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dr.

A încerca să argumentezi, în 
actuala epocă a ciberneticii și 
atomului, că muncitorul modern 
trebuie să posede o cultură teh
nică bine reliefată, este un lu
cru inutil.

Din păcate exisrtă totuși o pă
rere destul de larg răspîndită 
printre cadrele tehnice din în
treprinderi, potrivit căreia mun
citorul trebuie să fie doar un 
bun cunoscător al mașinii pe 
care lucrează, un bun execu
tant al operațiilor ce-i cad în 
sarcină, fără să aibă nevoie de 
o cultură tehnică care să în
treacă nevoile lui imediate.

„Adepții unei asemenea opi
nii spunea tov. GH. NIȚESCU 
se împart în două categorii : 
cel care au într-adevăr prin 
convingere această concepție. 
retrogradă, anume, că munci
torul este foarte bun dacă se 
comportă ca un robot bine re
glat, și a doua categorie, acea 
care o susțin tocmai pentru a-și 
diminua răspunderea ce le re
vine în acțiunea de culturaliza
re tehnică a muncitorilor.

Congresul al IX-lea al parti
dului a jalonat cu înaltă pre
cizie evoluția economiei noastre 
naționale în perspectiva viito
rului. Evoluția aceasta se va 
desfășura, în mod logic, în con
dițiile unui progres tehnic di
namic, a modernizării de la o zi 
la alta a mijloacelor de produc
ție, a tehnologiei. Transformă-

rile acestea se petree sub ochii 
noștri. In toate uzinele și-au 
făcut apariția mașini-unelte cu 
program, cu eomandă electro
nică (noi înșine construim 
astfel de mașini), se instalează 
în permanență noi șl noi linii 
automate. Cel care va comanda 
acest întreg angrenaj, trebuie 
să posede un minim de cunoș
tințe de cultură tehnică genera-

la, de electrotehnică, ciber
netică, mecanică, deși toată 
treaba lui în raport cu aceste 
utilaje se reduce la apăsarea pe 
cîteva butoane. Dar ce se petrece 
oare dincolo de aceste batoane, 
în interiorul mașinii, după ce 
legi misterioase se conduce ea? 
La asemenea întrebări muncito
rul trebuie să poată răspunde în 
primul rînd dintr-un principiu

etic, din demnitatea de a nu se 
socoti sclavul mașinii sale. In al 
doilea rînd, muncitorul este un 
factor activ în producție, indi
ferent ce stadiu de dezvoltare 
vor atinge mașinile. El va fi cel 
care va trebui să intervină cînd

ROMULUS LAL
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înscriind la ordinea de zi li
nele dintre cele mai importante 
probleme ale organizării vieții de 
stat politice, cultural-științifice e- 
tice ș.a. Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22—25 aprilie 1968, pe baza 
unei temeinice și profunde ana
lize a realităților din trecut și 
din prezent, deschide o vastă 
perspectivă activității creatoare 
în toate domeniile, privind cons
trucția desfășurată a socialismu
lui în patria noastră.

Doarece într-un spațiu grafic 
oricare ar fi dimensiunile sale, ar 
fi imposibil de prezentat, ana
litic, tot ceea ce gîndeste' un 
om despre un eveniment de o a- 
semenea însemnătate și de pro
porții atît de vaste, în cele ce ur
mează voi încerca să prezint mo
destele-mi păreri, cu privire la 
două dintre marile probleme dis
cutate care mi-au reținut în mod 
deosebit atenția.

Ca slujitor al țării în domeniul 
învățămîntului superior, nu pot 
să nu mă opresc mai întîi, cu 
emoție și recunoștință la vastul 
program ce se preconizează pen
tru dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele și în special pentru 
învățămîntul universitar, pentru 
modernizarea învățămîntului su- 
Î>erior — chintesența ansamblu- 
ui de măsuri privind dezvolta

rea acestuia. Merită subliniată 
îndeosebi necesitatea moderni
zării laboratoarelor generale și 
speciale, pentru studenți, pe de o 
parte și a laboratoarelor de cer
cetare științifică pentru membrii 
corpului didactic pe de altă parte. 
Pe baza unor documente, temei
nic studiate, în lucrările Plena-
(Continuare în pag. a _V-a)

In zilele in care s-a desfășurat 
plenara Comitetului Central al 
partidului» mă aflam pe teren,ca
drele didactice din județ aștep
tau cu deosebit interes ziarele 
care relatau lucrările plenarei, 
s-au citit imediat hotărîrile, cu
vântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea dezba
terilor pricind dezvoltarea în
vățământului profesional, tehnic 
și superior din țara noastră. In 
mod spontan, în cancelarii, au 
avut loc dezbateri vii în cadrul 
cărora învățătorii și profesorii își 
exprimau totala adeziune față 
de hotărîrile adoptate, prețuiau 
ou adîncă satisfacție viziunea 
profund științifică cu care se tra
duce în viață, pas cu pas, progra
mul elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului.

înainte de a mă referi — ca om 
al școlii — la însemnătatea ma-

voltarea întregii noastre societăți. 
Prospectarea viitorului școlii ro
mânești de toate gradele» pros- 
pecție având ca bază de pornire 
drumul străbătut pînă acum, tra
dițiile sale progresiste și științi
fice, sînt de o însemnătate co
vârșitoare pentru destinele tine
rei generații actuale și a celor 
viitoare.

A devenit posibil și necesar să 
jalonăm astăzi coordonatele in
tre care va fi cuprinsă munca 
de formare și pregătire pentru 
viață a tinerelor generații, in cu- 
vîntul său la plenară, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea: 
„Dacă vrem să construim baza 
materială a societății comuniste 
trebuie să făurim, în același timp, 
sau chiar cu un anume avans, 
cadrele științifice necesare în 
toate domeniile, spre a putea a-

JALONAM astăzi
PREGĂTIREA gene
RAȚIILOR VIITOARE

RADA MOCANU
inspector șef al Inspectoratului școlar al Județului Ilfov

surilor privind dezvoltarea între
gului nostru învățământ — țin să 
arăt că am fost profund impre
sionată de actul de dreptate să
vârșit prin reabilitarea unor ac
tiviști de partid. Numai un partid 
ca al nostru, puternic, legat prin 
mH de fibre ae popor, animat de 
cele mai nobile idealuri revolu
ționare și umanitariste are ca
pacitatea de a lua măsuri pentru 
ca greșelile și abaterile care în
calcă spiritul de dreptate și lovesc 
în demnitatea oamenilor să nu 
se mai repete. Aceleași senti
mente le-am observat și la sluji
torii catedrelor din școlile în 
care am fost.

