Tîrgu Mureș ;

— limba și literatura româ
nă — Facultatea de filologie 
Suceava ;

— fizică-chimie și cunoștin
țe tehnico-agricole — facultă
țile de fizică și chimie Brașov, 
Constanța și "*Tg. Mure? ;

F. INVAȚAMINTUL SUPERIOR DE ARTA
CURSURI DE ZI

— vioară — facultățile de 
instrumente și canto Bucu
rești, Cluj și Iași;

— dirijat, cor, pedagogie — 
facultățile de compoziție, di
rijat, pedagogie București, 
Cluj și Iași ;

— compoziție — facultățile 
de compoziție, dirijat, pedago
gie București și Cluj ;

— violoncel — facultățile de 
instrumente și canto Iași și 
Cluj ;

—- violă — Facultatea de in
strumente și canto Iași;

— contrabas — Facultatea 
de instrumente și canto Iași;

— pian-orgă — facultățile 
de instrumente și canto Bucu
rești și Iași;

— flaut — facultățile de in
strumente și canto București 
și Cluj ;

— facultățile de— clarinet 
instrumente și canto București 
și Cluj ;

— oboi — Facultatea de in
strumente și canto București ;

— fagot — facultățile de in
strumente și canto București, 
Cluj și Iași;

— corn —___ facultățile de in
strumente și canto București, 
Cluj și Iași;

— trompetă — facultățile de 
instrumente și canto Bucu
rești, Cluj și Iași;

— percuție — facultățile 
instrumente și canto Cluj 
Iași;

— alto și mezzosoprane 
Facultatea de instrumente 
canto București;

— tenori — facultățile 
instrumente și cantq Bucu
rești, Cluj și Iași;

— bași-baritoni — facultă
țile de instrumente și canto 
București și Cluj.
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H — nici măcar tema tratată. Multe cu- 
I vinte, noțiuni obișnuite de altfel, le erau 
3 neînțelese; expunerea la care participa- 
| seră ar fi trebuit să urmeze multor al- 
1 tora, fiindcă nu poți flirta cu geometria 
I neeuclidiana fără ca mai întîi să te fa- 
8 miliarizezi cu punctul, cu paralela. Și 
J totuși nu putem concepe ca unor elevi
■ de liceu asemenea luci-uri să le fie greu 

accesibile. Ancheta avea să limpezească
■ totul ; în sală se aflau elevi ai liceului 
| nr. 1, dar nu cei din clasele de liceu —
■ ci elevii claselor a V-a, a Vl-a, Vil-a.
■ Mai mult, vecinii noștri erau... preșco- 
8 lari. Aplauzele lor de la finele expune- 
I rii, datorate în parte și spiritului de 
| imitație, exprimau nerăbdarea de a în- 
3 cepe filmul.
■ Dar ei n-aveau nici o vină. Nici nu 
8 știau că uvertura la care participaseră 
I se va. înscrie în evidențele comitetului 
8 municipal U.T.C. cu litera majusculă a
H realizărilor, drept acțiune poliitico-educa- z 
I ti vă.

Intre modalitățile la care4' se apelează 
I cel mai adesea, pentru a răspunde inte- 
S| rosului tinerilor pentru poli-tică. se nu- 
8 mără deci și • aceste ÎNTÎLNIRI. întîlni- 
8 rile cu activiști de partid și de stat, cu
■ specialiști din diverse domenii, cu oameni 
$ de cultură etc. Modalitatea se recomandă

de la sine. Ea poate oferi tinerilor răs- 
a punsuri din cele mai competente, directe,
■ convingătoare atât în probleme politice 
j| cît' și în orice alt domeniu. Pe deasupra 
& această formă adaugă informației și auto- 
| ritatea experienței, a prestigiului per- 
3 soanei invitate în fața tinerilor. Nu ori- 
8 cum însă și nu în orice* fel. Numai în- 
| deplinlnd anumite condiții, întîlnirea își 
I va fi dovedit eficiența, utilitatea, în ul- 
8 târnă .instanță, justificarea. Dar care 
I anume ar fi aceste condiții, aceste de-
■ ziderate, impuse deopotrivă, organizato-
■ .rilor, invitatului și Invitațiilor ?
■ Vom încerca să desprindem din nume- 
I roasele opinii, răspunsul la această ’în-

trebare. Dar nu mai înainte de a pre-
■ ciza că în ceea ce privește asemenea 
| manifestări se întîlnesc cel puțin două 
g atitudini dinstincte. Pe de o parte, sînt 
0 întâlnirile festive, acțiuni de așa-zisă 
| prestanță, inițiate doar cu prilejul unor 
| evenimente, dih care cauză' și capătă -în 
I preocupările unor organe U.T.C. caracter
■ de campanie.^ Se apropie o sărbătoare, 
j gata, planifipăm în cîteva organizații cîte 
| o întâlnire, vine altă nu știm care săr- 
I bătoare. iar o serie de întîlniri. în ase- 
3 menea manifestări primează adesea, nu 
j conținutul întâlnirii, ci florile dăruite in- 
I vitaților. numărul sau forța aplauzelor 
| amabile, și, nu în puține cazuri, abia 
| partea a doua, programul de muzică 
a ușoară sau filmul. Este procedeul cel 
I mai frecvent. Pe de altă parte. însă, cu 
Ț alte semnificații și consecințe, sînt fntîl- 
I nlri'le obișnuite, concepute ca modalitate 
I de informare, de lămurire a unor pro- 
| bleme ce interesează pe tineri. Evident, 
I înclinăm către acestea din urmă.
I Așadar ne-am întrebat. căror condiții 
| ar trebui să răspundă aceste întîlniri, 
I concepute ca modalitate frecventă. în 
| care invitați ai organizației U.T.C. facili- 
I tează tinerilor înțelegerea diferitelor 
I evenimente, probleme privind politica 
| partidului și statului nostru, acțiuni po- 
1 litice interne și internaționale? întîi și 
I întîi, lucru subliniat nu odată în docu- 
I mantele de partid privind munca edu

cativă în rîndul tineretului, în documen
tele organizației noastre — competența 
celui ce își asumă răspunderea de a se 

I prezenta în fața tinerilor. Da, răspun
dere. fiindcă, tinerii nu acceptă orice și 
oricum ; ei își investesc interesul în ac- 

. țiuni din care au de învățat ceva, acordă 
atenție interlocutorului care are a le co
munica cu adevărat ceva. Ei nu vin la 
întâlnire total neștiutori, ca niște copii 
de grădiniță gata să asculte de nu știu 
cîte ori aceeași poveste ; fără a „mai lua 
în considerație cunoștințele, pe care le 
capătă organizat, în procesul de .învăță- 
mint, ei dispun de nenumărate și diverse 
mijloace de informare. Sîfit.'prin urmare, 
" ‘ să sesiseze, dar și sen-

vulnerabile ale celui
nu numai capabili 
sibili la punctele 
ce li se adresează.

Asistam cu mai 
una din casele de_______ _ ________
din Capitală la o asemenea întâlnire. In
vitatul — o profesoară — se străduia să 
limpezească în fața mai multor zeci de ' 
tineri cîteva aspecte privind măsurile 
întreprinse de partid pentru organizarea 
științifică a producției. Firesc, conferința 
pe care o citea conținea și termeni teh
nici, de specialitate, mai puțin familiari 
profesoarei caire preda o disciplină uma
nistă. Din respect, majoritatea tinerilor 
au stat pînă la sfîrșit în sală, dar n-e-a-m 
întrebat atunci și ne întrebăm și acum 
la ce le-a folosit această întâlnire cu un 
conferențiar căruia trebuiau, ei. tinerii 
din sală, muncitori la întreprinderile 
din preajmă sau elevi la școala profe
sională. să-i vină în ajutor la descifra
rea unor cuvinte din textul pe care li-1 
citea.

Oricît ar fi de insensibil la reacția

mult timp în urmă la 
cultură ale tineretului

(Urmdre din pag. I)

la culcare cu ceva înaintea 
miezului nopții.

LUNG E DRUMUL 
PÎNA acasa

Un tînăr student, M. Gheor- 
ghe manifestă o stare asemă
nătoare. Se ține încă pe picioare 
și are chef de scandal. înjură 
un lucrător de miliție, mai în-

Curcubeu metalic (podul peste Argeș la intrarea in municipiul Pitești)

sălii, că sînt și asemenea cazuri ne-a 
dovedit-o un invitat al uteciștilor din- 
tr-o școală agricolă din Dobrogea care 
vorbindu-le despre dezvoltarea industriei 
de îngrășăminte nu înțelegea deloc că ru
moarea sălii nu avea altă cauză decît 
aceea că el însuși spunea tot timpul in- 
sectofugitive în loc de insectofungicide, 
invitatul e cel ce resimte sau trebuie să 
resimtă în primul rînd că lipsa de infor
mare, de competență îl expune unor si
tuații penibile. Sînt unele persoane care 
acceptă cu multă, cu prea multa ușurință 
să vorbească oriunde și despre orice. Dar 
se întîlnesc cazuri cînd, deși mărturisind 
slaba pricepere în problemele pentru 
care e solicitat, este nevoit să accepte. 
Insistențele sînt prea insistente. A ține 
expuneri este încă. în destule locuri, și 
mai ales în comune, privită ca o sarcină 
obștească obligatorie. Dar asupra aces
tui aspect vom reveni.

Calitatea expunerii, a convorbirii. în 
acele destule de puține cazuri în care 
întîlnirea îmbracă această modalitate 
mult mai apropiată de înțelesul noțiunii, 
depinde, așadar, nu numai de cel ce răs
punde invitației, ci și de organizatori, 
de cei ce invită. Nici o opreliște — poate 
numai ambiția de a realiza cu orice
chip o întâlnire — nu stă in calea comi
tetului județean, municipal, orășenesc
sau a organizației cînd, lucru încă destul 
de rar, aceasta are inițiativa, de-a face # 
selecție, de-a licita la cea mai înaltă va
loare prilejul, de folos reciproc, al unei 
convorbiri, al unei întîlniri cu tineretul.

Ne întrebam de unde provine lipsa 
de interes a cadrelor de organizație din- 
tr-un raion — era la începutul anului — 
față de instruirile la care erau invitate. 
A fost suficient să participăm la o „Zi 
a secretarului" ca în bună măsură să ne 
dumirim. Venise ca și în alte dăți, un 
reprezentant al organului superior, care, 
nici măcar după o sumară informare, a 
anulat tot ce pregătiseră organizatorii 
acțiunii și a făcut un program personal. 
A vorbit despre toate și nimic. Mai mult 
ca să se grozăvească sau ca să mascheze

necesar să se renunțe la formă de dra
gul formei, la acțiuni inițiate numai pen
tru a raporta ca am făcut acțiuni, la în
tâlnirile stereotipe, ultraoficializate. Nu 
servesc la nimic, poate, nedorită și gravă 
consecință, doar la diminuarea interesu
lui tinerilor pentru activitatea organiza
ției.

Interlocutorul își întemeiază afirma
țiile pe o bogată experiență, în cursul 
anilor participînd, foarte adesea, în cali
tate de invitat la numeroase asemeneja 
întîlniri cu tinerii.

