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Vă dă prilejul să deveniți participanți la o masă rotundă con
dusă de scriitorul OCTAV PANCU-IAȘI la care, cadre didactice, 
secretari U.T.C, — elevi și profesori — activiști ai organizației 

noastre au încercat să răspundă la întrebările :
1. De ce devine adunarea generală U.T.C. a cincea oră de dirigenlie ?

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A CONDUCERII ÎNTREPRINDERII

ESTE DE NECONCEPUT FĂRĂ ELABORAREA UNUI BUN

2. Serretarul U. T. C. din liceu — profeior sau elev ?

sistem informational
DAR MAJORITATEA

MEDITA ȚI A DIRECTORILOR
Liniște, se învață ! Bibliotecile universitare au

II ACORDA CEA MAIintrat și ele în sesiune...

MICA ATENȚIEFoto: O. PLEC AN

• •și posmagii muieți

CITIȚI
PAG. A 4-A

— In fiecare vară îmi plani
fic să iau toate examenele.

— Și vara asta ?
— Să fim serioși Ce asta 

este vară ?
Desen f de

CORNEL TABACU

I

♦

DIN CUPRINS:

Dicționarul obiectelor 
cunoscute sub numele 
de CUVINTE.

de AL. MIRODAN

Un spectacol pentru 
anti-spectatori.

Foileton de
ION BAIEȘU

I I

Exploatarea minieră Rovinarl. 4<0 tone pe oră — atit scoate pe 
oră această mașină de excavat

Foto: AGERPRES

I
3 fotografii.

de I. GRINEVICI

Epigrame. 
Caricaturi.

Meditația — pentru multe fa
milii — a devenit o măsură de 
siguranță; nu-și găsesc liniștea 
dacă nu-și știu copiii meditați.

Nu acuzăm măsurile luate de 
părinți și nici meditația ca me
todă de superpregătire. Medita
ția și meditatorul ocupă de mult 
un rol ajutător în pregătirea in
dividuală a adolescentului. Ea 
este legalizată și recomandată, 
înseși școala a creat un sistem de 
meditații colective, într-un cadru 
organizat și respectînd criteriile 
pedagogice ale procesului de în- 
vățămînt.

Dar simțul măsurii e necesar 
și aici, ca în orice capitol al vie
ții. Școala — învățătorii și profe
sorii — este menită să dea elevi
lor cunoștințele necesare pentru 
o viitoare treaptă de urmat. Ex- 
cluzînd nevralgiile semnalate a- 
desea și în articolele noastre — 
provocate de supra încărcarea 
programelor, de prea marea soli
citare a elevilor la unele disci
pline, sau unele capitole — 
școala îi cere elevului numai

ceea ce poate, îl obligă la nive
lul capacității sale de asimilare. 
Elevul-elev, ordonat pînă la me
ticulozitate, ritmic în activitatea 
școlară, controlat în familie la 
capitolul învățătură nu are ne
voie de sprijin suplimentar. Prin
cipial — dacă toți elevii, dacă 
toate familiile și-ar face cotidian 
datoria — meditația devine de 
prisos, supraîncarcă.

Oricum la meditație — nece
sar sau nu — se apelează. La o 
recentă „masă rotundă" ținută la 
Cluj se făcea chiar remarca că, 
în unele ocazii, meditația devine 
o modă cu tendințe de extin
dere... ca modă. Meditația se por
tă, spunea cineva, mai în glumă, 
mai în serios, cum se poartă um
brela. Multe familii ar fi scutite 
de osteneli zadarnice — morale 
și financiare — dacă ar cumpăni 
mai bine atunci cînd hotărăsc a- 
pelul la meditator. Graba, aici, 
aduce prejudicii uneori greu re- 
parabile. Se recurge la medita
tor în cazuri în care părintele, 
înștiințat de profesori, consultîn- 
du-se cu ei, constată că nu se 
poate altfel, că este nevoie să 
dubleze, acasă, ceea ce face pro
fesorul la școală. Altminteri mu
tația sarcinilor ce revin indivi
dual școlarului, pe seama unei a 
doua persoană, perturbă ordinea 
firească a lucrurilor. I se ia, în- 
tr-un fel, elevului dreptul la 
satisfacția de a fi izbutit singur 
să obțină un rezultat cert la în-

(Continuare în pag. a V-a)

LUCREȚIA LUSTIG

Primele antrenamente (ce-l drept, neorganizate)

DRUM

ALPIN

A început cons
trucția unui mo
dem drum-alpin în
tre Sinaia și cota 
1400. Noua arteră 
va fi prevăzută cu 

circulație și va permite 
complexul alpin „Cota-

două fire de 
accesul către ---- r..
1400" a tuturor categoriilor de autove
hicule. Șoseaua se adaugă celei de pe 
platoul Bucegilor dintre Șaua Dichiului 
și Virful Coștilei, a cărei construcție se 
apropie de sfîrșit. Drumurile alpine, 
care urmează a fi gata încă în cursul 
acestui an, vor realiza o legătură rutieră 
între cabanele situate în această zonă 
turistică.
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SĂ DISCUTĂM“ -DESPRE TINEREȚB, EDUCAȚIE; RĂSPUNDERI

Olimi cu 
doua fete

CU JEAN PAUL LE CHANOIS 
DESPRE :

9 Refulări și obsesii in 
film'd contemporan

9 Educație prin artă

Am în față o bandă de mag
netofon, două caracterizări și car
netul de reporter cu răspunsuri 
ce ml s-au dat la cîteva între
bări. Din toate voi încerca să fac 
portretul Iul Marin Bădilescu, 
strungar la Uzinele „Timpuri 
noi“ — București, un om — du
pă cum spun colegii săi — cu 
care colectivul se mîndrește și 
care e prețuit pentru calitățile 
sale profesionale și morale.

o Proiecte

■"ȚJmiezul 
nopții

(ROMAN FOILETON)

— II cunosc pe tov. Bădilescu 
din 1960 ca pe un bun munci
tor care se achită cu cinste de 
sarcinile de producție și obștești 
(Emil Vladu — frezor).

— E fruntaș permanent în 
muncă din 1964, are două dis
tincții, e trecut In cartea de o-

noare a uzinei, o organizator do 
grupă sindicală (D. Vasilescu — 
președintele comitetului sindica
tului).

— Caut să îmbin cele învă
țate în școală cu adevărata școa
lă — producția. Am satisfacții 
mari pe tărîm profesional (Marin 
Bădilescu).

—- Știu că are familie, 
cămin fericit (E. Vladu).

— M-am căsătorit în 1958. 
Apoi am plecat militar. Aveam 
mare încredere în soția mea. 
Ne-am luat din dragoste. Dc-abea 
așteptam să vin acasă pentru a 
pune bazele unui cămin fericit 
(Marin Bădilescu).

— Cît a fost militar am ple
cat deseori la el, l-am ajutat cum 
am putut din salariu. Dar după 
aceea a spus tuturor că ăsta-i 
era scopul. Să-l țin în armată și 
pe urmă o vedea el ce face cu 
mine (Jeni Bădilescu — munci
toare la Fabrica de ciorapi — 
București, soția).

— In relațiile cu tovarășii are 
o atitudine demnă, prietenească, 
cuviincioasă. Respectă muncitoa
rele din fabrică... (D. Vasilescu).

— Din primele zile ale căsă
toriei chiar, a început să se laude 
într-un mod brutal și necuviin
cios cu aventurile avute înainte. 
Cînd am fost în spital a venit 
rar pe la mine. La cîteva zile 
după ce m-am întors, pentru mo
tivul că la ora 23 nu m-am putut 
scula să-i dau de mîncare s-a

purtat violent, m-a lovit, a tre
buit să dorm la o vecină...

— Nu avem încă copii. Dar 
aș vrea. Soția mea și cu mine 
ne înțelegem foarte bine. Avem 
casă...

— Casa e pe numele lui. 
Spune că e stăpîn pe ea, pe 
mine, pe tot. De multe ori lip
sește nopțile de acasă. Vine și 
pleacă de parcă ar fi la hotel, 
alteori nu știu de el cîte 4 zile, 
susține că e reținut la servici.

— Niciodată Bădilescu nu a 
fost reținut peste orele de pro
gram și nici pe teren n-a fost 
trimis (Aurel David, inspector 
șef cadre).

— Cu fiecare an, Bădilescu se 
maturiza, căpăta experiență. A 
fost ales în nenumărate rinduri 
în biroul organizației U.T.C. 
(D. Vasilescu).

— In 1984 am fost secretar al 
U.T.C. Am căutat să insuflu ti
neretului respectul față de mo
rală, de familie. (M.B.).

— îi critica pe cei care călcau 
pe alături, care-și pierdeau timpul 
prin localuri în compania unor 
prieteni de ocazie (E. Vladu).

— Mereu e pe la circiumă cu 
prietenii. In 1965, la 23 August a 
plecat la manifestație și a venit 
după miezul nopții. Dormeam și 
n-am auzit cînd a bătut. Deși

VIOREL BURLACU

(Continuare în pag. a Il-a)

Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii moderne, în
zestrarea întreprinderilor industriale din țara 
noastră cu utilaje și instalații din cele mai noi, 
precum și existența unor întreprinderi foarte mari 
care reclamă permanent rezolvarea unor probleme 
complexe, necesare unei bune funcționări, impun 
perfecționarea continuă a formelor și metodelor 
de conducere. In aceste condiții, un conducător 
nu poate să-și bazeze deciziile și acțiunile sale 
numai pe rutină sau pe imaginație ci ele trebuie 
să fie fundamentate pe baza informațiilor perma- 
nento pe care le primește asupra modului în care 
se desfășoară procesul de producție, asupra ten
dințelor de dezvoltare a procesului respectiv ur
mărind, totodată, utilizarea cît mai eficientă a 
mijloacelor materiale de care dispune și folosirea 
cit mai judicioasă a forței de muncă.

PETRE TURCU
Director în Comitetul de Stat 

pentru Problemele Organizării Muncii 
și Producției și ale Salarizării

(Continuare în pag. a V-a)

Si acum

Dialog
cu adversarii
candidaților

la titlu
® DRAGOMIR

duminica 
șterge cu buretele im
presia slabei noastre 
comportări“

® BADEA

vrem neapărat să 
cîștigăm“

• ȚlRLEA

învinși

Ne mai desparte doar o zi de 
marele deznodămînt... fotbalis
tic : cine va fi campion ? Se fac 
cele mai diabolice calcule și se 
emit ipoteze una mai năstrușni
că decît alta. In această vreme, 
adversarele protagonistelor la 
titlu : Petrolul și U.T.A. se pre
gătesc și ele. Circulă multe zvo
nuri. Se mizează mult — între 
„microbiști“ cel puțin — pe ri
valități între echipe determinate 
de plătirea unor polițe sau de... 
îndeplinirea doar a unor for
malități. Se' poate da crezare 
unor asemenea lucruri ? Ce ne 
răspund petroliștii și textiliștii 
arădeni ?

CERNĂIANU (antrenor) : (a-
proape revoltat ; dar mai întîi 
un amănunt ■ dialogul s-a înfi- • 
ripat, pe gazonul verde de la ..23 
August", de fată fiind si... Ange- 
lo Niculescu. antrenorul echipei 
Dinamo). Eu infirm toate poveș
tile care circulă. Petrolul ca so
brietate și profil moral nu se 
poate preta la așa ceva (?!). Nu 
va juca cu jumătate de măsură. 
Iși apără cu demnitate șansele 
în meci. Pentru că nu-1 lasă și 
nu ne iartă spectatorii. Tntr-o 
echipă ca a noastră nu se poa
te pune problema... abdicării de 
la cinste, de la lupta sportivă 
leală, sinceră. Petrolul va face 
totul ca să cîștige meciul cu 
Rapid. Cu posibilitățile restrîn- 
se pe care Ie avem, vrem să în
cheiem cu o victorie. Meciul cu 
Rapid este, oricum, de tradiție. 
Pe noi nu ne interesează cine 
va cîștiga campionatul. Nici nu 
pot ști cine ! Vrem să jucăm, 
însă. bine. (După această decla
rație doi oameni bucuroși — re
porterul că a obtinut-o și... An- 
gelo Niculescu).

Intre două reprize ale unui 
joc de pregătire am ținut să

S. SPIREA

(Continuare în pag. a V-a)



AZI CRONICI • ROMAN FOILETON

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
Mulțumesc, zise Lucian, acum te rog »A oobori de la volan... 

să mă lași pe mine
Lucian trecu In locul lui Dobre. cercetă încruntat butoanele 

instalate la bordul mașinii, de parcă ar fi încercat sft-și aminteas
că de ceva foarte important. In sfirșit, apăsă cu virful piciorului o 
clapă Spre uimirea noastră, bancheta din spate prinse a se ros
togoli în jurul propriului său ax... Se opri, rămînînd răsturnată. 
Lucian coborî de la volan.

— Spatele banchetei are un fund dublu și reprezintă o ascun- 
zătoare ingenioasă. .. Aici își păstrează domnul Fabricius mica 
dar importanta sa arhivă-film. benzi de magnetofon, fotografii...

Genunchii străinului se înmuiară. capul îi căzu în piept : păreA 
că doarme în picioare.

— Și mai are un buton, cel verde din dreapta, care poartă ca 
inscripție un îngeraș .. Pe butonul acela v-aș sfătui să nu apăsați... 
Ingenioasa mașină ar putea să sară în aer...

Lucian se uită batjocoritor la Fabricius.
- 71 -

— Ei, ce zici, îl întrebă după un timp, ai de gfnd să ne po
vestești activitatea dumitale dușmănoasă desfășurată pe teritoriul 
României ?

Străinul mormăi ceva drept răspuns.
— Aha, exclamă Lucian, continui să susții că nu știi româneș- 

'e • Ei bine, vedem noi... Frunză, te rog percheziționează-L. ș 
adu-1 sus, în biroul colonelului Petrescu.

XIII

CONFRUNTAREA
Biroul nu era prea mare. Se înserase, iar Frunză aprinse neo

nul. Nu-mi place lumina asta , e prea stridentă, obositoare.
Pe masă, se aflau tot felul de obiecte confiscate din arsenalul 

pe roate aparținînd lui Fabncius. Căpitanul Lucian îmi ceru să 
iau loc, îmi arătă și soaunul.

— Vreau să-ți arăt citeva „mici curiozități".
Cerui voie să-mi aprind o țigară. Serviabil ca întotdeauna. Frunză 

îmi întinse pachetul său. Lucian rămase în picioare, lîngă birou. 
Scoase dintr-un plic citeva fotografii. îmi arătă una din ele.

— Sînt cinci, explică ofițerul, o să ți le arăt pe rînd... Recu
noști persoanele ?

— Asta-i bună 1 mă minunai eu. De necrezut I
Fotografia o înfățișa pe Cornelia Busuioceanu în brațele lui 

Fabricius. Acesta o stringea la piept, apropiindu-și buzele de ale 
fetei, gata s-o sărute. Iar Cornelia aștepta clipa, cuprinsă de o 
fericire pe care i-o descifrai ușor în ochii fascinați.

— Cind a fost făcută ?
— In vara asta...
— Care va să zică, se cunosc ?
— Dacă se cunosc ? I ? Nu vezi, sînt în mare amor... Acum 

uită-te și la asta I
Cea de a doua fotografie mă „turti" de-a binelea, căci mi-1 

înfățișa pe Fabricius îmbrăcat în uniforma armatei române.
— Nemaipomenit 1... Dacă nu mă înșel, s-a îmbrăcat cu o uni

formă de grănicer ? !
— Așa e. mă asigură Frunză, care „admira" și el fotografiile, 

stînd în spatele scaunului meu.
- 72 -

XJ*?

de litografii

Expoziție

TOULOUSE
LAUTREC

Henri de Toulouse-Lautrec, 
ilustrul pictor francez de la sfir- 
șitul veacului trecut, s-a impus 
publicului parizian prinț r-un afiș: 
rugat de directorul fondator al 
cabaretului Moulin Rouge, el 
realizează în 1891 o îndrăzneață 
compoziție tnfâțișlnd, în mișca
re, doi mari dansatori ai timpu
lui — La Goulue și Valentin 
Désossé. Desenul aspru, tăios, 
dar fulgurant, impingînd expre
sivul pînă la caricatural, a făcut 
din acest afiș un succes răsună
tor al artistului, care totodată 
debutează astfel magistral în li
tografie. „Părintele afișului mo
dern" asimilează rapid meșteșu
gul artei litografice căzută in de
suetudine și mediocritate, ridi- 
cînd-o la cel mai înalt grad da 
expresivitate.

Expoziția de litografii Tou
louse-Lautrec deschisă recent la 
Muzeul de Artă al Republicii So

cialiste România, 
întrunind piesa 
din colecția acad. 
George Oprescu 
și a muzeului, 
aduce o străluci
tă confirmare a 
acestui adevăr ; 
litografii și cro- 
mofitografii — 
afișe, efigii, co- 
perți de revis
te, albume, pro
grame teatrale, 
frontispicii da 

partituri etc. — 
vizitatorului nu 

se simțea la 
în litografie, dar

„Răspunsul"
tăcerii

— E uniforma lui Nicula T. Florea, îmi explică Lucian cu o 
anumită răceală în glas. Observi cum s-a fotografiat ticălosul ? 
Ca un chefliu... Boneta pe o parte... Vestonul descheiat la gît... 
cu un pahar în mînă...

— Bine, dar unde a fost 
pe Nicula de uniformă ?

— Privește fotografia cu
nivelul umărului... se zărește 
Nu-ți amintești unde ai mai_____ _ .

— Nu, recunoscui eu, consternat de faptul că-mi scăpase din 
vedere asemenea amănunte.

— E balerina de porțelan de pe studioul domnișoarei Busuio
ceanu...

— Aha, pricepui în sfîrșit, acolo a avut loc cheful...
— Din ce în ce mai perspicace, mă luă căpitanul în răspăr. 

Iat-o pe a treia...
De astă-dată, Fabricius îmbrăcat în aceeași uniformă și cu 

aceeași ținută neglijentă de chefliu, se fotografiase împreună cu 
N cula. îmbrăcat civil Fabricius îl ținea pe după umeri, ca pe 
un vechi prieten, în timp ce Nicula privea înainte cu ochi adormiți 
și nu prea vesel.

— Uite-o acum și pe domnișoara Busuioceanu, cu chipiul de 
grănicei pe cap. Nimic de zis, îi stă bine...

— Drăguță foc. remarcă Frunză.
— Fotografia a cincea, vorbi Lucian, mi se Dare cea mai im

portantă.
Obiectivul aparatului îl surprinsese tot pe Fabricius si tot în uni

forma armatei tomâne. De astă-dată însă cu ținuta pusă la punct, 
regulamentar. Era o fotografie bust, mai ștearsă față de celelalte.

