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Cel de-al VIII-lea Congres al 
U.T.C. sublinia că „una din 
formele importante de mani

festare a sentimentelor de dragoste 
pentru patrie și locul natal și, tot
odată, o activitate menită a contri
bui la educația prin muncă a tine
rilor s-a dovedit a fi munca volun- 
tar-patriotică a tineretului, care are 
la noi o tradiție frumoasă și înde
lungată".

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Congres, tinerii au participat în a- 
nul care a trecut Ia numeroase și 
importante acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică. Rezultatele obținute 
constituie dovada certă, concretă, a 
faptului că tinerii sînt pe deplin 
conștienți că prin această contribu
ție ajută la înfrumusețarea patriei, 
la dezvoltarea ei economică și so
cială.

Economiile realizate prin acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică între
prinse de organele și organizațiile 
U.T.C. în cursul anului 1966 ating 
valoarea de circa 385 milioane lei. 
în anul care s-a scurs, tineretul 
patriei a colectat și predat oțelării
lor 250 000 tone metale vechi, a con
tribuit la dezvoltarea fondului fo
restier cu 4 000 hectare, îngrijind, 
totodată, arboretele de pe o supra
față egală cu 12 200 hectare.

La aceste succese se adaugă și 
cele raportate de tineretul din agri
cultură, care a participat la efectua
rea diverselor lucrări de îndiguiri, 
desecări și terasări de terenuri în 
pantă, precum și la întreținerea a 
660 000 hectare pășuni și finețe 
turale.

Punînd un mai mare accent 
caracterul educativ al acțiunilor 
ganizate, organizațiile regionale
U.T.C. Ploiești, Galați, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Hunedoara au 
antrenat un număr mare de tineri 
la activitățile întreprinse, obținînd 
rezultate bune în îndeplinirea anga
jamentelor. Biroul Comitetului Cen
tral al U.T.C. a luat hotărîrea ca, în 
funcție de rezultatele obținute în 
îndeplinirea integrală a angajamen
telor privind munca patriotică, să 
acorde distincții celor mai bune or
ganizații regionale ale U.T.C. în ca

na-

pe 
or
ale

drul unor adunări festive, Comite
tului regional Ploiești al U.T.C. 1 sc 
va atribui Drapelul și Diploma de 
Onoare a C.C. a] U.T.C., iar Comi
tetului regional Galați al U.T.C., 
Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C. 
Comitetele regionale ale U.T.C. vor 
acorda, de asemenea, Diploma de 
onoare a comitetului regional orga
nizațiilor raionale și orășenești 
care s-au situat pe locuri fruntașe 
în acțiunile de muncă voluntar-pa
triotică.

Rezultatele anului trecut au con
stituit, dincolo de bilanț, un imbold 
pentru îmbunătățirea lor în acest 
an. Biroul C.C. al U.T.C. a stabilit, 
în acest sens, măsuri menite să con
tribuie la intensificarea muncii vo- 
luntar-patriotice, măsuri care își 
propun o aprofundare, în primul 
rînd, a conținutului educativ al ac
țiunilor de muncă patriotică, ridi
carea lor pe o treaptă calitativ-su- 
perioară, cit și sporirea eficienței 
lor economice. Plenara C.C. al 
U.T.C. din ianuarie a. c., făcînd o 
analiză critică a muncii voluntar- 
patriotice desfășurate anul trecut, a 
stabilit formele și metodele cele mai 
adecvate pe care trebuie să le folo
sească organizațiile U.T.C. în desfă
șurarea viitoarelor acțiuni de mun
că voluntar-patriotică.

Unul din neajunsurile care s-au 
manifestat în cursul anului 
trecut, l-a constituit acela că 

nu toate acțiunile voluntar-patrio- 
tice au fost concepute pe baza unei 
largi consultări a tinerilor. Dorin
țelor acestora li s-a răspuns nu o 
dată prin acțiuni de mică întindere, 
care n-au reușit să cuprindă o par
ticipare numeroasă.

Multe acțiuni au avut caracter 
sporadic, întîmplător, de asalt, des
fășurate în grabă, fără alt scop de
cît acela al obținerii unor rezultate 
de moment. S-a pierdut adeseori 
din vedere o trăsătură foarte im
portantă a acestor acțiuni: educa
ția tineretului prin muncă, asigu
rarea unui bogat conținut educativ, 
tineresc, antrenant.

„Scînteia tineretului"
(Continuare in pag. a V-a)
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Pe un cargou de 4 500litone, realizat la 
Șantierul Naval Galați, se montează in

stalația radar

...Ora 18, gara Cotroceni
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ȘANTIERE

Marți 7 februarie, o- 
rele 18, în gara Cotro- 
ceni se aprindea, la una 
din linii, o luminiță ver
de — semn de „liberă 
trecere". „Ochiul" se
maforului avea o sem
nificație aparte : sem
nul de „liberă trecere" 
nu era dat, ca de obi
cei, pentru stația ur
mătoare, ci călăuzea 
neîntrerupt distanțele 
de-a lungul a 456 km. 
Un tren cu peste 20 de 
vagoane, purtînd o în
cărcătură de metal 
vechi, pornea din Bucu
rești cu destinația HU
NEDOARA. Era întîiul 
dar al acestei primăveri 
oferit de tineretul Ca
pitalei oțelăriilor huna- 
dorene. Veniseră să-i u- 
reze „drum bun" peste

o sută de tineri, însoțiți 
de drapele, acordeoane, 
cîntec. Erau parcă ală
turi de ei alte mii da 
tineri de la Vulcan fi 
23 August, de la Gri- 
vița Roșie și Atelierele 
centrale I.T.B., din ma
joritatea întreprinderilor 
Capitalei, care numai în 
primele 6 zile ale lunii 
martie strînseseră prin 
muncă voluntar-patrio- 
tică însemnata cantita
te de 345 tone metal 
vechi.

...Un fluierat scurt, și 
trenul se pune în miș
care. Se fac semne de 
salut, se flutură brațe. 
Peste cîteva ore, la Hu
nedoara o altă luminiță 
verde îi rostea primul 
„bun venit".

I. ANDBEIȚA

PRO ȘI CONTRA

6 RĂSPUNSURI DIN PARTEA

MAI MULTA ENERGIE

DEVA (de la corespon
dentul nostru)

La sfîrșitul primelor 
două luni ale acestui an, 
datorită utilizării agrega
telor și instalațiilor la pa
rametrii optimi, energeti- 
cienii de la Termocentra
la Paroșeni au livrat sis
temului energetic național 
peste plan 4 000 000 KWh 
energie electrică, produc
tivitatea muncii lor fiind 
cu 1,1 la sută mai mare 
decît cea planificată.

In același timp, ei au 
realizat importante eco
nomii de combustibil con
vențional și uleiuri «pe. 
ciale.

CiT BENEFICIAZĂ INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE
ȘCOALA

MĂSURAT! ÎN TONE

TIMPUL CAMPANIEI AGRICOLE!

REZOLVAREA,
LA CAPITOLUL
ORGANIZAREA

Relatam in ziarul nos
tru de ieri adeziunea de 
care s-a bucurat in rin- 
dul tinerilor ampla ac
țiune de muncă voluntar- 
patriotică organizată du
minică în Capitală. Men
ționam, de asemenea, că 
la fel de convingătoare 
răspunsuri au dat la 
chemările acestei primă
veri întreg tineretul 
patriei, din sate și orașe. 
Telefoanele redacției au 
fost in aceste zile conti
nuu ocupate, stenogra
fele au avut de lucru 
pină seara tirziu cu 
consemnarea acestor răs
punsuri primite din 
partea corespondenților 
noștri regionali a unor 
activiști ai comitetelor 
regionale U.T.C., a nu
meroșilor corespondenți 
voluntari.

In numărul de astăzi 
relatăm succint cîteva 
din aceste stenograme.

• BRAȘOV — Organi
zația U.T.C. de la Uzina 
„Tractorul" raportează: 
„Tinerii din toate secțiile 
uzinei, participînd la strin- 
gerea deșeurilor de metal, 
au predat pină la această 
oră 700 tone fier vechi. 
Cantități însemnate au 
fost colectate și de către

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Șl ÎNCĂ UNUL DIN PARTEA

NOASTRA DESCOPERIREA PRIMĂVERII.
Foto: FLORIN ȚAGA

MUNCII“
aparență, campaniile agii» 
prin pregătire și desfășu- 
prin mijloacele folosite ri

CU, SAU ÎMPOTRIVA MODEI
(Fotografie primită in ca
drul concursului . Contem

porani cu Cincinalul)

In 
cole, 
rare, 
scopul țintit, se aseamănă foarte 
mult între ele. Dar numai în 
aparență. Dotarea sporită cu noi 
utilaje, cu cantități tot mai mari 
de îngrășăminte chimice, expe
riența pozitivă acumulată de oa* 
meni în organizarea treburilor, 
conduc nemijlocit la operativi
tate și îmbunătățirea permanentă 
a calității lucrărilor efectuate, 
premize sigure pentru sporirea 
producțiilor la hectar.

Acum, cînd a fost declanșată 
campania agricolă de primăvară, 
unitățile și-au organizat în așa 
fel munca incit să poată folosi 
din plin toate aceste posibilități ? 
Unefc da I In altele însă în orga
nizarea muncii mai dăinuie încă 
serioase deficiențe. Iată, de pildă, 
cum este întîmpinată primăvara 
în raionul Corabia.

„Mai mult decît în alți ani, 
primăvara aceasta timpurie oferă 
condiții excelente începerii și 
desfășurării lucrărilor agricole din 
epoca I" — așa a început discu
ția noastră cu tovarășul inginer 
Constantin Tiugan, vicepreședin
te al Consiliului agricol raional. 
Dacă mai adăugăm că în acest an 
dispunem de un număr sporit de 
tractoare și alte utilaje agricole, 
de cantități mai mari de îngră
șăminte chimice, conturăm deo
sebit de clar condițiile favora
bile, din toate punctele de ve
dere, ale prezentei campanii. Cu 
toate acestea, nu pot spune că 
peste tot am pornit cu dreptul..;

— Cauzele ?...
— Din toamnă au rămas peste 

zece mii hectare teren neeliberat 
de coceni, ceea ce a adus, firește, 
la neefectuarea arăturilor pe o 
mare suprafață. Multe coopera
tive agricole și brigăzi de trac
toare sînt nevoite acum să diri
jeze o bună parte din forța de 
muncă la eliberatul și aratul te
renurilor, în dauna lucrărilor nor
male de sezon.

Situația este, intr-adevăr, cri
tică. Pentru recuperarea acestor 
rămîneri în urmă, în așa fel, in
cit însămințările să fie efectuate 
în timpul optim, este nevoie de 
o perfectă organizare a muncii, 
de o dozare judicioasă a efortu-

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Nu mică este curiozi
tatea fiecărui om de-a 
ști, încă în viață, cum va 
arăta omenirea în viitor, 
după ce el nu va mai fi 
pe lume. Unul încearcă 
să-și facă o imagine a- 
supra viitorului pe te
meiul descoperirilor ști
ințifice de pe acum pre
vizibile ; altul, după dez
voltarea rapidă a tehni
cii ; un al treilea scru- 
tînd sondajele psiholo
gice și morale ale artei 
celei mai noi și așa mai 
departe.

Anatole France, care 
iubea paradoxul, vedea 
lucrurile altfel. Ca să 
dea de-o parte vălul

compact ce ascunde tai
nele viitorului, el cerea 
un lucru simplu : „Da- 
ți-mi de pe acum — zi
cea autorul „Grâdinei lui 
Epicur" — un jurnal de 
mode, ca să văd cum se 
vor îmbrăca femeile la 
un veac după moartea 
mea. Și gătelile lor îmi 
vor spune mai mult des
pre omenirea viitoare 
decît toți filozofii, ro
mancierii, predicatorii, 
savanții".

Firește, gluma nu tre
buie primită cuvînt cu 
cuvînt. Dar nici respin
să de plano. Oricum, ea 
subliniază importanța pe 
care moda o are în viața

de Lascâr Sebastian
omului, cum și posibili
tatea de a desluși din 
semnele ei, dacă nu în 
întregime, măcar ceva 
din stadiul unei civiliza
ții.

„JURNALUL DE MODE"

Șl ISTORIA

In orice caz moda cu 
variațiile ei ne vorbește 
despre gusturile unei e- 
poci, ceea ce nu e puțin 
lucru. Purpura de Țyr, 
de pildă, după care um-

careblau romanii și pe 
o plăteau cu sesterți grei, 
ne furnizează unele in
dicii despre rafinamentul 
industriei textile feni- 
ciene și totodată despre 
înclinațiile 
romanilor, 
poate da o 
noscînd că 
nici sclavii 
în purpură 
negalitatea 
tentă în Roma 
In sfîrșit, 
moda unei perioade is
torice cu moda altei pe
rioade, putem deduce 
cîte ceva despre mersul

estetice ale 
Ba ne mai 

idee — cli
nici plebea, 
nu se drapau 
— despre i- 
socială exis- 

antică. 
compari nd

evolutiv, ca și despre 
transformările revoluțio
nare ale societăților ci
vilizate. Un exemplu : 
în vremea noastră — pe 
care ne-am obișnuit 
s-o numim „secolul vite
zei" — cerințele modei 
impun nevestei sau fetei 
să stea două ore la coa
for, deși una e tunsă „ti
fos" cealaltă ă la gar- 
con, adică podoaba ca
pilară nu le e deloc a- 
bundentă. La care se cu
vine să adăugăm că ele 
nu sînt lipsite de ocupa
ție : nevasta poate fi doc
toriță, funcționară sau 
macaragiță, iar fata — 
studentă, sau stenografă, 
sau bobinatoare. Ești

îndreptățit să te întrebi: 
dacă în secolul vitezei, în 
ciuda ocupațiilor care 
cer efort și cea mai mare 
parte din timp, femeia 
stă două ore la coafor 
pentru aranjarea a nu 
prea multe fire de păr, 
ce se întîmpla oare în 
secolul al XVII-lea fran
cez, de pildă, cînd acele 
dairies de qualite, doam
ne din înalta societate, 
purtau coafuri montante 
ce atingeau înălțimea de 
o jumătate de metru ? 
Cel puțin un sfert din 
viață și-l cheltuiau pen
tru coafat, deși coaforul

SNOBUL

(Continuare
in pag. a Il-a)

Ca să nu repetăm peri
colul de a lăsa probleme
le suspendate ca o sabie 
celebră legată de un fir 
de păr, gata-gata să cadă 
ghilotină cînd i-e lumea 
mal dragă celui ce vede 
mai de grabă paiul din o- 
chlul vecinului, să spunem 
direct că snobul este omul 
neîmpăcat cu disciplina, 
adică cu Înregimentarea 
fățișă, totală, necondițio
nată. Snobul își țese din 
permanente iluzii platoșă

pe care o fetișizează in fel 
și chip. Cum 7 Rețeta e 
tot așa de simplă c.um 
șînt uneori cele repetate 
în fața televizorului _
dar doamne ferește nu în 
timpul aventurilor Sfîn- 
tului ! Desigur că snobul 
poate fi întîlnlt de la vir-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
In pag. a V-a)
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Cind trec pe lingă 
Căle două Școli noi ridi
cate in comuna noastră 
Cindești, raionul Piatra 
Fieamț — sau străbat 
ulițele luminate, îl salut 
în gind pe Mitrică. 
L-am cunoscut intr-tina 
din zilele anului 1948. 
Firav, învirtea in miini 
o căciulă mițoasă, roa
să pe la margini:

— Moș Tache, am 7 
clase, uite colea diplo
ma. Vreau și eu să-i 
învăț pe oameni să scrie 
și să citească. (In cele 
șase sate ale comunei 
începuse acțiunea de 
alfabetizare). Ce eia 
să-i zic I Eu terminasem 
5 clase cu 42 de ani in 
urmă I „Bine Mitrică, 
hai la director" Și 
ne-am dus. Băirînul în- 
vățător Gheorghe Cap
șa l-a privit pe sub o- 
cheiuri, a zîmbit și l-a 
spus „Să știi. ci-i fără 
leafă" I Mitrică a dat 
din umeri.

Așa a decenii „das

PRIMA

Dl II

BĂRBĂȚIE

au luciul metalic ;

geometrice, 
metalicăo placă 

miinile...

TACHE 
VASILACHE 

cooperator

Simte înfiorarea metalului strecurat în mine, 
Alunecind în jurul ei, asemeni uleiului 
Incrustat în miinile tatei...

ȘTEFAN IONEȘpU 
Ocna Mureș

mîinile,
fierului pe care-J modelează zilnic

FRINCU
CONSTANTIN 

brigadier 
constructor

SĂPTĂMlNA

TINERII OR

VASILE DONOSE

I. SAVA

Bună dimineața munte I

subiectiv 
drumării

internaționale, 
fost, desigur,

G. PANTEA 
Timișoara

Foto i V. COLONELU 
București

dintre cei mai talentați ti- 
instrumentiști, Cornelia Va- 
Cristescu Crimhilda și Ne- 
Miltiade, care, sub condu- 

dirijorului Iosif Conta, au

în rîndnl marilor violo- 
tării. Nu putem părăsi 
idee fără a aminti că. în 
ani. gratie în cea mai

Vernisaj la Lupeni

-K
de „Tribuna tinerilot 

alte două remarcabila 
au

(de astă- 
dimensionat 

majestuozitațea 
opus beethove-

CU CINCINALUL
căl" într-o seară lă «n 
cerc , a doua seară zo
rea în alt cătun cu căr
țile subțioară. Le era 
drag' oamenilor. Cind 
s-a înjghebat o școală 
fi la

Capșa 
parte

Țirdeni, bătrlnul

beau pentru lecțiile 
interesante, 
drumindu-i 
trebuia să învețe mai 
fllfii, el.
1950 a părăsit comu
na oamenii i-au simțit

dar 
pe

in- 
alții

Cind în

ani

catedră
m-o luat de-o

— Tache, cine zici 
tu să predea ? Du-te de 
vorbește cu Culbecea. 
Așa băiat...

Doi ani a stat Mitrică 
la catedră. Copiii îl iu-

lipsa. După trei ani l-au 
sărbătorit pentru caii fir 
cativul de „foarte bine" 
de pe diploma de învă
țător și pentru numirea 
sa ca director al școlii.

L-a sărbătorit satul și 
la terminarea Instituia-

Iul. Roadele muncii sale 
neobosite ? Două gene
rații de copii absolvenți 
a 4 clase, patru gene
rații care au terminat 
ciclul V—VIIl,

Dacă veniți în comu
nă întrebați de Dumi
tru Culbecea. S-ar pu
tea să nu fie la școală 
ci la căminul cultural. 
E sufletul artiștilor a- 
matori. Dacă nu este 
nici aici, atunci încer
cați la sfatul popular : 
cite n-are de rezolvat 
un vicepreședinte l

Am trecut asedră pe 
lingă cămin. Răzbătea 
în uliță cintul. Am zim- 
bit și l-am îmbrățișat 
părintește, în gind, pe 
cel care, în urmă cu 19 
ani, rotindu-și căciula 
mițoasă mi-a spus :

— Moș Tache, vreau 
să-l învăț pe oameni să 
scrie și să citească !

Priviți mîinile !
Mîinile acestea aspre, 
mari șl bătătorite —
Mînîile acestea, în a căror crăpături 
Stă ascuns uleiul mașinilor, șpanul 
Gravlnd figuri
Ca pe
Priviți

Și ele, 
Luciul 
Dfndu-i mereu altă formă, altă valoare 
Priviți mîinile tatei...
Sint reci ca metalul
Și totuși...