Discutarea problemelor învă
țămîntului in cadrul plenarei Co
mitetului Central al partidului și 
măsurile adoptate depășesc ce
rințele de moment, vizează în 
perspectivă evoluția învățămîntu
lui în interdependență cu dez-

sigura progresul eoonomic și so
cial al României**.

In cadrul acestor obligații mă
sura trecerii la școala generală de 
10 ani este de o mare actualitate. 
Dacă pornesc numai de la ne
voile de producție prezente și de 
perspectivă ale județului nostru, 
apare limpede ce pregătire com
plexă i se cere fiecărui lucrător 
indiferent de operațiile pe care le 
are de executat, de ramura econo
mică în care lucrează. Să luăm, 
de pildă, agricultura: asistăm de 
pe acum la un vast proces de 
chimizare și mecanizare, pe baza 
electrificării, a proceselor de pro
ducție ; au loc mari lucrări de 
asanare și îndiguiri executate 
după metode modeme. Tinerii 
care vor munci în agricultură vor 
trebui sa manevreze mașini com
plicate» modeme, să conducă

(Continuare în pag. a V-a)

Și acum, poftă bună... (cantina 
liceului agricol din Șimlău 

Silvaniei, județul Sălaj)
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MEHEDINȚI AR TREBUI
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FACE CIT 0 PLOAIE BUNA!
Se spune că o prașilă execu

tată la timp face cît o ploaie ba
nă. Și, nu odată, practica a con
firmat acest lucru. în primăvara 
aceasta, cînd culturile au în
ceput să se resimtă din cauza lip
sei de precipitații, păstrarea, 
prin lucrările de întreținere exe
cutate la vreme și repetat, a 
rezervei de apă existente încă 
în sol, apare mai mult decît ne
cesară. Iată de ce în zilele 
cestea de canicula mult

timpurie, și In cadrul unităților 
agricole din județul Mehedinți, 
oamenii, forța mecanică sînt soli
citate la maximum.

Un popas la cooperativa agri
colă din Jiana Mare. In cimp, 
aproape două mii de oameni, 
toate tractoarele permanentizate 
la brigada de aici a S.M.T. Go- 
goșu. Șantierul muncii acelei zi
le se întindea pe ultimele supra
fețe cultivate cu floarea-soarelui 
și sfeclă de zahăr unde se execu-

ta răritul, ca o lucrare aparte, la 
porumb unde se aplica cea de a 
doua prașilă, la pfivitul griului 
și cositul lucemei. La toate mun
cile se lucrează în avans față de 
grafic, iar calitatea este ireproșa
bilă. „Seceta ce se accentuează 
pe zi ce trece — mărturisește 
tînărul șef de echipă Gheorghe

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Nu m-am adresat nici unui 

neurolog ca să scriu rîndurile ce 
urmează. O proastă dispoziție, 
o durere de cap, o insuficientă 
putere de muncă și de concen
trare — și ne-am stabilit singuri 
diagnosticul. Apoi, reacțiile zil
nice sînt în lanț : ne irită o ma
șină aglomerată, baticul roșu 
al taxatoarei, călătorul din spa-* 
te care ne roagă să înaintăm» 
vînzătoarea de la CAFEA 
care s-a mișcat mai puțin re
pede decît am fi dorit, lipsa 
sticlelor de PEPSI Ia un chioșc 
cu răcoritoare, colegul de birou 
care este prea bine dispus, umo
rul ne la locul lui, secretara 
șefului care spune că șeful este 
ocupat... Doamne, și cîte mai 
sînt, că dacă un statistician și-ar 
pierde vremea să facă inventa
rul tuturor motivelor de iritare 
dintr-o zi, cred că ele ar fi în 
număr considerabil mal mare 
decît cele 960 de minute pe 
care ni le petrecem între două 
somnuri !

Și ne scuzăm iritarea prîn as
tenia de care presupunem că 
suferim, ne plîngem nemulțu
miți de tracasarea nervoasă pe

care, cu sau fără voia noastră, 
ne-o impune o zi de activitate. 
Conflictele care apar cu oame
nii din jur. din motive mai mult 
sau mai puțin întemeiate, le 
punem tot pe seama asteniei. 
Uneori, slăbirea rezistenței ner
vilor noștri device un port-dra- 
pel al tuturor gesturilor și com
portărilor ieșite din comun și 
ne motivăm nouă sau celor din 
jur insolența, lipsa de bun simț 
sau proasta creștere prin.,, as
tenie.

Și totuși, cît de adevărate sînt 
reacțiile provocate de astenie, 
cît de reală este însăși boala ? 

într-o discuție despre sănăta
tea omului modern, conf. dr. 
Marcela Pitiș rublinia : „Există 
numeroase c icultăți în adap
tarea omului la viața modernă. 
Organismul este capabil să răs
pundă la un volum mai mare 
de informații. însă ritmul pro
gresului tehnic se accelerează, 
din această discrepanță de ritm, 
sistemul nervos iese mai solici

tat. In raport cu structura 
ternului nervos, în raport 
natura, cu durata solicitării, 
se produc tulburări ale siste
mului nervos, fie de tipul hi- 
perexcitabilității, fie de epuiza
re**.