— De ce o socotești cea mai importantă ?
— Pentru că e o fotografie tip legitimație... și pentru că pre

supun că avea gînduri mari cu ea...
— Toate au fost făcute în casa domnișoarei ?
— Da. în vara asta. Lucian adună fotografiile și le puse la loc 

în plic. Iar cel care a făcut fotografiile a fost Trandafir Busuio
ceanu.

In mintea mea, amănuntele disparate de care luasem cunoș
tință pe parcursul cercetărilor începeau să se asambleze într-un 
tablou ce se anunța deosebit de interesant.

(Urmare in numărul de mîine)

făcută, că și-a permis să-l dezbrace

atenție... în spatele lui Fabricius, la 
un bibelou... o balerină de porțelan... 
întîlnit-o ?
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Intr-o duminică lo Buzău
Foto : Ager preș

■

I
I
I
I avea cheie a spart geamurile, a 

Irupt tocul ușii, m-a bătut cu 
cureaua îneît am stat 6 ore în 
nesimțire. Am adus certificat me-

Idical, dar mi l-a rupt și m-a alun
gat pe drumuri, afară din casa 
lui. La fiecare ceartă se leagă 

Ide lucrurile mele, de cele din 
casa, amenințînd că le va rupe, 
că el le-a făcut, că el e cel care 
cîștigâ că leafa mea e un fleac.

| E adevărat că el aduce în casa 
■ 1400 lei...

— Sînt mulțumit. Cîștig bine. 
Peste 2 000, plus prime. Dau în 
casă tot ca să avem o familie 
fericită. Cîștig mai mult decît 

| ea, dai asta n-are importanță...
I Totul e al nostru, în comun.
I îmi ajut soția, îmi spăl, gătesc... 
. Doar și ea lucrează la fabrică...
I nu e ușor, o înțeleg.

(Urmare din pag. J)

Să ne închipuim o sală de 
clasă Lecția a început, profeso
rul sau profesoara adresează o 
întrebare din lecția la zi unui 
elev. Acesta privește în dreapta, 
în stingă, în spate, în față, nu-i 
nici o speranță și tace. Profeso
rul sau profesoara repetă mai 
rar întrebarea. Elevul tace. I se 
pun întrebări ajutătoare. Elevul 
tace. Concluzia e clară: elevul 
nu a învățat lecția și primește 
nota care o merită. Acesta ar fi 
un exemplu, credem, concludent. 
Un alt exemplu. Să ne închi
puim... (adică de ce să ne închi
puim cînd chiar așa este ?), că la 
redacție a sosit o scrisoare J:~ 
partea unui grup de tineri 
orașul Buzău în care 
despre inactivitatea 
cultură. Scrisoarea a 
misă spre rezolvare 
lui regional Ploiești al 
ziua de 6 decembrie 1966. A tre
cut o lună, două, trei, nici 
puns. Au mai trecut 3 
ceeași tăcere...

De fapt, de ce nu ar fi 
la timp tovarășii de la

din
___  din 
era vorba 
casei 
fost tri-

Comitetu- 
U.T.C., în

de

un răs- 
luni, a-

răspuns 
„ __ r _ __ comite
tul regional U.T.C. ? Ne-am pro
pus singuri ipoteze. Una : poate 
nu au primit scrisoarea. Alta : 
poate au primit-o, dai nu au a- 
vut timp să cerceteze lucrurile. 
S-ar putea să fi primit scrisoarea, 
dar cum lucrurile merg tot prost 
nu au ce răspunde. Acestea ar 
fi niște presupuneri. Cel mai bun 
răspuns îl oferă însă viața cultu
rală a orașului Buzău, ne-am 
zis. Așa că ne-am deplasat în 
acest oraș. Mai întîi o descope
rire ciudată. La casa de cultură, 
luna (în ceea ce privește activi
tatea culturală de masă) are nu 
30 sau 31 de zile ci numai 16. 
17. In luna noiembrie, de pildă, 
în cele 17 zile ale „lunii cultu
rale" s-au prezentat 12 confe
rințe. Adică buzoienii se distrea
ză ascultînd și iar ascultînd con
ferințe : „Realitatea și sensul 
fericirii umane“, „Ploile cele 
mai frecvente în anotimpul 
rece". „Să avem la bătrî- 
nețe o a doua tinerețe" — mai e 
nevoie să subliniem cît îl dezvol
tă pe om ? Dar ce ziceți de tema: 
„Etapele caracteristice vieții fe
meilor ?“. Ziceți ceva, să vă au
zim I Nu mai vorbim ce bine 
crescuți sînt în ultima vreme 
buzoienii I Tot cu conferințe. 
La „foile tineretului" tema este a- 
proape invariabil aceeași : „Cum

să ne comportăm în societate“, 
și asta luni de-a rîndul, ba și de 
cîte trei ori într-o lună I

Dans ? Se organizează și seri 
de dans, din cînd în cind (să 
nu se piardă din acumulările prin 
conferinlțe 1) Dar și aici s-au luat 
măsuri „pcciale de reducere a 
efortului. într-o sală, alteori în
tr-un holișor, o orchestră cîntă 
cîte puțin. Păi ce vreți, să danseze 
cine vrea și mai * ales, cît vrea ? 
Vai de sufletele noastre, păi de 
ce sînt plătiți tovarășii acolo ?l

Aceasta ar fi o situație. Dar să 
vedem și ce spun oamenii. Ne-am 
oprit deci în fața cinematogra
fului unde rula filmul „în ge
nunchi mă-ntorc la tine" ; lume 
multă, majoritatea tineri. Am în- 
întrebat vreo 10 dintre ei cînd 
au dansat ultima oară. Răspun
surile au fost de o precizie ma
tematică.

— In ziua de 18 ianuarie 1966 
— a răspuns o fată.

— Dar cum de țineți minte 
exact această dată ?

— Atunci a făcut nuntă fra
tele meu.

Alt răspuns.
— In ziua de 24 august 1966.
— O dată foarte exactă...
— Da I Atunci a organizat co

mitetul orășenesc U.T.C. un car
naval în crîng.

Să revenim însă la scri
soarea noastră. Ce s-a întimplat 
cu scrisoarea?.Mai întîi a ținut-o 
în mapă un instructor cîteva luni, 
apoi altul și altul. La data cînd am 
cercetat noi faptele relatate mai 
sus, scrisoarea era la un tova
răș secretar :

— De ce nu ne-ați răspuns ? — 
am întrebat.

A găsit ușor o scuză :
— La mine nu-i decît de 10 

zile.
De atunci au mai trecut vreo 

20 dar nici dînsul n-a răspuns. 
Ce să facem ? „Tăcerea spune 
multe", zice proverbul, totuși, în 
virtutea unor legi de toți cunos
cute noi sîntem obligați să pu
nem o întrebare tovarășilor de la

Comitetul regional al U.T.C. Plo
iești : ce fel de oameni lucrează 
acolo, la Buzău ?

★
Scrisoarea a doua, la care ini

țial, tovarășii de la Comitetul ra
ional Urziceni al U.T.C. susți
neau că au răspuns. Cînd li s-a 
făcut dovada neadevărului afir
mat, și-au amintit că... au uitat 
să dea răspuns.

De ce-ar fi uitat ? Ia să vedem.
Mai întîi să povestim pe scurt 

despre ce era vorba în scrisoarea 
cu pricina. Un grup de tineri și 
tinere din satul Creața ne scriau 
că majoritatea balurilor încep 
sau se termină cu scandaluri pro
vocate de cîțiva huligani. Am aș
teptat nici mai mult nici mai pu
țin decît opt luni, răspunsul co
mitetului raional. Am fost și în 
această comună, pentru a aP.a de 
ce tac tovarășii de la comitetul 
raional. Ce se înSîmplă acum în 
sat am aflat de la secretara orga
nizației U.T.C., Elena Liliceanu. 
De cîteva luni, în sat nu a mai 
fost nici un scandal. Cum a fost 
rezolvată problema ? Mai sim
plu nici nu se putea : nu s-au mai 
organizat baluri. De fapt nu s-a 
mai organizat nimic. Cămin 
cultural există, tineri sînt pu
țini. dar sînt; atunci de ce nu se 
organizează încă activități cultu
ral-educative ? Răspunsul secre
tarei a fost acesta : „Nu vin ti
nerii“ E foarte adevărat că nu 
vin. întrucît nu au la ce. Atunci 
cînd nu cauți forme adecvate, 
cînd nu cunoști părerea tinerilor 
este normal ca activitățile cultu
rale să fie „turnate" mereu în 
același tipar, e normal să fie mai 
mult decît plictisitoare.

Să așterni pe hîrtie un răspuns, 
nu e deloc greu, dar cu o condi
ție, să ai ce spune. Sau mai bine- 
zis să poți spune că ai pus umă
rul ’a rezolvarea neajunsurilor 
citate.

GH. NEAGU

Omul
— Eu mă ocup de tot, el vine 

acasă cu mîinile în buzunare 
spunînd că ăsta-i rostul meu pe 
lume. Dacă nu-mi place, să di
vorțez că sînt o sută care ar 
vrea să-l îngrijească ca pe un 
prinț.

— De la o vreme manifestă 
o stare de nervozitate (E. Vladu).

— Sînt preocupat acum de or
ganizarea științifică a producți
ei.

— Bea... De la o vreme des
tul de des. Mai ales cînd vrea 
să mă bată. Atunci nu se mai 
controlează. Ia cuțitul și-1 înfige 
în podele ca wikingii spunînd 
că așa o să facă și cu mine. De 
la o vreme nu-i mai spun nimic. 
Nici faptul că de curînd a fost 
văzut cu o femeie la un local.

— Am fost cu o prietenă 
bună. Nu știu cum o cheamă... 
Parcă Mariana...

cu
— Atunci, fiindcă am tăcut 

m-a bătut pe motivul că n-am 
vrut să mă interesez ce face el, 
soțul meu.

— E drept. M-am îmbătat și 
fără să vreau i-am dat o palmă. 
Regret enorm, mai ales că e 
prima oară...

— Acum doi sau trei ani, soția 
lui Bădilescu a venit la noi la 
cadre. Era vînătă, bătută crunt 
(Aurel David).

— Noi nu cunoaștem această 
situație. Dacă am fi fost infor
mați am fi luat măsuri. Azi am 
primit un telefon de la comitetul 
de partid al fabricii unde lu
crează soția lui. Am fost uluiți 
și revoltați de cele aflate (Pavel 
Pătru, secretar al comitetului de 
partid — „Timpuri noi“).

— A fost la noi la fabrică. 
Părea foarte sincer și spășit. Re
cunoștea că fiind băut i-a dat 
o palmă șl că ea a părăsit do
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DOUA GENERAJBS IȘI TREC ȘTAFETA
(de 

nos-
Ia

salaîn 
Teatrului

CONSTANȚA 
corespondentul 
tru).

Miercuri, 
Fantasio a
de stat din Constanța a 
avut loc o intîlnire a 
elevilor 
promoția

absolvenți,
1967 — ai

școlilor profesionale 
din oraș cu tineri 
muncitori, foști absol
venți ai acelorași școli, 
conducători ai cîtorva 
unități economice în 
care noua promoție de 
muncitori calificați va 
urma să lucreze. Dis-

cuțiile au scos în evi
dență mîndria tinerilor 
de a fi stăpînii unei 
meserii, sentiment pe 
care îl încearcă fieca
re știindu-se coautor 
al realizărilor colec
tivului din care face 
parte, precum și ideea

necesității perfecțio
nării în continuare a 
cunoștințelor profesio
nale, obligația munci
torului calificat de as
tăzi de a se menține 
la curent cu tot ceea 
ce e nou și înaintat.

două
miciliul pentru un asemenea 
fleac. O clipă am condamnat-o 
pe tov. Bădilescu, dar cînd am 
văzut-o vînătă am intuit adevă
rata situație. Apoi cînd ea i-a 
spus verde tot, omul sincer a 
dat cu pumnul în masă și a ple
cat trîntind ușa și amenințînd 
(Maria Iepure, secretara comite
tului de partid — Fabrica de 
ciorapi București).

— înainte de a intra la fabrică 
a așteptat-o pe Jeni în stradă. 
A lovit-o în stația de tramvai, 
i-a smuls ceasul, i-a aruncat ce 
avea prin poșetă pe jos, i-a luat 
banii, i-a călcat în picioare pa
chetul de mîncare și a vrut să-i 
rupă bluza și fusta pe care mo
tiva că el i le-a făcut (Constanța 
Toroican, practicantă la Fa
brica de ciorapi București).

— A spus textual că numai 
dacă se transferă din București 
sau din țară scapă de răzbunarea

fețe
Iui (Mihai Farcaș, șef sector a- 
ceeași fabrică).

— Tovarășa Jeni e un element 
bun, de nădejde. Dar în starea 
în care e nu mai poate lucra. 
Plînge toată ziua, tremură, el o 
așteaptă pe la colțuri s-o bată. 
Ii acostează colegele cu vorbe 
injurioase. Trebuie s-o conducem 
noi (Ion Spînu, președintele sin
dicatului).

— Acum, dacă a plecat de a- 
casă, treaba ei. Ea a părăsit că
minul. Cum a stat nouă ani pu
tea să mai stea. Dacă nu vrea, 
o să împărțim lucrurile. Am che
mat-o să vie să-și ia ce e al ei.

— în ziua de 29 mai m-am 
dus să mai iau din lenjeria mea. 
A închis ușa cu cheia, a luat o 
sticlă de benzină, a stropit tot, 
m-a stropit și pe mine. Apoi a 
vrut să dea foc.

„Invățați-mă ce să fac. Am 
trăit 8 ani de coșmar. Am plecat 
de cîteva ori, dar de fiecare dată 

am făcut greșeala să revin con
vinsă de prietene, de el, de cei 
care m-au crescut. Acum bătrîna, 
de supărare, a paralizat. Dorm pe 
la colege. Nu mai pot îndura re
gimul barbar la care mă supune 
cel care în fața oamenilor trece 
drept un tovarăș bun, onest, și 
cu un profil moral de invidiat, 
dar care acasă se conduce după 
cele mai primitive instincte“.

P.S. Am „expus" acest portret 
la Procuratura orașului Bucu
rești. După ce l-a examinat cu 
atenție, tov. procuror-șef a ho- 
tărît să-l transfere urgent spre 
cercetare organelor în drept. Aș
teptăm expertiza și părerea citi
torilor.

demonstrează 
numai că Lautrec 
largul său in litografie, dar că 
măiestria lui e de-a dreptul suve
rană în acest domeniu. Afișul 
„Divan japonez", sau celebrul 
portret al artistei „May Belforl , 
prezente în expoziție, atestă că 
nicăieri compoziția nu e mai în- 
drăzneață la acest artist decît in 
afișe și stampe.

în „Barul irlandez și ameri
can", „Ele", „Desfrîu", „Loja cu 
mascaron aurit", „Chocolat dan- 
sînd", deși foarte diferite ca des
tinație — frontispicii de album, 
afișe, coperți de program teatral
— Toulouse-Lautrec ni se impu
ne cu promptitudine ca mare 
portretist. Și nu numai atît; per
sonajele sale, cel mai adesea în 
mișcare, nu lasă privitorul să le 
contemple numai, ci se impun 
de la prima vedere prin ceea ce 
au ele mai substanțial particular. 
Aici se deosebește Toulouse- 
Lautrec de Degas, predecesorul 
și totodată inspiratorul său într-o 
anumită perioadă. Amîndoi au 
fost mari maeștri ai desenului, 
afirmă criticul Fernand Hazan, 
amîndurora le-a plăcut neprevă
zutul punerii în pagină și al lu
minozității, dar Lautrec, spre 
deosebire de Degas, și-a concen
trat tot interesul asupra compor
tamentului ființei umane. Lautreo 
e portretist imediat ce se expri
mă. „Trupa domnișoarei Englan- 
tine", patru dansatoare înecate 
în dantele, la fel îmbrăcate, la 
fel de grave și concentrate asu
pra efortului, surprinse în aceeași 
mișcare, sînt totuși patru indivi
dualități distincte. „Sarah Ber- 
nard în Cleopatra" din seria de 
13 actori și actrițe bogat repr-e- 
zentată în expoziție, are o expre
sie de mișcare unică, proprie nu
mai unei mari actrițe conștien
te. de forța ei tragică. Yvette 
Guilhert, cîntăreața desenată 
mult și nemilos de Lautrec, ră- 
mîne prin alura dulceag cabo
tină a unei artiste nu în plină 
strălucire a tinereții, dar încă răs
fățată de public. Fiindcă Lautrec 
nu cedează niciodată sentimenta
lismului, ci se interesează cu a- 
tîta intensitate de caracterul mo
delelor sale incit reușește să le 
prezinte necruțător, 
de nuditate morală 
logică.

Lautrec și-a ales 
din mediile cele mai 
lumii pariziene, cartierul 
mărire cu viața sa agitată fiin- 
du-i locul principal de inspirație. 
Spectacolele ce i se ofereau aici
— baluri, cafă-concerte, circuri 
și teatre, furnizau subiecte abun
dente ; asiduu frecventator al ca
baretelor vremii ca „Mirliton" 
unde Aristide Bruant, prieten al 
artistului, cînta cuplete sociale 
destul de virulente, sau Moulin 
Rouge, Lautrec, etern așezat la 
o masă din pricina infirmității 
sale, căuta printre artiști sau 
spectatori mereu noi tipuri ale 
căror destine îl interesau profund. 
Curiozitatea sa ascuțită, dorința 
insațiabilă de noutate îl incita 
să-și lărgească fără contenire ori
zontul cunoașterii umane. Cu o 
intuiție și o pricepere de reporter 
descoperea mereu alți oameni, in 
mereu noi atitudini sau dispoziții 
interioare.

Oscar Wilde spunea despre 
sine, de fapt împotriva eviden
ței, că a scris cu talent și a trăit 
cu geniu; Toulouse - Lautrec, 
deși a muncit enorm în scurta 
sa existență (moare la 36 ani) a 
trăit într-adevăr dezordonat, dar a 
pictat cu geniu. Independent, 
fără a căuta vreodată să facă 
școală și discipoli, el a aparținut

într-un fel 
ți psiho-

personafele 
diverse ale 

Mont-

totuși profund epocii sale. Duș
man acerb al vechilor rețele și 
procedee tradiționale, după cum 
îl caracterizau criticii francezi, 

o Lautrec a dat realității o viziune 
® nouă : ceea ce conta într-adevăr 

pentru el era figura omenească, 
surprinsă și reflectată cu deplină 
luciditate. Potrivit opiniei lui F. 
Hazan, principiul său a fost pre
luat de fauviști, dar în special de 
un ttnăr spaniol, proaspăt sosit 
din Barcelona, care avea să tra
gă din opera ilustrului predece
sor exemple proprii pentru a 
fortifica viziunea lui, pe atunci 
excesiv de melancolică. Acel tî- 
năr pictor spaniol se numea Pa- 
blo Picasso...