Multe au fost interesante, de real folos, 
altele, după cum ne mărturisește, dim
potrivă, n-au trezit satisfacții nici invita
tului, nici tinerilor, probabil. Și asta din 
motivul că deseori, expunerea Învede
rează șablonul, „calapodul", cum s-a ex
primat domnia sa. că discuția pe care 
și-o propune sau ar trebui să și-o pro
pună o întâlnire, are în majoritatea cazu
rilor doar un singur sens, numai de la 
invitat la tineri; că, în sfîrșit, nefixin- 
du-se cu exa-ctitate. cu suficiente relații 
într-run context, într~o activitate conti
nuă, întîlnirea realizează slabă racordare 
la pregătirea și gradul de înțelegere al 
tinerilor, la preocupările și cerințele lor.

— Soluția, sau una din soluții — esțe de 
părere interlocutorul nostru — ar fi să 
se înlocuiască întîlnirea cu întâlnirile; 
contactul singular, întâmplător ocazionat 
de nu știu ce eveniment, cu întâlnirile re
petate, periodice ale aceleiași persoane — 
activist, om de știință, cultură etc — cu 
aceiași tineri, sau cu același grup de ti
neri. Grup, fiindcă mai utile, mai memo
rabile sînt întâlnirile cu un număr res- 
trîns de tineri decît cele în care obiecti
vul de căpătâi îl constituie acela de-a ține 
cu orice preț ca sala —cea mai mare cu 
putință — să fie plină. Repetate, perio
dice, fiindcă familiarizarea, cunoașterea 
reciprocă îi dă putința și-l îndeamnă pe 
invitat si abandoneze teoreticul, genera
lul, să nu repete lucruri pe care tinerii 
le știu sau le pot înțelege și singuri, iar 
tinerilor îndrăzneala, încrederea de a 
întreba, de-a se exprima, de-a solicita,

FLORI, APLAUZE
Șl ATIT?

lipsa de substanță, s-a apucat să schi
țeze pe tablă cu mîna stângă, deși obiș
nuit scrie cu dreapta, cam cum ar tre
bui să arate un program de activități. 
Dar nu aici vrem să ne oprim, ci la un 
alt punct din programul acestei instruiri 
— la ceea ce s-a intitulat informarea 
politică. Sa intitulat, deoarece noi n-am 
putut-o numi așa. Nici nu putea face in
formare politică unei asistențe în care 
puțini nu aveau liceul și mulți în schimb 
erau cu pregătire superioară, cineva care 
încercînd să vorbească despre evenimen
tele internaționale în fața hărții, căuta 
Vietnamul undeva prin sudul Africii și 
Yemenul prin apropierea Djakartei. Sal
vatoare neatenția tinerilor ; altfel ase
menea instruiri își adaugă pericole și ae 
altă natură : transmiterea unor informa
ții sau interpretări eronate. Nu mai de
parte decît în exemplul susamintit vor
bitorul, care încurca continentele, mai 
făcea, fiind vorba de politică, și neper- 
misa confuzie între suplețe și lipsă de 
fermitate.

Fapt confirmat așadar; a nu avea în-y 
credințarea că persoana invitată va ști 
să formuleze răspunsuri pe potriva soli
citării tinerilor și a organiza totuși, in
cumbă mai totdeauna riscul discreditării 
organizatorilor înșiși în ochii celor invi
tați la întâlnire, ai tinerilor.

Condiții pentru reușita unor asemenea 
modalități de-a răspunde în interesul ti
nerilor pentru politică, ar mai fi prin 
urmare multe altele. S-a referit la unele 
dintre ©le și tovarășul ION S1RBU, 
prim secretar al comitetului județean de 
partid Buzău :

— Față de ceea ce trebuie să-și pro
pună și să înfăptuiască munca polîtâco- 
educativă. activitatea ce-o desfășoară or
ganizația de tineret, întâlnirile — obișnui
tele întâlniri in mod justificat recoman
date. nu realizează decît foarte puțin. Și 
asta pentru că cel mai adesea aceste con
tacte organizate, au un caracter formal; 
s-a încetățenit parcă părerea că-i de-a- 
juns să inițiezi întîlniri și tinerii au și 
devenit automat mai bine pregătiți, mai 
informați, cu un nivel politic mai ridicat, 
cu o atitudine mai activă. întâlnirile pot 
și se întâmplă de multe ori, să contribuie 
la aceste deziderate. Dar pentru asta văd

apropiindu-și astfel răspunsurile, făctn- 
du-le sa se suprapună exact nedumeriri
lor. frământărilor, zonelor*lor de'rf ♦'es. 
Orice activitate politică-educativc- Sare 
nu pornește de la puterea de înțelegere 
a tinerilor, de la nivelul Iot, de la ce
rințele și interesele lor are puține șanse 
să se dovedească fertilă. Și-apoi nu faci 
decît să-ți lipsești tu însuți de utilitate, 
de valoare cele două trei ore pe care, ră- 
pindu-le altor preocupări, le destini unei 
întâlniri, dacă răspunzi unei invitații fără 
a întreba sau a te întreba ce gîndesc, 
ce-i frămîntă, ce-i preocupă pe tinerii in 
fața cărora te vei prezenta.

Experiența personală mă îndeamnă ca 
ori de cite ori sînt pus în situația de a 
accepta vreo invitație să nu mă mulțu
mesc a întreba „cu elevii cărei localități 
sau școli urmează să mă întâlnesc, ci, 
mai mult, cu elevii cărei clase, a VllI-a, 
a IX-a, sau chiar a X-a A sau B ?“

Descifrăm aici. îndatoriri deopotrivă 
pentru organele și organizațiile U.T.C., 
pentru cei ce obișnuit sînt inițiatorii, or
ganizatorii acestor activități. Cîți, sau de 
cîte ori își pun asemenea întrebări me
nite să asigure, să garanteze 
eficiența acțiunii întreprinse ? 
mulțumim oare cel mai adesea 
sâm o invitație, să stabilim o 
mult mai tîrziu, cu o zi. două _____
să ne oprim la o organizație, la w' co
mună —evident care ne este mai la în- 
demînă și în care avem cît de cît garan
ția că vom asigura „mobilizarea" — și 
să anunțăm : vedeți, poimîine aveți o în- 
tîlnlre. Cine cu cine, despre ce anume?! 
N-am stat să numărăm, dar în numeroase 
situații întâlnite nu avusese nimeni timp 
să-și pună asemenea probleme.

Ori, unică concluzie, asumîndu-ți răs
punderea de-a adăuga ceva la pregătirea 
po-litico-ideologică a tinerilor, la îmbogă
țirea orizontului lor de cunoștințe, la for
marea atitudinii lor civice, moral-politic© 
și alegînd din multiplele forme întâlnirea 
este necesar întîi și întîi ca, atît invita
tul. dar mai cu seamă organizatorii să-și 
pună întrebarea : ce știm despre acești ti
neri ? $i numai dispunînd de cele mai 
exacte și reale date pot purcede la con
vocarea în aceeași sală a celor ce așteaptă 
un răspuns cu cel în măsură să li-1 dea.

succesul, 
Nu ne 

Sdal&i, 
înainte

ore după miezul nopții
cîțiva daca n-ar fi simbAtA 

SEARA
jură cîțiva cetățeni. Face o 
bucurie părinților, care desigur, 
îi vor plăti amenda !

O. Ștefan este aproape medic. 
E student anul VI, la medicină. 
Stă Ia masă. își scapă capul din 
cînd în cînd. Devenise prea 
greu. I se închid și ochii. Lo
vește puternic cu pumnul în 
masă. Paharele se clatină, lo- 
vindu-se de sticlă. Chelnerul 
sosește bănuind dorința clien
tului, prea „obosit" pentru a 
continua, de a face plata. Nici 
vorbă! Chelnerul își apleacă 
urechea și ’ în potopul de cu
vinte neclare și înjurături des
lușește un „adă, eu plătesc". 
Scoate banii cu un gest de‘ban
cher oăptușit cu aur și-i aruncă 
pe masă. De unde i-o fi avînd. 
de îi risipește atît de ușor ?

Cu cîteva zile înainte, la că
minul studențesc .Victor Babeș" 
s-au comis ma? multe furturi. 
Autorul este identificat în scurt 
timp : era viitorul medic. 
Furase fără pic de rușine cîteva 
sute de lei colegilor.

Viorel T„ tot student, a făcut 
în aceeași noapte, un „voiaj" 
pe la cîteva localuri. însoțit de 
un grup de prieteni. Consumă 
cantități înspăimîntătoare de 
bere, vin, rom și coniac. Nu 
este pentru prima dată. Are 
părinți admirabili, care îl ali
mentează cu bani din belșug, 
cu toate că drăgălașa odraslă 
a rămas repetent și e, deci, tot 
în anul II la filologie. De la 
un timp nici coniacul nu mai 
mergea. Băutura consumată 
pînă atunci o putea atinge în 
gît cu degetul. Și-a găsit o altă 
distracție : spărgea pahare.
Dădea gata un pahar, scotea 
banii și îl plătea. La închidere 
s-a „aprovizionat" cu ceva pa
hare pentru acasă. Pe acestea 
nu le-a plătit și a fost prins. 
Sancționat exemplar de fa
cultate și de organele în drept 
a ajuns să „consume" reflecții rămas cîțiva băieți, 
amare : „m-am convins defini
tiv că beția este un lucru tare 
rău, zău, tare rău".

Pe cei care n-au vizitat crama 
„București", îi sfătuim să n-o 
facă sîmbătă seara. Vor rămîne 
deziluzionați. Mai ales către ora 
închiderii atmosfera este în
cinsă. Pe lîngă mese e așternut 
un covor de pahare sparte, de
corat cu mucuri de țigări, cu 
felii de cartofi prăjiți. Fumul 

' de țigară căruia i se alătură 
mirosul vinului care udă me
sele, îți aduce lacrimile în ochi. 
Prin stratul gros și vag albăs
trui al fumului lumea pestriță, 
aflată la mese, pare ireală, pare, 
coborîtă de pe alte planete. 
Femei' care rîd răgușit și de
gradant, insensibile la mîinile 
lipicioase și indiscrete rotite 
vulturește spre umeri, spre gît...

Bețivi notorii — prezenți 
aproape seară de seară îij acest 
local și în altele — (cu ce bani 
oare?) sînt 
caraghioase 
oficiază un 
zeu ; poate, 
colul — un 
cruțător, care își supune 
dincioșii unor torturi, îi dezono
rează în fiecare zi, îi umilește, 
îi face să plîngă, apoi să se re
volte, să devină violenți.

La o masă retrasă, un grup 
de tineri fredonează stingher 
melodii de dans. Ne-au mărtu
risit că au vrut să se distreze, 
întreabă dacă nu știm unde e 
posibili așa ceva în Cluj. În
trebarea lor întristează. Am 
mers pe la toate cluburile unde, 
din cînd în cînd, se poate dansa. 
Dar. peste tot am fost întîm- 
pinați de... ușile închise.

— Acum cîteva ore. ne spune 
Vasile Chisa, muncitor la „Li
bertatea", am participat la un 
recital cu arii din opere care 
trebuia — conform afișelor — 
să se încheie cu o seară de 
dans. Mulți nici nu știau fiindcă 
popularizarea s-a făcut în 
pripă. Fetele au plecat și am

eroii unor scene
și penibile, parcă 
rit închinat unui 
acest zeu este al- 

zeu înșelător șl ne- 
cre-

~ Simbătă și duminică seara 
completetază Liviu Sarea, după 
o săptămînă de muncă, dorim

să ne destindem. Dorința noas
tră, jie ani de zile, este neîmpll- 

. nită. Nimeni nu se gîndește 
rios că sîntem tineri. Ce fac 
care trebuie să ne 
ganizarea timpuluj 
ber ?