Miinile acestea au ridicat un nou bărbat 
Și i-au modelat ființă, aspră ca și ele, 
Dăruindu-i căldura fierului incins.
...Din aceste miini, a rămas ceva în mine, 
Ceva care a modelat, puternică, bărbăția 
Poate de aceea Ia atingerea mea 
lumea se înfioară
Poate de aceea...

ERATA LA ‘66 Se conturează viitoarele hale

Scrisoarea a venit pe adresa 
Școlii tehnice veterinare din Dra- 
gomirești-Vale. „Vă mulțumim 
pentru fapta elevului Ilie Braga- 
direanu" ; semnat președintele 
cooperativei agricole din Pietrele. 
Iată pe scurt despre ce este vorba.

Elevul nostru se afla în pe
rioada de practică. Se străduia 
să-și însușească meseria, să aplice 
cunoștințele din școală. într-o zi 
a aflat că 300 de oi ale coope
rativei s-au îmbolnăvit din cauza 
consumului mare de lucernă. Pînă 
la stînă erau 6 kilometri. Situația 
nu suferea nici o întîrziere. Vii
torul zootelihician a înțeles că I 
se cere să-și arate de pe acum 
cunoștințele. Și nu numai cunoș
tințele I

Drumul l-a străbătut în goana 
cailor. încă nu se înnoptase. La ora 
3 dimineața oile erau salvate. 
Ciobanii știu cită bucurie poate 
face unui tînăr, aflat la început 
de drum, o primă scrisoare de re
cunoștință. Ea nu se va uita nici
odată.

Nu-i deloc simplu 
să scrii despre comu
na sau satul în care 
locuiești, deoarece ori 
cît de mult te-ai stră
dui să înfățișezi ceea 
ce este nou trebuie să 
revii continuu asupra 
datelor, faptelor, oa
menilor. Și e firesc : 
Se construiește in
tens, oamenii se ma
turizează, succesele 
se înmulțesc; deci...

în ultimii ani, co
muna Făcăeni, raio
nul Fetești, și-a înscris 
în cronica contempo
rană : 2 școli de 4 ani, 
una de 8 ani cu 12 
săli de clasă, 2 cămi-

ne culturale, casă de 
nașteri, staționar pen
tru copii, farmacie, 
cofetărie etc. Viața a 
devenit mai complexă 
și munca oamenilor 
mai cu spor. Din ve
niturile realizate, a- 
proape 1 000 de coo- 
peralori și-au durat 
case împodobindu-le 
cu flori.

La sfîrșitul lui, ‘66 
s-a terminat construc
ția căminului cultural 
din satul „Progresul" 
și a dispensarului din 
Făcăeni.

1967 a intrat și la 
noi cu planuri mai 
mari. Locuitorii vor

contribui la recon
strucția școlii de 4 
ani, la ridicarea celor 
două săli de dans 
peutru tineret (la Băi- 
ța și Făcăeni) a com
plexului comercial. în 
timpul liber, tineri și 
vîrstnici vor amenaja 
parcul șj vor partici
pa la modernizarea 
străzii principale. în 
cel de-al doilea an al 
cincinalului, comuna 
noastră va fi mai fru
moasă și mai bogată.

Prof. dr. CONSTANTIN 
SIMIONESC U

ȚIE, PARTID!
Țle partid iți datorez,
Primul meu gind născut din zori. 
Că tu mi-ai dai putința ca să cint, 
La vioara minunatei țări...

Iți datorez cuvîntul, fermecată chele, 
Care-mi deschide poarta gliei, 
Din care tot culeg, și nu mă satur, 
Neprețuitul fruct, al omeniei.

Ție partid iți datorez culoarea. 
De albastru cer al existenței mele, 
In care brazi și fagi, semeți se-nalță 
Gătindu-mi umerii cu stele....

ZINA PETRESCU 
vinzătoare

Inițiativa Direcției Muzicale a 
Radioteleviziunii de a organiza 
ciclul de concerte lunare „Tri
buna tinerilor soliști" Se bucură 
de o apreciere tot mai entuzias
tă. „Tribuna" prilejuiește con
fruntarea și totodată afirmarea 
unora diijtre cele mai valoroase 
vlăstare ale sensibilității și ta
lentului muzical ale poporului 
nostru.

Caracterul stimulativ al aces
tor manifestări, reflectat în inte
resul cu care un mare număr de 
tineri instrumentiști se pregătesc 
și doresc să fie programați, dar 
mai cu seamă, în ținuta artistică 
înaltă a celor mai multe dintre 
participări, fac din concertele 
„Tribunei tinerilor soliști" eveni
mente artistice memorabile, a- 
preciate ca atare în viața muzi
cală, a întregii țări. Aceste con
siderații ne-au fost sugerate, o- 
dată în plus de ultimul concert 
al „Tribunei" în cadrul căruia 
am avut bucuria să ascultăm pe 
unii 
nori : 
sile, 
noiu 
cerea 
oferit iubitorilor de muzică mo
mente de încântare artistică.

Sobrietatea și profunzimea in
terpretării dovedite de pianista 
Cristescu Crimhilda — inter
preta concertului nr. 1 de Beetho
ven — tonul cald, precizia into
nației, frumusețea frazării, ob
servate în execuția concertului 
lui Mozart, de către fagotistul 
Nenoiu Miltiade, muzicalitatea 
excepțională, strălucirea tehni
că, comunicativitatea, elocvența 
sentimentului topit în fluidul 
muzicii, caracteristice interpretă
rii date de Cornelia Vasile con
certului nr. 2 de Paganini, (una 
dintre cele mai dificile lucrări 
din literatura genului), iată numai 
cîteva dintre aspectele definito
rii ale acestei frumoase seri mu
zicale.

Ne-a plăcut, în primul rtnd 
violonista Cornelia Vasile, elevă 
a profesorului Eugen Cuteanu, 
în clasa a Xl-a a Liceului de 
Muzică din Timișoara, unul din
tre cele mai proeminente talen
te, în mîinile căreia vioara cîn- 
tă. vorbește, visează. în ciuda 
celor 18 ani. Cornelia Vasile po
sedă o tehnică violonistică a- 
proape ireproșabilă.

Sîntem convinși că o îndru
mare competentă pe măsură ta
lentului și pregătirii ei actuale, 
va deschide Corneliei Vasile noi 
orizonturi, care să o situeze. în 
curînd. 
niști ai 
această 
ultimii 
ma’-e măsură activității rodnice 
desfășurate în liceele de muzi
că din întreaga tară, s-a afirmat 
un îmnnrtant număr de talente; 
unele dintre ele nn s-an realizat 
însă. în viata miiz-'-ilă coresmm- 
zător promisiunilor inițiale.

Cauze sînt, evident, multiple. El« 
decurg, după părerea noastră, 
din insuficiența acțiunilor de 
programare și popularizare a 
acestor elevi în concerte publice 
precum și din caracterul, uneori 

’ ' al selecționării și în- 
acestora.

Mături 
soliști" 
manifestări muzicale au trans
format săptămîna trecută într-d 
reală competiție a tinerilor in
terprets

In primul rînd O.S.T.A. ne-a 
oferit cu sprijinul Orchestrei 
simfonice a Cinematografiei cel 
de-al II-lea concert din șirul ma
nifestărilor închinate tinerilor 
interpreți care au dobîndit îri 
stagiunea trecută laurii unor 
mai mari sau mai mici con
cursuri muzicale internaționale.

Revelatorie a 
înainte de toate apariția Gornis
tului Paul Staicu, Bogăția, tonul 
și tehnica îl atestă de la prima 
frază drept un virtuos unic al 
acestui dificil instrument. Paul 
Staicu este însă în același timp 
un muzician de înaltă cultură 
(a făcut și studii de dirijorat) iar 
cîntul îău relevă o adîncă pă
trundere spre izvoarele partitu
rii, o excepțională cunoaștere H 
stilurilor.

Ceilalți patru protagoniști al 
serii — Vasile Martinoiu, Adri
ana Codreanu, Mugur Bogdan șl 
în special Ludovic Spiess, au fă
cut o nouă demonstrație a va
lențelor cu totul deosebite de 
acelora care reprezintă școala 
vocală românească.

Vocea caldă, pătrunzătoare a 
lui V. Martinoiu, virtuțile dra
matice ale A'drianei twdreanu, 
admirabila muzicalitate a lui 
Mugur Bogdan, “ luminozitatea 
vocii lui Ludovic Spîess, au im
pus din primul moment, au 
transformat concertul într-o rea
lă trecere în revistă a unor re
marcabile forțe interpretative.

In sfîrșit, ca întotdeauna îna
intea plecării într-un turneu în 
străinătate. Filarmonica a pro
gramat (în dorința de a avea 
mai mult timp pentru repetiții) 
un simplu concert de „concer
te", care chiar dacă n-a solicitat 
decît minime eforturi colectivu
lui simfonic, a oferit o memora- 
bilă întîlnire cu trei dintre cele 
mai interesante tinere forțe in
terpretative ; Paul Staicu (în a- 
cest concert într-tin Mozart re
dat cu o vastă gamă expresivă), 
Nicola# Șarpe, un talentat vio
loncelist din orchestră în con
certul lui Saint-Saens șl atît da 
râvnitul Radu Lupu 
dată în „Imperial 
cu toată forța și 
necesară marelui 
nian).

(Urmare din pag. I) 

vferiea acasă, deci nu e- 
râu silite pe deasupra 
să-și aștepte rîndul la 
cască. De unde poți trage 
ușor concluzia câ acele 
„doamne de calitate" se 
bucurau in principal de 
calitatea... trîndăviei, a 
parazitismului. Și trâ- 
gînd asemenea concluzie 
logică, vei mai putea 
trage și altele : asupra 
poziției sociale a femeii, 
asupra familiei, asupra 
unor moravuri în gene
re. Așadar, jurnalul de 
mode, din mai multe 
puncte de vedere, nu e 
de disprețuit. El poate 
constitui o mărturie, un 
document istoric tot atît 
de valabil ca Și fosilele 
omului de Neanderthal, 
ca și tabletele ae la Su
mer, ca și Digestele ro
mane.

ÎMPOTRIVA

UNUI „MONSTRU"
Șl PENTRU FRUMUSEȚE

însă, din cercetarea a- 
tenlâ a „istoriei cos
tumului" se poate tra
ge o concluzie în 
mare, larg cuprinză
toare. și anume că moda 
este una din expresiile 
setei de frumos a omu
lui. sete veșnic neostoi
tă, cum și a nevoii lui 
permanente de schim
bare a impulsului său 
spre ceva mereu nou. 
înl oarsă. concluzia a- 
ceasta ne indică sila fiin 
tei umane față de ceea 
ce este urît și lupta ei cu 
plictiseala, monotonia, 
platitudinea confortabil 
instalate.

Aceste înclinații sta
tornice și caracteristice 
firii noastre și-au găsit 
cea mai puternică re
flectare artistică — în 
ciuda exagerărilor, chiar 
cele îngăduite artei — în 
cel puțin trei din poe
ziile lui Baudelaire, acest 

părinte — cum pe drept 
a fost socotit — al mai 
tuturor curentelor mo
derne in literatură. îh- 
tr-una din poezii, care-i 
și cea dinții a volumu
lui său, poetul ne con
centrează atenția asupra 
unui „monstru" care-i 
„și mai urît, și mai tică
los. și mai spurcat" decît 
toți monștrii ce popu
lează „menajeria infamă 
a păcatelor noastre" și 
care bucuros ar face din 
întreg pămîntul o ruină 
și ar înghiți lumea în- 
tr-un căscat" Și rri-i nu
mește : „E PLICTISUL!" 
înlr-alta, poetul ridică 
osana Frumuseții, ea 
„care cuprinde în ochiul 
ei și zorile și amiiigul" 
și se arată nepăsător că 
ea ne-ar fi trimisă „de 
Satan sau de Dumne
zeu" Zice : „înger sau 
Sirenă, nu-mi pasă, cîtă 
vreme faci universul mai 
puțin hidos și clipele 

mai puțin apăsătoare", 
în cea de-a treia poezie 
Călătoria, afirmă necesi
tatea noului, chiar dacă 
nu l-am putea atinge 
decît prin moarte. Vrem 
să ne scufundăm — spu
ne poetul „în adîncul 
Necunoscutului ca să 
descoperim NOUL" De 
altfel, apariția lui Bau
delaire însuși a fost sa
lutată de Victor Hugo 
tocmai pentru că aducea 
în poezie un frisson 
nouveau „un fior nou".

Prin urmare, oricare 
dintre noi e oricînd în
clinat să parafrazeze un 

CU, SAU ÎMPOTRIVA

MODEI ?
bine cunoscut vers : „Sa
lut celui ce creează dan
suri noi 1“ și să excla
me „Salut modei care 
creează forme noi !“ Și 
cu t^ate acestea...

SE PUN MAI MULTE

de nou cit.se pretinde și 
ni se pare nouă ? Nu e. 
adică, de cele mai mai 
multe ori o revenire la 
forme vechi, pe «are

ÎNTREBĂRI

De exemplu, o pri-
mă întrebare : Este
noul totdeauna chiar atît

le-am uitat sau pe care 
ignoranța noastră nu 
le-a cunoscut niciodată ? 
în „Jurnalul" său picto
rul Delacroix este, în a- 
ceastă privință, calego- 
rio : „Noul este foarte 
vechi, s-ar putea spune 
chiar că este întotdeauna 
cel mai vechi". Piciorul 
se referă la artă' Noi ne 
putem referi cu atît mai 
vîrtos la modă. Am cu
noscut o tînără de-o 
nespusă drăgălășenie, 
care se mîndrea nevoie 
mare, mai acum vreo 
doi ani cind era foarte 
„la modă", cu șlițui 
înalt al fustei sale de 
tergal. Era încredințată 

— și de aici, și mîndria 
ei — că șlițui aceia, des
coperi ndu-i în mers sau 
în fotoliu ceva din fru- 
muse'ea coapsei, era o 
invenție cu totul și cu 
totul nouă. Dar despre 
noutatea șlițUlul nici nu 
poate fi vorba. Căci, da
că I drept că virtuoasele 
matroane ale Romei an
tice se înveșmîntau în 
stola — haină albă, lun
gă pînă la pămînt — 
nu-i mai puțin adevărat 
că tinerele romane, du- 
cîndu-se să se plimbe 
sub porticele din Cîmpul 
lui Marte — purtau lin- 

teolum caesum — rochie 
scurtă, despicată („cae- 
sum" înseamnă tăiat) din 
pînză de in, fină, rară, 
cam în felul borangictr- 
lui nostru. Deci, noul e 
de cele mal multe ori o 
revenire la ceea ce a fost 
de mult și de mult a fost 
ui lat.

Altă întrebare ar 
suna : Cît. poale dura 
noul în calitatea lui de 
„noutate" ? Este evident 
pentru oricine că noul 
nu poate rămîne nou Ia 
infinit. în ce privește 
moda lâ Bru.yere consta
tă : „O modă abia a dis
trus o altă modă, că e 
desființată de una și mai 

nouă, care și ea cedează 
celei următoare și care 
nu va fi cea din urmă... 
Atunci, moda cea mai 
curioasă șl care face mai 
multă plăcere ochilor 
este și cea mai veche..." 
Acest veșnic flux și re
flux al modelor ne dă o 
idee despre valoarea u- 
nui asemenea soi de nou
tăți. Ele amintesc fragi
litatea, inconsistența, 
măcar că și frumusețea 
gingașei libelule care nu 
durează — vorba poetu
lui — decît l’espace 
d’un matin", „răstimpul 
unei dumineți". Spre 

sfîrșitul veacului trecut, 
în cele mai strălucite 
saloane londoneze, Oscar 
Wilde își făcea apariția 
cu o enormă crizantema 
lâ butoniera redingotei. 
Faot'il era nu numai 
frapant, neobișnuit, nou, 
dar și unic. Cu toate a- 
cestea dacă Wilde n-ar 
fi scris „Portretul lui 
Dorian Grey" și „Prințul 
fericit", și „Salomeia" 
și „Balada temniței din 
Reading" n-ar mai fi ră
mas nimio din crizante
ma lui, de mult și defi
nitiv s-ar fi scuturat ne
prihănitele și parfuma
tele petale ale compo- 
zeei sale.

ÎNTRE NOU Șl RECENT

S-ar putea oare dedu
ce de aici, din rapidita
tea cu care noul moare, 
din linsa lui de sevă 
consistentă și perenă, din 
schimbările lui fulgeră
toare, că nu mai au nici 
un rost, că sînt inutile 
căutarea noului și accep
tarea lui de îndată ?

Ca să răspunzi cum se 
cuvine acestei întrebări, 
trebuie negreșit să faci 
apel la etimologie care 
de multe ori te învață 
mai mult decît semanti
ca. Originea vocabulei 
„modă" o găsim, cum se 
știe, în adverbul latinesG 
modo, care înseamnă: 
adineaori, de curînd, re
cent. Or, aici se impune 
o disociere. Nu tot ce e 
recent este, implicit, nou 
Am văzut cît de nou era 
foarte recentul șliț la 
fustă. Dimpotrivă există 
noutăți veritabile care 
de mult nu mai sînt re
cente, dar care își păs
trează, dacă nu calitatea 
de nou, o valoare per
manentă. La apariția 
lui, sistemul heliocentric 
al lui Copernic a fost iz
bitor de nou, deși intuiri 
ale sistemului le aflăm 
încă lă elinul Aristarh 
din Samos, iar imediat 
înairitea polonezului, la 
germanul Nicolaus Cusa- 
nus A fost atît de izbi
tor de nou, îneît a deve
nit și supărător pentru 
concepția teologală asu
pra „facerii lumii" și fi
xității ei, coricepție do
minantă în acel timp și 
gata, prin puterea biseri
cii catolice, să treacă la 
represiuni drastice îm

potriva oricărei „nou
tăți" încălcătoare de 
dogme. Se știe ce era să 
pățească, dacă nu abjura 
la timp, Galileo Galilei 
care îmbrățișase și susți
nuse sistemul coper ni- 
can. Era să pățească 
ceea ce, nu mult înaintea 
lui și din aceleași cauze, 
pățise Giordano Brtino : 
arderea pe rug. Aseme
nea „noutăți" nu numai 
că au cerut jertfe pînă 
să fie acceptate, dar au 
răscolit lumea care nu 
se potolește decît cu tre- 
cei-ea timpului, cînd 
noul devine ceva obiș
nuit. Sistemul lui Coper
nic, su amendările adu
se de cercetările și des
coperirile științifice mai 
noi. a rămas în picioare 
ca o banalitate. Și toc
mai noul care ajunge 
truism are preț, iar nu 
acel lucru recent care 
moare subit și care ooa- 
te reînvia, cîhd și bind, 
pentru o durată de viața 
tot atît de efemeră. în 
orice caz, confuzia dintre 
aceste două feluri de 
„noutăți" este cel pui in 
regretabilă. De cele mai 
multe ori, e funeslă. 
N-avem, deci nici un 
motiv să renunțăm la 
permanenta căutare a 
noului, cîtă vreme e vor
ba de acel nou care are

DEVA (de la cores
pondentul nostru)

De curînd, la Clu
bul din Lupeni a fost 
deschisă o expoziție 
de pictură care apar
ține Iui M. Mihai, un 
tfnăr frezor la Ter
mocentrală din Paro- 
șeni și membru al

cercului de artă plas
tică din localitate.

Expoziția cuprinde 
20 de lucrări de o 
mare diversitate te
matică : „Construc
tori", „Prima lecție", 
„Natură statică", ..La 
mina Paroșeni", „Pei
saj de toamnă".

toate șansele să se inte
greze obișnuitului coti
dian. adăugind mereu 
cite ceva la cunoașterea 
lumii.

