
țjfclioteca Municipiului Dava
SAIA O£ LECTURA Proletari din toate țările, uniți-vă!

Vizita în țara noastră a 
unor organizații de tineret

La invitația C.C. al U.T.C. au 
sosit în țara noastră delegații ale 
organizațiilor de tineret și stu
denți din Argentina, Brazilia, 
Costa Rica, Finlanda, Guatemala, 
Haiti, Liban, Maroc, Pakistan,

f Senegal, Sierra Leone, Somalia și 
Yemen care au participat la cel 
de al IX-lea Festival Mondial al

Tineretului și Studenților de la 
Sofia.

Oaspeții au fost primiți la C.C. 
al U.T.C. de către tovarășul Ion 
Iliescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului. A fost de față 
tovarășul Vasile 
cretar al C.C.
acest prilej au

Nicolcioiu, se
al U.T.C. Cu 
fost înfățișate

delegațiilor 
și studenți
preocupările actuale ale Uniunii 
Tineretului Comunist, aspecte din 
munca și activitatea tineretului și 
poporului român. S-a discutat, 
totodată, despre probleme privind 
cooperarea dintre U.T.C. și or-^ 
ganizațiile pe care oaspeții le re
prezintă.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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SPORT
MÎINE, lovitura de începere

ZIUA MINERULUI în al 51-lea campionat

:M I S T E R i

ETAPA

Le este hărăzită minerilor munca dificilă de a zmulge 
pâmîntului bogățiile inoculate în scoarța sa. O muncă dură, 
pretențioasă, deloc romantică, de importanță ce depășește 
simplele evaluări cantitative ale travaliului înmagazinat de-a 
lungul schimburilor de lucru. Multe din arterele ce brăz
dează organismul economiei noastre au drept stații inaugu
rale gurile de mină. Aduse la lumină prin abnegația cu care 
minerii, tineri și virstnici, poartă în timp dialogul lor cu 
pămintul. mineralele dezmorțite se înscriu în circuitul in
dustrial al tării, certificînd aportul de ridicată valoare pe 
care acest consacrat detașament îl adaugă, an de an, la 
edificiul realizărilor economiei naționale.

în acest an, efortul minerilor se adaugă muncii Întregului 
popor de a asigura înfăptuirea prevederilor planului cincinal 
in domeniul economiei, sarcinii trasate de partid pentru 
dezvoltarea multilaterală a societății noastre. Sînt obiective 
de mare importanță care presupun pricepere, abnegație pro
fesională. V eștile CC ne parvin de pretutindeni vorbesc despre 
succesele minerilor, de tenacitatea lor în a respecta tradiția 
rezultatelor continuu evolutive spre dimensiuni superioare, 
traduse în impresionante cantități de minereu, de cărbune, 
de sare peste plan.

Ca de obicei, Ziua minerului este întimpinata de sărbăto
riți cu rezultate deosebite, reflectind sentimentul responsa
bilității depline a sarcinilor ce le au de dus la îndeplinire. 
Un prilej pentru noi toți să omagiem, la acest început de 
august, munca harnicilor mineri ai țării și, alături de feli
citările pentru dăruirea cu care lucrează, să le urăm succese 
de prestigiu in activitatea lor de viitor.

JUBILEU 
IN VALEA
J I U L U I

:fotbaL'
’1N ARENĂ

Să recunoaștem: de cite ori nu mergem la teatru numai 
£ pentru că in spectacol joacă un anume artist; la un concert 

pentru nu știu caie virtuos; de cite ori nu stăm ceasuri 
• întregi la casa unui cinematograf pentru o intilnire cu cine 

știe ce stea!
Dar la stadion ? Nu reprezintă oare vedetele și in cazul 

spectacolului sportiv unul din motivele esențiale ale devo
țiunii, ale pasiunii noastre, ajunsă uneori proverbială, pentru 
arena sportivă; cine altcineva decit ei — virtuoșii, inega
labili maeștri ai balonului rotund pentru care numeroase 

• cluburi oferă sume fabuloase — emani acea forță de irezis
tibilă atracție.

W Un puști se adresează profesorului Barnard, autorul pri
mului transplant de inimă :

ii — Vă rog, trei autografe...
— Cum trei ? întrebă mirat celebrul chirurg.

•
 Pentru cele trei ale dumneavoastră, pot obține unul

de-al lui... Fele I

Ce răspuns dați în acest caz la întrebarea 
noastră :

AVEM NEVOIE DE VEDETE Z
REZULTATELE ANCHETEI ÎN PAGINA A VII-A

ÎN ACEEAȘI PAGINĂ

CE AȘTEPTAȚI DE LA NOUL CAMPIO
NAT NAȚIONAL DE FOTBAL ? (anchetă
între... nespecialiști)

RETROSPECTIVA... FOTBALISTICĂ
GRUIA ȘI IACOB ÎN ECHIPA LUMII

STEAUA — F. C. ARGEȘ, 
RAPID — PETROLUL 
VAGONUL — JIUL 
DINAMO BACAU —

„U“ CLUJ 
A.S.A. TG. MUREȘ —

DINAMO BUCUREȘTI
POLITEHNICA IAȘI — 

PROGRESUL
CRIȘUL — FARUL
„U“ CRAIOVA — U.T.A.

UN DAR AL 
CRETACICULUI...

Călătorind prin defileul 
Jiului unde piatra potrivnică 
a fost pentru prima oară su
pusă de tinerii brigadieri de 
la Bumbești-Livezeni ai anu
lui 1948. Vlahuță mărturisea, 
cu o jumătate de secol mai 
înainte. în a, sa binecunoscută 
„România pitorească" cu o ad
mirație explozivă că „Nicăieri 
n-ani văzut desfășurate cu a- 
tita măestrie în același cadru 
cele trei mari podoabe ale pă- 
mintului: munții, pădurile, și 
apa — ca în trecătoarea a- 
ceasta spre Petroșani."

Sedus de natura care a clă
dit aici coloși de piatră, pe 
care însuși cerul pare a se

sprijini, scriitorul rămîne, după 
cum o afirmă însăși titlul 
cărții, în limitele pitorescului, 
deși încă de atunci, în anul 
de grație 1901, în Valea Jiului 
se dezvolta una din cele mai 
importante exploatări miniere 
ale teritoriului românesc.

Douăzeci de prăbușiri suc
cesive ale terenului în creta- 
cicul superior, eocen, oligogen 
și miocen au frământat și mo
delat acest defileu de o fru
musețe unică și pe care șo
seaua tinerilor brigadieri de 
la Bumbești-Livezeni ai anu
lui 1968 o vor include curind 
în circuitul marilor trasee tu
ristice europene.

Cuprinsă între înălțimile de 
peste 2 000 m ale Paringului. 
Vîlcanului și Retezatului, de-

presiunea Văii Jiului se află 
situată în limitele celei mai 
mari lărgimi a arcului Car- 
paților meridionali. Cataclisme 
inimaginabile au retezat aici 
de 20 de ori imensele păduri 
ale erelor primare ascunzînd 
sub roca dură a munților lem
nul pe care milioane de ani 
aveau să-l prefacă în cărbu
nele cu putere calorică aflată 
între 7 775 și 8 370.

Cine poate să știe din ce 
vremuri localnicii au început 
să. culeagă de prin văi pietrele 
negre care ardeau cu flacără 
vie și fierbinte ? Cert este că 
prin 1840 cîțiva proprietari de 
la Rusca Montană sînt atrași 
de colții de cărbune ce ieșeau 
pe alocuri printre crăpăturile 
munților și dezvoltă o exploa

tare primitivă cărînd prețiosul 
combustibil cu carele, pentru 
uzul meșteșugarilor de prin 
jur.

Era începutul...

UN NOU ELDORADO?

Bogăția zăcămintelor, pu
terea calorică ridicată a căr
bunelui de pe Jii atrag curind 
poftele diferitelor societăți mi
niere europene. Primele se în-\ 
ființează cele din Austro-Un- 
garia, statul monstruos feudal 
care și-a întins hrăpăreața do
minație asupra a zeci de națio
nalități ale continentului. în 
1867 începe construcția căii fe
rate Petroșeni-Simeria, ră
masă unică pînă în anii mare
lui entuziasm al șantierelor ti-

neretului care prin linia Bum
bești-Livezeni aduceau artera 
viguroasă a combustibilului 
Văii Jiului în concertul ener
gic al industrializării socia
liste. a

Rezultatul primei linii fe
rate : începe în 1868 exploata
rea industrială prin Societa- j p 
tea brașoveană de mine și cup
toare care cu cei 65 de mun
citori ai săi realizează primele 
853 tone cărbune, prima pro
ducție realizată in Valea Jiu
lui prin mijloace organizate . 
după tehnologia vremii.

Timpul antreprenorilor mă
runți, culegătorii de pietre ne-

Un „buchet" în cinstea 
„premierei"

Foto: C. CONSTANTIN '

CA LUPUL
INTRE OI

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a V-a)
*

încălcări grave ale democrației cooperatiste 

la C. A. P. Clipicești
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Sensurile 
contempo
rane ale 

dictonului

Răspunderea fața de vîrsta pe care o ai, 
față de posibilitățile pe care ți Ie oferă, răs
punderea față de societatea care te ridică pe 
înaltele culmi ale împlinirii și realizării ori
cărei aspirații — iată ideile majore ale ra
portului dintre tînăra generație și atribuțiile 
ei sociale.

Fiecare în domeniul său de activitate, con
form aptitudinilor și talentelor sale, se simte 
răspunzător de gîndurile, faptele și eveni
mentele care-i alcătuiesc viața. Tinerețea pro
tejează, în anii ei desfășurați, nobilele idealuri

ale omenirii, nobila ei menire de a purta 
înscrise pe stindardul ei însemnele demnității 
și generozității unei epoci căreia socialismul 
i-a conferit sensuri majore, umanitare.

Continuînd dezbaterea noastră despre res
ponsabilitatea socială a tinerei generații, des
pre rolul ei de propagator al celor mai înalte 
idealuri și cerințe ale contemporaneității, dăm 
cuvîntul, în această pagină, prof. ing. SU- 
ZANA GÎDEA — prorector al Institutului 
politehnic București, și conf. univ. ELENA 
MAFTEI, de la Universitatea București.

Spiritul 
de dreptate 

și cinste— 
componente

Ancheta realizată

| de CORNEL RADU

L-
CONSTANTINESCU

J

„CINE ARE CARTE, ARE PARTE"
Epoca în care avem fericirea 

să trăim este o epocă de în
drăznețe prefaceri în toate do
meniile, de cuceriri fără prece
dent ale umanității. Uriașe forțe 
sociale acționează pentru perfec
ționarea societății socialiste, vic
torioasă pe o parte însemnată a 
globului ; mase de sute de mi
lioane de oameni, eliberate de 
dominația colonială s-au angajat 
pe drumul dezvoltării. în țările 
capitaliste dezvoltate, în care 
progresul tehnic și industrial 
este însoțit de contradicții pro
funde, de probleme insolubile, 
răbufnirile periodice ale revoltei

Prof. ing. 
Suzana Gâdea 

prorector al Institutului politehnic 
București

demonstrează permanența fră
mântărilor determinate de impa
surile unei orînduiri depășite.

Toate aceste mari mișcări so
ciale au loc pe fondul unui avînt 
rapid, nemaiîntîlnit, al științei și 
tehnicii, care ar dezarma pe orice 
Jules Veme, făcîndu-1 să apară 
sceptic și neîncrezător, pentru

că orice ar încerca el să ima
gineze este depășit de realizările 
efective ; noua literatură știin- 
țifico-fantastică, mai îndrăzneață 
decît niciodată în visurile ei, nu 
se simte nici un moment sigură' 
că aceste visuri nu vor deveni 
realitate de fiecare zi în viitorul 
cel mai apropiat, cum au devenit 
zborurile cosmice, televiziunea 
sau transplantările de inimi.

Nu este de mirare că în această 
lume care se transformă atît de 
rapid crește nemăsurat rolul ti-

(Continuare In pag. a TV-a)

ale tânărului de azi
conf. univ. Elena Maftei

Idealul de dreptate a mobi
lizat și Orientat nestăvilite e- 
nergii, presărînd istoria lumii 
cu majestuoase împliniri, dar 
și cu jertfe și morminte ano
nime, peste care triumfă as
tăzi victoria omenescului, lu
minile incandescente ale con
științei, florile policrome și 
imaculate ale virtuților mo
rale. Astfel, dintr-un reper o- 
biectiv al mișcării sociale, 
idealul de dreptate interuma- 
nă a devenit pentru omul so
cialist spirit de dreptate com

portamentală, de acțiune prac
tică stabilă, adică o dominan
tă structurală a personalității. 
In esență, aceasta este cea mai 
nobilă, mai valoroasă cucerire 
a omului în năzuința sa către 
anevoioasa și infinita perfec
țiune individuală și socială.

Spiritul de dreptate conferă 
gîndului ascuțime și finalita
te, sensibilități morale, pro
funzime și consecvență, faptei 
măreție și autenticitate, iar

(Continuare în pag. a IV-a)

— ...Dar ce, dom’le, coopera
tiva agricolă e fagurele lor de 
miere 2 Pai, zău de nu, parcă 
ar fi rupt dintr-un biet fagure 
dus departe de stup. Luau, luau 
și nu li se mai făcea greață. Auzi, 
două sute deca de țuică, miei, 
porci, două butoaie de vin, va
goane de grîu și porumb.

— Dar ce să-i fi făcut 2 Să-l 
fi criticat 2 Să-l fi denunțat ? 
Păi nu pățeam ce-a pățit al lui 
Mazilu, care a fost tăiat în drum 
de președinte, ca Nicolae Pavel, 
bătut pînă la nesimțire în bi
rou 2 Sau ca Vasile Ciubotaru, 
Ion al lui Mangu...

...Discuția era dusă în piața 
Focșanilor de doi bărbați în pu
terea vîrstei, ce vindeau stru
guri la chioșcul cooperativei a- 
gricole din Clipicești. „Discuție 
de piață, între două cântare" — 
veți fi tentați să spuneți. Dar nu, 
nu erau vorbe de clacă, ci pu
rul adevăr. Se purtau și aici, 
poate numai pentru faptul că 
oamenii erau decepționați, se 
vedeau ei înșiși, direct sau indi
rect, victime ale abuzului, ale 
încălcării democrației coope
ratiste de către acela care, cu 
șapte ani în urmă, fusese 
ales președintele cooperativei 
agricole. „Pompat" peste măsură 
—■ de cele mai multe ori ne
justificat — cu laude de cei 
ai căror ochi erau astupați 
cu mici (a se citi ■ foarte 
mari) atenții, s-a înfumurat, și a 
asumat, fără să-l merite, rolul de 
omul care „taie și spînzură" în sat. 
Făcea orice pentru a da greu
tate cuvîntului, părerii sale, 
chiar dacă spuse sau aplicate ne
dreptățeau pe unii, avantajau pe

- alții sau, mai ales, determinau 
1 propria-i căpătuială.

Vasile Costache, căci acesta 
este numele „bravului" președin
te al cooperativei agricole din 
Clipicești (de la Focșani am fost 
informați că, la începutul săp
tămânii, a fost schimbat), deve
nise un adevărat autocrat al sa
tului. In proprii ochi, în cei ai 
neamurilor și celor ce i se pre
tindeau prieteni, el era totul. 
Purta cuțitul în cingătoare și lo
vea fără teamă. Unele realizări 
ale cooperativei, dai mat ales 
„magia" practicată cu damigene 
pline de vin ori țuică, cu pur
cei numai buni pentru cuptor sau 
cu miei trufanda îl ridicaseră în 
ochii șefilor, în care avea de 
acum sprijin de nădejde, oricare 
i-ar fi fost nelegiuirea săvârșită. 
Grigore Mazilu a fost tăiat în 
mijlocul drumului și a zăcut ci
te va luni, pentru că a îndrăznit 
să nu fie de acord cu o indicație 
extra C.A.P. a președintelui. Ni
colae Pavel a fost bătut în bi
roul de lucru de acel al cărui 
funcție îi pretindea să fie 
un exemplu în comportare 
și judecată, pildă de ținu
tă morală. Vasile Ciubotaru 
și Ion Mangu au fost cio- 
măgiți numai pentru faptul că, ' 
descoperind butoaiele de vin as
cunse în cocenii de porumb și 
înțelegind cu ce scop, au îndrăz
nit să guste și ei. S-au judecat. 
Dar, pînă la urmă, vinovați au 
ieșit tot cei maltratați. Balanța 
dreptății comisiei de ..judecată" 
a fost influiențată de aroma 
mieilor și purceilor fripți 
la frigare, a parfumurdor țuicii 
și vinului aduse acolo unde tre
buia... Virgil Mihalache a fost

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Vi a)
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W/7 CARE < W4
Convorbire cu tovarășul 

NICOLAE TUE, șeful Redacției 
de literatură politică pentru tine

ret din Editura politică
lucrări 
tineret

so-
pe

— Din planul de 
cial-politice pentru . . . . 
anul 1968, în redacția noastră 
au apărut cîteva volume care, 
6ocotim noi, vor fi de un real 
folos tinerilor cititori. Vreau să 
mă opresc mai întîi asupra vo
lumului „Viaduct în timp“ de 
Dionisie Șincan, în care este 
evocată perioada anilor de re
construcție a țării, adevărtaă 
epopee a muncii dîrze, plină de 
abnegație și eroism, desfășurată 
de tineret pe marile șantiere 
naționale ale țării : Bumbești- 
Livezeni, Salva-Vișeu, Ceanul 
Mare-Cluj etc. Autorul, care a 
fost el însuși brigadier pe șan
tierul Bumbeștl-Livezeni. reu
șește să redea convingător at
mosfera vieții pline de patos și 
dăruire, greutățile ce trebuiau 
învinse, chipuri de brigadieri 
care dădeau dovadă pilduitoare 
de hotărîre în munca aspră pen
tru construirea acelor mari 
obiective. Avînd o profundă 
semnificație educativă, această 
carte contribuie la mobilizarea 
tineretului la continuarea și dez
voltarea minunatelor tradiții ale 
muncii voluntar-patriotice din 
tara noastră.

De o mare importanță pentru 
activitatea pe care o desfă
șoară organizațiile U.T.C. în do
meniul educării politice-ideolo- 
gice a tineretului este volumul 
„Consfătuirea pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist", care cu
prinde, pe lingă documentele 
Consfătuirii, și Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 29 no
iembrie — 1 decembrie 1967 cu 
privire la sarcinile organizați
ilor de partid, de stat și obștești 
ale U.T.C. pentru îmbunătățirea 
muncii educative în rîndul ti
neretului.

In sprijinul formării concep
ției științifice despre lume a ti
neretului. această torță ce lu
minează și călăuzește cu fermi
tate pașii fiecăruia pe cărările 
pline de neprevăzut ale vieții, se 
înscriu și lucrările recent ană- 
rute „Adevăruri și ... «adevă
ruri»" și „Mituri și adevăruri". 
Autorii reușesc să reliefeze con
secințele pe care le are asupra 
dezvoltării personalității menți
nerea unor concepții greșite, a 
rămășițelor unor reprezentări 
obscurantiste, încărcate de pre
judecăți mistice.

în volumul „Adevăruri și... 
«adevăruri»" tinerii cititori vor 
găsi răspuns la întrebări deose-

bit de actuale pentru conștiința 
omului contemporan Poate fi 
oare prevăzut viitorul ?, In ce 
constă „miracolul" vieții?, Ce 
este sufletul ?, Ce este hipnoza 
și cum este ea folosită în me
dicină ?, Ce știm despre calen
dar (o scurtă istorie a măsurării 
timpului).
consacrate 
tre libera 
precum și

Cîteva titluri sint 
luptei de secole din- 
cugetare și religie, 
analizei istorice ști-

ceste! lucrări, reputat! oameni 
de știință, cultură și artă dez
bat temele de bază ale artei de 
a-ți însuși știința: profilul și 
calitățile specialistului, raportul 
dintre specializare și cultură 
generală, metodica studiului, 
relația știință-conștiință etc.

De cîteva zile în librării se 
găsește și volumul „Avem 18 
ani" — La vîrsta majoratului — 
de Tudor R. Popescu și Dan 
Brudariu, carte de o deosebită 
actualitate prin problematica pe 
care o abordează care dezbate 
multilateral fenomenul majora
tului cu multiplele sale implica
ții psihologice, sociologice, peda
gogice, juridice etc. Prezentînd 
probleme de mare interes ca : 
tineretul și societatea, tineretul 
și politica, importanța cunoaș
terii legilor, a drepturilor și în-

muncă șl Învățătură, pentru păs
trarea și apărarea bunurilor 
obștești, pentru disciplină, mo
destie și cinste. Un loc de seamă 
în volum ocupă temele despre 
dragostea față de patrie, față de 
Partidul Comunist Român, față 
de trecutul glorios și tradițiile 
de luptă ale poporului pentru 
libertate, independență națională 
și progres social.

Interesant și foarte util pen
tru pionieri va fi ghidul „Pio
nier, cunoșteți țara", editat 
în sprijinul îndrumării or
ganizării drumeției, a cunoaș
terii țării de către elevi. Lu
crarea este bogat ilustrată de 
Iurie Darie, cuprinzînd și hărți 
turistice ale principalelor orașe 
ale tării și numeroase fotografii, 

în fază înaintată de lucru, se 
găsesc și alte cîteva lucrări a 
căror tematică reliefează pro
filul specific al literaturii social- 
politice pentru tineret pe care o 
edităm. Amintim volumele : „Ti
neretului despre progresul ști
ințific și tehnic contemporan", 
„Omagiu unor mari dascăli" 
(gînduri despre personalități de 
seamă ale școlii și științei româ
nești). „Dicționarul de etică

CART!PECARELEAGEREAM
ințifice a unor probleme pri
vind originea, formele și pers
pectivele istorice ale religiei și 
altele.

Volumul „Mituri și adevăruri" 
adaugă noi răspunsuri la obse
dantele dar hotărîtoarele în
trebări pe care și le mai pun 
unii și ale căror soluții opun de 
pe poziții de neîmpăcat știința 
și religia. Și aici sînt reunite 
tenie de mare interes ca : tra
diții ateiste românești; există 
oare minuni ? ; legile obiective 
și mitul predestinării; cum au 
apărut credințele în rai și iad ?; 
dogma răsplății în .Jumea de 
dincolo" și adevăratul sens al 
vieții; istoria pămîntului res
pinge ideea creației divine : ce 
este și cum poate fi înțeleasă 
telopatia ? etc.

O altă lucrare care s-a bucu
rat de o largă apreciere este 
„Amintiri din anii de școa
lă". La a treia ediție, acest 
volum, scris de peste 40 de 
autori, valoroși reprezentant! ai 
științei, artei și culturii noas
tre — prezenta ediție cuprinde 
și amintirile cunoscutului om de 
știință și inventator român 
Henri Coandă — se adresează 
elevilor, tuturor tinerilor, re- 
dîndu-le în pagini de neuitât 
activitatea vie, plină de pasiune 
din anii de școală, forța pe care 
o reprezintă prieteniile bine 
alese, frămîntările și căutările 
de răspunsuri asupra proble
melor vieții, bucuriile primelor 
„mari descoperiri" etc.

O carte cu un conținut deo
sebit de bogat este și „Arta în
sușirii științei". In paginile a-

datoririlor tinerilor, autorii reu
șesc să convingă cititorii prin- 
tr-o analiză și informație bogată 
printr-o demonstrație vie, aler
tă, prin ilustrații sugestive, aju- 
tînd la cunoașterea și înțele
gerea procesului complex al 
formării și afirmării profesiu
nile și spirituale a tinerilor a- 
junși la vîrsta majoratului, 
vîrsta tinereții active, a gîndu- 
rilor înaripate către viitor.

Ce alte lucrări aveți în tipar 
sau în faza înaintată de lucrau 
în redacție ?

— In aceste faze avem, de a- 
semeni, cîteva lucrări ale căror 
tematică și tiraj de masă sub
liniază importanta lor. Astfel, în 
tipar se găsesc volumele „Eroi 
au fost, eroi sînt încă" de Du
mitru Almaș și două interesante 
lucrări pentru pionieri: „A fi 
pionier" și „Pionier, cunoașteți 
țara".

Lucrarea semnată de D. Al
maș. autor cunoscut pentru 
măiestria cu care abordează te
mele istorice, este închinată 
luptei eroice desfășurată de po
porul român în decursul secole
lor pentru libertate, indepen
dență și progres social. în carte 
este redată o suită de momente 
și portrete, pagini dintre cele 
mai semnificative din istoria pa
triei, de la regele Burebista pînă 
la marea adunare de la Alba 
Iulîa. din 1918.

Tematica volumului „A fi 
pionier" este axată îndeosebi pe 
îndatoririle statutare ale pionie
rilor reprezentînd o caldă ple
doarie pentru dragostea față de

T E L E V I Z I U N E
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PROGRAMUL I PROGRAMUL I
17.30 — Pentru cei mici.

Lanterna magică.
18,00 — Stadion — emisiune de actualitate spor

tivă.
18.30 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune 

de limbă română.
— Pentru școlari.

Noile aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej.
„Taina lui Malgenius" (I).

— Telejurnalul de seară.
— Tele-enciclopedia.

19,00

19,30 
20,00

• FRAGONARD și HUBERT ROBERT. 
Prezintă Adina Nanu.
• BREVIAR (Mont Blanc, Groenlanda» 
Balon).
• PACIFIC.

îl,00 — Tineri interpreți români participant! la 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Sofia.

21.20 — Linii, puncte... de vedere — film mu
zical. Cîntă Anda Călugăreanu, Aurelian 
Andreescu și Florian Pitiș.

22,05 — Invitatul nostru : cîntărețul de muzică 
ușoară Michele.

22,30 — Film serial „Răzbunătorii".
23.20 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
— Desene animate.
— Seară de august — emisiune muzicală 

cu Margareta Pîslaru, Luminița Do- 
brescu, Mihai Dumbravă și formația in
strumentală condusă de Paul Ghentzer.

— Telejurnal.
— Roman foileton.

„Lagardăre" (IV).
22,00 — Sus cortina ! Seară de balet cu Ileana 

Iliescu, Alexa Mezincescu, Sergiu Ște- 
fanschi, Ion Tugearu.

22,30 — Bis... pe 16 mm.

8,30 — Ora exactă.
8.40 — Pentru copii și școlari; La șase pași de

o excursie.
9.40 — T. V. pentru elevi. Consultații la ma

tematici (bacalaureat). Tema : geometria 
în spațiu.

10,00 — Ora satului.
11.30 — T.V. pentru specialiștii din agricultură.

Ciclul „Irigații". Tema : Folosirea 
lor subterane pentru irigații.