Grigore Sechei, 
dezamăgit : „De 
unele cluburi din oraș funcțio
nează sporadic. Acolo unde e 
totuși dans înghesuiala te de
termină să-ți iei cîmpii. Nici nu 
poți respira bine. Asta se nu
mește distracție ? E normal ca 
o fată serioasă să (refuze un ase
menea loc de „distracție". Ti
neretului i se oferă pentru tim
pul liber exact ceea ce avea și 
acum 5 sau mai mulți ani. Adică 
aproape nimic. Localul asta în 
care ne aflăm vedeți cum e. în 
alte părți n-am găsit locuri. 
Undeva tot trebuie să te des- 
tinzi puțin".

în mod sigur numeroși tineri 
clujeni au aceeași părere despre 
posibilitățile de. a-și petrece plă
cut sfîrșitul săptămînii. Cîți ti
neri (și în cîte seri) dacă aveau 
o asemenea posibilitate — ne 
gîndjm în primul rînd, la un 
cadru civilizat de distracție, 
care să impună o comportare 
civilizată — n-ar mai fi dat de 
lucru organelor de ordine, ar fi 
evitat sancțiunile. Ajunși în 
această situație mulți au re
gretat gestul necugetat al unui 
pahar în plus, prea mulți au in
vocat acel : „Ce era să fac, unde 
sâ ne distrăm ?“ Firește, ei sînt 
principalii vinovați. Dar numai 
ei?

Și dincolo de asta, cum tole
rează forurile administrative ast
fel de spelunci unde degradarea 
este „specialitatea casei" ? Ase
menea localuri unde ai șanse 
minime ele a ieși întreg, dacă 
ai comis 
trebuie „deparazitate4 
ziat. Nu credem 
să venim noi cu 
sens. Așteptăm 
celor chemați să 
menajamente și amînări.

ajute în 
nostru

la fel 
cîteva

se- 
cei 
or-
li-
de 

luni

imprudența să intri, 
neîntîr- 

că este necesar 
soluții în acest 
însă răspunsul 
ia măsuri fără
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muri", astăzi i-a părăsit. Tace 
și suferă și el împreună cu toți 
oltenii.

Cere să fie cauzele acestui di
vorț neașteptat ? Să nu mai- stâr
nească fotbalul pasiuni în acest 
colț de țară ? Comportarea la
mentabilă în jocurile din primă
vară, indiferența penii u soarta 
echipei a multora dintre cei care 
clndua erau purtați pe brațe, de 
care se legaseră multe speranțe, 
viața intimă, de-a dreptul scan
daloasă a multora dintre fotba
liștii craioveni — iată principa
lele și adevăratele cauze". „Bi- 
ciuiți cu atenții puțin obișnuite 
— aceștia au lăsat pregătirea pe 
planul doi și au devenit cliențli 
nelipsiți ai localurilor de lux. Nu 
rare au fost cazurile cîrid, la Pe- 
rinița, la Minerva, Oltenia sau 
Ia Giormane chefurile erau pre
lungite pînă spre ziuă (IVAN, 
VASILESCU, MIHĂILESCU, 
DESELNICU, MARIAN PO-

întoarce la Craiova. (Să ne mai 
mire atunci cum se face că tot 
timpul, acest talentat fotbalist 
reclamă fragilitate musculară, in
capacitate la efort).. Miercuri, 5 
iunie: însoțit de două june. 
NIȚĂ petrece peste patru ore 
la restaurantul Debarcader. Ve
nind pe două cărări, a întîrziat 
o oră dc la antrenament, iar cînd 
a fost anunțat 
Sancționat pentru 
a declarat că nu 
toată săptămîna la

că va fi 
indisciplină, 

va mai veni 
___ __ ______ antrenament. 
Și s-a ținut de cuvînt. în aceeași 
zi, după antrenament, DESEL
NICU servea 
nița pepsi-cola. 
să nu crezi 1 
înjumătățit cu 
bată, 8 iunie : 
abia ținîndu-se pe picioare, în 
fața Universității, săruta (L 
mama focului pe Fory Apostol, 
unul dintre cei mai înflăcărați 
Suporteri din localitate.

Am discutat cu cîțiva dintre 
„lei”, căutînd să aflăm ce-i în
deamnă să aibă o astfel de com-

la barul Peri-
Să vezi și 

Pepsi-cola era 
coniac! Sîm- 

MIHĂILESCU,

de

4
PESCU, NIȚĂ), cînd, înconju
rați de cîțiva suporteri ai echi
pei ce se pretindeau mai anio- 
piați idolilor lor fotbaliști decît 
cămașa de pe corp, realizau un 
adevărat pelerinaj de la o lo
cuință la alta; garsonierele sau 
apartamentele lui OBLEMEN- 
CO, IVAN, DESELNICU, 
SFÎRLOGEÂ, NIȚA și cei doi 
POPESCU fiind socotite cele 
mâi confortabile. Coniacul și 
„medaliatele" de Segarcea, Cor- 
cova sau Iancu Jiamț după pre
ferințe, deveniseră furnizorii ne
lipsiți ai bunei dispoziții jocului 
de xemmy — a doua pasiune a 
fotbaliștilor din Bănie, ce se juca 
și se joacă încă, la mize foarte 
piperate. De la „rugăciunile" lor 
aproape zilnice, închinate zeului' 
Dionisos nu lipseau nici danai
dele (ex-studente și de profesie... 
fără), gata oricînd să-i alinte și 
să-i facă să uite înfringerile săp- 
tămînale. Mincă și Vasilescu se 
dezlănțuiau cu predilecție la Ca
racal, orașul natal, unde cînd se 
așezau la pahar nu-i mai ridicai 
pînă dimineața. Numai tnțr-o 
singură săptămînă (cea care a 
precedat ultima etapă din oam-

portare compromițătoare. Majo
ritatea „eroilor" cu care am dis
cutat au spus că sînt simple 
scorneli ale suporterilor, nemul
țumiți de comportarea echipei în 

trecut.
OBL& 

oferit explicația 
o redăm 

onopr», 
ori mai 
mergea 
mulțu-

pionatul trecut) s-au înregistrat 
nu mai puțin de patru abateri 
grave de la normele vieții spor
tive și, evident, și de la cele ale 
moralei, pe care le redăm con
cret. Luni, 3 iunie : la pădurea 
Saru, MINCĂ s-a dres cu atî- 
tea păhărele că a trebuit să fie 
urcat pe brațe de doi „prieteni" 
într-un microbuz, pentru a se

returul campionatului 
Concluzionînd parcă, 
MENCO ne-a (" 
explicațiilor, pe care 
textual : ‘ pe cuvînt de 
anul trecut beam de trei 
mult, dar dacă echipa 
bine, toată lumea era 
mitâ“. Oare așa să fie ?

Rostogolirea către periferia cla
samentului a echipei craiovene, 
in care activează’ autentice ta
lente (această afirmație ne este 
întărită și de faptul că în sezo
nul internațional din toamna a- 
nului 1967, zece fotbaliști de la 
„U" au fost cuprinși în selec
ționatele republicane) și care 
numai cu un an înainte ocupase 
locul, III în clasament, a fost ge
nerată și de alte foarte multe 
cauze. (Fără îndoială, indiscipli
na ce a dăinuit în rindul jucători
lor, viața particulară a multora 
dintre ei dusa cu totul în afara 
normelor sportive, s-a situat pe 
prim plan). Dar, faptul că prin 
natura componenței sale — mai 
mult de două treimi o reprezin
tă persoanele din afara univer
sității : directori, ingineri-șefi 
etc., etc. — biroul secției de fot
bal din cadrul clubului sportiv 
studențesc este un organ execu
tiv cu putere minimă de acțio
nare, n-a lipsit echipa tocmai de 
acel sprijin de care avea mare 
nevoie ? Dar faptul că, deși în 
lot au fost promovați mulți bă-

MERIDIAN SPORTIV
• LA AACHEN s-a disputat meciul international de fotbal 

dintre echipa locală Allemannia și formația olandeză P.8.V. 
Eindhoven. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 5—4 (3—1). 
De la învingători s-a remarcat în mod special linia de atac, în 
care au excelat Ion Ionescu și Roger Claessen. Golurile echi
pei vest-germăne au fost marcate de Claessen (2), Sell (2) și 
Ion Ionescu (din lovitură de la 11 m.).

După cum se știe, în acest sezon echipa Allemannia Aachen 
& achiziționat doi fotbaliști străini, pe românul Ion Ionesca și 
pe belgianul Roger Claessen.

Comentind desfășurarea acestei partide, ziarul belgian .,Les 
Sports" arată, printre altele : „Atacul local animat de Claessen 
și bine susținut de Ion Ionescu a fost strălucitor, în special in 
prima repriză".

• TURNEUL internațional 
masculin de handbal desfă
șurat în orașul Gydr a fost 
cîștigat de selecționata ora
șului Gydr, clasată pe primul 
loc cu 8 puncte. Locurile ur
mătoare au fost ocupate de

echipa orașului Katowice — 6 
puncte, reprezentativa de ju
niori a Cehoslovaciei — 4 
puncte, selecționata orașului 
Lugoj — 2 puncte și echipa 
de juniori a Ungariei — 0 
puncte.

• A ÎNCEPUT turneul internațional de șah de la Debrecen.
In prima rund! s-au înregistrat rezultatele : Ftilop—Gadulov 
1—0 ; L.Kovacs—Szilagy 0—11 Liebert—Barcza remizi ; Ban- 
falvi—Sydor 0—1. „ „ T .Românul Theodor Ghițescu a întrerupt cu Z. Kovacs. La turneu 
participă 16 șahiști din 8 țări. .• C1CLISTA engleză Beryl Bourton, campioană mondiala de 
fond, a stabilit un nou record mondial in proba de 100 mile 
(161 km) contracronometru cu timpul de 4 h 01’41’*. De remar
cat că în această cursă Bourton a fost întrecută de un singur 
bărbat, Tony Taylor 3 h 5714”, în timp ce rutierul profesionist 
Ray Booty a ocupat locul 4 cu 4 h 12’16”.

• REZULTATE înregistra
te în competiția estivală de 
fotbal „Cupa Intertoto" : 
Haelsingborg (Suedia)—F. C. 
Karl Marx Stadt 0—0 ; Mal- 
moe—Wiener Sport Club 1—1 
(0-0); Werder Bremen—Djur- 
gaarden Stockholm 4-3 (1-3).
• CAMPIONATUL ciclist 

de fond al Franței, rezervat 
amatorilor, a fost cîștigat a- 
nul acesta de Stephane Abra- 
hamian, cronometrat pe dis
tanța de 190,400 km cu timpul

de 5 h 03*09”. Pe locurile ur
mătoare au sosit Gautier, 
Danguillaume și Parenteau.

• EDIȚIA din acest an a 
competiției de tenis „Cupa 
Galea" (formații de tineret) 
s-a încheiat la Vichy cu vic
toria echipei Spaniei, care a 
învins în finală cu 3—=2 se
lecționata Franței. In partida 
decisivă, Manuel Orantes l-a 
întrecut cu 6—1, 10—8, 6—3 
pe Patrick Proisy. Pentru lo
cul 3, echipa Italiei a în- 
vlns-o pe cea a U.R.S.S. cu 
3—2.

• ECHIPA DE RUGBI a Franței, care întreprinde în pre
zent un turneu în Noua Zeelandă, a jucat la Hamilton cu for
mația Waikato. Sportivii francezi au terminat învingători cu 
scorul de 13—8 (8—3).