„CONTRA VÎNTULUI"
N-aș vrea ca din cele 

spuse pînă acum tînârul 
meri cititor, să tragă con
cluzii eronate. Adică 
n-aș vrea să mă prindă 
intr-uri colț și să mă în
trebe : „Atunci, dum
neata ești împotriva mo
dei ?! „A nu! Nu poți fi 
contra a ceea ce s-a ivit 
pe lume odată, poate, cu 
coborîrea omului din co
paci și care dăinuie pînă 
în zilele noastre. Vreau 

„Peisaj de iarnă" 
etc.

Aceasta e a 19-a 
expoziție organizată 
în decurs de un an 
la Clubul din Lupeni 
de către membrii 
cercului de artă plas
tică și fotografică.

să spun că un fenomen 
atit de vechi și de trai
nic ca moda nu poate fi 
negat, nu poate fi măcar 
trecut cu vederea. Cine 
zice : „Eu sînt contra 
vîntului 1“ — este ca și 
cind ar mărturisi : „Eu 
sînt un stupid l“. Contra 
vîntului omul poate să 
ia unele măsuri de apă
rare, dar n-are cum fi 
„principial" contra vîn- 
tu-iui. Moda, am văzut, e 
unul din semnele setei 
noastre de frumos. N-am 
respinge, chiar numai 
din inconștiență, rația 
noastră de frumos coti
dian, dacă am respinge 
moda ? Și apoi, cîți ti
neri, în tulburătoarele 
lor amintiri nu asociază 
fără a cădea în fetișism, 
pe întîia lor iubită, pier
dută pentru totdeauna, 
cu rochia frumoasă pe 
care fata a purtat-o la 
prima întîlnire ? O păr
ticică de frumusețe — 
zice poelul englez John 
Keats în „Endymion" — 
este o bucurie niciodată 
stinsă" și e greu să nu 
fii de acord cu spusa 
poetului.

(Sfîrșitul într-un 
număr viitor).

i
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Tinerii cu care urmează să mă în
tâlnesc au aproape aceeași vîrstă. 
Mai poartă cu ei propria lor formă 
din anii trecuți, fac afirmații nesi
gure despre viață și despre lume, 
sînt plini de proiecte — intr-un cu- 
vînt sînt minunați! „E vîrsta la care 
oamenii se mai joacă cu mingi colo
rate și sînt totodată uimitor de pro
funzi" — spunea cineva. „E vîrsta la 
care oamenii au simțul epocii. Sînt 
moderni fără nici un efort!“ E tot
odată, vîrsta care dă multă bătaie de 
cap pedagogilor și părinților și în le

gătură cu care s-a risipit și se risi
pește multă cerneală tipografică.

Deci, au 17 sau 18 ani. Sînt fru
moși, arată bine, învață mulțumitor 
și, mai ales, nu sînt „cazuri". Să dis
cutăm deci cu ei, unele detalii ale 
vieții lor prezente, care fac obiectul 
multor procupări pedagogice. Să-i 
lăsăm să vorbească, ne interesează 
punctul lor de vedere și îl vom 
transcrie brut, fără comentarii, chiar 
dacă răspunsurile vor fi uneori gre
șite. îi lăsăm cititorului dreptul la 
replici la clarificări și corecturi.

O discuție 
condusă de 

MIOARĂ 
CREMENE

Ce te leagă de școa
lă ? Te desparți ușor, 
sau greu de școala pe 
care o frecventezi ?

lonescu Ștefan (clasa 
a X-a) : Te desparți mai 
greu de o școală unde ai 
condiții bune de studiu. 
Te desparți ușor de o 
școală veche, demodată...

Georgescu Olga (clasa 
a Xl-a) : Nu este adevă
rat, eu de vechea școală 
m-am despărțit greu, 
deși era mică. După pa
tru sau cinci ani de în
vățătură. ni s-a construit 
alături o clădire nouă, 
desigur. cu mult mai 
frumoasă. Aveam ace
iași profesori, aceiași 
colegi. Totuși, dincolo 
mă simțeam mai bine, 
era plăcut, intim...

Tomescu Veronica 
(clasa a X-a) : Primii ani 
de învățătură i-ani fă
cut în provincie. Clădi
rea noastră a fost mai 
modestă la început, dar 
apoi ne-am comasat cu 
o școală de maiștri și 
după aceea s-au (unit 
trei corpuri de școli. Tn 
toți acești ani, vă închi
puiți, am fost cu aceiași 
colegi, cu aceiași profe
sori, am schimbat doar 
localul, dar cred că dacă 
s-ar fi pus problema să 
plec. în măsura în care ar 

depins de mine, nu aș 

fi făcut-o. Ar fi însem
nat să fac noi cunoștin
țe, iar eu mă acomodez 
greu ; pe urmă, contea
ză locul unde ai început: 
unde ai învățat să ții 
condeiul în mînă și ai 
legat primele prietenii.

Gedo Nicolae (clasa a 
Xf-a) : Am urmat mai 
mulți ani în aceeași 
școală și cînd am plecat 
nu mi-a părut rău...

Borundel Mihaela (cla
sa a X-a): Nu știu de ce, 
dar eu am în general 
nostalgia locurilor. E 
imposibil să-ți aduci a- 
minte cu plăcere de o 
școală prin care ai tre
cut repede, plină cu 
elevi pe care n-ai ajuns 
să-i cunoști. Aspectul 
exterior — dacă e mo
dernă sau ușor demoda
tă — vine în al doilea 
rînd.

Rogati Vladimir: Nu 
aspectul, ci preocuparea, 
atmosfera de învățătură 
hotărăso cînd trebuie să 
alegi într-o clădire mo
destă. un colectiv de pro
fesori ne-a trezit pasiu
nea pentru învățătură...

Cum se formează 
prestigiul unei școli ? 
Credeți în prestigiul 
școlii unde invățați ?

Rogati Vladimir: O 

școală poate fi mai mult 
sau mai puțin cunoscută 
Popularitatea de care se 
bucură e primul indiciu 
al prestigiului.

Tomescu Veronica: In 
clasa a IX-a cînd am 
dat examenul de admi
tere la Liceul „Mihail 
Eminescu", el se afla de 
ani de-a rîndul pe locul 
I la cor. Anul trecut la 
un concurs cu Liceu] 
„Gh. Șincai", noi am 
ieșit primii...

Pavel Constantin (cla
sa a X-a) : Cred că li
ceul „Gh. Șincai", este 
chiar un liceu de presti
giu... Elevii învață bine. 
Și activitatea sporti
vă este bogată : în
special mi se pare
interesant modul de
desfășurare al orelor 
de educație fizică. De
exemplu, a avut loc o 
oră deschisă la care au 
participat tovarășii pro
fesori din întreaga țară. 
A fost pentru noi o ma
re bucurie, o mare satis
facție ; am fost aleși 
dintr-un număr însem
nat de școli.

Tomescu Veronica : 
Acesta este un aspect 
„extern" ai renumelui...

Olga Georgescu : Mai 
important e cum se des
fășoară învățătura.

Tomescu Veronica ;

Profesorii noștri au o 
anumită vîrstă, au ex
periență, deci au avut 
timp să-și facă un renu
me. De pildă, profesorul 
nostru de fizică, tovară
șul Tânase, a publicat o 
culegere de probleme ; 
tovarășul Dogaru, pe 
care îl avem ca profesor, 
a scris manualul de 
limba română : de ase
menea, tovarășul profe
sor Marcu... Colegii mei 
și cu mine îi admirăm ; 
mulți elevi se înscriu la 
liceul nostru, fiindcă au 
auzit de dînșii...

Rogati Vladimir : Cred 
că putem trage o con
cluzie. Prestigiu) unei 
școli este cu atît mai ri
dicat cu cît s-a făcut 
mai remarcată prin re
zultatele obținute în di
ferite direcții — învăță
tură, activitate cultural- 
artistică. concursuri cîș- 
tigate, competiții spor
tive

Nu vi se pare că 
obligația de a crea 
școlii un renume o 
puneți astfel pe sea
ma altora... Dar oare 
nu contribuie la el 
și elevii? Poate chiar 
absolvenții ?

Rogati Vladimir : Așa 
este. Există în Capitală 
licee vechi, cu tradiții 
care sînt binecunoscute 

pentru că elevii pe care 
i-au format s-au străduit 
și au ajuns actuali oa
meni de știință, ingineri 
apreciați, scriitori, ar
tiști. Este cazul liceelor 
„Nicolae Bălcescu", „Gh. 
Lazăr", „Gh. Șincai", 
„Petru Groza". Alături 
de ele au apărut însă și 
licee noi al căror pres
tigiu e încă în formare. 
Dar oricît ar dori elevii 
și profesorii acest lucru, 
ce prestigiu își poate 
forma un liceu care a 
fost pur și simplu nu
merotat ? Cum se poate 
mîndri un absolvent cu 
o cifră... 24 sau 32, sau 
35 ? Ai impresia că va
loarea școlii depinde di
rect de mărimea numă
rului. Și altceva: vor
beam despre școala 
mea veche, la care țin, 
pentru că merită. Dar 
uneori absolvenții ei au 
căutat să-și scuze lipsa 
de cunoștințe cu faptul 
că au învățat la o școa
lă de la marginea ora
șului. E de datoria noas
tră, ca absolvenți, să 
luptăm pentru presti
giul fostei școli.

Ce rol joacă amă
nuntele vestimentare, 
de pildă, uniforma, 
in viața voastră șco
lărească ?

Dacu Sergiu : (clasa a 
Xl-a). Uniforma e im- 
pdftantă pe stradă fiind- 

~tăTîl ÎTicunoștiințează pe 
cei din jur că ești elev... 
De multe -ori, ți se pun 
în oraș tot felul de în
trebări : ce ești, unde lu
crezi și altele... Unifor
ma, bineînțeles, rezolvă 
totul.

Gedo Nicolae : In uni
formă mă simt mai bine. 
Nu pot spune că îmi pla
ce prea mult, dar mă 
simt comod în ea. Uni
forma e o ținută de lu
cru.

Veronica Tomescu : Și 
eu consider că e foarte 
necesară, fiindcă este co
modă. E drept, am văzut 
într-o revistă străină că 
în unele țări, elevii stau 
în bănci fără uniforme... 
Școala, acolo însă nu 
este obligatorie, o frec
ventează cei cu posibili
tăți materiale. înseamnă 
că unul este îmbrăcat 
mai bine și altul mai 
sărăcăcios. Este posibil 
ca profesorii să țină sea
mă de acest lucru.

Rîpeanu Grigore (cla
sa a IX-a) : Uniforma? 
Ea exprimă faptul că în 
fața obligației de a în
văța, toți sîntem egali.

Borundel Mihaela : O 
clasă în care fiecare e 
îmbrăcat altfel, pare de
zordonată. Dar mai este 
ceva : la noi în clasă, 
învață elevi care, sînt 
singuri la părinți, iar 
alții fac parte din fa
milii cu mai mulți 
copii. Firesc, nu toți 
au aceleași posibili
tăți materiale. De aceea, 
sînt fete care își fac uni
formele din tergal, în 
timp ce altele le cumpă
ră de ia magazin gata 
confecționate. E drept, 
„nu haina face pe om". 
Poate că fetele îmbră
cate cu uniforme „de 
gata" sînt eleve mai bu
ne. Dar este și aceasta 
un fel de inferioritate...»

îți porți cu plăcere 
uniforma ?

Tomescu Veronica : 
Port uniforma la școală 
și cu alte ocazii școlare. 
Dacă mă duc undeva, nu 
o îmbrac...

Guță Radu (clasa a 
X-a): Pentru mine este 
o plăcere să port unifor
ma în orice împrejurare. 
Păcat însă că întreține
rea ei este destul de 
grea : poate și pentru că 
o folosesc zi de zi. 
Stăm mult în bancă și 
hainele se lustruiesc.

Georgescu Olga : Și eu 
îmi port cu plăcere uni
forma, mai ales anul a- 
cesta — ultimul an. Gă
sesc că uniforma e mîn- 
dria unui elev și în nici 
un caz nu trebuie să se 
lepede de ea. De cînd 
s-a adăugat bluza, uni
forma fetelor arată mat 
bine. E mai cochetă. 
Materialul este însă de 
calitate inferioară, tre
buie mereu călcat cu 
cîrpa udă, iar dacă 
vrem să-l scrobim, nu 

se poate — rămîne șifo
nat... Pe băieți i_am 
auzit vociferînd în le
gătură cu cămășile albe. 
Ele trebuie schimba
te zilnic, mamele, acasă, 
sînt obligate necontenit 
să spele. Cred că ar fi 
mai practic să se intro
ducă cămașa bleu și la 
băieți. în general, să se 
găsească un material 
mai bun, mai rezistent 
la purtat, care să nu se 
șifoneze așa ușor. Spe
cialiștii noștri s-ar putea 
gîndi să realizeze un 
material dintr-o „com
poziție" care să reziste 
pentru destinația : uni
formă școlară.

Pavel Constantin: 
Port cu plăcere unifor
ma. Totuși, cred că pen
tru elevii mai mari — 
costumul ar putea fi mai 
frumos. Ar trebui să se 
găsească o linie mai e- 
legantă, mai tinerească. 
Sîntem elevi de liceu și 
ar trebui să se facă o 
distincție. Pe urmă cum 
se deosebește un liceu 
de altul ? Ar trebui să 
se știe de la uniformă.

Hosu Vladimir (clasa 
a X-a): Vara este foarte 
greu să porți uniforma 
pentru că e foarte groa
să. Noi nu ne mai putem 
duce la școală cu panta
lonii scurți, ca elevii 
mici...

Cum ați dori să fie 
uniformele ?

Veronica Tomescu : Să 
fie făcute dintr-un ma
terial ceva mai plăcut, 
mai puțin rigid. Ar pu
tea exista bluze de gală, 
cu gulerașe drăguțe șj 
manșete duble. Cînd te 
duci la o reuniune, la 
un spectacol, să-ți facă 
plăcere să arăți că ești 
elev...

Georgescu Olga : Fru
musețea uniformei de
pinde și de cine o poar
tă. îngrijită, arată bine 
din orice material.

Rîpeanu Grigore: Uni
forma nu poate fi un 
costum de gală, nu-i pu
tem cere tot felul de 
amănunte care să o facă 
egală cu un costum de 
seară. Nu asta se urmă
rește. Ea reflectă legă
tura dintre școală și 
școlari.

Rogati Vladimir : De 
ce, de pildă, uniformele 
liceenilor sînt aceleași 
cu ale școlarilor din cla
sele mici ?

Rîpeanu Grigore : De
sigur, toți am vrea să 
avem uniforme frumoa
se, care să ne dea un aer 
mai tineresc și să-i ajute 
pe cei din jur să deose
bească școala în care în
vățăm. Aceasta ține de 
prestigiu] școlii și de 
mîndria noastră perso
nală... Vreau să spun 
însă că uniforma reflec
tă legătura dintre elev 
și școală în general, e un 
indiciu că acel ce o 
poartă are o preocupare 
în viață și un țel. Au 
existat înaintea noastră 
multe generații de elevi 
care au purtat uniforme 
mai puțin frumoase ca 
ale noastre, dar și-au iu
bit foarte mult școala...

Care este, după 
părerea voastră, pro
filul elevului modern?

Rîpeanu Grigore : Nu 
poți concepe un elev 
care să aibă toate cali
tățile „ideale". Trebuie 
să sesizezi o notă parti
culară, indiferent dacă 
e fată sau băiat, o tră
sătură după care să-l 
recunoști și să-l ai în 
minte. De exemplu, pa
siunea pentru o anumită 
specialitate...

Georgescu Olga : Ele
vii noștri au pasiunea 
sportului ..

Gedo Nicolae : Nu ex
clusiv. Eu l-am practi
cat multă vreme îm
preună cu matematica. 
Acum am rămas numai 
cu această a doua pa
siune.

Badea Valeriu : După 
mine, sportul nu consti
tuie pentru elevul mo
dern o pasiune, ci pur și 
simplu un exercițiu care 
întărește voința.

Guță Radu : în afara 
pasiunii lui și a învăță
turii în general, elevul 
sau eleva modernă tre
buie să se mai priceapă 
la ceva ; să-l preocupe 
muzica sau literatura.

Hosu Vladimir: în 
școală întîlnim însă 
elevi foarte buni care 
nu se preocupă de nimic 
în afara învățăturii, nu 
participă la o singură 
oră de educație fizică — 
totuși sînt considerați 
„elevi ideali".

lonescu Ștefan: Ei 
nu-și ajută colegii, nu 
iau parte la acțiuni co
mune și într-adevăr sînt 
adesea mai bine pregă
tiți. Asta însă ajunge să 
semene a egoism, iar 
cînd sînt lăudați, se 
laudă egoismul. Cunosc 
cazuri concrete la noi la 
școală. Nume nu dau...

Hosu Vladimir : Mă 
întreb dacă elevul mo
dern și ideal, trebuie să 
fie cel mai bun din 
clasă ?

Gedo Nicolae : De fapt 
„ideal" e să luăm 10 fără 
să învățăm.

Borundel Mihaela: 
De multe ori, cei ce sînt 
socotiți elevi ideali, plac 
mai ales tovarășilor pro
fesori.

Guță Radu : Hai să 
lăsăm gluma la o parte; 
elevul ideal trebuie să 
fie neapărat un elev 
bun, pentru că fără cu
noștințe nu poți fi la cu
rent cu viața, cu ceea ce 
creează contemporanei
tatea, nu poți fi mo
dern. Vreau să spun că 
înveți și din interes...

Rîpeanu Grigore: Cred 
că un elev sau o elevă 
ideală, trebuie să aibă 
notele cele mai bune, 
pentru că notele vin ca 
o urmare a muncii de
puse acasă. Elevul mo
dern, muncește cu plă
cere.

Borundel Mihaela : Se 
vorbea adineauri despre 
ajutorarea colegilor. Ce 
se înțelege prin asta ? 
De pildă, în timpul unei 
teze, ți se pun din bănci 
întrebări... Dacă răs
punzi, te întrerupi din 
ideea pe care o urmă
rești, pierzi vreme... Și, 
bineînțeles, regulamentul 
nu permite... Dacă nu 
răspunzi, colegii consi
deră că ești retrograd.

Tomescu Veronica : îi 
poți ajuta pe cei slabi 
înainte de teză...

lonescu Ștefan : De 
altfel, dacă îi sufli cui
va un cuvînt, iar el nu 
cunoaște subiectul, cu 
ee-1 ajuți ?

Borundel Mihaela : 
Totuși se poate întîmpla 
să fie vorba de un elev 
foarte bun, căruia să-i 
scape ceva, un amănunt 
care îl oprește să conti
nue...

lonescu Ștefan : Dacă 
e un elev slab n-are rost 
să îi sufli, ar însemna 
să-i spui toată lecția. Dar 
dacă este un coleg serios, 
poți să-l ajuți.

Un elev modern 
se cunoaște și după o 
anume ținută, sau îm
brăcăminte ?