Dacă ne-am propune să tre
cem în revistă momentele unei 
zile în care noi reacționăm sau 
am fi îndemnați să reacționăm 
conform impulsurilor asteniei, 
am putea observa că aceste mo
mente se încadrează cu precizie 
în acel timp în care noi intrăm 
în relații cu alți oameni. Un 
om singur nu poate „dovedi** că 
are astenie sau, cel mult, o poa
te căpăta în urma... singurătății 
sau inactivității I Astenia este, 
așadar, o boală de tip relațional 
și aproape că toate motivările 
le găsim în stimuli! exteriori, în 
micile defecțiuni de organizare 
a lumii exterioare, inclusiv a 
oamenilor cu care venim în 
contact. Sînt hărțuieli mărunte,

Un lucru sigur. Cel puțin în aparență : vineri, la „Tehnofrig", 
va avea loc adunarea uteciștilor. Din graficul pe care ni-1 pnne 
la îndemină secretarul comitetului municipal al U.T.C. aflăm nu 
numai ziua, ci foarte exact — și sala, și ora la care organizația 
U.T.C. din cunoscuta întreprindere clujeană se va reuni în ple
nul său. Mai aflăm, din aceeași sursă, că de pregătirea adunării 
s-au ocupat doi activiști ai comitetului municipal, Maria Cosma 
și Aurel Stoica, locțiitorul secretarului pentru problemele de pro
pagandă.

Adunarea uteciștilor, prin menirea sa de a judeca realizarea 
proiectelor anterioare, de a desprinde ceea ce se cheamă expe
riență sau învățăminte și de a pronunța direcțiile activității de 
viitor, reprezintă, evident, un moment în viața fiecărei organi
zații. Pentru cei 800 uteciști de la „Tehnofrig1* de data asta ea 
poate să însemne mult mai mult : este prima lor întîlnire de după 
Consfătuirea pe țară, întîlnire care urmează de altfel să marche
ze punctul de pornire spre o activitate mai rodnică, mai fructu
oasă, prin constituirea organizației la nivelul întreprinderii. Les
ne de bănuit, multe, foarte multe depind de succesul acestei adu
nări. Iar suc£sul de pregătire.

Și unde am putea afla lu crurile cele mai precise referi
toare la pregătirea adunării, acum, cu două zile înaintea ei, de
cît acolo, în uzină, de la tinerii înșiși ?

De la comitetul municipal, distanță pe jos, un sfert de oră. A- 
șadar : V-AȚI PREGĂTIT PENTRU ADUNARE ?

In loc de răspuns, VASILE MOCANU, lăcătuș montor din 
1966 și utecist din 1963, ne pune el întrebări.

MORARU MIRCEA

FLORIAN VASILE

MUREȘAN IOAN

Ă
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în istoria culturii sînt pre
țuite cu precădere acele lucrări 
care ies în evidență prin nou
tatea lor, care răstoarnă radical 
punctele de vedere existente 
impunîndu-se prin construirea 
unor noi perspective. Lucrul 
este, fără îndoială, justificat a- 
tunci cînd vrem să schițăm dia
grama momentelor de vîrf ale 
cuceririlor spiritului, obținînd 
astfel o imagine a progresului 
cunoașterii și stăpinirii lumii de către cm.

Din păcate încă criteriul nou
tății aplicat exclusivist ne lip
sește adesea de o viziune glo
bală asupra forței creatoare a 
omului, prezentîndu-ne diversele 
sale izbînzi ca roade ale întîm- 
plării sau ale personalităților 
excepționale, lipoindu-le de 
logică internă și de suportul 
continuității. Mal mult chiar, se 
ajunge să se considere drept noi 
doar ideile izolate nu și contex
tul în care sînt emise și se 
atribuie caracterul de creație 
doar fragmentului nu și în
tregului, în această perspec
tivă erudiția ar fi iremedia
bil tristă și profesorală, soli
ditatea informației ar înpiedica 
avîntul fanteziei șl spontanei
tății, iar sinteza cuceririlor an
terioare ar dăuna, pasă-mi-te. 
afirmării individualității.

Falsitatea acestei antinomii 
lese în evidență cu și mai multă 
forță dacă ne referim nu la 
marile piscuri ale culturii ci la 
viața și activitatea cotidiană. 
Intr-uri fel orice muncă cere o 
anumită specializare, cunoștin
țe, deprinderi, informație, în 
timp ce viața face necesară o 
multilaterală pregătire în cele 
mai diverse domenii. Păstrînd 
proporțiile, cred că fiecare om 
trebuie să tindă către o anu
mită erudiție, adică să năzuiască 
să înmagazineze în conștiința 
sa o cantitate cît mal mare din 
comorile spiritului uman, chiar 
dacă îi vor fi solicitate în ac
tivitatea sa concretă doar o

parte dintre acestea. Sărăcia si 
îngustimea color caie se mul
țumesc cu ceea ce știu, miopia 
celor care sînt convinși că știu 
tot, îngîmfarea celor care se 
cred infailibili sînt ingenui
tăți care nu pot să nu aibă ur
mări și în limita capacității a- 
cestora de a se manifesta activ, 
inovator, tocmai pentru că îl 
poate pune în situația de a re
descoperi ceea ce se cunoaște 
de mult.

Pe de altă parte, am convin
gerea că în fiecare domeniu este 
posibilă și neceară creația, adică 
nașterea noului, că nu există

o rfttme de atitudine perso
nală ale cărei vibrații se stre
coară și în produsul realizat. 
Nu ne referim aici la inova
țiile în artă, invenții în știință 
sau viziunile inedite în filozo
fie, ci la activitatea umană o- 
bișnuită ale cărei valențe crea
toare nu lipsesc.

Distlngînd creația de recep
tare unii le identifică cu ati
tudinea activă și cea pasivă, 
slmplificînd astfel peste m% 
sură lucrurile. A recepta o 
operă de artă înseamnă a 
o recrea în sensul de a 
reface spiritualicește drumul

ERUDIȚIE
ȘI CREAȚIE
activități în care să nu fie posi
bile note 
personale, 
Afirmația 
dată, sînt 
care sînt __ _
și repetare, rutină și obișnuință, 
în care omul nu poate decît 
să refacă experiența altora.

