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IPOSTAZELE
A P E I

lucrărilor în baltă, stufărișuri 
și mlaștini, cîteva zeci de mii 
de oameni de cele mai diverse 
profesii au pornit concomi
tent cu acțiunea de irigare pe 
aceea de forțare a retragerii 
apelor. în Lunca Dunării de

NOI CONSTRUCȚII

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU

i primit delegația
PTRTIIWIll COMUNIST

om belgia

Pentru o producție de nivel 
mediu, cultura de porumb de 
pe un hectar consumă anual 
6 milioane litri apă, cea de 
grîu 3 milioane, iar cea de 
lucemă 9 milioane litri. Cît 
din acețstă cantitate de apă se 
asigura prin circuitul natural ? 
Depinde de zona geografică, 
de microclimat, de repartiza
rea precipitațiilor. în general 
însă, nevoia unor producții 
din ce în ce mai mari eviden
țiază incapacitatea naturii 
de a satisface singură setea 
ogoarelor. Iar fără apă. efi
cienta tuturor celorlalți factori 
satisfăcuți — mecanizare,^ so
iuri intensive, îngrășăminte — 
are valoarea înjumătățită. 
Pentru a cîștiga acest surplus, 
omul a căutat în necunoscut 
și și-a alăturat tot ce i-a creat 
un minim avantaj pentru a în
vinge; în lupta cu arșița. El 
a găș^ț cheia de rezolvare a 
acestei complexe formule — 
aceasta fiind irigațiile, trimi
terea, sub controlul său, a 
apei spre rădăcina plantelor, 
în baza studiilor întreprinse de 
către specialiști, s-a apreciat 
că România acestui sfîrșit de 
secol va avea irigate circa 5 
milioane și jumătate hectare, 
din care un milion va pro
duce la capacitate maximă 
pînă în 1970. In Lunca Du
nării, de la Turnu Seve
rin și pînă Ia Galați, se 
amenajează uriașe stații de 
pompare, se sapă canale pe 
mii de kilometri. Pentru în
ceput cifrele par mai puțin

semnificative : două mii hec
tare vie irigată în bazinul 
Hinovei, zece mii hectare în 
sistemul Basarabi-Rast, a- 
proape cincizeci de mii hec
tare vor fi irigate în zona 
Dichiseni-Jegălia și în terasa 
Brăilei, alte 174 000 în sudul 
Dobrogei. Atît pentru început, 
întrucîț, în fipâl,. Dunărea va 
pulsa viață pe două milioane 
și ceva de hectare.

Pentru restul suprafeței 
prevăzută a fi irigată, contri
buția rîurilor interioare, a pîn- 
zelor freatice și a lacurilor de 
acumulare este stabilită la... 
patru, bilioane metri cubi a- 

.uuul., Pentru t trimiterea aces- 
9Hw?£'anlități de apă pe ogoare 

— în schimbul căreia se pre
vede obținerea unui spor de 
producție de cel puțin 15 mi
lioane tone anual, calculat în 
echivalent porumb (adică exact 
producția globală de cereale 
a României anului 1966) —
va fi necesară o formidabil 
de mare energie. In etapa fi- ' 
nală, zilnic, e prevăzut a fi 
trimisă ogoarelor o cantitate 
de apă echivalentă cu suma 
debitelor Mureșului, Oltului, 
Jiului, Șiretului, Prutului și 
Crișurilor la un loc.

Aceasta e prima ipostază a 
apei. In relația cu omul apare 
însă și cea de a doua fațetă, 
aceea de dușman, de partener 
nedorit în stăpînirea pămîn- 
tului. Alăturîndu-și aproape 
un milion de cai putere con
centrați în cele mai diverse u- 
tilaie cu însușiri caracteristic*

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ill-a)

în cel mai mare ansamblu 
de locuințe din orașul Con
stanța — Tomis-nord — au 
fost date în folosință primele 
blocuri din acest an ; alte 
682 de apartamente se află în 
construcție. De asemenea, în 
zona de sud. în cartierul ma
rinarilor, se înalță 6 blocuri 
cu 324 de apartamente.

Blocuri noi de locuințe 
sînt în prezent în lucru și la 
Eforie sud. Mangalia. Medgi
dia, Tulcea și în alte locali
tăți dobrogene.

O R A

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Partidului Comunist 
din Belgia, formată din tova
rășii Joseph Turf, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Belgia, și Al
bert de Coninck, secretar al 
C.C. al P.C. din Belgia, care 
face o vizită în Republica 
Socialistă România.

în cursul aceleiași zile, de
legația P.C. din Belgia a avut 
convorbiri cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul întâlnirilor a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra dezvoltării legăturilor de 
prietenie dintre cele două par
tide, precum și asupra proble
melor actuale ale mișcării co
muniste și ale vieții interna
ționale.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, de 
înțelegere reciprocă.

DE DIRIGENȚIE

Noi achiziții

la B.C.U,

Șerpii" de oțel ai Reșiței

...Ora de dirigenție se ter
minase. Teoretic, aspectele 
comportării și relațiilor atit de 
complexe cărora trebuie să 
ie facă față elevul in afara 
școlii fuseseră lămurite. Di
rigintele și-a mai reținut însă 
un moment elevii pentru a 
comunica: „Vă propun să 
„exersăm** comportarea noas
tră în cîteva situații; să mer
gem deci, sîmbătă seara cu 
toții la concert. Biletele sint 
la mine, ne întîlnim la ora 19 
in fața Ateneului. Vă las să 
hotăriți singuri asupra ținu
tei. Duminică după amiază 
întreaga clasă este invitata 
mea. Cu alte cuvinte, veți face 
o vizită. Ora de primire 17. 
Și, în sfîrșit, de comun acord 
cu părinții voștri am stabilii 
că joi servim împreună masa 
de prînz Ia restaurant. Nu 
luați aceste invitații drept un 
examen al comportării; este 
mai curind o tentativă de „re
cunoaștere** a unor împreju
rări în care vă veți găsi adese
ori și în care trebuie să vă 
descurcați cu eleganța pe care 
ți-o dă cunoașterea unor 
guli acceptate de toată 
mea. De aceea doresc să

comportați lejer, să vă simțiți 
voi înșivă, iar dacă vă veți 
alege și cu anumite învăță
minte cu atit mai bine...**

Foto : E. HOFER

MUIEȚI S POSMAGII?"
Motto :

„Să-și puie cineva obrazul 
pentru unul ca tine și să te 
hrănească, ca pe un trîntor, 
mare minune-i și asta !“

ION CREANGĂ

Si așa. ici și colo, mai re- 
întilnim povestea leneșului 
întrupată în cite un tînăr. 
Nu ne vine să credem și de 
aceea îi cercetăm de aproape, 
cu o curiozitate acră, mirîn- 
du-ne cum au putut rezista 
timpului. Cînd toți din jur 
muncesc cu dăruire, cu pasiu
ne. cînd de la mic la mare 
ceilalți oameni sporesc zilnic, 
prin eforturile lor, realiză
rile. avuțiile noastre mai 
multe ca oricînd, ei, leneșii, 
paraziții sociali, nu se dau 
„la muncă nici în ruptul 
capului". Care sînt cauzele 
parazitismului lor. în ce con
diții s-au obișnuit să ducă o 
astfel de viată ? Ce consecin
țe suportă societatea datorită 
lor ? \

întrebări care nu-i tulbură 
niciodată. în fata mea. Ste- 
lian Sobic din Roman se o- 
prește mirîndu-se domol că 
nu i se oferă un scaun. Aflu 
că are 19 ani, că nu lucrează 
nicăieri, că toată ziua stă de
geaba. sau se plimbă pe stră
zi. De la 14 ani si pînă acum, 
deci 5 ani de zile, vegetează 
pe lingă părinți. Ei îi dau 
mîncare și bani, ei îi cumpă
ră haine. în schimb Stelian 
nu produce nimic. Foștii lui 
colegi sînt acum la facul
tate sau au învătat o meserie 
si muncesc în uzină. El nu
mai consumă. Și-i înalt și 
voinic. A încercat să mun
cească și el, dar a renunțat 
repede. După o săptămînă. 
Se angajase la Uzina Tracto
rul din Brașov. A plecat de

acolo fiindcă „era prea greu 
pentru mine". Desigur. îi era 
greu. Un trup care a lenevit 
cinci ani de zile abia se poar
tă pe sine. D-apoi să mun
cească... !

Pe Ion Tabarcea, din Ba
cău l-am privit cu aceeași 
curiozitate deoarece nu-mi 
venea să cred că el ar putea 
fi un parazit. înalt și fru-

mos, bine îmbrăcat, cu o 
voce clară, blîndă, atrăgă
toare.

— Cîți ani ai „domnule” 
Tabarcea ?

— 19.
— Și unde muncești, cu ce 

te ocupi ?
— Păi nu muncesc nicăieri. 

Mă descurc altfel...
Da. se „descurcă" altfel, cu

banii primiți de la cei care 
muncesc. El e chipeș. îmbră
cat bine are palme moi și vo
ce dulce. Bate bulevardul 
iar noaptea e în circiumă 
unde consumă dar pune pe 
cei naivi să plătească. El e

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ul-a)

SB 1 WWj?

„Fondurile Bibliotecii cen
trale universitare s-au îmbo
gățit cu peste 89 000 volume, 
achiziționate anul trecut din 
țară și de peste hotare. Prin
tre achiziții se găsesc și cîte
va rarități: „Istoria imperiu
lui otoman" de Dimitrie Can- 
temir, ediție franceză, în le
gătură originală din 1743, 
„Balade destinate poeților 
români", în traducerea lui 
Costache Negruzzi, tipărită la 
Iași în 1845, și „Almanahul 
Societății leterare România 
jună" de la Viena, din 1883, 
în care s-a tipărit pentru pri
ma oară poemul „Luceafă
rul" al lui Mihail Eminescu.

Faptele sînt autentice, ideea 
aparținînd unui cunoscut profe
sor al Liceului „Gheorghe Lazăr“ 
din București, astăzi pensionar, 
care, 
puse 
dări, 
avea 
ceva 
și experiență. Nici un 
nu i se părea de prisos în pregă
tirea elevilor săi pentru viața pe 
care o aveau de trăit dincolo de 
porțile liceului. Ora de dirigen- 
ție la care asistasem, frumoasă în 
sine chiar și fără surpriza de la 
sfîrșit, mi-a revenit pregnant în 
memorie cu ocazia unei recente 
anchete pe această temă între
prinsă la Liceul nr. 2 din Ploiești. 
Pentru că, parcă mai mult decît 
în toate celelalte ipostaze în care 
profesorul intră în relație cu co
lectivul de elevi, această oră îi 
dă posibilitatea să se desfășoare 
în plenitudinea capacităților sale 
pedagogice, să-și dezvăluie cali
tățile omenești, superioritatea pe 
care i-o dă cultura și experiența 
de viață ; și iarăși parcă mai mult 
decît în alte împrejurări, în ora 
de dirigenție, ca de altfel în în
treaga muncă a dirigintelui, rigi
ditatea, blazarea, lucrul făcut din 
obligație, ies imediat la suprafață, 
se „văd“ și, mai ales, „se simt", 
anulînd automat bunele intenții, 
periclitînd sau chiar rupînd pun
țile, atît de delicate, care îi leagă 
pe elevi de profesor.

dincolo de canoanele im- 
de regulamente și recoman- 
imprima fiecărei ore ce o 
la dispoziție ca diriginte, 
din propria-i personalitate 

amănunt

ȘABLONIZAREA TEMATICII
Pornind de la acest cadru, di.r 

aceste unghiuri am cercetat deo
camdată tematica orelor de diri- 
genție care se țin în liceul plo
ieștean. Pentru început vom re
produce temele orelor de diri- 
genție ținute în trimestrul I 
cîteva clase.

CLASA A IX-A C :

în

Aspect din hala mașinilor de 
numărat și ambalat electronic a 

Fabricii de nasturi-București

— Cerințele regulamentului șco
lar ; Profilul spiritual al liceanu
lui contemporan ; Prelucrarea re
gulilor de circulație și a pazei

contra incendiilor ; Cum mă com
port în școală ; Cum mă comport 
în familie și în afara școlii ; Stră
dania personală este prima con
diție a succesului la învățătură ; 
A învăța cu temei — o datorie 
de onoare ; Cum trebuie folosit 
timpul liber; Discutarea unui 
film ; Viața și creația lui Enes- 
cu ; Oră la Muzeul de artă din 
oraș ; Ce ziare și reviste citim și 
cum le citim ; Ce frumoasă ești, 
patria mea ! ; Prevenirea bolilor 
aparatului respirator ; Recoman
dări pentru vacanță.

rtz uo jir. ■ ...
CLASA A X-A IS

Prelucrarea regulamentului șco
lar ; Prelucrarea planului de 
muncă pe trimestrul I; Analiza 
rezultatelor obținute la învăță
tură anul trecut; De la vorbă la 
faptă; Să lăsăm urme în viața 
școlii ; Avîntul științei ne cheamă 
să cunoaștem limba popoarelor 
cu tradiție culturală; Importan
ța disciplinei în muncă, învăță
tură și în viața de toate zilele; 
Aspecte critice din munca noas
tră școlară pe perioada care a 
trecut; Demnitatea personală, 
politețea, respectul reciproc și 
limbajul folosit în relațiile cu 
colectivul: România socialistă, o 
grădină înfloritoare; Regiunea 
noastră în anii socialismului ; 
Frumusețile și bogățiile naturale 
ale patriei oglindite în opera scri
itorilor Vlahuță, Odobescu, Ho
gaș, Sadoveanu, Bogza.