Tomescu Veronica : 
Un băiat modern și 
ideal, la vîrsta aceasta 
așa cum mi-1 închipui 
eu... Ținuta-i este corec
tă, reglementară și tre
buie să aibă o notă cît 
mai bărbătească, cît mai 
presțigioasă, să fie băr
bat adică. Un coleg al 
meu și-a croit din stofă 
școlară o uniformă scur
tă, cu despicături exage
rate și umblă tot timpul 
cu gulerul ridicat. La 
uniformă și-a comandat 
niște pantofi cu vîrf în
doit și, bineînțeles, se 
pieaptănă cu breton. Nu 
știu cine i-a spus că așa 
e frumos. Mie însă, deși 
e un elev bun, îmi lasă 
întotdeauna o impresie 
de elev neserios. E ne
cesar să arăți că ai tre
cut de vîrsta copilăriilor 
la vîrsta noastră, parcă 
mai mult poate decît la 
alte vîrste Un băiat care 
e îmbrăcat decent face o 
impresie de o mie de ori 
mai bună decît unul cu 
„mutră de papițoi"...

Popescu Claudiu : Și 
eleva modernă, se îm
bracă simplu, fără exa
gerări...

Hosu Vladimir: Dar 
știe ce i se potrivește...

Popescu Claudiu : Știe 
să aleagă lucrurile care 
i se potrivesc și la o re
uniune poartă o pieptă

Iată stimați cititori, părerile prietenilor 
noștri (nădăjduiesc că în timpul discuției au 
devenit și pentru dv. cunoscuți). Ei nu sînt 
decît cîțiva și, de aceea, urmînd sfatul Miha- 
elei, nu ne vom grăbi să generalizăm. Mai a- 
les că — după cum se remarcă — unele în

trebări au avut răspunsuri interesante, dar 
nu întotdeauna sigure, nu întotdeauna fon
date. Ne luăm îngăduința față de ei de a 
pune în discuția dumneavoastră — părinți 
profesori, elevi — părerile lor pentru elucida
rea noastră, a tuturora. Vă propunem deci

i • Ce-i datorați, ca elevi, școlii ? Cum ajutați ia creșterea 
prestigiului ei, acum?; dar atunci cînd veți fi absolvenți?

• Exista sau nu „elevul ideal" ?; ce calități întrunește el ?
• Ce calități întrunește, după părerea voastră, colegul 

adevărat; dar adevărata colegă ?

• Purtați din plăcere uniforma sau din obligație? Uni
forma e pe gustul vostru, contribuie la definirea voastră ca 
elevi ?

• Care sînt locurile de întîlnire, de distracție etc. unde 
" * socotiți acceptabilă prezența elevului ? în ce condiții ?

nătură plăcută, nu ceva 
care să o facă să semene 
cu o vampă...

Gedo Nicolae : Nu e 
deloc plăcut să vezi o 
elevă care se fardează...

Dacu Sergiu: Fardul 
și o anume pieptănătură 
pot semăna la un mo
ment dat cu o uniformă.

lonescu Ștefan : în 
schimb, de multe ori, fe
tele se îmbracă destul 
de asemănător, totuși a- 
ceeași haină pe două 
persoane diferite pare cu 
totul alta...

Oare un elev 
modern respectă 
regulile de bună 
purtare ?

Rogati Vladimir: In 
principiu le cunoaște, 
dar nu știe încă întot
deauna să le aplice. 
După părerea mea 
„bună purtare" în
seamnă să te porți 
cît mai omenesc, cit 
mai simplu.

Tomescu Veronica : 
Eu am mulți colegi 
care atunci cînd mă 
văd în pauze, îmi să
rută mîna. Poate nu 
este obligatoriu, dar 
cred că aceasta face 
parte din politețe, e o 
trăsătură de caracter. 
Băiatul e bine să se o- 
bișnuiască din școală să 
fie respectuos cu fetele.

lonescu Ștefan : Fete
le au pretenția să fie sa
lutate, și e normal. Dar 
cum să spui bună ziua 
cuiva care întoarce ca
pul ?

Tomescu Veronica : 
Mai întîi, fata trebuie 
să schițeze un gest pen
tru a fi salutată. Dacă 
întoarce capul, înseamnă 
că, dintr-un motiv sau 
altul, nu dorește să fie 
salutată. Dar cînd se 
duc la cofetărie, băiatul 
trebîiie să se simtă obli
gat să plătească ? O fată 
modernă'e bine să se in
tereseze dacă celălalt 
are bani.

Georgescu Olga : Dacă 
ești prietenă cu un băiat 
este norma] să îți plă
tești partea ta. Dar dacă 
intri pentru prima dată 
cu un băiat într-o cofe
tărie el n-o să accepte.

Tomescu Veronica : 
Dar banii de cofetărie 
nu sînt nici ai ei nici ai 
lui. Sînt ai părinților.

Gedo Nicolae : Nu este 
obligatoriu. Elevul poate 
munci, poate avea veni
turi proprii... Eu cîștig 
dînd meditații...

Tomescu Veronica : 
Tot așa pot avea și eu 
banii mei și mi se pare 
firesc atunci să-1 invit, 
la rîndul meu, pe băial 
la un spectacol, la un 
film, la o prăjitură...

Gedti Nicolae : Gestul 
nu poate fi acceptat...

Guță Radu : Eu nu 
m-am lămurit ; nu știu 
ce e modern : să plătești 
la cofetărie tu, ca băiat, 
sau să-și plătească fie
care. Și nu știu dacă. în 
genera], e foarte impor
tant.

Pârpăliță Adrian : 
Poate confundăm obi
ceiurile noastre, cu re
gulile de bună purtare ?

Vorbiți despre 
relații. în ce relații 
sînteți cu colegii și 
colegle voastre ?

Tomescu Veronica : 
Aș vrea să fiu prietenă 
cu un băiat, să nu ne 
ascundem greutățile, 
dacă îi lipsește ceva să 
mi-o spună deschis.. Din 
păcate, însă, de multe 
ori băieții devin obraz
nici, gesturile sînt mai 
libere și cînd se obiș
nuiesc cu fetele nu-și 

controlează cuvintele, nu 
sînt atenți la ținută.

lonescu Ștefan : Sînt 
două feluri de relații. 
Unele, rămășițe ale co
pilăriei, se compun din 
sîcîieli permanente între 
colegi... Altele însă, de
vin mai interesante, mai 
serioase, mai intelectua
le.

Popescu Claudiu : Sîn
tem colegi, învățăm îm
preună, deci mă port la 
fel cu băieții ca și cu 
fetele.

Badea Valeriu: In
tr-adevăr, sînt fete cu 
care poți fi un simplu 
coleg, cu care te ajuți la 
învățătură... Dar multe 
îți pricep greșit cuvin
tele, sînt neîncrezătoare, 
se simt ușor jignite... Pe 
semne consideră că nu 
poți avea la adresa lor 
decît intenții tandre...

Hosu Vladimir : Con
vorbirile noastre cu fe
tele nu se rezumă la 
probleme școlare. Discu
tăm despre spectacole, 
despre muzică. Dansăm 
împreună. Eu cred că o 
elevă modernă, ideală, 
trebuie să știe să dan
seze.

Gedo Nicolae: După 
mine s-a uitat tot 
timpul un lucru : un 
băiat ideal și o fată 
ideală trebuie să fie în
drăgostiți...

Dacu Sergiu : Sînt și 
eu de părere că pot fi 
îndrăgostiți, dar nu tre
buie.

Georgescu Olga : Re
lațiile dintre băieți și 
fete sînt în special de 
colegialitate. E drept, 
noi socotim că băieții 
nu au întotdeauna o a- 
titudine delicată, dar 
nota o dăm noi fetele. 
Eu afirm că băieții se 
poartă urît cu unele 
eleve și, dimpotrivă, 
foarte frumos cu altele; 
depinde de personalita
tea fetei. Depinde de fie
care...

Ce localuri frec
ventați, pînă la ce 
oră ?

lonescu Ștefan : La 
cafenea nu intru, la res
taurant, uneori, dar nu 
singur, cu părinții și, 
mai ales, merg sîmbătă 
seara ; a doua zi e du
minică și-mi permit. U- 
neori rămîn pînă la 11 
sau 12.

Rogati Vladimir ; Cînd 
sînt anumite ocazii, poți 
merge la local. Dar lo
calul, frecventarea lui, 
să nu devină o obișnu
ință.

Gedo Nicolae: Dacă 
asiști la reuniuni, ești 
obligat să rămîi cît ră
mîne și „fata ideală"...

lonescu Ștefan : In 
orice caz, nu pînă la 9 
sau 9 și jumătate, cum 
scrie în carnet.

Tomescu Veronica : 
Noi nu avem localuri a- 
nume, cluburi sau ba
ruri sau cofetării în 
care să ne petrecem 
timpul liber, între noi 
elevi-' și unde să ni se 
servească produse de 
patiserie, de cofetărie, 
sucuri. Am putea găsi 
aici diverse jocuri dis
tractive pentru elevii 
între 16 și 18 ani. Acum 
elevii merg la cafenele 
la cofetării ; aici se și 
bea, se fumează.

După părerea voa
stră, un elev modern 
poate consuma bău
turi alcoolice ?

Gedo Nicolae: Un e- 
lev nu trebuie să consu
me băuturi alcoolice de 
nici un fel.

Hosu Vladimir : Un 
pahar de vin la masă, 
asta da, se poate...

Borundel Mihaela : 
Poate că nu ar trebui 
să se servească băuturi 
alcoolice tinerilor, în 
restaurante. Mă gîndesc 
că aceasta ar fi un mij
loc simplu și sigur. Cînd 
un client care cere al
cool și pare prea tînăr, 
ospătarul ar trebui să-i 
ceară dovada că a tre
cut de majorat...

Georgescu Olga : Da 
obicei la reuniunile pe 
care le organizăm acasă 
rinții ne prepară șpriț. 
Băieții beau uneori be
re... Nu cred că e rău, 
dacă nu se face abuz.

Gedo Nicolae : Avem 
un coleg care bea într-a- 
văr.

Borundel Mihaela: 
Este adevărat; avem un 
astfel de coleg în școa
lă. Dar e vorba de unul, 
proporția e mică, trebuie 
să ne ferim să generali
zăm... Există o categorie 
de elevi care se îmbra
că sau se poartă ieșit 
din comun și cei din jur 
se grăbesc să ne pună 
etichetele, își fac o pă
rere proastă despre elevi 
în general. Cițiva tineri 
sînt neserioși și oamenii 
maturi exclamă : „Vai, 
tineretul de astăzi !“ Să 
nu exagerăm...

Chiar dacă e 
vorba de unul sin
gur, puteți avea in 
privința lor o atitu
dine activă ?

Gedo Nicolae: S-ar 
putea, dar nu cicălin- 
du-i... ci vorbindu-le 
prietenește...

Tomescu Veronica: 
Totuși, e bine să se dis
cute și în clasă. Opinia 
noastră contează. Noi 
am avut un caz în cla
să. Tovarășa dirigintă a 
fost înțelegătoare cu el, 
în sensul bun al cuvîn- 
tului. A stat de vorbă cu 
colegul noștțu de la om 
la om. Poate a ajutat-o 
și faptul că era apropia
tă ca vîrstă de noi. în
tr-o zi, după ore, s-a ți
nut o adunare U.T.C. în 
care am analizat împre
ună cu toată clasa situa
ția. Elevul de care vor
besc era el însuși dispe
rat de situația școlară 
grea în care se afla... A 
reieșit că se lăsa antre
nat de false prietenii. 
Nici n-avea cu cine să 
se sfătuiască, părinții lui 
fiind despărțiți... Cred 
că sfaturile noastre l-au 
ajutat.

Cum puteți con
tribui personal Ia 
creșterea prestigiului 
de elev ?

Popescu Claudiu: Prin 
exemplul personal...

Rogati Vladimir : Prin 
comportarea în afara 
școlii. Deci : învățătura 
și comportarea.

Tomescu Veronica : 
Ar fi bine să se intro
ducă în școli anumite o- 
biceiuri... De pildă, ace
la al „bobocilor". Ar fj 
foarte frumos...

Dacu Sergiu : Nu nu
mai al „bobocilor", ci al 
gradelor cu diferite 
drepturi și obligații.

Georgescu Olga : A 
fost plăcut pentru mine, 
cînd am primit flori în 
clasa întîia. Mi-aduc a- 
minte cu plăcere de a- 
cest moment.

lonescu Ștefan : Ar 
trebui să ne creăm eve
nimente școlare tradițio
nale.

Gedo Nicolae : Putem 
contribui la prestigiu] 
tuturor elevilor prin 
ceea ce vom realiza în 
viitor...
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răspunsuri din partea Institutului de științe 
pedagogice la întrebarea :

PREGĂTIREA 

IIAERETUEUI 

PENIRU mu
Educația, în toate formele 

ei. pregătește tineretul pentru 
viață, iar pregătirea pentru 
viață înseamnă in primul rînd, 
procesul pregătirii pentru 
munca socială. Dintre aspecte
le esențiale ale acestui peo- 
ces îndelungat și complex, 
care au făcut obiectul unor 
cercetări ale Institutului de 
științe pedagogice, menționăm 
aici doar două : premizele 
pregătirii tineretului pentru 
muncă și orientarea profesio
nală a tineretului.

în ceea ce privește prima 
temă, este suficient să amin
tim că numai în Revista de 
pedagogie au fost publicate în 
ultimii 12 ani, circa 50 de stu
dii și articole care tratau direct 
sau indirect probleme ale e- 
ducației prin muncă în școală 
(aproape jumătate din ele fiind 
scrise de cercetători ai Insti
tutului de științe pedagogice). 
Rezultatele unor cercetări ale 
Institutului de științe pedago
gice, efectuate în anii 
1958—1963 au apărut în două 
lucrări monografice și o cu
legere de studii (toate 3 lito
grafiate). Deși s-ar putea dis
cuta despre valoarea lor teo
retică sau utilitatea lor prac
tică. nu se poate nega faptul 
că ele au oferit, cel puțin, 
puncte de plecare pentru o 
înnoire a activității în școală.

Indicații mai precise și mai 
sistematice — rezultat al ex
perienței cadrelor didactice și 
al cercetărilor făcute de Insti
tutul de științe pedagogice — 
au apărut într-un număr spe
cial al Revistei de pedagogie, 
dedicat în întregime probleme
lor muncii educative (nr. 8—9 
1966). în acest volum (la ca
pitolele „Educația morală" și 
„Educația politehnică") se dau 
indicații concrete, pe clase, în 
legătură cu sarcinile și mijloa
cele formării atitudinii comu
niste față de muncă la elevii 
din școala generală. Pentru 
elevii din liceu este în curs 
de pregătire un volum asemă
nător, care va apare în cursul 
acestui an.

Pregătirea tineretului pen
tru viață, pentru încadrarea 
lui în munca socială implică 
și o muncă sistematică de ori
entare școlară și profesională, 
în ultimii ani, preocupările 
pentru orientarea profesională 
în școală s-au accentuat. 
Expresia acestei preocupări 
crescînde în cercetarea pe
dagogică o constituie stu
diile și lucrările apărute 
pînă acum : 12 articole pu
blicate în Revista de pedago
gie, în intervalul 1958—1966, 
10 în Gazeta învățămîntului, 
numai în ultimii doi ani și 
două lucrări apărute la E.D.P. 
(în 1962 și 1964). La toa
te acestea trebuie să adău
găm lucrările simpozionului 
pentru orientarea școlară și 
profesională — organizat în 
iunie 1966 de Institutul de ști
ințe pedagogice, cu sprijinul 
Ministerului învățămîntului 
—, care au fost publicate în- I 
tr-un număr tematic al Re
vistei de padagogie (7/1966) și | 
concomitent într-un volum 
special. De asemenea, în lu- i 
crarea „Cercetări sociologice , 
contemporane" (Ed. științifică, 1 
1966), au apărut 4 studii de : 
orientare profesională (două ' 
din ele fiind elaborate de cer
cetători ai Institutului de ști
ințe pedagogice).

în prezent, Institutul de ști
ințe pedagogice pregătește — 
pe baza cercetărilor în curs 
— două volume de monografii i 
profesionale și două volume 
de studii de orientare școlară . 
și profesională

Problema vizitelor în pro
ducție are implicații în am- j 
bele domenii aduse în discu- I 
ție : vizitele în întreprinderi 
constituie un mijloc atît pen
tru educarea atitudinii comu
niste față de muncă, cît și pen
tru orientarea profesională, 
îndrumările metodice nu lip
sesc nici din acest domeniu, 
deși contribuția Institutului a I 
fost mai mică. Pe lîngă un stu
diu publicat într-o culegere de 
comunicări .științifice (1958), și 
cele cîteva articole din Revista 
de pedagogie și Gazeta învă
țămîntului. menționăm doar 
capitolele speciale referitoare 
la vizite și excursii, care se 
găsesc în metodicile elaborate 
de Institut pentru școala de 
cultură generală.

Cercetarea în pedagogie — 
ca și cercetările științifice în 
oricare alte domenii — nu-și 
găsește justificarea decît dacă 
rezultatele ei sînt aplicate în 
practică. Aceasta pune pro
blema modului în care sînt di
fuzate și folosite în școli aceste 
rezultate. Despre aceasta însă, 
s-ar putea discuta mai mult.

MIHAI GHIVIHIGA 
șef de sector 
la Institutul 

de științe pedagogice

CÎT BENEFICIAZĂ
ȘCOALA DE CERCETAREA 

PEDAGOGICĂ ?
în lumina sarcinilor Con

gresului al IX-lea al P. C. R. 
privind dezvoltarea și perfec
ționarea învățămintului se 
conturează liniile directoare 
ale cercetării pedagogice care 
trebuie să se îndrepte simul
tan în trei direcții :

1. Cercetarea aplicativă in
tensivă, care plecînd de la ne
cesitățile de perspectivă ale 
societății să răspundă la cerin
țele imediate ale școlii, în sen
sul determinării optime — în 
limitele posibile în momentul 
de față — a conținutului, me
todelor și formelor organizato
rice ale procesului de învăță- 
mînt. Aceasta înseamnă elabo
rarea, pe baza unei documen
tări foarte largi a unor proiec
te de planuri, programe sau 
chiar a unor manuale, metodici 
care să fie experimentate în
tr-un număr limitat de clase, 
sub conducerea directă a cer
cetătorilor pentru a se putea 
face o evaluare cît mai strictă 
a acestor proiecte, precizarea 
și îmbunătățirea lor. O ase
mene® muncă este în curs de 
desfășurare la Institutul de 
științe pedagogice.

2. Cercetărilor aplicative tre
buie să le urmeze așa-numite- 
le cercetări de creștere sau 
dezvoltare care să permită a-

plicarea proiectelor — elabo
rate și verificate într-o pri 
mă fază — într-un număr 
mai mare de clase și școli, 
în condiții variate. în <s- 
ceastă etapă s-ar realiza 
integrarea într-un sistem com
plex a tuturor măsurilor care 
în prima fază au fost aplicate 
separat la diferite obiecte și 
colective de elevi. în mo
mentul de față, din cau
za inexistenței școlilor-pilot

formării omului nu este posi
bilă.

Trebuie să relevăm că și în 
ace3t domeniu, in Institutul de 
științe pedagogice există preo
cupări și studii care vizează : 
particularitățile însușirii cunoș
tințelor în lumina ciberneticii ; 
analiza obiectului și a structu
rii interne a pedagogiei ca 
știință ; modelarea fenomenu
lui educațional ; elaborarea 
teoriei planurilor de învăță-

în urma școlii. Ce ascunde a- 
ceastă formulare ?

Conform acestei concepții 
învățămîntul, formarea tinerei 
generații ar fi procese sponta
ne care s-ar autoperfecționa 
răspunzînd cerințelor sociale. 
Din această perspectivă este de 
la bun început evident faptul 
că cercetarea pedagogică în 
sensul îndeobște recunoscut a) 
unei cercetări științifice, aproa
pe că nu și-ar găsi locul I Cu
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această verigă lipsește, ceea ce 
frînează în mare măsură valo
rificarea rezultatelor cercetări
lor pedagogice în drumul ge
neralizării lor în școală.