Există, desigur, mult adevăr 
în această obiecție dar ni se 
pare că a reface ceea ce au 
făcut alții nu se identifică în
totdeauna cu a-i copia. Procen
tul creator este uneori foarte 
mic sau lipsește cu desăvîrșire 
în unele cazuri, dar participarea 
integrală la o activitate sau alta 
presupune, chiar și atunci cînd 
se desfășoară după un model,

inedite, interpretări 
realizări deosebite, 

poate părea hazar- 
doar atîtea activități 
bazate pe stereotipie

parcurs de artist și de a în
cerca — în mod ideal — de a 
te pune în locul lui. Cunoașterea 
limbajului artistic specific, a 
cuceririlor anterioare, capaci
tatea de a integra noul într-un 
sistem va potența $i propria în
cercare de a-1 recrea, în sen
sul că face posibilă o anumită 
detașare și siguranță, condiții 
absolut necesare pătrunderii 
noului și redării sale personale.

Din cele de mai sus n-am 
vrea să se înțeleagă că desfiin
țăm orice distincție între creație 
și receptare, că toți oamenii de
vin artiști, inventatori, inovatori, 
de sisteme filozofice pentru sim
plul motiv că au pregătirea, in
formația, capacitatea de a Be

adecva noului. Trebuie totuși 
să recunoaștem că acesta re
prezintă potențial un capitol care 
ușurează pătrunderea spiritu
lui, în Intimitatea produselor 
culturii iar, alături de talent, 
înclinații, aptitudini reprezintă 
o condiție indispensabilă a unei 
atitudini creatoare.

Dacă nu fiecare om poate înăl
ța o construcție materială sau 
spirituală nouă, atitudinea sa 
față de ele nu este indiferentă. 
Privind printr-o prisma perso
nală o operă de artă, utilizînd 
într-uii scop diferit o invenție, 
având un bagaj cultural vast 
care să permită analogii, asocia
ții și raportări proprii între 
fiecare valoare nouă și sistemul 
în care se integerează înseamnă 
a înălța o aripă inexistentă 
pînă atunci edificiului spiritual 
astfel receptat. Cu cît va fi 
mai larg sistemul de referință, 
cu cît va fi mai bogat arsenalul 
de instrumente cu care mane
vrăm, cu cît va fi mai intensă 
participarea rațiunii și a afec
tului, cu atît șansele de creati
vitate sporesc.

Nevoia îmbinării erudiției cu 
creația devine astfel de netăgă
duit tocmai pentru că cea din
ții reprezintă solul pe care 
crește cea de a doua ca și ori
zontul pe care năzuiește să-1 
atingă. Celor care consideră că 
erudiția este prăfuită, mono
tonă și cenușie în timp ce crea
ția este întotdeauna sclipitoare, 
mobilă și ieșită din comun tre
buie să le amintim că noul apa
re de obicei situat pe un munte 
de fapte din care este extras 
prin sinteză și cărora le rămîne 
întotdeauna profund îndatorat. 
In cultură, imobilismul, pasivi
tatea sau goliciunea nu au dat 
niciodată nimic condamnînd la 
moarte spirituală pe cei ce le 
promovează la fel cum greierul 
din fabulă nu putea trăi fără 
ajutorul harnicei și stringătoa- 
rei furnici.

ION PASCADI

100 de ani de la nașterea lui 
Pirandello. Reușită evocare a 
studenților clujeni. Scenă din 
spectacolul „Astă seară se 

joacă fără piesă".

(Urmare din pag. I)

neșesizabile, iritări banale, zil
nice, care reușesc aproape să 
ne intre în obișnuință. Cineva 
îmi povestea că venirea la timp 
și în condiții optime a troleibu
zului cu care călătorește în 
fiecare dimineață este un eveni
ment care îl descumpănește 
pentru o zi întreagă, este atît 
de neașteptat înctt are darul 
să creeze o stare de agitație. 
Bineînțeles că seamănă a buta
dă, dar cred că Intr-adevăr, a- 
numite condiții favorabile aste- 
nizărij s-au generalizat foarte 
mult, devenind un modus viven- 
di.

Este limpede pentru fiecare 
că între ritmul în care trăiau 
eroii lui Moli6re care-și permi
teau să schimbe în lotcii unui 
simplu salut o sumedenie de 
amabilități prețioase și ritmul 
în care astăzi expediem fie în- 
tr-o sincopă, fie într-un gest al 
mîinii formalitatea unui : „bună 
ziua" este o diferență considera
bilă. Noi nu avem timp, re
ducem Ia minimum posibil ges
turile, cuvintele deplasările în 
spațiu, comprimăm sentimente, 
emoții, atitudini. Secolul vitezei, 
desigur, sîntem solicitați din 
toate direcțiile, informațiile de 
care avem nevoie sînt din ce în 
ce mai multe, mai diverse, vrem 
să știm, să cunoaștem totul. $i 
problema majoră devine aceea 
a adaptării la asemenea condiții, 
a creării atmosferei propice de 
receptare rapidă, firească a rit
mului. Pare paradoxal faptul că 
totuși mai avem timp pentru 
conflicte, pentru schimburi de 
irascibilităti. în mijloacele de 
transport comune, pe stradă, 
sau în magazine. Amlntițî-vă 
de ultima discuție dintr-un 
tramvai, care, urmează. Invaria
bil, o rețetă : o nemulțumire a 
unuia exprimată cu glas tare 
atrage comentariul contradicto
riu al altuia, acestora doi lj se 
alătură alții care transformă 
incidentul într-un conflict. Pu
tem ignora cauzele reale care 
produc nemulțumirea pentru că 
ele sînt uitate repede și rămîne 
doar atmosfera încărcată care 
se propagă din om în om, eare 
favorizează reacțiile contradic
torii nu pentru că toți ar avea 
un motiv de nemulțumire ci 
pentru că toți se simt obligați 
să participe la conflict. Cu alte 
cuvinte, își creează singuri pre- 
mizele astenici. Se întîmplft â- 
desea să ne întrebăm cum și de 
unde a pornit totul, cum de 
ne-âm antrenat și noi întf-0 dis
cuție care, nu numai că nu ne 
privea, dar nici măcar nu știam 
ce a generat-o. Sîntem nemul
țumiți de propria noastră com
portare, nemulțumire care se 
transmite subteran altor mo-

mente ale zilei, altor relații pe 
care le stabilim cu cei din jur. 
Și seara, obosiți, extenuați nu 
atît de orele de muncă ci de 
micile hărțuieli, de infimele ex
plozii ale unei infime iritări, 
mai adăugăm o unitate asteniei 
noastre.