«« IN ZIUA a dona a turneului internațional feminin de volei 
de la Constanța, reprezentativa Poloniei a învins cu 3—0 (15—5 
15—2, 15—5) echipa Cehoslovaciei, iar selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cn 3—1 (15—10, 8—15, 15—7» 15—5) formați» României.

ieți talentați din localitate; 
Tacoi,. Boșoteanu, Bălan, Horia 
Popescu, Niculescu, Oprea, iar 
alții ar mai putea fi aduși, to
tuși privirile celor din conducerea 
clubului s-au kidreptat mereu 
către pepinierele altora n-a in
fluențat negativ spiritul de echi
pă, care, mai ales la fotbal, este 
hotărîtor pentru rezultate ? Situa
ția din cadrul echipei dovedește 
că da, întrucît o dată aduse aici, 
aceste păsări călătoare au produs 
adevărate spărturi în echipă ; ne
iubind clubul la fel, au ris și au 
cîntat și după înfrîngere, ca și 
după victorie. (Cererile înaintate 
clubului la sfîrșitul fiecărui cam
pionat de cînd se află aici, de 
către Marian Popescu, Sfîrlogeâ, 
Ivan, Nița — să dăm numai cî- 
teva exemple — nu vin oare tot 
în favoarea afirmațiilor noas
tre ?). Că antrenorii Robert Cos-' 
moc și Gică Nuțescu, în general 
foarte pricepuți, au petrecut a- 
desea prin cîrciumi la un loc cu 
elevii lor — n-a fost și aceasta 
o cauză în plus în șubrezirea dis
ciplinei în formația craioveană ? 
Dar, că aici, la „U“ Craiova, 
în promovarea în echipă a ju
cătorilor pe anumite posturi 
primul criteriu nu era forma 
sportivă, cum ar fi fost firesc, 
ci, după cum spun „gurile rele", 
consistența tributului bănesc pla
tit de jucători ? Aceste procedee 
străine de etica sportivă con
damnabile, cum era și de 
așteptat, au dus la vicie
rea atmosferei colectivului, la 
neîncredere și suspiciune, la di
zolvarea spiritului de echipă și 
echitate în relațiile dintre jucă
tori și antrenori cu consecința că 
s-a redus considerabil din poten
țialul de luptă al echipei.

Adăugind la toate acestea în
fumurarea ce a cuprins atît de 
amețitor pe jucători, cît și pe 
antrenori, avem în față tabloul 
complet în care sînt așezați fac
torii ce au generat, la început 
inexplicabila (acum însă, justifi
cata) rostogolire a formației cra
iovene către periferia clasamen
tului în campionatul trecut.

Să sperăm însă că, din această 
tristă experiență vor fi trase în
vățămintele necesare. De altfel, 
măsurile întreprinse de club (în
locuirea antrenorilor, sancționa
rea exemplară a cîtorva fotba
liști recidiviști, printre care De- 
selnicu, Mihăilescu, Vasilescu, 
Nifă, Marian Popescu, promova
rea a noi talente din localitate 
etc.) dau garanția că în campio
natul următor Universitatea Cra
iova va redeveni echipa care ne 
obișnuise a fi. Această reapa
riție e așteptată — și o merită 
cu prisosință suporterii craio- 
veni. Se impun însă, alături de 
măsurile anunțate și alte inter
venții. Pentru că, la rezolvarea 
situației de „măr putred" a for
mației craiovene se cer conju
gate măsurile administrative cu 
intransigența, cu hotarîrea jucă
torilor și noilor antrenori de a 
pune capăt favoritismului, be
țiilor și, în general, vieții ne
sportive. în această acțiune, un 
rol dintre cele mai importante 
revine organizației U.T.C., rec
toratului universității

P. S. De la Craiova am fost 
informați că echipa își continuă 
pregătirile, după Sinaia, în ora
șul de pe Jiu. Vasilescu și Hori a 
Popescu au fost transferați echi
pei ^Electroputere" în schimbul 
jucătorului Iulian Popa. Marian 
Popescu, student fiind, n-a pri
mit și se spune că nu va primi 
dezlegare pentru Rapid, iar la 
„porțile" echipei bat (alături de 
tinerii promovați din echipa de 
tineret) cîțiva jucători veniți de 
la Reșița, Galați, Tr. Severin sau 
Rm. Vîlcea (Pîrvan, Constantin, 
Velea, Neaga și Marinescu). Cîți 
vor reuși să-.. pătrundă ? Să aș
teptăm începerea campionatului.

(Urmări din pag. I)

•
 lui, pe colinele Moldovei, în 
atitea și atitea sate din Bără
gan ți Dobrogea tind cela din- 
tii tractoare românești (vi le 
amintiți ?) au întors prima 
brazdă. Nu exUta tinăr de ia 
sate — cred eu — ză nu fi 

A năzuit a urca într-o zi la vola- 
nul unei mașini. Ce poate egala 
satisfacțiile pe care le încearcă 

• un om care plecînd în timp ci» 
un sac de boabe se întoarce — 
după ce vreme de titeva luni s 

_ pus la muncă, după o știință 
riguroasă, caii putere ai mașini
lor sale — vara sau în toamnă 
cu vagoane de- griu și porumb. 

A Biografia fiecărui mecanizator 
cuprinde atitea fapte care pun 
în relief mîndria muncitorească, 

• dragostea pentru meseria pro
ferată. Nu înțelegeam însă cum 
acești oameni, buni meseriași, 
după afirmațiile colegilor mai 

9 tineri, au renunțat la tractor 
pentru a deveni îngrijitori de 
vaci. Sigur, a fi îngrijitor de 

A animale nu este mai puțin im- 
portant. Este o îndeletnicire 
cu o certă utilitate socială, 

• totuși renunțarea aceasta 
este un non-sens. Oameni 
puși pe căpătuială, mi-am zis.

•
 Cunoașterea exactă a realității 
m-a convins însă că greșisem. 
Cazuri similare acestuia de la 
A Comana — pentru că aici am 
fost martorul istoriei relatate — 
am întîlnit și la Chimogeni și 
în alte cooperative din județul 
Constanța.

La I.M.A. — într-o discuție, 
9 poate nu destul de aprofundată 

— mi s-a dat să înțeleg că cei 
• de la Comana ..momesc1' oame

nii cu cîștigurile mari pe care 
le realizează și nu se îngrijesc 
să trimită tineri pentru a fi ca- 

£ lifîcați ca tractoriști.
N-ar fi o bătaie de cap prea 

mare, dacă un președinte urmă- 
rină sa atragă în unitate — 
pentru nevoile producției — 

• tractoriști bine pregătiți, le-ar 
asigura, într-un fel sau altul, 
cîștiguri mari care să-i con- 

A vingă. Organele județene ar 
face repede lumină în căzut 

• respectiv. Dar trebuie Să fii rău
Intenționat să erezi eă un eon-

La I.M.A.

Promisiuni 
și neliniști

DINAMO - PROGRESUL 2-0
Meciul Dinamo — Progresul 

debutează sub impulsul vizibil 
al Cupei care, de pe marginea 
terenului, zîmbește celor doua 
echipe. Dinamo trimite în teren 
în prima repriza formația stan
dard și reușește, în mai puțin 
de 15 minute, sa perforeze de 
două ori poarta „Progresului “. 
(Minutul 4, Duiiiitrache, lovitură 
puternică din interiorul careului; 
minutul 14 — Pîrcalab cu con
cursul portarului Manta, pe ca- 
re-1 driblează la 1 m de linia 
porții).

Repriza întîi a avut pe par
cursul ei, cel puțin 30 de minute 
de fotbal bun I Publicul a apre
ciat reacția de viteză a liniei do 
atac dinamoviste în apropierea 
porții Progresului. Pîrcalab, Fră- 
țila, Dumitrache și Haidu au im- 
prițnat jocului ritm â la englezi... 
Nu-i mai puțin adevărat că mi
siunea lor a fost mult ușurată 
și de apărarea greoaie — și inad
misibil de nesudată — a Pro
gresului.

Ce a oferit Progresul ? In 
cîmp un joc curat — exceptînd 
duritățile lui Neacșu — desfă
șurat însă cu încetinitorul și 
după cele mai ușor de anticipat 
scheme. Capacitatea de finalizare 
a atacanților „Progresului" se ba
zează în exclusivitate pe aportul 
lui Oaidă. Or, cu o floare —: și 
aceasta în vîrstă — „Progresul" 
nu promite prea mult nici în e- 
diția riitoare a campionatului.

Alte constatări.
1. Promisiuni pentru lotul na

țional : Boc, Dinu, Ghergheli, 
Pîrcălab, Frățilă, Dumitrache, 
Lucescu.

2. Formă inexplicabil de slabă: 
Mateianu. Ce se întftnplă cu a- 
cest jucător, și-a propus să can
dideze la postul de „rezervă" ?

3. Rezervele. Dinâmo are un 
adevărat excedent de rezerve 
(în repriza a doua, titularii au 
fost înlocuiți de K „rezerve" ca : 
Datcu, Pîrvu, Cîrciumărescu,

Stoenescu, Radu Nunweiler, Var
ga, Naghi, Lucescu) în timp ce 
„Progresul" abia alcătuiește o 
echipă.

4. Viitorul acestor echipe — 
și-o spunem pentru antrenori — 
va depinde sigur și de risipa de 
rezerve, dar și de sărăcia lor.

Campionatul anunță, deci, pro 
misiuni din partea unei* ecnip 
— Dinamo — și neliniști di: 
partea celeilalte — „Progresul".

C. P.

INFORMAȚII

AVANPREMIERA. 
NECONCLUDENTĂ

RAPID-STEAUA 1-1
Sigur, spectatorii erau intere

sați să vadă evoluția „achizi
țiilor", comportarea și integrarea 
lor în angrenajul tactic și tehnic 
al echipelor. In ce privește echi
pa Rapid doar Angelescu și-a de-# 
monstrat utilitatea și valoarea, 
că Marian Popescu — a cărui 
stabilire la Rapid e incertă încă 
— nu s-a prea văzut. Cu un 
Neagu, așa cum îl știm, dezordo
nat și neinspirat, n-a putut a- 
minti prin nimic de cuplul Io- 
nescu—Dumitriu. Rezultatul de 
egalitate, 1-1, prin punctele mar
cate de Voinea și Neagu, este 
echitabil. Ocazii de goluri s-au 
văzut destule, dar Voinea, Lu- 
pescu un 11 m — de cînd a de
venit fundașul Lupescu specialist 
în lovituri de la 11 m ? — Con
stantin, Neagu etc. le-au ratat cu 
dezinvoltură și impasibilitate.

Dacă problemele Stelei nu sînt 
atît de acute — oricum rezolvări 
îi poate oferi oricînd garnitura a 
doua, Rapidul pășește 
campionat cu un lot 
subțirel care va trebui 
eforturi serioase pentru 
viețui. i

însetat de fotbal, după o va
canță cam lungă, publicul a 
luat cu asalt, pur și simplu, tri
bunele neîncăpătoare ale Stadio
nului de dincolo de Podul Grant 
(se întâlneau campioana de anul 
acesta cu cea de anul trecut). A- 
fluența de public trebuie remar
cată în primul rînd pentru că 
cei circa 6-7 000 de spectatori 
care nu și-au găsit loc în tribune 
au escaladat gardurile și au făcut 
un zid viu chiar pe tușa albă, de 
jur împrejurul terenului, inco- 
modînd jucătorii, creînd o atmos
feră și un cadru cu totul impro
prii desfășurării normale a par
tidei (parcă-i un făcut: nu s-a 
putut otganizâ aici pe Giulești 
niciodată vreun meci care să nu 
creeze probleme, animozități).