3. în sfîrșit, deși nu în or
dinea importanței, trebuie să 
arătăm necesitatea acută a cer
cetărilor fundamentale în pe
dagogie. Ne gîndim aici la elu
cidarea problemelor fundamen
tale ale procesului educațional, 
fără a căror cunoaștere diri
jarea deplină și operativă a

mînt pe baza conceptului mo
dern de cultură generală etc.

Numai rezolvarea acestor 
probleme fundamentale va crea 
posibilitatea lichidării rămirie- 
rii in urmă a cercetării peda
gogice, nu față de actualul ni
vel al școlii, ci față de cerin
țele vieții sociale — căci aces
ta este aspectul real al proble
mei.

Uneori se Spune însă că 
cercetarea pedagogică a rămas

cele mai bune intenții i s-ar 
putea oferi eventual rolul de a 
înregistra empiric, cel mult cu 
pretenții de teoretizare, ceea 
ce apare spontan și sporadic 
in practica educațională.

Dezvoltarea empirică și tot
odată foarte lentă a învățămîn
tului era posibilă și suficientă 
în condiții social-economice cu 
o relativă stabilitate pe o lungă 
perioadă istorică. Dar ritmul 
extrem de rapid al transformă
rilor sociale din zilele noastre

impune cerințe noi : particula
rizarea idealului educațion;|i al 
personalității dezvoltate armo
nios, echilibrat și multilateral 
Este vorba de înzestrarea tine
rei generații cu o cultură de 
specialitate la nivel mondial, 
clădită pe fundamentul unei 
culturi generale care să permi
tă integrarea din ce în ce mai 
activă și readaptarea continuă 
și din proprie inițiativă la con
dițiile mereu schimbătoare.

Dar aceasta presupune cu
noașterea profundă a tuturor 
factorilor implicați în procesul 
educațional — probleme ce a- 
parțin domeniului cercetărilor 
fundamentale interdisciplinare 
a căror elucidare va permite 
proiectarea, de pe poziții știin
țifice, a formării tinerei gene
rații.

Tocmai acest aspect nu a fost 
suficient satisfăcut pînă în pre
zent de cercetarea pedagogică 
și în acest sens se poate vorbi 
de o rămînere în urmă a aces
teia față de cerințele sociale 
și nu față de actualul stadiu de 
dezvoltare a școlii.

EMILIA CONSTANTINESCU 
șefă de sector

ECATERINA CSENGERI
; cercetător principal la 

Institutul de științe pedagogice

Cercetarea psiho-pedagogică 
pentru învățămîntul profesional și tehnic 

în cadrul Institutului de științe pedagogice activează, de 
puțini ani, un sector de învățămînt profesional și tehnic ale 
cărui preocupări de cercetare vizează unele teme actuale și 
de perspectivă ale procesului instructiv-educativ. O parte 
din aceste cercetări s-au concretizat într-o culegere predată 
recent Editurii didactice și pedagogice, din sumarul căreia 
amintim studiile : Perspectivele de dezvoltare ale învăță
mîntului profesional ; Orientarea elevilor spre școlile pro
fesionale și tehnice ; Observații asupra dezvoltării interese
lor pentru profesiunea aleasă la elevii din școlile profesio
nale ; Studiul activităților din timpul liber al elevilor din 
școlile profesionale ; Căi de modernizare a predării dese
nului industrial în școlile profesionale ; Cercetări asupra 
formării deprinderilor de muncă la operațiile pregătitoare 
procesului de țesere ; Unele probleme ale filmului didactic 
în școala tehnică agricolă ; Organizarea practicii în școlile 
de mecanici agricoli, ș.a.

O preocupare centrală o constituie pentru colectivul de 
cercetători ai sectorului și al colaboratorilor externi, elabo
rarea unui „Manual de didactică a învățămîntului profe
sional și tehnic", în sprijinul ridicării nivelului de pre
dare al cadrelor didactice.

în întreaga noastră muncă de cercetare am întîmpinat 
însă unele greutăți dintre care semnalăm pe cele mai im
portante.

Sectorul nu este bine încadrat în ceea ce privesc specia
litățile tehnice. Lipsesc specialiști în electrotehnică, construc
ții, chimie industrială, economie industrială și agrară etc. 
Nici numărul cercetătorilor (9) nu e pe deplin satisfăcător. 
Din eauza limitelor organizatorice nu am putut aborda încă 
problema liceelor de specialitate.

Pentru cercetarea psiho-pedagogică nu dispunem de școli 
de bază, în care să ne putem organiza satisfăcător experi
mentele. Școlile profesionale de unele specialități aparțin 
altor ministere, ceea ce creează un plus de greutăți mai ales 
de ordin organizatoric, iar prin faptul că în Direcțiile gene
rale de învățămînt profesional, pedagogii sînt nesatisfăcător 
reprezentați, munca de cercetare psiho-pedagogică nu e tot
deauna just apreciată.

Pe de altă parte, la ora actuală există un paralelism între 
activitatea sectorului nostru și cea a cabinetelor metodice, 
iar legăturile cu Secția de învățămînt profesional și tehnic 
de la I.P.C.D. sînt episodice.

Acestor greutăți li se adaugă unele carențe în informare^ 
noastră științifică, în metodica cercetării și chiar în alegere^ 
temelor de cercetare ; am pus mai puțin accentul pe proble
mele de conținut ale procesului instructiv-educativ și pe 
cele educative, cu finalizare în documente ca planuri și pro
grame de învățămînt.

în structura organizatorică actuală, sectorul nostru nu are 
posibilități reale de dezvoltare. Unificarea forțelor, azi dis
persate, într-un „Institut de cercetare pentru învățămîntul 
profesional și tehnic" care să preia și sarcina perfecționării, 
consider că ar fi utilă.

Prof. ROMEO DASCALESCU
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în somplexul muncii 
educative din școală, acti
vitatea dirigintelui ocupă 
un loc important. De a- 
ceea in cercetările efec
tuate de Institutul de Ști
ințe Pedagogice s-a dat 
atentia cuvenită acestei 
probleme.

Iată modul în care s-au 
concretizat unele din pre
ocupările mai importante 
din ultimii ani în această 
privință : în 1956 a fost 
publicată lucrarea „Munca 
dirigintelui" (365 p„ tiraj 
10 000 exemplare) ; în 1961 
a văzut lumina tiparului 
lucrarea ..Munca proceso
rului diriginte" (166 p., ti
raj 25 000 exemplare), e- 
laborată de un colectiv de 
profesori, de lucrători din 
Ministerul Învățămîntului 
și ai institutului nostru ; ca 
urmare a unor cercetări 
mai ample, în 1964 a fost

publicată lucrarea „Proble
me ale muncii dirigintelui" 
(218 p„ tiraj 18 000 e- 
xemplare), care și-a pro
pus să sintetizeze expe
riența înaintată a școlii și 
să dea răspuns la unele 
probleme de bază în mun
ca dirigintelui printre 
care : conținutul și meto
dica orelor de dirigentie, 
organizarea și îndrumarea 
muncii diriginților de către 
director etc.

Revista de pedagogie a 
publicat în mod susținut 
studii ale cercetătorilor și 
cadrelor didactice, artico
le cu sugestii și propuneri 
pe o problematică varia
tă : pregătirea orelor de 
dirigentie, conținutul ore
lor de dirigenție, rolul 
coordonator al dirigintelui, 
rolul dirigintelui în edu
carea moral-cetățenească a 
elevilor etc.

Tot în sprijinul dirigin
ților s-au publicat prin 
Editura didactică și pe
dagogică și o „Culegere 
de texte pentru munca di
rigintelui" (322 p., tiraj 
5 000 exemplare).

în ultimii ani s-a trecut 
la elaborarea unor lucrări 
care să cuprindă în mai 
mare măsură elemente de 
sinteză în această direc
ție, ca urmare a unor cer
cetări experimentale tot 
mai largi. Astlel în Re
vista de pedagogie nr. 
8—9'1966 (256 p., tiraj
20 000 exemplare) s-au 
publicat studii teoretice 
ale unor pedagogi de pres
tigiu și rezultatele cerce
tărilor secției „Educație" 
privind „Sistemul muncii 
educative în școala gene
rală".

De un an se dezvoltă 
un experiment, asemănător 
privind sistemul muncii

i

educative în liceu, urmînd 
ca în Revista de pedago
gie nr. 7—8 să publicăm 
rezultatele acestor cerce
tări, astfel ca în noul an 
de învățămînt școala 
noastră să beneficieze de 
aceste concluzii.

Din cîte se știe, munca 
dirigintelui are implicații 
largi, atît în școală cît și 
în afară. Ne-am putea 
referi și la unele lucrări 
publicate de institut în 
ultimii ani care reflectă 
astfel de preocupări. „Sis
temul activității școlii cu 
familia" (1963, pagini 162, 
tiraj 6 000 exemplare); 
„Disciplina conștientă și 
educarea ei în școala me
die mixtă" (1962 pagini 
224, tiraj 2 000 exem
plare).

Ministerul Învățămîntu
lui a publicat în mod pe
riodic instrucțiuni și a dat 
îndrumări în această pro

blemă. Astfel, în nr. 835 
din 25. I. 1966 al „Ga
zetei învățămîntului" s-au 
publicat „Îndrumări pri
vind îmbunătățirea muncii 
educative în învățămîntul 
de cultură generală".

In anul acesta în nu
merele 880, 881, 885 și 886. 
ianuarie a.c. s-au publicat 
programele orelor de diri
gentie pentru clasele V, 
VI, VII, VIII. Aceleași 
programe au fost publicate 
și în revista „Colocvii" 
nr. 1 (7) pe luna ianua
rie a.c. Aceste programe 
fac parte dintr-o lucrare 
mai mare care este sub 
tipar.

In cercetările noastre am 
fost mereu preocupați de 
lărgirea cadrului experi
mental al cercetărilor, de 
întărirea legăturii cu ca
drele didactice. Astfel, nu
mai la elaborarea lucrării 
„Contribuții la sistemul

muncii educative" au fost 
consultate I 500 cadre di
dactice (consfătuiri, anche
te), medici școlari, psiho
logi, specialiști în proble
me de literatură, artă, in
spectori școlari etc. Cer
cetările experimentale s-au 
desfășurat în 12 școli ge
nerale și licee din Bucu
rești, Pitești, Craiova, Pia
tra Neamț, Dărmănești 
(.raionul Ploiești).

Desigur că unele din 
aceste lucrări, ca și altele 
care nu au fost citate aici, 
nu s-au ridicat în totul la 
nivelul cerințelor actuale, 
nu au abordat toate pro
blemele majore. Alte lu
crări s-au tipărit într-un 
tiraj mult prea mic. Nu 
întotdeauna punctele de 
vedere ale cercetătorilor au 
corespuns pe deplin cu a- 
celea ale cadrelor didac
tice, iar unele lucrări au 
fost criticate.

Cu toate aceste lipsuri, 
multe din ideile cuprinse 
în lucrările amintite se 
bucură de bune aprecieri 
și se aplică în activitatea 
practică a școlii.

Ținind seama de criti- 
cile și propunerile făcute 
în presa de specialitate, de 
cerințele actuale și de 
perspectivă ale școlii, in
tern preocupați să lărgim 
mereu tematica cercetări
lor, baza lor experimentală, 
pentru a putea răspunde 
mai complet sarcinilor 
puse de conducerea de 
partid în acest sector im
portant al cercetării știin
țifice.

Prof. dr.
PETRE BARBULESCU 

șef secție
Institutul de științe 

pedagogice

LOCUL LITERATURII METODICE
In ansamblul activi

tății Institutului de ști
ințe pedagogice preo
cuparea fată de abor
darea problemelor me
todicii predării diferi
telor obiecte 
tămînt ocupă 
preponderent.

La început 
mele metodicii diferi
telor obiecte de învă
țămînt au fost aborda
te frontal. Ulterior, s-a 
trecut la elaborarea u- 
nor lucrări metodice de 
o calitate superioară, 
cu o fundamentare teo
retică mai adîncă ; ele 
reflectau experiența 
școlii socialiste.

Numărul total al lu
crărilor metodice ela
borate se ridică la 112 
volume, abordînd apro
ximativ 12 domenii : 
învățămîntul preșcolar 
— 16,

de încă- 
un loc

proble-

predarea 
unor obiecte speci
fice elaselor I—IV — 
a abecedarului, citirii, 
elementelor de geogra
fie, gramaticii — 13, |
predarea limbii româ
ne — 19. metodica 
predării unor obiecte 
in școlile cu limba de ' 
predare a naționalită
ților conlocuitoare — 
13, predarea matema
ticilor — 9, fizică, chi
mie — 5, științe bio
logice — 8, geografie 

istorie-constitu- 
ție — 4, muzică și de
sen — 2, lucrări prac
tice industriale și agri
cole — 5. La acestea 
te adaugă, de asemenea, 
9 volume de comuni
cări științifice ale ca
drelor didactice și ale 
cercetătorilor și un 
număr important de ar-

— 5,

ticole și studii meto
dice.

Consfătuirile și dez
baterile din colectivele 
pedagogice, diferitele 
materiale din presă au 
luat în discuție lucră
rile institutului. Critici- 
le aduse au fost de cele 
mai multe ori înteme
iate, ceea ce a con
tribuit la ridicarea exi
genței față de viitoa
rele lucrări metodice. 
Răgazul oferit de fap
tul că există la majo
ritatea obiectelor de 
învățămînt o se-ie de 
lucrări metodice. că 
s-a acumulat o experi
ență valoroasă ce a 
fost generalizată prin 
sesiuni științifice ale 
cadrelor didactice, a 
dat posibilitatea insti
tutului să treacă la o 
etapă nouă în modul 
d" abordare a proble
melor metodice.

Printre măsurile pre
văzute sînt acelea refe
ritoare la modernizarea 
metodelor de predare.

Unele din rezulta
tele noilor cercetări au 
și fost prezentate în 
două volume de „Stu
dii de didactică expe
rimentală". Alte cinci 
volume se află pre
date pentru tipărire la 
Editura didactică.

Este adevărat că 
randamentul muncii 
de cercetare în aceste 
condiții de aprofunda
re a problemelor me
todice, sub aspectul 
volumului nu mai poa
te ft același ca la în
ceput. In schimb, cre
dem că se face 
un pas important în 
direcția îmbunătățirii 
calității lucrărilor me
todice. In același timp,

tematica 
didactico- 
Institutul

mina 
tivă 
și

s-a lărgit 
cercetărilor 
metodice, 
cercetează aplicarea u- 
nor metode moderne 
în instruirea elevilor 
cu scopul de a deter- 

o însușire ac- 
a cunoștințelor

o dezvoltare mai 
deplină a capacități
lor intelectuale, a 
aptitudinilor și deprin
derilor de autoinstrui
re. Convinși fiind de 
necesitalea dezbaterii 
largi, principiale a pro
blemelor ce fac obiec
tul muncii noastre, sîn- 
tem hotărîți să luăm 
în studiu toate propu
nerile.

MARIN VIȘAN 
șef seefie

Propunîndu-și să sprijine 
activitatea organizațiilor
U.T.C. din școli, cercetătorii 
care lucrează în Institu
tul de științe pedago
gice , au întreprins — inten
siv, începînd din 1963 — in
vestigații care au cuprins 
treptat 12 școli de diferite 
profiluri din București și din 
pi ovinele. S-a conturat îndeo
sebi tema „Contribuția organi
zației V T.C. la educarea ideo- 
logică-politică a elevilor". S-a 
elaborat pînă acum, ca rezul
tat al cercetărilor concrete, 
șase studii apărute în Revista 
de pedagogie.: „Contribuția 
organizației U.T.M. la forma
rea profilului moral-politic 
al elevilor" (nr. 2H964), „Pro
bleme metodice ale activității 
politice educative a organi
zațiilor U.T.M din școli" (nr. 
7—811964), „Probleme peda
gogice ale activității specifi
ce a organizațiilor U.T.M. 
din școli" (nr. 211965), „Con
stituirea idealului de viată la 
adolescenți" (nr. 411965), „E-

ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII

(nr. 1 1967). 
V-a sesiune

ducafia adolescenților și ge
neza per/roiialității" (ni. III
1965) , „Contribuția școlii și a 
organizației U.T.C. din școa
lă la formarea idealului de 
viață la elevi"

La cea de-a
științifică a Institutului s-a pre
zentat o comunicare privind 
problemele pedagogice ale 
activității specifice a organi
zațiilor U.T.C din școli.

Rezultatele cercetărilor 
fost redate mai amplu 
lucrarea, 
în școală"
1966)

Pe parcursul cercetării o 
serie dă materiale și refera
te au fost înaintate Ministe
rului Învățămintului și C. C. 
al U.T.C S-au organizat 
mai multe consfătuiri cu

au 
în 

.Activitatea U.T.C.
(Editura politică

U. T. C.

• ••

activiști 
aplicat, 
măsuri

cadre didactice și 
ai U.T.C., s-au 
succesiv, probe și 
cu caracter experimental pe 
eșantioane largi de elevi din 
licee și școli profesionale.

Cum se poate pune pro
blema eficienței acestor cer
cetări ? După părerea noas
tră acind în vedere: 1)
gradul în care fructul cer
cetărilor propune realmente 
o experiență educativă în
noitoare și 2) măsura în 
care se organizează activita
tea în școală pornindu-se de 
la cunoașterea și valorificarea 
rezultatelor obținute în cer
cetare.

In privința primului aspect 
nu ne putem declara satisfă- 
cuți pe deplin. Studiile și 
lucrările publicate au prezen-

tai însă numeroase soluții au
tentice pricind o mai bună 
înțelegere a specificului acti
vității organizației U.T.C. în 
școală, direcțiile, mijloacele 
și formele prin care poale 
spori rolul educativ al acestui 
factor de bază din sistemul 
muncii educative.

In ceea ce privește al doi
lea aspect considerăm că este 
necesai să se urmărească mai 
insistent felul în care rezul
tatele cercetărilor se aplică 
în viața școlii.

Eficienta cercetărilor peda
gogice ar spori dacă, din mo
mentul elaborării lor, rezul
tatele pe care le afirmă ar fi 
preluate activ, cu sprijinul 
necesar, de cei implicați în e- 
ducarea elevilor, respectiv de 
cei care se ocupă continuu, di-

rect, de activitatea educativă 
a organizațiilor U.T.C. din 
școli.

Unele din propunerile fă
cute ca urmare a cercetărilor 
s-au finalizat îi. indicații și 
lio'ăriri adoptate de Ministe
rul Învățămîntului și C C. al 
U.T.C. N’u-i mai puțin adevă
rat însă că, printr-o mai bună 
organizare a cercetărilor, s-ar 
fi putut lărgi mai mult aria 
tematică abordată șt cuprinde 
o masă mai mare de colabora
tori din școli și din aparatul 
U.T.C. ; nu s-a insistat sufi
cient în direcția organizări unei 
cercetări efectiv experimen
tale ; în sfîrșit, putea fi cu
noscută și folosită mai mult 
experiența organizațiilor de 
tineret din alte țări Acestea 
sînt scăderi care au afectat 
într-o măsură, din direcția 
muncii științifice, chiar ran
damentul cercetărilor între- 
prinse.

ACUL1N CAZACE 
cercetător la Institutul 
de științe pedagogice

Și încă un răspuns din partea noastră

ac-

Discuția despre succesele și, mai ales, insuccesele cercetării 
pedagogice, purtată la rubrica noastră, a suscitat numeroase co
mentarii. Convorbirile noastre, scrisorile, ca și articolele primi
te din partea cititorilor au confirmat concluzia rezultată ca ur
mare a consultării cu beneficiarii cercetării pedagogice, cadre 
didactice care lucrează in școală, și anume că se cer măsuri 
esențiale pentru îmbunătățirea fundamentală a rezultatelor 
tivității în Institutul de științe pedagogice.