în aceeași discuție citată mai 
»u«, medicul psihiatru Sorin 
Stănescu spunea : „Trebuie, în 
relațiile de la individ la individ, 
să se întărească un așa numit 
spirit civic. Lipsa spiritului ci
vic duce la conflicte și se cre
ează o anumită tendință nevroti
că la agresivitate, la intoleranță 
față de cel din apropiere. A- 
ceastă microintoleranță există în 
proporție destul de largă șl 
este cotidiană. Fa încene în mo
mentul cînd urci în autobuz sau 
troleibuz, în momentul cmd 
te adresezi unui vînzător și așa 
mai departe11.

Cum am putea Introduce acest 
SPIRIT CIVIC, cum să-1 des
compunem în coordonate indivi
duale. particulare și asimilabile 
de fiecare dintre noi ?

Citeam într-o mai veche re
vistă da psihologie Inițiativa 
unui psiholog american care 
propunea o metodă originală 
pentru împiedicarea surescitării, 
asteniei zilnice. Fiecare om ar 
fi trebuit ca în fiecare diminea
ță, înainte de a pleca de acasă, 
să-și repete sieși de cîteva zeci 
de orf următoarea frază : „astăzi 
totul îmi va merge excelent". 
Astfel autosugestionat, omul 
pornea la activitatea zilnică cu 
un optimism și cu o încredere 
preconcepută. îi mergea într-a- 
devfir bine sau nu, asta nu 
are importanță, el reușea să-și 
creeze climatul favorabil calmu
lui. stăpînirii de sine, trecerii 
peste piedicile Ivite pe parcurs.

Metoda este, evident, discuta
bilă dar mi se pare că ea co
respunde unor înțelepte prover
be românești : ..ZIUA BUNĂ DE 
DIMINEAȚA SE CUNOAȘTE", 
sau „CUM ÎȚI VEI AȘTERNE, 
AȘA VEI DORMI".

Așteptăm ca toate motivele 
iritărilor noastre zilnice să 
fie rezolvate din afară, aștep
tăm ca I.T.B.-ul să pună pe 
trasee mașini mai multe. să 
potolească aglomerația, așteptăm 
ca vînzătorii, și ei salariați ca 
și noi toți să aibă cu fiecare 
dintre noi o răbdare îngerească, 
așteptăm ca bunul simț, buna 
creștere să fie, dintr-odată ri
dicate la rangul de legi civice, 
așteptăm o groază de transfor
mări... Dar mereu de la cei din 
jur, mereu îi găsim pe alții 
vinovați de nemulțumirile noas
tre, de irascibilitatea și chiar 
de astenia noastră...

Și noi ? Noi ce facem ?
Un om mai vîrstnic îmi po

vestea o experiență făcută de el 
tocmai pentru a-și demonstra

aleși dacă este sau nu capabil să A 
se enerveze. A început prin ceea “ 
ce el plastic o numea : ZÎMBE- 
TUL DE DIMINEAȚA. Ii zîm- 
bea taxatoarei, vânzătorului, ®
unul șofer care îl admonesta pe 
stradă. Alături de zîmbet, folo- 
sea magica putere a cuvîntului A 
„VĂ ROG*. Cinci litere, atît. 
Efectele erau însă remarcabile. 
Unui zîmbet 1 se răspunde cu A 
zîmbet. este o lege firească, u-“ 
mană, veche de cînd lumea. 
Unui „vă rog* i se răspunde cu 
o altă formulă, sau gest sau pur ® 
și simplu privire politicoasă.

Cred că sînt amănunte zilnice 
pe care noi, suprasolicitații oa-A 
meni moderni, le-am uitat, sînt^ 
formule elementare pe care noi, 
complicații oameni din scolul a 
XX. le ignorăm. Ni se pare fi- " 
resc să comprimăm cererea 
adresată unei vînzătoare prin A 
„vreau să-mi dai" în locul unui® 
banal: „vă rog să-mi dațl’..., 
dar ni se pare de netolerat 
cînd, la locul nostru de muncă, A 
altcineva ni se adresează fără^ 
politețea cuvenită. Sîntem în 
stare să facem un adevărat pro
ces de proastă creștere unui A 
călător care, în loc să ne întrebe 
calm dacă nu vrem cumva să 
înaintăm, ne bruschează fără o a 
vorbă, cu toate că în situație V 
inversă, procedăm similar.

Să fi uitat importanta nuanțe- 
lor ? A acelor mici toleranțe de ® 
care avem nevoie fiecare ? Să fi 
uitat valoarea de netăgăduit a < 
unui zîmbet sincer, a unui cu-A 
vînt politicos în întreținerea 
unor relații binevoitoare cu cei 
din jur? Desigur, știm toate 
acestea. Dar le așteptăm de la W 
alții, uitînd doar că și ei le aș
teaptă de la noi.

Aș vrea, în acest sens, să fac® 
o propunere. Cei care lucrează 
la I.T.B., șoferi sau taxatori, la . 
Trustul alimentației publice sînt, A 
în majoritate tineri. Să încer-^ 
căm o experiență : deasupra sca
unului încasatorului, a casieri- 
țel dintr-un magazin sau altă V 
instituție publică, a vînzătorului, 
să afișăm un îndemn, o Invita- _ 
ție sau cum vreți s-o numim - 
spre ZÎMBET ȘI POLITEȚE. O 
formulă aparent desuetă dar 
care ar avea un mare merit; A 
chiar cei care vor aprecia-o^ 
astfel, vor zîmbi îngăduitori sau

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)

REZUMAT

MOLDOVA. Anal 1911. Haiducul PanleUmon « urmărit de 
jandarmi rurali, de poliflșii |i agentl «eere|l venifl tocmai de I* 
București. Paralel cu toți aceștia — Insă evident ca alt soap — 
își continuă cercetările șl reporterul pe eare „Dimineața'* l-a tri
mis pe urmele haiducului: N. D. Cocea. După indelunși căutări, 
Pantellmon este surprins...