12.15 — De strajă patriei.
13,00 — Telejurnalul de prînz.
13.15 — închiderea emisiunii de dimineață. 
14,00 — Zig—zag — telemagazin duminical

cadrul căruia se va transmite din prima 
etapă a noii ediții a Campionatului na
țional de fotbal, cuplajul Rapid — Pe
trolul și Steaua — F.C A.rgeș.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Telesport.
20.15 — „Chemarea mării". Emisiune de varie

tăți de Simona Patraulea, Petre Bărbu- 
lescu și Sorin Grigorescu. își dau con
cursul : Stela popescu, Valentina Ma
ssing Anca Agemolu, Colea Răutu, Dan 
Spătaru, Alexandru Jula și Ionel Miron, 

Octavian Cadia, Ion Alexe, trio Dimi- 
triu, Jan Constantin, Duo Roggers și alții. 
La spectacol va participa și Jacques 
Hustin, cîștigătorul „Cerbului de aur" 
de la Brașov. Spectacolul va fi prezen
tat de Nicu Constantin și Alexandru 
Lulescu.

22.00 — Studioul mic. „Rochia" de Romulus Vul- 
pescu.

22.30 — Din nou legătura cu Constanța : recital
Iosef Laufer.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Reporterii noștri în țară și peste hotare. 

• R. Ang'nelescu — „Sărbătoarea Ceah
lăului". • Gh. Epuran și N. Holban — 
„Novisad, 8 ore... !“
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L
Bezmetic zbor cu lipsă aripile-amîndouă, 
De-odată, și ni-e seară totuși; coborîm 
Din dulce tumul parcă al zilei ce ne plouă 
Cu pași ce ocnă sună de bronz pe caldarim.

în rîndurile tineretului), 
istoria presei revoluțio- 
de tineret din România"

Nimic însă din somnul, ocean ticsit cu brazde, 
Uitarea-aici și naște e singură doi miri
Și vin încet, ei vin și ne adorm în coaste,
Noi amîndoi de teamă stingem, pe gură, trandafiri.

A. I. ZĂINESCU

Buduroi (țtiubei) de ținut cereale Ilișești-Suceava (Muzeul 
etnografic al Moldovei din Palatul culturii din lăți)

pentru tineret", care cuprinde 
peste 800 de termeni. „Corabia 
cu doi pasageri" (o carte despre 
tînăra familie) și „Cartea fete
lor". Pînă la sfîrșitul anului, 
Redacția are în pregătire șl 
alte volume ca de pildă : „Ac
tivitatea educativă pionierească" 
„Mică agendă etică", , .Treptele 
tinereții" (despre munca educa
tivă 
„Din 
nare 
etc.

VIVA MARIA
rulează la Patria (orele 10 ; 
12,45 ; 16 15 ; 18,45 ; 21,15) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 : 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ;
21,15) ; Festival (orele
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

(orele 
19 ;
9 ; 

11,IU j IU,OU j AU , IO,OU , 21) ; 
Circul de stat (orele 10 ; 13:
16.30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Modern (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI 
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

VALEA
rulează la Central (orele 8.30 ;
10.30 ; 12,30 • 14.30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21).

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 IN- 
TÎI !

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
15.30 ; 18 ; 20.30).

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 CĂLINESCU — 
HOCUS-POCUS

rulează la Timpuri noi
9—21 în continuare).

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

FALSA LIRĂ DE AUR 
rulează Ia Feroviar 
8,45 ; 14,15 în continuare, 17,15 ;

20) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,30 ;
15.15 ; 18,15 ; 21).

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

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

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

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

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

EL DORADO 
rulează la 
18 ; 20,30).

UN DOLAR
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).

CAUT O NEVASTA
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 ; 18,15 ; 20,30).

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

AVENTURIERII 
rulează la Bucegi (orele 
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 ; Iff; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 1115 ; 13,30 ; 18,15 ;
20,30).

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

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

ÎNTRE NOI
rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).
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TONY BOLTON

CARNET CULTURAL
• CARE VOR FI

URMĂTORII ?
Stă în firea vîrstei tinere 

spiritul de inventivitate, tem
peratura ei morală transfe
rată total, încorporată actelor 
sale de manifestare. Astăzi 
imperativul organizației noas
tre, tinerilor activități tinerești 
este un deziderat care soli
cită fiecărui membru al or
ganizației, fiecărui activist al 
ei neprecupețirea nici unui 
efort de inventivitate, efor
turi neostenite de a face din 
fiecare acțiune o oglindă fi
delă a însuși profilului inte
rior al tinerilor. Lirismul 
vîrstei romantice amendat de 
luciditatea omului modern 
sînt două coordonate esen
țiale în care șablonul, indi
cația „de sus" fără legătura 
ei nemijlocită cu realitatea 
spirituală a tinerilor riscă 
compromisuri păgubitoare.

Evident, acest preambul, 
«are ni s-a părut absolut ne
cesar rîndurilor de față, re-

zumă noile metode de muncă 
ale organizației noastre, con
feră numeroase carate ma
nifestărilor alcătuite de ti
neri pentru ei, tinerii. Fără a 
fi lipsită de precedent, seara 
de poezie pe care tinerii con- 
stanțeni o pregătesc pentru 
luni 12 august, pe faleza 
Cazinoului, în imediata veci
nătate a statuii lui Eminescu, 
se înscrie în linia salutarelor 
inițiative găzduite în ultimul 
timp acolo unde pulsează 
viața tinerei noastre genera
ții. Recitalul de poezie, a că
rui pregătire e în toi — fă- 
cînd parte dintr-un amplu 
plan de acțiuni similare, des
fășurate în cadrul natural, 
elaborat de comitetul jude
țean U.T.C. Constanța. își 
propune să facă ecoul a cî- 
torva lucrări de poezie de 
mai întinsă respirație din re
gistrul poeziei române și uni
versale, clasice și contempo
rane, a căror motiv central, 
de o majoră înrîurire educa- 
tiv-patriotică, e răsfrîngerea 
lirică a originii latine a 
poporului și limbii noastre. 
Nenumărații tineri localnici,

deja invitați la această serată 
literară susținută de un grup 
dintre cei mai buni actori lo
cali și tineri poeți care-și vor 
prezenta singuri lucrările lor 
lirice, grupuri de turiști ro
mâni și străini ce vor fi pre- 
zenți la festivalul de poezie 
vor redescoperi, în excelen
tul cadru natural, fiorul li
ric al poeziei lui Ovidiu și 
Alecsandri, Eminescu și Ar- 
ghezi, vor cunoaște mai bine 
poezia de factură modernă a 
lui Marin Sorescu și Dan Deș- 
liu.

Fără îndoială că acțiunea 
va fi un succes. Succesul, ca o 
noblețe a împlinirii, obligă. 
Dar rîndurile de față sînt și o 
invitație la propagarea aces
tei inițiative valoroase în rîn- 
dul organizației noastre. Ca
drul natural cu atît de adînci 
rezonanțe istorice și folclorice 
cu atîtea valențe de frumos 
autentic, cu care este înzes
trat peisajul românesc își 
așteaptă tinerii. Cine vor fi 
următorii ?

• CINTEC, JOC
Șl VOIE BUNA

V. ALB

„Sărbătoarea cîntecului, jo
cului și portului .de pe Valea 
Uvei, organizată din iniția
tiva și cu sprijinul Comitetu
lui județean Bistrița-Năsăud 
al U.T.C.. a fost pregătită cu 
multa vreme înainte. In ziua 
stabilită, grupuri de tineri 
îmbrăcați în costumele popu
lare specifice acestei zone a 
țării au sosit în pitorescul loc 
Bolovanu, desemnat pentru 
găzduirea acestei manifes
tații La căminul cultural din 
Lunca Ilvei ei au vizitat ex
poziția de artă populară, or
ganizată în cinstea acestui 
eveniment cultural.

3 000 de particîpanți au ur
mărit spectacolul prezentat 
de artiștii amatori. Horele 
năsăudene au încheiat serba
rea cîmpenească.

IOAN MĂEREAN 
subredacția „Sclnteli tinere
tului".

Un impresar tipic. Agitat, 
vorbind repede, privind per
manent ceasul, David Sto
nes pare să reprezinte ima
ginea pe care, copilărește ți-al 
format-o despre un om cu o 
astfel de ocupație. Ne spune 
confidențial: „Vi-l dau pen
tru zece minute*.  Și, ca să ni 
se pară timpul mai larg, trans
formăm cele zece minute în 
secunde. Deci șase sute de se
cunde cu Tony Balton, inter
pretul englez de muzică u- 
șoară care revine la noi după 
succesul repurtat în 1965 în 
compania formației „The Fe- 
derals*.

— Probabil că întrebarea o 
auziți de tot atîtea ori cite 
interviuri acordați. Și totuși, 
cu riscul de a vă obliga să 
repetați o „poezie*,  vă rog să 
ne spuneți cite ceva despre 
început.

— In Marea Britanie debu
turile se leagă de mai multe 
dificultăți 
altă parte, 
formează 
grupuri șl 
zică ușoară. Este, intr-adevăr, 
un climat propice pentru se
lecții de calitate. în 1957 eram 
și eu un simplu debutant. 
Spectatori îmi erau colegii 
dintr-un club al tineretului, 
intr-un orășel de lingă Londra. 
Totul depinde de public, nu
merosul dar unicul. El îți 
stabilește accesul in etapa 
hotărîtoare, care extrage in
terpretul preferat dintr-o mul
țime : primul disc. A durat 
destul de mult. Abia după șase 
ani de la debut mi-am văzut, 
mai bine zis auzit, vocea gra
vată în negrul discului. Și 
acea dată coincide cu începu
tul unei serii de succese.

— Din moment ce în țara 
dv. sint multe formații de mu
zică ușoară, care este rapor
tul etic care se stabilește 
între ele ?

— S-ar putea crede că in
vidia, chiar ura, apanajul con
curenței, ar fi un sentiment 
care ne-ar stăpîni în aceste 
relații. Surprinzător, dar cu 
toate că fiecare formație își 
are egoismul ei în privința 
succesului, ne-am obișnuit să 
ne ajutăm ori de cîte ori este

decît in oricare 
La noi sînt și se 
permanent multe 
interpreți de rnu-

cazul. De exemplu cînd cele
brului grup „Shadows*,  i 5-a 
îmbolnăvit chitaristul John 
Rost le, unul dintre băieții 
noștri l-a înlocuit in turneu.

— In ce mod vă alcătuiți 
repertoriul, cui acordați pri
matul : melodiei sau textului ?

— Alcătuirea repertoriului 
presupune un sondaj. Acesta 
urmează să ne arate ce anume 
melodii sint mai populare. Ve
nind in România am intrat în 
mulțime și am întrebat pe 
unul, pe altul, ce melodii îi 
plac. Foarte mulți mi-au dat 
titluri din repertoriul lui Tom 
Jones: „Delila*.  „Iarba verde 
de acasă*  sau mult fredonată 
melodie a lui Clif Richard, 
„Congratulations*.  Și bine în
țeles că le voi interpreta 
alături de succesele din țara 
mea. Adesea sînt chiar suc
cese comune. In ceea ce pri
vește relația muzică-text, dacă 
mi s-ar da o melodie bună 
cu un text slab sau o melodie 
nereușită cu un text valoros, 
aș fi înclinat să optez pentru 
prima variantă. Totuși ceea 
ce fluieră trecătorul, încet, 
pentru sine, e melodia. Bine 
înțeles că e păcat ca o melo
die bună să fie înzestrată cu 
un text mediocru și aș pre
fera ca ambele elemente să 
fie realizate.

— Ce părere aveți despre 
eficiența festivalurilor de mu
zică ușoară ?

— Este minunat să reunești 
în același loc cîntăreți cu 
maniere atît de diferite de in
terpretare. Este „buchetul*  mu
zicii ușoare în care fiecare 
floare are altă culoare și alt 
parfum. Nu este doar părerea 
mea, am auzit-o de la foarte 
multă lume, că festivalul pe 
care l-ați organizat la Brașov 
poate sta alături de marile 
manifestări de acest gen ale 
lumii. Dacă programul mi-o 
va îngădui voi fi îneîntat să 
reintîlnesc în ediția următoare 
a „Cerbului de aur*,  acești 
oameni minunați, calzi și 
ospitalieri care mă fac să mă 
simt dator publicului român.

Interviu realizat de 
ADRIAN BARBU

Doi miri frumoși, întotdeauna doi sînt 
Și-nalță unul casă în celălalt, deschid 
Fereastră unul celuilalt — pînă cînd văd 
Pe-al treilea și trag uși după ei, și vine 
Al treilea, se-ntunecă ce alb lumina ca un zbor 
De lebădă-n pereți, de ceasul celui mai scump, de-âl treilea. 
Iubito, să ne-aprindem candeli ochii, căpătîi la steaua 
Celui mai scump, și-atît; noi singuri devenim al treilea 
De la un timp, ne-aruncă-n piept cu pumnii răgușiți al treilea 
Vocea-n auz, de zestre sunetul ei prag pentru al treilea 
Bărîn, și devenim al treilea, sîntem ochiu-mprejur al celui 
De-al treilea, doi miri ce-și spală-n urmă tălpile cu busuioc, 
Subțiri de tot și părul li se-nvinețește moale, 
Ninge pe el, se-ntunecă din amintiri, ce foc !

C-ATIT NI SE

AUDE SUFLETUL
Cum ne gîndim noi înșine în amintirea celuilalt 
Ca-ntr-un mai vechi |inut de amfore și stăm 
Unu-n auz cu celălalt, semințe norii 
De-un cosmos lucitor și-n sîmburi încolțind 
Trăite guri, nespuse de cuvint, nici moarte, 
Pe fiecare fulger trup mărturisit de om 
Și umăr din văzduh și piatră dinspre tălpi și liniște, 
C-atît ni se aude sufletul, acoperiș cînd plouă 
Și-mî vine să alerg la capătul tocmai de sus, acolo, 
Ăl apelor, stau cumpănă pe-un deal care îmi svîntă gleznele 
Arse, și mișună de greieri iarba, totul ca după priveghei 
Sau naștere de vis, copilul cel mai rostit al ochilor,
Cînd nu spunem nimic, cînd plouă, fulgeră dulce, bat clopot» 
De împăcare, perechi...

O expoziție
originală

Adjectivul se jus
tifică pe deplin, 
Continuînd un bun 
obicei, librăria „Mi- 
hai Eminescu" din 
Timișoara își oferă 
spațiul tinerilor ar
tiști plastici pentru 
o primă confruntare 
a creației cu pu
blicul. Zilele aces
tea locuitorii ora
șului au făcut cu
noștință cu realiză
rile deosebit de va
loroase ale gravoru
lui în sticlă Nicolae 
Traian Albu. In ce 
constă originalita
tea autorului ? Este 
vorba de o invenție 
personală căreia O- 
ficiul național pen
tru brevete și in
venții i-a acordat 
atestatul de inedit. 
Pînă acum decora
rea interioarelor de 
clădiri publice se 
făcea prin fresce 
ori mozaicuri colo
rate care nu bene-

ficiau însă de sursa 
de lumină la reali
zarea efectelor ar
tistice. Noul proce
deu constă în tra
tarea subiectului ce 
urmează a fi redat 
artistic într-un ta
blou sau panou prin 
șlefuirea, lungirea 
suprafeței șlefuite 
și argintarea ei cu 
un amalgam de ar
gint. Posibilitatea 
îmbinării unor va
riate unghiuri în 
compoziție sporește 
considerabil ideea 
artistică. Gravurile 
prezentate vizitato
rilor, lucrări de 
compoziție ori sim
ple reclame, sînt 
rodul transpunerii 
în imagini plastice 
a unor idei de 
substanță folclo
rică. Interesul de 
care s-a bucurat a- 
ceastă invenție este 
subliniată de dorin
ța exprimată da

I

O.N.T. ca autorul 
să realizeze lucrări 
menite să îmbogă
țească ’ “ 
construcții 
de interes 
cu dreptul 
ca metoda 
parțină în 
vi ta te, valoarea lu
crărilor ridicîndu-se 
pe următorii 3 ani 
la 3 milioane lei.

Am notat aceste 
amănunte deoarece, 
ca să ajungă pînă 
aici autorul a avut 
de întîmpinat o se
rie de greutăți din 
partea cooperativei 
„Progresul" din Ti
mișoara, care nu i-a 
acordat nici un 
sprijin real, com- 
plăcîndu-se în acea 
inerție din păcate 
încă întîlnită cînd 
este vorba de afir
marea unor valori 
autentice.

viitoarele 
turistice 

i național 
l rezervat 

să-i a- 
exclusi-

ION D. DANCEA
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Vizita prin cîteva ateliere ale artiștilor plas
tici ne-a relevat bogate preocupări în domeniul 
artei monumentale. Indiferent de expresia 
plastică abordată, care reflectă în majoritatea 
cazurilor ma'ca personalității (de unde și 
varietatea viziunilor, a stilurilor) există în 
aceste preocupări un numitor comun și anume 
dorința de a răspunde, de a veni în întîmpi- 
naiea aspirațiilor lumii contemporane. Fie că 
sînt evocate în lucrări, eforturi creatoare, ori 
momente actuale, semnificative din dezvoltarea 
societății noastre socialiste, fie că omagiază is
toria ori tradițiile culturale ale unui popor, ele 
au în esență aceeași țintă și anume aceea de a 
dezvălui irumusețea efortului uman, de a ja
lona în spațiu, la dimensiuni monumentale 
evoluția unei societăți aflată într-o profundă 
și continuă prefacere. Am mai remarca, în cău-

Ultima preocupare de atelier a 
pictorului Vasile Celmare o con
stituie lucrarea de artă monumen
tală „Rodul pămîntului" desti
nată Stațiunii experimentale — 
Fundulea. Lucrarea, pentru care a

VASILE CELMARE
realizat mai multe variante e 
conceputa ca o sărbătoare a recol
tei la care participă o suită de 
personaje. Deși figurația umană 
este evidentă, fără trimiteri 
alambicate la un univers terestru 
ea este înțeleasă esențializat, sti
lizat, de o maximă expresivitate 
ajungînd pînă la rigorile unei 
scheme. Toate personajele, indi
cația de copaci și de fructe sînt 
realizate numai din linii închise, 
nervos și angular trasate, acordînd 
dinamism scenei în ansamblu. 
Ceea ce remarci la această lu
crare este o îmbinare firească în
tre decorativul reclamat de struc
tura lucrării în sine și ideea pro-

priu-zisă a acesteia. Tocmai acest 
lucru a ținut să-1 sublinieze și 
creatorul însuși. „Deși nu voi re
nunța în lucrări de acest gen să 
abordez un univers uman ca și în 
celelalte preocupări ale mele, de 
altfel (pictura de șevalet, grafica), 
deși voi căuta întotdeauna să ex
prim foarte clar și direct o idee 
generoasă, pe înțelesul unei mari 
și variate categorii de oameni, nu 
voi renunța și cred că acest lu
cru e dator să-1 profeseze fie-

Deși alături de pictura de șeva
let cunoșteam și alte preocupări 
ale pictorului Sabin Bălașa (film 
de animație, ilustrație de carte) 
într-o vizită în atelierul său am 
avut surpriza de a întîlni una ine
dită : pictura monumentală. Ar
tistul ne-a arătat două proiecte în 
ulei destinate interioarelor Uni
versității din Iași. Ambele lucrări 
care vădesc o unitate de viziune 
și de concepție cu picturȘ de șe
valet și în general în tot ceea ce 
concepe artistul, deși foarte mo
deme, cu vagi intenții transce- 
dentale au totuși o oarecare rit
mică și ținută neoclasică. 
„N-am urmărit expres aceasta, ne 
relata Sabin Bălașa, dar nici nu 
m-am depărtat de o astfel de 
concepție din două motive. în 
primul rînd pentru că în asta este 
ceva din viziunea care mă carac- 
h izează și în al doilea rînd 
pentru că am ținut seama și de

arhitectura în care vor fi ampla
sate aceste lucrări, arhitectură 
care așa cum se știe nu este una 
foarte modernă și geometrică, ci 
una de epocă“. Ambele lucrări 
au o anumită structură — cheie.

SABIN BĂLAȘA

Sînt dispuse pe două registre 
mari, orizontale, în registrul de 
sus fiind amplasat în tonalități 
albastre, de vis, aproape mono
crome, simbolul celebrat, iar în 
registrul de jos o generație tînără 
de intelectuali (mai multe perso
naje masculine și feminine in
tr-o cromatică vie, contrastantă). 
Prima lucrare conține în registrul 
superior figuri remarcabile ale 
istoriei și culturii românești de 
pildă, cărora tînăra generație, de

„Tot ceea ce realizez în sculp
tură e, în ciuda aparențelor, con
diționat organic de universul 
uman'. Tot așa cum admitem, de 
pildă, că ideea de masa sau de 
poartă, transpuse genial de

OVIDIU MAITEC

Brâncuși în lumea formelor sculp
turale, există numai în raport cu 
universul uman, tot așa, cred că 
diversele forme esențializale pe 
care le ivesc anumiți sculptori 
sînt definibile numai prin acest 
univers, pe care-1 celebrează în 
fond. Aparentele diferențe de ex
presie nu stau, cred, în atitudini 
estetice antipodice, ci în viziuni 
personale care tocmai datorită a- 
cestor diferențe acordă peisajului 
nostru plastic varietate și bogă
ție. Ultimele mele proiecte de 
artă monumentală, un monument 
pentru televiziune și unul pen
tru aeroportul Băneasa, sînt con
cepute în viziunea esențializată 
care mi-e caracteristică. In pri
mul element, deși am o indicație 
decisă de figurativ, am introdus, 
alături de ea, variate elemente și 
ritmuri din lumea tehnicii, su- 
gerînd unde, vibrații etc. Pentru 
Aeroport mă gîndesc la o sculp
tură masivă cu goluri și plinuri, 
un soi de pasăre-radar care e un 
simbol (poate ca și primul mo
nument, de altfel) al omului mo
dem, al aspirațiilor sale conti
nue de a stăpîni universul, spa
țiul infinit, de a-și înnobila me
reu condiția umană prin puterea 
mintii veșnic iscoditoare, veșnic 
nemulțumită de sine“.

Despre amîndouă lucrările nu 
am putut, din păcate, să-mi fac 
o idee precisă, deoarece prima

tocmai se turna în atelier, iar a 
doua se afla în stadiul schițelor, 
evident, perfectibile în timp, așa 
cum mărturisea și artistul, de alt- 

-fel. în încheierea discuțiilor 
noastre cu privire la arta mo
numentală, O. Maitec deși re
marca că într-o discuție de idei 
poate nu și-ar avea locul și a- 
mănunte mărunte, domestice, pri
vind organizarea și realizarea 
concursurilor de artă monumen
tală, ar trebui măcar semnalate 
deoarece impietează asupra aces
tora. Mi-a citat cazul atît de ila
riant, dacă n-ar fi prea grav cînd 
pentru concursul de la televiziu
ne organele de informare, presa 
și chiar televiziunea au oferit trei 
date total diferite pentru preda
rea machetelor. („Contempora- j 
nul” a oferit două date diferite ‘ 
și televiziunea o a treia). Sculp
torul a mai atras atenția, de ase
menea, că aceste concursuri ar 
trebui organizate cu o deosebită 
seriozitate și rigoare în ceea ce 
privește modul de prezentare a 
machetelor, al informării precise 
și detaliate privind materialele i 
definitive în care se vor realiza 
monumentele, în ceea ce priveș
te cunoașterea și dezbaterea pu
blică a valorii lor artistice etc.

Anchetă realizată

de CORNEL RADU CONSTANTINESCU

țările tuturor acestor artiști, dorința de a crea 
opere de o reală valoare artistică și nu ilustrări 
oarecare, reci și neconvingătoare a unor teme, 
faptul de a trăi în primul rînd anumite realități 
și apoi de a le transpune printr-un firesc și 
complex proces de decantare în lumea artei, de 
a fi comentatori atenți, sensibili, poetici ai 
multiplelor aspecte ale vieții contemporane. 
Prezentarea cîtorva proiecte ale artiștilor vizi
tați ca și încredința
rea literei tipărite a 
gîndurilor lor ni s-a 
părut utilă în dezba
terea publică pe care 
presa a inițiat-o în 
domeniul artei mo
numentale.

care artist, la rigorile genului, 
care impun inevitabil un anumit 
cod de expresie plastică, nu voi 
renunța la o viziune modernă, cu 
calități plastice intrinsece. Sîntem 
datori să îmbinăm ideea lucrării 
cu accesibilitatea dar și cu cerin
țele artei plastice care fac din 
lucrare o operă de artă în primul 
rînd și nu o ilustrație oarecare a 
unei teme alese. în ce măsură 
am realizat-o în propria mea 
lucrare este greu s-o afirm eu, 
dar acestea sînt ideile care mă 
animă".