Cel care trebuie să ciștige din această dezbatere este, așa 
cum am mai afirmat, învățămîntul, iar un pas credem că 
făcut i in pagina de fafă. conținînd răspunsurile unor tovarăși 
cercetători în numele Institutului de științe pedagogice — sau 
mai bine-zis în unele dintre aceste intervenții — se inrevede o 
poziție autocritică, o încercare de analiză realistă a situației pre
zente. condiție imperioasă a mersului înainte.

Unele dintre răspunsuri vin însă să confirme că starea de 
inerție, privirea prin petale roze a activității Institutului conti
nuă să mai fie prezentă la unii cercetători. Răminem surprinși, 
de pildă, că într-un articol căruia autorii i-au dat titlul „în ce 
constă rămînerea în urmă a cercetării pedagogice ?“ (și de la 
care se așteptau foarte multe !) se aplică tehnica slalomului în 
jurul răspunsului, făcindu-se referiri doar la ceea ce se cere 
pentru viitor de la Institut, pentru ca, la un moment, să citim 
o frază care descumpănește total : „Uneori (n.n.) se spune însă 
că cercetarea pedagogică a rămas în urma școlii".

Mal intli, nimeni nu spune eă răminerea in urmă se consta-

s-a

I

comparaliv, cu progresele „de la sine" ale școlii, ci este vorba 
o rămînere in urmă față de cerințele învățămintului, prezent

tă, 
de 
sau viitor, iar această critică nu se formulează „uneori", ci o 
auzim la tot pasul in rindul cadrelor didactice. A acoperi ade
vărul cu un văl de vorbe nu este in interesul nimănui.

Vrem să fim bine înțeleși : nimeni n-a afirmat că toate lu
crările elaborate de Institut n-au avut, măcar pentru o vreme, 
sau într-o anumită proporție, o oarecare eficiență (și un articol 
care transmite un simplu indemn este eficient !).

Cînd este însă vorba de cercetarea științifică, de un institut 
specializat, de milioane de lei cheltuiți în acest scop, pretențiile 
sînt extraordinar de mari. Se cer opere fundamentale, lu
crări care să facă dovada unui sistem perfect conturat științific

Discutind cu tovarăși din conducerea Ministerului învăță
mîntului despre acest lucru, ni s-a exprimai acordul total cu 
aceste opinii, ni s-a făcut și demonstrația că. înainte chiar de 
discuția noastră, se ajunsese la aceeași concluzie, propunindu-se 
ca remediu reorganizarea fundamentală a Institutului de științe 
pedadogice.

Cu ce se „apără" unii cercetători in fata acestor observații 
capitale ? Cu... citarea unor tiraje ! Să fie pentru dinții tirajul 
egal cu valoarea lucrărilor ? Care sînt totuși, acele lucrări știin
țifice fundamentale și care acum, la 15 ani de activitate, se 
poate spune că pot sta sigur și eficient la temelia viitorului 
școlii românești ? Care sînt acei autori care, în ultimul sfert de 
veac, și-au creat o operă, ca urmare a unor cercetări sistematice I

pedagogice efectuate în școlile de diverse grade ? Elaborarea de 
prefațe Pentru culegeri, publicarea de articole in cadrui unor 

activitatea 
didactic, să 
Nici o per- 
putea fi in- 
este nevoie

„contribuții colective", oricît de utile, nu justifică 
acelora care puteau, prin rolul lor, organizatoric și 
fie personalitățile marcante ale pedagogiei noastre, 
sonalitate a pedagogiei universale sau românești nu 
locuită „printr-un colectiv de cercetare". Iată de ce 
ca tocmai în aceste colective să căutăm și să promovăm perma
nent talentele, personalitățile creatoare, mințile cele mai înțe
lepte, cele mai originale, cercetători care să-și dedice viața creă
rii unei eficiente opere pedagogice. Pentru aceasta trebuie să 
creăm și in Institutul de științe pedagogice o atmosferă proprice 
afirmării talentelor, să înlăturăm sistemul aprecierii valorilor 
după activități fără legătură cu cercetarea pedagogică. Numai 
opera „caie rămine rezultat al contribuției originale, are valoa
re cînd este vorba de știință.

In acest sens ar trebui să fim, credem, mai atenți și la ușu
rința cu care se acordă titluri științifice în domeniul pedagogiei. 
Care este opera originală pe care o aduceți ? — iată, după păre
rea noastră, esențiala întrebare pentru examenul de doctorat.

...Apreciind multe dintre răspunsurile din această pagină, 
repetăm, noua noastră intervenție are un singur scop : îndemnul 
la autocritică, la înlăturarea inerțiilor, la o profundă analiză 
științifică.

EUGEN FLORESCU. •
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III
Pînă la Torino

Rezolvarea, la capitolul
mai sînt cîteva ore

„organizarea muncii
(Urmare din pag. F)

rilor. Se răspunde prin fapte a- 
cestor imperative ?

Pe Valea Oltului, ca și pe 
Valea Dunării, cîmpul are înfă
țișări diferite. La Dăbuleni, Os- 
troveni, Lișteava, în tot sudul ra
ionului a început semănatul ma- 
zării și a celorlalte culturi din 
prima urgență ; se ară ultimele 
parcele. Pe Valea Oltului însă 
decorul se schimbă izbitor. Pe 
sute de hectare, cocenii desfrun
ziți de vînturile iernii par lăstă
rișuri de nuiele. „Pădurea" a- 
ceasta se mai întinde încă pe 
Valea Oltului pe aproape 3 000 
de hectare. în timp ce pe alte 
mii de hectare glugile de snopi 
se mai află încă pe solele nea
rate. Unor preșdinți de coopera
tive agricole și altor gospodari 
ai satului le-am pus întrebarea : 
Din ce cauză ? Fără excepție am 
primit acelaș răspuns : „Anul 
trecut, producția de porumb a 
fost foarte mare — a trecut de 
cinci inii de kilograme la hectar. 
Atelajele nu au mai făcut față și 
la eliberatul terenului".

Este de neconceput și inadmi
sibilă o asemenea „scuză" : cum 
adică, belșugul unei toamne să 
frîneze recolta anului următor ? 
Alte cooperative agricole, avînd 
aceleași condiții și posibilități, au 
eliberat încă din toamna trecută 
tot terenul și l-au și arat. La Tia 
Mare, de pildă, cocenii erau adu
nați în timpul zilei la marginea 

•J fumurilor de tarla, iar noaptea 
drau cărați la depozitele de fura
je, folosindu-se, pe lîngă atela
jele cooperativei, tractoarele care 
lucrau în două schimburi. Gre
utățile pricinuite de ploile și 
friguroasele nopți de toamnă tîr- 
zie au fost învinse. Era greu de 
lucrat noaptea, dar eforturile de 
atunci sînt răsplătite acum, cînd 
cooperații au timpul și mijloa
cele necesare pentru întreținerea 
semănăturilor de toamnă, pentru 
lucrările din legumicultura, viti
cultură etc.

Asemenea acțiuni înscrise de 
bunii gospodari la capitolul „or
ganizarea muncii" am întîlnit și 
în alte cooperative agricole de 
producție ale raionului Corabia.

,..Din situația operativă a Con
siliului agricol raional mai rezultă 
însă și un alt aspect care face 
parte din același capitol. In pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut au fost transportate la 
cîmp 21 500 tone îngrășăminte 
naturale. Totuși, multe platforme 
au rămas intacte lîngă grajduri, 
în timp ce sute de hectare du
ceau lipsa îngrășămintelor. Anul 
acesta însă, numai 6 000 tone 
îngrășăminte organice au fost 
încorporate. Sînt oare mai puține 
îngrășăminte naturale în acest 
an față de anii trecuți ? Nu aces- 
ta-i adevărul. Există tendința ca, 
din comoditate, să se recurgă 
la folosirea în exclusivitate a în
grășămintelor chimice, renun- 
țîndu-se nejustificat la cele na
turale, deși sînt foarte necesare 
îndeosebi pe terenurile irigate. 
In unele cooperative agricole de 
producție utilajele au stat zile în
tregi degeaba, sau au fost antre
nate la lucrări nelegate direct 
de pregătirea campaniei de pri
măvară, în loc să fie repartizate la 
transportul îngrășămintelor natu
rale pe cîmp, în timpul iernii, 
cînd era posibil acest lucru.

Atît eliberarea terenului cît și 
transportul și împrăștiatul îngră
șămintelor — probleme la ordi
nea zilei, de cea mai mare ur
gență în raionul Corabia — 
necesită un mare număr de 
brațe de muncă. în toate coope
rativele agricole prin care am 
trecut, activează organizații 
U.T.C. puternice, care cuprind 
mii de tineri. In foarte puține 
însă, mobilizarea tineretului la 
executarea în cel mai scurt timp 
a acestor lucrări constituie unul 
din obiectivele centrale, deși 
aceasta constituie una din sarci
nile centrai e subliniate de Ple
nara C.C. al U.T.C.
a.c.

Situațiile amintite 
mitetului raional _____
U.T.C. să acorde mult mai mult 
sprijin concret organizațiilor 

_ U.T.C din unitățile agricole, astfel • 
ca aportul tinerilor la buna desfă
șurare a lucrărilor agricole să 
corespundă posibilităților lor 
reale și să se situeze la nivelul 
obiectivelor mari ale agriculturii 
raionului.

Act Venetian" de Camil Petrescu pe scena Teatrului de Stat din Oradea
Foto : AGERPRES

ACTUALITATEA„TRIBUNA LITERARA"
din ianuarie

impun co- 
Corabia al

Astăzi, orele 19,00, la 
Casa de cultură a raionului 
Nicolae Bălcescu din str. 11 
iunie nr. 41, are loc cea de 
a VlII-a ediție a „Tribunei 
literare", manifestare orga
nizată de Cenaclul literar 
„George Bacovia".

Cu acest prilej, actori de 
la „Teatrul Mic" și „Ion 
Creangă", vor citi din crea
țiile membrilor cenaclurilor 
„N. Labiț" și „G. Bacovia".

De asemenea, își va da 
concursul, formația Se 
muzică ușoară a Casei 
raionale de cultură, sub 
conducerea dirijorului Micu 
Lazarovici.

• Tînărul tenis- 
man român Ilie Năs- 
tase, și-a înscris în 
palmares o frumoasă 
victorie internațio
nală. în sferturile de 
finală ale campiona
telor internaționale 
ale R.A.U. care au 
loc la Cairo, Ilie 
Năstase l-a învins în 
două seturi : 7-5, 8-6 
pe cunoscutul jucă
tor englez Sangster.

Fotbaliștii sub 23 de 
ani — într-o întrecere 
sub egida U.E.F.A.
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In librăria centrală din Piața Unirii

Cook (III) ; 20,00 : SelecțlunJ 
spectacolul folcloric „La 
acasă-i sărbătoare", prezen- 
de Ansamblul „Ciocîrlia" î 

„De-aș

18,00 : Pentru copiit filmul 
„Grădina zoologică" ; 18,12 : Pen
tru tineretul școlar : Sudioul pi
onierilor ; 19,00 : Telejurnalul de 
seară ; Buletinul meteorologic ; 
19,23 : „Mult e dulce și frumoa
să... (Emisiune de limbă română 
contemporană) ; 19,35 : Călătorii 
geografice : Călătoria căpitanu
lui 
din 
noi 
tat
21.00 : Comedia clasică 
avea un milion" ; 22,30 : Telejur
nalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

în activitatea unor organi
zații U.T.C. s-a manifestat, de 
asemenea, o orientare unilate
rală către anumite obiective 
ale muncii patriotice conside
rate mai „rentabile" sau soco
tite mai „importante" decît 
altele. Comitetele regionale 
U.T.C. au încurajat și ele, în- 
tr-un fel, această optică, prin 
aceea că au acordat stimulente 
chiar în cazul cînd angaja
mentele globale erau numai 
parțial realizate, ceea ce a 
făcut ca organele și organiza
țiile U.T.C. să se orienteze în 
mod deliberat spre îndepli
nirea acelor obiective, pentru 
care aveau siguranța că vor 
fi stimulate.

O parte din lipsuri s-au da
torat și unei slabe colaborări 
a organelor și organizațiilor 
U.T.C. cu organele locale. 
Comitetele raionale și orășe
nești U.T.C. n-au ținut o legă
tură strînsă cu sfaturile popu
lare. cu întreprinderile, șanti
erele de construcții, consiliile 
agricole, ocoalele silvice etc, 
ceea ce ar fi fost de natură 
să asigure un spor de com
petență și eficiență acțiunilor 
tineri]cr Nu au existat, în 
sensul acesta. înțelegeri con
crete. planuri bine precizate 
încă de la începutul anului, 
a căror îndeplinire să fie pe
riodic analizată, de-a lungul 
întregului an. Tar atunci cînd 
s-au alcătuit. aceste pla
nuri au fost formale, neiz- 
iforîte din necesitățile realită
ții, din consultarea largă a ti-

•La noua competi
ție inițiată de 
U.E.F.A., rezervată 
echipelor alcătuite 
din jucători sub 23 de 
ani și-au anunțat 
participare 17 repre
zentative : Austria, 
Bulgaria. Cehoslova
cia, R. D. Germană, 
Finlanda, Franța, 
Grecia, Italia, Olan
da, Norvegia, Polo
nia, România, Spa
nia. Suedia, Elveția, 
Turcia și Iugoslavia. 
Tragerea la sorți 
pentru stabilirea pri
mului joc va avea 
loc vineri la Berna.

fj nouă competiție 
de fotbal

• A fost inițiată o 
nouă competiție in
ternațională de fot
bal. Este vorba de 
„Cupa Inter", care 
înlocuiește „Cupa 
Rappan", La a- 
ceastă competiție 
și-au anunțat par
ticiparea echipe de 
club din 11 țări șl a- 
nume : Franța, Bel
gia, Olanda, Elveția, 
R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Aus
tria, Cehoslovacia, 
Polonia, Danemarca 
și Suedia.

Pregătiri pentru primul contact cu apa 

Foto : VIOREL, RABA

V

Hocheiștii intr-un nou 
meci de verificare

• Hocheiștii noș
tri fruntași își con
tinuă pregătirile în 
vederea campionate
lor mondiale de la 
viena. Astăzi pe pa
tinoarul artificial din 
parcul „23 August", 
echipa de hochei pe 
gheață a orașului 
București va întîlni 
valoroasa formație 
cehoslovacă Tesla 
Pardubice. Jocul va 
începe la ora 18,30.

prilejul unui 
desfășurat pe 
acoperit la 
City, atletul

(cea mai bună per
formanță mondia
lă a sezonului), 
în cursa de 880 
yarzi, Ryun s-a cla
sat pe locul doi, fiind 
învins de un atlet 
mai puțin cunoscut, 
Lee Calhoun, in vîrs- 
tă de 20 ani, care a 
realizat timpul de 
l’54”5/10.

• Cu 
concurs 
teren 
Kansas 
american, Jim Ryun, 
a parcurs distanța de 
o milă în 3’58 ’7'10

• Federația noas
tră de tenis a propus 
forului 
meciul 
Belgia 
primului tur al „Cu
pei Davis" să aibă 
loc în zilele de 28, 29 
șl 30 aprilie. Meciul 
va avea loc la Bucu
rești. Federația bel
giană urmează să 
confirme datele.

belgian ca 
România — 
din cadrul

La ora 9,00 urc în tre
nul de Torino. In compar
timent o tînără familie și 
fratele soțului. Acesta din 
urmă absolvent al unei 
școli tehnice, îmi spune 
că astăzi pentru ei a fost 
o zi deosebită, că fratele 
lui s-a căsătorit în Roma 
și acum merg în orașul na
tal unde fratele lucrează 
la o stație de benzină. In 
timp ce conversam, fata îl 
mîngîie cu gesturi destul 
de voluntare pe proaspă
tul soț, îl sărută lung, fă- 
cînd o totală abstracție de 
prezența noastră. Se vede 
limpede că fata s-ar vrea 
cît mai repede la Torino. 
Dincolo de măruntele mele 
nemulțumiri (totuși, poate 
anacronic, sînt pentru o 
discreție a îmbrățișărilor), 
este foarte frumoasă a- 
ceastă tînără pereche, care 
de cîteva ore, se vede, a 
pierdut pămîntul de sub 
picioare, trăiește clipele 
matei sustrageri de la gri
jile cotidiene. „Griji" pe 
care mi le arată îmbrăcă
mintea lor simplă, „expe
ditivă", plăcinta de maca
roane cu hrînză cu care 
mă îmbie, și pe care o 
consumă cu vizibil apetit. 
La încheierea cinei mo
deste fata Strînge hlrtiile 
unsuroase, deschide gea
mul trenului pînă la a că
rui plecare mai este o oră 
și cîteva minute (abia la 
11 
că cu un gest firesc 
pe 
citabilul anunț din com
partiment: „Nu aruncați 
obiecte în afară. Riscați 
să răniți pe cineva. Vino
vății vor fi pedepsiți". Cu 
niște biete hîrtii în cam 
a fost învelită pînă mai 
acum cîteva clipe plăcinta 
de macaroane, indiscuta
bil, nu poate fi nimeni o- 
morît. Echivocul formulă
rii este încurajator. Către 
ora plecării tinerii dau 
semne de neliniște. îmi ex
plică, vag jenați, că n-au 
mai găsit locuri la clasa 
I-a. cu toate încercările 
făcute ți trebuie să se

și 5) și le arun-

peron. Citesc ine-

mute în alt vagon. înțeleg 
exact situația I E vorba de 
o economie de cîteva mii 
de lire pînă la Torino. La 
despărțire le urez multă 
fericire. Primesc din par- 
te-ie, răspunsul de „molto 
grația'", rostit sincer, altfel 
decît cel din restaurante.

Către ora 11, comparti
mentul se umple 
doamne, ambele 
cu blănuri din 
sintetic, de efect, 
bat brunet, care 
în n-ji alege locul și s-a 
decis, în fine, să se așeze 
lingă doamna ce părea 
mai tînără, un altul ce se 
apropie de 60 de ani, cu 
figură distinsă. Ultimul 
vorbește cursiv franceza. 
Aflti că e director comer
cial la o fabrică de pro
duse chimice cu peste 100 
de muncitori. „O fabrică 
de chimie cu 100 munci
tori e de nivel mijlociu, 
îmi atrage atenția, sobru. 
Știți. în chimie instalațiile 
hotărăsc totul". Discutăm 
despre armonia și muzica
litatea limbii italiene; con
stat că nu prea cunoaște 
mare lucru despre expan
siunea lui Traian în nordul 
Dunării. îmi vorbește des
pre pasiunea de pescar. 
Ii spun cite ceva despre 
păstrăvi. Văd cum i se a- 
prind privirile. E intr-ade
văr un pasionat. Regret că 
eu n-am a-i povesti prea 
multe despre peripețiile 
mele în acest domeniu. II 
ascult însă. Se lansează re
toric ; nada întinsă e sigu
ră. Urmăresc poveștile oî- 
nătorești (asemănătoare 
pretutindeni). Domnul dis
tins le traduce și în ita
liană pentru ceilalți. Apoi 
nu știu cum, discuția alu
necă spre actori. Sînt pur 
și simplu luate pe rind 
toate stelele. Aflu atîtea 
posibile întîmplări cu So
phia Loren, Monica Vitti, 
Lolobrigida că mă înfior. 
Aici, cele două doamne 
sînt la ele acasă. Mai ales 
doamna căzută în a doua 
parte a vîrstei, doamna cu 
părul înnegrit pînă la vio
lență, pune atîta patimă

două 
rimelate, 
material 
un băr- 
a ezitat

în relatarea anecdotelor 
(recunosc captivante), din 
viața unor actrițe că o sus
pectez, nu pe nedrept, de 
răutate.