în colibă slnt confiscate: un suman, 0 pălărie veche, o pe
reche de opinci, un pieptar de blană de miel, o traistă cu zece 
kilograme mălai, un ceaun de mămăligă, o tigaie eu fasole, o 
cutie cu brinză de Oaie, un Chimir eu 50 de bani (subl. n.), 
cartușe șl un revolver tncărcat. A mal fost găsită șl o scrisoare 
adresată prefectului (tomnată: Toader Pantellmon, Regele 
pădurilor șl Păunașul codrilor). E de mirare că omul despre
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TELEVIZIUNE
• 17,30 — Pentru cei mici: 

Povestiri pe degete: „întîm- 
plărl cu haz" ; Filmul: „Po
vestiri pe malul apei" • 18,00
— T.V. pentru specialiști • 
18,30 — Curs de limba en
gleză — Lecția a 15-a • 19,00
— T.V. pentru școlari — 1001 
de întrebări : „Evoluția în cai

putere" • 19,30 — Telejur
nalul de seară • 20,00 — Film 
serial : „Thierry la Fronde" 
• 20,26 — Opinia dumnea
voastră • 20,45 — Seară de 
teatru : „Privește înger spre 
casă" de Ketty Frings. Inter
pretează un colectiv al Tea
trului de Stat din Ploiești • 
In pauză : Poșta T.V. • 22,45 
— Panoramic • 23,00 — Te
lejurnalul de noapte.

Intre rupem pentru această săp
tămână obișnuitul nostru colocviu 
cu repere critice, pentru a con
semna, in afara rubricii „Armo
nii sonore", un eveniment cu 
totul deosebit în viața muzicală 
bucureșteana: turneul Filarmo
nicii de Stat din Cluj și al Co
rului Ansamblului de cîntece și 
jocuri din Tg. Mureș — două 
formații de reală și impunătoare 
valoare interpretativă.

Ținuta formației clujene era 
cunoscută din numeroase evolu-. 
ții anterioare. Manifestările re
cente au subliniat strălucit valo
rile ansamblului, capacitatea sa 
deosebită de a penetra cele mai 
diverse partituri, de a alcătui 
programe de mărim interes, bun 
gust ^i substanță, de a transmite 
în rindvl auditorilor cu sponta
neitatea, forța și sugestivitatea 
caracteristică marilor formații, 
mesajul lucrărilor abordate.

In decursul unei săptămirn, Fi
larmonica clujeană a susținut 
două simfonice (dirijor EmU Si
mon și Erich Bergel) și un con
cert al orchestrei de cameră con
dus de inițiatorul și animatorul 
ei permanent: dirijorul Mircea 
Cristescu.

Programele acestor trei con
certe au fost de o maximă di
versitate stilistică, cuprinzând lu
crări de Corelli, Bach, Beetho
ven, Schumann, Franck, Stra- 
vinski, Bartok, C. Țăranu, P. 
Bentoiu, Vasile Herman.

In această arie stilistică for
mațiile clujenilor s-au mișcat cu 
o lăudabilă degajare și profun
zime.

Pentru oricare cunoscător ol 
vieții noastre muzicale este, de 
pildă, indubitabil faptul că inter
pretarea „Petrușcăir și Simfoniei 
lui Frank s-a ridicat la un nivel 
necunoscut încă în București.

Fiecare frază, fiecare accent și 
culoare timbrală, toate detaliile 
de arhitectură a discursului mu
zical au fost conturate cu o lo
gică și o stringență impresionante.

Am putea da multiple califi
cative asupra modului de tălmă
cire a fiecăreia dintre lucrările

ascultate, am putea sublinia pe 
larg modalitățile proprii de in
terpretare.

Am vrea însă de astădată să 
încercăm să răspundem doar 
unei singure întrebări: căror 
factori se datoresc aceste strălu
cite calități artistice ?

Răspunsul, de fapt, ni se pare 
foarte simplu: Concertele sînt 
rodul unei colaborări eferves-
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cente dintre fiecare membru dl 
orchestrei (care dincolo de valo
rile lui individuale este perfect 
conștient de faptul că este un 
component dl ansamblului), dis
ciplinei colectivului, remarcabi
lelor virtuți ale celor trei dirijori

Dam brcfovean Foto: EMIL COJOCARU

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;

l 16.45 ; 19 ; 21,15).
Victoria (orele 8,30; 10,45;
15,30; 18; 20,30), Modern (orele 
‘ ‘ 14 ; 16,30 ; 19 ;„a 9.30; 11,45;

OW 21,30).
EA VA RÎDE 

rulează la Republica (orele 
8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
19; 21,15), Feroviar (orele 10;astrel.vorzimoiingaaunori.au

ironici, dar vor ztmbl, Iei vor- £1». IM». « «•>»>.
crea singuri condițiile unei bune V ArHe
dispoziții cotidiene. Zimbetul ca
,f politețea 5i ca toate gesturile WilLlS.
elementare, simple dar sincere, ABALVL DE ȘIMBATA SEARA —wortUrs— rulează la Luceafărul (orelerulează la Luceafărul (orele 

9; 11,18; 13,30; 18; 18,30;
20,45).

ale atitudinii noastre sînt molip
sitoare, se transmit cu viteza pe 
care numai dorința de înțele- 
gere între oameni o poate WEL DORADO (cinemMCop) 
atinse rulează la Gloria (orele 9;

Vi par. complicat? «*-*”*•
cercăm. Așteptăm primele rezul- w nuare 18 jq__21). 
tate. SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE

• (cinemascop)
___________ _ rulează la Capitol (orele 9,15;

care multe ziare
’Xun..ri*d.^ Ce fees Toatier Fantelimon atunci cînd e luat • j ■■ r. r -r. ■- n
pe neașteptate, în 
chimirul său sînt 
găsiți... 50 de bani. 
Și e de mirare (sau 
demn de a fi re
marcat) faptul că 
prințul Caragea și 
soția sa știa perfect 
de bine ce anume 
își dorește, în fond, 
Pantellmon : o bu
cată de pămînt pe 
care s-o muncească 
(și pe care i-o făgă
duiesc, în schimbul 
predării de bună
voie șl a unei E- 
VENTUALE Iertări 
din partea stăpîni
rii).