CLASA A XI-A Hi

— Răspunderea ce ne revine 
în vederea unei bune pregătiri; 
Munca o necesitate vitală pentru 
omul societății noastre ; Viața 
și creația lui Enescu ; Oameni de 
seamă ridicați de orașul Ploiești; 
Cum poți fi un om cu adevărat 
cult; Responsabilitatea individu
lui față de colectivitate ; Ce fel 
de raporturi există între membrii 
colectivului nostru; Comporta
rea civilizată, o obligație grea ? ; 
îndatoririle tinerilor în cadrul re
lațiilor de colegialitate și priete-

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

FERESTRE DESCHISE
IN DOCUMENTARE

De două ori pe săptămînă, 
după amiaza, cîteva din biro
urile combinatului siderurgic 
hunedorean devin săli de 
școală. Cu tablă, cu elevi, cu 
profesor. De două ori pe săp- 
tămînă — muncitori, ingineri, 
tehnicieni, după terminarea 
programului de lucru, își dau 
întîlnire aici. Mobilul care îi 
adună — dorința comună de 
a-și însuși sau a se perfec
ționa într-o limbă străină.

— Celuî ce lucrează într-un 
domeniu tehnic nu-i este per
mis să nu deslușească într-una 
din limbile de circulație. Cit 
despre ingineri, cunoașterea 
unei limbi străine este un ele
ment ce-i definește pregătirea.

Spusele tov. ing. C. Niță, 
director tehnic al CSH ar pu
tea fi luate drept motto, acțiu
nii inițiate în comun 
ducerea combinatului 
mitetului U.T.C.

— Rostul principal

de 
Și

al

con-
co-

cer
curilor de studiere a limbilor 
străine — ne-a spus tov. Ion 
Adam, secretarul comitetului 
UTC pe combinat, în conti
nuarea ideii, exprimate de to
varășul director tehnic, este 
de a îmbunătăți informarea 
tehnico-științifică, prin valo
rificarea corespunzătoare a 
fondului documentar. Se pre
conizează în acest fel atrage
rea unui număr cit mai mare

de oameni în introducerea 
largă a progresului tehnic, în 
soluționarea problemelor ce 
se ridică în combinat.

Este lesne de înțeles că în
sușirea unei limbi străine de 
către cît mai mulți salariați 
rezolvă și o seamă de alte 
aspecte. La conducerea combi
natului ni s-au amintit cîteva. 
în calitate de beneficiar (sau 
furnizor) întreprinderea de
plasează peste hotare destul 
de des specialiști. Selecționați 
pe baza gradului lor de pre
gătire profesională, aceștia tre
buie să cunoască și o limbă 
străină de circulație. Combi
natul primește și el nu odată, 
utilaje de proveniență străină.

Asimilarea noțiunilor legate 
de instalarea, organizarea și 
funcționarea acestora devine 
posibilă aproape exclusiv pe 
seama posibilităților de 
frare a documentației.

— In ultimă instanță 
cheia tovarășul director 
— este un act de cultură. Am 
constatat Ia italieni de pildă 
că cei mai mulți dintre ei cu
nosc și franceza.

Ușor de bănuit, ideea unor 
cercuri în combinat pentru 
studierea limbilor străine u-

desci-

— în- 
tehnia

N. UDROIU

(Continuare in pag. a 111-a)



DISTRACȚIA
UN

DIVERTISMENT?
Dintre numeroasele propuneri 

care au reținut atenția celor 
prezenți la recenta plenară a 
Comitetului regional Cluj 
U.T.C. o bună parte se referă 
la sporirea atractivității activi
tăților inițiate de organizație.

„Timpul liber, spunea Cornel 
Albu, nu oferă încă ceea ce do
resc tinerii: cîteva ore de des
tindere cu activități interesante, 
în măsură să capteze atenția. 
Există, desigur, posibilități nu
meroase în acest sens. Personal, 
mă voi referi la un singur as
pect. Clujul are un număr mare 
de formații artistice, rămase de 
ani de zile în semianonimat. 
Există însă forțe suficiente care 
nu numai că justifică, dar chiar 
impun înființarea unei estrade 
a tineretului — mijloc de afir
mare a unor reale talente și, 
implicit, de frumoasă recreeze 
a tinerilor.

„Numai la Conservator sînt 
mai multe formații dornice să 
se afirme — continuă Ion Popa, 
activist al comitetului regional 
U.T.C. — care împreună cu 
membrii cenaclului „Echinox" 
ar putea prezenta spectacole ex
trem de interesante. Încercări 
au fost făcute și pînă acum — 
chiar cu succes: recitaluri de 
lieduri, în cadrul vechi al curții 
Institutului de arte plastice. 
Inițiativa merită continuată11.

„La sate, spunea Farai Mar
ton, dacă activitatea cultural- 
distractivă s-a desfășurat „sezo
nier" se datorează și faptului că 
tinerii nu au avut un loc stator
nic. corespunzător, de întîlnire. 
Căminele culturale, aproape în 
majoritate, nu dispun de săli 
mai mici, mai intime — propice 
unor activități zilnice. Așa-zisa 
sală de spectacole, în care de 
fapt, rulează cîte un film, este 
insuficientă. O dată cu intrarea 
în vigoare a noii împărțiri ad
ministrative se vor elibera nu
meroase clădiri care ar putea 
găzdui „case ale tineretului".

„In numeroase comune există 
vestigii referitoare la istoria și 
cultura noastră, sublinia în ple
nară lor Rădacă, secretarul co
mitetului comunal U.T.C din 
Scărișoara-Cîmpeni. Bătrînii 
noștri încă nu ne-au spus- toate 
poveștile, cîntecele, poeziile Și 
legendele ne care le știu. Fol
cloriștii de profesie n-o să aibă 
timp să le aleagă pe toate. Dar 
în viitoarele centre administra
tive sătești îsi desfășoară acti
vitatea inteleiTtfttmw- studii su
perioare care pot .contribui ală
turi de tineri la înființarea unor 
muzee sătești, a unor cercuri de 
folclor. Ar cîștiga atît presti
giul comunei, cit mai ales ti
nerii înșiși antrenați în activi
tatea de cunoaștere a istoriei și 
culturii naționale".

Subliniind locul important pe 
care va trebui să-l ocupe turis
mul și sportul, în activitatea 
U.T.C., Deac Izidor, secretarul 
comitetului U.T.C. de la „Meta
lul roșu11, întreprindere cu bo
gate tradiții turistice și-a expri
mat părerea că locurile de agre
ment. situate la mică distanță 
de oraș. în mijlocul naturii, prin 
amenajări simple, o parte ușor 
de executat prin muncă patrio
tică ar putea deveni campin
guri, terenuri sportive dotate, 
cabane din lemn, puncte ali
mentare. estrade etc. Ele ar a- 
trage sute de 
duminică.

„Turismul 
Aurel Pantea, 
tuluî U.T.C. pe Centrul Univer
sitar. trebuie privite într-un 
context mai larg. Pînă acum

îil

tineri în fiecare

si sportul, snunea 
secretarul comite-

X

De curînd, membrii Comitetu
lui regional Bacău al U.T.C. și 
peste 40 de invitați, au dezbă
tut măsurile privind munca edu
cativă în rîndul tineretului. în 
această plenară lărgită, după 
un cuvînt orientativ al tov. Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., s-au făcut multe propu-

în însăși concepția despre mun
ca educativă cu tineretul, 
vom mai organiza acțiuni doar 
pentru a fi bifate într-un 
gram de activitate, pentru

Nu

pro- 
a

fel de acțiuni ? în primul rînd 
se cere, sîntem convinși, o per
manentă cunoaștere a sufletului 
celor cărora ne adresăm. Acest 
deziderat presupune un studiu

municări asupra problemelor 
studiate.

Tot în acest sens, în interven
ția sa, tovarășa Maria Moldo- 
veanu. membră a biroului Comi
tetului regional Bacău al U.T.C. 
a considerat util ca „centrul de 
studiere să aibă ini organ oi său 
de presă, o revistă. Publicarea 
studiilor științifice ale specia-

ton Dumitru, căruia îi .aparțin 
considerații, tovarășul 

1,_. " vicepreședinte

ne-au scăpat din atenție spor
turile tehnico-aplicative ca au- 
tomoto, planorism, tir, radiotele
grafia, transmisiuni etc. Pentru 
tinerii de astăzi ele trebuie să 
devină familiare. Epoca noastră 
aparține tehnicii, iar practi
carea unor astfel de sporturi ar 
crea tinerilor deprinderi noi. 
i-ar orienta spre sectoare prac
tice de activitate*1.

în altă ordine de idei, același 
vorbitor, propunea introducerea 
autostopului. Mijloacele de 
transport de care tinerii pot be
neficia, la sume modeste, sînt 
insuficiente pentru a putea răs
punde interesului și atracției 
pe care le manifestă turismul.

Biroul de turism să elibereze 
carnete pentru autostop. Cei 
care se înscriu, propun să dis
pună de o anumită sumă depusă 
la C.E.C. Din dobînda realizată 
în urma banilor depuși, cu asen
timentul tinerilor, ar putea fi 
stimulați șoferii care au trans
portat mai mulți tineri. S-ar pu
tea ține o evidență în acest 
sens, acordîndu-se șoferilor ta
loane de către tinerii pe care 
i-au transportat.

Numeroase alte propuneri fă
cute în plenară au prefigurat 
gama unor activități într-ade- 
văr interesante pentru tineri.

neri care vin să întregească 
imaginea viitoarei activități a 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Consemnînd o parte din ele. cele 
referitoare la dinamica inițiati
vei. credem că acestea repre
zintă unele principii ale spiritu
lui inovator. „Am alcătuit de 
curînd. spunea Ion Scobeanu, 
secretar al Comitetului regional 
Bacău al U.T.C., un fel de glo
sar al formelor și metodelor fo
losite de organizația noastră 
de-a lungul anilor. înșirînd pe 
hîrtie aceste instrumente de lu
cru. mi-am dat seama că acti
viștii U.T.C. au mărit mereu 
gama, au descoperit și aplicat 
continuu 
de muncă cu tineretul.
că spiritul novator s-a oprit, de 
multe ori. la suprafața adică la 
forme și metode, la instrumente. 
Or, se știe, că orice proces în
noitor nu presupune schimbări 
numai în domeniul instrumente
lor de lucru, ci și în structură. 
Este nevoie, deci, de schimbări

noi forme si metode 
Numai

SPIRITUL NOVATOR Șl
DINAMICA INIȚIATIVEI

avea ce raporta, ci pentru a 
răspunde necesităților de cul
tură, de instrucție și distracție 
ale tinerilor. Astfel va dispare, 
credem, din vocabularul activis
tului cuvîntul „a mobiliza11 sau 
i se va modifica sensul. Nu se 
va mai face mobilizarea 
sul de a obliga ne tînir ca par
ticipe Ia acțiunea x, ci 
va participa la acțiunea ce răs
punde înclinațiilor sale, și co
respunde exigentelor lui. Cum 
se pot organiza și desfășura ast-

în sen-

tînărul

permanent și atent, din partea 
tuturor activiștilor, studiu la 
care se poate porni prin folosi
rea anchetelor. De asemenea, o 
dată cu înființarea centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului se impune existența, 
la nivelul județelor a unor co
lective formate din oameni de 
specialitate, (pedagogi, psiholo
gi și activiști), adică un fel de 
filiale în cadrul cărora să se 
facă. în sesiuni periodice, co-

liștilor în această revistă ar fi 
de un real folos activiștilor or
ganizației U.T.C.".

Peste tot se vorbește acum de 
înființarea unor cluburi ale ti
neretului. Inițiativa e foarte 
bună si ea trebuie pusă în apli
care în fiecare oraș. în aceste 
cluburi, tinerii ar putea să-și pe
treacă frumos, recreativ și folo
sitor timpul liber, instaurîndu- 
se. în acest fel. un climat favo
rabil impulsionării permanente 
a spiritului novator. Ca si An

aceste
Ion îoniță. vicepreședinte al 
consiliului regional al sindicate
lor este de părere că organi
zația U.T.C. trebuie să manifes
te mult mai multă inițiativă. 
Mi-a fost dat să constat uneori, 
a remarcat vorbitorul, că iniția
tive bune, cu o largă audiență 
la fnase au fost abandonate pe 
parcurs. Așa s-a întîmplat cu 
două inițiative susținute entu
ziast la început de comitetul re
gional U.T.C. : învățarea celei 
de a doua meserii și concursul 
„Citirea cărții tehnice". Aplica
rea noilor măsuri de îmbunătă
țire a muncii educative în rîn
dul tineretului implică, de la 
sine, și o mai mare consecvență 
în propagarea noului. Cred 
aceste două 
reluate de
U.T.C.

Ca dovadă
diată a impulsivității spiritului 
novator numeroși vorbitori au 
făcut propuneri de îmbunătăți
re a muncii organizațiilor U.T.C. 
Transcriem cîteva din ele :

— La casele de cultură să se 
înființeze cercuri de inițiere în 
muzica simfonică, nentru învăța
rea limbilor străine, cercuri es
tetice cu scopul pronagării bu
nului gust, al măririi receptivi
tății tinerilor la frumusețile na
turii și ale artei.

— Tinerii cuprinși în pregăti
rea premilitară să aină. fiecare, 
un carnet în care să fie notate

că 
initiative trebuie 

comitetul regional

concretă și ime-

prezența și aptitudinile sale, ast
fel, încît. la încorporare, comi
sariatul militar să aibă posibili
tatea de a-1 repartiza la arma 
cea mai potrivită.