Remarc pasiunea, voca
ția pentru discuție a celor 
de față. îmi dau seama că 
fiecare dintre ei ar putea 
să-mi ofere amănunte din 
toate domeniile : sport, ci
nema, economie, literatu
ră. Numai amănunte ; în
tr-o discuție în tren, ești 
sub presiunea unei inva
zii de amănunte, comuni
cate printr-un limbaj bo
gat și adesea, elevat. Ita
lianul are, după cite am 
remarcat, pasiunea expri
mării bogate, încărcate și 
intră într-o vizibilă dificul
tate cînd e pus în situa
ția de a sintetiza.

Oboseala drumului, du
blată de ritmul roților de 
tren, de lumina slabă a 
becurilor, de aspectul 
mohorît al compartimen
tului de clasa I, începe 
să-și spună cuvîntul. Ați
pesc și, din cînd în cînd, 
tresar cînd unul din băr
bați (între timp a mai in
trat și un al treilea) își ex
pune patetic punctul de 
vedere. După înflăcărarea 
cu care se discută sînt si
gur că voi fi trezit la ora 3 
pentru a nu depăși statta 
orașului Livorno. In legă
natul trenului, auzind ca 
prin vis rostite numele lui 
Aldo Moto sau Fanfani. al 
Lolobrigidei sau Monicăi 
Vitti ajung la Livorno.

Arunc de pe peronul a- 
proape pustiu o fugară 
privire pe fereastra com
partimentului. Bărbatul 
brunet gesticulează larg; 
doamna blondă îl aprobă, 
probabil cu — deja cunos
cutul de mine — catego
ricul și atotștiutorul ei 
„Si“. Se vede că ceilalți 
doi nu sînt de acord, că 
mai au ceva de adăugat. 
Dacă ar fi de acord cum 
ar putea purta discuția 
mai departe ? Doar mai 
sînt cîteva ore bune pînă 
la Torino.

NICOLAE DRAGOȘ

împăduriri de primăvară
în regiunea Banat, în zona 

exploatărilor forestiere Oravi- 
ta, Bocșa, Lugoj și Lipova, au 
început împăduririle de pri
măvară. Silvicultorii au pregă
tit pentru noua campanie 
aproape 4 000 ha, pe care vor 
fi 1 ......................... ..... J‘

milioane puieți, crescuți în 
pepiniere proprii. Peste 70 la 
sută din materialul săditor îl 
constituie speciile de râșinoase 
de mare valoare economică — 
Douglas, molid, pin și brad.

plantați mai mult de 20 de

Tineri pe 
(Urmare din pag. I) 

tinerii de la 
roșu", Uzina 
„Eiectro-precizia1 
Din întreg orașul au pornit 
spre oțelăriile patriei peste 
1 600 tone, colectate în 
acest an“.

• HUNEDOARA — 
Tinerii din Sebeș au parti
cipat la amenajarea parcu
lui de la Arini. Cei din 
satele raioanelor Alba Iulia, 
Orăștie și Brad au săpat 
numeroase gropi pentru 
plantarea pomilor fructi
feri. La exploatările mi
niere din Valea Jiului s-au 
strîns 150 tone fier vechi.

• SUCEAVA — In a-

(Agerpres)

„Steagul 
nr. 2, 

i“ - Săcele.

șantiere
ceasta perioadă tineretul 
cooperator din regiune au 
transportat la cîmp 582 
tone de îngrășăminte natu
rale. Tinerii din raioanele 
Fălticeni și Gura Humoru
lui au participat la desză
pezirea drumurilor fores
tiere.

• TG. MUREȘ — Ul
tima chitanță sosită pe 
adresa comitetului orășe
nesc U.T.C. din partea 
I.C.M. consemnează însu
marea a 600 
vechi, colectat 
cute de tineri.

în numerele 
re ale ziarului
tinua relatarea și a altor 
fapte.

tone fier 
zilele tre-

următoa- 
vom con-

Să îmbogățim cu noi realizări
tradifiile muncii voluntar-patriotice I

neretului. De aici au rezultat 
angajamentele mărunte, lipsi
te de valoarea practică nece
sară, care nu reflectau posibi
litățile reale, mult mai mari, 
ale tineretului «— 
combătută cu tărie 
Comitetului Central

tendință 
de Biroul 
al U.T.C.

de înde- 
ZA plinire a angajamentelor 
**de muncă patriotică pe 
anul trecut, importanța lor 
pentru educația multilaterală 
a tineretului. Biroul C.C. al 
U.T.C. a elaborat o serie de 
măsuri, care au drept scop 
dezvoltarea sistemului de or
ganizare și desfășurare a ac
țiunilor voluntar-patriotice, 
îmbogățirea conținutului lor, 
precum și stimularea mai efi
cientă a acelor tineri care se 
dovedesc factori activi, plini 
de răspundere, în îndeplinirea 
angajamentelor. In perioada 
imediat urrnăloare. comitetele 
regionale, raionale și oră
șenești ale U.T.C. trebuie să-și 
propună organizarea unor ac
țiuni de mai mare întindere, 
de perspectivă, lă care tinerii 
să lucreze în tot cursul anului, 
asigurînd astfel carac’erul de 
masă și continuitatea necesare

Analizînd modul 
plinire 
Hp mu

Unor asemenea acțiuni. Organi
zațiile de bază U.T.C. trebuie să 
fie larg consultate și, în func
ție de sugestiile lor, obiecti
vele propuse pentru acest an 
să fie revăzute și completate, 
pentru a reflecta în măsură 
corespunzătoare posibilitățile 

.tineretului și pentru a le sti
mula. Tineretul de la o- 
rașe și sate va fi astfel 
mobilizat să participe la reali
zarea unor lucrări de foloB 
obștesc și îndeosebi pentru 
înfrumusețarea localităților, 
colectarea fierului vechi, la 
împăduriri, plantări de pomi, 
întreținerea pășunilor, strîn- 
gerea recoltei, construcția de 
obiective social-culturale etc.

Un obiectiv de seamă îl va 
constitui în acest an antrena
rea tineretului la lucrările de 
împăduriri. Organizațiile
U.T.C. din Întreprinderi și de 
la sate vor trimite în mod 
organizat, la sfîrșit de săptă- 
mînă, tineri care să execute 
lucrări de împăduriri, precum 
și alte lucrări în parchetele 
silvice și în pepiniere. în luna 
mai. cînd se desfășoară cea 
mai intensă activitate în sivi- 
cultură. va fi organizată. în 
colaborare cu Ministerul Eco-

nomiei Forestiere, Luna pă
durii, în cadrul căreia vor 
avea loc acțiuni de masă pen
tru refacerea fondului fores
tier. O mare atenție se cere 
acordată activității elevilor 
care, în perioada de vară, 
vor participa 
14 
nor lucrări de întreținere a 
fondului forestier și colectarea 
fructelor de pădure, precum și 
celor care, în perioada iulie 
— august, vor participa la lu
crările de îmbunătățiri funci
are și la acțiunile de strîngere 
a recoltei, 
ganizațiile U.T.C. 
stabilească 
ceste obiective 
gă 
aibă 
în

în tabere de 
zile la efectuarea u-

Organele și or- 
trebuie să 

în așa fel a- 
îneît, pe lîn- 

efectele economice, să 
o influență pozitivă 

dezvoltarea conștiinței 
tinerilor, în formarea unei 
atitudini înaintate față de 
muncă, a respectului față de 
creatorii bunurilor materiale 
ale societății.

Pentru a imprima acțiu
nilor de muncă patriotică 
un caracter organizat, co- 
miietele U.T.C. vor constitui 
brigăzi și echipe conduse de 
cei mai destoinici uteciști, 
buni organizatori, cu prestigiu

în rîndul tineretului. După 
fiecare acțiune vor fi eviden
țiate brigăzile șl echipele care 
au obținut rezultatele cele mai 
bune. Se recomandă ca la 
toate acțiunile de muncă pa
triotică tinerii să poarte dra
pelele patriei și partidului și 
să intoneze cîntece patriotice. 
Este deosebit de important ca 
la toate acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică să partici
pe în permanență activiști ai 
U.T.C. care să ajute la orga
nizarea muncii, la realizarea 
ei efectivă, la imprimarea unui 
caracter tineresc acestor acti
vități.

0 grijă deosebită vor trebui 
să acorde organele și or
ganizațiile U.T.C. folosirii 

chibzuite a formelor și mij
loacelor de stimulare a tine
rilor. Astfel, începînd cu acest 
an, se va institui insigna Frun
taș in munca voluntar-patrio
tică, distincție care va fi acor
dată tinerilor cu cele mai bune 
rezultate. Pentru o mai temei
nică orientare asupra celor ce 
merită cu adevărat să poarte 
această insignă, propunerile 
vor fi făcute în adunările ge
nerale, astfel încît tinerii

înșiși să hotărască asupra 
celor merituoși. Comitetele ra
ionale și orășenești U.T.C. au 
datoria să analizeze trimes
trial, în cadrul „Zilei secreta
rului", rezultatele obținute în 
îndeplinirea ritmică și calita
tivă a angajamentelor patrio
tice și vor acorda fanionul de 
Organizație U.T.C. fruntașă în 
munca voluntar-patriotică a- 
celei organizații care efec
tuează cele mai multe ore de 
muncă patriotică, în raport cu 
numărul tinerilor pe care îi 
cuprinde și cu realizările în
registrate.
nale al 
tui și 
pelul și Diploma de onoare 
a Comitetului regional organi
zației raionale sau orășenești 
U.T.C. care a obținut cele 
mai bune rezultate și a înde
plinit toate obiectivele stabi
lite. Celor care se situează pe 
locurile doi și trei li se va 
acorda Diploma de onoare a 
comitetului regional.

începînd din acest an, Co
mitetul Central al U.T.C. va 
înmîna organizației regionale 
U.T.C. fruntașă pe țară în în
deplinirea tuturor angajamen-

Comitetele
U. T. C. vor 

acorda anual

regio- 
insti-
Dra-

telor DRAPELUL și DIPLOMA 
DE ONOARE A C.C. AL U.T.C., 
iar pentru locurile II și III, 
DIPLOMA DE ONOARE A 
C.C. al U.T.C. In cazul în care 
organizația regională își men
ține 3 ani consecutiv titlul de 
fruntașă în activitatea patrioti
că, Drapelul C.C. al U.T.C. va 
rămîne în regiunea respectivă, 
înscriindu-se pe el anii în care 
organizația regională s-a men
ținut fruntașă. în mod asemă
nător se va proceda și în ceea 
ce privește acordarea drape
lului comitetului regional al 
U.T.C.

Stă în sarcina organizațiilor 
U.T.C. ca. pe baza discuțiilor 
și analizelor făcute cu orga
nele locale asupra tuturor po
sibilităților existente, să treacă 
Ia o cunoaștere aprofundată a 
condițiilor necesare pentru în-*' 
deplinirea tuturor angajamen
telor luate în acest an și, în 
funcție de acestea, să asigure, 
acolo unde este cazul, posibi
litatea de îmbunătățire a lor, 
astfel încît obiectivele să fie 
pe deplin realizate și depășite. 
Pentru fiecare tînăr. membru 
al organizației U.T.C., trebuie 
să constituie un titlu de mîn- 
drie participarea cu consec
vență la acțiunile inițiate de 
organizație, dorința de a se 
număra printre fruntașii în 
muncă, adăugind prin contri
buția sa personală, a organi
zațiilor U.T.C., noi elemente la 
continuarea bogatelor tradiții 
ale muncii voluntar-patriotice.

SNOBUL
(Urmare din pag. I) 

sta fragedă finind jurna
lul cu perle de cugetare 
aplicabile, etichetă, in ge
nul „o pictură din ocea
nul amintirilor tale" și 
pină ta a colecționa, în 
preajma senectuții, abțl- 
bilduri. Desigur că se poa
te spune despre el, „de 
deștept e deștept, din mo
ment ce confuziile dintre 
deșteptăciune și imbecili
tate nu sar in ochi fiind 
rude, ca tușea șl junghiul !

indiferența și criticis
mul sini coordonatele în 
care-1 aruncă încercările 
sale centrifuge. Excentri
citatea e un fel de zidul 
morții văzut în exchibiții 
de bilei. „Hopa Mitică / 
sare-n cap și n-are frică" 
e corespondentul plastic 
al filozofiei sale de viață. 
Cînd n-are ceva de spus 
se trezește vinturindu-și 
nasul in semn de 
ca unul care știe 
spune, căci i s-a 
dată „dacă tăceai 
rămîncai". Și de 
crede că șî-a 
vocația. Și

Dar ne-am arunca praf 
in ochi dacă l-am 
doar epavă 
bilei. Snobul e consecvent 
cu sine însuși numai în 
fața disciplinei. Aici ce-i 
al lui e-al Iul. imbecilul e 
deștept ’ L-am intilnit și-n 
stația autobuzului forțînd 
ușa din față, l-am recu
noscut in ambiția de-a ne 
da peste nas la televizor 
cu solistul plesnind de pof
te lumești peste marginile 
ecranului (mic. mic. dar 
Grigorescu). l-am revăzut 
fluierînd — meloman ! — 
printre cei care dădeau 
cu gr**bla la munca pa
triotică. Dar unde nu-1 
poți întîlni...

Rara avis are darul de 
a fi prezent peste tot, a- 
dică acolo unde poate să 
se manifeste ca unicat. E 
vorba de o acțiune colec
tivă, hop și obiecțiile lui : 
știti, am concert diseară 
(adică va trage un pul de 
somn din comodul său fo
toliu de meloman). Are 
cineva o inițiativă, o idee, 
mică. mare, mă rog folo
sitoare. el se constituie 
evident, în parte adversă 
desfăcindu-și evantai eru
diția. (Ultima sa lectură, 
de preferință ceva ce nu 
e în circulație largă, e și 
ultima sa înțelepciune). 
Snobul nu se împacă 
fel cu disciplina decît 
tr-o singură 
doar într-o 
Atunci cînd 
snune la ce .... __
ciplina ? Snobul va fi pri
mul care se va bate pen
tru ideea disciplinei. Dar 
cum o asemenea posibili
tate nu i-o putem oferi 
decît o singură zi pe an. 
de ce n-am încerca-o ? 
Căci cine știe poate prin
de gustul disciplinei. Și 
pentru a nu risca prea 
mult să încercăm de-ntîi 
aprilie. Merită măcar o 
păcăleală.

negație 
și nu 
zis o 
filozof 
atunci 

descoperit 
filozofează...

socoti 
ajunsă la

de 
in

și 
zi. 
ar

ipoteză 
singură 
cineva 

e bună dis-
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ALE UNEI LEGI

NEPREVĂZUTE

URMĂRILE
Din viața
tineretului

Imagine de la mitingul de solidaritate al studenților vest-germani din Frankfurt, cu ac
țiunile revendicative ale studențimii spaniole.

Inceplnd din 1948, conform 
unei înțelegeri între Statele 
Unite și Anglia, o comisie 
specială Fulbright acordă 300 
de burse studenților care stu
diază în aceste țări. Bursele 
sint repartizate astfel : 200 
studenților englezi, care stu
diază în Statele Unite și 100 
studenților americani care-și 
continuă studiile în Anglia 
pentru a obține titluri uni
versitare. In fiecare an comi
sia prelungea termenul de 
acordare a burselor pentru 20 
de studenți. Practic, pentru 
anul următor comisia a anunțat 
că nu va mai dispune prelun
girea acestor burse ca urmare 
a legii adoptate de Camera 
Comunelor la propunerea mi
nistrului educației și științei 
Anthony Crosland de a ridica 
taxele pentru studenții străini 
de la 70 Ia 250 de lire anual 
pentru universități și la 150 
de lire pentru celelalte insti
tute de invățămînt superior. 
Consecințele acestei legi sint 
resimțite așadar, ți de studen
ții englezi cărora li se creează 
greutăți în continuarea stu
diilor in străinătate. Astfel, 
numărul burselor Fulbright 
acordate studenților englezi 
pentru a-și urma cursurile în 
Statele Unite va fi micșorat 
cu 17 în următorul an uni
versitar. Decizia comisiei Ful
bright limitează la 197 bur
sele acordate pe anul 1967— 
1968 studenților englezi. In 
condițiile prezente ea a 
hotărît, de asemenea, redu
cerea numărului burselor stu
denților americani. In loc de 
93 de burse aceștia vor avea 
Ia dispoziție numai 86. Pe de 
altă parte comisia a efectuat 
o reducere substanțială de 
116 000 de dolari, ceea ce re
prezintă 10 Ia sută din aloca
țiile pentru studenții englezi 
întrucît se consideră că aceș
tia trebuie să contribuie din 
fondul destinat burselor lor 
la acoperirea unui procentaj 
din suma impusă de majo
rarea taxelor pentru studenții 
americani care studiază în 
Anglia.

D. T.

încordare

în Nigeria
Ziarul „MORNING POST" 

din Lagos, care exprimă, în 
general, punctul de vedere 
guvernamental, a publicat 
marți un articol in care 
afirmă că deține informații 
potrivit cărora guvernul 
Provinciei Orientale inten
ționează să anunțe la 21 
martie separarea acestei 
provincii de restul Nige~iei.

Agenția FRANCE PRES- 
SE informează că postul de 
radio ENUGU a anunțat 
marți că guvernul Nigeriei 
orientale a cerut prin afișe 
și manifeste tuturor locuito
rilor provinciei „să fie pre
gătiți pentru a rezista ori
cărui atac al invadatorilor". 
Mai mult, luni la Enugu a 
avut loc un miting la care 
au participat mii de tineri, 
în cursul căruia a fost 
adoptată o rezoluție prin 
care se cere colonelului 
Ojukwu — guvernatorul 
militar al Provinciei Orien
tale — „să m accepte nici 
o convorbire cu colonelul 
Gowon țșeful guvernului 
militar de la Lagos), dacă 
este vorba de a nu se aplica 
decit parțial acordurile de 
la Aburi".

în relatările date publi
cității de guvernul de la 
Enugu în legătură cu con
ferința de la Aburi (Ghana) 
a guvernatorilor militari 
nigerieni, se spune că s-a 
căzut de acord să 
țină suspendarea 
ției federale, iar 
importante să fie
către Consiliul guvernato
rilor cu unanimitate de 
voturi.

I
I
I 
I
I

Vizita ministrului comerțului

Semnarea unui acord comercial
româno-suedez

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
între Gh. Cioară, ministrul co
merțului exterior al României și 
G. Lange, ministrul comerțului 
al Suediei, a avut loc la 7 mar
tie, o întrevedere. în timpul dis
cuțiilor s-au analizat posibilită
țile de creștere a schimburilor 
comerciale și cooperării econo- 
mice-industriale dintre cele două 
țări.

în aceeași zi cei doi miniștri 
au semnat acordul comercial pe 
termen lung 1967—1971 — în
tre cele două țări. Acordul pre
vede o creștere însemnată a 
schimburilor comerciale în ca
drul contingențelor și liberaliză
rilor convenite, precum și anga
jamentul de a sprijini cooperarea 
economică și industrială între 
cele două țări.

Gh. Cioară, însoțit de E. Me- 
zincescu, au făcut o vizită minis
trului afacerilor externe al 
diei, Torsten Nilsson.