VIORICA TANASESCU



COPILUL JUSTIFICĂRILE
DOLOFAN NU POT ÎNCĂRCA
AL LIPSEI HAMBARELE

DE

IMAGINAȚIE •>

De ourînci, o amplă anchetă Inspirată de 
necesitatea cunoașterii concrete a preferințe
lor elevilor cu privire la acțiunile inițiate de 
U.T.C. în licee, anchetă beneficiind de parti
ciparea a cîtorva mii de liceeni, a cuprins o 
întrebare de br. A formulată astfel: ( \RF 
DINTRE ACTIVITAȚILI ORGANIZAȚII.! 
U.T.C. DIN ȘCOAI \ TI-AU ATRAS MAI 
MULT ȘI DE CE ?. Elevii au numit zeci do 
act ivii ăți, o privire de ansamblu asupra fișe
lor de anchetă relevînd cu osebire o mare 
diversificare și varietate do preferințe și a- 
precieri. Și totuși, cea mai bună parte a răs
punsurilor — 78 la sută — făceau vizibilă 
cu pregnanță o trăsătură comună : ele cvi- 
dențiau in mod deosebit atracția fără rezerve 
a marii majorități a elevilor pentru acele ma
nifestări la pregătirea și desfășurarea cărora 
ci contribuiseră direct, nemijlocit, in toato 
fazele decisive, «le la idee și piuă la materia
lizarea acesteia in ceea ce numim curent o 
acțiune utilă, tinerească.

Să recunoaștem însă că nu toți și nu tot
deauna ținem seama de acest adevăr. Să 
recunoaștem că uneori uităm cu prea multă 
ușurință că liceanul utecist din clasa a X-a, 
de pildă, deși același „băiat bun", simpatie 
și inimos, disciplinat și îndrăgostit de carte 
ca în anii pionieriei, nu mai este copilul de 
atunci, al adolescentul de azi ; uităm uneori 
cu prea multă ușurință că acela care altă 
dată aștepta cuminte ca Instructorul să dea 
semnalul de plecare în excursie a coloanei, 
azi ascultă un asemenea semnal (în cel mai

bun caz I) cu un zâmbet strecurat în coltul 
gurii, convins că el poale pleca în drumeție 
comandîndu-și singur startul, că este în sta
re să delibereze ol însuși asupra unui mo
ment ca acesta, e convins — și pe bună drep
tate — că a ajuns la vârsta cînd, în genere 
vorbind, devine dacă nu chiar jignitoare, to
tuși supărătoare, sau măcar sâcâitoare exage
rata tutelă a maturilor. (Aici sîntem obligați 
la o paranteză : departe do noi gîndul de a 
ține isonul acelor glasuri care resping — chi
purile, tot in numele unei opoziții față de • 
tutelă pedantă, depășind limitele firescului 
— manifestările obișnuite de veghe și con
trol ale omului matur — părinte, profesor, 
maistru, simplu cetățean — exercitate asu
pra celor tineri, manifestări pe cît de justifi
cate pe atît de necesare.

Pornind de la lectura fișelor anchetei po
menite și de la adevărul, iarăși pomenit, sub
liniind Ideea că elevii își dau cu prisosință 
adeziunea la acele acțiuni organizate de 
U.T.C. care le permit într-un mod mai defi
nitor exercitarea spiritului lor creator, con
strucției propriei personalități, indisolubil le
gată de sensul major al independenței — am 
invitat la redacție, în jurul mesei rotunde, 
cîțiva elevi, profesori, activiști U.T.C., propu- 
nîndu-le o discuție despre unele dintre aceste 
probleme, — cu osebire cele susceptibile de a 
oferi posibilități imediate pentru creșterea 
rolului educativ al U.T.C. în școli.

DĂDĂCEALA

MÂSURAȚI in tone 
TIMPUL CAMPANIEI!

O

se-

Octav Pancu-Iași : In
tere — și vă rog să mă 
ijutațl în această tenta- 
ivă — să disting un as- 
>ect care mi se pare 
emnificativ al așa-nu- 
nitei „tutelări exagera- 
e". (Mărturisesc că 
i-am la îndemînă alt 
ermen, unul mai plas
ie, pentru a sugera si- 
uația în care se găsesa 
ineori liceenii uteciști, 
tunci cînd li se refuză 
reptul la inițiativă, ac- 
iunile pornite din do- 
ințe proprii fiindu-le 
ilocuite cu un program 
gata gîndit" de alții, in- 
iferent cine sînt acești 
iții și cît de generoase 
? sînt intențiile).
Prof. Nicolae Nicolae, 

iceul „Emil Racoviță" : 
oate că i-am mai pu
ia spune „dădăceală“ ! 
Constanța Năstac,
etară a Comitetului 
lional U.T.C. Tudor 
ladimirescu : Mi se 
ire mai important nu 
im îi spunem, ci cît de 
învingător spunem 
:ea ce intenționăm 
»spre această „tutelă“ 
iu „dădăceală“...
Octav Pancu-Iași : De 
.ord. De aceea aș pomi 
? Ia axioma că, in con- 
țiile societății noastre, 
•ocesul educativ are un 
racter unitar șl lndi- 
zibil, la îndeplinirea 
rcinilor de instrucție 

educație a elei 
ntribuind concomitent 
oala, organizația de 
îeret, familia și fiind 
dusă totodată măsu- 
rea arbitrară a fiecă-
i contribuții în parte, 
Lsurare de felul: de 
:i pînă aici educă 
sala, de aici începe în- 
irirea U.T.C., mai de- 
rte avem de a face cu 
na de influență a fa- 
iliei... Dintr-un astfel

proces, unitar și in
vizibil, derivă în mod 
?ic și specificul activi- 
;ii U.T.C. în școală, 
ecific constînd în rea- 
atea că organizațiile 

desfășoară munca în 
ndițiile în care mem-
ii lor sînt elevi și au 
principală preocupa- 
învărătura. De aici,

: logic, necesitatea ca 
’anizațiile U.T.C. din 
)li să sprijine, prin- 
o laborioasă activita- 
multilaterală, toate 

:iunile întreprinse de 
re instituțiile de în- 
țâmînt in vederea 
dizării unui înalt ni- 
! al instrucției și edu- 
;iel Dar, din păcate, 

de aici își mai trage 
iăcinile și credința u- 
-a că. așa stind lucru- 
?, rațiunea exclusivă 
activității U.T.C. în 
Jli ar consta in a-și 

contribuția la efor- 
pentru ridicarea ni

lului de instruire și, 
>potrivă. la cel menit 
înscăuneze o discipli- 
permițind învățătura 
condiții optime. Și 
fel se intîmplă — nu 
eori _ ca adunarea 
•jerală lunară a orga- 
ației l'.TC. din liceul 
sau Y să fie transfor
mă în cea de a cincea 
i de dirigenție din lu- 

respectivă. temele 
’.bătute în adunarea 
ierală fiind, la su- 
;tia conducerii școlii, 
•ariabil dedicate si- 
i’iei la învățătură sau 
lecării unor cazuri de 
iisciplină.
Ze părere aveți ? Se 
■criu oare printre a- 
e acțiuni antrenante, 
erești și favorizând 
îîterea interesului ele- 
or uteciști pentru ac- 
itățile organizației lor,

aceste adunări propu- 
nîndu-șl atari șl numai 
a tari teme de colocvii ? 
De asemenea : nu credeți 
că „sugestia“ de care 
vorbeam se preface în 
ultimă instanță și, nu 
mă îndoiesc, fără voia 
cuiva, intr-un lucru ne
dorit, înlocuind un stil 
de muncă creator cu 
ceea ce am consimțit să 
numim „tutelă exagera
tă“ sau „dădăceală" ?

Prof. Aneta Luca, se
cretară a comitetului 
U.T.C. Liceul „Gh. Șin- 
cai" : Aș continua șirul 
întrebărilor cu aceasta : 
Oare nu în „tutela“ de 
care vorbim trebuie să 
vedem cauzele unor fe
nomene negative din 
viața organizației — a- 
cel paralelism și acea 
suprapunere de activități 
— fenomene criticate în 
ultima vreme ca fiind 
generatoare de monoto
nie, conducînd spre ac
țiuni șablon, sărace ori 
de-a dreptul lipsite de 
conținut, de atractivi- 
tate ?

Octav Pancu-Iași : Și
rul întrebărilor rămîne 
deschis...

II. I. c.

TIE ?->

printre a-

favorizînd

Prof. Nicolae Nicolae : 
Nu mi se va lua, sper, 
ca o lipsă de modestie 
ca o negare a priceperii 
și calităților colegilor, 
dar consider eronată 
intenția unora de a ape
la la adunarea genera
la a organizației U.T.C. 
din școală ca la o a cin- 
cea oră ' de dirigenție 
din luna respectivă. Da
toria elevului, a elevu
lui utecist cu osebire, 
este să învețe bine, să 
fie disciplinat. Dar pre
facerea cu regularitate 
a adunării generale în
tr-o ședință de analiză 
a situației școlare mi se

pare cu desăvîrșire nere
comandabilă.

Prof. Iulia Jocu, se
cretară a comitetului 
U.T.C., Liceul nr. 15 : 
Transferul de teme de la 
orele de dirigenție la a- 
dunările uteciștilor nu 
este menit, firește, să 
contribuie la sporirea in
dependenței de acțiune 
a organizației U.T.C. din 
școala respectivă, ci 
dimpotrivă. E un fapt cu 
urmări ceva mai adînci 
decît se pare că sîntem 
tentați să ne închipuim 
la prima vedere...

Prof. Nicolae Nicolae : 
Este o observație la care 
subscriu. Eu pun pe sea
ma unor asemenea prac
tici, dacă nu în totali
tate, totuși o bună parte 
din confuzia pe care am 
întîlnit-o la unii uteciști, 
elevi de-ai mei privind 
țelurile organizației 
U.T.C. din școală și mo
dalitățile de atingere a 
lor. Evident, ei trebuie 
să fie convinși că orga
nizațiile U.T.C. au dato
ria să concure prin în
treaga lor activitate la 
ridicarea nivelului la 
învățătură, la întărirea 
disciplinei școlare. Dar 
e foarte rău că s-a ajuns 
la concluzia, din păcate 
ultraconsolidată, că rea
lizarea acestor obiective 
principale nu se pot obți
ne decît prin activități 
așa-zis „serioase“, care 
nu pot fi decît „adunarea 
generală“, „dezbaterea", 
„punerea în discuție“, „a- 
naliza“ lunară, trime
strială etc. Etichetînd în 
consecință orice alte ac
tivități care sînt dese
ori mult mai utile — ca 
mai puțin^ serioase, nu 
facem decît să anulăm 
însuși caracterul tine
resc care trebuie să fie 
specific activității U.T.C., 
să ridicăm bariere seri
oase în calea receptivită
ții tinerilor.

Octav Pancu-Iași : Și 
nu sînt elevii de vină că 
gîndeso astfel !

Prof. Nicolae Nicolae : 
Desigur. I-a obligat o a- 
nume realitate. In ce 
constă ea ? Este vorba 
de faptul că așa gîndeso 
destule cadre didactice 
despre rolul organizației 
U.T.C. din școli conce- 
pînd că efortul educativ 
și instructiv al școlii 
poate fi sprijinit exclu
siv prin mijloace șco
lare. De-aici și transfor
marea adunării generale 
a organizației într-o oră 
de dirigenție. Dar e mai 
mult decît evident că 
pentru a se dovedi efica
ce, activitățile școlare 
nu trebuie neapărat bi
sate și în cadrul organi
zației. Fiindcă e știut 
doar că se făcea carte 
și înainte de existența 
U.T.C. Dacă organizația 
își propune ca prin spri
jinul său să adauge ceva 
la procesul instructiv- 
educativ, apoi acest lu
cru nu-1 poate face prin 
nimic altceva mai sub
stanțial, mai eficient, 
decît creînd climatul pro
pice învățăturii, prin an
trenarea elevilor la o bo
gată și interesantă acti
vitate extrașcolară. Deși 
nu intră în subiectul pe 
care ni l-am propus, 
consider necesar să se 
discute, și încă în modul 
cel mai serios, despre 
activitățile extrașcolare. 
Este un adevărat impe
riu acest domeniu, în 
care imaginația, fantezia, 
se afirmă insuficient și 
în care, evitîndu-se atît 
de criticatul paralelism, 
organizația U.T.C. ar 
trebui să aibă rolul prin
cipal, de răspundere — 
cadrelor didactice reve- 
nindu-le datoria de a da 
tot sprijinul cuvenit.

Popa Radu, elev cl. 
Xl-a, Liceul „I. L. Ca- 

ragiale", membru în co

In raionul Cărei — ca de alt
fel în întreaga regiune Maramu
reș — în prima zi a lunii iunie, 
tractoarele au adus din cîmp la 
sediile brigăzilor ultimele pluguri 
și semănători. Se terminase se
mănatul culturilor din această 
primăvară (I ?). Lucrările de în
treținere, în cea mai mare parte 
a raionului sînt fapte în perspec
tivă. Doar cu totul izolat s-a în
ceput aplicarea prașilelor oarbe 
la sfecla de zahăr, întreținerea 
cu sapa rotativă a porumbului și 
florii-soarelul. La aceeași dată, 
însă, în celelalte părți ale țării 
culturile de porumb, floarea-soa- 
rclui și sfecla de zahăr se pră
șeau pentru a doua sau a treia 
oară. Cum se explică asemenea 
rămânere în urmă ?

„In primăvara aceasta a plouat 
foarte mult" — este justificarea 
aproape unanimă. Intr-o oarecare

MENU

eu abia îmi înce- 
U.T.C.

PR

— Ce importanță dau priete
niei ? Cîți prieteni am in orga
nizațiile pe care le îndrum P Ce 
să vă spun P N-aș zice deloc că 
e ușor să dai răspuns la aseme
nea întrebări. Stăteam de vorbă 
de mai multe ore cu CONSTAN
TIN D1CU, instructor al Comi
tetului raional Caracal al U.T.C. 
cînd în discuție a venit vorba și 
despre prietenie. Aș vrea — a 
continuat el — să pornesc de la 
o întîmplare mai veche. Ea s-a 
petrecut cu multă vreme în 
urmă, cînd 
peam munca de activist 
Se înțelege că experiența mea în 
munca cu tinerii era atunci des
tul de restrînsă. Un coleg mai 
vechi în această muncă și care 
făcea caz de experiența sa, sus
ținea că, activist fiind, nu-și poa
te permite să aibă prieteni în 
organizațiile de care răspunde. 
După el asemenea relații i-ar fi 
dăunat prestigiului său, ar fi de- 
iormat raporturile dintre el și 
tineri, care trebuiau să fie so
bre, de la „tovarăș la tovarăș".

La început eram tentat să-i 
dau oarecum dreptate. Abia după 
aceea, gîndindu-mă bine la ceea 
ce ar vrea să exprime și în ace
lași timp la realitatea vie pe care 
acum o știam din proprie experi
ență, mi-am dat seama cit de 
ireală era o asemenea teorie. Ac
tivistul U.T.C. nu numai că-și 
poate face prieteni printre tine
rii cu care muncește, dar a sta
tornici asemenea relații între el și 
uteciștii din organizațiile pe care 
le îndrumă mi se pare ceva ab
solut firesc și necesar, de care 
depinde succesul activității sale. 
Eu am prieteni adevărați, prie
teni buni în toate organizațiile 
pe care le-am îndrumat și pe 
care le îndrum. Amintindu-mi-i 
acum pe fiecare în parte și ac
țiunile pe care le-am organizat 
împreună mă întreb, dacă prie
tenia care ne leagă, pe care 
le-am arătat-o și mi-au arătat-o 
a dăunat vreodată prestigiului 
meu. Pot răspunde fără să șovăi: 
nu. Niciodată I Dimpotrivă, căl
dura acestor relații tovărășești 
ne-a ajutat să ne înțelegem mai 
bine, să avem mai multă încre
dere unii în alții, să ne împărtă
șim bucurii și necazuri, să ne ce- ( 
rem sfatul sau ajutorul ori de

cîte ori unii din noi am simțit 
nevoia sprijinului celorlalți.

Nu cred că autoritatea ți-o 
formezi dacă apari în mijlocul 
tinerilor mereu încruntat, dacă 
ții cu tot dinadinsul să stabilești 
că există o diferență între ei și 
tine, că tu ești instructor, vii de 
la raion și în mod automat tre
buie să ai dreptate în tot ceea ce 
propui, iar datoria lor e să tacă 
și să execute, să nu te contra
zică niciodată. Un astfel de om

ca să poată pleca acasă. într-o zi, 
soțul ei m-a oprit. Vroia să-mi 
spună ceva. M-a invitat la un 
pahar. Am primit. Bănuiam că e 
vorba despre soție. L-am ascul
tat atent, nu cu imparțialitatea 
de care unii din noi dau adese
ori dovadă cînd stau de vorbă 
cu tinerii de parcă ar spune: 
„Ei și, puțin îmi pasa'. Discuția 
aceea o țin minte și astăzi. Ea 
mi-a arătat cît de simplu îți este 
să cîștigi un om, să ți-l apropii,

nu va fi așteptat cu plăcere de 
tineri, el nu va ști niciodată cu 
adevărat să răspundă preferințe
lor tineretului. Mi s-a întîmplat 
odată să cunosc un tînăr meca
nizator. Se căsătorise. El și soția 
lui făceau parte din organizații 
diferite. La un moment dat, am 
observat că fata, mai bine-zis 
tinăra soție și-a schimbat atitu
dinea, și-a pierdut zîmbetul. Fu
sese o fată vioaie, preocupată de 
problemele vieții organizației din 
care făcea parte. înainte de că
sătorie, avusese totdeauna de 
spus ceva, în adunarea generală. 
Acum,dimpotrivă. aveam impre
sia că suferă de fiecare dată cînd 
se înscrie cineva la cuvînt și 
eram convins că abia aștepta să 
se termine mai repede discuțiile

să ți-l faci prieten ; și cît de fo
lositor îți este acest lucru pentru 
a ajuta tînărul să-și limpezească 
nedumeririle, să-l faci să treacă 
cu fruntea sus, cu sentimentul 
învingătorului peste o dificulta
te din viața lui. De atunci am 
rămas prieteni. I-arn mai ascul
tat adeseori destăinuirile, m-a 
chemat la el cînd i s-au născut 
copiii, să-i văd și eu. „Poale că 
n-aș fi avut bucuria asta, mi-a 
spus el odată, dacă nu mi-ai fi 
dat tu un sfat bun, înțelegi P" 
Firește, înțelegeam și mă sim
țeam bine pentru el, pentru so
ția lui, care redevenise ceea ce 
fusese, adică o ființă veselă, nu
trind interes pentru tot ceea ce 
o înconjura.