„Dar dacă asupra îmbinării 
fericite sau nefericite a acestor 
deziderate în opera de artă nu 
se poate pronunța numai artistul, 
a continuat Vasile Celmare, ar fi 
de dorit să se pronunțe exculsiv 
comisia de specialitate, publicul, 
critica etc. Nu și reprezentanți 
oarecare ai beneficiarului, care 
poate ocazional dispun de 
anumite sume în numele institu
țiilor și care (s-a întîmplat destul 
de des) își impun gusturile lor, 
„sugestiile" lor adesea în contra
dicție cu cerințele artei. Pentru

studenți aflați în registrul inferi
or le aduc omagiu. Ideea de oma
gial e subliniată și de o jerbă de 
flori care completează decorativ 
compoziția. A doua lucrare dez
voltă în registrul superior un 
personaj feminin și unul mascu

Alături de noile lucrări ale 
sculptorului George Apostu, care 
vor figura într-o viitoare expo
ziție personală din Danemarca, 
am făcut cunoștință în atelierul 
său cu un proiect de monument

GEORGE APOSTU
destinat Blajului și reprezentînd 
pe Avram Iancu. Lucrarea va fi 
realizată în piatră și amintește 
prin robustețea și vigoarea for
melor de acele creații din prima 
sa perioadă (ne referim, în spe
cial, la acea primă expoziție per
sonală deschisă în București). Fi
gura lui Avram Iancu este con
cepută monumental, cu o masi
vitate rustică și vag arhaică, cu 
o forță pe care piatra o trans-

ION GRIGORE — „Ștefan

cel Mare*

ION GRIGORE

ANCHETA
NOASTRĂ

.... .................. -........ i

MONUMENTALA
o lucrare de artă monumentală 
care este o operă de interes națio
nal, colectiv, organizarea și aviza

rea e necesar să cunoască o am
ploare, importanță și exigență 
corespunzătoare".

lin, doi tineri între care se află o 
carte și ramuri bogate în frunze. 
Totul e un simbol al setei de 
cunoaștere, al setei de viață, de 
dragoste pe care tinerele perso
naje din registrul inferior le su
bliniază ca un leit motiv muzical. 
Remarcăm la aceste lucrări că 
deși foarte directe și inteligibile 
ca expresie nu se înscriu în- 
tr-un descriptivism plat ci au o 
mare putere de sugestie, și de 
inedit. „Unii cred, spunea picto
rul, că expresia figurativă este 
ceva finit, incapabilă de vibrație 
lirică, incapabilă de soluții plas
tice noi. Deși nu vreau să profe
tizez, remarc totuși (și înregistra
ți-o ca pe o opinie cu totul per
sonală) că artele plastice de aci 
sau de aiurea se vor îndrepta 
inevitabil către o viziune neofi- 
gurativă, înțeleasă bineînțeles 
foarte nuanțat și divers. Cred că 
se pune în stadiul actual tot mai

acut, și nu numai în artele plas
tice, problema comunicabilității 
între creator și marele public de 
unde și una dintre imperioasele 
necesități a unui neofigurativism, 
idee pe care aș propune-o spre 
dezbatere criticii de artă. Gestul 
ermetic, snob și anarhic în artă e 
vădit că a dăunat atît creatorului 
care poate deveni un izolat, un 
însingurat, ori publicului care 
caută dar nu găsește întotdeauna 
punți de comunicare cu opera, 
cît și destinului operei de artă 
în sine. Legat de aceste idei aș 
vrea să mai remarc că acest, hai 
să-i zicem neofigurativism s-ar 
înscrie la noi în coordonatele unei 
bogate tradiții de cultură și a 
unor efervescente evenimente so
ciale în fața Cărora artistul are 
datoria să reflecteze să le evoce 
prin prisma personalității și ta
lentul său".

mite personajului și pe care în
tr-un flux inefabil personajul o 
restituie pietrii. Personajul, deși 
în trio ținută statică, are, prin 
curbura mîinilor și a saricii, prin

gestul de a-și avea arma aproa
pe, un dinamism interior, o în
cordare care cheamă la luptă. 
Simbol al ideii de libertate so
cială și națională, de demnitate, 
noblețe și curaj, acest monument 
este una din reușitele artei plas
tice monumentale contemporane. 
Această lucrare nu reprezintă, 
așa cum remarcam de la început, 
o realizare singulară în creația 
actuală a sculptorului. Ea are afi
nități organice cu universul lu
crărilor sale, care este unul rus
tic, dinamic, degajînd vigoare și 
plenitudine ; viziunea, modul de 
a trata, de a poetiza materia de
finitivă fiind și ele, în general, 
asemănătoare. George Apostu 
rămîne fidel în tot ceea ce face 
aspirațiilor unui anumit moment, 
al unei anumite vetre și indiscu
tabil al unei tradiții. GEORGE APOSTU — „Avram Iancu"

care are, indubila- 
unei scene votive, 
interesantă și prin 
a găsi tipologii ca-

Preferința tînărului pictor mo
numentalist Ion Grigore este în
dreptată, evident, către o pictură 
de sugestie istorică, pentru care 
fresca noastră medievală consti
tuie numai un impuls, numai 
unu! din termenii comparației. 
Viziunea sa arhaică, statică și 
grea e de o expresivitate gravă, 
tragică uneori. Ultima lucrare 
monumentală intitulată „Ștefan 
cel Mare" evocă un moment din 
viața domnitorului, și anume, 
sfatul țării. în această ipostază 
artistul ne aduce un personaj 
parcă mai înclinat să chibzuias- 
ca, care pune preț pe agerimea 
spadei, dar în egală măsură și 
poate și mai mult și pe aceea a 
gîndului. Alături de el apar în 
tablou figuri de bătrîni sfetnici 
și tineri oșteni care îmbrățișea
ză cu aceeași gravitate momen
tul. Lucrarea 
bil, parfumul 
ni s-a părut 
încercarea de
racteristice, de a găsi un specific 
dincolo de veșminte, sau de a- 
mănuntul istoric. E drept că u- 
nei asemenea lucrări i-ar fi, 
poate, mai proprie o desfășurare 
murală decît una de șevalet. A- 
ceastă artă are un interes major 
pentru contemporaneitate, deși 
este evocatoarea unor trecute 
scene istorice, căci se însumează 
în gestul pictorului parametri de 
expresie plastică modernă, ceva 
din aspirația veșnic actuală a 
unui Asachi care nu făcea gra
vură istorică numai de dragul 
ilustrației, a pictorilor de la 1848, 
a unui Aman, Tatarăscu sau 
Grigorescu la care dincolo de 
scenă tendința de imbold patrio
tic e implicită. Astfel de scene 
izvorîte din dragostea pentru is
toria națiunii, pentru momentele 
ei eroice îndeamnă adiacent la 
comparații, la continuități, la a- 
firmarea unui prestigiu național. 
Asemenea evocări impun inevi
tabil comparații, ideea continui
tății în forme noi, moderne, a 
ceea ce este etern, neperisabil 
în specificul, în cultura unui 
popor.

STIL, TENDINȚE, ASPIRAȚII
în atelierul sculptorului Ale

xandru Gheorghiță am întîlnit, 
de asemenea, două proiecte de 
monument. Primul (realizat în 
în vederea mult amînatului con
curs pentru Alba-Iulia) consa
crat Unirii celor trei principate 
românești : Moldova, Muntenia 
și Transilvania. Conceput sub 
formă de vast ansamblu arhitec
tonic de formă circulară, el adă
postește înăuntru (pe coloanele 
interioare, în relief înalt) figuri 
remarcabile ale istoriei, care au 
jucat un rol de frunte în viața 
celor trei principate, citate in
scribe în piatră din operele aces
tora, steme ale celor trei princi
pate. „Am căutat în acest mo
nument ideea de festiv, în pri
mul rînd, de comemorativ pe 
care am dorit-o într-o ținută 
gravă, austeră, pe măsura ideii 
evocate. Idee care a străbătut, 
într-un fel sau altul, întreaga 
noastră istorie națională și la a 
cărei izbîndă am ajuns abia în 
secolul nostru, idee ce mi se pare 
unul dintre impulsurile vitale 
ale istoriei noastre, dintre mo
mentele cheie ale acesteia".

Al doilea proiect de monument 
este închinat muncii patriotice, 
brigadierilor de pe șantierul 
Bumbești—Livezeni, devenit un 
simbol al dăruirii tinerești și a- 
vîntului constructiv.

Monumentul ne-a apărut ca 
deosebit de sugestiv și poetic.

într-un bloc vertical de piatră 
sînt conturați, ritmat pe diferite 
registre, contururile unor casmale 
pe cozile cărora sc înlănțuie la 
nesfîrșit mîirii. Printr-o poetică 
metaforă, casmalele tind să se

ALEXANDRU 
GHEORGHIȚĂ

metamorfozeze, ele însele, în 
personaje umane. Relativ la tema 
acestor monumente și, în gene
ral, la tematica artei monumen
tale, sculptorul Alexandru Gheor
ghiță ne relata: „Cred că mai 
mult poate decît celelalte forme 
ale expresiei plastice, arta monu
mentală sau arta de for, cum se 
mai spune, este chemată să ce
lebreze evenimente capitale pen
tru existența unei mari colecti
vități, momente semnificative 
din viața acesteia. Poate că mai 
mult decît toate celelalte forme 
de artă, arta monumentală recu
noscut și admis programatică, 
făptuiește o operă de educație 
socială și estetică. Monumentul, 
pe lîngă care trec atîția oameni 
din cele mai diverse straturi ale 
societății, cu cele mai diverse pre
gătiri, le, poate rememora zilnic 
momentele importante din isto
ria țării și din contemporaneitate, 
îi poate obișnui cu frumusețea 
și armonia volumelor, ritmurilor,

a suprafețelor, a proporțiilor. 
Sculptura monumentală este, în 
acest sens, abecedarul viu și per
manent al educației estetice co
tidiene. Ea este elementul care 
umanizează și completează arhi
tectura modernă și așa destul de 
nediferențiată și monotonă (coo
perarea artistică din arhitecți 
și plasticieni nu-mi pare prea 
concludentă, prea fericită pînă 
în prezent). Datorită importanței 
acestei arte, ea trebuie realizată 
cu maximum de exigență esteti
că, căci un monument închide 
în sine ideea de veșnicie, iar ca
zurile cînd monumente nereali
zate artistic au fost înlăturate 
(lucru întîmplat și regretabil) 
după un număr de ani, este inad
misibilă.

Gh. Iliescu Călinești are' în 
șantierul său plastic proiectul 
unui monument dedicat momen
tului revoluționar de la 1848. Lu
crarea va fi realizată pentru o- 
rașul Caracal. Trecînd prin mai 
multe stadii succesive, acest pro
iect a ajuns într-o fază definiti
vă, foarte apropiată de ceea ce 
artistul a realizat în ultima vre
me. Monumentul, un masiv de 
piatră, antropomorfizează în ma
niera specifică sculptorului un o- 
biect din mediul rural (troiță). 
Foarte apropiat de ceea ce înțe
legea Brâncuși prin monument 
festiv (vezi monumentele de Ia 
Tg. Jiu) ca și de concepția fol
clorică, sculptorul știe să gene
ralizeze un obiect simplu din 
viața cotidiană, dîndu-i înțele
suri simbolice, filozofice. „Mi se 
pare, spunea artistul, că forma 
se dezvoltă mai liber plastic și 
sculptural într-o astfel de tratare 
mult mai sugestiv și într-un a- 
numit sens mult mai cuprinză
tor decît ar putea-o face des
cripția lineară a unei figuri. De
sigur, cînd spun aceasta, nu mă 
gîndesc că un monument consa
crat unei anume personalități 
nu trebuie să țină seama, foarte 
în general, bineînțeles, de datele

fizice ale acelei personalități. A- 
tunci cînd este vorba însă de un 
moment important, cu implicații 
adînci, complexe, moment la care 
participă o masă mare de oa
meni, cred că poate fi mult mai

GH. ILIESCU
CĂLINEȘTI

expresiv redat printr-o formă- 
cheie, cunoscută oamenilor, care 
se pretează evident unei abstrac
tizări și unei generalizări. Aceas
tă modalitate mi se pare mai poe 
tică, predispune fiecare privitor 
în parte la o divagație lirică, dînd 
în mai mare măsură frîu perso
nalității și originalității fiecărui 
artist în același timp. Fiecare 
din aceste monument-metaforă, 
dacă mă pot exprima astfel, îm
bogățește viziunea contempora
neității asupra unor fapte cunos
cute de întreaga colectivitate".

Artistul mai afirma că „nu a- 
vem încă monumente pe măsura 
bogatelor noastre tradiții isto
rice și culturale, pe măsura în
făptuirilor actuale care se cer cu 
strălucire întrupate în piatiă, 
lemn sau bronz". Că „istoria ve
che și contemporană se cere 
scrisă laolaltă cu ceilalți și de 
artiști, cu aceeași dăruire, talent 
și consecvență". Sculptorul sa

lută „amplul program inițiat de 
forurile de specialitate de a oferi 
țării monumente reprezentative 
și, în același timp, remarcă că 
acestea, deși riguros coordonate 
pe un plan superior de organi
zare, în realizarea lor concretă 
să prindă phip din afinitățile fie
cărui artist în ilustrarea unui 
moment sau altul, a unei perso
nalități sau alta". „Nu avem ne
voie de opere didactice, plate, 
caligrafice și deci, neconvingă
toare, conclude artistul, ci de 
opere personale, vibrante, care 
să denote din partea artistului 
înțelegere și trăire".
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— La întrebările puse de cititorul nostru GH. COROAMA 
din Suceava, răspunde CORNELIA CRISTESCU, șef de sector 
la Observatorul Astronomic al Academiei Republicii Socia
liste România.

SINT COMETELE
OBSERVABILE

IN TIMPUL ZILEI?
CUM SE CALCU
lează distanta 

LOR FATA 
DE PĂMÎNT?

în sistemul nostru solar. în 
afară de planete, din cînd în 
cînd apar unele corpuri mai 
deosebite, numite comete. O 
cometă este formată din mai 
multe părți : nucleul (care este 
partea - cea mai condensată și 
care conține cea mai mare 
cantitate de materie), capul 
sau coama și coada (partea cea 
mai mare ca volum, dimensiu
nile sale putînd atinge pînă la 
cîteva sute de milioane km). 
Coada cometei este totdeauna 
îndreptată în direcția opusă 
Soarelui și ea se formează a- 
tunci cînd cometa se apropie 
de Soare, atingînd mărimea 
maximă în punctul cel mai a- 
propiat de Soare. Cometele nu 
au lumină proprie, ci ele devin 
luminoase sub influența raze-

O-PREZENȚĂ DE PRESTIGIU

ÎN PEISAJUL CULTURAL AL ȚĂRII

Specialitatea ? —se întreba 
Iorga. Pentru spiritele mici o le
gătură la ochi, pentru celelalte 
unul din punctele de unde se 
vede lumea"... In universitate 
tînărul se pregătește pentru o a- 
numită profesie, pentru o speci
alitate. Aici se învață. Aici das
căli de prestigiu spun taine mari 
celor chemați să le audă și să le 
pătrundă înțelesul.

Studentul insă nu poate rămî- 
ne prins în chingile specializării. 
Trăsături caracteristice lui — pa
siunea cunoașterii, nobila distinc
ție a gustului — îi împing preo
cupările dincolo de granițele pro
fesiunii. Arta, îndeosebi, îl „prin
de" adeseori în lumea ei de mis
tere și de frumuseți. Activitatea 
artistică devine astfel o necesita
te spirituală, o plăcere. Studenții 
urcă pe scenă din dorința de a 
consacra o parte a timpului lor 
liber valorificării și dezvoltării 
aptitudinilor, talentelor cu care 
sînt înzestrați. Ai ta reprezintă 
pentru ei o permanentă îndelet
nicire creatoare; o continuă și 
complexă experiență interpretati
vă, psihologică, sociologică. Sce
na le îngăduie pasionante „ a- 
venturi" intelectuale printre rea
lizările literaturii dramatice, prin
tre creațiile muzicale și poetice. 
Studentul se apropie de acestea 
cu ochiul proaspăt al tînărului 
bine împlîntat în problemele ma
jore ale contemporaneității, cău- 
tînd veșnic nuanțe noi, sensuri 
încă nedescoperite. Arta studen
țească tinde astfel să devină o 
activitate hotarît educativă, în 
stare să solicite nu numai pasiu
nea și entuziastmul tinerilor care 
urcă pe scenă, ci, mai ales, in
ventivitatea, inteligența și cultura 
lor. Faptul se face remarcat atît 
în evoluția colectivelor artistice 
care și-au cîștigat deja o „carte 
de vizită" de prestigiu — echipa 

lor Soarelui. O cometă se poate 
vedea de pe Pămînt doar în 
perioada cînd aceasta se apro
pie de Soare.

Supunîndu-se legilor atrac
ției universale, cometele se ro
tesc în ju”ul Soarelui pe orbi
te care pot fi fie eliptice, fie 
parabolice. Cometele cu orbite 
eliptice se mișcă pe orbite mai 
mult sau mai puțin alungite, 
efectuînd un ocol complet în 
jurul Soarelui în intervale de 
timp care pot fi, de la caz la 
caz, egale cu cîțiva ani sau cu 
cîteva mii de ani. Aceste co
mete se numesc periodice ; ele 
pot fi observate la fiecare tre
cere prin apropierea Soarelui. 
Orbitele 
cu mare 
ști, deci,

lor pot fi calculate 
precizie și se poate 
dinainte momentul

ARTA
STUDENȚEASCA

de teatru a studenților de la Ar
hitectură, „Studioul dramatic*  al 
Universității din Timișoara, 
„ Teatrul din pod" (centrul uni
versitar București), Ansamblul 
folcloric al studenților clujeni, 
orchestra de muzică ușoară 
„Plionix" din Timișoara etc. — 

cînd vor deveni Vizibile. Co
metele cu orbite parabolice, 
numite și neperiodice, după ce 
trec prin apropierea Soarelui, 
se îndepărtează foarte mult, 
fără a mai reveni. Apariția u- 
nor astfel de comete nu poate 
fi prevăzută. Ele sînt descope
rite fie întîmplător de către 
astronomii ce efectuează dife
rite lucrări de cercetare, fie ca 
urmare a unei supravegheri- 
patrulări continue a cerului.

în general, datorită străluci
rii reduse, cometele pot fi ob
servate numai în timpul nop
ții. în cazuri cu totul excepțio
nale, cometele strălucitoare 
sînt vizibile și seara în amurg 
sau dimineața înainte de răsă
ritul Soarelui. în- timpul zilei 
cometele pot fi observate cu 
ajutorul radiotelescoapelor.

Determinarea orbitelor co
metelor cere calcule lungi și 
complicate, care au la bază le
gile mecanicii cerești. In mo
mentul cînd se descoperă o 
cometă, cu ajutorul a cel puțin 
3 observații se calculează în- 
tr-o primă aproximație orbita 
descrisă de ea în jurul Soare
lui. La calcularea acestei or
bite provizorii, se ține seama 
numai de atracția ce o exer
cită Soarele asupra cometei. 
Orbita provizorie servește la 
stabilirea efemeridei, adică a 
pozițiilor de pe bolta cerească 
ocupate de cometă la diferite 
momente, necesare observații
lor. Pe măsură ce se acumu
lează cît mai multe observații, 
se poate trece la calcularea u- 
nei orbite mai precise, amelio
rate, în care se ține seama și 
de influența ce o exercită asu
pra cometei diferitele planete, 
și în special planetele gigan
tice Jupiter și Uranus.

Elementele principale ce de
finesc o orbită sînt: distanța 
minimă de la cometă la Soare, 
semiaxa orbitei, înclinarea 
planului orbitei cometei față, 
de planul orbitei Păihîntului 
și perioada unei rotații com
plete în jurul Soarelui. Cunos- 
cîndu-se aceste elemente se 
poate calcula destul de ușor 
și distanța la care se află o 
cometă față de Pămînt, la di
ferite momente. Astăzi calcu
lele orbitelor cometelor se e- 
fectuează cu ajutorul mașini
lor electronice.
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neretului, al celor

cît și în reprezentațiile formațiilor 
care abia bat la porțile afirmării. 
Cei mai mulți dintre studenții ar
tiști amatori au refuzat să-și imite 
confrații consacrați, manifestînd 
curajul de a avea o „viziune pro- 
pie", capacitatea de a interpreta 
texte dramatice, lucrări muzicale 
sau coregrafice dintr-un unghi 
inedit și profund. Poate tocmai 
de aceea spectacolele artistice 
studențești trezesc o largă curio
zitate și un interes deosebit în 
rîndul publicului.

Uneori însă își face loc o ne
dumerire : Ce foloase pot aduce 
studenților — viitori ingineri, me
dici, profesori, economiști etc — 
prezența lor în cadrul unei for
mații artistice ? Activitatea colec
tivelor studențești de dramă ofe
ră, credem, cel mai elocvent răs
puns la această întrebare. Un re
pertoriu bogat, ales cu inteligen
ța, prilejuiește de fiecare dată 
studenților-actori pasionante în- 
tîlniri cu realizările unor autori 
dramatici dintre cei mai repre
zentativi, de la clasicii universali 
și români, la ceea ce a dat mai 
valoros cultura modernă și con
temporană. Apoi procesul de do
cumentare pentru înțelegerea ro
lului ce urmează a fi interpretat 
constituie, de asemnea, un act de 
cultură în sine. Nu poți pătrun-

viu, 
în 

par-

Cercetarea frumosului a con
tinuat să rârhînă pînă în zilele 
noastre o problemă deschisă 
a esteticii. Privită în imensa 
ei evoluție în timp, soarta 
acestui concept ne apare enig
matică. începi nd cu antichita
tea timpurie și pînă în con
temporaneitatea arzătoare, 
concepțiile estetice de presti
giu sau aprecierile mai mă
runte au invocat însemnătatea 
covîrșitoare a frumosului sau 
au împins-o, uneori, în um
bră, ca apoi să reia cu toții, 
din nou, această problemă 
alunecoasă ca argintul 
nelăsîndu-se descifrată 
sîmburele ei tainic. O 
curgere a istoriei teoretizării 
frumosului lasă cercetătorului 
impresia izbitoare că mai toate 
opiniile au invocat frumosul 
ca pe o problemă fundamen
tală a esteticii și artei. Și to- 
totuși, tocmai problema fru- 
mosulului a rămas cea mai 
puțin clară, cea mai puțin 
rezolvată. Cel care nu plea
că de la această consta
tare, de la adevărul că fru
mosul reprezintă un fenomen 
estetic deosebit de fluent, riscă 
să dea sau să pretindă niște 
definiții ineficace și rigide.

Faptul că frumosul este, 
poate, fenomenul estetic cel 
mai alunecos, mai fluent, se 
datorește, după părerea noas
tră, {radiațiilor lui multiple 
înlăuntrul celorlalte categorii 
estetice, înlăuntrul fenomenu
lui artistic însuși. Dacă frumo
sul și celelalte categorii este- 

își au propria lor perso- 

de în universul lui Shakespeare, 
Caragiale, Blaga fără o cunoaș
tere a operelor acestora — care 
să netezească drumul spre gîndu- 
rile lor cele mai tainice. Exem
plul este luat din lumea teatrului 
Dar oricare dintre domeniile ar
tei oferă concluzii asemănătoare. 
Din acest motiv, în primul rînd, 
considerăm meritorie pentru for- 

* mâțule artistice din facultăți, in
stitute, centre universitare reușita 
de a forma un „reflex condițio
nat" la un mare număr de stu- 
denți, care se simt mereu atrași 
spre acestea...

De fapt, magnetul cel mai 
puternic care îi atrage pe stu- 
denți în activitatea formațiilor 
artistice este participarea acestor 
formații la festivalii*i  și con
cursuri tradiționale. Festivalul 
artei studențești a devenit de 
mai multă vreme un eveniment 
de seamă în viața cultufal-artis- 
tică a României. Ediția din acest 
an a festivalului s-a bucurat de 
o largă participare; festivalul a 
acut un cadru amplu de des
fășurare, antrenînd aproape o 
sută de formații studențești, 
cîștigătoare' ale concursurilor din 
centrele universitare. Festivalul 
cinecluburilor (Timișoara), Fes
tivalul formațiilor de teatru, 
coruri și muzică clasică (Cluj), 

nalitate, propria lor structură 
intimă, frumosul se impune, 
totodată, ca un constituient, ca 
un fluid care străbate și alte 
înfățișări ale esteticului. înseși 
variatele încercări de definire 
a frumosului ca atare simt ne
voia unei neîncetate raportări 
a acestuia la alte valori. Să 
amintim cîteva din încercările 
de a defini frumosul.

în cultura antichității, cînd 
multe dintre valorile spirituale 
erau (concepute și apreciate 
sincretic, frumosul era conto
pit în mod frecvent cu binele

GRIGORE SMEU, cercetător principal Ia Institutul de fi
lozofie al Academiei Republicii Socialiste România, răspunde 
întrebărilor puse de studenta MIMI HAITEA din Cluj, despre:

ewiia comici
de Emos

utilul, cele trei valori 
ceau, reciproc, una în 
Formula Kalon Kagathon 
conizată de , Platon considera 
frumosul și binele într-o neîn
cetată fuziune. Iar în ceea ce 
privește izvorul frumosului, 
Platon îl căuta în ideea pură 
și absolută.

în ceea ce privește întru
chiparea artistică a idealului 
de frumos în antichitatea _ 
greacă — de care o cititoare™ 
a „Scînteii tineretului" se in-M 
teresează în mod special — ea ||| 
pleacă tocmai de la convinge- B

tre- 
alta. 
pre-

1U1U1U1HJ \L>UUUVtSȘt,l)> 
adaugă Salonul stu- B 

primăvară au stat,W

Spiritul de drep
tute și cinste

Festivalul muzicii ușoare (lași) 
Festivalul folcloric (București),— 
la care se adaugă Salonul stu-B 
dențesc de primăvară au 
timp de aproape o lună de zile 
în centrul atenției iubitorilor 
artă din întreaga țară. Sepctaco-va 
lele prezentate pe scenele fes
tivalului au prilejuit anaritia, reS
uneori consacrarea unor formații O 
care au îneîntat spectatorii cu o 
spontaneitate dindărătul căreia ||| 
se întrevedeau finețea inter pre- B 
tării și inteligența scenică. Este 
semnificativ că un mare număr 
de colective artistice studențeștii 
au fost solicitate, după încheie
rea festivalului, să încheie con-B 
trade în vederea unor spectacole™*  
și turnee în țară și peste hotare. 
Aceasta este încă o recunoaștere^ 
de prestigiu a valorii artei stu- __ 
dențești. o

Se cere subliniat că o activi- B 
tate de asemenea amploare de-*̂  
vine posibilă numai datorită^ 
existenței unei . vaste rețele de 
cluburi și case de cultură studen
țești, fără de care educația extra- $9 
universitară nu și-ar putea înde- B 
plini misiunea decît în mod su-^ 
perficial, parțial și la întîmplare^ ne, 
și fără de care studenții ar ră-B real 
tăci zadarnic în căutarea unor^ ripnl 
manifestări

întregii existențe umane dem
nitate și eroism.

In toate orînduirile bazate 
pe inegalitate și exploatare, 
spiritul de dreptate a fost 
înăbușit prin suferință, prin 
foc și sabie, prin moarte și 
dezumanizare. Aici — se știe 
— păturile și clasele asuprite, 
fiind prin însuși destinul lor 
istoric mai sensibilizate, mai 
receptive la reînnoiri radica
le constituie forțele motrice 
angajate în lupta pentru drep
tate, pentru progres social.

Societatea întemeiată și 
călăuzită organic de spiritul 
dreptății este — cum însăși is
toria ei ne-a demonstrat — 
singura alcătuire viabilă, a- 
decvată naturii specific uma
ne, compatibilă principial și 

1 cu sensul mereu ascen- 
tmor® dent al aspirației, al efortului 

demne de interes.

ADRIAN VASILESCU 

rea că frumosul reprezintă o 
valoare spirituală care implică 
îndeosebi și o apreciere mo
rală. Perfecțiunea ideală a 
unor sculpturi ca cele reali
zate de Fidias nu constă pur 
și simplu în faptul că este 
imortalizată plastic o frumuse
țe fizică desăvîrșită. O atare 
concepție mi se pare simplistă. 
Frumosul este conceput din 
perspectiva unui ideal de ar
monie atotcuprinzătoare a 
ființei umane. încît dacă marii 

sculptori greci — a căror 
măiestrie artistică atingea per
fecțiunea — năzuiesc să creeze 
în statuile lor chipuri de o 
frumusețe fizică desăvîrșită, 
aceasta exprima un ideal ar
tistic plenar, în care erau im
plicate aprecieri etice și o 
largă viziune asupra armoniei 
și echilibrului spre care tre-

Sensurile contemporane
..  r care sînt che

mați să transpună în viață, să

■ realizeze planurile și visurile 
noastre.

r~'.. -tr ■*Cu atât mai adevărat este acest 
■ lucru în lumea noastră socia

listă ; comunismul este tinerețea 
omenirii, el oferă tineretului o 

■ perspectivă luminoasă, a unei 
lumi superioare, de înflorirea tu
turor capacităților creatoare, de 

■ progres nelimitat și de dreptate.
Cele mai nobile idealuri ale 
înaintașilor își găsesc întruchipa- 

Irea în ideile comunismului și 
idealurile sînt cele care dau con
ținut vieții.

Țelurile mărețe, pentru care I merită să trăiești, să lupți și să 
muncești, sînt puse de partid în 
fața tineretului nostru, partici- 

Ipant activ la efervescența con
structivă în vederea realizării 
obiectivelor Congresului al IX-lea 
al Partidului și dezvoltate în ho- 

B tărîrile Conferinței Naționale a 
P.C.R. Avântul multilateral al pa- 

Itriei socialiste creează fiecărui 
tînăr posibilitatea de a-și realiza 
valențele specifice prin încadra- 

Irea în marele efort constructiv 
al poporului.