— Cluburile tineretului, si nu 
restaurantele, să fie dotate cu 
jocuri electronice.

— Pentru dezvoltarea turis
mului sportiv. organizațiile 
U.T.C. să amenajeze baze turis
tice în păduri, în munți, pe mar
ginea lacurilor și rîurilor. Să 
funcționeze cercuri de turism, 
unde tinerii să capete noțiunile 
elementare despre orientarea 
după busolă și după hartă, cu
noașterea florei și faunei patriei 
noastre etc.

— La sate, căminele culturale, 
să nu fie transformate în 
de ședințe (aproape toate 
scaunele bătute în cuie) ci 
adevărate lăcașe de cultură 
petrecere a timpului liber, 
mod plăcut.

în cadrul plenarei lărgite, 
mulți vorbitori au propus să se 
asigure, permanent, un 
propice spiritului novator, 
deplinirea acestui deziderat. îm
pung, promovarea activiștilor nu 
din rîndul celor 
executanți corecți. ci a tinerilor 
care pe lingă o bună pregătire 
dau dovadă de fantezie și pasiu
ne în munca educativă cu ti
neretul.

săli 
au 
în 
de 
în

climat 
în

ce sînt doar

ION CHIRIC
corespondentul 

„Scînteii tineretului" pentru 
regiunea Bacău

GHEORGHE MUREȘAN 
secretar al Comitetului raional 

Gherla al U.T.C.

Din frumusețile „iernii"

Foto : SORIN DAN

ÎN ANTICAMERA
Pentru tinerii scriitori, mai pre

cis pentru tinerii debutanți, edi
tura capătă, uneori nemilos de 
concret accepțiunea unui șan
tier. Oricît s-ar părea de ciudat, 
există posibilitatea unei apropieri 
între cartea debutantului și ori
care volum de „opere complete" 
al unui scriitor vîrstnic. Pentru că 
debutantul se prezintă Ia editură 
cu tot ceea ce a scris. Pasul ieși
rii din anonimat este însoțit de 
gestul închiderii unei perioade 
pe care el o socotește „de for
mare deplină" (iar editura, 
aproape aprioric, „de început").

Pe șantierul editurii, tînărul 
scriitor nu capătă talent în plus, 
nici măcar o mai mare iscusință 
în a adinei investigațiile în pro
priul său univers tematic.

Redactorul de carte se mărgi
nește la o activitate de organi
zare a materialului în junii cî- 
torva coordonate pe care le so
cotește distincte. Este vorba a- 
ici de a intui sau a afla ceea ce 
este „specific" tînărului scriitor.

Uneori sarcina aceasta este u- 
șurată de cunoașterea anterioară, 
din diferite publicații, a prozei 
sau poeziei debutantului, precum 
și a unor cronici privind creația 
acestuia.

Cînd tinerii poeți Ion Mur- 
geanu și Ion lancu Lefter au pre-

vii to a
r e 1 o r
persona- 
li tați
zentat primele lor volume edi
turii, ei erau deja cunoscuți prin- 
tr-o intervenție a lui George Că- 
linescu, privind profilul liric al 
acestora. Munca redactorului a 
fost astfel mai ușoară — ca punct 
de plecare.

Printre necunoscuți, un redac
tor descoperă întro zi un volum 
de versuri destul de atrăgător in
titulat „Rime repetate în gerun
ziu11, sub semnătura lui Romu
lus Cojocaru din regiunea Olte
nia, raionul Vînju Mare. Cartea 
este citită repede și redaotorul

• 550 DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIRCEA CEL BĂTRIN

își notează o mare concentrare a w 
expresiei, multă sugestie, obsesia 
mișcării lăuntrice, revelație în — 
fața genezei, sentimentul singu- W 
rătății cosmice. Sînt și cîteva ob
servații fugare — de care se va — 
ține seama la a doua lectură. A- V 
tunci redaotorul va trebui să-și 
poată răspunde la veșnica între- 
bare : ce vrea Romulus Cojo- W 
caru să comunice lumii ? Ce reu
șește să comunice ? Ce nu reu- 
șește ? In volumul de povestiri W 
al lui Florin Bălănoiu atrage a- 
tenția neomogenitatea scrierilor.
Pe lîngă șase povestiri — în- " 
scrise sub semnul prozei poema- 
tice — (într-o povestire, Nechifor 0 
Lipan din Baltagul — se în
toarce acasă) apar și cîteva schițe — 
umoristice scrise parcă de _
creion. încotro trebuie îndrep
tat ? a

Sînt întrebări, privind pe a- “
cești tineri scriitori și pe nume
roși alții (Ion Chiriac, Adi Cusin 
etc) la care redactorul de edi- W 
tură trebuie să răspundă cu exac
titate și fără întîrziere. Pentru 
că mesajul de frumusețe al poe- ™ 
ților și prozatorilor tineri trebuie 
să ajungă curînd sub ochii citito- a 
rului.

NI.LI; OANCEA 
redactor la Editura tineretului

Cu 550 de ani în urmă, în ziua 
de 31 ianuarie 1418, înceta să 
mai bată inima unuia din cei mai 
de seamă voievozi pe care i-au 
avut țările române în decursul 
veacurilor evului mediu, Mircea 
cel Bătrîn, domn al Țării Româ-

• nești, al cărui nume s-a înscris 
cu litere mari în cartea de aur 
a luptei pentru independentă a 

£> poporului român.
Alegerea lui Mircea cel Bătrîn 

ca domn al Țării Românești s-a A făcut într-un moment în care 
asupra popoarelor din Sud-Estul 
Europei plana marea amenințare 
a cotropirii otomane ; domnia sa 
avea să dureze treizeci și doi de 
ani, răstimp în care în pofida 
marilor primejdii pe care te-a 
avut de întîmpinat, a reușit nu 
numai să salveze păstrarea fiin
ței de sine stătătoare a țării, ci 
si să-i ridice prestigiul pe culmi
le cele mai înalte.

în îndelungata-i domnie. Mir
cea cel Bătrîn a dat dovadă de 
calități excepționale pe toate tă- 
rimurile vieții, pornind de la cele 
de bun gospodar, și culminînd cu 
cele de mare comandat de oști, 
toate străduințele sale fiind puse 
în slujba apărării intereselor 
țării.

Marele voievod, denumit „cel 
Bătrîn" și datorită înțelepciunii 
de care a dat dovadă — s-a aple
cat cu pricepere și sirguință asu
pra gospodăririi Țării Românești, 
înțelegînd că fără o țară înflo
ritoare nu va putea face față ma
rilor primejdii ale timpului. în 
această privință sînt foarte grăi
toare documentele care atestă le
găturile comerciale ale Țării Ro
mânești cu țările vecine și îndeo
sebi cu țara soră Transilvania.

Acestei laturi voievodul i-a a- 
adăugat și o serie de măsuri de 
organizare internă menite a da o 
putere tot mai mare domniei și 
țării. El s-a preocupat îndeaproa
pe de o cît mai bună așezare a 
instituțiilor tării, punînd baze te
meinice unor foruri centrale ca : 
sfatul domnesc, cancelaria țării 
și curtea domnească și înființînd 

■di 0 ° nouă- dregătorie — bănia Se- 
w verinului, cu importante rosturi 

militare și administrative în păr- 0 țile Olteniei. Pentru mai buna 
administrare Mircea a făcut o mai 
judicioasă și mai clară delimitare 0 a județelor Țării Românești, care 
avea să dăinuiască de-a lungul 
secolelor.

0 Prezent și în viața culturală a 
țării, Mircea a arătat o grijă deo-

•
 sebită față de principalul for de 
cultură al epocii — biserica. Din 
inițiativa lui Mircea, pentru pri-

•
 ma dată în fruntea mitropoliei 
este numit un mitropolit pămîn-

tean, fapt ce semnifică tot mai 
deplina independență a țării.

Personalitatea lui Mircea cel 
Bătrîn s-a făcut cunoscută și prin 
marile sale calități de comandant 
de oști, prin mărețele victorii re
purtate de poporul nostru sub 
steagul său de luptă. Referindu- 
ne la greaua și necontenita luptă 
pentru apărarea independenței 
Țării Românești, nu putem trece 
cu vederea și calitățile de încer
cat diplomat ale acestui viteaz 
voievod ; el a reușit să ducă o 
chibzuită politică externă, la baza

Și într-adevăr în anul imediat 
următor Baiazid trecea Dunărea 
pe la Turns (Tumu Măgurele).

După o înaintare de aproape 
două săptămîni, între marea oas
te a lui Baiazid, înfometată și 
sleită, și mica oștire a Țării Ro
mânești se ajunge la un echili
bru. Era tocmai ceea ce urmă
rea voievodul Țării Românești, 
care hotărî atacarea armatei 
turcești mai înainte ca aceasta 
să fi ajuns în capitala țării. In 
ziua de 10 octombrie 1394, la 
Rovine, pe riul Argeș, într-un

UN SIMBOL

AL

LUPTEI

PENTRU
LIBERTATEA

NEAMULUI
lector univ. Ion Negoiu

căreia a pus obiectivul alianței 
cît mai strînse a tuturor celor 
trei țări române surori, pentru fă
urirea unui zid de netrecut în 
fața ofensivei cotropitoare a oto
manilor, ce ajunsese la Dunăre 
în primii ani de domnie a sa.

în anul 1393 vestitul sultan 
Baiazid, „Fulgerul", cucerea 
statul bulgar cu capitala la Tîr- 
novo, făcînd din Dunăre hotarul 
dintre Imperiul otoman și Țara 
Românească, ceea ce arată că pri
mul obiectiv al cotropirii oto
mane avea să fie Taro Româ
nească.

loc bine ales de Mircea, s-a des
fășurat una din cele mai mari 
bătălii ale vremurilor trecute. 
„Și lăncii nenumărate s-au frint 
atunci și mulțimea săgeților a 
fost nemăsurată, incit cerul nu 
se mai vedea de desimea lor" — 
scrie o cronică, redîndu-ne am
ploarea acestei bătălii. Pe măsură 
ce ziua se scurgea, rîndurile oș
tirii otomane se prăbușeau. Vă- 
zînd pe cei mai mulți din ai săi 
căzuți, Baiazid hotărî spre apu
sul soarelui să se retragă pentru

a evita dezastrul total, fapt con
semnat astfel de un cronicar: 
„Baiazid s-a înspăimîntat și a 
fugit, și riul acela (Argeș) 
curgea roșu de sîngele ce ieșea 
din mulțimea trupurilor căzute".

Marea bătălie de la Rovine — 
încheiată cu o strălucită biruință 
a celor ce-și apărau „sărăcia și 
nevoile și neamul1- asupra „in
vincibilului Baiazid11, îl va inspi
ra și pe cel mai mare poet al 
nostru Mihai Eminescu :

„Ca potop ce prăpădește, ca 
o mare turburată / Peste-un ceas 
păgînâtatea e ca pleava vîntura- 
tă. / Acea grindin-oțelită înspre 
Dunăre o mină I Iar în urma lot 
se-ntlride falnic, artnia română".

O a doua mare biruință a oas- 
tei Țării Românești, condusă de 
Mircea cel Bătrîn asupra oștilor 
lui Baiazid în anul 1397 — după 
ce sultanul reușise să înfrîngă ar
mata cruciată în bătălia de L 
Nicopole (1396) îl determină pe 
Baiazid să renunțe la planul 
fensivei sale la nord de Dunăre, 
văzînd că nu va puteaîn
genuncheze voința eroicului și
viteazului popor român, de a
trăi în libertate, condus în luptă 
de un atît de destoinic voievod.

în ultima etapa a domniei — 
după 1406 — Mircea cel Bătrîn 
a ridicat prestigiul țării sale pe 
culmile cele mai înalte, reușind 
chiar să înscăuneze un sultan ca
re se obliga să renunțe la orice 
planuri, de cuceriri la Dunăre. în 
acei ani, marele voievod al Țării 
Românești devenise un adevărat 
arbitru al vieții politice din sud- 
estul Europei.

Conturată în linii simple dar 
trainice, figura domnului iftircea 
s-a păstrat în memoria generații
lor, ajungînd pînă la noi ca un 
adevărat simbol a) timpului său 
în lupta pentru libertatea neamu
lui. în cartea de aur a mînăstirii 
Cozia se află înscrise, în semn de 
prețuire și adîncă înțelegere, ur
mătoarele cuvinte ; „Lupta lui 
Mircea și a celorlalți viteji voie
vozi ai țărilor române pentru li
bertate, neatîrnare și ființă tui- 
țională și-a aflat astăzi strălucită 
împlinire în patria noastră libe
ră, independentă și suverana — 
Republica Socialista România".

Sînt cuvintele pe care le-a scris 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei condueătoriloi de 
partid și de stat în regiunea Ar
geș, în semn de omagiu pentru 
marele patriot.
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DUMINICĂ — concursuri ale elevilor
Duminică 4 februarie se dă „startul" 

într-o tradițională competiție științi
fică școlărească : concursurile pe spe
cialități — ediția 1988. Participant! — 
elevi ai liceelor, liceelor de speciali
tate, ai școlilor profesionale și teh
nice, pasionați ai limbii și literaturii 
române, matematicii, fizicii și chimiei. 
Această primă fază a concursului, cea 
pe localitate, va aduna zeci de mii de 
participanți într-o întrecere strînsâ

și cunoștințele dobîndite in orele de 
curs și în activitatea extrașcolară. 
să-i stimuleze în drumul pe care-1 
străbat spre cunoaștere.