Chiar și aceste condiții nu 
constituie circumstanțe salvatoare 
pentru nivelul oarecare al parti
dei vedetă — cea de tineret, cu 
multe momente mai spectacu
loase, s-a încheiat cu astronomi
cul scor de 5-0 pentru steliști. 
Dacă după săptămîni de pregă
tiri aceasta este forma echipelor, 
acum în ceasul al 12-lea, atunci 
ne-am cam lămurit ee rie rezervă 
primele confruntări ale campio
natului.

• DELEGAȚIA Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Virgil Ca- 
zacu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, care, la invitația 
Comitetului orășenesc Praga al 
P. C. Cehoslovac, a făcut o vi
zită în Cehoslovacia, s-a înapo
iat marți în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășul Ion 
Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, de membri ai Bi
roului Comitetului munioipal 
București al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai am
basadei

★
La plecare, pe aeroport, dele

gația a fost condusă de J. Kotrc, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Praga al P.C.C., și de alți acti
viști ai comitetului. A fost pre
zent ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga, Ion 
Obradovici.

înainte de plecare, conducăto-

Produse românești
Unul dintre cele mai noi pro

duse — realizat la Uzina de uti
laj petrolier Tîrgoviște — A. M. 
5—2 (automacaraua de 5 tone) 
a fost lansat cu mult succes pe 
meridianele globului. Pînă acum

0 nouă hală

In cadrul întreprinderii „Me
talurgica" din Buzău construc
torii Șantierului nr. 302 ridică 
o impunătoare hală de forjă. 
Echipa de mecanici-lăcătuși. lu
crează la instalarea unei benzi 
rulante în hala de turnătorie, 
care va transporta piesele calde 
de la turnătorie la sablaj. Fo-

în noul 
restrîns, 
să facă 

a supra-

C. V.

Foto: C. CONSTANTIN

iul delegației a declarat repre
zentanților presei că vizita a 
constituit un bun prilej pentru 
un schimb de păreri, pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
ceea ce — a subliniat el — va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
dintre organizațiile noastre de 
partid, dintre țările noastre, în 
interesul popoarelor noastre, pen
tru cauza socialismului, a unirii 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru progres.

• MARȚI după-amiază au pă
răsit Capitala, îndreptindu-se spre 
R. S. Cehoslovacă, academicienii 
Emil Petrovici, președintele Aso
ciației slaviștilor, prorector al U- 
niversității din Cluj, și Alexandru 
Rosetti, directorul Centrului de 
cercetări fonetice și dialectale al 
Academiei, membri ai Comitetu
lui internațional al slaviștilor. 
care vor lua parte, între 7—13 
august, la cea de-a Vl-a ediție 
a ’Congresului internațional al 
slaviștilor de la Praga. •

La această reuniune interna
țională, delegații români vor sus
ține comunicări științifice pe 
teme de lingvistică, istoria slavis- 
ticii românești, literatură și is
torie.

(Agerpres)

pe piața mondială
s-au încheiat contacte comer
ciale cu Iran, Siria, Sudan șl 
R.D. Vietnam. Zilele trecute a 
părăsit platoul de lucru primul 
lot de automacarale.

de producție

losind acest mijloc mecanizat 
se vor economisi anual peste 
150 000 lei.

La „Metalurgica" se mai află 
în construcție laboratorul pen
tru încercarea probelor chimice.

ION TEOHARIDE

Asigurarea condițiilor optime 
lucrărilor de construcții

(Urmare din pag. 1)

S-a pus, de asemenea, un accent 
sporit pe creșterea capacității 
de producție a întreprinderii, pe 
continua îmbunătățire a indica
torului de utilizare a capacității 
prin reducerea parcursului fără 
încărcătură. îndeobște, s-a ur
mărit reducerea parcursului de 
la garaje la punctele de lucru 
din șantiere prin organizarea 
deservirii pe zone bine stabilite 
de către autobaze sau autoco- 
loane dislocate. De altfel, infor
marea preciza că este absolut 
necesar ca și pe viitor comite
tul de direcție să manifeste in
teres pentru lărgirea sistemului 
de deservire prin autocoloane 
dislocate bine dotate din punct 
de vedere tehnic. S-a relevat și 
faptul că introducerea în dota
ți» întreprinderii a unor mijloa
ce de înaltă productivitate, cum 
ar fi. de pildă, schelele de tip 
PIAT, macaralele ZB 80, exca
vatoare mari și buldozere, șan
tierele au fost sprijinite nemij
locit în executarea în termene 
a obiectivelor ce le-au avut de 
îndeplinit.

Recenta hotărtre a Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român si a Consiliului de Miniș
tri privind asigurarea într-un 
timp tit mai scurt a unui nu
măr sporit de locuințe cu dife
rite grade de confort, constituie 
și pentru întreprinderea de uti- 
laj-transport o sarcină de mare 
însemnătate. Iată și de ce ea a 
fost tratată cu toată atenția, nu 
numai în informare, ci și în dis
cuțiile participanților la aduna
rea generală a salariaților. Co

lectivul de aici va trebui să-și 
aducă contribuția la rezolvarea 
problemelor ce le ridică noile 
structuri de lucrări în direcția 
asigurării instalațiilor de ridicat 
pe verticală. Comitetul de di
recție a reținut că în cel mal 
scurt timp va trebui să se efec
tueze un volum mare de lucrări 
de săpături pentru fundații, 
fapt ce implică creșterea gradu
lui de mecanizare la lucrările 
de săpare, găsirea unor noi so
luții de îmbunătățire a tehno
logiei de lucru prin realizarea 
unor finisaje la săpături, cît 
mai apropiate de cotele stabilite 
în proiecte.

Dintre cei care au luat cuvîn- 
tul am reținut propunerile to
varășilor Valeriu Petreanu, a ti
nerilor Ingineri Ștefan Gutuie 
și Paul Popescu în direcția asi
gurării pe șantiere a celor mai 
bune condiții de lucru pentru 
traileriști, excavatoriști și ma
caragii, păstrarea utilajelor din 
dotare, grijă și atenție pentru 
noilt cadre de mecanici care să 
facă față noilor cerințe de lucru. 
S-a propus — avînd în vedere 
cerințele întreprinderii — ca la 
Centrul școlar profesional con
strucții să se includă în progra
ma analitică mai multe ore pen
tru cunoașterea noilor utilaje 
prezente în autobaze și în 
șantiere.

Ca un reper de prim ordin s-a 
desprins ideea că în perioada 
semestrului doi al acestui an 
prezența la timp a utilajelor pe 
șantiere constituie o cerință ma
joră care trebuie să se mate
rializeze intr-o execuție ritmi
că și de bună calitate pe șantie
rele orașului nostru.

ducdtor de unitate ia tractoriștii 
unei I.M.A^ dezorganiztndu-i 
activitatea pentru plăcerea de a 
avea la vaci mecanizatori. Care 
este realitatea ?

— Am lucrat mulți ani pe 
tractor (Marin Poloagă) este 
o meserie frumoasă pentru a 
cârti profesare îți trebuie pe 
lingă pricepere, rezistență, e 
aspră. Primăvara si toamna te 
spală ploile, vara te coace soa
rele și te îneacă praful. Mie 
insa mi-a plăcut.

— Nu știți, dumneavoastră, — 
intervine Ion Stoica — este o 
vorbă „tot țiganu-și laudă cio
canul". Așa și noi cu meseria de 
tractoriști. Să știți un lucru, am 
venit să lucrăm în cooperativi,

valoarea zilei munci la noi este 
în jur de 60 de lei. Un coopera
tor harnic poate ciștiga între 
60—80 lei. La In schimb,
nu tiștigau nia pe jumătate.

— Si totuși îi folosiți pe aceș
ti oameni pe tractoarele I.M.A.- 
-ului.

— De nevoie. Recolta trebuie 
strînsă la timp și fără pierderi. 
Am convenit cu tinerii titulari 
ai tractoarelor, care nu cunoș
teau combinele, si-i lase pe ai 
noștri să lucreze pe ele. Oa
menii noștri sînt tractoriști 
foarte pricepuți. Tinerii nu au 
fost cu nimic păgubiți. Lucrările 
executate le-au fost pontate lor 
iar pe oamenii noștri i-am 
pontat, așa cum au cerut, la

dem tractoriștilor cîte 100-200 kg 
gr+u. Li-l dădeam la prețul de 
achiziție, cu l»50 kilogramul, 
Mulți dintre ei sînt familiști. 
Sînt de aici, din sat, și trebuie, 
să mănînce și ei pîine. In pri
măvară, am prirrut însă o dis
poziție de la Uniunea Națională 
a C A.P. prin care ni se impune 
să percepem tractoriștilor, cărora 
le-am vîndut anul trecut griu. 
o diferență de preț pînă la 2,30 
kg. Am supus chestiunea în 
dezbaterea oamenilor noștri. 
Rezultatul ? Nu am îndepli
nit această dispoziție și cred 
că în județul Constanța nu 
există vreo cooperativă care 
să-i fi dat curs.

ceste zile. Totul ne costa cam 
6 OOP lei pe an.

— Și noi am procedat așa — 
își spune părerea inginerul Do- 
garu — și nimeni nu a conside
rat că le-a făcut mecanizatori
lor vreo favoare, dimpotrivă. 
Pentru că în fapt se întîmplă 
un lucru ciudat de care ar tre
bui să se țină seama. Cu cît 
cooperativa la care lucrează 
tractoristul este mai bogată și 
tendința este ca peste tot va
loarea zilei muncă să fie tot 
mai ridicată, cu atît cîști- 
gul lui este mai ' mult 
afectat. Să mă explic. 
Uniunea Națională a stabilit ca

VOR DEVENI TRACTORIȘTII DIN 
NOU COOPERATORI?

la vaci, după cum vedeți. îm
pinși de nevoie. Nu e vorba de 
nici o momeală.

Chiar așa ? Mii de mecaniza
tori lucrează în toată țara; și 
ei au familie, au greutăți, totuși 
nu au schimbat volanul tracto
rului pe o altă îndeletnicire 
mai bănoasă. Fluctuația însă 
mare de tractoriști, în unele 
județe m-a determinat să conti
nui investigația.

— Da, este adevărat — ne 
răspunde tovarășul Nicolae Hu- 
dițeanu. Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei 
agricole din Comana. In secto
rul zootehnic la noi lucrează un 
număr de băieți care sînt me
canizatori de meserie. Sînt oa
meni din sat, membri ai coope
rativei și nu avem nici un drept 
să le refuzăm cererea de a ti 
primiți la muncă. De ce au pă
răsit S.M.T.-ul, este limpede:

țile-muncă. Am făcut o cheltu
ială în plus dar am cîștigat 
strîngînd recolta la timp.

— Cum vedeți soluționată pro
blema tractoriștilor ?

— Vă rog să mă credeți că-mi 
este oarecum greu să mai vorbesc 
despre acest lucru. Toată lumea 
discută, unanim sîntem de a- 
cord că tractoristul este omul 
cel mai important — cel puțin în 
procesul producției cerealiere 
— că meseria este grea, dar 
practic nu se ia nici o măsură. 
Dimpotrivă, unele instruc
țiuni afectează cîștigul și așa 
modest al acestor oameni. Co
operatorii au toată înțelegerea 
pentru situația mecanizatorilor 
dar nu putem face mai mult în
grădiți fiind de dispozițiile or
ganelor superioare.