Dar, să nu uităm, viața tinere-

Iși au aflat prin eforturi genera
țiile precedente i se asociază 
conștiința necesității de a fi pre-

(Urmare din pag. 1)
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Iși creației slujite prin coope
rarea tuturor claselor și pătu
rilor sociale, a tuturor genera- 

Ițiilor. In socialism, unde te
meiurile obiective ale nedrep
tății interumane au fost prac- 

Itic desființate, formele posibi
le și reale de inechitate sînt 
generate și întreținute în prin- 

Icipal de anumiți factori su
biectivi. Pe baricada muncii 
entuziaste, a responsabilității

■ sociale, a luptei intransigente 
împotriva oricăror reminis
cențe de factura inechității se

Iaflă și trebuie să se afle — 
cu necesitate legică — tînăra 
generație. Tineretului — mai 

Icu seamă în socialism — îi 
revine cea mai nobilă, dar și 
cea mai anevoioasă responsa
bilitate social-istorică față de 
om și față de viitorul omeni
rii. Aceasta fiindcă tinerețea 
constituie forța socială cea mai

■ viguroasă, mai proaspătă, mai 
avidă de împliniri, de revăr
sări generoase, forța descătu-

Ișată de tensiuni și rivalități 
meschine.

Aceasta fiindcă spiritul de 
■ dreptate constituie primul a- 

devăr nepervertit, prima con
fesiune de credință, de dă- 

■ ruire totală a tinereții. în So
cietatea noastră, unde se des- 

buie să tindă omul.
Alte încercări de definire au 

tins să aprecieze frumosul ca 
„splendor veri“ (la unii plato- 
nicieni), ca „splendor ordinis" 
(la Sf. Augustin), ca „splendor 
formae» (la Thomas d’Aquino) 
ca „întruchipare sensibilă a 
ideii" (la Hegel).

Una dintre cele mai fruc
tuoase încercări de a caracte
riza frumosul este aceea — 
des întîlnită — care asociază 
idealul de frumos în artă cu 
perfecțiunea. în această pri
vință, mi se pare deosebit de 
sugestivă caracterizarea este
ticianului de prestigiu mondial, 
Raymond Bayer, care spunea 
despre frumos că el este „li
rismul perfecțiunii". în cultură 
românească, Tudor Vianu a 
făcută o fertilă asociere a fru- 

moșului artistic cu perfec
țiunea. Gîndirea esteticianului 
român ne sugerează mereu că 
esența frumosului artistic vi
zează armonia pe care o de
gajă perfecțiunea.

Aș dori să spun cîteva cu
vinte despre sentimentul fru
mosului natural. Este incontes
tabilă influența apreciabilă a 
artei asupra sentimentului fru- 

vieții 
vic- 
asu-

gătit pentru * putea acționa, 
pentru a putea crea. Străvechiul 
„cine are carte, are parte" capătă 
astăzi sensuri noi pentru că 
numai cine „are carte" poate 
reuși să stăpînească mașinile 
complexe de astăzi, poate face 
față cu succes cerințelor 
moderne, caracterizată prin 
torii uluitoare ale omului 
pra naturii. însuși conținutul cu
vintelor „a avea carte" se 
schimbă și se îmbogățește; „a 
avea carte" înseamnă astăzi și a 
stăpîni matematica — auxiliar de 
neprețuit în cele mai neașteptate 
domenii, fizica — cel mai în
semnat element de progres al 
tehnicii noi, chimia — cu marile 
ei realizări în obținerea de sub
stanțe noi, cu proprietăți ne
bănuite, înseamnă și a ști să fo
losești marile mașini de calcul 
dintre care unele sînt capabile 
să compună versuri și simfonii 
sau să cîștige campionate de șah.

Conștient de însemnătatea în- 
vățămîntului în asigurarea viito
rului tineretului, partidul a ini
țiat recent un ansamblu de mă
suri de excepțională însemnă
tate pentru perfecționarea învă- 
țămîntului de toate gradele, me
nite să lărgească accesul tineretu
lui la marile comori ale culturii 
și științei, să îmbunătățească 
sensibil calitatea pregătirii pe 
care o dă școala. S-a legiferat 
învățămîntul general de lo ani, 
s-a diversificat rețeaua de școli, 
astfel încît fiecare tînăr să-și gă- 

exi-

are rîvna 
sociale, a

neînfricăt

chid muncii oneste, năzuințe 
active spre împlinire, largi o- 
rizonturi, orice tînăr dorește 
să-și consacre forțele slujirii 
unui ideal luminos și profund 
umanist, să înfăptuiască ceva 
măreț, înălțător, chiar fără 
precedent. Privi ndu-se 
gent, descoperindu-și poten- 
țele și resursele spirituale în 
oglinda miraculoasă a unei 
vieți reînnoite ca destin isto
ric, sufletul tînăr 
eroică a dreptății 
binelui uman.

Pios, dar ferm și 
în fața vieții, tînărul nostru — 
pe temeiul certitudinilor — vi
sează și pornește optimist și 
îndatoritor la slujirea ;u de
voțiune a poporului său și a 
umanității, la împlinirea vo
cației profesionale, la consti
tuirea unei familii întemeiate 
pe dragoste, respect, responsa
bilitate morală și socială, la 
cei mai nobil, mai autentic 
urcuș spiritual.

< Tinerețea — fără să o idea
lizăm — este aura vieții u- 
mane, expresia și întruchipa
rea ideală a celor mai deli
cate armonii și accente sufle
tești : sinceritatea, puritatea, 
curajul, entuziasmul, cinstea, 
spiritul de dreptate și de sa
crificiu. De altfel, elixirul ti
nereții constituie un țel dm 
ce în ce mai realist âl căută
rilor și tensiunilor umane. Vir
tuțile tinereței — înfățișate în 
spectrul lor pozitiv — nu sînt 
însă imanențe apriorice ale 
spiritului, forțe înnăscute, o- 
rientate spontan și fatal spre 
o fizionomie morală și spre 
țeluri constructive ale exis
tenței. Ele sînt de esență so
cială. dobîndite sub acțiunea 
și prin interacțiunea optima a 
unor factori educaționali. Ele 
sînt un reflex legic al unei 
educații orientate de o con
cepție superioară despre lume 
și viață, despre menirea etico- 
socială a omului. Lăsate să se 
configureze, să se structureze 
la voia întîmplării sau după 
anumite optici eronate, poten
tele și resursele virtuale sau 
greșit orientate ale tinereții se 
consumă inutil sau uneori 

mosului natural. Dar din con
statarea acestei influențe s-a 
născut și o eroare, datorită 
unui proces de exagerare a ei. 
Această eroare constă în extin
derea nelimitată a influenței 
artei pînă la a conferi frumo
sului natura] însuși caracterul 
lui estetic. Dupâ părerea noas
tră, într-o conștiință cu un 
gust artistic evoluat, atitudinea 
estetică dezvoltată de artă 
potențează sentimentul frumo
sului natural, îl rafinează, îl 
sensibilizează la maximum, 
ajutîndu-1 pe contemplator să 
perceapă în natură nuanțe 
care scapă ochiului comun. îl 
potențează, deci, dar nu creea
ză ca atare caracterul estetic al 
frumosului din natură, care 
își are izvorul în calități obiec
tive, în forme și culori, în 
combinarea lor infinită și spec
taculoasă. In artă romanticii, 
cu subiectivitatea lor aprinsă 
cu neistovitele predispoziții 
spre visare, au exaltat senti
mentul frumosului natural. 
Lor le datorăm încetățenirea 
definitivă a peisajului ca do
meniu de sine stătător în artă.

Ultimele două secole — în
deosebi secolul nostru —inten- 
sificînd enorm mobilitatea fe
nomenului artistic, nuanțînd 
la maximum creația de artă, 
au accentuat și mai mult di- 
namicitatea frumosului. Se 
vorbește chiar, de o criză a 
conceptului de frumos. După 
părerea mea, această criză este 
doar relativă, ea subliniind o 
modificare a idealului clasio 
despre frumos, conceput ca un 
fenomen perfect și echilibrat. 
Viitorul ne va spune cum va 
evolua acest concept. Să avem 
răbdare.

sească locul potrivit cu aptitu
dinile și capacitățile sale, s-a 
îmbogățit conținutul învățămân
tului , se manifestă un efort sus
ținut în vederea modernizării lut 

Tineretul a căpătat în patrii 
noastră socialistă tot ceea ce este 
mai important: idealuri nobile 
cărora să i se dedice, o perspec
tivă luminoasă a viitorului, po
sibilitatea de a lucra pentru a 
contribui la înălțarea națiunii si 
la realizarea propriei personali
tăți.

Dar aceste cuceriri obligă : ti
neretul are o înaltă responsa
bilitate socială, el este chemat să 
realizeze nădejdile pe care în
treaga truda a înaintașilor le-a 
pus în el. O înaltă conștiință 
cetățenească, o ținută morală 
ireproșabilă, pasiunea pentru 
cunoașterea și dăruirea în muncă, 
dorința de a realiza fapte mari, 
sînt trăsături proprii pentru ti
neretul nostru și sarcina noastră 
a tuturor, a dascălilor în special, 
este să le facem să se dezvolte 
cît mai mult, să cuprindă în
treaga masă a tineretului.

Tineretul patriei noastre, de 
care sîntem mîndri și în care nț ( 
punem nădejdile, este înfrățit și 
unit — și un simbol al acestei 
înfrățiri îl constituie munc*  
unită pe șantierele muncii pa-*  
triotice — prin devotamentul său 
față de partid, prin hotărîrea de a munci pentru înflorirea patriei, 
prin conștiința răspunderii față 
de destinele ei.

chiar dăunător. înțelegerea a- 
decvată și recunoașterea prac
tică a acestui elementar ade
văr angajează însă o mare 
răspundere și o tot mai sen
sibilă cooperare a tuturor fac
torilor, a tuturor instituțiilor 
și persoanelor investite cu 
mandatul social de a înriuri 
și contribui eficient și în timp 
util la educarea și formarea 
profilului spiritual al tinerei 
noastre generații. Avem o în
datorire nobilă : aceea de a 
cultiva pe terenul conștiinței 
în formare calitățile morale 
ale omului autentic, idealurile 
și aspirațiile comuniste- cins
tea, spiritul de dreptate, res
pectul față de adevăr, dragos
tea de oameni, de muncă o- 
nestă și de viață, încrederea 
în forțele proprii și în viitorul 
luminos al umanității.

în această privință — cu 
toate izbînzile înregistrate — 
munca de educare a tineretu
lui n-a putut fi pe deplin fe
rită de unele greșeli.

Domeniul educației. în care 
nu lipsesc opinii fabricate în 
serie sau după „urechea psiho- 
pedagogică“ a fiecărui ins 
complexat de ambiția deșartă 
a afirmării, este poate cel mai 
anevoios, mai subtil, mai pu
țin recuperabil, în caz de să- 
vîrsire 
nea de 
mai cu 
spiritul 
țe filozofice, sociale, etice, de 
viață în sensul cel mai cuprin
zător. implică un ansamblu de 
calități — devotament, dra
goste de om. de profesie și 
mai presus de toate acestea, 
competența ce se dobindește 
cu anevoie. într-un proces 
complex și multilateral de in
formare, printr-un exercițiu 
stăruitor al întregii vieți. De 
aceea, responsabilitatea edu
cării tinerei generații, a în
drumării acestei activități nu 
poate fi. mai adecvat spus, nu 
trebuie să fie încredințată la 
întîmplare, unor diletanți, in
competenți, demagogi. Fiind
că, de fapt, tineretului, în cea 
mai mare parte, îi revine mi
siunea istorică de a întrețin? 
veșnic vie și de a purta fă
clia progresului, dintr-un veac 
în altul. Acest nobil mesaj al 
omului și al umanității nu 
poate fi îndeplinit fără ca spi
ritul de dreptate, cinstea să 
devină componente structura
le ale personalității, ghid al 
comportării și al acțiunii prac
tice.

a unor greșeli. Ac țiu**  
formare a omului si 
seamă orientarea £i în 
unor anumite exigen-
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gre trecea. în 1869 specialiștii 
descoperă posibilitățile de 
coxificare ale cărbunelui din 
Valea Jiului și mirajul noului 
bazin energetic sporește. A- 
trași ca de un nou Eldorado, 
se îndreaptă aici mineri din 
toată Europa. In 1872 intră in 
funcție prima mașină de ex
tracție cu aburi la Petrila, tot 
în același an are loc aici prima 
explozie subterană cu metan 
și sînt scoase de sub dărimă- 
turile galeriilor primele vic
time. La Lupeni începe pro
ducția in 1884 iar la Vulcan, o- 
dată cu primul puț de extrac
ție la 1900 este adusă și o u- 
zină electrică cu putere de 100 
KWA, adăugîndu-se celei de 
la Petroșeni care însuma 500 
KW A. (Pentru simpla infor
mare a cititorului amintim că 
termocentrala de la Paroșeni 
aflată in Valea Jiului produce 
azi 300 megawați iar cea aflată 
in construcție la Deva, ali
mentată tot cu cărbunele Jiu
lui, va avea 800 megawați). 
Se infiltrează mereu capitalul 
european iar după primul răz
boi mondial prin grupări și 
regrupări de societăți autoh
tone și străine, bazinul carbo
nifer al Jiului devine o cita
delă minieră puternică. Isto
ria consemnează energicele 
lupte ale minerilor duse împo
triva asupririi sociale și națio
nale dintre care amintim ac
țiunile greviste din 1874, 1906, 
1918. Una din cele mai 
glorioase pagini ale luptei cla
sei muncitoare conduse de 
Partidul Comunist Român o 
înscriu minerii Jiului in august 
1929. Și azi la Lupeni, coșul 
de cărămidă din curtea uzinei 
electrice poartă urmele gloan
țelor ucigașe care au înecat în 
singe marea grevă. Documen
tele au consemnat laconic 
drama. Un tabel al primăriei 
din Lupeni cuprinde numele 
victimelor. „împușcătură cu 
armă de foc — hemoragie in
ternă" sau în plus „plagă tă
iată a toracelui", a scris cineva 
rece și calm în dreptul nume
lui celor uciși cu focuri de 
armă și spintecături de baio
netă. Așa lua sfîrșit în mod 
dramatic, pe fundalul de sără
cie și foamete al crizei gene
rale din 1929 mirajul înșelă
tor al noului Eldorado minier 
flin bazinul carbonifer al Văii 
Jiului.

INDIILE NEGRE

O carte a lui Jules Verne, 
a cărei acțiune se petrece în 
aclîncul minelor aducea la sfîr- 
șitul acestui secol un titlu in
solit : „Indiile negre". De ce 
Indiile negre ? Poate pentru 
ci bogăția neagră jubterană

Intre 12 august și 12 septembrie 
România găzduiește 

două mari manifestări internaționale 
în domeniul viticulturii

„OLIMPIADA"
VINURILOR

România găzduiește la sfâr
șitul acestei veri două mani
festări internaționale în dome
niul viticulturii, de o deosebită 
importanță. Luni, o dată cu de
gustarea primelor probe, se va 
deschide și cel de al XXX-lea 
concurs internațional al vinu
rilor ce va polariza încă 10 zile 
atenția specialiștilor și producă
torilor din lumea întreagă. In 
prima decadă a lunii septem
brie își va ține lucrările cel de 
al XII-lea congres internațional 
al viei și vinurilor organizat 
de Consiliul Superior al Agri
culturii. în colaborare cu Ofi
ciul Internațional al Viei si Vi
nului.

în legătură cu modul de des
fășurare al celor două manifes
tări internaționale ne-am adre
sat tovarășului prof. dr. docent 
DAVID DAVIDESCU, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, președintele Co
mitetului de organizare al ce
lui de al XII-lea Congres inter
național al viei și vinului.

— Vă rugăm, tovarășe profe
sor. să prezentați cititorilor zia
rului „Scînteia tineretului" care 
au fost considerentele ce au de
terminat România co_ 
desfășurare 
O.I.V. și a 
nuri ?

Pentru ca 
leasă gazda

______ loc de 
al Congresului 

concursului de vi-

România să fie a- 
o___  Congresului inter

național al viei, ca urmare și a 
concursului de vinuri, a pledat 
înainte de toate bunul renume 
pe care tara noastră l-a cîștigat 
de-a lungul anilor. Participînd 
la congresele precedente, delega
țiile românești, alcătuite din cei 
mai de seamă specialiști, au pre
zentat referate de un clar ecou 
internațional. Iar la cele 29 de 
concursuri de largă participare, 
vinurile românești au cîștigat 
peste 500 medalii de aur și 
aproape 1 000 de medalii de ar
gint și bronz ; foarte . puține 
fiind vinurile prezentate ce au 
rămas nepremiate. Se impunea 
deci cunoașterea directă a dez
voltării viticulturii în tara noas
tră de către toți aceia ce ne-au 
apreciat în sălile de congrese 
sau la concursurile din străină
tate vinurile $i strugurii, a ma
terialului cu care lucrăm, a apa
raturii și oamenilor noștri.

— Ce podgorii și școli viticole 
cu renume mondial vor fi in
finite la București cu prilejul 
celor două mari manifestări ?

— La invitația făcută pen
tru Concursul vinurilor au răs
puns mari producători din 20 de 
țări, dintre care aș aminti Por
tugalia, cu 92 de probe, U.R.S.S. 
cu 89, R. F. a Germaniei 79, Ce
hoslovacia cu 62, Franța, Aus
tralia, Chile, Elveția, Italia, Ja
ponia. Spania, Tunisia. Țara 
noastră participă cu 360 de 

e comparabilă cu fabuloasele 
averi ale Indiilor ? Sau poate, 
mai degrabă pentru că bar
baria exploatării minerilor în 
subteran poate fi comparată 
numai cu nemiloasa, cruda je
fuire de pe domeniile colo
niale ?

Cert este că în plin teritoriu 
european a existat un imperiu 
colonial nevăzut, subteran, cel 
al cărbunelui, în care exploa
tarea a atins — iar în unele 
țări atinge și azi — limitele 
neomenescului. Literatura lui 
Zola sau Cronin, filmele lui 
Irens despre Borinage (Bel
gia), o parte din pînzele lui 
Van Gogh, îi aduce celui care 
cunoaște istoria dureroasă a 
Văii Jiului, numită Valea plin- 
gerii — imagini'cunoscute. Mi
zeria așezărilor miniere era 
peste tot asemănătoare. Mi
nerii locuiau în adevărate ghe

JUBILEU IN
VALEA JIULUI

împărțirea bene- 
aceleași ghișete, 
voioși cupoanele

război mondial a

touri, colonii alcătuite din co
cioabe, acele celebre bidon- 
ville, sau în cel mai fericit caz 
locuințe avînd arhitectura se
veră pe care au semănat-o ații 
de darnic cazărmile Măriei Te
reza. De cele mai multe ori, 
stăpînii minelor europene se 
întîlneau la împărțirea bene
ficiilor la 
unde tăiau 
acțiunilor.

Al doilea 
însemnat o nouă etapă drama
tică în istoria mineritului din 
Valea Jiului. Producția era for
țată la maximum, fără pregă
tirea rezervelor, fapt ce avea 
să se resimtă abia mai tîrziu, 
după doborîrea dictaturii fas
ciste. La muzeul mineritului 
din Petroșeni pot fi văzute do
cumente zguduitoare. Imagi
nea copiilor de miner care cer
șesc sau fotografia intitulată 
„Mineri in pribegie" sînt măr- 
tuiii dincolo de orice ome
nesc : bărbatul doborît de 
foame, rAăguit de o muncă 
dură, duce copilul în brațe iar 
femeia, cu privirile stinse , tî- 
răște o bocceluță — unica lor 
avere.

de- 
din 
ale

' ' ‘ la 
Anglia, 

Brazilia, 
S.U.A.,

probe. în total juriul va 
gusta 1 082 probe de vinuri 
cele mai renumite podgorii 
lumii.

Cît privește lucrările Con
gresului al XII-lea, prin parti
ciparea anunțată, aceasta suscită 
interesul a numeroase țări și vi
ticole și neviticole. Peste 300 de 
specialiști din 29 de țări și-au 
anunțat sosirea. Delegații mari, 
formate din savanți de talie 
mondială si specialiști cu re
nume, din Austria, Franța, Ita
lia, R.F.G., Cehoslovacia, Iu
goslavia, Israel, Spania, Portu
galia. U.R.S.S. și-au anunțat 
participarea Numeroși re
prezentanți vor veni, de aseme
nea, din Elveția, Bulgaria, 
Luxemburg, Tunis, Turcia și Ja
ponia. Vor fi reprezentate 
congres, de asemenea. 
Argentina. Australia. 
Maroc, Olanda, Siria.
Suedia și Cuba. în cadrul celor 
două secții de lucru ale congre
sului vor fi prezentate patru 
rapoarte generale, reprezentînd 
sinteza a peste 40 de rapoarte 
naționale. în afară de alte co
municări și expuneri asupra 
unor probleme de mare actua
litate pentru știința și practica 
vitivinicolă.

— Care va fi aportul Româ
niei la aceste manifestări ?

— Participarea oamenilor de 
știință români la cel de-al 
XTI-lea Congres O.I.V. este deo
sebit de activă. Printre specia
liștii care vor prezenta rapoarte 
și comunicări întîlnim De acad 
Gh. Constantinescu, prof. dr. 
docent M. Neagu. prof. dr. do
cent N. Moțoc. prof. Stefan 
Teodorescu. De altfel, unul din
tre cele patru rapoarte generale 
va fi susținut de specialiștii ro
mâni. De asemenea, din cele 18 
comunicări, o bună parte yor fi 
expuse de specialiștii noștri.

La concursul de vinuri, cum 
aminteam, țara noastră participă 
cu 360 de probe. în comparație 
cu țările care au găzduit astfel 
de concursuri, noi prezentăm un 
număr redus de probe. Această 
stare de lucruri se datorește 
faptului că invitații noștri au 
trimis un număr impresionant 
de- mare de probe — îneît Bucu- 
reștiul va fi gazda unei adevă
rate olimpiade a vinurilor. ,

Țara noastră este reprezentată 
de cele trei mari departamente 
producătoare de vinuri : Mi
nisterul Industriei Alimentare, 
întreprinderile agricole de stat 
și institutele de cercetări. Coo
perativele agricole de produc
ție care participă pentru prima 
dată la o confruntare interna
țională au beneficiat de regimul 
privilegiat acordat străinilor, 
adică au fost introduse în con
curs toate probele prezentate.

verbal, mențio- 
din cele 38 va- 
rația lunară a 
așa săracă, de

Un proces verbal secret, 
semnat in 1944 de comandan
tul militar al Văii Jiului îm
preună cu alți cîțiva demni
tari locali trimis la București 
atestă o mizerie care atinsese 
paroxismul. „E totală lipsă de 
făină și mălai, de îmbrăcă
minte și încălțăminte " — glă- 
suia procesul 
nind apoi că 
goane mălai, 
minerilor (și 
război) nu au fost distribuite 
pe luna în curs decit 5 va
goane ! „Salariul este insufi
cient" — continua documen
tul. Să luăm aminte. Nu este 
rezultatul unei anchete sociale 
întreprinsă de vreo organiza
ție filantropică ci însăși recu
noașterile guvernanților.

O imensă golgotă, așa a ară
tat Valea Jiului în cea mai 
mare parte a existenței sale 

centenare iar metafora din 
filmul românesc cu același 
titlu nu este dectt o brutală 
realitate.

TRANSFUZIE 
IN ADÎNCURI

Și a fost ziua înttia și in Va
lea Jiului. După insurecția ar
mată de la 23 August 1944 re
construcția țării, nevoile fron
tului antihitlerist, i-au mobi
lizat pe mineri la adevărate 
minuni. în ciuda sabotajului 
societăților miniere aflate încă 
în mina patronilor, în ciuda 
proastei aprovizionări cu ali
mente și îmbrăcăminte de 
care se făcea vinovată „Socie
tatea Petroșani, S.A.R." la 
chemarea partidului, minerii 
Văii Jiului fac eforturi supra
omenești pentru sporirea 
ducțieî.

Munca este istovitoare 
apar primele rezultate. în 
producția crește cu 15 la 
iar odată cu iunie 1948 — na
ționalizarea. dinastia neagră a 
minerilor Jiului 
fine, la putere. 
1968 se investesc

pro-

dar 
1947 
sută

ajunge, în 
între 1950— 
in valea Jiu-

Ordine și

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

(Urmare din pag. I)

acordate

minerilor băimăreni
Ieri după amiază in sala 

de spectacole a Casei de cul
tură a sindicatelor din Baia 
Mare a avut loc festivitatea 
înmînării unor distincții ale 
Republicii Socialiste Româ
nia acordate cu prilejul Zilei 
minerilor. 21 de mineri, pre
paratori, tehnicieni și ingi
neri au primit pentru merite 
deosebite în muncă cu Ordi
nul Muncii clasa a IlI-a, iar 
32 Medalia Muncii. Printre 
aceștia, se numără Gheorghe 
Pop șl Grigore Cimboi, Ex
ploatarea minieră Nistru, Ion 
Dragoș și Dumitru Păcuraru. 
de la Baia Sprie, tehnicienii 
și maiștrii loan Crăciun, Ni- 
colae Oșan, Grigore Crișan 
și alții.

Consiliul municipal al sin
dicatelor Baia Mare a pre
gătit în cinstea Zilei mineru
lui un concurs de muzică 
populară și ușoară intitulat 
Floare de piatră". Cîștigăto- 

rilor le-au tost atribuite pre-
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adus în funcția de brigadier, 
casa acestuia s-a transformat 
loc de petreceri nocturne și 
camuflaj la geamuri, în care pie- 
ședintele mereu era pe post de 
Don Juan. Mașinile cooperativei 
agricole deserveau cu precădere 
neamurile președintelui, uneori 
cursele prelungind u-se pînă la
Brașov sau în alte orașe ale țării. 
Ignorînd chiar și cele mai ele
mentare principii de gospodărire 
internă, de valorificare în scopul 
producției a tuturor condițiilor 
create prin folosirea fondurilor 
de investiție, pompa de tras vin 
a C.A.P. a fost împrumutată, pe 
timpul secetei din vară, lui Dinu 
Vespasian, iar țeava pentru iri
gat, procurată în scopul satisfa
cerii nevoilor cooperativei, a fost 
instalată în grădinile lui Iorda- 
che Costache și Gheorghe Pă- 
trușcanu. în același timp, la co
operativa agricolă nu se iriga nici 
măcar un sfert din ceea ce era 
posibil. Dar, vorba aceea, „sîn- 
gele apă nu se face”, pentru, că 
toți cei incorect ajutați erau nea
muri apropiate lui Vasile Cos- 
tache.