Concursul de duminică va opera și 
prima selecție ; cel mai buni partici
panți întrunind procentajul maxim și 
fiind ciștigătorii acestei faze, se vor 
pregăti pentru etapa superioară care 
se va desfășura in vacanța de primă- 
x-ară. Pînă atunci, tuturor concurenți-

Sporturi de iarnă

•) Porfir, Dexip și Am- 
monius : COMENTARII LA 
CATEGORIILE LUI ARI- 
STOTEL. •) D. D. Roșea : 
INFLUENȚA LUI HEGEL 
ASUPRA LUI TAINE. •) 
Alexandra Roceric-Alexan- 
drescu : FONOSTATISTICA 
LIMBII ROMANE.

•) C. M. Harris, C. E. Cre
de : ȘOCURI ȘI VIBRAȚII, 
volumul I (S.U.A.). •) G.
Murphy : INIȚIERE ÎN
CALCULATOARE NUME
RICE (S.U.A.).

•) V. I. B. Beweridge, AR
TA CERCETĂRII științi
fice. •) Gh. Brătescu : HI- 
POCRATISMUL DE-A LUN
GUL VEACURILOR. •) H. 
Cuny : FLAMMARION (co
lecția „Savanți de pretutin
deni11). T Hristea : PRO
BLEME ETIMOLOGICE. <*) 
T. Vianu : STUDII DE STI
LISTICA.

•) J. Austen : M1NDRIE 
ȘI PREJUDECATA. •) H. 
Balzac : STRĂLUCIREA ȘI 
SUFERINȚELE CURTEZA
NELOR. °) R. Emerson : 
ESEURI LITERARE. •) L. 
Feuchtwanger : DUCESA
SLUTĂ. •) N. Ginsburg : 
SĂGETĂTORUL. •) Heming- ---------- .j v Iva_ 

VÎN’TU- 
VRAJA

way : FIESTA, 
nov : CULORILE 
LUI. •) 
COLBULUI.
MICI OPERE 
•) P. Merimâe : 
DOMNIEI LUI CAROL AL 
IX-LEA.

Orizontal : 1. „Baza11 tu
turor sporturilor de iarnă.
— Sport de iarnă... 2... și locul 
unor disputate întreceri in ca
drul acestui sport. — Șut a- 
juns... in mantinelă. 3. Atribut 
al patinajului. — Rece ! 4. Pîr- 
tie pe centru ! — Prins... Ia mo
tocicletă. 5. Una din ălea ! — 
N-ui aceasta — Accesoriu la 
schi (sihg). 6 Concurează la bob
— începe moina ! 7. Merg la 
Roma — Ore de-a rindul. 8. 
Cărei ! — Club sportiv (abr) — 
Aprig, înțepător. 9. A pregăti un 
patinoar (artificial) — Sanie 
blindată. 10. Primii fulgi de nea !
— A fost odată — A lua o tur
nantă. 11. Alt sport de iarnă — 
Se întrec la derdeluș.

1
2
3
4
5
4
7
8
9 

«0
11

Vertical: 1. A sta in poartă — 
Oprit din atac 2). Două cărări 
tematice — Intrare definitivă Ia 
apă. 3). Acesta — Țurțuri de 
gheață (fig). 4). Diminutiv fe
minin — Cu pucul și crosa. 5). 
Echipament pentru bob ! — 
Casa de iarnă a florilor. 6). Pa
tine personale la ghețușul puș
tilor — La un capăt de pistă !
7) . „Și tot ninge...11 — Apare !
8) . Cu tîmpla ninsă (mold) — 
Hocheiul, de exemplu — Eva !
9) . Nota traducătorului — Tub 
gol ! — Roșu la față. 10). Vîntul 
in fond. Sportivii noștri. 11). 
Component al unei echipe — 
Dușuri

TOMA MICHINICI

„MARE E GRADINA 
DOMNULUI!“

Echilibristul francez Guen- 
rise, care la vremea sa a de
venit cunoscut parcurgînd 
distanța de 2 700 m pe o 
frînghie, a efectuat recent un 
nou exercițiu foarte pericu
los. El a traversat valea 
Saint Laurain-Rochfort, men- ținîndu-se în echilibru pe a- 

coperișul unui automobil, 
condus de soția sa pe două 
roate, sus pe un cablu întins 
deasupra văii.

URMAȘII LUI DIOGENE
In apropierea orașului Plzen, 

copiii faimoșilor producători 
de bere se odihnesc în bu- 
tuoaiele gigantice vechi, în 
care de obicei se fermenta 
berea și care nu mai sînt uti

lizate , ele au fost transfor
mate în excelente cabane.

VIRTUȚILE LINIȘTII

D-na Dorothea Lorsso și-a 
celebrat de curînd la Fila- 
delfia (U.S.A.) cea de a 100-a 
aniversare în prezența celor 
trei fii ai ei, cei 10 nepoți, 55 
strănepoți și 2 stră-strănepoți. 
Bătrîna doamnă, care este în 
plină forță, își atribuie lon
gevitatea surdității, care a 
lovit-o acum 25 de ani.



Mozaic cu zăpadă

SPORT • SPORT ARBITRARWL UNUI

Ferestre deschise
(Urmare din vagina I) 

zuale a găsit ecou favorabil. 
Prin efortul lăudabil al unui 
colectiv condus de ing. Septi- 
miu Popa, șef-adjunct al ser
viciului tehnic, au fost puse la 
punct problemele de ordin 
organizatoric. Ținînd cont de 
stadiul inițial, de preferințe, au 
fost alcătuite șapte cercuri, 
împărțite în două categorii — 
începători și avansați, 

îmbucurător în această fază 
de început e faptul că parti- 
cipanții dovedesc interes deo
sebit pentru lecții, caracterul 
benevol al înscrierii dovedin- 
du-se încă odată binefăcător.

Am stat de vorbă cu tînărul 
profesor Caro] Schervan, șeful

„Muiefi-sposmagii?"
(Urmare din pagina I)

prieten cu Vasile Ionus, un 
alt parazit ce trăiește pe spi
narea părinților.

Nefiind muiați posmagii, 
neșui a zis: mai bine...

Probabil că așa și-a 
N.C. Cît a fost student

le-

zis 
la 

Iași primea în fiecare lună 
de la tatăl său cîte 800 lei, 
iar de la o mătușă 600 lei. 
Deci în total 1 400 lei pe lună. 
Un salariu onorabil. Cu două 
luni înainte de a absolvi fa
cultatea se întîmplă un fapt 
dureros : tatăl șl mătușa mor 
într-un accident de automo
bil. Tînărul N.C., cam greu, 
termină totuși facultatea. E 
repartizat în producție. Ca 
stagiar primește un salariu 
de 1100 lei...... Cum se poate
asta ? Se întreabă el nedu
merit. Cînd eram student pri
meam 1 400 lei. iar acum să 
am mai puțin ? Nu. nu se 
poate. E ilogic", Adăugîndu- 
se la această nedumerire și 
desele mustrări primite deoa
rece dădea dovadă de 
pasivitate (— lene) Ia locul 
de muncă, tînărul N.C. re
nunță. Întocmai ca celebrul 
leneș din povestirea lui 
Creangă. Alții însă își tîrîie 
parazitismul timp îndelungat. 
Ce e mai grav e că aproape 
tott săvîrșesc în cele din ur
mă pentru a putea lenevi 
confortabil, diverse acte an
tisociale. suferind dese con
damnări. Din cei 20 de para
zit! cărora le-am urmărit 
destinul, 18 au suferit con
damnări sau sînt acum în 
proces.

— Mai curînd sau mai tîr- 
ziu ne spune procurorul 
Elena Azoiței, de Ia procura
tura orașului Bacău, toti a- 
jung Ia tribunal. Neavînd 
nici o ocupație dar trebuind 
să trăiască, acești trîntori se 
apucă de furat, de speculă 
sau săvîrșesc diferite acte de 
huliganism.

— Sătenii din povestea lui 
Creangă scapă într-un 
original de leneșul i 
lor. Noi cum credeți < 
trebui să procedăm ?

i mod 
satului 
că ar

t

(Urmare din pagina I)

nie ; Analiza activității clasei sub 
toate aspectele ; Transmiterea bo
lilor infecțioase; Prin practicarea 
unui sport organizat spre o dez
voltare fizică armonioasă ; Erois
mul — o trăsătură a omului su
perior.

Dintru început, lipsa de dife
rențiere tematică de la un an de 
studiu la altul este supărătoare. 
S-ar putea obiecta că diferenție
rea se realizează în conținutul 
fiecărei ore, ceea ce poate să fie 
adevărat. Totuși, elevii din clasa 
a Xl-a H au ascultat cu siguran
ță o prelucrare a regulamentului 
școlar și cînd erau în clasa a X-a, 
poate și în a IX-a. Ce elemente 
noi au intervenit pe parcurs în 
obligațiile lor (cu atît mai mult cu 
cît regulamentul actual este în 
vigoare din 1964 !) care ar putea 
fi tratate altfel acum decît ar fi 
putut fi înțelese de ei în urmă cu 
doi ani ? Dar între „A învăța cu 
temei", „Răspunderea ce ne re
vine în vederea unei bune pregă
tiri" și „Analiza activității clasei" 
ce deosebiri se pot face astfel în- 
cît elevii să nu simtă că despre 
toate acestea s-a mai discutat, cu 
efect sau fără 5 Din temele alese 
de către tovarășii nrofesori diri- 
ginti pentru a fi dezbătute în 
prima etapă a anului școlar cu 
greu îți poți face o imagine a 

colectivului de lectori, unul 
din animatorii acțiunii.

— Important pentru cursanți 
mi se pare obligativitatea dea 
profita de orice prilej, cit de 
mic, pentru a deprinde limba 
respectivă. Trebuie să fie pu
țin „obraznic" cu sine însuși, 
in sensul de a se solicita. De 
altfel, noi, la cabinetul tehnic 
ne gîndim să le dăm de lucru 
celor mai avansați tocmai 
pentru a-i obliga la mai mult.

— Dar în cadrul restrîns al 
orelor de curs ?

— Aici punem accentul pe 
învățarea gramaticii a cuvin
telor. O limbă străină învă
țată „după ureche" se uita re
pede. Folosim pentru lecții și 
magnetofonul, imprimind și

— E necesar să se depună 
mai multe eforturi pentru 
a-i obișnui cu disciplina mun
cii. Asemenea oameni apar 
datorită unor greșeli în edu
cația lor, greșeli mai ales din 
partea părinților care se lasă 
exploatați de fiii lor sau nu 
au nici o autoritate în fata 
propriilor copii. Noi facem tot 
ce ne stă în putință pentru a 
determina încadrarea lor în 
întreprinderi, pentru a de
termina schimbarea concep
ției lor despre viață. Cu 
unii reușim. în colective pu
ternice. sănătoase. evoluția 
lor devine firească.

Altminteri; vorba 
Creangă •
,.Să-și puie cineva obrazul 
pentru unul ca tine și să te 
hrănească ca pe un 
mare minune-î și asta !".

lui

trîntor

Ipostazele apei
(Urmare din pagina I)

la Porțile de Fier și pînă la 
Sulina, acolo unde fluviul își 
pierde numele și apele, pe 
cursurile Prutului, Șiretului, 
Crișurilor, și Oltului se dau 
adevărate bătălii pentru cîști- 
garea a noi pămînturi, pentru 
culturile cerealiere, tehnice și 
furajere. Și, sub mîna omului, 
apa se retrage. In locu-i se 
dezvoltă adevărate păduri de 
porumb, se cultivă gnu, floa- 
rea-soarelui și sfeclă. Numai 
în cele două incinte — Insula 
Mare a Brăilei și Balta Ialo- 
miței — unde cu patru sau 
cinci ani în urmă s-a descins 
pentru prima dată — s-a cîș- 
tigat o sută și ceva mii hecta
re. Adăugate celor scoase de 
sub ape, ce păreau veșnic 
stăpîne, prin asanarea unor 
lacuri și bălti — Ezăr, Po- 
telu, Rastu, Călugărei, 
Strîmba — suprafețele puse 
în siguranță pentru pro
ducția agricolă însumează 
circa un milion și jumătate de

particularităților care deosebesc 
un colectiv de altul după vîrstă, 
grad de cultură, maturitate, inte
rese și preocupări. Ba, ești chiar 
tentat să crezi că ele au fost adu
nate întîmplător, după „inspira
ția" de moment și nu după nevo
ile educative reale pe care le ri
dică viața unui colectiv ori al
tul. Altfel, cum s-ar putea expli
ca alăturarea — la clasa a X-a, 
„I" — a unor asemenea subiecte 
„Importanța disciplinei în muncă" 
și „Aspecte critice din munca 
noastră" ținute una după alta ? 
Este îndoielnic că operîndu-se cu 
aceleași noțiuni și probabil por- 
nindu-se de la aceleași exemple 
din viața colectivului cele două 
ore de dirigenție să fi captat a- 
tenția elevilor, discuția să fi a- 
tins eficacitatea scontată. Tot în
tîmplător par a fi incluse și te
mele cu caracter cultural, ca să 
le numim așa. La clasa a IX-a C 
sînt grupate pentru patru ore 
consecutive : discutarea unul film, 
a vieții și creației lui Enescu, o 
vizită la muzeu și o discuție des
pre lectura ziarelor și revistelor. 
O asemenea rezolvare elementară 
poate să satisfacă cerințele edu
cației estetice, să contribuie la 
formarea gustului și discemămîn- 
tului artistic ? Aceleași cerințe 
sînt acoperite la clasa a X-a prin 
repetarea unor lecții de literatură 
(„Frumusețile și bogățiile natu-

ȘAISPREZECIMILE „CUPEI 
ROMÂNIEI"

Tragerea la sorți a meciurilor 
din cadrul „șaisprezecimilor" de 
finală ale „Cupei României" la 
fotbal (etapă în care intră și 
formațiile de categoria A) a sta
bilit următoarele întîlniri .* Lem- 
natrul Odorhei—Jiul Petroșeni; 
Minerul Baia Mare—Universi
tatea Craiova; Chimia Făgă
raș—Steaua ; Crișul Oradea—Pe
trolul Ploiești ; Metalul Bucu
rești—Dinamo București ; Vago
nul Arad—Steagul Roșu Brașov; 
Victoria Tg. Jiu—Universitatea 
Cluj ; C.S.M. Sibiu—F.C. Arge
șul Pitești; Progresul Brăila— 
Dinamo Bacău: Metalul Tîrgo- 
viște—Progresul București;
Chimia Suceava—Farul Constan
ța ; Politehnica (fost C.S.M.S.) 
Iași—U.T, Arad ; T.U.G. Bucu
rești—A.S.A. Tg. Mureș ; Dina
mo Obor—Rapid București ; An
cora Galați—C.F.R. Timișoara ; 
Marina Mangalia—Politehnica 
Timișoara.