Asociația exportatorilor 
dezi a oferit un dejun în 
stea delegației române. Au 
ticipat peste 70 de conducători 
și reprezentanți ai firmelor sue
deze, membre ale acestei aso
ciații. La sfîrșitul dejunului, Gh. 
Cioară a făcut o expunere asu
pra dezvoltării economiei și co
merțului exterior român și lar
gilor posibilități pe care aceas
tă dezvoltare le creează pentru 
creșterea schimburilor comercia- 
ale și cooperării economice între 
România și Suedia. Expunerea 
a fost urmărită cu un deosebit 
interes de asistență.

în seara zilei de 7 martie,

ambasadorul român a oferit un 
dineu la care au participat 
G. Lange, ministrul suedez al 
comerțului și conducători ai 
unor importante grupuri finan
ciare și industriale.

Ministrul comerțului, Gunnar 
Lange, a oferit un dineu în cin
stea delegației române. Minis
trul suedez a toastat, subliniind 
importanța vizitei delegației ro
mâne pentru dezvoltarea schim
burilor economice dintre cele 
două țări. Răspunzînd, Gh. 
Cioară a arătat că această vizită 
se înscrie în cadrul politicii ro
mâne de dezvoltare a 
rilor cu toate țările, 
de sistemul social și 
în baza .avantajului
Prin contactele pe care le va a- 
vea în timpul vizitei, delegația 
română speră să găsească 
posibilități de dezvoltare 
schimburilor comerciale și 
cooperare economică și indus
trială dintre România și Suedia.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

schimhu- 
indiferent 
economic, 

reciproc.

Sue-

sue- 
cin- 
par-

• LA MOSCOVA și-a înche
iat lucrările cea de-a șaptea 
consfătuire metodico-științifică a 
reprezentanților institutelor de 
economie agrară a țărilor so
cialiste semnatare ale conven
ției de la Berlin. Din țara noas
tră au participat ing. S. Hartia. 
directorul secției de economie 
agrară din Institutul Central de 
Cercetări Agricole și V. Po- 
povici, șef de sector la același 
institut. Delegația

prezentat trei referate cuprin- 
zînd rezultate ale cercetărilor 
secției de economie agrară din 
Institutul Central 
agricole

de cercetări 
din București.

română

GRUP de 17 deputați 
nesocotind avertismen- 

Harold 
sprijine 
de în-

• UN 
laburiști 
tul primului ministru 
Wilson, au refuzat să 
politica guvernamentală

ghețare a prețurilor și salariilor. 
Ei s-au abținut, în cadrul votu
lui care a avut loc marți seara 
în Camera Comunelor pe mar
ginea unei dispoziții guverna
mentale care interzicea unei 
firme engleze specializate în 
fabricarea protezelor ortopedice, 
să majoreze salariile lucrătorilor 
săi. In favoarea guvernului au 
votat 226 de deputați, iar împo
trivă 153. După cum subliniază 
agenția REUTER, cei 17 labu-

riști care s-au abtinut de la vot, 
fac parte din grupul celor 60 de 
deputați laburiști care au refu
zat să voteze săptămîna trecută 
în favoarea Cărții Albe a guver
nului cu privire la cheltuielile 
militare.

• ÎN APELE fluviului U- 
banghi, care străbate capitala 
Republicii Africa Centrală, a 
fost pescuit un crocodil neobiș
nuit de mare. Lungimea croco
dilului este de 4.5 metri, iar 
greutatea de 420 kg. Dînd creza
re unei legende africane, potri
vit căreia vîrsta unui crocodil 
se stabilește după cantitatea de 
bucăți de piatră pe care a în
ghițit-o, crocodilul pescuit de 
locuitorii din Bangui ar 
660 de... bucăți de ani.

se men- 
constitu- 
deciziile 

luate de

avea

Ancheta de la New Orleans

arată 
fran- 

vor

R. P. D. COREEANA: 
dere a minei la zi 

Ryongyang

• ZIARUL „Le Monde" 
într-un articol, că bazele 
ceze amplasate în Sahara, 
fi evacuate, după cum s-a stabi
lit anterior, pînă la data de 1 
iulie a.c. După cum subliniază 
ziarul, bazele din Ynekkare, 
Reggane și Hammaguir, care au 
fost lăsate Franței conform pre
vederilor acordurilor de la Evi
an, pe o perioadă de cinci ani, 
vor fi transmise autorităților al
geriene la data stabilită de a- 
ceste acorduri. Tn prezent, men
ționează „Le Monde", au loc 
tratative între Paris și Alger, 
privitoare la transformarea ace
stor baze în aeroporturi pentru 
aviația civilă și la predarea de 
către Algeria a unor instalații 
care se află în prezent la baze
le din Sahara. Ziarul precizează 
că tratativele se desfășoară în
tr-un spirit de deplină înțele
gere.

Să capeți la Pretoria reputația 
că ești un „moderat" e o nimi
ca toată. Ajunge ca vreun po
litician să declare imprudent că 
populația de culoare ar trebui 
cumva să se bucure de unele 
drepturi pentru ca imediat toa
tă presa să tabere asupra lui 
taxindu-l drept „liberal pericu
los" sau chiar „anarhist ma
niac". In schimb, ca să fii con
siderat „extremist de dreapta" 
în viața politică sud-africană, 
trebuie să ai calități deosebite. 
Concurența e tot atit de aprigă, 
ca și aceea dintre două firme de 
pompe funebre într-un orășel 
cu climă foarte sănătoasă. A te 
număra in fruntea listei printre 
numeroșii pretendenți Ia titlul 
de „stea" in materie de ultra 
extremism și ultra rasism este 
o performanță aparte. O astfel 
dc „stea" există. 
Numele ei nu 
părăsește pagi
nile ziarelor 
sud-afrlcane, iar 
glasul îi răsună 
in eter cu sîcli- 
toarea insistență 
a paraziților at
mosferici. Sate
liții acestui as
tru îl văd de pe 
acum pe el, pe 
Petrus Pelzer — 
actualmente ministru de justiție 
— succesorul premierului Vors
ter.

Ce combustibil l-a permis lui 
Pelzer să se plaseze pe orbita 
sa de stea ultra-rasistă ?

Din fragedă pruncie, Petrus 
s-a dovedit a fi o personalitate 
ieșită din comun. După mărtu
riile surorii sale, Evelyne, în 
toată tinerețea el n-a citit decît 
două, trei cărți, și acelea macu
latură de aventuri. Profunda sa 
repulsie față de slova tipărită 
era compensată Insă, printr-o 
tandră pasiune pentru armele 
de foc.

La virsta de 18 ani, plictisit 
să tragă doar cu alice, el a omo- 
rît, cu gloanțe adevărate, un 
tînăr muncitor negru din Cape
town. Motivul invocat : „negrul 
l-a insultat". Reclama de „erou 
al apartheidului" și cunoștințele 
tatălui său, om foarte bogat, cu 
influență în cercurile conducerii 
Partidului Naționalist, l-au pro
pulsat brusc pe Petrus Pelzer în 
arena politică. La 21 de ani, în 
1948, el era de-acum căpetenia 
așa-numitelor „cruci negre", de
tașamente înarmate de tineri 
rasiști. In 1952 faimosul Wer- 
voerd, l-a însărcinat cu organi
zarea „lagărelor speciale", lagă-

Vedere exterioară 
lionului României 
gul internațional

Tripoli
re de exterminare pentru frun
tașii luptei anti-apartheid. In 
1960 a fost numit in postul cel 
mal potrivit pentru un om cu 
orizontul și caracterul lui : mi
nistru al justiției regimului de 
la Pretoria. încă din primul an 
al activității la minister, Petrus 
a venit cu o inovație care per
mite să se asigure un stagiu de 
închisoare prin rotație, literal
mente întregii populații de cu
loare (legea care permite întem
nițarea „provizorie" pe 90 de 
zile a oricărei persoane fără an
chetă, judecată sau acuzație ofi
cială).

In afară de această vastă „ac
tivitate de stat", ministrul „jus
tiției" la Pretoria are și o plat
formă „teoretică". Ne vom per
mite să cităm doar două — ier- 
tați-ne expresia — teze : „Orice

om de culoare care pretinde 
egalitate trebuie împușcat de 
două ori : odată fiindcă o spune 
și odată pentru că se gindește 
la așa ceva... Dacă aș avea bom
ba atomică aș face repede ordi
ne in Africa". După cum vedem, 
deși 
ma“
zer 
doză 
mltivism și aceeași pasiune pen
tru arme de tot felul demon
strate din fragedă tinerețe.

Se ințclege că, vădind aseme
nea „aptitudini" tinărul minis
tru al justiției strălucește ca o 
stea de primă mărime în conste
lația politică a republicii apar
theidului.

Săptămîna trecută Petrus a 
împlinit 40 de ani. Așa o aniver
sare nu putea trece neobservată- 
Premierul Vorster a ținut să-l 
elogieze pe ministrul său de jus
tiție în parlament : „El este un 
simbol și, poate, cea mai com
pletă ilustrare a virtuților elitei 
acestei țări”. Dat fiind că aces
te cuvinte au fost rostite pe to
nul cel mai serios nu. ne rămîne 
decît să constatăm că primul 
ministru sud-african vădește un 
talent rarisim pentru ironia in
voluntară.

total neoriginală „platfor- 
teoretică a lui Petrus Pel- 
e impregnată de o bună 
de consecvență: același prl-

EM. RUCAR

Festivitățile
din capitala

siriana
DAMASC 8 (Agerpres). — 

Miercuri, la Damasc și în altă 
orașe siriene, au avut loc festivi
tăți prilejuite de sărbătoarea 
națională a Republicii Arabo 
Siriene. Cu acest prilej la postu
rile de radio siriene a luat cu- 
vîntul președintele Siriei, Nou- 
reddin El Atassi, care a trecut în 
revistă realizările obținute de la 
instaurarea actualului regim.

Printre delegațiile invitate do 
guvernul sirian pentru a lua 
parte la festivități se află și • 
delegație guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de ministrul petrolului, 
Alexandru Boabă.

Posesorul...
dispărut

Poliția din Paris a început cer
cetări pentru a găsi pe posesorul 
unor lingouri de aur în greutate 
de un kilogram. Aceste lingouri, 
a căror valoare se ridică la 11200 
de dolari, au fost descoperite pe 
Aeroportul din Orly într-un apa
rat Boeing 707. Autoritățile aero
portului au declarat că aurul, 
după toate probabilitățile, provi
ne din Elveția. Lingourile au fost 
depuse la biroul de lucruri găsi
te, aflat pe aeroportul din Orly, 
în speranța că posesorul lor va 
veni să le reclame. Intrucît au 
trecut cîteva zile și posesorul au
rului nu a binevoit să se prezinte 
pentru a-l ridica, poliția franceză 
a hotărît să încerce să-l găsească 
pe proprietar.

Arhiva Russel
pusă în vînzare

știință și luptător pentru pace

„Mormintui lui Tutankamon și cel al preșe
dintelui Kennedy par să aibă comun straniul 
și groaznicul privilegiu de a face victime prin
tre indiscreți, scrie Robert Escarpit în „LE 
MONDE". Dacă legenda nu poate fi cre
zută și, deci, e vorba de morți naturale, cine, 
atunci, c cel care ajută natura ? Puțin pro- 

vreodată într-adevăr
Arhiva cunoscutului om de ... .

englez, lordul Bertrand Russell, va fi scoasă in vînzare vara 
viitoare. Se apreciază că arhiva cuprinde 100 000 de scrisori 
și 400 de manuscrise, dintre care majoritatea inedite. Ince- 
pind din luna septembrie, agenții publicitari ai lordului, 
asistați de opt arhivari și cercetători, se ocupă de întocmirea 
catalogului care va avea circa 400 de pagini al acestei uriașe 
colecții. Numeroase instituții științifice, muzee și fundații 
din întreaga lume și-au exprimat de pe acum dorința de a 
cumpăra această arhivă.

Primul manuscris al colecției datează din 1849 și este un 
jurnal al lordului John Russell, bunicul lui Bertrand Russell, 
fost prim-ministru pe vremea reginei Victoria. Printre pri
mele manuscrise ale lui Bertrand Russell figurează un caiet 
de note de la virsta de șapte ani și care conține un text 
dictat privind istoria Europei.Un alt caiet de note, scris de 
el la virsta de ÎS ani, arată că încă de pe vremea aceea 
viitorul filosof ateist punea problema existenței lui dumne
zeu. Acest caiet este scris in limba greacă, de teamă să nu 
fie descifrat de alți membri ai familiei. Se afirmă că Russell 
este cel mai prolific scriitor de scrisori al secolului. S-a calcu
lat că el a scris în medie cite o scrisoare la 30 de ore din 
lunga sa viață. Russell are virsta de 94 de ani.

babil că enigma va 
dezlegată".

Procurorul general 
al Orlcansului, Jim 
Garrison, și-a asumat 
această copleșitoare 
răspundere, declarînd 
recent la televiziunea 
americană ; „Uciderea 
lui Kennedy a avut 
loc la Dallas, dar cri
ma a fost minuțios 
pregătită Ia New Or
leans de către oameni 
al căror nume îl cu
nosc și pe care sint 
gata să-i arestez".

Ziariștii americani îl 
descriu pe Garrison ca 
pe unul din cei 
ambițioși „District 
torney" (procuror 
neral) adăugind, 
caracterizarea 
najului 
mobilului inițiativelor

mai 
At- 
ge- 

spre 
perso- 

ș! elucidarea

fi

sale, că „D.A." e un 
personaj eligibil, obli
gat să-și facă propa
gandă pentru a-și cre- 
a gloria locală nece
sară prelungirii man
datului in noile ale
geri. In tot cazul. Jim 
Garrison a declarat că 
asasinarea lui .1. F. 
Kennedy se datorează 
unui complot ale că
rui fire le deține și că 
va face dezvăluiri pro
digioase In cadrul an
chetei ce nu se va în
cheia decit odată cu 
arestarea „criminalilor 
reali".

Liderul adjunct al 
majorității democrate, 
Russel Lon. senator 1n 
Louisiana, i-a sprijinit 
declarațiile afirmind

că procurorul Garri
son, cu toate că a fo
losit mijloace proprii 
de investigație, deține 
dovezi pe care comisia 
Warren nu le posedă. 
Unii observatori opi
nează că aceste dovezi 
se referă la activitatea 
lui Lee Harvey Os-

I nodat de la început 
intr-un punct miste
rios creat de moartea 
personajului-cheie din
tre cei interogați de 
Garrison, pilotul Fer
rie. Tip straniu și ca 
înfățișare, (perucă, ge
ne și sprincene false) 

comercial

polițiști operase o lun
gă percheziție la do
miciliul acestuia chiar 
in 1963. Nu se știe dacă 
pe atunci „D.A." căuta 
să stabilească legătu

ri 
Or- 
că- 

a-

rile dintre Ferrie 
șeful mafiei din 
leans, sau motivul 
lătoriei aeriene a 
cestui pilot între Gal
veston și Huston (Te
xas) exact în ziua cri
mei de Ia Dallas. Se 
pare că Ferrie însuși a 
declarat în noiembrie

rison declară că se 
flă din nou în fața 
nel enigme.

Fapt care se pare 
în ultimele zile l-a de
terminat să fie mai 
prompt cu arestările : 
de data aceasta e vor
ba de un personaj cu 
totul nemenționat în 
cele 26 volume ale co
misiei Waren, aflat Ia 
polul opus al lumii in
terlope, Clay Shaw, 
fost director al organi
zației comerciale

a- 
u-

că

I

wald care și-a petre
cut la New Orleans nu 
numai anii de tinere
țe, ci mai ales o anu
me jumătate de an, 
cea cu două luni îna
intea asasinatului de 
la Dallas. (Atunci, fără 
bani șl fără slujbă, Os
wald a frecventat cer
curile Mafiei din New 
Orleans, cercuri bine 
cunoscute Iui Garrison 
care-șf asumă demas
carea lor ulterioară).

Dar ancheta s-a în

concediat pentru 
mosexualitate, fals de
tectiv. fals psihiatru, 
fals seminarist, real 
drogat șl decăzut, Fer
rie fusese menționat în 
două rînduri de rapor
tul eomislei Warren, 
care se pare Insă că a 
considerat alibinl a fi 
operant. Acest Ferrie, 
specializat în transpor
turi aeriene dubioase, 
se afla în ziua crimei 
la Dallas. Procurorul 
Garrison, însoțit de 12

anul trecut că „fusese 
acuzat de a fi condus 
avionul cu care au ie
șit din Dallas autorii 
complotului împotriva 
lui Kennedy".

Procurorul Garrison 
afirmase acum zece 
zile că Ferrie era im
plicat In acest complot 
și că tocmai se hotă- 
rlse să-l aresteze, cind 
pilotnl a murit In cir
cumstanțe misterioase. 
Sinucidere ? Crimă? 
Moarte naturală ? Gar-

portul New Orleans. 
Om bogat, amator de 
artă și de călătorii, po
liglot, Clay Shaw era 
considerat printre pri
mele personalități de

adesea văzut chiar In 
compania lui Garrison. 
Spre stupefacția gene
rală, după cinci ore de 
interogatoriu, Gur- 
wich, procurorul ad
junct, l-a arestat pe 
Shaw pentru „partici
pare la complotul In

vază ale orașului

vederea asasinării pre
ședintelui Kennedy". 
Eliberat a doua zi pe 
cauțiune — 10 000 do
lari — Shaw s-a de
clarat consternat și to
tal inocent. Fapt ates
tat de însuși actualul 
ministru de justiție al 
S.U.A., Ramsey Clark, 
care a declarat că 
„F.B.I. are dovada că 
nu există nici o legă
tură între asasinarea 
președintelui Kennedy 
și Clay Shaw". Decla
rație care relevă însă 
că Shaw a făcut obiec
tul unei 
F.B.I.-ului (și ____
în iarna lui 1963) fără 
a se preciza mobilul 
care a justificat atunci 
această anchetă. Gar
rison insistă pe pista 
sa afirmind că în sep
tembrie 1963, Shaw 
Lee și Ferrie s-au în
trunit la New Orleans, 
fapt dovedit prin de
clarația unui martor 
ocular — informatorul 
său confidențial — 
care a asistat la aces
te întrevederi, f-a vă
zut pe conspiratori și 
i-a auzit expunlndu-șl 
proiectele. Procurorul 
afirmă de asemenea, 
că Clay Shaw e cunos
cut și sub numele Clay

anchete a 
anume

Bernard ; or, un indi
vid afirmind că se nu
mește astfel, l-a tele
fonat unui avocat din 
New Orleans In ziua 
asasinatului de Ia Dal
las, cerîndu-1 să-l ape
re pe Lee Oswald. 
Avocatul a fost citat 
pentru a fi anchetat 
de procurorul Orlean- 
sului. Ministrul de jus
tiție afirmă insă că el 
cunoaște pista pe care 
s-a angajat Garrison, 
dar că o consideră cu 
totul lipsită de serio
zitate.

Deci, adevărul asu
pra tragediei din Dal
las se lasă in conti- 
nuare greu dezvăluit ; 
el a început acum să 
fie căutat între New 
Orleans și Dallas, dar 
ocolul nu pare deo
camdată de bun augur, 
încetineala căutărilor 
și_ continua incertitu
dine a descoperirii a- 
cestui adevăr, aminteș
te Intrucîtva, și poate 
nu numai scepticilor, 
pe Achfle al 
și cursa lui 
durătoarea 
țestoasă.

Ini Zenon 
cu nefn- 

broaseă

VIORICA
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