înțelegea pe alții pentru că și 
el era înțeles. Și iată cum era 
„înțeles" acolo și de către aceia 
care trebuiau să vegheze asupra 
triumfului dreptății, să extirpe 
pînă la rădăcină abuzul, tole
ranța — adevărat mediu cance
ros pentru averea obștească. în 
tot ceea ce plănuia și realiza în 
scopul persoanei sale și a cîtor- 
va apropiați, Vasile Costache — 
tiranul, cum îl numea in ultima 
vreme satul — și-a dat seama că 
este suspectat de Petrache Sgîrci 
— pe atunci vicepreședinte. I'lîn- 
gîndu-se în repetate rînduri de 
aportul „cu totul necorespunză
tor” al acestui om onest, fostul 
raion Odobești a dat „indicația” 

lui 5,5 miliarde lei. în aceeași 
perioadă se sapă 647 sonde 
pentru > depistarea noilor fi
loane. Minele închise se des
chid, se atacă noi fronturi de 
lucru, apar noi centre carbo
nifere. Față de cei 114 km lu
crări miniere în subteran din 
1944 avem azi 445 km.

După Congresul al IX-lea 
al partidului se redeschide pe 
schelet nou mina Dilja care 
fusese inundată cu mulți ani 
în urmă. Se deschide timpul 
minier Paroșeni, în 1965 a în
ceput deschiderea minei Băr- 
băteni iar anul trecut a fost 
deschisă mina Livezeni.

Minele se modernizează, 
sînt introduse instalații auto
matizate pentru înaintarea în 
abataj, se perfecționează in
stalațiile de aeraj care dau 
prin cele 66 ventilatoare 
159 700 ms aer pe minut fără a 

cunoscut un 
poate părea 
am venit în 

ne mărturisea 
inginerul șef

ține seama de aerajul parțial 
realizat la locul de muncă prin 
instalații speciale, electrice sau 
pneumatice.

Producția a 
ascendent care 
miracol. „Cînd 
Valea Jiului — 
Kormețki Ioan, „ . .
al Combinatului carbonifer Va
lea Jiului — prin 1948, mulți 
considerau planul de 1 800 000 
tone irealizabil. Și totuși, l-am 
depășit. în 1951 producția era 
de 3 milioane tone, în 1960 
peste 4 milioane, în 1963, de 
5 milioane tone, în 1967 de 6 
milioane tone iar în 1968, anul 
jubiliar, vom da peste 7 mili
oane tone. Ținînd seama de 
condițiile existente vom dez
volta producția carboniferă in 
anii viitori la 11—12 milioane 
tone, introducînd masiv me
canizarea, automatizarea, prin 
reducerea concomitentă a e- 
fortului fizic. Ce a determi
nat această imensă co
titură în destinele văii cărbu
nelui ? De unde a venit această 
regeneratoare transfuzie care 
a dat viață nouă muncii din 
adincurile minelor din Valea

înlocuirii lui. acum putea
să-și reia în voie acțiunile, par
țial abandonate pentru un mo
ment. Iată și un alt caz. Ștefan 
Soncu, magaziner principul, prin 
metode incorecte a fost ajutat să 
depășească situația critică în care 
se afla. In timp ce acesta era la 
Galați, unde transporta 20 litri 
țuică pentru o „favorită”, „cei de 
acasă" l-au scos basma curată, 
deși la revizia de fond nu putea 
justifica un vagon de prune ce 
se depozitaseră toamna (echiva
lentul a două mii litri țuică) și 
un plus de două vagoane și ju
mătate grîu și porumb. Deși era 
clar cine săvîrșise matrapazlâcul, 
totuși, la strădania consiliului de 
conducere, care de fapt însemna

CA LUPUL
INTRE OI

Vasile Costache, (documentele a- 
buziv întocmite „văzute” fiind și 
de levizorul Ion Brînză), răs
punzător pentru recuperarea dau
nelor a fost scos... acarul l'ăun.

Pe motiv că sînt incapabili, 
fără dragoste de muncă, dezin
teresați pentru destinele coope
rativei agricole, în șapte ani, opt 
ingineri agronomi și patru tehni
cieni au fost schimbați la Clipi- 
cești, ceea ce a însemnat o pu
ternică lovitură dată cooperativei 
agricole. (De fapt, acestora li s-a 
creat o astfel de atmosferă, pen
tru că începuseră a prinde și a 
da în vileag matrapazlâcurile vre-

Jiului ? Răspunsul nu este A 
greu de aflat. Dacă privim. v 
înapoi, vedem cit de sistema
tică și științifică a fost politica 
preconizată de partid în dez
voltarea industriei miniere, 
încadrind-o armonios în an
samblul economiei naționale.

Pentru prima oară în isto
ria sa de 100 ani, cărbunele 
Văii Jiului i-a încălzit, hrănit 
și îmbogățit pe producătorii 
săi nemijlociți, minerii, des- 
cendenți contemporani ai di
nastiei negre care a împlinit 
frumoasa vîrstă a centenaru
lui.

ORAȘUL
CELOR 10 MINE

ca

că n-am reîntîlnit-o a-

Roma a intrat în istorie 
orașul de pe cele 7 coline. Mu
nicipiul Petroșeni se interne- 
iază, formal și administrativ, ™ 
pe 5 orașe înlănțuite ca o salbă 
pe firul celor două Jiuri: Pe- 
troșeni. Lupeni. Petrila, Vul- ™ 
can, Uricani. Ultimele patru 
au fost cîndva sate. Ele au de- 
venit orașe, moderne, confor- ™ 
tabile, împărțindu-și cele 
15 767 apartamente construite a 
din fondurile statului între a- 
nii 1950—1967. Dar cine ne 
poate garanta că Lonea, Ani- a 
noasa, Livezenii, Paroșenii," 
Dilja, Bărbătenii, mine aflate 
în plină evoluție nu vor de- A 
veni și ele, in curînd la rin- 
dul lor, orașe integrtndu-se 
actualului municipiu și alcă- A 
tuind o singură mare și strălu- 
citoare așezare minieră ?

îmi amintesc, cu 10 ani în A 
urmă, scriind primul reportaj 
despre Valea Jiului, îi felici
tam pe edilii Petroșenilor care a 
nu au scos din vechiul ei loc ” 
piatra kilometrică care aver- 
tiza că pînă la Petroșeni mai 0 
ai de parcurs 1 km. Culmea era 
că această piatră indicatoare 
se afla in plin centrul orașu
lui sau în sectorul care îi apă
rea vizitatorului neavizat a 
fi centrul orașului. De fapt, 
piatra aceea era o dovadă a 
creșterii capitalei de atunci a 
cărbunelui căci periferia Pe
troșenilor se afla departe, la 
o bună bucată de drum. Piatra 
aceea, pe care acum n-am mai 
întîlnit-o la locul ei (prezența 
ei acolo ar fi fost, ce-i drept, 
hilară) a fost în felul ei prima 
piesă a muzeului mineritului. 
(Păcat 
colo !)

Așa 
așa a 
tri o nouă vale a Jiului. Azi 
și mîine. Valea Jiului va fi 
în sărbătoare. La o sută de 
ani, Valea cărbunelui e mai 
tinără ca niciodată și țara în
treagă îi adresează din inimă 
tradiționalul salut minieresc: 
Noroc bun ’

au crescut Petroșenii, 
crescut, sub ochii noș-

ședintelui). Lipsiți de sprijinul'A 
tehnic, practic, cooperatorii au 
acționat tot pe „stil vechi", atît, 
în cultivarea pămîntului, cit șity 
al creșterii animalelor. Pentru 
edificare, doar două exemple : la 
sectorul porcin se cheltuiau a- 
nual 400 000 de lei și se obținea 
un venit de... 70 000 lei. Mortă- . 
lifatea, furturile, proasta îngri
jire fiind principalii factori ce au -
determinat aceste imense pier- <
cleri. De asemenea, venitul adus 4
de hectarul cultivat cu vie a scă- t
zut, în cei șapte ani de activi- )
tate intensă a președintelui, cu ,
mai bine de un sfert. Făiă în- .
doială, o cauză — poate prind- '
pala — o constituie și butoaiele l
ascunse în concenii din furajeri a 1

C.A.P., producțiile de-a dreptul 
fantastice realizate de pe loturile 
personale de unii membri coo
peratori. (Pavel Vilică — cum
natul brigadierului Mihaluche — 
de pe 10 ari a realizat peste două 
mii litri vin, ceea ce corespunde 
cam cu de două ori producția 
record de struguri cunoscută 
pînă acum în lume).

Cu toate că în adunările ge
nerale ale membrilor cooperatori, 
în ședințele de consiliu se a- 
doptau hotărîri deosebit de va
loroase pentru perspectiva coo
perativei agricole, acestea nu se 
îndeplineau decît în mică mă
sură. Avînd nevoie de acel cli

Dimineață la Conakry. 
Noaptea se deslănțuise o 
furtună, cerurile începuseră 

să se agite — cercuri 
negre — fulgere imense răneau 
bolta lăsînd să se întrezărească 
peste Cornișa de palmieri și 
peste apele oceanului, pămîntul 
albastru al unei insule numită 
,,los“ — adică a dragostei. Au
zisem păsările venind spre ja
luzelele cît un ecran panoramic, 
izbindu-se de ele, bulgări de 
viață — amețite, înfricoșate : ca 
la camanda biblicului ine, c»zâ
nele cerești se desfiăcuseră și în
cepuse să plouă, uragan de ape, 
sute de Niagare puse una lîngă 
alta, sfîșiate în scurgerile verti
cale de descărcări de miliarde 
de kilovați... Părea că pătrun- 
sesem în inima infernului na
tural. Adormisem înfricoșat sub 
cearceaful jilav, cald ca o su
doare, cu veioza pîlpind, pentru 
orice eventualitate.

Și iată zorii. Părea că mă tre
zise un țipăt, ori o chemare, pe 
cînd în cameră mai era întu
neric. O tăcere grea ca un vo
lum de lespezi. încercuia totul în 
jur. Ploaia stătuse, era dispă
rută, teribilă amintire. Nu mă 
dumirisem unde mă aflam. Pină 
cînd s-a auzit iar țipătul din 
somn, glasul unei sirene, strigăt 
al depărtărilor. Pătrundea prin
tre jaluzele, dus fiind în crengi 
de-un pom cu lumini, precum un 
brad de An Nou. Am alergat 
și-am deschis. Și-am înțeles : 
un vapor intra, luminat. în port 
la Conakry. Venea dinspre 
Capul Bunei Speranțe.

Imaginați-vă că sînteți singur, 
undeva, departe, pe un mal de 
la Golful Guineei, la o fereastră 
de la care se zăresc colibe de ne-
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&
gri, palmieri, și-un vapor ce vine 

tmajestuos de la Capul Bunei Spe
ranțe... Ca să vă dați seama cît 
de concentrată devine pentru om 
depărtarea de casă, de părinți, 
de familie, de copii. Eu am în
țeles asta mai ales în minutele 
următoare, cînd îmbrăcîndu-mă 

voind să alerg afară spre 
m-am întîlnit pe culoar

sacoșe în mină și care
- - - r0_

Spe-

Și
ocean.____
cu un grup de bărbați, purtînd 
niște 
mi-au strigat de departe, 
mânește : „sînteți român 
cialiști de-ai noștri, de la „Trac- 
torul" — Brașov și cîțiva geologi, 
locatari la „Hotel de France", 
sosiți aici în cadrul acordurilor 
cu țara prietenă. Plecau la 
muncă cu noaptea-n cap. 
undeva, la vreo 600 de kilometri 
în junglă. „Stați, i-am oprit. După 
ce m-âți recunoscut ?“ ..După 
îmbrăcămintea de-acasă“, mi-au 
răspuns. Amănunt care m-a răs
colit : ce nimicuri, altfel neob
servabile. pot trezi în tine — 
cînd ești departe — sensibilita
tea recunoașterii lucrului tău, 
din patrie I I-am copleșit cu în- 
trebările — despre Guineea, des
pre viața lor, dacă s-au obișnuit 
sau nu, dacă le e ușor. Nu. nu 

£ le este ușor. Clima ? S-au mai în
vățat. Dar spațiile — spațiile a- 
cestea care-i țin atît de departe...

• Ziarele de Ia București vin după 
15-20 de zile, ei înșiși lăsînd im
presia omului care trăiește viața 
unui alt colț de pămînt, dar 
continuu cu o mică întîrziere. 
Un călător de la București, — 

• sosire totuși rară — îi poate
aduce în cîteva minute cu viața 
la zi. M-am lăsat deci, „exploa
tat" cu bucurie, le-am povestit cît 
mai mult. Simțeam că-și fac da
toria muncind în numele țării, 
cu exactitate și nostalgic.

onakry, mi se spune, în
seamnă în limba susu, una 
dintre cele opt limbi ale 

triburilor gulneene, „locul 
unde-aș vrea s-ajung“. Conakry 
— un pămint dorit. Cu nu prea 
mulți ani în urmă, orașul — care 
azi este așezat pe o peninsulă 
de forma unei banane — alcătuia 
o insulă în Atlantic, despărțită 
de continent printr-un braț sub
țire de apă. Umplîndu-se acest 
spațiu, legătura cu țara se face 
acum direct, pe o șosea asfal
tată. Este probabil și o explicație 
a faptului că numai în ultimii 
ani statistica populației a pre
zentat cifre evoluînd rapid de la 
80 000 de locuitori, la 200 000 în 
1967. Schimbările s-au datorat 
însă neîndoios mai ales preface
rilor economice pe care, cu mij- 

mat propice furtului, Vasile Co- 
stache și-l crea. Cum ? In pri
mul rînd, prin comentarea și 
dezaprobarea de fiecare dată a 
hotăririlor adoptate, prin „găsi
rea" acelor chichițe inexpresive tn 
fond, dar șocante la prima ve
dere. Forma astfel tabere între 
membrii cooperatori. Așa se ex

plică cum de, în ultimii 5 ani, 
nu s-a întreprins aproape nimic 
in sensul valorificării superioare 
a terenurilor în pantă, a orga
nizării activității în zootehnie, 
cum de taxarea zilei-muncă a 
rămas aceiași de acum 5—6 ani, 
iar veniturile au înregistrat chiar 
o scădere.

Mai ales în memoria satului 
(în scriptele reviziilor de pînă în 
miezul verii acestui an mai pu
țin ; și de ce, știm noi...) sînt și 
alte „mici” greșeli ale președin
telui și celor strînși în jurul său. 
Este de-a dreptul imposibil să 

loace încă reduse, le încearcă 
țara eliberată de colonialism.

Trecînd pe lîngă ambasada 
noastră ia o oră,prea matinală 
drumul ne-a dus în fața intrării 
în port. Era ciipa cînd camioa
nele aduceau muncitorii la lucru 
— sute de bărbați îmbrăcați 
foarte sumar, a căror forță stă 
în puterea brațelor, cel mai ade
sea neavînd o specializare. Ad- 
hoc se înfiripase aci, pe sub co
paci, o mică piață : negrese cu 
copiii legați în spate, cu ciurde 
de alți copii primprejur, expu
neau fructe locale (banane, ara- 
chide și cola), niște fierturi ze
moase adunate în cochilii de 
alte fructe, foarte mari, ori în 
lighene smălțuite. Oamenii în
fulecau în grabă cite ceva și 
alergau apoi spre intrarea unde, 
sub inscripția „Police", așteptau 
doi gardieni negri, în pantaloni 
scurți și șepci ofițerești.

Portul este punctul cel mal 
animat, în plin travaliu al 
orașului. Restul străzilor 

sînt dominate de mersul acela 
atît de calm, al localnicilor. A- 
celași ritm îl cunoști mergînd 
mai departe, pînă in cart.erul 
Boulbine, cu o piață și un mic 
port de pescari particulari, 
care pleacă la pescuit. * * pe 
ocean, în pirogi africane, durînd 
din perioade de dinainte de 
contactul cu civilizația. Boul
bine, cartier cu mii de căsuțe în
săilate de tot felul de resturi 
metalice și lemnoase cîrpite cu 
lut, în care viețuiesc zeci de mii 
de oameni de toate vîrstele.

• WILLY SPUHLER, preșe
dintele Confederației Elvețiene, 
a trimis o telegranță tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, prin care 
mulțumește călduros pentru ură
rile care i-au fost adresate cu 
ocazia sărbătorii naționale a El
veției.

„în numele 
ral. se spune 
telegramă, vă r____ ____ ____
bune urări de fericire personală 

prosperitate pentru țara

• LA INVITAȚIA ministru
lui afacerilor externe al guvernu
lui imperial al Iranului, Ardeshir 
Zahedi, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
va face o vizită oficială în Iran, 
între 25 și 31 august 1968.

• VINERI A SOSIT în Ca
pitala Ansamblul artistic din 
R.P. Mongolă. La sosire, oaspe
ții au fost întîmpinați de repre
zentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Oficiului 
de spectacole și turnee artistice 
— OSTA — și ai Ambasadei R.P. 
Mongole la București.

Ansamblul, sub conducerea ar
tistică a lui T. Namsraijav, este 
alcătuit din soliști ai Teatrului 
de stat de operă și balet și ai 
Orchestrei simfonice de stat, din- 
tr-o orchestră de instrumente na
ționale, din formații corale și de 
dansuri.

După ce au luat parte la cel 
de-al IX-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Sofia, cei 60 de membri ai an
samblului vor prezenta, în cadrul 
turneului în țara noastră, specta
cole la Pitești, Giurgiu și Bucu
rești.

(Agerpres)

La o țeavă prin care curge 
apă am văzut un tată spălînd cu 
furtunul un cîrd de copii, copiii 
«ăl. Erau vreo cincisprezece.

Cădea soarele dimineții peste 
acest pămînt depărtat, iar ei, 
negri precum telefonul, țopăiau 
fericiți sub dușul astfel impro
vizat. (în Guineea abia recent a 
fost adoptată legea privind in
terzicerea poligamiei ; bărbatul 
în cauză avea nouă femei, care-i 
dăruiseră, firesc, grămada de 
copii). Cum se putea, totuși trăi 
cu atîtea neveste sub un acope
riș, meschin ca întindere ? m-am 
interesat. M-au invitat într-o 
locuință. Pentru fiecare femeie 
se realiza cîte o despărțitură 
(printr-o perdea), bărbatul avînd 
obligația să se ocupe de fiecare 
cîte două zile, după aceea ve
nind rîndul următoarei. Apoi, 
majoritatea timpului, femeile cît 
sînt tinere sînt gravide, iar legea 
nescrisă rămasă de la triburi 
scutea pe bărbat de orice obli
gație față de nevastă pînă la 
terminarea alăptatului. O tindă, 
în cele mai bune cazuri, și spa
țiul din fața sălașului! curți nu 
există) îi adună la anumite ore 
pe toți membrii familiei. Avînd 
mai multe neveste și fiecare 
aducînd cîte ceva de mîncare 
(un fruct, etc.) bărbatul își per
mitea să nu prea iacă mare lu
cru. Stadiul de subalimentație 
era foarte avansat, dar lucrurile 
durau așa, continuîndu-se încă 
și în prezent, prefaceri radicale 
fiind greu de realizat.

Cu totul ciudată apare în 
unele cazuri comportarea local
nicilor după contactul cu pe
rioada colonialistă : ca Ia niște 
capii amăgiți de jucării nemai
văzute, unora le-a rămas pasi
unea de a deveni funcționar, 
post în care — potrivit părerii 
lor — se poate petrece vremea 
într-o veșnică dolce vita, așa 
cum probabil văzuseră la stă
pînii albi, care nu făceau nimic. 
Microbul acestei „vieți roze" i-a 
contaminat pe unii localnici în- 
tr-atît îneît sînt frecvente cazu
rile în care aspirația numărul 
unu este postul de salariat în- 
tr-un birou al statului, iar după 
aceea, pas de-1 găsește la lucru 
pe omul respectiv. „II n’est pas 
venu d’abord" (n-a venit încă) 
ți se spune la ora 10. „11 est 
sortie deja..." (a și plecat !). la 
ora 11. în aceste cazuri înțelegi 
foarte bine de ce președintele 
republicii, Seku Ture, a fost 
nevoit să deschidă o campanie 
împotriva fenomenului de aglo
merare a instituțiilor adminis
trative, fenomen manifestat în 
dauna locurilor productive pro- 
priu-zise.

Tot xle la colonialism au rămas 
și alte obiceiuri — acela a! aș
teptării de cadouri („Tu nas pas

că 
atrofiau mai 

zi petrecută ca 
comportarea lui 
să ridice un a- 
calea p>ngresu-

reușim enunțarea lor în cîteva 
rînduri. Toate însă încap și sînt 
exprimate de . ceea ce numim 
abuz de încredere, subestimarea 
părerilor exprimate de către -
membrii cooperatori, încălcarea 
flagrantă a democrației coopera
tiste Pentru că, funcția, obliga
ția socială de președinte al coo
perativei agricole, obligă, înainte 
de toate, la cinste, la obiectivitate, 
la spirit întreprinzător, economic, 
atașament pentru unitate. La Va
sile Costache se pare, însă, 
toate acestea se 
mult cu fiecare 
președinte. Prin 
abuzivă a reușit 
devărat baraj în 
lui cooperativei agricole, al dez
voltării ei economice. îndepăr
tați în mod sistematic din locu
rile unde puteau să-și expună 
punctul de vedere, să ptopună 
și să hotărască inițierea unor ac
țiuni, admonestați ori de cite ori 
încercau să exteriorizeze că știu 
cite ceva din afacerile președin
telui, membrii cooperatori — stă- 
pînii de fapt ai co6pe?ativei a- 
gricole — erau țintiți la 
ță, șicanați. Prin aceasta 
treținea acea atmosferă 
prie muncii desfășurate.
toate acestea, satul l-a sancționat 
pe Vasile Costache, inlăturîndu-l 
din funcția de președinte. în ce 
privește abuzurile săvîrșite de el 
și de către „acoliții" lui este ca
zul ca ele să fie sancționate de 
legile țării. 

distan- 
se in

i’ mp ro- 
Pentru

pour moi un petit cadcau ?" — 
ești întrebat adesea) și îndeo
sebi obiceiul afacerilor prin tra
fic. Traficul c o boală, poate cea 
mai periculoasă, care sucește 
capetele multor negri și care 
împiedică într-un procentaj im
portant vitalizarea comerțului 
de stat, înflorirea lui.

Pentru ce se adună aceste 
averi ? îl cunoscusem la amba
sadă pe un tînăr medic român, 
Mihălcioiu, chirurg de 10 luni la 
spitalul din Conakry, și care în 
drumurile sale, m-a dus să-1 
cunosc pe un personaj foarte in
teresant, un libanez născut in 
capitala Guineei: supranumit 
„Piratul". L-am găsit într-una 
din magaziile restaurantului său 
numărînd bani — avea pe masă 
două sacoșe, pline. Tip foarte 
simpatic, inteligent — vorbea 
toate cele 8 limbi guineene și 
franceza. „Este unul dintre 
oamenii care cred că nu 
face trafic", îmi spusese in fața 
lui, franțuzește, doctorul, iar el 
se jurase că muncește cît zece, 
cinstit ; are trei neveste, ar lua-o 
și pe a patra, eăreia i-a făcut 
dej3 un copil, dar nu-i mai per
mite legea. Nu face trafic, alții 
fac, e obișnuință. Dar la ce bun ? 
îl întrebasem arătîndu-i grăme
zile de bani, listele cu calcule. 
La ce bun această îngropare a 
vieții în bancnote? El s-a uitat la 
mine și mi-a zis: ..Așa-s oamenii, 
domnule. Și să nu credeți că fu 
alte părți sînt mai buni. M-am 
născut aici și-i iubesc pe negri. 
De aceea îi apăr. Ați aurit în
trebarea farmacistului ?“ L-a 
rugat Pe doctor să mi-o poves
tească.

acum prin
Africii, cu- 
mare parte

Cu cîtăva vreme în urmă so
sise la Conakry o familie de ti
neri farmaciști parisieni să facă 
ceva avere. Deschiseseră un ma
gazin. ..La pharmacie nouvelle", 
existÎDd și astăzi. Curînd însă 
nevasta a început să-1 înșele cu 
altul (cu mai mulți bani), omul 
a chemat-o la ordine, iar ea l-a 
părăsit de tot, deschizînd cu ne
gru un bogat bar de noapte prin 
apropierea cimitirului catolic. 
Peste cîteva zile pe farmacist 
l-au găsit mort ; se împușcase 
sub bărbie și glonțul fi dusese 
creierii în tavan.

Intîmplare rară 
țările eliberate ale 
rățate în cea mai 
de „modelele" pe care politica 
de jaf Ie aducea aici o dată eu 
cei veniți să exploateze, capa
bili de orice de dragul plăceri
lor și al afacerilor. Numai în 
cărțile cu aventuri petrecu
te prin colonii mai citisem 
despre un asemenea grad de ci
nism. Dar Piratul, oricît este de 
deștept, n-are dreptate. Nu toată 
lumea este așa, ci doar aceea 
care a fost contaminată de mor
bul acestei descompuneri prin 
ban. Aceea care l-a uitat pe om 
— ca umanitate — și se știe doar 
pe sine, prin prisma egoismului. 
Aveam dovada chiar aici, Ia 
populația cea mai simplă, uimi
tor de sensibilă ; am văzut-o și 
la o călătorie prin interiorul 
Guineei — la miile de oameni de 
o candoare soră cu puritatea, iz- 
vdrînd din respect și datorie fcață 
de om.

EUGEN FLORESCU

INFORMĂRI

Consiliului Fede- 
în continuare în 
prezint cele mai

și d‘ 
dv.“.
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Aventurile profesorului KATTA 

și ale asistentului său STROPHA
AUREL BARANGA

LUPUL $1 MIELUL
NICOLAE MINEI

Cînd aflară că Mielul pierise 
între lacomele maxilare ale 
Lupului, sub pretext că tulburase 
pîrîul în susul apei, berbecii se 
întruniră la un sfat convocat de 
urgență. Erau de față Cornîn- 
tors, care se bucura de reputația 
unui vechi și îndrăzneț adversar 
al fiarelor, don Merinos, care era 
în stare să cînte ceasuri în șir

moartea și insondabilele sale ge
nuni.

— Dar bine, de murit a murit 
Mielul și..., încearcă din nou să 
se amestece în discuție Țurcanu, 
tot fără nici un succes.

— Aiurea 1 îi luă Behebehe 
vorba din gură. Dacă nu era 
fraier, puștiul mai trăia și azi. Eu 
de cîte ori nu i-am spus că apa

I
I
I
I
l
I

VASILE BÂRAN

Mărturisirile
prietenului

meu

i
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I
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CAPITOLUL XIII
MOTO : Ordine și disciplină

își începu, ca deobicei, Katta discursul — cred

POST SCRIPTUM LA..,
■________;_______ «__ : ‘:A'

I Divorț italian
I

• Stropha — își începu, ca deobicei, Katta discursul — cred 
J*  P<i iUSmcJ.C ?nei dcs(,°Periri epocale, sortită să schimbefundamental destinul omenirii. Mă urmărești ?

— Da, maestre.
— O descoperire menită să constituie o răscruce în gîndirea 

contemporană, de urmări incalculabile pentru dezvoltarea ul
terioare a lumii. Ești atent ?

— Da, maestre.
— Nu cred, dar în sfîrșit. Ei bine, Stropha, am certitudinea 

că am surprins viciul esențial, tara cea mai adîncă și mai mis
tuitoare a societății actuale — am in vedere întreaga planetă — 
lipsa ei cea mai dramatică și care, necorectată la vreme, o va 
împinge la suferințe fatale.