Meciurile se vor disputa la 3 
martie primele echipe fiind 
gazde.

• Echipa feminină de volei 
Dinamo București a debutat cu 
o victorie în „Cupa campioni
lor europeni". Voleibalistele ro
mance au învins eu scorul de 
3—# (18—14; 15—7; 15—6) eehi-

redind, cursanții avînd posibi
litatea să so autocorecteze. Iar 
pe parcurs intenționăm să în
cepem, tot cu cei mai avan
sați bineînțeles, traducerea de 
texte tehnice de interes gene
ral.

Am cercetat „cataloagele" 
cercurilor de limbi străine. 
Nume de oameni care lucrează 
în toată întinderea combinatu
lui, în secțiile productive, în 
serviciile de concepție. Lucru 
care vorbește de la sine de in
teresul stîrnit în rîndul tutu
ror categoriilor de salariați.

Iedeea studierii în comun a 
unei limbi străine nu este fără 
îndoială nouă. Noi nu sînt nici 
argumentele care invită la 
cunoașterea unei alte limbi. 
Ne dăm bine seama fiecare 
dintre noi de bariera așezată 
în juru-ne de insuficiența în 
acest domeniu. Merită însă 
subliniată perseverența cu care 
acestei idei i s-a asigurat ca
drul necesar în Combinatul 
siderurgic din Hunedoara. Cu 
atît mai mult cu cît, să recu
noaștem. nu este deloc un lu
cru ușor a găsi soluții la o 
seamă de probleme : lectori, 
material didactic. Evident, ne 
aflăm la Hunedoara nu în fața 
unui entuziasm de început, ci 
1^ începutul unei acțiuni se
rioase. Felieftîndu-i pe orga
nizatori, nutrim convingerea 
— odată cu „elevii" — că ac
tivității cercurilor i se va a- 
corda pe toată durata ei ace
eași atenție ca și în faza iniți
ală. Credem, totodată, că 
exemplul oferit de conducerea 
combinatului hunedorean și 
comitetul U.T.C. poate fi mo
lipsitor.

hectare. Ele constituie cele 
mai noi pămînturi ale țării, 
determinînd nu numai schim
barea hărților geografice și 
economice dar și viața oame
nilor.

La această oră bătălia trans
formării luncii Dunării e în 
toi. Din loc în loc, și nu pe 
porțiuni de o sută ori două 
de metri, ci pe zeci de kilo
metri lunca se cutremură sub 
loviturile excavatoarelor, bul
dozerelor și ale utilajelor grele. 
Se fac defrișări și destufizări ; 
se taie canale, prin care se 
vor evacua apele în exces sau 
se va completa deficitul din 
Cîmpia Română. Tractoare 
puternice dislocă uriașe ră
dăcini de sălcii, pompele sug 
fără încetare apele mînîndu-le 
spre... Dunăre sati în sens in
vers, către marile sisteme de 
irigații. Se ridică magazii. Se 
amenajează noi stații de pom- 
pare, Se cercetează.

Pe toate fronturile bătălia 
continuă...

rale ale patriei oglindite în opera 
unor scriitori") iar la clasa a 
Xl-a printr-o discuție teoretică 
(Cum poți deveni un om cult). 
Și o observație aparent mai pu
țin însemnată : redactarea fiecă
rei teme este stereotipă, șablon, 
nu-ți spune mare lucru : „Ce în
seamnă să fii om cult", sau „E- 
roismul o trăsătură a omului su
perior", sau „Importanța discipli
nei în muncă" etc., etc sînt for
mule atît de des folosite (confe
rințe, simpozioane, ore de diri- 

genție începînd din clasa a V-a) 
incit și-au tocit parcă toate sem
nificațiile. nu mai pot face să vi
breze nici o coardă în sufletul 
elevilor ; de altfel aceștia mărtu
risesc că știu dinainte tot ce va 
urma după un asemenea titlu.

S-ar putea ca prima reacție în 
fața acestor observații să sune 
astfel : „Dacă așa cum am pro
cedat nu este bine, cum ar tre
bui făcut ?“ Aici există un răs
puns la îndemîna tuturor tovară
șilor diriginți: nimeni din afară 

pa Hapoel Hamapil. Returul va 
avea loc la 8 februarie la Bucu
rești.

• Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile. desfășurat 
la Szczyrk (stațiune de spor
turi de iarnă la 60 km de Kato
wice) a fost ciștigat de sportivul 
polonez Jozef Kocjan, care a 
totalizat 426,3 puncte, urmat de 
compatriotul său Jozef Przybyla 
cu 409,7 puncte, și Robert Dorn- 
merich (R.D. Germană) cu 397,8 
puncte. Cea de-a doua „manșă" 
a concursului a revenit lui 
Hans Tonhauser (R.D. Germa
nă), cu 227 puncte (cele mai 
bune sărituri au măsurat 79.5 
și 80 m).

(Agerpres)

două edituri străine

Magazinul ,.Victoria" in baie de lumtni
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BREVIARUL
INVITAȚIE PENTRU

TURIȘTI

o dezvoltare și mai 
Tovarășul Constantin 
directorul Filialei 

din Bacău, ne infor- 
că in acest scop se

Anul acesta, turismul pe 
meleagurile regiunii Bacău va 
căpăta 
mare. 
Luca, 
O.N.T. 
mează 
construiesc noi echipamente 
turistice, dintre care un mo
tel pe malul lacului Bicaz, o 
cabană la Schitu Tarcău și 
una la Durău, două hoteluri: 
în Bacău și în Orașul „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej". Pînă în 
luna mai se vor amenaja 4 
terenuri de camping în loca
litățile Slănic Moldova,

încă un element In arhitectura suceveană — noul spital
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cei 
le

nu poate găsi soluții mai bune 
decît lucrătorii școlii înșiși, 
care-și cunosc elevii și știu ce 
este cu adevărat util, în ce propor
ție și în ce ordine. în ajutorul lor 
au venit însă și oameni de specia
litate, oferindu-le studii, materiale 
de sinteză, de experiență. în au
gust anul trecut „Revista de pe
dagogie" a publicat un amplu 
capitol intitulat „Contribuții la 
sistemul muncii educative din 
liceu", care oferă sugestii pentru 

sute de teme (fără exagerare) ce 
pot fi abordate în orele de di- 
rigenție. Materialul științific al
cătuit este grupat pe obiective 
general valabile, dar și particula
rizate după vîrste și clase, avînd 
o succesiune logică, justificabilă. 
Firește, el nu este o dogmă, poa
te fi îmbogățit, adaptat la nevoile 
colectivului, în funcție de perso
nalitatea și experiența dirigintelui 
respectiv, dar e păcat să fie total

FOR A CA D E
O lucrare științifică de mare valoare res

pinsă de Editura Academiei și publicată de

ÎN AȘTEPTA ÎA VERIIA

iana Sărată, Tg. Neamț și 
Oglinzi. De asemenea, com
plexul turistic Durău se îm
bogățește cu un teleferic.

Pentru sporirea calității 
excursiilor prin O.N.T., ace
eași filială a organizat un 
concurs pentru ghizi, la care 
participă în prezent peste 50 
de colaboratori : profesori, 
medici, ingineri etc. Ghizii a- 
udiază teme despre modul de 
prezentare a frumuseților na
turii, despre caracteristicile 
noilor trasee turistice des
chise etc Astfel, meleagurile 
atît de bătătorite de pașii 
marelui Sadoveanu și ai lui 
Hogaș își vor dezvălui frumu
sețile miilor de tineri și tine
re care dogesc să facă cu
noștință cu ele.

ignorat așa cum se pare că a fost 
în exemplele citate.

„A fi profesor se învață. De ce 
nu și a fi diriginte" ?

în discuțiile purtate cu cadre
le didactice din acest liceu s-au 
ridicat două obiecții însemnate 
privind formația dirigintelui. Și 
deși nu le socotim de natură să 
justifice fenomenele negative 
semnalate le reproducem.

1. Profesorul nu este pregătit 

pentru munca de diriginte. El nu 
primește în facultate noțiuni ne
cesare desfășurării unei munci e- 
ducative științifice. Munca diri
gintelui nu-și găsește un loc co
respunzător nici în programul 
practicii pedagogice pe care o e- 
fectuează studentul, nici în pro
gramul de perfecționare propus 
cadrelor didactice de Ministerul 
Învătămîntuhii. în acest sens s-a 
sugerat ca pentru profesorii diri
ginți să se creeze cursuri anuale

Pentru oamenu muncii a- 
flați la odihnă in stațiunea O- 
lănești, a fost dată în folo
sință o vilă cu 145 locuri. în 
vederea asigurării unui con
fort cît mai bun au început 
lucrări de întreținere la vila 
14, termoficare și dotare cu 
mobilier nou, noi grupuri sa 
nitare la vilele 4, 6, 7, S. .9 
încă de pe acum se fac pre
gătiri pentru sezonul din va
ră. Au fost comandate ghive
ce ornamentate din beton, iar 
în fața vilelor se plantează ar
buști ornamentali.

V. RAVESCU

CASĂ PENTRU FAZANI 
SI CĂPRIOARE

Desișul pădurii Cobiei, de 
lingă Segarcea, a devenit un 
minunat parc natural, unde 
zburdă în libertate peste 125 
căprioare și mai mult de 
5 000 fazani. De aici, din pă
durea Cohia, tot mai mult 
vizitată de turiști, au luat 
drumul spre pădurile Fran
ței 500 de fazani, iar alți 800 
sînt gata să pornească și ei 
peste hotare.

De la tehnicianul Iacob 
Zamfirescu am aflat că in a- 
ceste locuri se preconizează 
crearea unui complex pentru 
creșterea anuală a unui nu
măr de 50 000 de fazani de
corativi. Complexul va fi do
tat cu incubatoare electrice și 
cu aparate pentru stimularea 
creșterii păsărilor El va deve
ni, în același timp, un punct 
de atracție mult căutat pen
tru frumusețile sale.

CAROL BORA

PENTRU TAVA ORI
GRĂTARUL DV.

Stațiile de incubație din 
regiunea Ploiești au „clocit" 
pînă acum mai mult de 
140 000 de ouă, din care au 
ieșit tot atîția pui de o zi 
Transportați cu grifă, aceștia 
au fost duși în cadrul mai 
multor cooperative agricole de 
producție din regiune, pentru 
a putea fi crescuți și livrați 
pieței la o greutate corespun
zătoare. Peste citeva zile, altă 
promoție de... pufoși va fi da
tă în păstrarea cooperativelor 
agricole pentru a fi crescută 
și îngrijită.

I. TEOHARIDE 

de perfecționare, ca și în orice 
altă specialitate.

2. Diriginții sînt încărcati cu 
sarcini care n-au nimic Comun 
cu obligațiile lor, împovărați de o 
formularistică inutilă, care le li
pește enorm de mult timp și. de
și nu servește la nimic, e singura 
bază după care li se verifică și 
apreciază activitatea. Dirigintele 
este obligat să aibă un plan de 
muncă anual și altul trimestrial, 
un program de activități comune 
cu organizația pionierilor sau 
U.T.C., un caiet în care să trea
că toată activitatea și toate obser
vațiile făcute asupra elevilor, să 
întocmească anual fișe ale elevi
lor (? I) pe care să le atașeze la 
dosarele personale ale acestora ? ! 
Obligațiile acestea sînt consfinți
te de regulament și instrucțiuni ; 
dar mai sînt și „initiative" locale. 
Comitetul executiv aj sfatului 
popular, al orașului Ploiești cere 

să întocmească 
un tabel cuprin- 
elevii vizitați la 
avînd următoarele 

(transcriere textuală) : 
adresa, 

învă-

diri ginților 
trimestrial 
zînd toți 
domiciliu, 
rubrici, 
numele și prenumele, 
data nașterii, situația la 
țătură, situata familială (părinți 
divorțați, recăsătoriți, decedați, 
dacă în familie sînt boli contagi
oase), descrierea detaliată a mo
dului cum părinHf se ocupă de 
creșterea și educarea elevului,

în alimentația bolnavilor cil 
transplant cardiac de la Groote 
Schuur s-a ținut seama de cerce
tările prof. dr. Iancu Gontea, pu
blicate în cartea : „Substanțe 
antinutritive în alimente" apă
rută în limba franceză și în curs 
de apariție și în limba engleză. 
Ne-am adresat prof. dr. Iancu 
Gonțea cu următoarea întrebare :

— De ce cartea dumneavoas
tră atît de puțin cuf.ojculâ de 
medicii români, a fost publicată 
în Editura agrosilvică ?