Dar se pune întrebarea, ce tre-

buie să facă un instructor ca să 
cîștige prietenia tinerilor ? Nu e 
un lucru ușor. Dușmanul cel mai 
serios, piedica cea mai grea de 
trecut sînt după mine, frazele 
găunoase, grandilocvente, avînd 
numai o presupusă autoritate a- 
supra tinerilor. Am trecut ade
seori prin împrejurări grele și nu 
cred că aș fi rezolvat lucrurile 
rostind discursuri în fața unui 
auditoriu care se gîndește la alt
ceva. Anul trecut la Vlădila, 
unde există o cooperativă agri
colă destul de puternică, toate 
sectoarele de producție începu
seră să se resimtă de pe urma 
neparticipării oamenilor la mun
că. In principiu, acolo n-ar fi 
trebuit să existe dificultăți din 
acest punct de vedere, pentru că 
unitatea dispune de peste 4 000 
de brațe de muncă. La o analiză 
atentă a lucrurilor, am constatat 
că printre cei care participau la 
muncă numai în anumite perioa
de/la anumite lucrări mai bine 
pontate care să le asigure un mi
nimum de cîștig, se aflau destul 
de mulți tineri. Nu era un acci
dent. Era un sistem. Aș fi putut 
propune organizarea unei adu
nări generale, în care, în baza 
unui material, să fie pusă pro
blema proprietății obștești unică 
și indivizibilă, a prejudiciilor 
aduse averii cooperativei prin 
participarea sporadică la muncă 
etc. Am ales o altă metodă, mai 
simplă și mai eficientă cred, a- 
nume, aceea a discuției aparent 
ocazionale. întîlneam un grup, 
mă opream ca de obicei, deschi
deam vorba despre problema 
care mă preocupa, dar ca de la 
om la om, fără fraze bombastice, 
arătîndu-le că ceea ce mă inte
resează în mod sincer sînt pro
priile lor interese și ei, ca oa
meni și ca prieteni ai mei. N-aș 
putea susține că după o săptă- 
mînă a fost „revoluție" la Vlă
dila, dar pe parcurs lucrurile 
s-au îndreptat. Și s-au îndreptat 
definitiv, fiindcă astăzi o discuție 
pe tema participării la muncă a 
tinerilor de la Vlădila ar fi fără 
obiect.

Sînt sincer convins că în orice 
împrejurare soluțiile se găsesc 
mai ușor dacă tinerii își dau sea
ma că au în tine pe unul de-ai 
lor, un om apropiat, un prieten

mitetul U.T.C. pe liceu : 
Rețin două lucruri și-mi 
spun părerea pe margi
nea lor. Primul : are 
vreo consecință faptul 
că, uneori, adunarea ge
nerală U.T.C. se preface, 
cum s-a spus, în a cin- 
cea oră de dirigenție lu
nară ? Cred că da. Las 
la o parte neplăcerea 
a discuta necontenit 
jurul unor chestiuni 
care începi să le știi 
de rost, dar pentru 
situația nu se îndreaptă 
sau se îndreaptă cu pași 
mai mici, trebuie iarăși 
și iarăși discutate...

Stoicescu Mircea, elev 
cl. X-a liceul „Matei Ba- 
sarab“ : Nimeni nu face 
treaba asta cu plăcere I

Popa Radu : Dar eu 
accept și ideea că nu to
tul în viață e foarte plă
cut și uneori mai trebuie 
să facem și lucruri ne
plăcute.

Stoicescu Mircea : Cu 
o condiție însă : să ajute 
la ceva I

Popa Radu : El bine, 
mă îndoiesc că aceste 
nesfîrșite discuții ajută 
la ceva. în fiecare școa
lă sînt cîțiva care nu 
vor să învețe, care fac 
greutăți școlii, familiei 
și — dacă s-ar gîndi pu
țin la viitor — lor înșile, 
în primul rînd. Numele 
lor le pomenim mereu, 
ni se sugerează „să-i 
mai discutăm“ o dată șl

de 
în 
pe 
pe 
că

încă o dată. De ce atîtea 
insistențe ? Ca să-i fa
cem să înțeleagă ? Une
ori chiar tovarășii pro
fesori care au mai mul
tă experiență, mai mul
tă forță de convingere 
nu reușesc și atunci ni se 
cere s-o facem noi ! 
Nu e oare cam ciudată 
această situație ? Și-a- 
poi să nu existe și alte 
căi în această direcție ? 
mai există și alte căi 
pentru asta ? Calea dis
cuțiilor repetate în adu
nările generale este după 
părerea mea prea scum
pă. Costă timpul a sute 
de tineri !

Stoicescu Mircea : In a- 
ceastă vreme putem să 
facem altceva cu înze
cit și verificat folosi să 
schimbăm opinii asu
pra unei probleme de e- 
tică, să invităm un om 
de artă să ne vorbească, 
să ascultăm un concert 
la magnetofon și să au
diem o conferință de ini
țiere în muzica simfo
nică... Și am ales numai 
activități, ca să zio așa, 
statice, care pot avealoo 
într-o sală, cu prilejul 
unei adunări. Dar, din 
fericire, pe lumea asta 
mai există și alte locuri 
decît săli — locuri cu 
aer mult, cu soare...

Constanța Năstac : Deși 
mi se pare că s-a argu
mentat suficient împo
triva ideii de a transfor-

ma adunarea generală 
U.T.C. într-o oră de di- 
rigenție, aș reține și eu 
atenția cu cîteva gîn- 
duri apropiate de acest 
capitol al discuției. E- 
xistă în raionul Tudor 
Vladimirescu al Capi
talei un număr de 16 
„școli mari“ cum numim 
noi liceele teoretice, cele 
de specialitate șl șco
lile profesionale, insti
tuții de învățămînt în- 
sumînd fiecare între 800 
și 1200 de uteciști. La 
instructajele pe care le 
facem cu secretarii U.T.C. 
ai acestor 16 școli mi
lităm pentru a se lăsa 
cît mai multe porți des
chise inițiativei 
din rîndurile 
subliniem 
consultării 
masă, în vederea alcă
tuirii planurilor de ac
tivitate. De ce așa? E 
limpede: dorim ca acti
vitatea fiecărei organi
zații să fie o oglindă a 
preocupărilor membri
lor acelei organizații. Dar 
chiar și această lar
ghețe de vederi, cîte o 
dată, e pîndită de peri
colul șablonului, 
neam că în raion func
ționează 16 școli 
Toate cele 16 organiza
ții U.T.C. respective al
cătuiesc planuri de per
spectivă. Cum e și fi
resc un plan nu poate 
semăna cu altul, pentru

venite 
elevilor, 

importanța 
largi, de

Spu-

mari.

că nu sînt rodul acelo
rași minți. Apropieri, 
desigur, există, pentru 
că în același timp toa
te sînt fructul meditații
lor unor tineri de a- 
ceeași vîrstă, cu aceleași 
preocupări. Ei bine, u- 
neori ne miră că un 
plan nu seamănă cu al
tul și parcă am vrea să 
le aducem pe toate ’’ 
același numitor, 
care ne place în 
deosebit în planul unei 
organizații vrem să re
comandam și altei orga
nizații, dar depășim ca
racterul de recomandare, 
adică de lucru pe care 
organizațiile dacă vor îl 
acceptă, dacă nu — nu, 
și insistăm într-atît în- 
cît, ca să zio așa, ni se 
face plăcerea... N-aș 
vrea să fiu înțeleasă 
greșit: nu mă ridio îm
potriva unor '■ 
schimburi de 
riență între o organiza
ție de la o școală și alta 
de la altă școală, ci îm
potriva introducerii 
nor acțiuni, chiar 
sau foarte bune, 
capul celor care 
cătuit un plan, 
frământat mintea 
venteze niște lucruri a- 
tractive, au căutat să 
țină seama de nevoile 
concrete ale lor și numai 
ale lor. Să nu prefacem 
adunarea generală în a 
cincea oră de dirigenție,

la 
Ceva 
mod

tonice 
expe-

u- 
bune 
peste 

au al- 
și-au 

să in-

dar nici într-o ședință 
menită să dezbată alt
ceva decît ceea ce intere
sează în cel mai înalt 
grad organizația, mem
brii ei. Uteciștii trebuie 
ajutați să-și descifreze 
interesele și preocupă
rile majore, să-și stabi
lească teme de dezba
tere care să le fie în cel 
mai înalt grad utile. A- 
cest ajutor trebuie să e- 
vite cu orice preț rigidi
tatea, șablonul, tonul 
doctoral. Sugestiile care 
vin din partea cadrelor 
didactice, a unor acti
viști nu trebuie să a- 
ducă altceva decît un 
plus de experiență și de 
competență, să facilite
ze birourilor și comite
telor U.T.C. sondarea o- 
piniei tinerilor, inter
pretarea datelor sonda
jului. Sugestiile înce
tează de a mai fi suge
stii atunci cînd dictează. 
Ele nu trebuie să im
pună ceva, ci trebuie să 
orienteze atenția elevi
lor, a uteciștilor spre o- 
biectivele majore, spre 
problemele pe care reali
tățile clasei, ale colecti
vului le impun ca esen
țiale și necesare.

(Răspunsurile la cea 
de-a doua întrebare în- 
tr-un număr viitor al 
ziarului).

măsură clima mai rece din nord, 
precipitațiile sporite din regiune 
constituie „circumstanțe atenuan
te". Ele însă, sînt departe de a 
justifica întrutotul prelungirea 
lucrărilor de însămînțare a cul
turilor prășitoare cu o lună față 
de anul trecut — prelungire 
care atrage după sine întârzierea 
vegetației, anomalii în desfășura
rea celorlalte munci agricole ac
tuale.

Analiza „chiar fără lupă" i 
modului de folosire a mașinilor 
la unitățile agricole din raionul 
Cărei în această primăvară pune 
în lumină adevăratele cauze. La 
Urziceni, Ghenci și Cărei de pil
dă, am găsit Ja ora prânzului 
peste 30 de tractoare în „loc re
paus — de voie".

— S-au terminat toate lucră
rile în cîmp ?

— Nu, dar unele tractoare se 
află în reparații accidentale, alte
le nu au tractoriști, iar de la cîte
va lipsesc băieții...

La o scară redusă (în trei bri
găzi din 19) și numai într-o sin
gură zi, ne-a fost conturată o 
stare de lucruri cu aviz perma
nent pe toată durata campaniei 
de primăvară. Calculele matema
tice, simple, precise, făcute îm
preună cu conducerea S.M.T. au 
reliefat puternic rezervele de 
care se dispunea, dar rămase ne
valorificate. Din totalul orelor/ 
tractor cîte ar fi trebuit să se lu
creze la S.M.T. Cărei, în aceas
tă campanie s-au „consumat" în 
brazdă numai 60 000. Reparațiile 
accidentale au costat stațiunea 
35 000 ore/tractor (deja mai mult 
decît jumătate din timpul afe
rent muncilor în cîmp), absențe 
nemotivate au cauzat pierderea 
a 5 000 ore/tractor (mai bine do 
80 la sută din mecanizatorii do 
aici sînt tineri uteciști). La toate 
acestea se adaugă 90 000 ore/ 
tractor nefolosite din lipsă de 
personal. Deci, totalul ore/tractor 
„în repaus — de voie" este egal 
cu 130 000 (dublu față de orele 
lucrate în cîmp). E clar ca lu
mina zilei : dacă în tot acest 
timp prețios mașinile ar fi fost 
folosite din plin, campania agri
colă de primăvară, în raionul Că
rei, s-ar fi redus la o treime.

în loc de orice analiză a cau
zelor care au dus la o asemenea 
risipă de „cai putere" și timp, 
în loc de sugestii și recomandări 
pentru activitatea următoare a 
organizației U.T.C. de aici pre
zentăm, pe scurt, modul în care 
au fost pregătite și cum s-au des
fășurat lucrările din actuala pri
măvară la S.M.T. Tășnad — uni
tate vecină cu S.M.T. Cărei. îna
intea declanșării campaniei, în 
organizațiile U.T.C. de la brigăzi 
au avut loc adunări generale 
(ceea ce nu s-a întîmplat la Că
rei). Eficiența lor a constat în 
lansarea inițiativei îmbrățișată a- 
poi de întregul colectiv de mun
că : „In perioada muncilor agri
cole — nici o oră de stagnare a 
mașinilor". Cei ce s-au abătut de 
la acest legămînt au simțit opro
biul colectivului. In vîrf de cam
panie, Turcu Gheorghe și Feher 
Coloma, de pildă, au lipsit ne
motivat cîte 35 de ore fiecare. In 
prima zi cu timp nefavorabil cei 
doi tineri au fost puși în discu
ția adunării generale U.T.C. și 
muștruluiți zdravăn — după o 
expresie a unuia dintre ei. Con
ducerea administrativă le-a dat 
mustrare cu avertisment. Cazul 
lor a fost adus apoi la cunoștin
ța tuturor mecanizatorilor. Pînă 
la sfârșitul campaniei, la rubrica 
„absențe nemotivate", la S.M.T. 
Tășnad n-au rămas decît acele 
70 ore deja înregistrate. (Aici 
70 iar la S.M.T. Cărei, 9 000 I E 
o diferență ce reflectă un mod 
de a munci și care vine să dă- 
rîme din temelii alte cauze „o- 
biective" prin care se caută justi
ficarea întârzierii campaniei). 
Vorbind de rezultatele obținute 
de S.M.T. Tășnad trebuie amin
tit că, din totalul de 74 880 ore/ 
tractor bune de lucru, în luna 
mai, spre exemplu, nu s-au înre
gistrat decît 380 ore/tractor stag
nare datorită defecțiunilor tehni
ce. Și, „ecourile" economice ale 
grijii pentru folosirea rațională a 
mașinilor sînt aici în sens invers 
decît la S.M.T. Cărei : planul de 
producție ce-i revenea stațiunii 
(pînă la 1 iunie) a fost îndeplinit J- -ivnp > .(jr

la
cu

în proporție de 112,5 la sulă, 
volumul economiilor realizate 
prețul de cost au depășit 
mult cifra de 1 000 000 lei.

_ *
In prezent în raionul Cărei_

pregătește declanșarea campaniei 
de întreținere a culturilor. Tntîr- 
zierea însămînțărilor va solicita 
eforturi deosebite din partea 
mecanizatorilor prin suprapune
rea cu alte lucrări de sezon a 
celor de întreținere. Modul în 
care au fost folosite mașinile în 
campania de primăvară la S.M.T. 
Cărei va trebui să sufere o schim
bare de 180 de grade. Pentru a- 
ceasta este potrivit să se uite 
peste gard la vecini, dar cu aten
ție și modestie pentru a învăța 
din experiența mecanizatorilor de 
la Tășnad. Ei o au la îndemînă, 
aproape și din belșug.

se

MIHAIL DUMITRESCU



CUVINTE

TINERET
de Al. Mirodan

— ex

primite

de la

că se 
nimeni

Nu rărești o baterie, 
91-1 o lipsă, evident! 
Deoi îmi fao o datorie 
tDe-a vă fine— la curent !

INTERZIS PENTRU TINERII SUB 18 ANI 
metodă cu ajutorul căreia responsabilii cinema
tografelor își asigură fără nici un efort și fără 
cheltuieli de publicitate, îndeplinirea planului la 
încasări.

LITERATURĂ PENTRU TINERET — ro
mane (nuvele, poezii, piese de teatru) pe care 
copiii sub 13 ani nu le înțeleg iar tinerii peste 
13 ani le socotesc plictisitoare.

FOILETON

su

de la unele restau-

******************, ******************, *************************************.

FOTOGRAFII
de I. Grinevici

PATRU

Fotbal ! Da î Șl-o săptămînă, 
Fie soare, fie ploi,
La chimie și română, 
Rezultatul : 2 la 2.

Dacă sînteți răcit, folosiți cea
iurile. Ceaiurile fierbinți, nu cea
iurile dansante.

Elevul Marin Calofir, 
de la Școala generală din 
comuna Bolintin Vale e 
preocupat îndeosebi 
fotbal.»

cărțile din biblioteca dv. 
citiți numai

« întoreîndu-se 
din Italia în mai 
1824, Schopenhauer 
se îmbolnăvi grav 
de stomac și dure-

Părinți I Nu lăsați copiii să se 
ioace cu chibriturile. Incercînd

diții 
personală ? Atunci 
cărți de la prieteni.

Dicționarul obiectelor 
cunoscute sub 

numele de

C ft t r ai

Tovarășul director al 
I.R.C.R. „1 Mai".

Pe aici (Bd. Lacul Tei, 
în spatele blocului 17) 
au trecut constructorii 
întreprinderii dv. Do
vada 7 Ce a rămas 1

de Ion Băiețu
Un spectacol formidabil, cu o unică reprezentație a avut loc 

recent pe scena unui anumit teatru dintr-un anumit oraș. Am avut 
și cu o im i'ație la acest spectacol de pornind (nu voi destăinui 
niciodată prin ce mijloace am procurat-o) și mă simt acum ca
pabil să povestesc tuturor celor interesați ce am văzut și ce am 
auzit acolo.

Așa cum am spus, spectacolul a fost unic, în sensul că nu a 
arul nimic comun cu nici un alt spectacol din întreaga istoria a 
spectacolelor. Totul a fost acolo neobișnuit. Astfel, cu mult tnainre, 
afișele anunțau cu litere mari că pe scenă se va juca nu o piesă 
anume, ci acea piesă care va fi cerută de spectatori înaintea înce
perii spectacolului. Tot afișele anunțau că spectatorii pot veni 
la orico oră doresc, in orice ținută vestimentară, chiar si în costum 
de plajă, numai să vino. Prețul biletului era de un leu pentru 
cei care doreau să cumpere bilete, iar cei care nu doreau să cum
pere bilete și reușeau să intre „pe șest" primeau un premiu de 
a sută de lei.

In sfîrșit, sosi si ora în care lumea începu să se adune în sală. 
Cîteva cuvinte despre atmosfera de dinaintea începerii spectaco
lului. Fumatul in sală era interzis. Mai exact spus, era interzis 
să fumezi și să dai fumul în sus, dar era admis să fumezi dacă 
dădeai fumul în jos. Era interzis, de asemenea (și afișele anunțau 
cu glas tare aceasta) să se mănince semințe și să se arunce cojile 
în sus, mai precis in părul persoanelor din față. Cojile trebuiau 
aruncate jos, pe podea, ceea ce, a făcut de altfel, ca în cîteva mi
nute să se formeze o groasă saltea de coji pe care se putea 
dormi foarte comod.

In acea sală de spectacol vorbitul în șoaptă era interzis, adică 
toți erau obligați să vorbească cu glas tare, pentru ca să nu-și 
închipuie unul sau altul că se vorbește și se bîrfește despre el.