— La ce vă referiți, maestre ?
— ~Ja - sP* ritul de anarhie deplorabilă care domnește astăzi 

pe pămînt, pe toate paralelele și meridianele globului. începi 
să te lămurești ?

— Nu, maestre.
— Natura, dragul meu, începu să-și dezvolte Katta demon

strația plimbîndu-se liniștit prin odaie, cu pași măsurați, na
tura e un exemplu strălucit de ordine și disciplină. Gîndește-te 
la rotirea pămîntului, la ritmul anotimpurilor, la simetrica 
distribuire a sexelor, la fascinanta alternare dintre zi și noap
te. Pînă și eclipsele care constituie o abatere de la o ordine 
prestabilită sînt prevăzute intr-un plan de o rigoare matema
tică. în schimb, tot ce văd în jur, Stropha, mă pune pe gînduri 

și mă alarmează. Am ascultat adineaori, înainte de a coborî 
dumneata aici, cotele apelor Dunării. Le-ai urmărit vreodată ?

— Nu, maestre.
— Nici eu. Astăzi însă am fost atent : crește cu cinci centi

metri, scade cu trei centimetri, crește cu opt centimetri, scade 
cu nu știu cîți centimetri. ' Ce se întîmplă pe lumea asta,
Stropha ? Unde o să ajungem Stropha cu asemenea liber

tate de inițiativă, spontană și incontrolabilă ? Ce înseamnă 
crește ? Ce înseamnă scade ? După ce plan ? în raport cu ce 
stasuri și parametri ? Sînt de acord să crească Stropha, n-am 
nimic împotrivă. Sînt, de asemenea de acord să ,,scadă", nu 
mă opun. Dar s-o știm din timp, să ne putem lua măsuri de 
prevedere, să nu fim surprinși. Văd deci necesitatea consti
tuirii unei comisii care să stabilească din vreme proporțiile 
creșterii și cuantumul scăderilor, calculate științific pe trei, 
șase și doisprezece ani înainte. Văd, de asemenea, necesitatea 

unei alte comisii care să stabilească de pe acum, și pe mai 
departe, corectările Ia calculele primei comisii, și, fiindcă știm 

precis că ambele comisii vor face niște calcule ce se vor de
monstra nerealiste, poate că n-ar strica să alcătuim de azi o 
comisie care să le înlocuiască pe celelalte două, fiindcă n-am 
nici un dubiu că amîndouă se vor dovedi că au lucrat super
ficial și fără simțul răspunderii. De acord, Stropha ?

— De acord, maestre.
— Perfect! Asta în ceea ce privește ordinea. Să trecem însă, 

fie și pentru o clipă, la disciplină. Disciplina, dragul meu 
Stropha, e un principiu sfînt, fără de care orice societate ome
nească e amenințată în existența ei elementară. Mă urmărești ?

— Da, maestre.
— Fără o disciplină de fier, orice organizație socială intră

în criză. Dragul meu Stropha, observ în ultimul timp acte 
de indisciplină care îmi dau nopți de insomnie. Cunoști și 
dumneata, ca și mine de altfel, regulile de circulație. Știi că 
cetățenii care traversează strada pe roșu sînt amendați. Ei 
bine. Stropha, am descoperit că există pietoni și mai indisci- 
plinațl : ca să scape de amendă, trec pe verde. Stropha, tre
buie amendați dublu. Mă urmărești ? . x . • «

Profesorul Katta pusese ultima întrebare cu naivitatea lu: fi
rească, neștîind că Stropha, discipol fidel, o făcea, sistematic 
și organizat, de mult.’ (Va urma)

Fără cuvinte 
Desen de MARCEL ȚAPU

— Nici cu ăștia nu vedeți nimic ?!
Desen de G. BADEA

de DRAGOS NICULESCUDesen

Dacă l-ar fi chemat Ilie Lă
cătușii sau Ilie Zugravul, s-ar fi 
făcut omul lăcătuș, zugrav sau, 
mă rog o meserie înrudită, dur 
spre norocul lui și nenorocul celor 
din jur, se numește Ilie Condei. 
E, aici e aici. Dacă îl cheamă 
Condei, ce meserie să-și aleagă ? 
Condeie nu ? De fapt a încercat 
lacătușeria, dar fără rezultate; 
prea te murdărești de ulei pe 
mîini. A fost și la croitorie dar a 
abandonat-o urgent. Adică, de ce 
el, băiat tînăr, să se trezească — 
ferească sfîntul — cu vreo spon
diloză cervicală ?. Și atunci, nu
mele, l-a chemat spre literatură. 
Mai întîi a încercat niscaiva 
versuri. De fapt, după el, ce mare 
filozofie e să faci versuri. înainte 
era mai greu că trebuia să ții 
seamă de rimă, ritm, măsură. 
Acum nu mai ții cont de nimic. 
Un fel de proză, dar, scrisă nu
mai pe jumătate din lungimea fi
lei. Așa a creat „celebrul" sonet 
pentru un bou : „Un car cu fin 
trecea pe drum. / Era pe strada 
Spiridon / Nu trăgea vaca, nici 
un ou / La jug era-nhămat un 
bou".

Primul critic, fără cruțare, i-a 
spus că el (autor,ul) în materie 
de poezie e ceea ce rimează cu 
ou. Dar omul vroia neapărat să 
intre cu orice preț în literatură. 
Și atunci a găsit o nouă soluție. 
Adică cei care intră în literatură 
ce fac: își scriu numele sub

titlurile volumelor 
uneori chiar deasupra

respective
___r.- titlului. De 

atunci Ilie Condei a început să 
împrumute cărți de la toate 
bibliotecile, cărți de literatură în 
special, pe care nu le citea ci, 
din zece în zece file, își scria 
numele: Ilie Condei. In 6 luni 
era „autorul" a cîteva sute de 
volume. Acesta a fost și motivul 
pentru care și-a făcut cîteva sute 
de cărți de vizită pe care scria : 
„Ilie Condei — scriitor, clasic, 
contemporan, încă în viață."

Mai mult chiar, a găsit o me-

stupefiat. Un oarecare Ion 
Creangă semna în locul lui. Tot 
ce se reedita nu purta numele : 
Ilie Condei.

Mare motiv de îngrijorare. 
Trebuie neapărat să scrie ceva. 
De acord, dar ce ? Și după ani de 
zile mintea i s-a luminat. Pentru 
un moment însă. Mulți scriitori 
au devenit celebri scriind despre 
mamele lor. In fond, și el avea 
o mamă și încă ce mamă... A 
jurat să termine cit mai grabnic 
volumul intitulat: „Mama lui 
Ilie Condei", Deci Creangă,

IEȘIREA
DIN ANONIMAT

todă și mai grozavă: în fond, de 
ce, el Ilie Condei să fie sem
nat în interior și nu pe co
pertă ? De aici ideea ca peste 
numele adevăratului autor să li
pească o hîrtie cu numele lui. 
După alte 6 luni era în posesia 
unei biblioteci cu sute de vo
lume al căror „autor" era el, Ilie 
Condei.

Era aît de convins de victorie 
incit atunci cînd a cumpărat 
„Amintiri din copilărie" a rămas

Goga, Gorki, Coșbuc, la o parte 
că dine Ilie Condei cu... mama 
lui.! Mai în proză, mai în versuri, 
volumul a fost gata în trei zile; 
nu-și cunoaște Condei mama...

De la capitolul I la XXX se 
vorbește despre copilăria lui 
Condei alături de mama lui, apoi 
alte 40 de capitole despre adoles-

ȘTEFAN BĂNICĂ

o călătorie Cu HAZ, N. STROE

Dacă stil

cență. Să spicuim cîteva frag
mente din ultima parte a cărții 
în care Condei își descrie mama 
așa... pe bucăți: „Mîinile
mamei" : „Are mama niște mîini 
minunate. Cu ele m-a crescut pe 
mine, cu ele mi-a crescut copilul, 
cu ele face mîncare pentru toți, 
cu ele spală vasele, tot cu ele îl

originala
Intr-un turneu cu vago

nul. citeam un roman de 
aventuri. In vagon se stri
case lumina. Pentru a citi 
pasionantul final al cărții, 
m-am dus, în pijama și pa
puci. în sala de așteptare 
(clasa I-a !). Termin eu ro
manul. ies... și aflu că tre
nul plecase de două ore. Mă 
duc la șeful gării. Acesta, 
îngrozit, se dă cîțiva pași 
înapoi :

— Dumneata de unde vii ?
— Păi. am citit, trenul a

urmă un cetățean 
mi-a împrumutat un 
siu (utiasem să vă spun că 
era... cam iarnă !) Merg eu 
vreo 10—11 stații, cînd apare 
respectivul : ..Vă rog. știți, 
cobor..." Le-am explicat ce
lor din compartiment de ce 
sînt așa. să nu se sperie și am 
rămas în pijama...

S-a râspîndit zvonul în tot 
trenul, veneau la geam, mă 
arătau cu degetul :

— Uite-1, Gigele. pe ăla... 
Ha. ha !

amabil 
parde-

să vorbești
Era prin 1929. Cu compa

nia Costică Toneanu fă
ceam un turneu. Ajunsesem 
cu vagonul nostru în gara 
Adjud și acolo am avut un 
mic accident : a luat foc o 
osie. Toneanu, un tip foarte 
simpatic, nonconformist, ce 
purta un basc viu colorat 
și un pardesiu simplu, se 
duce, cu un aer umil, la 
șeful gării :

Știți. sîntem actori, cu 
vagonul : știți, ne-a luat foc 
o osie, n-ați putea, știți, să 
ne ajutați...

dom’le. afară, nu

ION 
ANTONESCU- 

CĂRĂBUȘ

Contract
cu Tănasc

plecat și am venit să văd 
c f’e făcut...

— Te interesează personal, 
nu știu, cu mine nu discuți, 
țipă subțire, șeful.

— Dar dați-mi măcar un 
pantalon să pun pe mine, 
sînt actor, cînd ajung vi-1 
trimit înapoi.

— N-am dom’ le nici un 
pantalon, lasă-mă în pace.

Călătorii începuseră sa se 
strîngă pentru tren. Pînă la

Demult, la începuturile ca
rierei mele, după două sta
giuni la Teatrul Majestic, cu 
Compania ..Stroe și Vasi- 
lache“. într-o seară după 
spectacol, vine Vasilache la 
mine și-mi spune :

— Știi cine a fost în sală. 
..niticule ? Tănase în carne 
și oase. mă. și a venit $i 
ne-a felicitat în pauză și m-a 
întrebat : ..Da. ăla mic cine 
e ? M-ar interesa să joace 
în revista pe care o pun 
acum în scenă. Să vină..."

Zis și făcut. A doua zi. 
la ora 10. mă prezint eu la

Grădina de vară din str. 
Academiei, unde mă aștepta 
un cîine ciobănesc cu o dan
tură nemaipomenită. Mă și 
vedeam în gura lui. noroc că 
a strigat cineva : „Cărăbuș !“ 
— că așa îl chema și 
cîine ! — și am profitat 
asta ca să intru. Uite-1 și 
maestrul Tănase. îmi fac 
curaj, mă duc spre el. cască 
spre mine ochii săi. mari, 
verzi, se scarpină pe nas de 
parcă-și zicea : ..Da’ cu ăsta 
ce-o mai fi ?“. și tot așa de 
vreo 5—6 ori. Eu mă bă
găm în fața lui, el nimic. 
Era în mare discuție cu re
gizorul. maiorul N. Kiri- 
țescu. Zicîndu-mi că sînt în 
plus, dau să plec. „Cărăbuș", 
ciobănescu. dă să mă 
ghită. cînd aud : „Alo. 
iete !“ Nici nu știu cînd 
fost lîngă Tănase :

— Știți, eu sînt...
— Știu. lasă. Intră și 

în grămada aia —* zise ară- 
tînd cu mîna spre scenă — 
și o să mîncăm cu toții o 
bucată de mămăligă.

Acesta a fost contractul 
meu cu marele Tănase.

pe 
de 
pe 
eu

în- 
bă- 
am

tu

ne mai plictisi, îl repede im- 
pegatul.

Atunci, unul din 
care se recomanda 
Constantinescu-Crima 
ani pe mare), un amic care 
fusese marinar pe vremuri, 
are o idee. își pune o haină 
strălucitoare de blană, cu 
guler, o pălărie tare, intră în 
biroul gării, trîntește ușa si 
răcnește :

— Sînt Jean Constantinesco 
secretarul general al Compa
niei teatrale Costică Tonea
nu. Am nevoie urgent de un 
vagon !

— Da. să trăiți, d-le secre
tar general, se face, imediat, 
dar luați loc... Intr-o jumă
tate de ora totul era aran
jat. Toneanu îl întreabă pe 
„Crimă" cum a făcut. Atesta 
răspunde, făcînd cu ochiul :

— Trebuie să știi să vor
bești, asta e !

actori. 
Jean 
(..12

melodii despre Granada și Se
villa, Homespun, un gentleman 
flegmatic care gusta umorul sec, 
Fruntelată, un intelectual sub
țire, care lucra de cîțiva ani la 
un amplu eseu intitulat „Două 
concepte sintono-distonante ‘ — 
cașul și urda", Behebehe? un 
tînăr ingenios care izbutise să se 
sustragă de la două tunsori con
secutive. Și, deși nimeni nu-1 pof
tise, asistă la consfătuirea cu 
Țurcanu, un berbec banal, fără 
nici o trăsătură distinctivă.

Primul care luă cuvîntul fu 
Cornîntors :

— E o crimă, fraților ! strigă 
i face 

mai
el cu glasul gros. Lupul își 
mendrele în voie.
merge, fraților!

— Si, senor, îl confirmă 
Merinos. Dacă __
vaya con Dios, amigo. Trebuie 
să luăm atitudine, caramba !

— Exact ! interveni Home- 
spun. întrebarea e : ce atitudine?

— Poate că... începu Țurcanu, 
dar fu întrerupt numaidecît.

— Ceea ce ne torturează pe 
noi este angoasa în fața incog
noscibilului pe care ni-1 evocă 
noțiunea transceden tării.

— Ce-ai zis că ne torturează? 
se informă Cornîntors.

— Ti ariscendentarea și mai ales 
imposibilitatea de a-i elucida ne
cunoscutele. Intr-un cuvînt —

Așa nu

continuă
don 
așa,

crește pe un nepot al nevesti-mi 
ca să nu se plictisească, săraca".

„Bunătatea mamei" : „Mai
bună nuimă ca a mea nu a avut 
și nu va avea nimeni. De cînd 
am rămas repetent în clasa a 
IX-a, am rămas... acasă. M-am 
dedicat literaturii. Mama și-a 
vîndut casa, și banii mi i-a dat 
mie cînd m-am însurat. Din 
bunătate s-a mutat în apartamen
tul meu oa să vadă de gospodărie. 
Din bunătatea neasemuită sem
nează CEC-ul de pensie și banii 
îi încasez eu. Din grijă față de 
mine umblă numai într-o singură 
rochie, ceea ce mi se pare că se 
încadrează perfect în decorul 
camerei".

„Picioarele mamei" : „Neobo
site sînt picioarele mamei. Ea la 
piață, ea la Aprozar, ea să plă
tească întreținerea și tot ea la 
12 noaptea să-mi cumpere țigări 
cînd rămîn în pană."

„Conștiința mamei" : Condei 
nu putea să neglijeze un aseme
nea capitol. Aici el notează. 
„Munca înnobilează pe om iar 
eu vroiam cu tot dinadinsul să 
am o mamă nobilă. După ce 
mi-a făcut copilul mare i-am 
propus să se mai înnobileze 6 ore 
pe zi, adică să mai crească și 
copilul unei vecine ceea ce ea a 
acceptat cu plăcere. Cîteva sute 
în casa unui om care vrea să 
intre în literatură, contează."

Cartea se 
zguduitoare : 
Datorită 
nimat".

fie
încheie cu o frază 
„Sărut mina, mamă, 
am ieșit din ano-

Gll. NEAGU

la un
fată —- Ultima pereche la 
menuet I 5. Invitați 
dame—Tango — Un ceas în
tors ! 6. Bate toba 
Un fel de step

\ icontele plătește pohta"
Desen de V. TIMOC

e periculoasă pentru sănătate ? 
Dacă ar fi băut gin-fiț, nu mai 
avea Lupul motiv să se agațe de 
el că turbură pîrîul...

— Gin-fizz, nu gin-fiț1 —- îl 
corectă Homespun. Dar teoria ta 
e interesantă : cocteil antilup... 
Nu-i rău !

— Muy bien î spuse don Me
rinos. Dar onoarea noastră^ de 
caballeros nu ne permite să lă
săm ofensa nepedepsită. Doar 
știți deviza toreadorilor: sangre 
y passion.

— Pasiunea ca pasiunea, dar 
sîngele..., îndrăzni iar și la fel de 
inutil — Țurcanu.

— Fraților ! bubui Cornîntors, 
acoperindu-i cuvintele, 
să ne răzbunăm ! 
ților !

— Ceva mai 
este : cum să ne 
plică Homespun.*

— Am o idee ’ sări don Me
rinos. Facem o fiesta. Cu muzi
că, dansuri, flamenco — de toa
te. Dar pe Lup nu-1 invitam. 
Noi vom petrece — ole ! — iar 
el va rămîne izolat ca un cuc. 
Cucurucucu, querida...

— E vulgar ! comentă Frunte
lată. în epoca noastră, incomu- 
nicabilitatea forțată cunoaște 
forme mai evoluate. „A fi igno
rat înseamnă a fi mort", spunea 
pe undeva Kirkegaard... Sau nu, 
asta am citit-o în Heidegger... în 
fine^ ori unul, ori altul... Pe 
scurt, să-1 ucidem pe Lup, igno- 
rîndu-1.

— Singurul risc este ca Lupul 
să nu bage de seamă, obiectă 
Homespun. Eu propun, dimpo
trivă, să-i acordăm toata atenția, 
dar ridiculizîndu-1. Vă dați sea
ma ce efect ar avea asupra lui 
o întrebare de genul : „Ce nume 
ati dat interesantei dv. descope
riri. care va revoluționa fizica 
fluidelor ? Efectul paradoxal de 
turburare a apei în amonte ?“

— Vax ! ripostă scurt Behe
behe. Dacă e să-l umilim, lăsați 
pe mine ! Mă dau pe lîngă el și 
îi șoptesc așa. dulce-gingirliu : 
„N-ați vrea să-mi fredonați ul
tima bucata al lui ăla de-i zice 
Rolling Stones ?" îl fac cnoc-ut.

— Knock out, îi corectă Ho
mespun.

— Un moment, fraților ’ se 
auzi din nou vocea răsunătoare 
a lui Cornîntors. Așa nu-i bine. 
Cu asemenea metode nu-1 facem 
pe Lun nici cnoc-ut. nici knock
out... Nu, fraților, aici trebuie lu
crat cu mînă forte. E musai sa 
mergem la el și sa-i spunem : 
„Ascultă, domnule ! Modul cum 
ai procedat d-ta e infam 1 Află 
că te disprețuim... Iar dacă vei 
mai mînca un miel, te vom dis- 
prețui și mai tare ! Așa să știi 1"

Țurcanu nu mai ascultă restul 
discuției. Porni de unul singur 
în căutarea Lupului și-1 găsi to
lănit la soare, pe o buză de rîpă. 
în loc sa-l izoleze, sau să-l 
ignore, sau să-1 ridiculizeze, sau 
să-1 pună să cînte, sau să-1 dis
prețuiască, berbecul lăsă capul 
în piept, își luă vînt și se năpusti 
asupra lui. înainte de a pricepe 
ce i se întîmplă, Lupul se rosto
goli în prăpastie, zdrobindu-se 
de stînci.

Iată cum scăpă criminalul de 
rafinatele pedepse pe care i le 
pregăteau distinșii săi inamici. Și

cauza
Țurcanu.

I 1
Ică, fără să fi 

mi-a fost dat

IDe la o vreme — mărtu
risi el — am băgat de seamă a 

* w “fi fost întrebat, | 
_„t un cap mereu 

neliniștit. Grav și iremedia- ■ 
Ibil este faptul că trebuie sa-l I 

port cu mine pretutindeni și " 
pentru toată viața. _

îmi pare foarte rău, 1-așl 
1 arunca oricînd dacă n-ar tre-1 

aceeași

U iremedia- ■ 
trebuie sa-l I 
tutindenj și ■

Trebuie
E limpede, fra-

puțin limpede 
răzbunăm ? re

m-arunc, în 
și pe mine.

II. Pielea

I
tot așa, povesti el 

departe, niciodată nu-mi 
gasem in seamă pielea, 
deauna m-am purtat față ^de 
ea ca față de aer.

IȘi iată că, într-o zi, pie
lea mi-a fost trasă de pe pi
cioare și de pe piept și am I 

Ifost împins in lume, pentru | 
o clipă, ca o cantitate de făi-*<  
nă fără sac ! g

Și nimeni nu m-a putut I 
măsura, dar nici observa. ■

I

I
I

tragică

î fine, am avut și un 
pe o potecă și

In 
urcam 
ceau pe lingă mine, venind 
din urmă, tot felul de ani
male și fiecare mă brusca în 
firea lui : berbecul se repe
zea să mă împungă, clinele 
mă lătra, un dibor a vrut 
să-mi sară-n frunte dar eu 
m-am aplecat lcvindu-1 cu 
bocancul. Și tot așa făceam 
cu fiecare

Și-a venit și-o vacă. Și cu 
1 știam că are să mă izbeas- 
• că-n spate, cu coarnele ei 

mari, și-am vrut să mă fe
resc. Dar vaca a sărit peste 
lăstăriș, și a scos de la șold 
un

I i
I
I
I

5
l
I

mi

IV. Muntele

măturat

• • • •

pumnal de argint și 
înfipt în piept. I

l
-

plină E

I
IT» ■Foarte mult

asta numai și numai din 
lipsei de fantezie a lui

V-am spus doar că 
un berbec banal.

LA BALUL D

ORIZONTAL : 1. Autorul 
unei cunoscute și îndrăgite... 
invitații la dans — Dansul... 
pinguinului 2. Dans național 
polonez — Prenumele cunos
cutului compozitor de muzi
că ușoară Vasilescu 3. Venit 
în toi ! — Dansul preferat al 
bunicii 4. Tuns ! — Nume de

• SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ « UMOR •

(reg.) — 
cabalin.

7. Tratate cu... cîntec, joc și 
voie biină. 8. Tria ! — Lite
ră a la turca bre ! — De 
două ori. 9. La intrarea-n 
ring ! — E cam prost — Ve
hicule rurale 10 Veșnic tî
năr și ferice — Petrecere cu 
muzică 11. Dans cu pretenții 
— Autor al unui celebru bal 
mascat

VERTICAL : 1. Prins în 
vîrtejul dansului — Dansul 
cadinei. 2. E o artă — Saloa
ne, de exemplu. 3. Ziua 
curs — Doar. doar...
4. începe muzica ! 
(arh.) — Nicolae
5. Asta cîntă nu
6. Pom fructifer — Loc 
dans. 7 
merâ
8. Sute și sute — .... tale' 
Abreviat (arb. !) 10. Dans — 
spaniol ■— Comparație 
pentru un flâcti de ispravă 
11. La concert I Dansuri... 
moderne !

in 
. — Tele ! 
— Clasă 

alintat, 
dansează, 

de 
Face muzică de ca- 

Oancea Violeta.

— Triverb:4, 5, 3

TOMA MICHINICI

Nimeni nu știa exact unde I 
se află muntele acesta, îmi ® 
povesti el.

Aveam 14 zile de cînd stă
team acolo eu și muntele, noi 
și aerul. Tntr-o dimineață fi 

buzele mi ® 
praf. Toată . 
ui era i 

de praf, un praf umed și vî- 
năt, ca cimentul, și abia a- 
tunci am observat că și tăl
pile mele înotau în praf. 
Trebuie — mi-ani zis — să I scutur muntele de praf și-am
împletit din fire de ienupăr . 
o măturică și în fiecare di- I 
mineată curățăm vîrful mun
telui de praful vînăt.

Și muntele a devenit pur, 
|(era prima întîmplare de a- 

cest fel și prima legendă) bi- I 
neînțeles, fără să mai existe. ■

Ilustrații de g
DORIN DIM1TRIU |

I I
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MIINE, lovitura de începere în al 51-lea campionat

M/SIM FOTBAL" în arenă!
CONSTANTIN 

TEAȘCĂ 
Antrenor la „U“ Cluj

4 ANTRENORI RĂSPUND:
Condiție sine qua

AVEM NEVOIE DE VEDETE
Vedetele, indiferent în ce 

domeniu : muzică, cinema, 
teatru dar mai ales în sport 
reprezintă progresul. Vede
tele împing înainte clasa u- 
unui colectiv sau unități — 
în cazul nostru al unei echi
pe. O scurtă privire în isto
ria fotbalului nostru, prin
tr-o reprezentare citași de 
puțin fidelă, ne demonstrea
ză că nici o echipă care n-a 
avut vedete nu s-a putut re
marca. Experiența pe care 
am acumulat-o ca antrenor 
mi-a creat convingerea că 
stilul, clasa, anumite pro
cedee tehnice de anvergură 
— sînt apanajul exclusiv al 
marilor vedete. Aceștia dau 

_____ mari orchestre. Să ne amintim de jocul 
lui Sivori, sau al scoțienilor ori al fotbaliștilor vienezi de altă dată.

Avem noi vedete ? Părerea mea este că nu avem. N-avem ve
dete pentru că n-avem fotbal. Cineva îl compara pe Pîrcălab, 
pentru că fuge tare, nici mai mult nici mai puțin decît cu Hento. 
Poate că nu sînt condițiile propice pentru crearea, dezvoltarea 
fi furnizarea de către cluburile, asociațiile noastre a unor ve
dete. Poate. Pentru că ele, atunci cînd le ai într-o echipă de 
club sau națională nu numai că tu antrenor nu mai ai bătaie 
de cap să-i înveți, pe felii ce să joace pe gazon, dar ele însele 
iți furnizează sistemul de organizare al jocului.

Care-i jucătorul meu nr. 1 ? îmi pare rău că nu pot să Încep 
cu nr. 1 ci numai de la 5 în sus. Da, da — absolut ! Pentru că 
golgeterul ediției trecute a campionatului este jucătorul meu, 
Adam. — care a mai dobîndit acest titlu odată — și care la 
mine în echipă este unul dintre fotbaliștii slabi, ca un registru 
tehnic rudimentar.