— în 1964 lucrarea a fost ofe
rită Editurii medicale însă ni s-a 
răspuns că „nu poate fi accepta
tă întrocît este prea de pură spe
cialitate" (? !) Deoarece doream 
să apară aici am solicitat apro
barea din partea forului tutelar 
(M.S.P.S.) care a trimis cererea 
noastră la Editură. Aceasta a 
completat motivarea refuzului, a- 
firmînd că noțiunile indispensa
bile unui medic sînt amintite în 
„Bazele alimentației’, publicată 
în 1963, recomandîndu-ne să ne 
adresăm Editurii Academiei. în- 
tr-o audientă obținută ulterior la 
tovarășul ministru adjunct mi 
s-a spus că... „avînd destule lu
crări de ce mai insist să apară 
și aceasta". Plin de consternare 
am renunțat de a mai susține 
publicarea lucrării în Editura 
Medicală.

— De ce, conform recomandă
rii, nu v-ați adresat Editurii Aca
demiei ?

— Așa ar fi fost firesc, ținînd 
seama de conținutul lucrării, însă 
o încercare anterioară mă privase 
de acest curaj. în 1962 am oferit 
spre publicare cartea „Alimenta
ția și reproducerea la om". Lu
crarea a fost acceptată de con
ducerea Editurii și trecută în 
lista publicațiilor, care urmau să 
apară în cursul anului 1963, însă 
pe baza dispoziției primită de la 
președintele de atunci, al Secției 
Medicale a Academiei a fost 
scoasă din plan, cu toate că in
trase chiar în tehnoredactie. A- 
dresîndu-mă tovarășului preșe
dinte al secției mi-a spus că 
„Academia publică numai lucră
rile membrilor săi" ( ? 1) Fiind 
conștient de valoarea cărții, pri
ma lucrare de acest gen apărută 
în lume, am tradus-o în limba 
germană și cu aprobarea Minis
terului Învățămîntului și a Mi
nisterului Sănătății la începutul 
anului 1965 a fost tipărită în 
Editură „Gustav Fischer". Cele 
peste 25 recenzii, deosebit de e- 
logioase asupra ei, în diferite re
viste din lume, au compensat re
fuzul de a figura și cartea noas
tră printre acelea ale academicie-

Teatre
MIERCURI 31 IANUARIE 

1968
Teatrul National Sala Co

media „Oameni și șoareci" 
(ora 19,30); Sala Studio „Cas- 
tiliana", (ora 19,30) ; Opeta 
Română „O noapte furtunoa
să", (ora 19,30) ; Teatrul de 
Operetă „Contesa Maritza", 
(ora 19,30) ; Teatrul de Co
medie „Sfîntul", (ora 20) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" Sala Schitu Măguiea- 
nu „Livada cu vișini", (ora 
20) ; Sala Studio „Comedie 
pe întuneric", (ora 20) ; Tea
trul Mic „Tango", (ora 20) ; 
Teatrul „C. I. Nottara" — 
Sala Magheru „Lovitura" (ora
19,30) ; Sala Studio „Viziuni 
flamande" (premieră), (ora 
20) ; Teatrul „Ion Creangă" 
„Toate pînzele sus", (ora 18); 
Teatrul Țăndărică ..Papucia- 
da“, (ora 17), „Vrăjitorul din 
Oz“, (ora 17) la sala Palatu
lui Pionierilor.

Televiziune
17,30 Curs de limba engle

ză ; 17,58 Sumarul zilei ;
18,00 Telecronica economică: 
Cazul celor 1200 : 18,30 Pen
tru copii : Ala-Bala — Cine 
îndrăznește ? 19.00 Alma-Ma- 
ter — emisiune pentru stu- 
denți ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Interpretul pre
ferat : pianistul Dan Grigo- 
re ; 20,15 Transfocator ; 21.00 
Avanpremieră ; 21,15 Tele- 
cinemateca : „Elisabeth și 
Essex" film artistic cu Bette 
Davis, Olivia de Havilland 
și Errol Flynn ; 23,05 Tele
jurnalul de noapte.

dacă țin legătura cu școala și 
descrierea detaliată a comportării 
elevului în școală, acasă și în 
societate. Socotind că în Ploiești 
sînt peste 30 000 de elevi ne ima
ginăm că tovarășul de la sfatul 
popular care a cerut aceste fișe 
va avea nevoie de luni de zile 
pentru lectura și prelucrarea da
telor pe care i le vor furniza.

*
Ora de dirigenție (și nu lecția) 

nu se aseamănă cu nici o altă oră 
în care profesorul predă sau exa
minează. In recenta Hotărîre a 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea muncii educative 
în rîndul tineretului se acordă o 
atenție deosebită aportului diri
gintelui în activitatea educativă, 
se fac recomandări referitoare la 
conținutul orei de dirigenție, pre- 
cizîndu-se ponderea pe care o 
va avea aceasta în activitatea e- 
ducativă cu elevii. Privit prin 
această prismă, conținutul orei 
de dirigenție trebuie evident îm
bogățit și încadrat exact în com
plexul sistem de educație pe 
care-1 desfășoară școala. Ne pro
punem să discutăm în continua
re, pe larg, să consemnăm punc
te de vedere, propuneri, experi
ențe interesante care să contri
buie la mai buna profilare a 
orei de dirigenție, la creșterea 
valorii ei educative.

MARIETA VIDRAȘCU 

M I C
nilor români și ne-a dat satisfac
ția, că am contribuit la afirma
rea științei românești peste 
hotare. Monografia în cauză a 
fost tipărită în țară în 
Editura Agrosilvică prin bu
năvoința, prof. dr. docent Vir
gil Gligor, directorul Insrit.ăuiur 
de Cercetări Zootehnice care 
mi-a spus că lucrarea prezintă 
Interes nu numai pentru medicii 
umani, ci și pentru veterinari, 
zootehnicieni și agronomi. La 
expoziția cărții românești de la 
Frankfurt, lucrarea a stîmit in
teres și a fost publicată imediat 
în limba franceză de către pro
fesor R. Ferrando iar acum este 
în curs de apariție în limba en
gleză.

— Care este poziția științei 
alimentației în învățămîntul me
dical superior ?

— în 1966'67 se ajunsese ca pla
nul de învățămint să cuprindă 
minimum necesar pentru însuși
rea cunoștințelor de bază (teore
tice și practice) din știința ali
mentației omului sănătos și bol
nav. Planul prevedea pentru stu
denții din anul V, cîte 2 ore de 
curs pe săptămînă, timp de un 
trimestru, 7 ședințe de lucrări 
practice și o săptămînă de sta
giu în spital, cu examen separat 
la finele semestrului. Fără să fiu 
consultat, anul acesta numărul 
orelor de curs s-a redus la 13—14 
(adică la mai puțin decît cuprind 
planurile universităților populare 
pentru difuzarea acestei științe), 
fără nici o zi de stagiu și fără 
examen separat. Cunoștin
țele de bază necesare pen
tru utilizarea factorului ali
mentar în profilaxia și terapeuti
ca bolilor fiind tot atît de impor
tante ca și cele de farmacodina- 
mie, credem că sacrificarea știin
ței alimentației în planul de în- 
vătămînt cu studenții nu s-a fă
cut pe criteriul nevoilor viitoru
lui medic.

In fața acestor răspunsuri nu 
ne mai întrebăm de ce forul aca
demic și Ministerul Sănătății au 
dat dovadă de atît de puțină 
bunăvoință pentru dezvoltarea 
unei științe noi. Se poate oare 
presupune că membrii acestor 
foruri nu erau Ia curent cu cele 
mai noi cercetări ale propriilor 
savanți ? Sau că edituri atît de 
respectabile n-au sesizat valoarea 
lucrării ? Se mai întîlnesc alte 
asemenea cazuri ?

ION MARCOVICI

Cinematografe

ORI BUCUREȘTI 
la București (orele 9; 
15; 17; 19; 21). Repu-

15.30; 18;

FEMEIE
(orele 9.15;

11.15: 13.30: 16; 18.15;

FARA VOIE 
la Gtulesti (orele 

(orele 
18.30;

(orele

CAPCANA
rulează la Patria (orele 11,30; 
14; 16.30: 19: 21.15). Festival 
(orele 8,30; 11; 13.30: 16; 18,30; 
21).

CĂUTAȚ1 IDOLUL 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13.30; 16.15; 18,30;
20.45) .

DE TREI 
rulează 
11; 13; 
blica (orele 9: 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

ÎNCERCUIREA
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.30^ 20,45),
Progresul (orele
20.30) .

UN BARBAT ȘI O 
rulează la Capitol 
11.30; 13,45; 16; 18.30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează Ia Lumina (orele 9 15; 
16.30; în continuare 18.45;
20.45) , Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) .

CÎND TU NU EȘTI
rulează ia Doina (orele 11.30: 
13.45: 16: 18,15 20.30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Union (orele 14,30; 
16.30; 18,30; 2030) Aurora (o- 
rele 9;
20.30) .

ESCROC 
rulează 
15,30; 18; 20.30), Miorița 
9.30; 11,45; 14; 16 15;
20.45) . Volga (orele 10, 
în continuare 16.15:
20,45).

RĂZBOI ȘI PACE 
(seriile I $i II)

rulează la Feroviar 
9,30: 14; 18,30). Excelsior (ore
le 9.30; 14; 18.30).

MARTIN SOLDAT 
rulează 
10,30; 16;

CONTELE 
VESTULUI

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare).

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

REGINA ZĂPEZII 
rulează la Crlngași (orele 
15.30; 18; 20.30)

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Grivita (orele 9; 
12.30; 16; 20).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30),
Modern (orele 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.30; 20.45).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Unirea (orele 16î 
18,15; 20.30).

SERVUS VERA ! 
rulează la Tomis 
11,15; 13.30; 16; în 
18,15; 20,30). Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Flacăra (orele 15.30: 
18: 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18; 20.30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

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

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează Ia Arta (orele 9,30; 
11 30: 13 30: 15.30; 18,15; 20,30), 
r’-lo'Ha înre’e 9; 11,15; 12.30: 
16; 18,30: 20.45).

la înfrățirea (orele 
18,15; 20,30).
BOBBY. SPAIMA 
SĂLBATIC

(orele 9; 
continuare
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• Ei PREFERA... CANADA
O organizație pacifistă 

canadiană care se pronunță 
împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam a 
anunțat că va intensifica 
campania in vederea atra
gerii in această țară a unui 
număr cit mai mare de ti
neri din S.U.A. ce refuză 
să se înroleze în forțele ar
mate pentru a nu fi tri
miși in Vietnamul de sud. 
Conducătorul organizației, 
Mark Satin, a declarat că 
pe întreg teritoriul S.U.A. 
vor fi difuzate manifeste în 
care tinerii americani vor 
fi instruiți cum trebuie să 
procedeze pentru a obține 
vize legale de imigranți in 
Canada. El a adăugat că 
din fiecare autobuz sau 
avion ce sosește din S.U.A. 
la Toronto coboară cel pu
țin un tinăr venit aici pen
tru a nu se înrola în ar
mata S.U.A.

• PALATUL TINERETULUI
DIN LENINGRAD

La Leningrad a început 
construcția unui palat al 
tineretului. El va avea o 
sală cu 1 500 de locuri, care 
poate fi transformată în- 
tr-un timp scurt în teren 
de sport. Tinerii vor mai 
dispune de o sală de dans 
și de un bazin de înot, de 
cluburi și biblioteci. Dato
rită unor instalații speciale, 
volumul tuturor încăperi
lor este variabil, ele puțind 
fi mărite sau micșorate.

Vizita delegației guvernamentale
române în Anglia

JAPONIA. Demonstrație la

Tokio Împotriva Înarmării

nucleare

Tovarășul «Note de drum 
Gheorghe Apostol

[2
i£
j

LONDRA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Continuîndu-și vizi
ta în Marea Britanie, tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guverna
mentale române, însoțit de Mi
hai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și 
de alți membri ai delegației, pre
cum și de Vasile Pungan, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra, și sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, a sosit 
marți dimineața pe calea aeru
lui la Filton, unde se află uzine 
ale firmei „British Aircraft Cor
poration". Aici se construiește 
prototipul — 002 — al avionului 
anglo-francez „Concorde".

Patriotii sud-vietnamezi

Marți dimineața, corespondenții și trimișii agențiilor occidentale 
de presă anunțau că după ce comandamentul militar american și 
cel sud-vietnamez au ordonat reluarea ostilităților încâlcind înce
tarea focului, unitățile: Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud au lansat concomitent atacuri fără precedent în 8 
capitale provinciale din Vietnamul de sud, în special în cele în 
care se află cele mai importante baze militare americane. Cele 
mat înverșunate lupte s-au dat Ia Pleiku, Da Nang și Nha Trang.

Marți dimineața, transmite 
corespondentul agenției France 
Presse, pe străzile localității 
Pleiku s-au dat lupte înverșuna
te între cele două companii de 
patrioți care pătrunseseră în oraș 
și circa 7 companii americane și 
saigoneze, care încercau să preia 
controlul asupra orașului. La 
Nha Trang, pe coasta sud-viet
nameză, la aproximativ 320 km 
nord-est de Saigon, două com
panii ale F.N.E. au pătruns în 
oraș și au ocupat pentru cîteva 
ore centrul administrativ al pro 
vinetei, două posturi de comandă 
saigoneze, stația de radio și 
gara. O bătălie deosebit de vio
lentă s-a desfășurat în plin cen
trul orașului pînă marți la prinz.