UN SPECTACOL
TINEREȚE a) trebuie trăită cu adevărat — a- 

firmație formulată cu tristețe ae persoanele mature 
care, pe vremea studiilor, s-au închis intre ma
nualele de fizică (geografie, naturale etc) igno- 
rindu-și colegele (ii), discurile de 45 și lacul He
răstrău.

b) trebuie trăită cu adevărat — afirmație formu
lată cu tristețe de persoanele mature care pe vre
mea studiilor s-au preocupat intens de colege (i), 
discuri de 45 și lacul Herăstrău, ignorînd ma
nualele de fizică (geografie, naturale etc).

c) trece : trăsătură ce deosebește radical ti
nerețea de bătrînețe, întrucît, după cum se știe, 
aceasta din urmă nu trece niciodată.

TINEREȚILE — existența pluralului indică 
posibilitatea tinereții de a se divide în cîteva 
sub-tinereți, cum ar fi : prima tinerețe, a doua 
tinerețe, a treia tinerețe, a patra etc. Cea mai 
răspîndită fiind și cea mai durabilă, este a doua 
tinerețe ; ea începe la treizeci de ani, ajungînd 
în anumite cazuri pînă la optzeci-nouăzeci. De 
remarcat că datorită acestei capacități de proli
ferare vîrsta la care ne referim își manifestă su
perioritatea asupra celorlalte vîrste. precum copi
lăria, maturitatea „între două vîrste", sau bă- 
trfnețea, caracterizate toate prin faptul 
ivesc o singură dată de-a lungul vieții ; ____
într-adevăr nu poate afirma ca a auzit pe cineva 
mărturisind : trăiesc o a doua bătrînețe.

ADEă ÂRATA TINEREȚE deși pare ciudat, 
nu e niciodată aceea la care te-ai aștepta, adică 
prima ’) De obicei, a doua (poate fi și a treia, a 
patra...).

„Să mai am o dată optsprezece ani...' 
presie precedată în general de „Oh !“ și urmată 
de semnul exclamației. Se rostește de preferință 
după aîteva pahare de vin și în tovărășia unui 
vechi prieten ; după rostire, vechiul prieten în
treabă : „Ce-ai face ?" la această întrebare se 
răspunde prin : „Ehe !“

TINERII DIN ZIUA DE AZI — nu se com
pară niciodată cu tinerii din ziua de ieri, care-și 
respectau părinții, ofereau femeilor locul în auto
buz si. mai ales, aveau un ideal.

TINERII DIN ZIUA DE IERI — nu se com
parau cu tinerii de alaltăieri care-și respectau în
tr-adevăr părinții etc., etc.

TINERII DIN ZIUA DE ALALTĂIERI — nu 
se comparau cu tinerii din ziua de răs-alaltăieri, 
care etc.

Din păcate însă nici tinerii din ziua de răs-alal
tăieri nu se comparau cu generația precedentă, 
care la rîndu-i nu se putea compara cu generația 
anterioară. De aceea, ținînd seama de această 
lege nescrisă care vrea, ca orice s-ar întîmplă, 
tineretul de astăzi să nu se compare cu tineretul 
dinaintea sa, ureînd din ce în ce mai sus în timp, 
sărind din secolul 19, în veacul lui Ludovic al 
XlV-lea și din vremea lui Cezar în campaniile lui 
Alexandru, ajungem în chip obligatoriu la con
statarea să singurii tineri serioși din punct de 
vedere moral și intelectual au fost străbunii noș
tri din epoca de piatră.

‘) De unde, se poate trage concluzia că vîrsta 
cunoscută îndeobște prin „tinerețe“ (17—30 ani) 
este, în majoritatea cazurilor, falsă, trebuind să 
capete în viitor un alt nume, adecvat. Eventual 
„pseudotinerețe

pentru

ANTI-SPECTA TOR!

De la un timp, din ma
gazinele de specialitate 
lipsesc bateriile pentru 
lanterne.

Epigrame

cititori
D. MAZILU

Magazinul pentru texti
le si încălțăminte din co
muna Istria, regiunea Do- 
brogea e de multă vreme 
închis.

Apoi, să avem iertare 
De-un asemenea orar 
Cinșpe zile-are zăvoare 
Restul : ...e în inventar.

IONEL PROTOPOPESCU

Unei procesomane (n. r. 
Corespondentul nostru 
voluntar ne roagă să nu-i 
dăm numele procesoma
nei deoarece cu el încă 
nu s-a judecat).

A dat întregul bloc în judecată 
Apoi s-a judecat cu strada toată 
Azi nu mai are de ales : 
Decît, să-și intenteze singură 

proces.

EMIL SAIN

Puterea de evocare a fotografii
lor e teribilă!

Știu că foarte mult, am con
templat cu înfiorare, cu o emoție 
ce n-o uit, fotografia unui bărbat 
înalt, cu ochelari de aviator, 
lingă o mașină de zburat: era 
colonelul Lindberg care, primul, 
traversase oceanul pe căile aeru
lui.-.

De data asta, e vorba de două 
fotografii, și ele de speță roman
tică, chiar teribil de romanțioase! 
Prima: o pajiște plină de flori, 
e soare, și un tînăr, îndrăgostit 
foc. poartă în brațe o jună, care 
rîde fericită, sorbindu-1 din ochi. 
A doua : tot în plin soare, ace
lași El, îndrăgostit și mai puter
nic, o sărută pe aceeași Ea, care 
l-a cuprins, îmbătată de dragoste, 
pe după gît. Prin urmare soare, 
flori, tinerețe, dragoste nebună... 
Nimic mai frumos I

Contemplu, pe masa redacțio
nală, cele două momente de 
prolog dintr-o poveste cu un fi
nal cam neașteptat...

Pe scurt: Ea, 18 ani, coafeză 
la Toplița I El, 25 ani, inginer

geolog, venit din 
Capitală, cu 
scop de prospec
țiuni I Căutăto
rul de metale 
prețioase a des
coperit, cu ajuto
rul acelui aparat 
de precizie rela
tivă : inima, o 
comoară nepre
țuită, pe care s-a 
hotărît, într-o cli
pă, s-o păstreze, 
pe veci, pentru 
sine. Prompt și 
rapid au urmat: 
logodna, căsăto
ria, călătoria de 
nuntă la 
rești și, 
secință, 
fericit I

..Am fost fericiți 
ea. Apoi El și-a scos inelul de 
aur, S1 l-a pus în cutiuța amba
lajului : „mă jenează la mină“...

Altădată, jenîndu-l soția, pe 
care o iubea nebunește, a lipsit 
două nopți, pe semne petrecute 
în prospecțiuni, dar în adîncurile 
barului „Melody".

Bucu- 
în con-

menaj

PE ADRESA DV

7 luni“, scrie Întrebat cu sufletul la gură 
se întîmplă, tînărul soț — cel 
în urmă cu 7 luni, își purta co
moara numai în brațe, sărutînd-o 
în fața celulei fotografice — i-a 
declarat cu franchețe inginereas
că, cu mîinile larg desfăcute : 
„dragostea nu mai există 11 /“

Nu mai există I Gata I S-a ter-

ce 
ce,

• Despre Voltaire 
se spune că, unui 
tînăr care-l plicti
sea cu scrisori zil
nice, i-ar fi răspuns 
într-o zi astfel j 
Domnule, din pă
cate, eu am decedat; 
așa că pe viitor nu 
voi mai fi in plăcu
ta situație de a vă 
putea răspunde la 
scrisori". Dar tînărul 
plin de zel îi adre
să de atunci scriso
rile astfel : Domnu
lui Voltaire, pe 
mea cealaltă.

9 O doămnă 
înalta societate

din 
a 

epocii, amatoare de 
senzații și zeloasă, 
adeptă a spiritismu
lui, îl întrebă in
tr-o zi pe Humboldt 
cum își explică el 
că masa cedează 
voinței mîinilor a- 
șezate pe ea și în
cepe să se miște.

„Doamnă — răs
punse zîmbind iro
nic Humboldt — 
totdeauna cedează 
cel cu mai mult bun 
simț...".

o In cadrul unei 
discuții cu un ad
mirator al său, Kant 
și-a exprimat pare 
rea, că ar fi mul\ 
mai bine dacă im
pozitele plătibile 
statului ar fi fixate 
de popor și nu de 
miniștri. „E tot u- 
na" — zise interlo
cutorul său. Kanl 
l-a contrazis in fe
lul următor : „Cine
va a furat un pur
cel și duce banii 
preotului, rugîndu-l 
să-i dea păgubitului 
Preotul îl întreabă 
de ce nu duce el 
însuși banii. Sfinție 
ta, zise omul — nu 
este același lucru; 
dacă vreau să cum
păr un purcel, vin- 
zătorul fixează pre
țul, pe cînd dacă 
l-am furat, i-l fixez 
eu".

vile fizice sporiră 
pesimismul său. 
Desigur că acest 
fapt fizic s-a răs- 
frînt și in concep
ția sa despre viață, 
concreț izindu-se în 
faimoasa „Rugăciu
ne a scepticului" pe 
care o concepu a- 
tunci, și care înce
pe așa: „Doamne, 
dacă exiști, salvea
ză-mi de la moarte 
veșnică sufletul, 
dacă există".

minat I Ca un strat de țiței care 
a secat, sau ca un zăcămînt de 
lignit epuizat...

Nici lacrimile, nici rugămințile 
fierbinți, nici implorările cinema
tografic făcute, „în genunchi“ 
n-au dat rezultatele scontate I

S-au făcut, în pripă, doui 
mari valize, 
comoară a fost expediată, părin
ților, la Toplița.

„Nici măcar nu m-a dus pînă 
la gară /", ne scrie corespon
denta ; pe semne pentru că El. 
fire sensibilq, mimoza senzitivă, 
nu suportă ușor momentele tul
burătoare ale despărțirii...

A treia fotografie nu mai exi
stă I Există cea din pajiștea 
plină de narcise. El în brațe cu 
ea; există cea însorită în care 
El își sărută, cu pasiune, comoa
ra. Dar la ultima imagine, fi
nală, fotograful n-a fost anun
țat I

A treia fotografie, în care Ea, 
cu două valize mari, înlăcrimată, 
e dată afară din casă de El; a- 
ceea am realizat-o aici, în redac
ție, la fulgerul albastru al indig
nării, declanșat într-o clipă de 
scrisoarea și cele două fotografii i 
romanțioase...

șl neprețuita

Dar, In sfîrșit, să nu intru In mea multe amănunte de atmosferă 
deoarece cel mai interesant a fost spectacolul propriu-zis. Intere
sant pentru mine, deoarece o bună parte a spectatorilor au fost 
foarte nemulțumiți. De ce P Atunci cînd li s-a cerut părerea In 
legătură cu spectacolul pe care îl doresc, mulți au cerut fie varie
tăți, fie prestidigitație, fie estradă, ba unii au cerut chiar fotbal, 
dar au existat și alții care au cerut să se dea o piesă grea, adică 
clasică, o piesă de un autor de geniu. Și, ciudat, această parte a 
publicului a cîștigat. Dar abia după ce a început piesa am înțeles 
eu, însă, de ce au cerut acei spectatori o piesă grea, clasică și lungă. 
Pentru că veniseră la spectacol fie ca să doarmă, adică, mai pe 
șleau, să tragă un pui de somn, fie pentru a se distra în parti
cular cu cîte o persoană vecină. Ceilalți spectatori, cei care dori
seră altceva, se distrau și ei în felul lor. Unii dădeau replicile 
din sală la ceea ce se spunea pe scenă, ca de pildă: un perso
naj întreba pe un altul dacă iubita lui îl mai așteaptă cu cre
dință, acela îi spunea că da, dar cineva din sală îi striga: „nu-l 
crede, mănîncă borș I".

Dar iată că vremea trecu pe nesimțite și spectacolul se apropie 
de sfîrșit. Spectatorii simțiră aceasta după duelul care se sfîrși cu 
o crimă. In clipa aceea mamele începură să-și strige copiii, soțiile 
soții, iubitele iubiții și năvăliră cu toții asupra garderobei la care 
își lăsaseră fie hainele, fie diferitele bagaje sau plase pline cu zarza
vaturi și alte „de-ale gurii", astfel îneît finalul propriu-zis al piesei 
avu loc într-o liniște mormîntală, deoarece în sală nu se mai aflau 
decît două trei persoane, care și acelea dormeau duse și care nu 
se treziră decît dimineața. Singurul spectator care-i aplaudă pe 
actori fu suflerul.

Așa se termină, deci, dragi cititori, acel spectacol de pomină 
la care am asistat printr-o fericită întîmplare, spectacolul cel mai 
straniu din cîte mi-a fost dat vreodată să văa. Atît de straniu, 
înpît, ca să fiu sincer, în realitate nici nu a avut loc. Cred însă că 
aproximativ așa s-ar desfășura un spectacol la care ar fi adunați 
printr-o ciudată întîmplare toți acei spectatori care vin la teatru 
îmbrăcați ca pentru piață, care vorbesc tare, care se îmbulzesc la 
intrare și la ieșire, care ronțăie semințe sau bomboane, care rid 
de se prăpădesc de la balcon, la replicile cheie ale marilor tragedii, 
care vin obosiți și dorm, care nu așteaptă să se termine specta
colul și o iau la goană spre garderobă. Iar dacă ar fi, într-adevăr, 
posibil ca toți aceștia să fie reuniți într-o singură sală ori de cîte ori 
le vine cheful să meargă la teatru sau film, iar noi, ceilalți, am 
putea vedea spectacolele în condițiuni normale, înseamnă că ideea 
mea cu spectacolul pentru anti-spectatori nu este întru totul absurdă.

Cuiele se bat în perete cu cio
canul. în caz că n-aveți nici u- 
nul la îndemînă sau la vecini, 
folosiți chifle 
rante.

Pantofi cu 
magazinele

toc cui găsiți la 
.—o_____ de încălțăminte.
Pantofi cu cuie în toc găsiți la 
atelierele de cizmărie.

Vreți să păstrați în bune con-

fără folos să le aprindă, vor de
veni nervoși de mici.

Dacă telefonul public tace 
după ce v-a înghițit moneda, nu 
dați în el cu pumnii. O fi vreun 
aparat special destinat convorbi
rilor între surdo-muți.

Faianța camerei de baie se cu
răță cu apă și săpun. Pentru acea
sta însă nu e necesar s-o dați jos

de pe pereți și s-o puneți în 
cadă.

Posesori de autoturisme ! Cir
culați pe trotuar numai ca pie
toni 1

In excursiile de duminică nu 
luați cu dv. 
pădure, în 
distrați.

GHICITOARE

și televizorul. La 
fond, vreți să vă

V. D. POPA

(PIPA)

Desen de N. CLAUDIU

La un capăt fum, 
la altul un nebun



într-una din dlml- 
bcțile acestei primă- 
ven la fel dc ploioa
se la Gottwaldov (în 
plină zonă muntoasa 
• Moraviel) ca și la 
București, lechirînd 
buletinul de presă al 
Festivalului interna
țional al filmului pen
tru tineret și copii 
am descoperit pe lis
ta noiloT sosiți un 
nume cunoscut Jean 
Paul Le Chanois. El 
însemna pentru mine 
Excelentul 
fără adresă", 
Băutele „Tata, mama, 
bona și eu", ..Tata. 
Intima. nevasta și eu", 
gravul „Cazul docto
rului Laurent" și un 
film oarecum para
doxal pentru cine cu
noaște biografia regi
zorului, comedia bu
levardieră „Domnul". 
(L® Chanois a venit 
fcn film cu Învestitu
ra avangardiștilor, a 
fost asistentul unor 
maeștri ca Duvivier» 
Korua, Renoir. a par
ticipat activ în miș
carea de rezistență — 
realiztnd un excelent 
documentar pe aceas
tă temă : „în inima 
furtunii" — i-a for
mat în critica cine
matografică Lb școala 
exigentă a 
„Cahiers du 
ma"). Sociabil

..Plecat
amu-

revistei 
cine- 

ca ori-

ce francez, Le Cha
nois mă întîmpinft cu 
amabilitate de vechi 
prieten cînd află că 
sînt român :

— Mi-o povestit 
Ren* Clair lucruri 
foarte frumoase des
pre țara dumnea
voastră. Păstrează și 
acum amintiri plă
cute...

Discuția se înfiripă 
repede. Deslușesc în 
vorbele sale nuanțe 
critice la adresa unei 
anumite cinematogra
fii intimiste, oarecum 
la modă în occident. 
Apoi nuanțele devin 
afirmații certe :

— Nu sînt împo
triva destăinuirilor

filmul contemporan

9 Educafie prin artă

9 Proiecte
nu pentru că

cu 
pe

oamenilor, 
timp insă

Am terminat 
punerea în 

la un teatru
„Don

ceva. 
recent 
scenă 
parizian a lui
Quijofe" după ce mai 
înainte lucrasem la 
„Fedra".

justifică erorile 
tinerețe. Cred 

că tinerețea nu 
scuză. Dimpotri-

faza 
unei 

coproducție 
Va 
po-

• Refulări fi obsesii in

TELEVIZIUNE
SIMBATA 10 IUNIE

CU JEAN PAUL LE CHANOIS DESPRE
personale ale autori
lor de film cu o con
diție : ca propriile 
probleme să se adre
seze și altora. Sînt 
mulți cineaști care 
seamănă foarte mult 
cu Jngmar Rergman
— un mare cineast
— dat din păcate un 
refulat. Tot ce spune 
ol. spune cu talent, 
dar parcă prea vrea 
să ne arate cu orice 
preț cit dc complicat 
și torturat ii este su
fletul. Cred că la ora 
actuală este prea 
multă refulare a au
torilor obsedați de 
sexualitate. Pentru 
vremurile pe care le 
trăim nu se mai poa
te face artă cu asta, 
după cum azi nu 
mai ajunge să ai con
știință doar pentru

conștiință 
semenii 

nu este 
drepturi 

facă tot

tine, ci 
pentru toți 
tăi. Autorul 
un zeu, cu 
divine, să 
ceea ce îl taie capul. 
Pe cînd eram tinăr, 
svprarealismul era și 
el tinăr. Făceam 
prostii multe și ne 
scuzam: „Ce vreți, 
«intern tineri". Și azi 
rint tineri autori care

(orele 
21.30), 
10.45;

SPARTACUS
— film pentru ecran panora
mic —
rulează la Patria (orele 9; 
12.45 ; 16.30 ; 20.15).

VIATĂ la castel 
rulează la Republica 
9.15; 11.30; 14; 17; 19.15;
Festival (orele 8.15; 
13.15: 15.45: 18.30; 21)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11.15: 13.30: 16: 18.30: 21).
București (orele 8.30: 10.30;
12.45 15 . 17.15 19.30 ; 21.45).

DOCTOR PRXTORIUS
13.45 . 16 ; 18.30 . 21).
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11.45: 14: 16,15 18.30: 20.45).

RXIDUL VĂRGAT
rulează la Union (orele 15.30; 
IR. 20.30)

MONTPARNASSE 19 
rulează la 
12.15: 15:

FATA Lin
rulează la __ _  ... .

CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11.30. 13.45; 16: 18.15; 20.45).

AT UM1NIUL - O UZINĂ DE
I APTE - UNELTELE GÎNDI- 
»11 - TUCĂRn - ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC - ȘOPÎRLA — 
DACĂ TRECI Rîl'l SELENIU 

rulează la Timpuri Noi (orele
9 21 în continuare)
ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR. MINUNATA ANGELI
CA

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8.30—
19.45 în continuare!

ANGELICA și REGELE
— cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 
11.15: 15 30: 18: 20.45) Floreas- 
ca (orele 9: 11.15; 13.30: 16:

, 18 30; 20.45). Bucegl (orele 9; 
11.15: 13.30- 16: 18.30: 21).

IN nord SPRE ALASKA
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8.45: 
11.15: 13.45 18 15; 18.45- 21).

IXCPFCTORUT DE POLITIE 
rulează la Giulești (orele 15.30: 
18 : 20,30).

RIO CONCHOS
— cinemascop —

rulează la înfrățirea (orele 
10: 16; 18; 201

DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelsior (orele 
9.30: 11.45: 14; 16.15; 18.45; 21). 
Modem (orele 9.30; 11.45: 
17.15: 19.30: 21 30)

FRFNCH CANCAN
rulează la Feroviar (orele 9;
11.15: 13.30: 16: 18.30;

Central (orele 9,30; 
IR 21).
BUBE
Doina (orele 11.30:

Melodia (orele 8.45; 11; 13,15; 
16.15; 18.45; 21).

TOM JONES
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12.15: 15.15: 18: 20.45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.45; 16; 18,15; 20.30).

PARISUL VESEL
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18).

GENTLEMANUL DIN COCODY
— cinemascop —
rulează la Arta (orele 9; 11^15; 
14; 16.15: 18.30: 20,45).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

— cinemascop —
rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18; 20).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20.30). Rahova (orele 
15.30: 18)

COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 8,45; 
11,30; 14.30; 17.30: 20,30).

DOUA FILME PE ZI

ESCROCII LA MÎNÂSTIRE
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 14,45;
17). ALO JAPONIA (orele 19; 
2D.

DENUNȚĂTORUL
rulează la Victoria (orele 
10.30; 13.30: 16.30). APE LIM
PEZI (orele 19.30; 21,45).

Informații

lfi 
prin 
însă 
e o 
vă I

Discuția alunecă a- 
poi spre utilitatea u- 
nui festival al filmu
lui dedicat micilor și 
tinerilor spectatori.

— Este o idee 
bună dar festivalul 
trebuie să rămină o 
manifestare artistică. 
Din colaborarea ci
neaștilor cu psiholo
gii, pedagogii și so
ciologii nu trebuie să 
se ajungă la un hi
brid cinematografic 
în care frumusețea, 
perfecțiunea operei 
de artă să fie negli
jată. Sînt numeroși

pedagogii și sociolo
gii care suspectează 
orice tendință de a 
pune in discuție 
măiestria regizorului, 
a operatorului sau 
actorului calificîn- 
du-le încercări de a 
face „artă pentru 
artă". Dar asta ne e 
meseria : să facem 
filme frumoase, care 
pentru a educa, tre
buie in primul rînd 
să placă.

Ultimul capitol al 
discuției |-am consa
crat proiectelor.

— Sînt in 
pregătitoare a 
comedii, 
franco-sovietică. 
fi bineînțeles o 
veste de dragoste —

Infre un francez și o 
rusoaică. Al doilea 
film va fi total dife
rit. 11 glndesc. ca pe 
o istorie a petrolului. 
Este un subiect sim
plu și dramatic care 
mă atrage. Un petro
lier francez încarcă 
petrol Intr-un port 
oarecare, dintr-o oa
recare țară arabă in 
care, insă, începe o re
voluție de degajare 
față dc autoritatea 
companiilor străine. 
Toată povestea se 
petrece pe bordul 
petrolierului. Mari
narii, in virtutea au
tomatismului profe
sional. încarcă tancu
rile cu petrol. Ei nu 
știu încă ce se ln-

tîmplă în orașul tă
cut, cufundat în in- 
tuncric. Tot drama
tismul situației îl voi 
realiza insă prin noi
le reacții ce se vor 
•fiabili la bordul pe
trolierului intre mari
narii afluți intr-o ase
menea situație ne
obișnuită. Și in fine, 
cel de-al treilea film
— dedicat unui cele
bru agent ol servicii
lor secrete franceze
— este un proiect 
mai mult decît ambi
țios. Vreau să spun 
lotul despre curaj ți 
lașitate, despre fru
musețea

Intre __ r ___
robabil că voi pune 
i piesă in scenă. Fac

teatru r _ _ _
iubesc in mod special 
teatrul ci pentru că 
iubesc foarte mult 
actorul și munca cu 
actorul, lucru pe care 
nu-l poți realiza 
adevărat decît 
scenă. Pe platou nu 
ai timp pentru așa ATANASIE TOMA

Vicepreședintele Consiliulu 
de Miniștri al Republicii Socia 
liste România, Petre Blajovici 
s-a înapoiat în Capitală veninc 
din R.A.U. unde a făcut o vi 
zită la invitația vicepremierulu 
Abul Nur Abdel Mohsen.

★
Pe șantierul hidrotehnic de pi 

valea Doftanei au fost terminați 
principalele lucrări care pregă 
tcsc ridicarea barajului Paltinu 
A fost străpuns — cu 20 de zil< 
mai devreme — ultimul tron 
son între puțul deversor și gale 
ria aval, făcînd posibilă deviere« 
apelor spre acumulare, în zoni 
barajului, care va închide un la< 
de acumulare cu o capacitate d< 
circa 50 milioane m.c. ridicînc 
undele Doftanei și ale altor aflu 
enți ai Prahovei la 104 metr 
înălțime. A început să produc? 
betoane noua stație de preparan 
și sortare. în același timp a în 
ceput și construcția stației de be 
toane destinate barajului.

I
I
J

Dialog cu adversarii

candidatilor la titlu
(Urmare din pag, I)

aflăm șl părerea cîtorva jucători 
petroliști în legătură cu campio
natul, finalul de duminică și... 
pronosticurile.

DRAGOMIR : Pe cît de clară 
este problema retrogradării pe 
atit s-au încurcat ițele în vîrful 
piramidei. Jocul nostru de du
minică cu Rapidul este pentru 
noi, mai întîi, un asalt hotărît 
pe care-1 dăm brașovenilor, adi
că celei de a șasea poziții. Asta 
ar însemna să mai udăm puțin 
buretele cu care ne tot căznim 
să ștergem slaba comportare de 
anul acesta. Este greu de anti
cipat rezultatul final al jocului, 
sl campionatului. Șansele ? 
Pentru Rapid aceasta este ulti
ma dintr-un șir de șanse ; pen
tru Dinamo, este... una în plus !

BADEA : Duelul Rapid — Di
namo polarizează desigur aten
ția acestei ultime etape. Cred 
totuși că rapidiștii au sorți mici 
de izbîndă pentru că duminică 
vrem neapărat să cîștigăm și 
noi. Și mai ales, vrem să facem 
aceasta după un joc frumos 
care să aducă aminte de fosta 
campioană. Personal cred că voi 
face un joc bun. Să închei prin 
a dori succes în această pasio
nantă cursă ambelor tabere, 
dar... și nouă !

ou publicul buoureștean — șl ne 
bucură oă se petrece ia scurt 
timp după Jocul cu Progresul, 
cînd echipa noastră a evoluat 
departe dc valoarea cunoscută 
— ne obligă să jucăm foarte 
bine, să nc prezentăm cu acea 
carte de vizită apreciată de 
bucureșteni. Pornim spre Bucu
rești cu intenția de a desfășura 
o partidă tehnică, spectaculoasă. 
In reușita intențiilor dispunem 
de un atu puternic șl anume 
posibilitatea de a juca fără ob
sesia retrogradării și nici măcar 
a... liderului deci, etapa de re
laxare în care ne aflăm, ne-a 
permis să ne refacem potenția
lul fizic și moral și de aici o 

un

• Azi, după-atniază, începînd de la orele 17,30 
se va da primul start al concursului atletic inter
național ce se desfășoară pe stadionul Republicii. 
La acest concurs participă sportivi din 9 țări : 
Bulbaria, Cuba, R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Suedia, Cehoslovacia, Belgia, Iugoslavia și Ro
mânia.

• Stadionul Dinamo din Capitală găzduiește 
duminică la ora 10,30 returul finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la rugbi între formația Dinamo 
București și echipa franceză Agen. în prima 
manșă a finalei rugbiștii francezi au obținut vic
toria cu scorul de 12—0.

• Turneul final al campionatului mondial 
masculin de baschet a programat un alt derbi :

Iugoslavia-S.U.A. Deși porneau favoriți, baschet- 
baliștii americani nu au reușit să învingă echipa 
Iugoslaviei, care în acest joc s-a comportat peste 
așteptări, reușind ca în final să cîștige cu scorul 
de 73—72 (33-—39). In clasament conduce U.R.S.S. 
cu 9 puncle (5 meciuri), urmată de Iugoslavia cu 
8 puncte și S.U.A. cu 7 puncte (fiecare cu cîte 
4 jocuri.

• In runda a 13-a a turneului internațional mas
culin de șah de la Moscova, Portisch (Ungaria) 
l-a învins pe Spasski (U.R.S.S.) iar Gheorghiu (Ro
mânia) a întrerupt partida cu Smîslov (U.R.S.S.). 
In clasament conduce Stein cu 8,5 puncte. Gheor
ghiu are 6 puncte și o partidă întreruptă. El a cîș- 
tigat partida întreruptă la Portisch.

18.00 Pentru noi, femeile I 
18,30 La șase pași de o excursie 
Emisiune concurs pentru pio
nieri și școlari. Participă elevi 
din clasele VII—VIII de le 
Liceul nr. 5 din Brăila și 
Școala generală nr. 10 din Pi
tești. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 19.50 Buletinul meteo
rologic. 20,00 Tele-enciclope- 
dia. 21,00 Să rîdem cu... comici 
vestiți ai ecranului. 21,30 
Film serial : Sfîntul. 22,20 E- 
moții în premieră, (muzică u- 
șoară). 23.00 Telejurnalul de 
noapte. 23.15 Telesport.

(Urmare din pag. I)

„Să-i ascultăm și pe sportivii 
arădani : NICOLAE DUMI
TRESCU (antrenor). — Zile, 
săptămîni, am purtat cu noi 
greaua povară a coșmarului re
trogradării. Acum în fine, ară
tăm ca noii născuți... Revederea

(urmare din pag. I)

mobilizare totală pentru 
meci viguros, tehnic.

O întrebare comună și pentru 
băieții antrenorului Dumitres- 
cu : relaxarea, a fost bănuită 
pe undeva și în lumea fotbalu
lui bucureștean... și odată măr
turisită întărește bănuiala care 
reclamă cel puțin o precizare. 
Oare aceasta va facilita, așa 
cum se aude, drumul dinamo- 
viștilor spre cucerirea titlului ?

IGNA : Nici vorbă de așa 
ceva. E drept. Dinamo Bucu
rești evoluează bine și în acest 
final de campionat, se află în- 
tr-o formă mai bună ca echina 
noastră. (La această părere sub
scriu — cu destul regret — toți 
fotbaliștii arădani). Cine soco
tește că meciul ultimei etape 
este o simplă formalitate se în
șeală însă amarnic. Sperăm cel 
puțin, într-un meci de egalitate, 
la un scor strîns... și dacă va fi 
posibil — șl pentru acest posi
bil vom munci — o vlotorie.

ȚlRLEA : — în meciul de la 
București vom avea o formă 
bună și nu-l exclus să cîștigăm 
dar nu ne credem din capul lo
cului învinși...

GORNEA : — înainte de meci 
fiecare portar Iși dorește să nu 
primească gol... Acum această 
dorință este pentru mine și mal 
mare căci de ce n-aș fi și eu, ca 
și alții dintre tinerii mei coechi
pieri, în vederile selecționerilor 
pentru națională. Dacă nu vom 
reuși performanța, partida
va termina la un scor strîns, 
ceea ce cred că nu va bara dru
mul Rapidului la titlu. Dincolo 
de dorința mea de a învinge. 
Rapid cred că, în sfîrșlt, merită 
să poarte laurii de campioni.

se

CRAIOVA. Vedere pe Calea 
Severinului

Foto : AGERPRES

vățătură. La început, e jignit 
poate de lipsa de încredere că 
este capabil să izbutească fără 
tutelă, dar cel mai adesea ado
lescentul sfîrșește împăcîndu-se 
cu situația de dădăcit, cu ame
nințarea : „nu înveți, îți pun me
ditator". Și acceptă meditația ca 
o pedeapsă, sau ca subterfugiu. 
Nici insatisfacțiile datorate eșecu
rilor la învățătură nu pot fi lu
cid interpretate, și se transmit a- 
cuzațiile de vinovăție cînd elevu
lui, cînd meditatorului.

Așa că, atenție părinți 1 Medi
tația și meditatorul nu sînt 
leacuri bune la toate ; mijlocul 
socotit în general salvator sau 
preventiv poate deveni potrivnic. 
Măsura corectivă și de siguranță 
ajunge ușor tutore periculos al 
unei vieți școlare dusă în afara 
obligațiilor firești pe care le are 
elevul și care este hrănit inad
misibil de mult cu „posmagi 
muieți". Cineva numea meditația 
o cîrjă de invalid purtată pentru 
a stîmi compasiune (citiți, înțe
legere, îngăduință). Dar ce te 
faci dacă adolescentul se obiș
nuiește cu acest semn al infirmi
tății intelectuale și nu renunță 
la el nici atunci cînd, vindecat 
după un accident școlar, se poate 
sprijini pe propriul efort ?. O a- 
semenea consecință este de aș
teptat, căci — de ce n-am recu
noaște — sînt rare cazurile în care 
meditația impune exigențe în plus 
pentru cel meditat : obișnuit, ea 
încurajează comodități și dimi
nuează munca individuală a ele
vului, solicită eforturi intelectuale 
minime, elevul trece pe post per
manent de auditoriu mai mult 
sau mai puțin angajat spiritual. 
Și dacă totuși apelăm la medita
ție, argumentul pro fiind mai 
convingător pentru părinți, să nu 
uităm să punem în cîntarul ho- 
tăririi și argumentele contra. 
Dascălii acceptă meditația numai 
în măsura în care ea este utili
zată ca metodă pedagogică și 
nu ca negustorie cu promisiuni de 
cunoștințe sigure, de reușite in
discutabil.

Normal că, făcută în afara obli
gațiilor profesionale pe care 
le are meditatorul — fie el pro
fesor, student, inginer, medic —

meditația este retribuită de către 
solicitatori. Există de altfel și un 
sistem de dirijare a meditațiilor 
prin intermediul cooperativei 
„Deservirea", ceea ce ne lasă a 
înțelege că serviciul făcut de me
ditator și contravaloarea acestuia 
se încadrează în normele legale, 
în consecință nu la suma care 
se cuvine omului ce-și rezervă 
cîteva ceasuri extraprofesionale 
meditației s-au referit dascălii 
cînd au cerut scoaterea totală a 
meditației de sub egida actului

puțin în ceea ce-i privește pe me
ditatorii cuprinși într-un sistem 
organizat: inițierea acestora — de 
către școală și facultate — even
tual prin consultații, asupra ce
rințelor instituției de învățămînt 
și totodată punerea lor în temă 
asupra mijloacelor didactice folo
site și obligatorii. Noi adăugăm 
— reluînd o propunere făcută de 
Conferința pe țară a U.A.S.R. — 
că folosirea organizată a medita
torilor din rîndul studenților este 
o soluție care poate facilita un si

MEDITAȚIA
comercial, ci, firește, la etica 
profesională a meditatorului.

Prof. dr. docent Ion Berea for
mula obligația elementară a omu
lui care se hotărăște să acorde 
meditații : să se supună el însuși 
unui examen al valorii pe care o 
are în ceea ce privește pregătirea 
și calitățile pedagogice. Pentru că, 
dacă un meditator bun poate îm
plini ceea ce face școala, un altul, 
care ar trebui el însuși să ia me
ditații, strică tot ceea ce face 
școala, derutează și produce fi
suri în pregătire și în sistemul 
de pregătire școlară.

Contractul — chiar dacă este 
nescris — al meditatorului cu 
solicitantul aduce în discuție, 
așadar, demnitatea profesională 
a celui dintîi : să nu se oblige la 
mai mult decît în mod real poate 
da. Cel care abordează și această 
a doua profesie — de meditator 
— e implicit obligat — responsa
bil moral în fața celui cu care va 
lucra — să cunoască cerințele 
școlii, ale etapei de învățămînt pe 
care trebuie să o depășească. 
Profesorii se plîng adesea că 
meditatorii le prejudiciază mun
ca metodică făcută în școală 
prin apel la sisteme de predare 
hibride, prin utilizarea unor cu
noștințe și stiluri de a rezolva 
probleme de mult depășite, sau 
prin voința teribilistă de a de
vansa pregătirea dată de școală 
fără a exista un suport de cunoș
tințe. Un remediu există — cel

stern de meditație mai bine pus 
la punct; prin intermediul A. S. 
s-ar putea perfecta un cadru de 
inițiere didactico-pedagogică a 
studenților care se obligă la me
ditații.

De acord : reclama e sufletul 
comerțului, dar de la început am 
notat că pedagogii nu includ me
ditația în sistemul comercial. Or, 
cîteva situații ne obligă la atitu
dine. Citeam la „Mica publici
tate" a „României libere" anun
țuri ciudate pe care, blînd, le 
numim lipsite de pudoare : „A-

sigur însușirea materialului" ; 
„Asigur reușita la examene", 
„Garantez reușita". Pe ce temei ? 
Nu punem în discuție sistemul 
Î-ublicitar, fără îndoială util ambe- 
or părți : meditatorilor și celor 

care doresc să-i solicite. Ne-am 
îngăduit doar să citim printre 
rinduri și să înțelegem sensul a- 
nunțurilor : în fapt, o scoatere la 
licitație — iertată-ne fie alătura
rea — a vrăbiei de pe gard. Am 
fost tentați la un moment dat 
să sunăm la numărul de telefon 
63.15.46 și să-i cerem celui care 
ne răspunde traducerea exactă a 
anunțului : „Medic primar, pre
par individual, cu subiecte pre
gătite materiile de admitere me
dicină". Dar o facem pe această 
cale. Despre ce subiecte este 
vorba ? De unde le-a procurat ? 
Doar sînt secrete I Ar fi intere
sant să aflăm prin ce mijloace se 
procură subiectele și cine sînt 
credulii care-și imaginează că o 
pregătire fragmentară, pe bilete 
de acum un an, doi, garantează 
reușita la un concurs de admi
tere.