— Ați putea să ne explicați ’ 
-*■ Da. In fiecare an noi vin-

— Este nedrept și inechitabil 
— a intervenit inginerul Ion 
Dogaru, de la C.A.P. Chimogeni, 
de față la discuții. Tractoristul, 
omul care produce piinea este 
pus în situația de a cumpăra la 
un preț mai mare decît oricare 
alt cetățean al țării pentru că, 
la brutăriile sătești un kilogram 
de griu se schimbă pe un kilo
gram de pîine. Astfel că un ki
logram de pîine îl costă pe 
tractorist 2,30 lei.

— Și exemple vă mai putem 
da. In fiecare an — continuă 
tovarășul Hudițeanu — în con
formitate cu o hotărîre a adu
nării generale, asiguram tracto
riștilor pe timpul recoltărilor, 
hrană caldă în mod gratuit. 
Numai cine a participat la o 
campanie de recoltări înțelege 
ce eforturi fac tractoriștii în a-

tractoriștii, pentru a li se pre
găti hrană caldă, pe lingă cos
tul alimentelor să plătească și 
bucătăreasa. Valoarea zilei-mun- 
că fiind însă mare tractoriștii ar 
urma să plătească numai pentru 
pregătirea mesei 50-60 lei pe zi. 
O asemenea „regie" ar putea fi 
suportată în cazul cînd s-ar găti 
pentru o sută de oameni, dar 
nu cînd e vorba de 5-10 tracto
riști, De altfel, cineva calcula 
că pe un tractorist îl costă în 
felul acesta mai mult decît ar 
mînca în București la „Lido" 
sau „Ambasador".

— Aceasta este realitatea — 
cade de acord și inginerul 
Iile Purcărea. director-ad
junct al Direcției agricole Con
stanța. Retribuția tractoriștilor 
este încă necorespunzătoate. lu
cru ce influențează negativ asu
pra stabilității cadrelor, a creș-

terii gradului lor de calificare, 
al exploatării corespunzătoare 
a parcului de mașini Și trac
toare.

Argumentele prezentate întă
resc punctele de vedere deja ex
primate. In primul rînd, spun 
interlocutorii noștri, salariul ta
rifar nu corespunde pe deplin cu 
pregătirea, cu răspunderea pe 
care o au și cu contribuția pe care 
o aduc în procesul producției. 
După 6 luni de școlarizare, de 
exemplu, un șofer căruia i se 
dă în primire un autocamion de 
4-5 tone, spun ei în continuare, 
este încadrat cu un sa
lariu tarifar de 846 lei. Așa 
prevede legea. Un tractorist 
după trei ani de școală profe
sională primește numai 775 lei. 
Iată una din cauzele fluctuației 
mari de cadre din I.M.A. O altă 
cauză s-ar datora faptului că, 
cîștigul tractoriștilor este in
fluențat de caracterul sezonier 
al muncii lor. Trebuie avut in 
ședere că în ultimii arii crește
rea numărului de tractoare pe 
unitatea de suprafață a influen
țat în mod negativ cîștigul trac
toriștilor. Cîteva cifre sînt 
toare în acest sens. Dacă în 
anul 1962, în județul Constanța 
se realizau 916 hantri pe tractor 
anul acesta nu pot fi realizați 
mai mult de 660 de hantri. Tot
odată, perioadele cînd tracto
riștii au posibilitatea să obțină 
cîștiguri mai mari de re
coltări și Urâturi — care înainte 
țineau cîteva luni — s-au redus 
acum numai la cîteva zile.

Așadar, mecanizatorii care au 
schimbat tractorul pentru o 
muncă în cadrul cooperativei 
agricole nu sint. nqflpărat, niște 
oameni puși pe căpătuială, niște 
oameni care nu-și iubesc mese
ria. Dar pot ei fi opriți să 
meargă în cooperativa din care 
au plecat dacă li se oferă un 
ctștlg mai bun ? Deocamdată fe
nomenul se circumscrie la un 
număr restrins de cooperative 
agricole care au o valoare a 
zilei muncă ridicată. Ce se va 
întîmplă cînd numărul lor va fi 
mult mai mare (și evident va, 
fi) 7 Vor deveni tractoriștii, 
pentru a căror vregătire statul 
cheltuiește fonduri însemnate, 
din nou cooperatorii ?



Atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi

Unități ale Frontului Național 
de Eliberare au supus luni seara 
unui atac cu mortiere subsecto- 
rul militar Binh Chanh, situat la 
numai 15 km de Saigon, accen
tuând temerile autorităților în 
iminența unei noi ofensive de 
proporții asupra capitalei sud- 
vietnameze. Marți dimineața, pa- 
trioții au lansat un atac împotri
vă unei așa-numite „unități de pa
cificare saigoneze“, în provincia 
deltei Dinh Tuong, situată la 70 
km de Saigon. Tot marți au fost 
supuse unor bombardamente cu 
mortiere pozițiile americano-sai- 
goneze din orașul Chau Doc, 
situat la 170 km sud-vest de Sai
gon.

Bombardierele americane B-52 
și-au continuat, pe de altă parte, 
raidurile, efectuând bombarda
mente luni seara și marți dimi
neața. Trei dintre acestea au 
avut loc în provincia Binh 
Duong, la aproximativ 30 km 
de Saigori, iar celelalte în apro
pierea bazei de la Da Nang 
în câteva provincii de .coastă.

în Comitetul
celor 18

în ședința de marți a Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare, prezidată de șeful delega
ției române, ambasadorul Nico- 
Jae Ecobescu, reprezentantul 
britanic, Fred Mulley a prezentat 
participanților un document de 
lucru cuprinzând unele propuneri 
cu privire Ia încheierea unei con
venții pentru interzicerea arme-^ 
lor micro-biologice. El a precizat* 
că guvernul Marii Britanii re
comandă tuturor statelor să se 
declare împotriva utilizării în 
orice împrejurare a unor aseme
nea arme.

Agenția V.N.A. anunță că, 
Hanoi, a avut loc o ședință 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, prezidată de Fan Van 
Dong, în cadrul căreia a fost as
cultat raportul lui Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, șeful delegației 
economice guvernamentale, cu 
privire la rezultatele vizitelor de 
prietenie efectuate de această de
legație în țările socialiste și la 
tratativele purtate privind ajuto
rul economic și militar acordat 
de aceste țări pe anul 1969 R. D. 
Vietnam.

Consiliul de Miniștri dă o 
înaltă apreciere simpatiei pro
funde, sprijinului puternic și a- 
jutorului considerabil acordat de 
partidele, guvernele și popoarele 
țărilor frățești luptei juste a po
porului vietnamez și sprijinului 
lor ferm pentru poziția justă a 
partidului, guvernului R. D. Viet
nam fi a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Consiliul de Miniștri exprimă 
mulțumirile sincere și profunde 
ale poporului vietnamez adresa
te partidelor, guvernelor și po
poarelor din țările socialiste.

Drapelul Festivalului
fost coborita

VIETNAMUL DE SUD. Tinere dintr-o unitate de mortiere a F.N.E.

Conferința privind 
planificarea educației

Marți s-a deschis la Palatul 
U.N.E.S.CO., Conferința inter
națională asupra planificării 
educației. La conferință parti
cipă 300 de delegați din 83 de 
state membre ale U.N.E.S.G.O., 
cît și numeroase organizații 
interguvernamentale și negu
vernamentale. România

generației tinere, indiferent de o- 
rientări. Din păcate, în momentul 
bilanțului trebuie să facem con
statarea că destule speranțe nu 
s-au împlinit, deoarece au fost 
cazuri cînd spiritul de intoleran
ță, de rigiditate, a îngustat po« 
sibilitățile de afirmare a puncte
lor de vedere. Sub aspectul re- 
prezentativității, sînt fapte ce nu 
pot fi ignorate. Delegația iugo
slavă, într-o declarație difuzată 
cu prilejul conferinței de presă 
organizată luni după-amiază la 
Hotelul „Hemus“, sublinia că 
participarea multor organizații 
democratice de tineret la festin 
val n-a fost asigurată și că „unii 
participant la Festival nu repre-^ 
zintă pe nimeni, decît pe ei în* 
șiși“. Kocijancic, președintele 
Uniunii tineretului iugoslav, a 
vorbit despre atmosfera nedemo
cratică, manevrele procedurale^ 
dezinformarea cu privire la 
poziția unor delegații care 
au creat o situație în caro 
numai ' o singură platformă 
politică a fost privilegiată44* 
Unele discriminări produse Ia 
Festival au fost semnalate și de 
delegațiile cehoslovacă, finlan
deză și altele. Multe proteste au 
ca autor pe Karl Dietrich Wolff, 
președintele Federației studenți
lor socialiști din Republica Fe
derală a Germaniei. Concepțiile 
lui Wolff nu pot fi acceptate în 
totalitate, unele sînt contestabile 
după cum altele dovedesc luci
ditate. Dar dialogul nu pre
supune neapărat păreri iden 
tice; el presupune însă res
pect față de cei ce împărtășesc 
alte concepții. Au fost, totuși, si
tuații regretabile cînd, în locul u- 
nor discuții serioase, profunde, s-a 
ajuns la violență. Pe bună drep
tate s-a subliniat aici, la Sofia, 
de către numeroase delegații, că 
numai stima și respectul reci
proc pot să ușureze un dialog și 
că unitatea de acțiune a tineretu
lui democrat al lumii, poate fi 
clădită doar pe baza unor con
tacte deschise, sincere.

în cursul zilei, am avut pri
lejul să asistăm la mai multe 
conferințe de presă. Bineînțeles» 
bilanțurile nu sînt identice și fie
care privește rezultatele Festiva
lului dintr-un unghi propriu. U- 
nanim s-a subliniat însă că, în 
cursul acestei manifestări s-a â- 
firmat încă o (dată conștiința ge
nerației tinere de participantă la 
lupta pentru o pace trainică.

...Pe stadionul „Vasil Levski* 
ceremonia a luat sfîrșit. Flacăra 
Festivalului a fost stinsă. Pe bu
levardul dintre Hotelul Balkan și 
Universitate, o mulțime de oa
meni se aglomerează pe trotuare. 
E ultima noapte a Festivalului 
și inevitabila clipă a despărțirii a 
sosit.

Mîine, în zori, pornim către 
patrie...

EUGENIU OBREA 
Sofia, 6 august.
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SOFIA (prin telefon de la tri
misul nostru special) :

Drapelul Festivalului a fost 
coborât. Cortina a căzut peste 
ultimul act al manifestării tine
rești din capitala bulgară. Sta
dionul „Vasil Levski" din Sofia 
a cunoscut, spre sfârșitul acestei 
zile ce ne amintește de Hiroșima 
și de primejdiile războiului, o 
fastuoasă solemnitate cu dis
cursuri, jocuri de artificii și 
ovații, care au durat nenumărate 
minute.

La ceasul despărțirilor, oame
nii devin, de obicei, sentimen
tali, caută și găsesc cuvinte fru
moase. Pe stadionul devenit sce
na despărțirii de Sofia, s-au con
sumat multe momente de sin
ceră emoție tinerească. Iarăși 
continentele, se contopeau într o 
îmbrățișare fraterna.