Protejați de tirul mortierelor 
lor, forțele patriotice au lansat 
în zorii zilei de marți asupra o- 
rașului și bazei americane de la 
Da Nang unul din cele mai . pu
ternice atacuri cu rachete de 
122 mm ce au avut loc aici de 
la 3 ianuarie pînă în prezent și 
chiar mai puternic decît cel din 
16 iulie anul trecut, cînd pierde
rile în avioane și echipament 
militar suferite de americani au 
fost evaluate la 50 milioane de 
dolari. După ce timp de cinci 
ore, în cursul nopții, s-au dat 
lupte grele la porțile orașului, 
bombardînd în același timp baza 
aeriană 
forțelor 
patrioți

Directorii uzinelor „British 
Aircraft Corporation" din Filton, 
dr. W. J. Strang și G. Hanby, 
i-au întîmpinat pe oaspeții ro
mâni, cărora le-au înfățișat pro
gresele înregistrate în construi
rea prototipului „Concorde". De
legația a vizitat halele, unde se 
lucrează la asamblarea acestui 
avion supersonic, care va putea 
transporta 136 de pasageri 
ruta Londra — New York 
cca. trei ore și jumătate, 
fost parcurse apoi halele i 
se fabrică motoarele „Olympus", 
ale firmei Rolls-Royce. Acestea 
vor asigura avionului „Concorde" 
o viteză de 2,4 ori mai mare de- 
cît cea a sunetului.

După încheierea vizitei, con
ducerea uzinelor de la Filton a 
oferit un prinz în cinstea dele
gației guvernamentale române. 
Tovarășul Ilie Verdeț și directo
rul W. J. Strang au rostit toas
turi. A fost evocată cu acest 
prilej personalitatea savantului 
român Henri Coandă, care a fost 
timp de patru ani — după 1910 
— proiectantul șef al avioanelor 
construite la Filton.

în cursul după-amiezii, delega
ția guvernamentală română 
înapoiat la Londra.

Marți seara, tovarășul 
Verdeț, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, a oferit 
în saloanele Ambasadei române 
din Londra un dineu.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Exe- A 
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășul Vasile 9 
Vlad, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R., au sosit 
marți dimineața la Phenian, 9 
unde, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, vor face o vizită 9 
de prietenie.

La sosire, pe aeroport, oas- 
peții au fost întîmpinați de 9 
Kim Guan Hiop, membru al 
Prezidiului Comitetului Poli- a 
tic, secretar al C.C. al Par- “ 
tidului Muncii din Coreea, 
Pak Sen Cer, membru al Co- a 
miletului Politic al C.C. al ™ 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului £ 
de miniștri al R.P.D. Coreene, W 
Ciun Ceang Ciul, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre- 
ședințele Consiliului Central 9 
al Federației sindicatelor diu 
întreaga Coree, și alte per- a 
soane oficiale. Au fost prezenți, " 
de asemenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la a 
Phenian, Nicolae Popa, și alți " 
membri ai ambasadei române.

Operațiunile de deblocare

9 • •

și cartierul general al 
saigoneze, grupuri de 
au pătruns în perimetrul
• •••••••••

bazei și au plasat încărcături de 
explozive. Trimisul special al a- 
genției f rance Presse, Bob Wil
dau, relata marți la prinz că au 
fost înregistrate pierderi evalua
te la 7 bombardiere de vînătoare 
și un mare număr de elicoptere. 
Alte cinci avioane au fost serios 
avariate. Numărul exact al mi
litarilor americani uciși nu era 
încă cunoscut. Da Nang-ul este, 
după cum se știe, nervul central 
al operațiunilor desfășurate de 
trupele americano-saigoneze și 
„aliate" în zona platourilor înal
te din Vietnamul de sud. De 
aici, relevă agenția Reuter, por
nesc zilnic formații de avioane 
care efectuează bombardamente 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam.

Lupte de mare amploare au 
avut loc marți în junglele din 
nord-vestul Saigonului, la aproxi
mativ 30 km, unde unități ale 
F.N.E. au atacat poziții ale di
viziei a 25-a americane de in
fanterie, în valea Bong Son, 
Bien Iloa, unde, de asemenea, 
se află o importantă bază aeria
nă americană, la Qui Nhon, oraș 
situat pe coasta sud-vietnameză, 
la Tan Canh, lîngă Dak To, pe 
care patrioții l-au ocupat, și la 
Ban Me Thuot, oraș din zona 
platourilor înalte pe care patrio
tii l-au ocupat, după ce au bom
bardat cu rachete pozițiile regi
mentului 45 al 
neze.

trupelor saigo-

• •••••• • • • • •
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ÎN DRUM spre New Delhi, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, 
șeful delegației române la Con
ferința O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare, s-a întîlnit la Bei
rut cu ministrul de externe al 
Libanului. Georges Hakim, șe
ful delegației libaneze la confe
rință.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească în 
cursul căreia au fost abordate 
probleme privind Conferința 
O.N.U. pentru Comerț și Dez
voltare și relațiile româno-li- 
baneze.

CONGRESUL Partidului liber- 
democrat din R.F. a Germaniei, 
al treilea partid reprezentat în 
Bundestag (50 de deputați), a- 
flat de la formarea guvernului 
..Marii coaliții" — U.C.D.-P.S.D. 
în opoziție, a ales marți cu 216 
voturi contra 8 și 24 de abți
neri pe Walter Scheel în func
ția de președinte al partidului, 

funcție 
și-a pre
care este 
liber-de-

El 'succede în această 
lui Erich Mende care 
zentat demisia. Scheel, 
membru al partidului 
mocrat din 1946, a fost ales de
putat în Bundestag în 1953. El 
a deținut, de asemenea, postul
• ••••••••••

Amiralul și „alergia
Nu pare probabil că 

amiralul Perth va fi 
felicitat de Adminis
trația S.U.A. pentru 
interviul acordat zia
rului WASHINGTON 
POST. Excesul de lim- 
buție și de sincerita
te al militarului ame
rican merită însă con
semnat.

Atunci cînd, în 
mă cu vreo zece 
furtuna protestelor 
pulare împotriva 
zenței unor nave
mice ale S.U.A. la Sa
sebo era în toi, co
mandamentul bazei 
navale americane din 
marele port japonez 
a căutat să calmeze 
spiritele printr-un „co
municat special". ~ 
municatul afirma 
vizita respectivelor 
re „este dictată 
necesitatea unei escale 
tehnice de aprovizio
nare". E greu de ere-

ur
zite 
po

pre
ai o-

Co
că 

na
de

zut că amiralul Perth 
a dorit cu orice preț 
să angajeze o polemi
cii cu subordonații lui 
de la baza Sasebo. Ci
tind răspunsurile sale 
Ia întrebările redacției 
lui WASHINGTON 
POST ai însă senza
ția că te afli în fața li
nei polemici. Navele 
— spune amiralul — 
„au făcut o lungă es
cală de aprovizionare la 
Hawai, dar prin ordin 
expres nu au urmat în 
continuare ruta spre 
zona Vietnam ci au 
folosit o rută mai lun
gă pentru a putea sta
ționa cel puțin două 
zile în rada portului 
Sasebo". Așadar, nu 
o „escală de aprovi
zionare" ci o „vizită" 
expres comandată, im- 
plicind o rută ocolită 
și mai lungă decit cea 
obișnuită în deplasările 
operaționale. De ce ?

clarifică lucru-Perth 
rile într-un limbaj care 
împrumută concizi-
tinea și precizia unui 
comunicat militar:
„După cele nouăspre
zece vizite ale 
marinelor noastre 
tomice această 
vizită are același 
bil psihologic: să-i 
jute pe japonezi 
învingă alergia 
mică accentuată 
provine din cauze bi
ne cunoscute"

„Cauzele bine cu
noscute" fiind foar
te ușor de descifrat — 
măcelurile atomice de 
la Hiroșima și Naga
saki — e imposibil să 
nu sesizăm nuanțe de 
cinism în declarațiile 
amiralului american. 
In fapt, interviul lui 
Perth nu face decît să 
confirme validitatea
temerilor exprimate
în lasgi cercuri politice

sub- 
a- 

nouă 
mo

a
șă 

alo
care

PRIN PIEȚELE
ITALIE

e autorul unei revoluții cu repercusiuni la 
și cu multe efecte intiraiate. Un asemenea 
este răsturnarea perspectivei asupra orașelor.

Automobilul 
mare distanță 
efect intîrziat 
Nu mai poți să crezi că orașele n-au fost făcute pentru ma
șini, că străzile, bulevardele, piețele au fost gîndite altfel 

decit , .automobilistic", destinate altcuiva decit traficului.

NE

Marți dimineața au în
ceput operațiunile de son
dare a părții nordice a 
Canalului de Suez, apre
ciate de guvernul R.A.U. 
drept necesare pentru de
blocarea celor 15 nave 
blocate în Lacurile A- 
mare. Participă patru ve
dete egiptene, aceleași 
care au încheiat sîmbătă 
sondarea porțiunii sudice 
a Canalului, unde au re
perat șapte obstacole.

Referitor la aceasta, ziarul 
egiptean „Al Ahram" anunță 
că Salah Gohar. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R.A.U., a comunicat 'șefului 
Misiunii O.N.U. pentru supra
vegherea armistițiului, gene
ralul Odd Bull, hotărîrea gu
vernului R.A.U. de a respecta 
întrutotul programul stabilit 
pentru deblocarea celor 15 
nave. Generalul Odd Bull, re
latează ziarul, a trimis secre
tarului general al O.N.U..

U Thant, un raport privind 
mersul acestor operațiuni, ce- 
rind „instrucțiuni urgente" A 
privitoare la viitoarele sale ~ 
acțiuni. Este, de asemenea, 
posibil, relevă agenția United A 
Press International, ca gene- w 
ralul Odd Bull să aibă in 
cursul zilei de marți o între- Q 
vedere cu ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, care urmează să revină 
la Cairo după turneul între
prins in șase state arabe.

Miercuri este așteptat în 
capitala egipteană reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U., Gunnar 
Jarring, care va începe cea 
de-a treia rundă a convorbiri
lor sale cu 
tene. Ziarul 
ționează că 
va informa 
in legătură
vorbirilor purtate de el pină A 
în prezent in scopul indepli- 
nirii rezoluției Consiliului de 
Securitate cu privire la Orien
tul Apropiat.

citesc ziare, conversează, „consu
mă". Copiii se adună în parcuri. 
Frumoasele parcuri ale Romei !

Tinerii se adună în piețe. In 
tot timpul zilei, pînă noaptea tîr
ziu, în fața Fîntînei Trevi stau 
îngrămădiți tineri. Nu discută, nu 
cercetează, nu fac nimic. Sînt îm
preună și se uită la apă.

★
Privită de sus, de la Biserica 

Trinității Munților, celebra scară 
ce coboară în Piața Spaniei, pare 
o banchiză năpădită de un stol 
pestriț, prea mică pentru a-1 pu
tea adăposti pe tot. De la para
petul de sus, pe care stau Căță- 
rați destul de riscant, pînă 
lingă fîntîna lui' Bernini, pe 
care din cele 137 de trepte 
scării, stau tineri. Adevărată 
lonie. Fete și băieți. Simpli 
extravaganți, frapanți sau șterși, 
frumoși sau urîți, cu părul lung, 
sau tăiat, sau frizat sau neted, cu 
barbă sau fără, desculți sau cu 
cizme, cărora nu le lipsește nici 
chiar un simulacru' de pinteni, 
sau cu sandale romane, cu mantii 
de catifea sau trenciuri lucioase, 
sau maiouri peticite, cu 
podoabe, pînze foarte colorate, 
panglici, curele țintuite,

Piața Signoriei statuile s-au a- 
dunat. Nu o decorează — o popu
lează. Sculptorii nu știau că împo
dobesc ; ei gîndeau cu mîini ne
obosite perfecțiunea. Michelan
gelo, Donatello, Cellini. Bandi- 
nelii, Giambologna — adunați în 
fața Palatului, umplînd Loggia.

Piața Signoriei — marea sală 
a Florenței, pardosită cu piatră 
netedă și luminoasă, înconjurată 
de ziduri care nu izbutesc să fie 
aspre, dominată de fața Palatu
lui care nu poate să fie severă, 
pentru că în masa zidului, ale 
cărei asperități nu se ascund sub 
netezimile nici unei marmore, în 
masa de un brun-roșcat închis, 
mat, se deschid ferestre zvelte, 
cu unghiuri delicate și coloane 
subțiri, ferestre care ca și curțile 
interioare, ca și fîntînile, ușile, 
decorațiile murale făcute din 
meandre și flori fragile, vorbesc 
despre grația pe care o protejează 
forța, despre vibrația suavă, parcă 
temătoare, pe care cu atîta te-

Ce este o piață dacă nu o mare 
problemă de circulație ? De ea 
se ocupă poliția : o împarte pe 
culoare și sectoare, îi stabilește 
sensuri, o încarcă cu semafoare, 
suspendate sau laterale, cu tot 
felul de tăblii, triunghiuri, săgeți, 
cercuri indicatoare, o brăzdează 
cu linii, o luminează cu tot felul 
de fosforuri, cu lumini continue 
decalate, clipite etc. etc. Cine 
mai poate vedea Piața Concorde 
— unul din orgoliile Parisului — 
de șuvoiul de mașini care cloco
tește acolo ? Mai poți înțelege 
Piața Sfîntul Petru din Roma — 
cotropită de un uriaș parking — 
parcă o uriașă grămadă de rugby 
în care se împing toate exempla
rele speței automobilistice ? Cum 
să mai simți gindul lui Bernini ? 
Caută-1 în ilustratele colorate. In
vadate, apăsate pe toți pereții lor, 
piețele par albii săpate de auto
mobil, efectul eroziunii și răsco
lirilor lui.