După părerea mea o vedetă trebuie să aibă, ca o condiție sine 
qua non — cultul profesiei. Un fotbalist de înaltă clasă trebuie 
să facă din fotbal dogmă sau cu alte cuvinte, să facă din profesia 
Iui o adevărată religie. Asta înseamnă că trebuie să creadă în 
ceea ce s-a apucat să facă la fel de mult și pasionant ca în lu
mina ochilor. Ceea ce-I obligă să aibă un astfel de crez este ta
lentul însuși. Dacă există. Și, dacă a venit vorba de talente — 
aceasta-! condiția supremă a vedetei — trebuie să arăt că noi 
le avem din abundență, în prima fază — mă gîndesc la vîvrsta 
junioratului și poate ceva mai târziu — dar ele se irosesc cu 
timpul, se autoelimină tocmai prin lipsa, atît de accentuată, de 
pasiune. Pentru fotbalul mondial este un mare noroc că cel mai 
de^ăvîrșit produs al tuturor timpurilor — Pele, perla neagră — 
are în el această flacără a pasiunii pentru fotbal, pentru sport 
în general, din care, ca dimensiuni auxiliare umane, șe degajă 
modestia, hărnicia, simțul răspunderii și al ’ - 
subordonează seînteii geniului, 
aceia care învață de la această

tonal m aeordul anei

Și cit de 
vedetă.

colectivității care se 
puțini fotbaliști sint

ANGELO
N1CULESCU

Antrenor la Echipa Națională.

Jucătorii

CU personalitate

determină calitatea spectacolului sportiv
In fotbal avem mult mai 

multă nevoie de jucători ca 
personalitate decît de vedete. 
Unul este profilul jucătoru
lui vedetă și altul cel al ju
cătorului cu personalitate, 
înțeleg ca în fiecare echipă 
să fie o asemenea personali
tate care prin conduita ei, 
prin aportul pe care-1 aduce 
în echipă, ea să devină un 
factor mobilizator, un model 
care stă perpetuu în fața ce
lorlalți. Acest jucător chiar 
fără grai spune : urmați-mă. 
Un exemplu de acest gei 
este Constantin pe care nu- 
consider o vedetă dar este 
fără îndoială, un jucător cu 
o personalitate distinctă. In

tr-adevăr prin comportarea șl prin aportul pe care-1 aduce încă 
echipei sale constituie un cap de afiș. Cu cit vom avea mai 
multe personalități intr-o echipă cu atît va crește calitatea jocu
lui și spectaculozitatea Iul. Drumul pentru a ajunge la o ase
menea realizare este greu, dificil dar nu trebuie să renunțăm. 
Această sarcină este șl va rămîne în răspunderea cluburilor, a 
antrenorilor și a jucătorilor înșiși. Practic problema se rezolvă 
printr-o colaborare — antrenor-jucător la un nivel superior pe 
baza unei planificări individualizate, în adevăratul sens al cu- 
vîntului. care să nu se refere numai la activitatea fotbalistică 
a jucătorului ci la întreaga Iui viată. Este vorba aici de a-i 
depista pe aceia care au calități ce-1 recomandă pentru o ase
menea muncă. Vorbind de calități mă refer in primul rînd la 
cele sportive : îndemînarea de a-și însuși procedeele tehnice spe
cifice fotbalului, la care se adaugă Intuiția, apoi caracterul ju
cătorului care nu trebuie neglijat. Toate la un Ioc urmărite șl 
armonizate în vederea atingerii obiectivului propus, acela de 
a crea jucători cu personalitate în minimum 3 ani de iile.

Noi beneficiem de jucători cu personalitate dar nu Ia nivelul 
cerințelor impuse mai ales de competițiile internaționale.

Avem un Barbu, un Ghergheli, un Datcu. Mi-e greu să mai 
găsesc și alții. Aceasta denotă că ia echipele noastre nu există 
o preocupare în privința creșterii unor jucători cu personalitate. 
Mai degrabă se așteaptă ca ei să apară, așa din senin. Or, 
această optică are consecințele pe care le știm cu toții în creș
terea calității fotbalului nostru, mai exact ele se reflectă prin 
stagnarea progresului, acestei discipline, în slaba lui reprezentare 
pe arena mondială. Printr-o înlănțuire apare și reversul celă
lalt : și-anume, că deși apar la juniori și tineret o serie de ta
lente remarcabile, totuși ele nu ajung să urce pe o cale a dez
voltării în continuă ascensiune și se pierd pe parcurs datorită 
unor lipsuri datorate jucătorilor, dar mai ales, a antrenorilor.

DUMITRU 
TEODORESCU 

Antrenor federal la juniori

Talente apar.

dar trebuie să

știm să le descoperim, să le creștem
Ar trebui să avem vedete, 

pentru că talentele care apar 
zilnic — eu am văzut peste 
3 500 de copii și juniori im
presionant de dotați, care au 
fost grupați la cele cinci ta
bere — se presupune ca nu 
Pier de la o zi la alta. Există 
deei un valoros element 
uman. Eu rămîn la o părere 
mai~ veche care deja s-a în
rădăcinat și anume că în 
comparație cu alte țări, pri
vind acest fond la vîrste 
mici, deținem o superioritate 
evidentă. Cred, mai degrabă, 
că nu știm să ne creștem a- 
ceste vedete. După părerea 
mea mai înainte de a ajunge 
la club ele apar și cresc în 

fi aceasta : școală — club — 
să le cultive talentul, clubul

al publicului. Vedetele se disting prin virtuozitate tehnică, prin 
gradul ridicat al gîndirii rapide în teren, prin folosirea rațio
nală a aptitudinilor fizice în interesul jocului colectiv, prin mo
destie, exemplul personal, ținută etică, prin dragoste și pasiune 
pentru fotbal. Dar toate aceste calități se cer valorificate în 
echipă. Cum? Prin încadrarea jucătorului de clasă în rolul cel 
mai corespunzător trăsăturilor lui caracteristice — dar, în limi
tele jaloanelor tactice și disciplinare ale echipei — prin crearea 
obligațiilor de reciprocitate între vedetă și coechipieri și acor
darea rolului de coordonator celui dintâi. Acolo unde sînt mai 
multe vedete, antrenorul are o sarcină deosebit de dificilă, aceea 
de a sincroniza trăsăturile caracteristice, de a stabili cu precizie 
rolurile și responsabilitățile pe compartimente formînd o parti
tură la unison.

în privința promovării unor jucători vedetă rolul echipei de 
tineret, adică a speranțelor, este covîrșitor. In această direcție 
vîrsta cronologică ne joacă foarte multe farse. Am cunoscut 
vedete încă la vîrsta junioratului: Mateianu, Ivansuc, Dobrin, 
Ene, Bukossi etc. Dintre ei nu toți au rămas în vîrful piramidei. 
Alții, cei mai mulți au devenit vedete în perioada vîrstei pînă 
Ia 23 de ani : Pîrcălab, Coman, Dinu, Dumitrache, Grozea etc. 
Nu se știe nici despre aceștia care Ie va fi longevitatea de ve
dete. Alții au gustat din acest pahar mult mai târziu : Constan
tin, Ion Ionescu, Barbu, sau pe vremuri Paraschiva — la 33 de 
ani.

Rolul reprezentativei de tineret este de a cizela calitățile ve
detelor apărute Ia vîrsta fragedă și de a le crea condiții morale 
de longevitate. Trebuie ca noi, antrenorii să avem tot timpul 
sentimentul că am făcut toate sacrificiile pentru a crea „ve
dete veritabile", să perfecționăm cunoștințele acestora pîna la 
virtuozitate iar viața lor să o încadrăm într-un singur fel de 
etică — etica sportivă. Și atunci n-avem decît ca răspunsul 
practic să-1 așteptăm de la creațiile noastre.

GRUIA ȘI IACOB

CARVINA - prin telefon de la IOAN-KUNST GHERMĂNESCU

IN ECHIPA LUMII

MARDARASCU
Antrenor la echipa de tineret.

școală. Filiera dezvoltării lor ar
reprezentativă. Școala ar trebui oa VU.M¥<S .«.CUWu., v.uuu. 
să-1 cizeleze, finiseze și desăvîrșească iar reprezentativa să-1 va
lorifice. Prima și a doua treaptă, la noi, sînt complet deficitare. 
Despre cauze s-a tot vorbit, nu le mai enumăr.

Concret, ce trebuie să facem ? Să nu mai negăm experiența 
valoroasă a altor țări, s-o preluăm și s-o adaptăm la condițiile 
noastre specifice. Nu ne împiedică nimeni s-o îmbunătățim. Ta
lentele pe care Ie avem au nevoie de o instruire superioară, 
competentă ; au nevoie de o corelare perfectă a programului de 
școlarizare cu activitățile și pregătirea sportivă ceea ce nu se 
face ; au nevoie de o alimentație specială — și nici aceasta nu 
se face ; au nevoie de terenuri, bază materială, competiții — 
care nici ele nu sînt asigurate la un nivel corespunzător cerințelor.

O soluție tranzitorie în sistemul nostru ar fi înființarea a două 
trei centre-internat — ca și în Italia (centrul internat de la Co- 
vercciano) ca în R.F.G., unde există școli sportive de fotbal 
și ca în Cehoslovacia, unde recent au luat ființă școli de fotbal 
pe lîngă cluburi. Talentele trebuie crescute cu grijă pentru că 
ele vor returna fondul material și uman investit, vor acoperi 
sacrificiile și eforturile care s-au cheltuit pentru creșterea lor 
ca vedete prin performanțele ulterioare ce aduc țării faimă și prestigiu.

Așa cum se știe, duminică 
dimineața, aici la Carvina, 

A oraș situat în nordul Cehos- 
w lavaciei, va avea loc primul 

meci de handbal între Se- 
• lecționata lumii și reprezen

tativa Cehoslovaciei, dețină
toarea titlului mondial la ul- 

• tima ediție din Suedia—1967.
Evenimentul este așteptat cu 
deosebit interes din 
publicului localnio și 
meroși specialiști de

partea 
a nu- 

_lucruți apcuiaușii no peste 
® hotare. Peste 8000 de bilete 

au fost vîndute cu multe zile 
în urmă. Afișe mari prezintă, 

A alături de fotografiile hand- 
baliștilor, cărțile lor de vi
zită. In echipa lumii au fost 

• selecționați și doi sportivi 
români, GRUIA șl JACOB, 
confirmîndu-se prin aceasta 
aprecierea bună pe care o

vedetism

Pretutindeni, începerea campionatului de fotbal a declan
șat emoți» și speranțe, o vie animație. N-a scăpat de acest 
val de febră nici micul nostru colectiv redacțional. Cum nu 
o dată în destinele fotbalului nostru au contat părerile unor 
nespecial iști, ne-am gîndit să renunțăm Ia canoanele tradi
ției. Și astfel, obișnuita anchetă — pe care o întreprindeam 
la fiecare început de campionat printre antrenori, jucători, 
conducători de cluburi, arbitri — am realizat-o, de această 
dată, printre ,,nespecialiștii“ redacției noastre. Cel puțin 
colegii nu vor face nici promisiuni și nici nu ie vor repeta.

GH. FECIORU
• ÎN ORDINE aștept: 1). An

trenori condamnați pentru că 
au refuzat să guste „cu elevii" 
lor un strop de... altceva decît 
de suc și lapte ; 2). Arbitraje 
„neînregistrate" pe bandă cu o 
zi sau două înainte ; 3). Atmos
feră în tribune â la Glasgow, 
Napoli, Sao Paulo, Giulești și... 
Craiova (acum 3—4 ani) ; 4). 
Corride (ca să nu uităm meciu
rile Dinamo Buc.—„U". Cluj, 
Dinamo Buc.—Progresul, Dina
mo Buc.—Rapid) numai în are
nele din Spania, Mexic etc ; 5). 
Dueluri a la Petschowschi—A- 
polzan în disputarea balonului 
(deci spitale fără fotbaliști) ; 6). 
Fotbal în dauna promisiunilor 
frumos expuse cu care ne-au 
amăgit în ultimii ani atît cei 
ce au fost la Federație cit și 
cei care sînt; 7). Golgeterul 
campionatului să aibă înscrise 
în dreptul numelui său cel pu
țin 30 de goluri (unul de meci), 
iar el să fie întîlnit și în lotul 
național ; 8). Goluri, cel puțin 
trei goluri de meci ; 9).
Jucători îndrăgostiți de fotbal cel 
puțin cît noi, cei din tribune ; 
10). „U". Craiova să redevină 
echipa cu cadență sigură de 
acum doi ani; 11). Victorii ca
tegorice (dacă se poate nici una 
hotărîtă prin lovituri de la 11 
m.) atît echipelor gazdă cît și 
eelor aflate în deplasare.

S. UNGUREANU
• AȘ VREA să simt din nou 

nevoia de a merge pe stadion !
Pîna acum cîțiva ani, dumi

nica fără fotbal însemna Jvînă- 
toare fără pușcă" sau, dacă vre
ți „iarnă fără zăpadă", iar va
canțele fotbalistice mi se păreau 
interminabile în vara aceasta 
„întâlnire la Luvru" și două ore 
de... somn m-au satisfăcut pe 
deplin...

Aș mai vrea ______
suri !!) măcar un „turul III" în 
marile competiții 
și... să „fim" atenți ca nu cum
va să ajungem în turneul final 
din Mexic ’70. Iar, dacă nu sînt 
prea pretențios, (eventual) tra
diționalele cuplaje bucureștene.

Și ca o ultimă dorință : fotba
liștii noștri 
nou : „Mai 
cui I".

(frumoase vi-
continentale

să nu ne spună din 
puneți-vă pofta-n

T. POGOCEANU

• CONSACRAREA 
jucători 
uneori 
echipele 
vrea să 
Dumitrache, un lordănescu, 
Caniaro, un Dinu, un Etern 
și cîți alții! — în mare formă, 
luptind cu dîrzenie, voință și 
curaj pentru dărîmarea plictisu
lui și bătrtneții fotbalului noi-

________ tinerilor 
care și-au făcut loc, 
cu mare greutate,

de categoria 
văd un Tătaru II,

A.
în 

Aș 
un 
un

Avem nevoie de vedete. 
De ce ? Pentru că vedetele 
ridică clasa spectacolului și» 
implicit, atrag spectatori. 
(Mă gîndesc la vedeta fără 
vedetism). Ele cresc nivelul 
coechipierilor prin valoarea 
lor și exemplul personal. Am 
avut multe vedete și mai 
avem : Pîrcălab, Constantin, 
Dobrin, Nunweiller III, 
Barbu, Ion Ionescu și alții*  
Se profilează la orizont alții: 
Dumitrache, Boc (dacă re
nunță la numerele sale spe
ciale), Grozea, Dinu, Coman, 
Kallo, Tufan, Moldovan...

După mine vedetele sînt 
create de patru factori : a) 
autocreația — sportivul în- 

înțelegerea psihologică șl tactică ;

Fotbalul va fi „repus" în 
drepturi

Foto: C. CONSTANTIN

Anchete realizate de

VASILE CABULEA
•ați; b) coechipierii — prin _ ___ _ _
c) antrenorii prin șlefuire și Încadrare în mecanismul echipei 
,1 in sMrțit. d) obiectivitatea, bunăvoința și coloritul presei și

CE AȘTEPTAM DE LA NOUA
tru. Ar fi asta, poate secretul 
cuceririi miilor de spectatori 
care așteaptă de atîția ani re
dresarea fotbalului românesc.

NEAGU UDROIU
să• NU ESTE oare normal 

pretindem celui pe care-1 îm
brăcăm în haina supradimen
sionată a atenției, efortul de a 
avea atitudinea corespunzătoare 
în planul demnității ? înțeleg 
prin aceasta un dialog ferm și 
susținut cu etica profesională.

Grija cu caie spectatorul se 
îndreaptă spre stadion se cu
vine așezată pe umerii unui 
sportiv integru. preocupat de 
etalonul profesiei, de renunța
rea la ceea ce poate să dăuneze 
celui ce ia loc în tribună. Dacă 
aspiri la postura de focar al a- 
tenției publice e necesar 
comporți în baremul 
merită aceste onoruri.

Aș vrea să cred că 
vor să ne demonstreze 
nitatea este un titlu ce 
cupă, scutind pe suporteri de a 
asista la spectacole ce merită să 
se joace cu sala goală.

Aș fi satisfăcut dacă — în cel 
mai înalt grad — jucătorii noș
tri se vor gîndi în meciurile in
ternaționale că nu sînt în joc 
doar cifrele tabelei 
ci, în primul rînd. 
fiecăruia dintre ei, 
noastră a tuturor.

Iată de ce înclin 
meditația asupra demnității este 
o chestiune nu de ultim plan, 
pe care aș dori s-o văd înnobi
lată de acest campionat.

să te 
celui ce
echipele 
că dem- 
le preo-

de marcaj 
demnitatea 

a echipei, a

să cred că

Anchetă între...

VARTAN ARACHELIAN

• CÎTE N-AM vrut și s-au 
putut !

Mîine campionatul începe cu 
16 echipe : asța am vrut, asta 
am făcut!

Mîine campionatul începe 
după un interludiu dramatic 
consumat în subsolul său : ba
raj. Am vrut, baraj am avut !

De mîine iarăși ne vom iden
tifica emoțiile noastre, sfintele 
noastre emoții omenești, cu 
cele ale fotbalului. Asta ne-a 
trebuit, asta avem. !

Fotbalul nostru e ca un bă
iat bun dar cu lipsuri. Asta am 
vrut... Lipsurile îl fac nostim 
mai ales departe de noi. Asta 
am fi vrut dar nu s-a prea fă
cut. E singurul lucru pe care-1 
mai așteptăm de la noul cam
pionat : la fotbal să vedem fot
bal. asa cum la o dramă vrem 
să vedem o dramă și nu o co
medie groasă. Asta am fi vrut 
de ieri, de alaltăieri de cînd 
am auzit din gura bunicilor po
vestea cu fotbalul de aur. dar 
nu s-a prea putut. Poate mîine ? 
Poate săptămîna viitoare ?

E singura speranță cu care 
mai aștept încă un campionat. 
Speranța poate naște o minu
ne. minunea de a nu mal av«d 
exact peste un an scuza lenei : 
asta am vrut dar nu s-a putut!

FLOREA GABRIEb
• UF I ÎNCEPE un nou cam

pionat de fotbal.

„nespecialiști“

Ce doresc ? Pe concret : să 
văd FOTBAL. Să ajungem mă
car cu una dintre echipe într-o 
semifinală europeană. Pe tere
nurile de fotbal, jucători-spor- 
tivi. arbitraje ..cinstite" și re
gulamentare, tribune pline cu 
spectatori obiectivi. Federației 
de specialitate două sugestii : 
să nu întrerupă „bietul" nostru 
campionat pentru „oarecari" me
ciuri internaționale, impar
țialitate, obiectivitate si anga
jarea unui antrenor străin pen
tru națională.

Rapidului meu, să presteze 
chiar fără vedetele Ion Ionescu 
și Dumitriu II jocuri plăcute și 
gustate de înflăcărații ei supor
teri.

TUDOR STANESCU
• CRED CA nu e spectator de 

fotbal oare să nu fi văzut destule 
meciuri cu un destin schimbat 
de trilul cine știe cărui „înger 
negru“ cu și fără ecuson. Știu, 
uneori se iau și măsuri : domnul 
arbitru e suspendat pe două-trei 
etape. Dar ce s-a rezolvat cu 
asta ? Falsul rămîne fals, re
zultatul anapoda de pe gazon e 
legiferat ca autentic. Și cu asta 
basta. Fără un arbitraj corect, 
vechea formulă „mingea e ro
tundă" nu-i decît un paravan 
care ascunde de cele mai multe 
ori insanități etice. Pentru cam
pionatul care începe, în afară 
de arbitri care să-și merite ti
tulatura de cavaleri ai fluie
rului. doresc succes „școlii ar
delene" : ..U" Cluj, UTA, Va
gonul (a rămas deci la această

acordă specialiștii valorii șl 
școlii românești de handbal/ 

Intre coechipierii sportivi
lor noștri, care vor îmbrăca 
tricourile onoarei și cinstei, 
se numără suedezul Eriksson, 
Duda, Bruna, Arnost și Ma- 
reș (Cehoslovacia), Tomaslci 
și Horvath (Iugoslavia), Ma- 
rossi și Fenyo (Ungaria), 
Munk și Liibking (R. F. a 
Germaniei) Lund (Danemar
ca) etc. — stele de prima 
mărime în handbalul mon
dial.

în reprezentativa Cehos
lovaciei vor evolua cunoscu- 
ții sportivi : Beneș, Pavelka, 
Starvan, Slezak, Konrad, Ko- 
neeny și alții.

De pregătirile echipei se
lecționatei lumii se ocupă 
antrenorul cehoslovac Konig, 
și subsemnatul.

Pronosticul ziarului nostru
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT NR. 33

Etapa din 11 august 1968
1. Steaua — F. C. Argeș
2. Rapid — Petrolul
3. Vagonul — Jiul
4. Dinamo Bacău — 

„U*  Cluj
5. Crișul — Farul
6. Politehnica Iași —> 

Progresul
7. A.S.A. Tg. Mureș — 

Dinamo București

1 
X

1

1
1

X

2

8.

9.

10.
11.
12.

13.

„U“ Craiova —■ 
U.T.A. Arad 
Dunărea Giurgiu — 
Politehnica Galați 
Progresul Brăila —4 
St. Roșu Brașov 
Gloria Bîrlad — 
Electronica Obor 
Medicina Cluj — 
Ind. Sîrmei 
C.F.R. Arad — 
C.F.R. Timișoara

1
2

X

2
1

1

Retrospectivă...

fotbalistică
Dintre „ritualurile**  prezen

tărilor campionatelor de fot
bal face parte și o nostalgică 
înnodare a ediției care începe 
cu cele care au precedat.-o. 
Trăsura de unire o reprezintă 
clasamentele cu cifrele sale, 
care încep să vorbească des
pre un excepțional golgeter, 
despre severitatea arbitrilor 
într-o ediție sau alta, despre 
acerba luptă dusa pentru șefie 
într-un campionat în opoziție 
cu „apele liniștite**  din altul. 
Să profităm de indiscreția ci
frelor...

EDIJIE?
titulatură urîtă). Crișul. Nu 
sint ardelean dar o repede ochi
re în istoria fotbalului nostru 
arată clar că sezoanele noastre 
de fotbal autentic sint legate de 
anii de glorie ai cluburilor din 
Transilvania.

NIC. ADAM
• O LUPTĂ pe viață și pe 

moarte pentru titlu .(Din care noi, 
suporterii, să ieșim luminați în 
ce privește „micile aranjamen
te". A sunat, cred !, ceasul le
giferării subteranelor fericiri în 
fotbal, spre binele umanității !) 
întîlniri internaționale cu se
lecționata chelnerilor din Pata
gonia meridională și prima gar
nitură a ajutorilor de mulgă
tori electrici din Madagascarul 
septentrional. Pentru menține
rea formei. în funcție de îndru
mările specialiștilor pe care le 
dorim, să se perfecteze un 
turneu intercontinental cu par
ticiparea exclusivă a magicie
nilor balonului din Insulele 
Spitzberg (mai e nevoie de vreo 
recomandație ?)

Și la mulți ani Federației de 
fotbal, arbitrilor, președinților 
de cluburi, consultanților. Că 
vine Mexicul. Și cele 88 de 
cupe și campionate mondiale si 
europene și balcanice și așa... 
Și cu deplasările... Și să aibă 
aceștia toți milă de sănătatea 
lor și să se menajeze. Că ce 
ne-om face fără ei $1 fără toate 
astea 7

COAUTORII.. ultimelor cinci ediții

Prezentarea cîștigătorilor în
trecerii eficacității, clasicii 
golgeteri, prilejuiește de fie
care dată remarcarea or-
manței, la acest capita lui
BONYHADI, care a reușit, în 
ediția 1947-1948 recordul, încă 
în vigoare, de goluri realiza
te de un singur jucător, în 
cursul unui campionat : 49. 
Greșim însă dacă nu am a- 
minti și pe „coautori", pe cei 
care l-au ajutat pe centrul 
înaintaș de la I.T.A. să atingă 
această cifră deosebită. De a- 
ceea, iată formația arădeană 
din campionatul în care BO
NYHADI a stabilit recordul : 
MARKI-VASS, 
BĂCUȚ I, PALL, 
CHOVSKI-AD. < 
MERGEA. 
STIEBINGER, 
CLV

Dar alături de DOBÂY, cel 
care a reușit cele mai multe 
victorii în întrecerea goigete- 
rilor cine s-a aflat ? Să amin
tim una dintre cele mai cele
bre garnituri ale Ripensiei, 
echipa celor mai mulți ani din 
activitatea „calului" : PAV- 
LOVICI — BURGER. CHL 
ROIU — DEHELEANU. CO- 
TORMANY, MORAVETZ — 
BINDEA, BERE, CIOLAC, 
SCHWARTZ, DOBAY. Edi
țiile în care cunoscutul extrem 
stânga timișorean a repurtat 
cele patru victorii au fost : 
1932/33 ; 1933/34 ; 1934/35 ; 
1936/37.

Să nu uităm nici „trioul" 
succeselor lui CONSTANTIN 
în clasamentele golgeterilor. 
Și, odată cu ele. să vă adu
cem aminte de formația 
C.C.A., în cea mai bună alcă
tuire a ei : VOINESCU — 
ZAVODA II, APOLZAN. V. 
DUMITRESCU — ONISIE, 
BONE — CACOVEANU, 
CONSTANTIN, ALEXAN- 
DRESCU, ZAVODA I, TĂ
TARU. Campionatele în care 
Constantin a terminat învin
gător. ca golgeter, au fost: 
1959/60 ; 1960/61 ; 1961/62.
Deci succese consecutive.

FARMATI- 
, PETS- 
COVACI. 

BONYHADI, 
DUMITRES-

UNDE ERA 
VIITOAREA 

CAMPIOANA
Ca o dovadă a capriciilor 

fotbalului am făcut un expe
riment Am luat clasamentele

și am 
căutat care era situația celei 
ce avea să cîștige campiona
tul după cinci etape. Iată ce 
am constatat:

ediția 1964/65: Dinamo 
București, care avea să cîști
ge campionatul — se afla pe 
locul patru.

ediția 1964/65: Dinamo 
București ocupa abia locul 
cinci.

ediția 1965/66 : Petrolnl de
ținea locul doi.

ediția 1966/67: Rapid se 
afla pe locul șase.

ediția 1967/68 : Steaua ocu
pa locul patru.

Deci echipa cea mai apro
piată de locul pe care avea 
să-1 ia în stăpînire definitiv, 
în calitate de campioană, a 
fost Petrolul.

Și pentru că ne ocupăm de 
lideri și campioni, iată, tot 
pentru ultimele cinci ediții, 
cîte schimbări de conducători 
de clasament au avut loc : 
1963/64 — șase modificări de 
lider ; 1964/65 — zece schim
bări^ la șefia clasamentului: 
1965/66: trei modificări în 
fruntea clasamentului!: 1966/ 
67: unsprezece schimbări la 
șefia clasamentului; 1967/68 : 
treisprezece modificări de li
der. Observați agitata istorie 
a locului prim din ultima e- 
diție, determinată de întrece
rea în doi. Steaua — F. C. 
Argeș.