Dar, în atmosfera eruptivă a 
A stadionului, reporterul se simțea 
™ îndemnat să încerce a întocmi un 

sumar bilanț a ceea ce a însem- 
gh nat Festivalul. Prietenul său din 

Glasgow încercase mai devreme 
o operație asemănătoare și îi 
spusese că după opinia sa, un

lucru important realizat la Festi
val, îl reprezintă contactele sta
bilite între un mare număr de 
tineri, posibilitatea pe care ei au 
avut-o de a se cunoaște direct, 
înlăturând mult din barierele pe 
care le constituie distanțele geo
grafice, deosebirile de aparte
nențe politice, atitudinile dife
rite în raport cu evenimentele 
internaționale. Multiplele con
tacte realizate în cursul Festiva
lului. au o valoare deosebită, de
oarece, apropierea se poate ob
ține doar prin cunoaștere. .

Festivalul a reprezentat o pu
ternică afirmare a sentimentelor 
de solidaritate, pe care tineretul 
de pretutindeni le nutrește fața 
de eroicul popor vietnamez. Nu 
a fost întâlnire în decada Festi
valului, la care să nu se amin
tească despre Vietnam, la care 
să nu se exprime un sincer și 
puternic sprijin pentru nobila 
cauză a Vietnamului combatant. 
Tran Van Hue, membru al con
ducerii delegației Uniunii tinere
tului pentru eliberarea Vietna
mului de sud, remarca că toate 
organizațiile prezente la Festival 
și-au exprimat solidaritatea cu 
lupta poporului vietnamez. „Ceea 
ce ne-a mișcat cel mai mult, e 
faptul că într-un fel sau altul, 
prietenii ne-au 
fi întotdeauna 
pînă Ia victoria 
linia Tran Van 
nirea delegației 
tineretului din nordul 
Vietnamului, tovarășul Ion Ilies
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a subliniat spri
jinul ferm pe care generația tâ
nără a României socialiste îl a- 
cordă Vietnamului, care luptă 
împotriva agresiunii americane.

Festivalul a însemnat o suită 
de manifestări de cea mai diver
să factură — politică, artă, sport. 
La toate aceste manifestări, de
legația română și-a adus contri
buția sa într-un spirit construc
tiv, apreciat atît de gazde cît și 
de numeroase alte delegații. Re
prezentanții României au trans
mis mesajul optimist al tinere
tului unei țări socialiste, încre
zător în viitorul său, conștient de 
responsabilitățile ce-i revin, ani
mat de sentimentul solidarității 
cu toți acei care, în lumea în
treagă, luptă pentru pace și pro
gres, împotriva imperialismului 
și colonialismului. „Privim cu 
admirație către tineretul român, 
vrednic și entuziast'4 — afirma 
la o întîlnire un oaspete din 
Chile, membru al tinerelului so
cialist.

■ Solii tineretului român au ve
nit la Festival animați de dorin
ța sinceră de a întări legăturile 
prietenești cu tineri din lumea 
întreagă, doritori ca Festivalul să 
reprezinte o manifestare largă a 
tuturor forțelor democratice ale

întrunirea Consiliului 
de Securitate

Consiliul de Securitate s-a în
trunit luni la New York, pentru a 
examina plângerea Iordaniei îm
potriva Israelului, în urma ata
cului aerian lansat de forțele mi
litare izraeliene duminica trecută. 
La ședința Consiliului au parti
cipat fără drept de vot reprezen
tanții Israelului, Iordaniei, Ira
kului, Republicii Arabe Unite și 
Algeriei.

în cadrul dezbaterilor repre
zentantul Iordaniei, Muhammad 
El-Farra, a declarat că în urma 
raidului aerian israelian asupra —| 
regiunilor Erbid și Salt au fost " 
ucise 34 persoane, iar alte 82 
grav rănite. El-Farra a cerut a 
Consiliului să ia măsuri împotriva ™ 
Israelului conform capitolului 7 
al Cartei O.N.U. A

La rîndul său, reprezentantul ™ 
Israelului a arătat că atacul a 
fost îndreptat împotriva unor £ 
puncte ale forțelor teroriste. El 
a-acuzat, de asemenea, Iordania 
de „repetate acte de agresiune'4 
împotriva satelor, civililor și for- w 
țelor militare israeliene.

Reprezentantul U.R.S.S., Jakov 
Malik, a cerut Consiliului să 
condamne acțiunile Israelului. 
George Ball, reprezentantul 
S.U.A., a subliniat că singura 
cale de ieșire din acest „cerc 
vicios" este de a continua „ac
țiunile de găsire a unei soluții 
politice pe baza rezoluției din 22 
noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate".

reprezentatâ .de o delegație 
condusă de ambasadorul Va
lentin Lipatti, reprezentantul 
permanent al Republicii Socia
liste România la U.N.E.S.C.O.

în ședința de deschidere, 
Rene Maheu, directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O., a subli
niat importanță sarcinilor care 
revin conferinței și a relevat 
semnificația specială a rolului 
U.N.E.S.C.O. în planificarea e- 
ducațici, folosirea resurselor 
umane și în problemele de e- 
ducare a tineretului. Confe
rința a aprobat ordinea de zi 
și a ales ca președinte pe șeful 
delegației Indiei, Prem Kir- 
pal. De asemenea, a fost a- 
doptat regulamentul de lucru 
al Conferinței.

Luînd cuvîntul în legătură 
cu acest punct al ordinei de 
zi, ambasadorul Valentin Li
patti, a reamintit poziția gu
vernului Republicii Socialiste 
România privind necesitatea 
reprezentării R. P. Chineze la 
U.N.E.S.C.O. și și-a exprimat 
regretul că Republicii Demo
crate Germane, Republicii De
mocrate Vietnam și Republicii 
Populare Democrate Coreene 
nu li se oferă posibilitatea să 
participe la conferință. Șeful 
delegației cubaneze a sprijinit 
declarația delegatului român.

o

R. F. A GERMANIEI. Colectă organizată Ia Frankfurt pe Main, pentru ajutorarea vic
timelor conflictului nigeriano--bîafrez

Convenția repu

Addis Abeba sau
ultima șansă

După cum se știe, în capitala Etiopiei. Addis Abeba, în
cepând de luni au loc convorbiri între reprezentanții Nige
riei și ai Biafrei în scopul rezolvării conflictului militar 
care durează de mai bine de un an de zile.

Convorbirile se anunță deosebit de dificile. Acest fapt 
era, de altfel, previzibil, având în vedere că și la preceden
tele întâlniri (Londra, Kampala, Niamey), fiecare și-a apă
rat cu strășnicie punctul de vedere, nerealizîndu-se practic 
pași înainte în direcția sistării ostilităților și rezolvării con
flictului. Declarațiile șefilor celor două delegații au fost și 
de astă dată destul de îndepărtate una de alta. Astfel, An
thony Enahoro, conducătorul delegației Lagosului, a decla
rat că guvernul său nu va accepta să piardă regiunile 
bogate în petrol, care sînt revendicate de actualii conducă
tori biafrezi. „Nu văd vreo formulă de pace acceptabilă, 
care să nu includă renunțarea la secesiune și acceptarea 
unei Nigerii unite", a declarat Enahoro. La rîndul său. 
purtătorul de cuvânt al delegației biafreze a lăsat să se 
înțeleagă că membrii tribului 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 țări, un popor care 
a fost decimat prin crimă, incendiere și jaf? — a spus el. 
Guvernul federal a declarat deschis că toți biafrezii trebuie 
exterminați".

Susținând cauza Biafrei, liderul acesteia, Odumegwu 
Ojukwu, a declarat, la rîndul său, că nu se opune ideii 
unității Africii, dar că aceasta trebuie realizată treptat, prin 
cooperare și înțelegere reciprocă. „Pentru atingerea acestui 
țel — a spus Ojukwu — noi ne oferim să discutăm cu gu
vernul de Ia Lagos cea mai apropiată formă de asociere, 
care nu presupune periclitarea securității noastre interne și 
externe".

Judecind după luările de poziție de pînă acum, deși se 
crede — după cum am mai remarcat — că tratativele vor 
fi dificile, totuși, sc pare că de ambele părți există dorința 
ca actualele convorbiri să se încheie cu succes. In acest 
sens poate fi luată și declarația lui Enahoro, care, cu toate 
că a reamintit drept condiție esențială „reintegrarea Biafrei 
la Nigeria", și-a manifestat speranța că negocierile vor duce 
la „o rezolvare rapidă a războiului civil".

Că rezolvarea politică a conflictului se poate face numai 
printr-un compromis, aceasta era de multă vreme admis 
în cercurile politice. Mai dificil era de stabilit termenii 
compromisului. Astăzi se conturează tot mai mult ideea că 
o aplanare acceptabilă pentru toți trebuie să îmbrace forma 
uniunii. Prin acest aranjament, Lagosul va putea susține că 
Biafra n-a fost desprinsă din federație, iar guvernul biafrez 
va putea considera că are un statut aparte, deci o mai 
mare independență și asigurarea unei mai mari securități 
decît a avut fosta provincie Orientală. O dată principiul 
uniunii admis, coordonatele sale concrete vor putea fi 
trasate pe îndelete. însă, în absența războiului, neapărat în 
absența războiului, în pace și liniște.

Pentru aceasta, convorbirile de Ia Addis Abeba oferă o 
șansă, o ultimă șansă. Deschizînd actuala conferință, ilaile 
Selassie, împăratul Etiopiei, a declarat: „Lucrările acestei 
conferințe trebuie să fie încununate de succes, altă alter
nativă nu există". Nu există, întrucît un eșec al convorbi
rilor ar însemna prelungirea tragediei care durează de 14 
luni, pînă peste orice limite. Și, în aceste condiții, cît de 
temeinică poate fi o victorie militară obținută peste cada
vrele a milioane de copii, femei și bătrini, cu totul și cu tqtul 
nevinovați de izbucnirea ostilităților ? De aceea, spre con
vorbirile din capitala etiopiană se îndreaptă ultimele spe
ranțe, cu atît mai mult cu cît, potrivit unor surse, șeful 
guvernului do la Lagos, Yakubu Gowon, ar fi hotărât să 
participe ia conferință.

ION D. GOIA

blicană de la
Miami Beach

Prima zi a convenției Partidu
lui republican, care a început 
luni după-amiază în cunoscuta 
stațiune balneară Miami Beach, 
a fost consacrată discursurilor 
unor lideri republicani, menite 
să rezume spiritul în care se va 
desfășura reuniunea acestui par
tid. Principala idee a tuturor 
discursurilor rostite luni a con
stat în sublinierea că numai Par
tidul republican va fi în stare 
să găsească o soluție corespun
zătoare problemelor interne și 
externe majore care stau în fața 
Americii.

Nici unul din vorbitori nu s-a 
referit la problema esențială a 
convenției — desemnarea candi
datului republican la președinție, 
care urmează să fie abordată abia 
miercuri seara.

In Parcul Păcii din Hiroșima 
a avut loc marți, în prezența a 
40 000 de oameni, ceremonia 
aniversării a 23 de ani de la lan
sarea bombei atomice ameri
cane. La ora 8,15, adică exact în 
momentul lansării bombei, ru
dele rămase în viață ale victi
melor au făcut să răsune clopo
tul ife care îl adăpostește mo
numentul ridicat în parc. Dea
supra parcului și-au luat apoi 
zborul peste 1000 de porumbei 
albi.