Urmăritorii au
parte și de zile mâl norocoase. In noaptea de 21 spre 
22 august 1911, comisarul special CorfesCu telegrafiază 
(din Crăcăoani) Ministerului de Interne, Direcției Poliției și 
Siguranței Generale : s-a dat de urma Iul Pantellmon. Era în 
coliba construită de el însuși, îi)tr-o rîpă, din scoarțe, lătunoae 

‘Si doaște. Ascunzătoarea e făcută de mult, încap în ea doar 
două persoane și înăuntru nu Se află nimic altceva decît un 
ceaun de alamă. Pe semne că, Pantelimon obișnuia să vină aci 
destul de des, căci nimeni nu știa de existența misterioasei co
libe lâ marginea pîfîului din pădurea aflată între Crăcăoani și 
Hangu. Locul e accidentat, în spatele colibei înălțîndu-se un 
perete abrupt, de piatră, impracticabil și deci „acoperindu-i 
SPȘaîsprezece urmăritori trec întîmplător pe acolo, cînd unul 
dintre ei zărește fum ieșind din colibă. Merge să vadă ce-i șl

h*t

OO

(personalități cu totul diferita 
temperamental și conceptual, 
compleilndu-se însă în același 
timp reciproc în opera de edu
care a orchestrei), lipsei de preju
decăți în stabilirea repertoriilor, 
dorinței conducerii orchestrei de 
a surmonta oricare inerții orga
nizatorice sau artistice.

O notă cu totul specială pen
tru ținuta artistică, de-a dreptul 
impecabilă a orchestrei de ca
meră^ excelentă atît în paginile 
preclasice dt și în cele contem
porane.

Concertele Filarmonicii clujene 
ne-au permis în același timp să 
ascultăm pe lingă piese de acum 
cunoscute ale unor compozitori 
români (de altfel nu am ascultat 
pînă acum o interpretare de a- 
ceastă ținută a „Simfoniei" lui 
Pascal Bentoiu și a Secvențelor 
lui Cornel Țăranu) și „prima 
audiție a „Cantilațiilor" lui Ve
rile Hermon — o piesă de rafi
nament coloristic, de o sensibilă 
expresie modernă dar și de o 
pregnantă substanță muzicală.

Această operă de pionierat In 
promovarea muzicii contetppo- 
ra-ne românești și universede l-a 
avut concertul coriștilor din 
Tg. Mureș (dirijori Birtalan Judii 
și Szalman Lârânt). Piesele pre
zentate cu acest prilej de o for
mație a cărei omogenitate, su
dură, elasticitate, sînt cunosoute, 
ne-au demonstrat o dată în plus 
vitalitatea școlii componistice ro
mânești actuale (printre lucrările 
ascultate, toate de o indiscuta
bilă valoare, am aminti pe cele 
ale compozitorilor T. Bratu, 
D. Popovici, T. Olah, D. Capo- 
ianu, M. Jora).

Pentru clujeni, concertele de la 
Ateneu și Sala Radioteleviziunii 
au fost o confruntare de ținută 
In care, trebuie s-o recunoaștem 
deschis, au biruit.

Orchestra a desnonstrat prin 
ansamblul ei, prin dirijorii ei, că 
este la ora actuală — așa cum 
au afirmat în aceste zile și alți 
muzicieni — cel mai bun colec
tiv simfonic. Fără îndoială că 
lansați în competiții internațio
nale, clujenii ar aduce țării și mu
zicii românești laurii unor suc
cese pe care le merită din plin.

P. S. Spațiul nu ne permite a 
consemna decît succint în această 
săptămînă noua premieră a Ope
rei Române: „Chopiniana".

Poeticele valsuri și mazurci au 
găsit în spectacolul montat de 
Oleg Danovski interpreți fideli, 
perfect adaptați stilului. O men
țiune deosebită pentru ținuta de 
înalt nivel artistic, comparabilă cu 
versiunile marilor balerini ai lu
mii, pe care ne-a oferit-o artista 
emerită Alexa Dumitrache-Mezin- 
cescu. Ea a făurit cu artă, farmec, 
originalitate o haină coregrafică 
perfect adaptată muzicii bardului 
polonez.

COSTIN MIEREANU
IOSIF SAVA

TEATRE
11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45), 
Miorița (orele 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W. 
4. C.

rulează la București (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). 

ZILE DE VARA
rulează la Melodia (orele
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,45),

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU
(cinemascop) 

rulează la Lumina 
11,15; 13,30; 16;
Cotroceni
20,30).

GIOCONDA
rulează la_____ _____  _ .
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Union (orele 15,30: 
18; 20,30), Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45; 16; 18,30; 20,45), Buzești 

(orele 15,30; 18; 20,30).

(orele 
. 18.30: “

(orele 15,30 ;

9;

9;
20,45). 

18;

FĂRĂ SURÎ8
Central (orele 9;

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

rulează la Gri vița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20.30), Fla
mura (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45).

CU TOATA VITEZA. ÎNAINTE! 
rulează la înfrățirea (orele 
15,30: 18; 20,15).

UN BĂRBAT Șl O FEMEIE 
rulează la Dacia (orele 9—15,45 
în continuare, 18,15 — 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,30; 15,30- 18; 20,30). Giulești 
(orele 15; 17,45; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

HOCUS-POCUS
rulează la Lira (orele 15,30—18; 
20.30).

NOAPTEA NUNȚII TN PLOAIE 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30: 20).

VIATA IN DOI
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 ; 18,30).

TREI GRĂSUNI (cinemascop) 
rulează la Volga (orele -20,45).

PENTRU CIȚIVA DOLARI
ÎN PLUS (cinemascop)

rulează la Aurora (orele 8.30;
11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Fla
căra (orele 15; 17.45; 20.30).

EROII DE LA TELEMARK 
(cinemascop)

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

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Munca (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

EU. EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Arta (orele 9,15;
11,30; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30). 

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

TOM ȘI JERRY
rulează la Rahova (orele 15,30;
18).