Și totuși străzile și piețele au 
fost altceva, s-au născut pentru 
altceva, sub alte zodii ale civili
zației. Orașele Italiei rezistă or
golioase mașinilor, refuză să 
devină „carosabile". Orașele Ita
liei — ale Italiei efervescente, 
străbătută de curenții Renașterii, 
exprimă o altă demiurgie — nu 
inginerească, ci artistică. Renaște
rea a creat orașe-monument, o- 

1 omu- 
Nu așezări, 

nu aglomerări de locuințe — ci 
mari palate ale Omului, clădite 
după structura ființei sale, struc
tura lumii de altfel, clădite pentru 
eternitate. Florența, Siena, Ve
neția, Bologna...

Lespede lingă lespede, piatră 9 lingă piatră, cărămidă lîngă cără
midă : generațiile au clădit cu 
o unică mînă, împinsă de un unic 
gînd orașele-monumente. Zid 
lingă zid, încăpere lîngă încă
pere. Natura e desființată cu o 
perseverență superbă : chipul o- 
mului în materie nobilă se clă- 

• dește in afara naturii, împotriva 
ei, pe potriva ordinii gîndite. Nici 
un fir de iarbă, nici un arbore, 

I oricît de firav, nu e ocolit și cru
țat de mîna creatoare. Piatră 
lîngă piatră, zid lîngă zid — se 
clădește chipul înțeles al omului. 
Spațiul spiritului contemplativ, 
spațiul minții active, spațiul su
fletului, spațiul trupului neodih
nit, al mîinilor obidite și harnice. 
Catedrala, palatul, piața, locuin- 

i țele și atelierele. Iarba și pomii 
cresc doar pe maidane și pe mor
minte.

Create pentru eternitate, ora
șele monumente au ajuns anacro
nice. E altul acum chipul omu
lui. E alta menirea orașului. Ce
tățenii au devenit locuitori. Ce
tățenii de altă dată acceptau car
tierele aglomerate, cu străduțe- 
culoare sugrumate între ziduri, 
cu ganguri întunecoase și case 
cu scări umede, cu ferestruici 
meschine deschizîndu-se în odaia 
vecinului. încrengătură haotică 
de ziduri, fără preocupare pentru 
ordine și frumos, „trupul" cetă
ții de odinioară se accepta ca a- 
tare. Oamenii locuiau numai aici, 
trăiau însă în piață, în catedrală. 
Trăiau viața cetății.

Dar acum cetatea e oraș, viața 
a devenit particulară. Pe cine 
consolează strălucirea catedralei ? 
Cine mai trăiește în Domul flo
rentin ? Sau în Palatul Signoriei? 
Se trăiește privat. In locuințe.

Catedrala, palatul, toate s-au 
golit. Sînt pustii, cu toată aglome
rația de turiști. Turistul are în
tr-un fel atracția morții : îi plac 
vestigiile, ruinele, resturile, 
place teatrul, 
ruri pentru a-și imagina niște 
imaginare spectacole. Teatrul 
poate fi a doua existență a civi
lizațiilor moarte.

Și totuși orașul Renașterii ita
liene n-a pierit în toate segmen
tele sale. Firavă, modestă, vechea 
viață încearcă să-și mai tragă su
fletul. In vechile lui încăperi — 

A piețele. încăperi sub cerul liber, 
clădite pentru toți de vechii in- 
gineri-artiști. Unele au dispărut 

9 sub vehicule, culoare și semnale 
de circulație. Altele, mai ferite, 
aflate nu la întretăiere, ci la sfîr- 

9 ȘÎt de drumuri, n-au cunoscut 
metamorfoza generală a orașului. 
Nu-i greu să le găsești. Sînt ve- 9 c^i, sînt renumite. Și de multe 
ori te îndrumă spre ele porum- 

_ beii.

•
rașe-chip al universului și al 
lui, orașe-metaforă. Nu a;

oficialitățile egip- 
„Al Ahram" men-

Gunnar Jarring A 
guvernul R.A.U. ” 
cu rezultatul con-

de ministru al cooperării econo
mice în fostul guvern condus 
de Ludwig Erhard.

ALEXEI KOSÎGHIN, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
s-a intilnit marți cu S. A. Dan- 
ge, președintele Consiliului Na
țional al Partidului Comunist 
din India. A avut loc un 
schimb de păreri in legătură cu 
problemele colaborării sovieto- 
indiene, și cu privire la unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale.

RICHARD NIXON, fostul vi
cepreședinte al Statelor Unite a 
declarat că vineri va anunța 
dacă va participa sau nu la ale-

gerile preliminare din cadrul 9 
partidului republican pentru de
semnarea candidatului acestui 
partid pentru alegerile prezi- A 
dențiale din toamna acestui an. ™ 
Potrivit agenției U.P.I., Nixon 
este liderul republican cu cele a 
mai mari șanse de a fi desemnat W 
candidat al acestui partid.

INTR-O conferință de presă A 
difuzată de postul de radio “ 
„Vocea Biafrei", șeful secesio- 
niștilor biafrezi, Odumegwu 
Ojukwu, a declarat că „este V 
dispus să caute o soluție nego
ciată a conflictului cu guvernul 
federal de la Lagos". Ei a men- 9 
ționat că este gata să se pre
zinte în fața unei organizații 
internaționale.

Intîlnire in Groenlanda
' Desen din „Siiddeutsche Zeitung“>

japoneze că desele vi
zite ale navelor atomi
ce americane urmăresc 
să creeze precedente 
și „premise psiholo
gice" pentru' folosirea 
Japoniei ca 
nucleară americană. 
Este cert, însă, că 
Washingtonul se hră
nește cu iluzii atunci 
cînd nădăjduiește „în
vingerea alergici ato
mice a japonezilor", 
mai precis dispariția 
opoziției maselor po
pulare japoneze față de 
pericolul introducerii 
armamentului atomic 
american, față de pre
zența bazelor militare 
ale Statelor Unite pe 
pămîntul 
Furtuna 
țiilor populare de la 
Sasebo a constituit 
o nouă mărturie e- 
locventă în acest sens.

o bază

Japoniei, 
demonstra-

E. R.

Caută
Și-i 

deco-

'Plenara C.C. al P.C. din Cnba

9

HAVANA 30. — Coresponden- 
1 tul Agerpres, Victor Stamate. 
i transmite : ziarul „Granula" din 
, 29 ianuarie a anuntat că în zilele 
de 24—26 
avut loc 
Central al 
din Cuba.
plenarei — subliniază ziarul — a 
fost examinarea, analizarea și a- 
doptarea unor măsuri corespunză
toare față de un mic grup de e- 
lementd, conduse și inspirate de 
Anibal Escalante care, timp de 
doi ani, au desfășurat în cadrul 
partidului o activitate antiparti
nică și antirevoluționară".

Plenara a hotărît să excludă 
din C.C. al partidului și din 
rîndul membrilor de partid pe 
Ramon Calcines, să excludă din 
C.C. al partidului pe Jose Matar 
și să trimită în fața Tribunalului

ianufrie, la Havana a 
Plenara Comitetului 
Partidului Comunist 
„Scopul principal al

Revoluționar pe Anibal Escalan
te și pe ceilalți membri ai grupu
lui fracționist pentru a răspunde 
de delictele comise.

La plenară au fost discutate, 
de asemenea, probleme privind 
dezvoltarea economiei cubane. 
legăturile economice ale Cubei 
cu țările slab dezvoltate, situația 
internațională și mișcarea revolu
ționară.

Comitetul Centra) a ratificat 
hotărîrea Biroului Politic de a nu 
trimite o delegație la Consfătui
rea de la Budapesta a unor par
tide comuniste și muncitorești. 
Plenara a adoptat, de asemenea, 
o declarație de sprijin și solidari
tate cu R.P.D. Coreeană.

în cadrul plenarei, Fidel Cas
tro. prim-secretar al C.C. al P.C. 
Cuban, a prezentat un amplu 
raport.

w *
în Piața Signoriei din Florența A s-au risipit statui. S-au risipit, nu 

s-au plasat. Statui multe sînt și 
în vestita Place Concorde a Pa- 

9 risului: sînt două la intrarea în 
Tuileries, alte două la intrarea pe 
Champs-Elysees, un obelisc în 

9 centru, încadrat de două fîntîni. 
Totul dispus cu simțul ordinei, 

_ cu conștiința ornamentării și o 
9 nevoie de simetrie desăvîrșită. în

jos 
fie- 
ale 
co- 
sau

amulete,

cu flori

Roma : „San Pietro"
Desene de MIHU VULGANESGU *

nacitate și-o ascunde vocea aus
teră și solemnă cu care ține în
totdeauna Florența să vorbească 
despre

Prin 
sînt în 
turiștii 
lectura _ 
felul de aparate de fabricat amin
tiri. Grupurile se ciocnesc, se 
încurcă, se scuză, fără să se va
dă, năucite de hărți, cărți, zi
duri, statui, nume, persecutate de 
orar.

Dar nu toată .lumea fuge prin 
Piață. Loggia e plină : pe trepte, 
pe bănci, umplînd spațiile dintre 
statui, grupuri de tineri stau. Sînt 
îmbrăcați în catifea sau pînză ief
tină, au lanțuri groase la git, cu 
verigi solide și medalii mari. Fîșii 
de pînză viu colorate de-a curme
zișul pieptului. Sînt jerpeliți! ele
ganți — cu cunune de flori în 
păr, cu podoabe la gît, la mîini, 
cu mantii și tocuri înalte. ț Cu 
ghitare. Stau, privesc, cîntă. Pri
vesc dar nu cercetează, poate nici 
nu văd. Pur și simplu se uită și 
stau și cîntă. Le place Piața. Se 
simt bine acolo, pe trepte. Nu fae 
nimic. Cum nu fac nimic nici po
rumbeii, liniștiți, blînzi, fără cu
riozitate și fără teamă.

De ce s-or fi adunînd porum
beii acolo ?

★
De ce nu se golește nici noap

tea tîrziu mica piață din . fața 
Fîntînei Trevj din Roma ? E și 
ea o piață -— clădită, o mică sală 
deschisă în fața fîntînei, ocolită 
de traficul uriaș al Romei. O sală 
în care asiști mereu, fără între
rupere, la același joc : jocul apei, 
curat, înspumat, răcoros. Nu-i 
aici cel mai frumos palat din Ro
ma, nu-s acestea cele mai fru
moase statui, numele artistului 
nu-i din cele mai cunoscute. Dar 
cei ce stau aici — .pe bănci, pe 
trepte, nu studiază. Privesc. Pri
vesc apa. Nu fac nimic. Tac. Sînt 
puțin triști. Și sînt toți foarte ti
neri.

Oamenii maturi se adună și 
ei. In cafenelele de pe marile 
bulevarde, cu măsuțele scoase pe 
trotuare. Privesc lumea, mașinile,

sine.
Piața Signoriei florentinii 
general în trecere. Ca și 
ele altfel — absorbiți de 
ghidului, înhămați la tot

în păr, sau chiar, de multe ori, 
„normal" îmbrăcați (de altfel «ne 
mai știe ce-i „normal" în acest 
haos al modelor ?). Fetele și băie
ții stau adunați în Piața Spaniei. 
Nu se cunosc. Au foarte puțin de 
a face unul cu celălalt. Chiar 
cînd dorm alături. Pentru că 
foarte mulți se culcă aici, pe 
trepte. își pun sacul de drum în- 
tr-un colț și se culcă. Uneori de
vreme seara. Nu-i stînjenește 
mulțimea din jurul lor, cîntînd 
sau privind, sau mișcarea noilor 
veniți, în sus și-n jos pe trepte, 
în căutarea unui loc de aciuială.

Cine știe, pe cine interesează 
că scara are două secole și ju
mătate, că fîntîna din mijlocul 
pieței e a lui Bernini, că în fața 
scării e vechiul palat De Propa
ganda Fide, , clădit de Bemini ? 
Cei ce știu acest lucru nu dorm 
în Piața Spaniei.

Tinerii nomazi nu caută vesti
gii, ci refugii. Rătăcesc prin țări 
și orașe, singuratici, știind prin 
cine știe ce sistem al lor de in
formare — inimaginabil în sim
plitatea lui — aceste refugii, în 
care-și găsesc semenii — mizeri, 
hoinari, tăcuți ți excentrici. Nu 
se cunosc, nu se leagă. Stau nu
mai alături și dorm împreună.

Și acești pelerini ce nu-și știu 
exact dumnezeul, puerili, ridicoli 
sau detestabili, se adună în pie
țele Italiei — în vechile piețe, 
simțind poate ceva de-abia per
ceptibil, o rămășiță de căldură, 
un rest din vechiul suflu, concen
trat aici de constructorii — ar
tiști, făcut să consoleze prin fru
musețe și seninătate de haosul 
străduțelor sugrumate, întune
cate, să consoleze de sărăcie și 
trudă.

Simt aceasta cei pe care nu-i 
aduce aici informația sau admi
rația, ci o mist.erioasă senzație de 
adăpost. O simt toți cei ce n-au 
apucat să devină nici pur și sim
plu localnici, nici pur și simplu 
turiști. Pentru că artiștii Renaș
terii au intuit totuși, într-un fel, 
puțin, omul etern.
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