„INAMICII"
LUI PAHONȚU

Ar fi o mare satisfacție pen
tru fundașul Petrolului, PA
HONȚU, de a ajunge primul 
jucător din istoria fotbalului 
nostru care a disputat 300 de 
partide de campionat. Ar fi 
o subliniere și a sentimentului 
de fidelitate față de club, 
pentru că Pahonțu ar realiza 
demna de luat în seama cifră 
numai sub culorile ploieștene. 
Ar mai putea aspira sa atingă 
„recordul Pahonțu", extremul 
dreapta al Progresului, OAl- 
DÂ (269 meciuri de campio
nat la activ), JENEI 259 me
ciuri, CONSTANTIN 253 par
tide, NUNWEILLER III 244 
jocuri, POPA 243 meciuri, 
MOTROC 237 întâlniri la ac
tiv pîna în acest moment.

Ce va rezerva pentru sta
tistici noul campionat, vom 
vedea •

EFTIMIE IONESCU

4



tm angajare de func
ționari Ia trei instituții 
din trei orașe diferite. 
EI a eșuat din cauza 
concurenței acerbe, a 
numărului foarte mare 
de candidați. în cele 
din urmă, minat de o 
ultima speranță, s-a dus 
în orășelul lui natal din 
regiunea Porto și s-a 
prezentat Ia concursul 
pentru angajarea de 
învățători. Spre marea

II 500 de absolvenți 
ai actualei promoții a 
universităților și insti
tutelor tehnice portu
gheze nu vor găsi de 
lucru „în economie și 
celelalte sectoare na
ționale". Majoritatea 
marilor întreprinderi au 
făcut cunoscut că din 
cauza foartei slabe con
juncturi nu vor angaja 
în această toamnă decît 
circa o pătrime din nu-

deobicei, foarte căutați 
pentru excelenta lor 
pregătire, a anunțat că 
ofertele de angajare pri
mite în acest an nu 
acoperă decît jumătate 
din numărul proaspeți
lor licențiați.

GACETA DO LIS
BOA scrie, cu vădită 
ironie amară că „pen
tru mulți absolvenți 
(portughezi n.n.) începe 
o cursă mult mai difi-

Primele 
august < 
mai bine zis ar trebui 
sa coincidă, cu împli
nirea speranțelor absol
venților universităților 
portugheze. După ce 
au primit în urma re
cent încheiatelor exa
mene rle licență diplo
mele cuvenite, ei con
sultă ofertele de anga
jare ale întreprinderilor 

instituțiilor. Foarte

ale patriotilor

5 zile ale lui 
coincid, sauNoi succese

SOSIREA LUI I. B. TITO
LA PRAGA

Lupte grele 
in provinciile 
septentrionale

Atît joi după-amiaiă 
cit și vineri dimineața 
s-au semnalat ciocniri 
violente între detașa
mentele F.N.E. și trupe
le americano-saigoneze 
in mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud.

în provinciile septentriona
le, la sud de zona demilitari
zată, au avut loc joi lupte 
grele între unități ale forțelor 
patriotice și două batalioane 
ale trupelor saigoneze. Artile
ria patrioților a lansat sute de 
obuze de 105 mm asupra po
zițiilor întărite saigoneze si
tuate în apropierea bazei a- 
mericane de la Gio Linh. S-au 
înregistrat pierderi grele în 
rîndul efectivului trupelor sai
goneze.

Timp de mai multe ore, re
latează agenția France Presse, 
patrioții, amplasați pe poziții 
întărite, au deschis focul asu
pra tancurilor saigoneze. Mai 
multe tancuri au fost distru
se. în luptă au intervenit ar
tileria și aviația americano- 
saigoneză.

De asemenea, în apropierea 
capitalei sud-vietnameze, lup
te violente, care s-au desfășu
rat timp de două zile între 
forțele patriotice și unități ale 
celei de-a noua divizii de in
fanterie a S.U.A., au luat sfîr- 
șit vineri dimineața. S-au în
registrat pierderi de ambele 
părți.

Totodată, avioane americane 
de tip B-52 au bombardat 
presupuse concentrări ale for
țelor patriotice în apropiere 
de Da Nang, în provincia Binh 
Long și în Delta fluviului 
Mekong, în apropiere de loca
litatea Rach Gia.

Comandamentul forțelor ar
matei populare cir eliberare 
din Vietnamul de SUd a dat pu
blicității un comunicat, difuzat 
de către agenția de presă „E- 
liberarea", privind bilanțul 
luptei .pe plan militar, politic 
și economic, dusă de forțele 
patriotice, precum și de 
populația Vietnamului de sud 
împotriva intervenționiștilor 
americani și a regimului de la 
Saigon. în comunicat se arată 
că începînd de lâ 30 ianuarie, 
perioada marii ofensive 
țelor patriotice, pînă în 
iulie, au fost scoși din 
380 000 militari inamici 
care 133 000 aparținînd 
lor Unite și așa-zișilor lor .a- 
liați ‘. Au fost distruse, totoda
tă. peste 4 400 avioane și eli-l 
coptere, precum și 8 730 ve
hicule militare de diferite ti
puri.

în încheierea comunicatului 
se arată că forțele patriotice își 
vor intensifica în continuare 
acțiunile ofensive

PRAGA 9 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază, a sosit la 
Praga Iosip Broz Tito, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, care, în fruntea unei 
delegații a C.C. al U.C.I., va 
face o vizită oficială de două zile 
în Cehoslovacia, la invitația Co
mitetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia.

Din delegație fac parte Mialko 
Todorovici, secretar al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I., 
Krste Țrvenkovski, președintele 
C.C. al U. C. din Macedonia, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Vladimir Popovici, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Stane Kavcici, membru al C.C. 
al U.C.I., și alte persoane ofi
ciale.

La sosire, pe aeroportul din Josef Smrkovski, 
Praga, delegația a fost întîmpi- ~ —- - -
nată de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, 
președintele Cehoslovaciei, și alți 
conducători de partid și de stat.

Cetățenii orașului Praga au fă
cut o primire călduroasă, entu
ziastă președintelui Tito. De la 
aeroport și pînă în Piața Hradu- 
lui. mii de cetățeni și-au mani
festat sentimentele de prietenie 
care leagă popoarele Iugoslaviei 
și Cehoslovaciei.

După cum transmite Taniug, 
la plecare, Iosip Broz Tito a fă-

cut următoarea declarație zia
riștilor : „Am fost invitați în Ce
hoslovacia să facem un schimb 
de păreri. Pe noi ne interesează 
dezvoltarea socială din Ceho
slovacia și constatăm că și po
porul cehoslovac are o atitudine 
prietenească față 
gem în vizită în 
deoarece aceasta 
noastră comună".•

în aceiași zi,
Praga, au început convorbirile 
dintre delegațiile C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia și C.C. al 
U.C.I.

Delegația cehoslovacă la con
vorbiri este condusă de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C. Din delegație fac parte 
Ludvik Svoboda, președintele 
Cehoslovaciei, OIdrich Cemik și 
~ ~ , membri ai
Prezidiului C.C. al P.C.C., Jozef 
Lenart, membru supleant al Pre
zidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C., și ambasadorul Cehoslo
vaciei în Iugoslavia, Ladislav Si- 
movic.

înainte de începerea convorbi
rilor, președintele Tito a făcut o 
vizită, însoțit de membrii delega
ției iugoslave, președintelui Ce
hoslovaciei, Ludvik Svoboda, la 
reședința acestuia. La întrevede
re, care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, au partici
pat membrii delegației C.C. al 
P.C.C. la convorbiri.

R. D. VIETNAM. Rămășițe 
ale unuia din avioanele 
americane agresoare dobo- 
rîte în provincia Quang 

Binh

mulți dintre dînșii în
cearcă însă o mare și 
amară dezamăgire.

Unul din cele mai 
informate cotidiene 
portugheze, GACETA 
DO LISBOA notează 
că „niciodată amenin
țarea șomajului printre 
tinerii absolvenți n-a 
fost atît de gravă și de
mare ca în acest an“. 
Potrivit datelor estima
tive ale Ministerului 
Muncii și Organizării 
Sociale, 8000 din cei

de noi. Mer- 
Cehoslovacia, 
este dorința

la Hradul din

O cursă dificilă
Șomajul tinerilor absolvenți

din Portugalia

a for- 
luna 

luptă 
dintre 
State-

Cuvintarea lui
BERLIN 9 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
A.D.N., Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 
Camerei Populare a R. D. Ger
mane, s-a referit la necesitatea 
coexistenței pașnice între cele 
două state germane. El s-a pro
nunțat pentru „restabilirea de 
relații diplomatice nonnale între 
toate statele europene", și a pro
pus ca „în interesul realizării

ȘIDINIA COMITETULUI PERMANENT 
Al ADUNĂRII NAȚIONALE A R. D. VIETNAM 
HANOI 9 (Agerpres). — La

Hanoi a avut loc o ședință extra
ordinară a Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, in cadrul căreia 
Le Thanb Nghi, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, șeful 
delegației economice guverna
mentale, a prezentat un raport 
cu privire Ia rezultatele vizitei și 
tratativelor purtate de delegație 
în țările socialiste și în legătură 
cu încheierea acordurilor privind 
ajutorul economic și militar pe

1969, acordat de aceste țări R. D. 
Vietnam.

în comunicatul dat publicității 
după ședință, Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale, în 
numele poporului vietnamez, 
mulțumește sincer partidelor, 
parlamentelor, guvernelor și po
poarelor din țările frățești pentru 
sprijinul și ajutorul prețios acor
dat poporului vietnamez pentru 
a infringe agresiunea americană 
și a continua construirea bazei 
materiale și tehnice a socialismu
lui.

securității europene, toate părțile 
interesate să ducă tratative cu 
guvernul R.D.G. și guvernul 
R.F.G., recunoscîndu-se ' egalita
tea în drepturi a ambelor 
state germane, în vederea ajun
gerii treptate la relații diploma
tice normale". Walter Ulbricht a 
cerut, de asemenea, ca cele două 
state germane să fie primite în 
O.N.U. și în organismele sale. 
El a propus începerea de trata
tive cu R. F. a Germaniei în ve
derea încheierii unui acord cu 
privire la nefolosirea forței în 
relațiile dintre cele două state 
germane. „Normalizarea relațiilor 
între cele două state germane 
poate avea loc numai pe baza 
egalității depline în drepturi și 
poate fi asigurată numai prin- 
tr-un acord, valabil din punctul 
de vedere al dreptului interna
țional, între guvernele R. D. Ger
mane și R. F. a Germaniei. Sîn- 
tem dispuși să începem tratative 
oficiale în vederea încheierii u- 
nui asemenea acord", a spus 
vorbitorul.

El a arătat că pentru asigura
rea păcii și securității în Europa 
este necesară recunoașterea fron
tierelor stabilite pe continent 
după cel de-al doilea război 
mondial.

mărul de cadre tehnice 
superioare recrutate 
normal în fiecare din 
cei zece ani anteriori. 
14 întreprinderi și două 
din institutele cele mai 
importante de proiec
tări în domeniul con
strucțiilor au anunțat 
că nu vor angaja nici 
un nou cadru teh
nic superior. Rectorul 
universității Coimbra, 
una din cele mai re
numite din țară și ai 
cărei absolvenți sînt,

cilă decît cursele de Ia 
Olimpiada din Mexic". 
E vorba, evident, de 
cursa pentru ocuparea 
unei slujbe. Ca o ilus
trare a veracității afir
mațiilor ziarului portu
ghez, un ziar vest-ger- 
man relata într-o cores
pondență din capitala 
lusitană un fapt edifi
cator. Un absolvent al 
Universității din Lisa
bona (secția drept ad
ministrativ) s-a prezen
tat la concursurile pen-

lui decepție a constatat 
că erau înscriși 160 de 
candidați pentru 5 pos
turi vacante.

...După toate sem
nele, toamna aceasta, 
sub umbra șomajului 
va fi nu un anotimp al 
împlinirilor, ci unul al 
dezamăgirii pentru 
mulți, s-ar putea spune 
chiar pentru majorita
tea absolvenților din 
ultima promoție a uni
versităților portugheze.

F. NICOARĂ

DEZBAEERILE Ml C0m 
DE SEMIEAEE

Copiii — principala victimă a conflictului dintre 
Nigeria și Biafra

Negocierile de pace 

nigeriano-biafreze
Vineri s-a desfășurat, la Addis 

Abeba, cea de-a treia ședință 
din cadrul, negocierilor de pace 
nigeriano-biafreze. In cursul șe
dinței, care s-a desfășurat cu 
ușile închise, șeful delegației bia- 
freze, Eni Njoku, a calificat pro
punerile de pace prezentate an
terior de delegația nigeriana 
drept herealiste. Principala ce
rere formulată în aceste propu
neri este, după cum s-a anunțat, 
renunțarea de către Biafra la 
desprinderea din Federația nige- 
riană.

Șeful delegației biafreze a pre
zentat, apoi, un program în șapte 
puncte de soluționare a conflic
tului. El a cerut, între altele, re
cunoașterea de către conferință 
a existenței Biafrei ca națiune 
suverană și independentă, înce
tarea imediată a ostilităților, înlă
turarea imediată a blocadei eco
nomice instituite împotriva Bia
frei de guvernul de la Lagos, re
tragerea trupelor în spatele gra
nițelor existente înainte de înce-

perea luptelor, pentru ca refu- 
giații să poată reveni pe pămân
turile lor. Pînă la realizarea u- 
nor acorduri permanente, a ară
tat Njoku, încetarea focului ar 
urma să fie garantată de către 
o forță internațională, a cărei 
constituire ar putea fi obiectul 
unor discuții ulterioare. El a 
propus pentru aceasta forța cele 
șase state membre ale Comitetu
lui consultativ al O.U.A. pentru 
Nigeria (Etiopia, Ghana, 
ria. Niger, Camerun și 
(Kinshasa) și Tanzania, 
Coasta de Fildeș și Zambia, state 
care an recunoscut, după cum se 
știe, Biafra.

Delegatul biafrez a propus, 
de asemenea, organizarea de că
tre conferința de la Addis Abeba 
a unui referendum în regiunile 
contestate.

La încheierea ședinței de 
neri, care a durat două ore, 
anunțat că negocierile vor fi 
luate luni.

Libe-
Congo 

Gabon,

vi
s-a 
re-

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a con
tinuat vineri examinarea plîn- 
gerii Iordaniei și a contra-plîn- 
gerii Israelului în legătură cu 
atacul lansat la 3 august de 
forțele israeliene împotriva 
teritoriului iordanian. Primul 
vorbitor, reprezentantul Para
guayului, Miguel Solano Lo
pez, a deplîns numeroasele 
violări ale încetării focului.

Brajesh Mishra (India) a a- 
preciat că Consiliul de Secu
ritate trebuie să-și concentre
ze acțiunea în direcția resoec- 
tării depline a încetării focu
lui, trebuie să condamne ac
țiunea militară a Israelului si 
să insiste ca toate părțile să-și 
aducă contribuția deplină la 
misiunea reprezentantului se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring.

Reprezentantul Braziliei, 
Joao Augusto de Araujo Cas
tro, a declarat la rîndul său 
că Consiliul de Securitate tre
buie să sprijine prin presti-

giul și autoritatea sa misiune/t 
lui Gunnar Jarring, insistînd 
ca toate părțile să respecte în- 
trutotul încetarea focului.

Iakov Malik, reprezentantul 
U.R.S.S., a subliniat dreptul 
la rezistență a populației te
ritoriilor ocupate, arătînd că 
nu este vorba de acțiuni ale 
unor teroriști sau sabotori ci 
ale patriotilor care rezistă 
ocupației israeliene. Consiliul 
de Securitate, a declarat el, 
trebuie să oblige Israelul să 
respecte hotărîrile Consiliului 
și *să  ia „măsurile adecvate și 
severe" în acest scop.

Muhammad El Farra, re
prezentantul Iordaniei, a pre
zentat Consiliului de Securi
tate documente fotografice 
ilustrînd, după cum a declarat 
el. „distrugerea obiectivelor ci
vile și uciderea de inocenți" 
de către aviația israeliană. 
Reprezentantul Israelului, Jo
seph Tekoah a contestat aceste 
documente și a afirmat ca 
aviația israeliană a atacat „nu
mai baze ale teroriștilor".

Alți 32 patrioți rhodesieni condamnați la moarte

Alți 32 de patrioți rhodesieni 
au fost condamnați vineri la 
moarte de înalta Curte de la 
Salisbury, în virtutea legislației 
excepționale promulgată de gu
vernul rasist al lui Jan Smith. 
Acest nou gest de sfidare a opi
niei publice din întreaga lume, 
comis de autoritățile rasiste de la 
Salisbury intervine într-un mo
ment în care disputa lor judicia
ră cu Marea Britanie este încor
dată. în aceeași zi, în care au 
fost anunțate noile condamnări, 
oficialitățile rhodesiene au reafir
mat că ignoră ordinul primit din 
partea Consiliului privat al Co
roanei britanice, organul judiciar 
suprem al Commonwealthului, 
de a-1 elibera pe Daniel Mad- 
zimbamuto, un alt patriot afri
can aflat în închisoare din anul 
1965, fără să fi fost judecat. După 
cum se știe, Consiliul privat al 
Coroanei britanice nu consideră 
valabile legile excepționale pro
mulgate la Salisbury, care împu
ternicesc autoritățile rasiste să-i

ce 
lui

condamne la moarte pe cei 
se împotrivesc guvernului 
Smith.

Observatorii politici relevă 
deși continuă să sfideze Anglia 
și să aplice fără rezerve legile 
excepționale, autoritățile de la 
Salisbury se află într-o situație 
dificilă, deoarece chiar în rîndul 
membrilor înaltei Curți rhodesie- 
ne, desemnați înainte de procla
marea unilaterală a independen
ței Rhodesiei de sud, au început 
să se manifeste divergențe de o- 
pinii în legătură cu validitatea 
acestei legislații. Unul dintre a- 
ceșlia, Dendy Young, a declarat 
vineri că va demisiona, dacă în 
cadrul întrunirii ce va avea Ioc 
în ziua următoare, majoritatea 
colegilor săi vor hotărî să ignore 
în continuare deciziile organului 
judiciar suprem al Common- 
wealthului. Hotărîrea lui Young 
ar putea determina și alți mem
bri ai înaltei Curți de la Salis
bury să demisioneze — conside
ră observatorii politici.

că,

„Coupee“ și 
austeritate
Ca de obicei, în actuala pe

rioadă, o dată cu apropierea 
toamnei, în presa britanică 
au început să apară informa
ții despre noile tipuri de au
tomobile engleze tip 1969, ce 
urmează a fi prezentate la 
tradiționala expoziție automo
bilistică din septembrie. E a- 
devărat că, în principiu, se
cretul trebuie să fie total pînă 
la respectiva expoziție. Se 
pare însă, că firmele folosesc 
pe larg trucul „indiscrețiilor" 
anticipate, pentru a-și face o 
și mai eficace reclamă.

Aflăm, așadar, de exemplu, 
că cei care dispun de veni
turi considerabile vor putea 
găsi pe piață, la prețul mai 
mult decît pipărat de „circa 
26 000 lire sterline", noul tip 
de Rolls Royce Coupee 
cu șapte locuri. Prezentat 
drept „cea mai confortabilă 
mașină a anului 1969”, Rolls 
Royce Coupee are bar, insta
lație de aer condiționat, dor
mitor pentru cîini și este în 
întregime capitonat cu piele 
de antilopă veritabilă.

Reclama în jurul unora din
tre cele mai atrăgătoare mo
dele noi de automobile tip 
1969 a fost, însă, însoțită de 
demonstrațiile organizate pa
tru zile în șir de sute de mun
citori de la firma British Light 
Steel Pressing (companie afi
liată grupului industriei de 
automobile Rootes). Ei purtau 
pancarde pe care scria : „Asi
gurați săptămîna completă de 
lucru", „Nu vrem șomaj de
ghizat" și „De ce austeritate 
numai pentru muncit^'?". 
Demonstrațiile acestea auia- 
hătut atenția opiniei publice 
de la strălucirea noilor auto
mobile îndreptînd-o spre difi
cultățile persistente ale indusjh 
triei automobilistice engleze.

Industria britanică de auto
mobile poate produce anual 
aproape 2 500 000 de mașini. 
Dar, din cauza aprigei con
curențe a concernelor de spe
cialitate din S.U.A., ca și a 
celor din R.F.G., Franța, Ja
ponia și Italia, firmele engleze 
nu sînt în stare să-și desfacă 
întreaga producție. Evident, 
firmele încearcă să-și rezolve 
dificultățile pe spinarea sa- 
lariaților. „Pentru ca automo
bilele engleze să-și recapete 
locul în comerțul internațio
nal — scrie purtătorul de cu- 
vînt al cercurilor industriale 
britanice F IN AN C I AL 
TIMES — e necesar să Aie 
făcute sacrificii. In prifad 
rînd, muncitorii trebuiefîsd 
renunțe la orice revendicări 
privind salariile". Aproxințfy-, 
tiv cu aceleași cuvinte 
primat și Ministerul forțetor 
de muncă și al productivității 
care, într-un comunicat spe
cial, aprecia că „muncitorii 
din industria automobilistică 
trebuie să-și limiteze revendi
cările și să facă unele sacri
ficii".

în ce le privește, companiile 
constructoare de automobile 
acționează prompt în impu
nerea de sacrificii muncitori
lor. Urmărind să mențină pro
fiturile la nivel înalt grupul 
Rootes (ca și altele) au pornit 
o ofensivă pe mai multe fron
turi pentru a determina mic
șorarea salariilor. 9 000 de 
muncitori de la British Motor 
Corporation au fost concedi- 
ați în cursul acestui ap. Alți 
6000 de la grupul Rootes au 
fost nevoiți să accepte o re
ducere a numărului orelor de 
lucru (cu reducerea corespun
zătoare a salariilor).

Așadar, în vreme ce amato
rilor bogați de limuzine ultra- 
luxoase companiile britanice 
le oferă un Rolls Royce Cou
pee cu banchete tapisate în 
„piele de antilopă veritabilă", 
muncitorilor din industria de 
automobile aceleași companii 
le propun bancheta dură, din 
seîndură netrasă la rindea, a 
„programelor de austeritate".

LA 9 august s-a încheiat vi
zita de schimb de experiență pe 
care o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tov. Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R.. a făcut-o în R. P. Po
lonă, la invitația C.C. al 
P.M.U.P. Delegația a purtat 
convorbiri la C.C. al P.M.U.P. 
asupra activității organelor și 
organizațiilor de partid din sec
torul industriei carbonifere po
loneze și a vizitat o serie de 
orașe Și obiective industriale 
poloneze din bazinul carbonifer 
silezian Katowice.

Cu prilejul încheierii vizitei, 
ambasadorul României la Var
șovia, Tiberiu Petrescu, a ofe
rit în saloanele ambasadei un 
cocteil la care au participat re
prezentanți ai C.C. al P.M.U.P., 
activiști de partid, reprezen
tanți ai Ministerului Industriei 
Carbonifere și Energetice, zia
riști. Au fost de față membri 
ai ambasadei române.

• ZIARUL forțelor armate in
doneziene „Ampera“ a anunțat 
vineri că în sudul provinciei 
Blitar, în Java de vest, a fost 
interzis accesul oricăror vizita
tori.

Această măsură a fost luată 
ca urmare a intensificării miș
cării insurecționale în această

regiune. unde — după cum men
ționează ziarul citat — se des
fășoară în prezent operațiuni 
militare.

Joi după-amiază s-au înre
gistrat noi incidente rasiale 
în Ghetoul negrilor din Miami 
Beach, la cîțiva kilometri de 
locul unde se desfășura Con
venția Partidului Republican. 
După cum transmite agenția 
France Presse, poliția a inter
venit trăgînd focuri de armă 
asupra demonstranților care 
protestau împotriva reprezen
tării necorespunzătoare a ne
grilor la Convenția Republi
cană. Se crede că numeroși 
participanți la demonstrație 
au fost atinși de gloanțe. Au
toritățile au trimis la locul in
cidentelor elemente din garda 
națională a statului Florida 
pentru a ajuta poliția.
• PESTE 600 de africani, băr

bați și femei, au fost arestați 
zilele trecute la Johannesburg

slclu mrt
pentru că au încălcat legea care 
prevede ca toți oamenii de cu
loare sa aibă asupra lor adeve
rințe speciale eliberate de auto
rități, relatează agenția M.A.P. 
Adeverințele speciale pentru a- 
fricani au fost introduse de au
toritățile rasiste de la Pretoria 
pentru un control mai sever a- 
supra deplasării africanilor.

9 VINERI dimineața asupra 
capitalei Marii Britanii s-a 
abătut o furtună însoțită de Dloi 
torențiale. Datorită acestui fapt 
traficul aerian a fost serios per
turbat. Poliția londoneză a fost 
nevoită să închidă pentru un 
moment tunelul rutier care 
leagă aeroportul de căile de 
acces exterioare pentru a per
mite pompierilor să evacueze 
apa care împiedică circulația.

• PRINCIPALUL mijloc de a 
reduce tensiunea între diferite 
țări este normalizarea relațiilor 
comerciale. subliniază într-un 
editorial revista americană „The 
Journal of Commerce".

„Pe termen lung, cel mai bun

mijloc de a reduce tensiunea în 
lume îl constituie sporirea co
merțului și relațiile comerciale 
zilnice. Aceasta înseamnă nu 
numai relații comerciale între 
țările occidentale, ci și între 
Est și Vest — scrie revista. 
Există un număr de țări occi
dentale care doresc să reducă 
dependența lor economică fața 
de S.U.A. și consideră că la 
aceasta se va putea ajunge nu
mai prin extinderea însemnată 
a relațiilor lor comerciale", se 
spune în încheierea articolului.

• ALGERIA s-a oferit să me
dieze în criza ivită în relațiile 
dintre Siria și Liban, ca urmare 
a măsurilor economice adoptate 
de guvernul de la Damasc.

Consiliul de Miniștri libanez, 
prezidat de șeful statului, Char
les Helou, a fost informat asu
pra acestei propuneri de minis
trul afacerilor externe, Fuad 
Butros.

9 COMISIILE pentru proble
mele bugetare ale Camerei Re
prezentanților și Camerei Con

silierilor se vor reuni vineri și 
respectiv sîmbătă pentru a in
terpela guvernul japonez asupra 
politicii sale externe și interne.

Această hotărîre, potrivit unei 
informații transmise de agenția 
Jiji Press, a fost adoptată în 
urma cererii adresate guvernu
lui de trei partide de opoziție 
— socialist, socialist democratic 
și Komeito.

La început, liderii partidului 
de guvernămînt liberal demo
crat au încercat să se eschive
ze, motivînd că actuala sesiune 
extraordinară a Dietei nu este 
în măsură să se ocupe de ase
menea probleme, însă sub pre
siunea deputaților celor trei 
partide au fost nevoiți să dea 
curs cererii lor.

• SURSE autorizate din ca
pitala Greciei au făcut cunoscut 
că primul ministru, Gheorghios 
Papadopoulos, va avea la sfîr- 
șitul acestei săptămîni o primă 
întrevedere pe Insula Mykonos, 
cu senatorul Edward Kennedy, 
care își petrece vacanța aici îm
preună cu familia sa. la invita
ția armatorului grec Aristoteles 
Onassis. Se precizează că în 
timpul întrevederii vor fi abor
date o serie de probleme ale si
tuației internaționale.

EM. RUCAR

SOMALIA. Imagine din Mogadiscio
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