CU PRILEJUL celei de-a 23-a 
comemorări a bombardamentu
lui atomic american asupra Hi- 
roșimei, în fața Casei Albe a 
avut loc marți o demonstrație de 
protest împotriva războiului. 
Manifestanții purtau pancarte 
în care se cerea interzicerea to
tală a armelor nucleare, înceta
rea războiului în Vietnam și a 
oricăror acțiuni care primej- 
duiesc pacea în lume. ,

_ Ziarul egiptean „Al Goumhou- 
ria" anunță că trimisul special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, va începe săptămîna 
viitoare o nouă rundă de con-

O privire atentă asupra scenei politico- 
sociale spaniole relevă actualmente o 
serie de indicii și fenomene interesante. 
Dincolo de calmul aparent al verii spani
ole, frămîntări de profunzime agită 
diversele pături și sectoare ale vieții pu
blice.

Grevele din iunie—iulie ale docherilor 
și metalurgiștilor au scos, din nou, în evi
dență influența și vitalitatea „Comisiilor 
muncitorești** care, deși nerecunoscute de 
autorități au o autoritate incomparabil 
mai mare decît „sindicatele verticale" gu
vernamentale. Un element nou, în timpul 
acestor greve l-a constituit crearea unor 
„comitete comune de sprijin și acți
une" formate la Barcelona și Sevilla din 
reprezentanți ai „comisiilor muncitorești", 
sindicatelor libere studențești și ai orga
nizațiilor sindicale catolice (Mișcarea 
sindicală a oamenilor muncii). Pentru 
prima oară organizația sindicală catolică 
a colaborat direct cu „comisiile muncito
rești**, blamînd într-o declarație sindica
tele guvernamentale și acuzindu-le că 
„nu manifestă receptivitate pentru cerințe 
muncitorești vitale". In aceeași ordine de 
idei este semnalată nemulțumirea mani
festă a păturilor inferioare și medii ale 
clerului catolic față de ceea ce un număr 
de 60 de clerici denumeau într-o scrisoare 
publieată de cotidianul Ya „menținerea 
unor structuri care avantajează numai pe 
cei foarte avuți și generează sămînța re
voltei". Preotul Ignacio Oleisola a fost 
condamnat la șase ani închisoare pentru 
că a publicat în străinătate o lucrare in 
care critică aspru „Anti-democratismul 
structural al actualei societăți spaniole". 
600 de prelați au lansat recent în cadrul 
„săptămînii sociale" de la Malaga o decla
rație în care se spune că „sînt necesare 
mai largi drepturi cetățenești" și că „toți 
cetățenii țării trebuie să aibă dreptul și 
obligația de a participa la viața politică 
a țării".

E simptomatio faptul că, în însuși inte
riorul falangei (organizația politică de 
guvernămînt) se fao auzite voci cerînd 
Înnoiri și schimbări ale actualelor struc
turi politice. Am semnalat deunăzi inci-

sultări cu oficialitățile arabe și 
israeliene. destinată „unei pre
cizări finale a pozițiilor tuturor 
părților în cauză". După aceea, 
Jarring urmează să prezinte un 
amplu raport în fața Adunării 
generale a O.N.U.

LA CAPE KENNEDY a fost 
lansat marți după cum anunță 
Reuter, un „Satelit-spion" cu a- 
jutorul unei rachete „Atlas- 
Agena". Este prima lansare de 
acest fel care are loc la Cape 
Kennedy în ultimii cinci ani. 
Lansarea a fost înconjurată de 
cel mai strict secret pînă în ul
timul minut și a fost anunțată, 
apoi de Ministerul Forțelor Ae
riene ale S.U.A. cu precizarea 
că are un „caracter experimen
tal".

PRIMUL ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, și-a exprimat 
în fata Camerei Reprezentanți
lor speranța că Statele Unite 
vor proceda la retrocedarea că
tre Japonia a insulelor Ryukyu, 
din care face parte și insula 
Okinawa, în următorii „doi sau 
trei ani". Referitor la dorința 
locuitorilor insulei de a fi repre- 
zentați în Dieță, el a dat asi-

dcntele care an marcat reuniunea națio
nală anuală a „cercurilor Juan Antonio", 
cercuri care înmănunchează o parte în
semnată a mișcării falangiste ; la amin
tita reuniune a fost adoptată o rezoluție 
revendicînd „evoluția imediată spre struc
turi democratice". La colocviul de Ia San 
Sebastian al tinerilor falangiști, desfășu
rat în iulie, s-au făcut auzite numeroase 
opinii în sensul necesității unor schimbări 
pe planul „asigurării unor libertăți șl 
drepturi cetățenești inviolabile". Este, de 
altfel, revelatoare condamnarea în' con
tumacie a fiului întemeietorului falangei, 
Miguel Sanches Masas care a scris o carte

Curente
spaniole

criticînd ,,structurile arhaice, împietrite** 
și cerînd „liber acces vîntului înnoirilor 
pe pămîntul spaniol".

Acestor reacții și simptome trebuie să li 
se adauge nemulțumirile mereu mai ac
centuate ale unor influente cercuri eco
nomice spaniole, neliniștite de acapararea 
unor vaste poziții de către monopolurile 
nord-americane. Cumpărarea, în iunie de 
către Chrysler a pachetului de control al 
acțiunilor uneia din cele mai mari între
prinderi spaniole constructoare de mașini 
„Dobge Brut Barreiras" a provocat, pro
teste vii în sferele de afaceri spaniole. 
Marile cotidiene madrilene, sub impulsul 
direct al unor cercuri financiare spaniole 
au declanșat o veritabilă campanie de 
avertizare asupra „pericolului, america-

Marți după-amiază, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, Nicolae 
Blejan, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil în o- 
noarea delegației române 
participante la Festival și a 
conducătorului ei tovarășului 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

La cocteil au luat parte 
acad. Sava Ganovski, pre
ședintele Biroului Adunării 
Populare, Ivan Panev, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.D., 
ministru pentru problemele 
de tineret și sport, Era Na- 
ceva, șef de secție la C.C. al 
P.C.B., Gh. Dimitrov-Goskin, 
președintele Comitetului pen
tru prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, pre
cum și alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți și conducători ai unor 
delegații de tineret partici
pante la Festival.

guran ca guvernul va depune 
eforturi pentru traducerea în 
viață a acestei cereri legitime.

FOSTUL președinte al S.U.A., 
Dwight Eisenhower, a suferit 
marți un nou atac de inimă, al 
treilea din ultimele trei săptă- 
mîni, și al șaptelea de cînd su
feră de o insuficiență cardiacă, 
s-a anunțat Ia Centrul medical 
al forțelor armate Walter Reed.

Patru negri au fost răniți cu 
focuri de revolver trase din mai 
multe automobile în timp ce* 
participau, împreună cu alți 500 
de spectatori, la „festivalul 
Watts" din Los Angeles. Șeriful 
Curtis Ratzlaff a declarat că in
cidentul pare să nu aibă vreo 
legătură cu schimbul de focuri ce 
a avut loc luni la Los Angeles, 
în cursul căruia trei negri au 
fost uciși și doi polițiști albi au 
fost răniți într-o stație de ben
zină. Peste 50 de polițiști au in
tervenit în parcul unde se desfă
șura festivalul pentru a împrăș
tia mulțimea revoltată de acest 
atentat. Una din victime se află 
în stare gravă.

nizării industriei grele". La Bilbao a fost 
creată o „asociație națională pentru apă
rarea industriei spaniole". In acest con
text al încercărilor de a evita acapararea 
și tutela americane, se relevă creșterea 
presiunilor pe care influente cercuri eco
nomice le face asupra guvernului pentru 
ca acesta să intensifice eforturile de ală
turare a Spaniei la Piața Comună, (în ul
timele săptămini s-a vădit, de altfel, o 
accelerare a inițiativelor spaniole la 
Bruxelles pe baza unui proiect de „aso
ciere pe etape" a Spaniei la C.E.E.). In 
același context se remarcă tendința unor 
importante cercuri economice spaniole de 
a dezvolta relațiile comerciale cu Răsă
ritul.

In ambianța tuturor acestor frămîntări, 
trebuie plasată și frecvența sporită cu 
care se discută in Spania așa-numita 
„problemă a succesiunii conducerii sta
tului". încă în urmă cu două decenii a 
fost promulgată „legea transmiterii pute
rii" care oferă generalului Franco, șeful 
statului spaniol (azi în vârstă de 76 de 
ani) dreptul de a desemna „persoana pe 
care el o va considera demnă de a-1 ur
ma". Decretul recent prin care lui Juan 
Carlos, nepotul ultimului rege spaniol, i 
se conferă locul al doilea in actualul pro
tocol oficial al statului spaniol e interpre
tat ca un indiciu al rezolvării în perspec
tivă a problemei succesiunii prin reinsta- 
urarea unei monarhii. „Deși in Spania 
există astăzi foarte puțini monarhiști con
vinși — remarcă în această ordine de idei 
corespondentul la Madrid al lui CORRI- 
ERE DE LA SERRA sînt însă mulți oa
meni care văd în posibilitatea reinstau- 
rării monarhiei nu un scop în sine, ci un 
mijloc pentru ulterioare transformări și 
înnoiri pozitive".

Concluzia ce se degajă actualmente din 
scrutarea atentă a orizontului politic spa
niol este dezvoltarea curentului de opinie 
îndreptat spre reînnoiri și transformări 
progresiste în interiorul țării, spre pro
movarea unei politici independente, mal 
active a Spaniei pe arena internațională.

EM. RUCĂR

spus că ei vor 
alături de noi, 
finală“ — sub- 
Hue. La întîl- 

române cu solii 
și sudul

Noul guvern congelez
(Brazzaville)

Președintele Massamba Debat 
a anuțițat, luni seara, lista nou
lui guvern provizoriu al Repu
blicii Congo (Brazzaville). Com
ponența guvernului este urmă
toarea : Pascal Lissouba, fost 
prim-ministru, deține portofoliul 
Ministerului Planificării; Nicola 
Mondjo pe cel al Ministerului A- 
facerilor Externe; Levi Makani 
— Ministerului Educației Națio
nale ; Jacques Bouiti — Ministe
rului Sănătății Publice și Preve
derilor Sociale, iar Augustin 
Poignet, fost secretar de stat la 
Ministerul Apărării, a devenit ti
tularul acestui minister.

în afară de Lissouba, care s-a 
raliat echipei guvernamentale, 
celelalte cinci personalități poli
tice au făcut parte din guvernul 
care și-a prezentat duminică de-

misia sa președintelui Massamba 
Debat.

Portofoliile ministerelor de jus
tiție, economiei, de interne, pro
blemelor publice și cel dl Minis
terului pentru Problemele Tinere
tului și Sportului au fost atribuite 
unor persoane care n-au făcut 
parte din vechiul guvern.

Pe de altă parte, Massamba 
Debat a anunțat crearea unui 
Consiliu Național al Revoluției, 
format din 30 de membri. „A- 
cesta va fi organismul care va 
elabora, controla și dirija acțiu
nile statului", a subliniat preșe
dintele. El va avea un directo
rat, care va îndeplini rolul de 
organism executiv, și mai multe 
comisii tehnice. Componența sa 
va fi stabilită definitiv în urmă
toarele zile.

COASTA DE FILDEȘ — ABIDJAN. Astăzi, Republica 
Coasta de Fildeș sărbătorește opt ani de la proclamarea 
independenței sale de stat. în imagine, o vedere din capitala 

țării, Abidjan
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