Meditația este o profesie care 
— evident — se cere făcută cu 
competență, cu seriozitate, cu 
participare totală la evoluția ce
lui meditat. Mercantilismul com
promite de la bun început efec
tul valoric al meditației.

MINISTERUL CĂILOR FERATE
ȘCOALA PROFESIONALĂ DE CĂI FERATE-BUCUREȘTI

Calea Giulești nr. 10, Tel. 18.35.71

N U N Ț

Pînă în prezent nu există încă 
un punct de vedere comun, în
sușit de toate țările, cu privire 
la definiția conducerii științifice 
și a principiilor sale fundamen
tale. Putem, totuși considera că 
sarcinile de bază ale funcției de 
conducere ar putea fi sistemati
zate în următoarele activități : 
a prevedea, sau a planifica, a or
ganiza. a dispune, sau a lua de
cizii. a coordona și a controla.

Este lesne de înțeles că nu 
poate fi vorba de a bună organi
zare a producției și a muncii în 
întreprindere dacă nu este asi
gurată în prealabil o organizare 
corespunzătoare a conducerii. 
Sînt frecvente cazurile cînd mulți 
conducători de întreprinderi a- 
rătau că ar putea să-și desfășoa
re mai bine activitatea dacă ar 
putea să reorganizeze... conduce
rea, dar acest lucru nu era posi
bil deoarece nu permiteau re
gulamentele în vigoare.

în cadrul acțiunii de analiză 
a organizării științifice a produc
ției și a muncii, conducătorii de 
întreprinderi au chiar obligația 
să studieze întreaga schemă or
ganizatorică a întreprinderii și 
să stabilească o organigramă ra
țională, urmărindu-se bineînțeles 
respectarea unor principii rezul
tate din experiența mondială și 
confirmate de practica noastră 
curentă : structura întreprinderii 
este cu atit mai eficientă cu cît 
apar mai puține verigi sau trepte 
ierarhice în transmiterea hotărî- 
rilor și culegerea informațiilor; 
răspunderea ce revine unei func
ții trebuie legată nemijlocit de 
libertatea de a decide și de a 
avea inițiativă, aceeași persoană

a te fi însărcinată cu răs
punderi care necesită un con
trol reciproc; nu poate fi su
bordonată aceeași persoană con
comitent la doi șefi etc.

în cadrul analizelor făcute în 
întreprinderi pe linia organizării 
conducerii și stabilirii organigra
mei raționale s-a constatat că în 
multe întreprinderi există divi
zări excesive ale secțiilor de pro
ducție, ceea ce a reclamat co
masarea unora dintre ele cum a 
fost cazul la Combinatul siderur
gic Hunedoara, unde prin unifi
carea secțiilor 1 și 2 furnale s-a 
creat posibilitatea unei mai bune 
coordonări a activității acestora

că nu ține cont de unele princi
pii care s-au verificat de practică 
și anume că un membru al co
lectivului de conducere poate 
coordona în condiții bune de 
la 3 pînă la 6 compartimente în 
raport cu complexitatea proble
melor specifice ale acestora, dar 
nu permite conducătorului unic 
să se ocupe și de problemele de 
perspectivă ale întreprinderii o- 
bligîndu-1 să se ocupe majorita
tea timpului de problemele mai 
mărunte ale activității întreprin
derii și care puteau fi delegate 
altor funcții.

Trebuie considerat că analiza 
structurii organizatorice a între-

stanță, ca adaptarea unor soluții 
pentru problemele ridicate, de 
aceea, este evidentă necesitatea 
de a sprijini raționamentele pe 
anumite date precise, capabil^ 
să fundamenteze cît mai exact 
și chiar să sugereze deciziile ce 
urmează a fi luate. în acest con
text trebuie înțeleasă necesitatea 
sistemului informațional, nu nu
mai ca sursă de informații pen
tru conducător privind mersul 
activității întreprinderii, ci ca 
bază de fundamentare a decizii
lor și ca un important sistem de 
control al desfășurării producției.

Ar fi complet greșit ca fluxul 
de informații să fie asigurat prin

informațional este în primul 
rînd destinat să ajute conducă
torul întreprinderii în cunoaște
rea mersului procesului de pro
ducție și în fundamentarea deci
ziilor pe care urmează să le ia ; 
pe măsura urcării pe treptele 
ierarhice ale conducerii, numărul 
de informații se reduce. Apare 
clar că, pe de o parte, numărul 
de informații din fluxul infor
mațional trebuie să fie stabilit de 
conducătorul întreprinderii și iz
vorăște din necesitatea de a con
duce corect întreprinderea, iar 
pe de altă parte, că în orice caz 
datele statistice ce se vor urmări 
pe plan central vor fi mult mai
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precum și posibilitatea reducerii 
a peste 150 salariati care vor 
putea fi folosiți în alte sectoa
re de producție. Există și frec
vente cazuri de comasări de ser
viciu sau redistribuirea rațională 
a obligațiilor ce revin acestora. 
In cadrul unui studiu privind 
structura organizatorică a Fa
brici de produse laclate-Bucu- 
rești s-a constatat, de exem
plu, că directorul avea în subor
dine directă 5 funcții de condu
cere (inginer șef, contabil șef 
etc) și 9 servicii (75 salariati teh- 
nico-administrativi) în timp 
inginerul șef adjunct avea 
subordine un singur 
serviciul mecanic șef : de ase
menea, contabilul șef adjunct a- 
vee în subordine tot un singur 
serviciu : serviciul aprovizionare. 
Fără îndoială că o astfel de re
partizare a sarcinilor, nu numai

ce 
în 

serviciu :

prinderii și proiectarea unei or
ganigrame raționale reclama des
fășurarea unei activități laborioa
se, a unei munci de cercetare 
iar în unele cazuri concluziile la 
care se ajunge cer luarea de mă
suri radicale, de aceea opiniem 
ca această activitate să nu fie 
sarcinile de bază ale conducăto
rului unic. Fără îndoială că 
structura organizatorică nu tre
buie înțeleasă ca ceva static ea 
trebuie permanent adaptată la 
noile condiții ale procesului de 
producție urmărind schimbările 
ce s-au petrecut în procesul teh
nologic și de fabricație. în ca
drul activității curente, un con
ducător trebuie să ia diverse ho- 
tărîri pentru rezolvarea diferi
telor probleme legate de dificul
tățile ce intervin frecvent în pro
cesul de producție. Luarea aces
tor hotărîri apare, în ultimă in-

documente special concepute și 
care ar îngreuna activitatea și 
ar imobiliza forța de muncă: 
sursa de date o formează evi
dența primară tehnic-operativă, 
contabilă și statistică. Datele in
formaționale sînt vehiculate pe 
documentele corespunzătoare pe 
baza unei metodologii unitare și 
obligatorii ce trebuie elaborată 
în întreprindere în cadrul anali
zelor ce se fac în cadrul acestei 
acțiuni.

Trebuie arătat că analiza sis
temului informațional în între
prinderi este problema cea mai 
întîrziată, majoritatea conduceri
lor susținînd că n-au abordat a- 
ceastă temă și n-au putut face 
propuneri curajoase din cauză că 
nu se cunoaște pe plan central, 
care vor fi datele statistice ce 
se vor cere de la întreprinderi. 
Or, trebuie înțeles că sistemul

reduse decît cele pe care le uti
lizează conducătorul întreprinde
rii pentru buna ei funcționare.

Această problemă a sistemu
lui informațional este cea mai 
puțin cunoscută și analizată în 
întreprinderile noastre, de aceea 
și studierea ei în cadrul acțiunii 
generale de organizare științifi
că a producției și a muncii este 
amînată. în cadrul analizei sis
temului informațional în între
prinderi va trebui să se țină cont 
de stabilirea cît mai exact cu 
putință a informațiilor efectiv 
necesare precum și forma de 
prezentare structural valabilă a 
informațiilor astfel în cît să per
mită o distribuție rațională în 
raport cu importanța 
mentelor prezentate ; unii 
tori arată că chiar în 
treprinderi bine organizate 
constatat că 80 la sută din in-

eveni- 
au- 
în- 
s-a

formații pot determina acțiuni 
ale directorilor privind 20 la 
sută din activitatea întreprinde
rii. De aceea conducătorul tre
buie să urmărească problemele 
directoare, rezultate din „dru
mul critic" al activității pentru 
a putea hotărî în primul rînd a- 
supra rezolvării acestora, urmă- 
rindu-se, totodată, ca deciziile 
să se ia la nivelul ierarhic cît 
mai jos posibil. Se creează ast
fel posibilitatea ca informațiile 
să parcurgă un circuit cît mai 
scurt, de la sursa de generare la 
locul de prelucrarea în vederea 
luării de decizii.

Fără îndoială că stabilirea u- 
nei structuri raționale, proiecta
rea unui sistem informațional 
eficient nu se poate încheia fără 
precizarea în Regulamentul de 
organizare și funcționare a tutu
ror sarcinilor ce revin fiecărui 
compartiment și fiecărui salariat 
din întreprindere precum și le
găturile de subordonare existente 
între diferitele funcții și compar
timente.

în analiza organizării între
prinderii, un rol însemnat pot 
să-l aibă salariații întreprinderii 
prin propunerile și sugestiile pe 
care le fac privind eliminarea u- 
nor activități inutile, sau a unor 
paralelisme în lucrări, simplifi
carea unor activități efectuate în 
întreprinderi etc.

Un rol deosebit îl poate avea 
tineretul care este mult mai re
ceptiv la problemele noi ce apar, 
nefiind legat de obiceiurile sau 
tradițiile moștenite în activitate, 
de aceea îmbrățișază cu mai 
multă bunăvoință noile propu
neri de organizare și poate fi 
mult mai ușor mobilizat la ela
borarea și realizarea lor.

Se aduce Ia cunoștință celor interesați că pînă la data de 30 Iu
nie 1967, se primesc înscrieri pentru examenul de admitere în fi
nul școlar 1967—1968 pentru școlile profesionale de ucenici M.C.F.

Se pot înscrie tineri în vîrstă pînă la 18 ani împliniți în cursul 
anului 1967 (1 ianuarie—31 decembrie 1967) absolvenți ai școlii 
generale (de 8 sau 7 ani) din următoarele localități : BUCUREȘTI, 
SLOBOZIA, TULCEA, TITU, LEHLIU, CIULNITA, ZEHIL, 
PLOIEȘTI, SURAIA, GIURGIU, CĂLĂRAȘI, MEDGIDIA, FE
TEȘTI, CONSTANȚA, PALAS, GALAȚI, CHITILA, CERNA
VODA, ȚANDĂREI.

Meseriile pentru care concură sînt: lăcătuș mecanic L.D.E. ; 
lăcătuș mecanic vagoane ; lăcătuș mecanic S.C.B. ; electricieni va
goane ; lăcătuș mecanic utilaj construcții și terasamente, lăcătuș 
construcții metalice; electricieni locomotive disel-electrice, elec
tricieni în construcții ; instalații tehnico-sanitare, lăcătuș mecanic 
utilaj C.F. și rutier și lăcătuș mecanic telefon, telegraf, radio.

Candidații la înscriere trebuie să prezinte următoarele acte :
1) Certificat de naștere (copie certificată de școala la care se 

înscrie);
2) Certificat de absolvire (în original) al școlii generale (de 8 

sau 7 ani).
Buletin de analiza sîngelui ; care a fost efectuată cu maxi
mum 3 săptămîni înainte de concurs.
Rezultatul examenului radiologie pulmonar (radioscopie, ra
diografie sau microradiografie) efectuat cu cel mult 3 luni 
înainte de concurs.
Fișa copilului de la 0—15 ani, sau certificat medical eliberat 
de circumscripția medico-sanitară la care candidatul este luat 
în asistență.

6) 2 fotografii format 4/6.
înscrierile se fac zilnic la Secretariatul Școlii Profesionale de uce

nici din București Calea Griviței nr. 10, raionul 16 Februarie între 
orele 8—16.

Concursul de admitere se va ține între 4—12 iulie 1967 orele 9.00 
la sediul școlii și va consta din următoarele probe (din materia pre
văzută în programele școlare ale claselor V—VUI-a).

— limba română — scris și oral.
— matematică — scris și oral.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secretariatul 

școlii între orele 8—16 la telefonul nr. 18.35.71.

3)

4)

5)

TEZĂ DE DOCTORAT
Institutul de arhitectură „Ion Mincu" anunță că în ziua de 19 

iunie 1967, orele 19,30, în sala de consiliu a institutului str. Bi
serica Enei nr. 1—5 va avea loc susținerea publică a tezei de doc
torat intitulată :

„ARHITECTURA ÎN ROMÂNIA DE LA SFlRȘITUL VEA
CULUI AL XVI-LEA PÎNÂ LA ÎNCEPUTUL CELUI DE 
AL CINCILEA DECENIU AL VEACULUI XX" a tovarășu
lui profesor arhitect Grigore Ionescu.
Referenți științifici oficiali;

— Prof. arh. Horia Teodoru de la Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu“, București

— Prof. arh. Octav Doicescu de la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" din București

— Prof. arh. Gheorghe Petrașcu de la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" din București

Lucrarea de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Institutu
lui de arhitectură „Ion Mincu" din București, strada Biserica 
Enei nr. 1—5.
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britanic „Times' 
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Tn ultimul raport prezentat Consiliului Ministerial de către 
înalta Autoritate a Comunității Europene a Cărbunelui și 
Otelului a fost dezvăluită întreaga gravitate a crizei indus
triilor carbonifere ale țărilor Pieței comune.

15 zile. In ciuda argumentelor prezentate 
apărării, acuzatul — căpitanul Howard
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60-
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Interpret de mu-
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militar.
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F. n Germanici, a 
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Ziarele egiptene din 9 iunie 
iiblică, pe prima pacină, știrea 
?spre „încetarea focului".
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Ziarul JORNAL DO 
BRASIL publică un 
articol privind proble
mele analfabetismului, 
din care extragem :

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Bunureștl, Piața „Solntell", Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafie „Casa Scinteli

CATRO 9 (Agerpres). — Agen- 
a M.E.N. r transmis un comu- 
cat al Comandamentului su
rent al forțelor armate ale 
-A.V. în care se anunță că. po- 
ivit botărîrii de încetare a fo- 
îlui. toate operațiunile militare 
1 fost suspendate și calmul 
?mncște pe întreg frontul.

Luînd cuvîntul în Camera Co- 
iunelor r Canadei, primul mi- 
Istru, Lester Pearson. a enume- 
it într-o declarație o serie de 
lăsuri politice pe care le consi- 
?râ necesare pentru reglementa
ra politică a situației din Orien- 
il Mijlociu.
Tot în cadrul dezbaterilor, mi- 

Istrul de externe, Paul Martin.
spus că țara sa „va face tot 

?ea ce este posibil, insistând pe 
ngă tarile arabe, pentru conso- 
darca relațiilor dintre toate tă
ie Orientului Mijlociu astfel în-

Agenția France Prcsse transmi
te citind agenția tunisiană de 
presă, că primele contingente ale 
trupelor tunisiene ce se îndrep
tau spre localitatea Bengardane 
spre a fi trimise în Orientul Mij
lociu, unde urmau să participe la 
ostilitățile arabo-izraeliene, au 
primit ordin să se întoarcă la ba
zele lor. Totodată, potrivit ace
leiași agenții, un convoi de trupe 
algeriene sosite vineri la Bengar
dane nu primit ordin din partea 
guvernului lor să se înapoieze în 
patrie. Agenția tunisiană de pre
să adaugă că escadrilele de avi
oane algeriene și marocane care 
au traversat spațiul tunisian în 
drum spre Libia, sau au făcut 
escale pe aeroporturile tunisiene, 
au primit ordin să revină în ță
rile respective.

VIOI ONISTl I. român ștefan 
Ruhn, aflat în turneu în Uniu
nea Sovietică, a susținut la Mos
cova două conccrlo în Sala 
Marc a Filarmonicii și respectiv 
în sala Conservatorului „Ccai- 
kovski", bnenrindu-sc do un 
succes deosebit. în programul 
concertelor salo au figurat bu
căți dc Vcrracini, Brahms, De
bussy. Bnrlnk. Sigismund Todu- 
ță și Ciprian Porumbcscu,

în continuarea turneului. Ște
fan Ruha va susține concerte șl 
recitaluri la Kiev și Riga.

TENORUL 
Spiess, care 
turneu în R. 
interpretat miercuri 
Opera de stat din Stuttgart ro
lul lui Mărie Cavaradossi din 
opera „Tosca" de Puccini. Spec
tacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

PREȘEDINTELE consoles, 
Mobutu, l-a primit pe noul am
basador al Nigeriei la Kinshasa. 
Haji Kabiku. Cu acest prilej, 
menționează agenția .Associated 
Press, președintele congolcz a 
declarat că țara sa nu va rccu-

„Bugetcle statelor, se spune în 
aport, sînt grevate de sarcini, in 
ond ineficace, din ce în ce mai 
rele, în favoarea acestor indus- 
rii". Subvențiile „celor șase“ au 
tins cifra de 1,2 miliarde dolari, 
n ciuda șomajului ridicat, nu au 
mtut fi lichidate marile stocuri 
upranormative. Numai stocurile 
le huilă se ridică la peste 50 mi- 
ioane tone.

După ce se arată că a trecut 
impui competitivității cărbune- 
ui. raportul consideră că „acum 
rebuie găsite soluții, acceptabile 
ie plan social, de scădere, în cel 
nai scurt timp, a producției de 
•ărbune. Și singura soluție care 
e impune, precizează raportul, 
iste de a închide, într-un număr 
nare, minele dc cărbuni și de 
i trece la elaborarea unui vast 
irogram de reprofilare a regiu- 
lilor afectate de aceste măsuri“.

• TNTR-UN INTERVIU acor- 
lat săptămânalului „Rundeschau 
im Sonntag". dr. Fritz Burgba- 
:her, expert în probleme econo
mice al partidului vest-german 
ie cuvernămînt. Uniunea Creștin

Democrată, a atras atenția „să 
nu se piardă din vedere în cursul 
negocierilor vizînd intrarea Marii 
Britanii în Piața comună că o 
nouă criză a lirei sterline ar pu
tea avea repercusiuni asupra în
tregii Comunități Europene". 
Burgbacher, care s-a declarat fa
vorabil aderării britanice, a ce
rut, totuși, ..celor șase“ să nego
cieze cu realism și cu aceeași 
competență de care dau dovadă, 
în general, englezii în apărarea 
intereselor lor. Amintind că lira 
a fost susținută pe plan interna
țional în repetate rînduri în ulti
mii ani pentru a se evita o deva
lorizare a ei, expertul economic 
vest-german consideră că, în ciu
da dezmințirilor engleze la acest 
subiect, „țările Pieței comune 
vor fi obligate să intervină și sa 
facă sacrificii pentru a apăra 
propria lor monedă în cazul unei 
noi crize a lirei sterline".

de pe Yaros
Ziarul 

publicat 
tru scrisori ale unor (deținuți 
politici greci de pe insula 
Yaros, în care sînt dezvăluite 
„cruzimile și brutalitățile" la 
care sînt supuși, de către noul 
regim militar, deținuții poli
tici greci. Intr-una din aceste 
scrisori se arată că unul din 
deținuții politici a fost omorît 
de un membru al pazei lagă
rului cu o cruzime rar întil- 
nifă fără nici un motiv. Ace
lași autor al scrisorii relevă 
că 100 de deținuți au fost în
chiși timp de cinci zile in
tr-o cameră de 4 m pe 8 m. 
Sînt evocate, de asemenea, 
condițiile inumane de hrană 
și igienă care domnesc în lagă
rul de pe insula Yaros.

I

noaște Repnbllca Blafra. fosta 
provincie Nigeria orientală, care 
a fost proclamată de Ojiigwu, 
guvernatorul ci. un stat Inde
pendent. Totodată, cl s-a oferit 
ca mediator in reglementarea 
situației din Nigeria, in vederea 
prcintîmpinării unei secesiuni 
definitive a regiunii estice.

IN CURSUL „alegerilor legis
lative", care au avut loc joi în 
Corcea de sud, președintele re
gimului de la Scul, Pak Cijan 
Hi, și-a asigurat „majoritatea" 
în parlament. Cu toate acestea, 
rezultatele scrutinului arată că 
partidele de opoziție au fost cele 
care au cîștigat la Seul și la 
Pusan, al doilea oraș ca mărime 
din Coreea de sud.

SHOZO Hotta, președintele 
Expoziției universale ce sc va 
deschide la Osaka (Japonia) in 
1970, a sosit joi intr-o vizită de 
o săptămînă la Ciudad dc Mexi- 
co pentru a aranja participarea 
Mexicului la această expoziție.

FI va vizita cu acest prilej 
complexele în construcție care 
vor găzdui .Tocurile Olimpice din 
capitala Mexicului.

ÎNTR-O rezoluție adoptată în 
unanimitate. Adunarea munici
pală a Iliroșimei a condamnat, 
pentru prima oară în mod oficial 
folosirea de către S.U.A. a ar
mei atomice în războiul împo
triva Japoniei. Rezoluția carac
terizează bombardarea orașului 
Hiroșima cu peste 20 do ani în 
urmă ca un „act inuman".

Totodată, so declară dreptul

ACADEMIA FRANCEZA R r- 
cordnt joi după-amlază 
premiu al poeziei lui 
Brassens. Este pentru 
dată cînd un astfel de premiu 
este decernat 
compozitor șl 
zică ușoară.

LA BERNA
cordul lnterguvernamental 
vieto-elvețian cu privire la sta
bilirea comunicației aeriene di
recte între Moscova și Zilrich.

Acesta este cel de-al 54-lea 
acord privind comunicațiile ae
riene directe între U.R.S.S. 
alte state.

Praga nu-l departe. Abia 
ne-am despărțit de clădirile 
împovărate de timp ale ora
șului de pe Vltava, de stră
zile cu rezonanțe muzeistice. 
După puțini kilometri străbă
tuți în afura decorului urban, 
ne-am apropiat de o așezare 
pe lingă care am fi trecut, 
poate, indiferenți dacă nu 
i-am fi cunoscut numele. 
Case orinduite simetric, case 
cu ziduri proaspete. Oamenii 
munceau la ora aceea și doar 
ctrdul gălăgios al unor copii 
ce nu trecuseră pragul școlii 
risipea liniștea străzii. Lidice 
îvti primește vizitatorii cu un 
aer grav, cu demnitatea do- 
bîndită în marile 
ale vremii. Satul 
mormînt comun a 
Noul Lidice este < 
strație de vitalitate, într-un fel

fața plutoanelor de execuție. 
Învinuirile nu erau fondate 
pe fapte. Se reproșa vag celor 
trimiși la moarte că au „a- 
prohat atentatul". llitlcriștii 
considerau, totuși, incompletă 
răfuiala cu populația nevino
vată. O scrisoare provenită 
dintr-o legătură amoroasă in
trai doi tineri cade în rnîna 
Gestapoului, llitlcriștii însce
nează povestea complicității 
locuitorilor din Lidice la aten
tatul împotriva lui Ileydrich. 
Nu există nici o probă, nici 
o dovadă convingătoare. 
După război, șefi de mina a 
doua ai Gestapoului ajunși în 
boxa acuzaților aveau să măr
turisească că „n-au existat 
nici un fel de dovezi care ar 
fi putut confirma că comuna 
Lidice ar fi susținut pe au
torii atentatului“. Și pentru

Bărbații au plătit cu viața 
dezlănțuirea dementă a na
ziștilor. Femeile și mulți din 
copii le-au împărtășit soarta 
în lagărele marții, în camere 
dc gazare.

Flăcările au mistuit Lidice. 
Satul a devenit un morman 
de ruine. Ziduri schilodite, 
peste care a trecut urgia pîr- 
jolului. Moartea trona peste 
nefericita așezare.

Dar Lidice nu a dispărut 
de pe hartă. Cehoslovacia so
cialistă a păstrat cu venera
ție memoria satului distrus. 
Lidice a fost readus la viață. 
Reconstrucția sa a însemnat 
un act de dreptate față de 
victimile fascismului, o ex
presie a hotărîrii de a împie
dica repetarea unor crime atît 
de odioase. Trandafiri din 
toată lumea împodobesc un 
parc conceput ca un simbol

Procesul a durat 
instanței de avocații 
Lcvy — a fost eliminat din cadrele armatei americane și con
damnat Ia trei ani muncă silnică. Cum a ajuns Levy în fața 
Curții marțiale ?

Dc profesie medic, căpitanul Howard Lcvy preda cursul sa
nitar la una din taberele dc instruire ale „forțelor speciale“. 
Acești militari, denumiți „beretele verzi", sînt antrenați după 
cum se știe pentru intervenția în acele regiuni in care sînt în 
curs mișcări populare dc natură să neliniștească Washingto
nul. Asemenea „forțe“ au acționat la Santo Domingo, dar pol fi 
întilnite în special în Vietnamulde sud. Cunoscînd din relată
rile ofițerilor care însoțesc „beretele verzi" precum și din co
respondența sa cu militari trimiși în Vietnam, scopul pregătirii 
„unităților speciale“, căpitanul Levy a hotărît să-și suspende 
cursurile.

Invocind „ncsubordonarea deliberată", „declarații ncloialc" 
șl „atacarea moralului soldaților“, o instanță formată din 10 
ofițeri l-a acționai pe Levy în judecată. Timp de două săptă- 
mini cît au durat dezbaterile, autoritățile miltarc au informat 
presa destul de vag. Unele fapte dezvăluite in cursul procesului 
puteau contesta părerea oficială potrivit căreia „moralul trupe
lor americane care luptă in Vietnam este excelent... De altfel, 
acuzațiile apărute inițial în presă, erau destul de minore, ele 
puteau atrage conform codului militar, pedepse destul de ușoa
re. oscilînd între arest și amendă. După pronunțarea sentinței 
insă, apreciată ca aspră comparativ cu acuzațiile aduse, s-a aflat 
că in timpul procesului, președintele Curții marțiale a dispus și 
de alte „piese“ împotriva căpitanului Levy. Ultimele „dovezi" ale 
acuzării au dus la condamnarea pentru „legături subversive“. 
Presa a aflat că în realitate era vorba de un schimb dc scrisori 
cu soldați de pe frontul vietnamez și probabil că intr-una din 
ele, adresată unui sergent, căpitanul Levy ar fi denunțat con
flictul din Vietnam drept un „rău diabolic" și îi sugera sergen
tului. un alb căsătorit cu o negresă din Antilc, că ar fi mai util 
să lupte în propria-i țară în favoarea integrării rasiale.

Apărarea a motivat poziția căpitanului Howard Levy prin 
faptul că ordinele primite de a instrui „beretele verzi" erau ile
gale, întrucît programul pregătirii „forțelor speciale" cuprinde 
aproape în totalitate antrenamente pentru lupte cu caracter agre
siv și nu pentru „pacificare" așa cum pretind oficial autorită
țile.

„Dosarul Levy" indică o sporire a numărului celor care — 
în S.U.A. — sc pronunță pentru renunțarea la actuala politică a 
Washingtonului în Vietnam.

NIGERIA. După proclamarea secesiunii provinciei orien
tale s-au luat măsuri pentru a se controla traficul spre „noua 
republică". în fotografie : La un punct de trecere dinspre 

provincia Vestul Mijlociu, pe un pod de peste Niger

Un proces desfășurat la 
Tribunalul din Barcelona 
a făcut o vîlvă neobiș
nuită. Nouă studenți, 
membri ai sindicatului de
mocratic studențesc al 
universității din marele o- 
raș spaniol au compărut în 
fața instanței. Ei erau a- 
cuzați că au participat la 
o întrunire a comitetului 
de conducere sindical, în
trunire considerată de au
torități ilegală.

E cert că autoritățile au 
urmărit prin acțiunea lor 
intimidarea mișcării de
mocratice studențești de
clarată în afara legii. E- 
fectul a fost însă exact 
contrariu. Chiar din prima 
zi a procesului a izbucnit 
ceea ce s-ar putea numi o

AGENȚIA France 
nunță că ministrul 
al Greciei, generalul 
hotărît să retragă

Administrația națională 
pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că în urma încheierii unui 
acord între reprezentanții 
S.U.A.. Braziliei și R. F. a 
Germaniei, urmează ca aces
te țări să lanseze în comun 
la 15 iunie a. c. o rachetă 
cosmică care va efectua ex
periențe științifice conduse 
de specialiștii vest-germani. 
Lansarea rachetei se va face 
de pe baza „Barreira do 
iferno" situată in apropiere 
de Natal (Brazilia).

în baza aceluiași acord în 
1969 va fi lansat un satelit 
vest-german, care va studia 
centurile de radiații ale Pă
mîntului.

un monument închinat forței 
umane, triumfului asupra în
tunericului, o chemare la adu
cere aminte. Cei care trăiesc 
în Lidice evocă cu tragism 
cumplita zi de 10 iunie 1942.

Cînd la sfîrșitul lui mai, 
pe o stradă din Praga un 
necunoscut l-a împușcat pe 
SS Obergruppenfiihrerul Hetj- 
drich, locuitorii pașnicului sat 
n-au bănuit îngrozitoarea lor 
soartă. Autorul atentatului 
a fost zadarnic căutat. Fie
care stradă, fiecare casă din 
Praga ocupată au cunoscut 
brutalitatea controlului nazist. 
Patru milioane și jumătate de 
oameni deveniseră obiectul 
cercetărilor SS. 13 000 (lin ei 
au ajuns în temniță. 635 în

că SS-iștii n-au descoperit pe 
făptașii atentatului de la 
Praga, intr-un acces de furie 
au decis să condamne la 
moarte satul Lidice și pe lo
cuitorii lui. Detașamente spe
ciale au fost aduse din Praga 
și din împrejurimi. Primaru
lui i s-a comunicat într-o sin
gură frază de un laconism cu
tremurător — hotărîrea: 
„Din ordinul Fuhrerului, Li
dice va fi ras de pe suprafața 
pămîntului iar populația sa 
împușcată...".

Cei 500 de locuitori ai sa
tului au fost scoși cu cruzime 
animalică din casele lor. Dru
mul către grădina unei ferme 
(cea a lui Horak) a însemnat 
ultimul lor drum în viață.

al omagiului adus martirilor 
din 1942.

La o conferință de presă 
am aflat despre o idee admi
rabilă : aceea de a înființa în 
Lidice o galerie de artă. Pîn- 
zele s-au adunat (unele poartă 
și semnături ale pictorilor 
români) și noua instituție va 
primi vizitatorii încep:nd din 
acest iunie comemorativ. Ga
leria de artă de la Lidice are 
valoarea unui monument de
dicat biruinței umane în în
fruntarea cu sălbăticia beli
coasă, aspirațiilor de creație 
și pace ale celor încrezători 
în viitorul Terrei.

M. RAMURA

Convorbiri

Fernandez-Ordaz
In capitala Mexicului a 

fost dat publicității comuni
catul comun privind convor
birile dintre . , " ' ‘
Republicii Costa Rica, 
Joaquin Trejos “ 
și președintele ________ ,
Gustavo Diaz Ordaz. In co
municat se exprimă îngrijo
rarea față de încordarea si
tuației internaționale ca ur
mare a evenimentelor din 
Orientul Apropiat și războ
iul din Vietnam.

Deși constituția prevede că 
fiecare cetățean are dreptul la 
învățătură, 30 milioane de bra
zilieni sînt analfabeți. Pentru 

a rezolva această problemă, pre
ședintele republicii a hotărît 
crearea unui consiliu admini
strativ național pentru educație

explozie neprevăzută de 
organizatorii acțiunii 
diciare. Președintele 
ganizației studențești 
A.P.E. (patronată de gu
vern) do la Universitatea 
din Barcelona, Ortega Es- 
cos, a demisionat. Declara
ția publică prin care el a 
explicat demisia e mai 
mult decît concludentă : 
„Nu doresc să dirijez o or
ganizație inexistentă care 
a murit înainte de a se 
naște“. Ceea ce constituie 
o foarte competentă și 
semnificativă recunoaștere 
că în fapt sindicatul de
mocrat studențesc calom
niat, reprimat și declarat 
ilegal, este, și în centrul 
universitar Barcelona, sin
gura organizație efectivă, 
reală care reunește 
studenților.

Astfel, din primul 
ment, „procesul 
nouă" s-a transformat mai 
degrabă într-un proces al 
metodelor represive prin 
care so încearcă înăbuși
rea revendicărilor studen-

țimii. Dezbaterile procesu
lui au fost dominate de 
intervenția vicerectorului, 
profesorul Martin Riquer 
care, nu numai că i-a a- 
părat pe studenții impli
cați în instanță dar a ce
rut imediata recunoaștere 
legală a sindicatului de
mocrat studențesc pe care 
l-a calificat „singur repre
zentant de fapt al tuturor 
studenților din cetatea 
universitară Barcelona“. 
La rîndul său, luînd cu
vîntul în fața instanței, cu
noscutul jurist, profesorul 
Perez Vittoria a demons
trat arbitrariul acțiunii au
torităților. „După declara
ția domnului Ortega — a 
arătat profesorul Perez — 
este incontestabil că a nu 
recunoaște caracterul real 
și perfect legal al sindica
tului democrat, a-1 consi
dera ilegal și a considera 
activitățile lui ilegale este 
o flagrantă ilegalitate“.

Procesul s-a încheiat 
miercuri. Tribunalul n-a 
dat curs cererii procuroru-

lui care revendica pedepse 
între un an și trei ani în
chisoare. Cei nouă stu- 
denți au fost condamnați 
Ia cîto trei luni închisoare. 
Imediat, studenții din cen
trele universitare Barce
lona, Madrid și Bilbao au 
declanșat acțiuni de pro
test cerînd eliberarea co
legilor lor.

Acuzatul și condamna
tul real în procesul de la 
Barcelona a fost călușul 
represiunii și arbitrariului 
prin care se încearcă, fără 
succes înăbușirea revendi
cărilor democratice ale stu- 
dențimii spaniole.

într-o corespondență 
din Madrid NEUE Zt)R- 
CHER ZEITUNG cita 
cuvintele unui procurador 
(deputat) în Cortcs : „Noi 
ne încăpățînăm să nu ad
mitem studenților un drept 
elementar și, ceea ce e mai 
grav ignorăm cu totul re
alitățile din mișcarea stu
dențească. Ceea ce procla
măm noi ilegal este o miș
care vie, susținută de 
aproape toți studenții".

Chiar numai evenimen
tele din ultimele două 
săptămîni au dat probabil 
suficiente motive deputa-

tului respectiv să-și for
meze o asemenea convin
gere. Noi greve Și demons
trații studențești au avut 
loc săptămînile trecute la 
Madrid și Barcelona. în 
capitala spaniolă, come
morarea poetului Miguel 
Hermondez, mort în închi
soare în 1942 a prilejuit o 
demonstrație pentru drep
turi democratice la care 
au participat 6 000 de stu
denți. A urmat o grevă Ia 
caro au participat absolut 
toți studenții Centrului u- 
niversitar madrilen. Poliția 
călare și în jeep-uri a ase- 
liat cetatea universitară 
în vreme ce studenții ri
postau aruneînd cu pietre 
și scandau : „Recunoașteți 
sindicatul !“ La Barcelona 
2 000 de studenți au de
monstrat cu același cuvînt 
de ordine în centrul ora
șului.

Influentul ziar catolic 
YA observa zilele trecuto : 
„Este timpul să se dove
dească înțelegerea pentru 
realitățile și cerințele vie
ții studențești spaniole". 
Observația este și judi
cioasă și semnificativă.

care să coordoneze activita
tea organizațiilor chemate să o 
rezolve. Programul prevede 
trei puncte fundamentale : a- 
legerea corpului didactic și 
pregătirea materialului necesar, 
alegerea regiunilor care au 
prioritate pentru că promit 
cele mai mari posibilități de 
dezvoltare și stabilirea regiuni
lor în care alfabetizarea este 
o problemă de primă urgență.

Ce se face la Rio de Ja- 
neiro pentru promovarea alfa
betizării ? Interesant este fap
tul că în rîndurile locuitorilor 
propriu-ziși ai orașului numă
rul analfabeților este relativ, 
mic, cea mai mare parte a ace
stora provenind din alte state 
federale. La Rio există un ser
viciu special pentru alfabetiza
rea adulților, care însă nu nu
mără decît 175 de învățători 
pentru 11 330 de elevi. Pentru 
ca programul alfabetizării a- 
dulților să poată fi dus la 
îndeplinire se apreciază că va 
fi neceară mobilizarea altor 
600 de învățători. La aceasta se 
adaugă o altă mare problemă, 
lipsa sălilor de clasă. In multe 
școli, bibliotecile și laboratoa
rele sînt cu totul insuficiente. 
Experții consideră că este ne
cesar ca pînă în anul 1970 să 
fie înscriși în școli circa 15 
milioane de copii. Aceasta ar 
necesita peste 200 000 săli de 
clasă și formarea a circa 
250 000 de cadre didactice.

Procentul ridicat de analfa
beți din statele federale se 
explică și prin faptul că nu 
se acordă un salariu corespun
zător învățătorilor, care pre
feră să aleagă o profesiune 
mai rentabilă. In plus, din 
cei 300 000 de învățători exi- 
stenți în Brazilia, numai 
162 000 au absolvit o școală 
normală, 19 000 au frecventat 
un liceu, 18 000 — un gimna
ziu de patru clase și 19 600 — 
numai școala primară.