MARȚI 7 MAI 1968

Teatrul Național — Sala 
Comedia Heîdelbergul de 
altădată ora 19,80 ; Sala Stu
dio Topaze ora 19,30 ; Tea
trul de Comedie Opinia pu
blică ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra*4 — Sala 
Schitu Măgureanu Livada 
cu vișini ora 20 ; Sala Studio 
Comedie pe întuneric ora 
20 ; Teatrul Mic Tango ora 
20 ; Teatrul Evreiesc de Stat 
— Uri șirag de perle ora 20 ; 
Studioul I.A.T.C. — Viața • 
un vis ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" — Adresanții ne- 
cunoscuți ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică — Sala din Calea 
Victoriei — Aventurile lui
Plum-PIum ora 17 ; Sala din 
Str. Academiei — Vrăjitorul 
din Oz ora 17.

calcă, din nebăgare de seamă, pe-o creangă care trosnește. Pan- 
telimon sare de la locul lui, buimăcit, căci ațipise lîngă focul 
la care pusese într-o tigaie niște fasole la fiert. Mămăliga era 
gata (jandarmii aveau s-o găsească pe urmă în ceaun, caldă 
și neîncepută — n.a.), iar pe el îl furase somnul așa, dezbrăcat, 
cum se afla (își curățase hainele de noroi și le întinsese la 
uscat; se pregătise oare să intre în Piatra Neamț ? — n.a.). 
Apropiindu-se de gura colibei, Pantelimon dă nas în nas cu 
urmăritorul său.

— Măi, cine-i acolo ? Ce vrei T A... ești din poteră ? Unde 
sînt jandarmii ?

— Nu știu, eu am treburile mele, am venit pentru niște boi, 
nu pentru dumneata...

Dar ceilalți urmăritori răsar ca din pămînt, 1* «oirte mică 
depărtare4’)*

— Feriți-vă ! strigă atunci Pantelimon („cu glas tunător" — 
aveau să declare apoi urmăritorii — n.n.).

De spaimă, doi de afară cad în rîpă, alții se trag numaidecît 
îndărăt. Cu o iuțeală fantastică, Pantelimon trece printre el și o 
ia la fugă, nebunește, pe coasta muntelui.

— Predă-te, Pantelimoane I strigă abia acum, în urmă-1, un, 
jandarm, ducînd arma la ochi.

Foc ! Degeaba ! Numai în Ițari, fără suman, cu capul gol 
ți desculț, în mină cu pușca aa cu două țevi, ca un cerb rănit 
(aveau să se găsească apoi urme de sînge — n.n.) el urcă uimi
tor de ager44).

încercau și jandarmii să urce, dar nu era chip: greoi, sprijmm- 
du-se în armă, cînd făceau cîte o mișcare greșită se d^ieau 
de-a berbeleacul șl reveneau de unde porniseră. Pânteflimoh 
însă era acum sus pe cu2me4t). . » . v ,

...Se dezvă'luiră deodată negurile depărtării și rămase codrul 
uriaș în urmă, cu adîncurile și cu taina lui, codrul ca o ființă 
cu dureri cu mînii, cu plîngeri. Toamna plutea în juru-i ca un 
vis al marții48).

Urmărirea continuă. Ora 18. Urmărirea continuă de trei ore. 
Deși cu jandarmii după el, Panteilimon găsește timpul să obțină 
de la Carol Muller, Vasile Gheorgh® și Petre Nazîru (muncitori 
la fabrica de cherestea „Mitoc") un Suman, un pieptar, o jiletcă, 
o pălărie și opinci, după care dispare de sub privirile paralizate 
ale muncitorilor (150 de oameni) și ala jandarmilor care se 
apropie în goană.

Iată cum descriu scena muncitorii: ne-am pomenit că_ ne 
iese în cale un om desculț, făr^ nimic pe cap, cu pete de sînge
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pe cămașă, cu o pușcă cu două țevi în mînă. A întins arma și 
noi toți am încremenit47). Pe urmă ne-a cerut pe rînd, celor trei 
dintre noi, ce să-i azvîrle fiecare la picioârâ ;

-- Tu zvîrle-ncoa pălăria, tu — sumanul, tu — opincile.
într-o clipă le-a și primit, le-a strîns de jos și, trăgîndu-se 

înapoi, a dispărut48). Un sergent de Jandarmi venea către noi, în 
pas întins, și ne strigă să punem mîna pe Pantelimon, dar nu 
ne-am dezmeticit48).

Apoi, potera îl reîntîlnește pe Pantelimon în pădurea Mitocul 
lui Bălan : sînt față-n față la 200 de metri distanță, însă nimeni 
nu trage asupra lui, intimidați de asemenea, de neașteptata apa
riție. Prilej excelent pentru o nouă fugă.

«) După capturare, Pantelimon explică : și-a făcut coliba ca 
să mai aibă, din cînd în cînd, un locșor de odihnă, căci uneori 
era mult prea istovit și nu găsea unde trage.

4S) „Dacă erau oameni curajoși, puteâu să se arunce asupra lui 
și Să-1 înconjoare Cu mîinile". („Dimineața", 25 august 1911).

4I) Cînd au dat în colibă de mine — mărturisește Pantelimon 
mai tîrziu — am strigat deodată: „Măi, cine-i acolo ?', au 
înghețat ca sloiul, nu-i vorbă că nici eu n-am mai stat la 
gînduri, că te pomenești că sloiul dezgheța șl mu înhăța, și am 
rupt-o la fuga pină m-au pierdut. Am alergat așa pînă mi 
se făcuseră tălpile picioarelor — mă descălțasem de opinci cînd 
m-au găsit in colibă — tot una de sînge“.

“) Pantelimon, după capturare : „Vărgații (jandarmii — n.n.) 
erau atît de aproape de mine, îneît — cu o mică sforțare — 
m-ar fi putut prinde de mîini“.

*•) Din M. Sadoveanu („CodruV*).
Muncitorii, de teama represaliilor desigur, spun c-au fost, 

pur și simplu, dezbrăcați. Dar Pantelimon era singur, ră- 't 
și obosit, cu jandarmii imediat înapoia lui (la doar 200 de metri), 
pe cînd muncitorii erau în număr de... 150.

88) „Din ochii celor 150 de lucrători înmărmuriți, fascinați** 
(„Dimineața**, 23 august 1911).

°) „Atîta de extraordinară, de tragică și de neașteptată fusese 
apariția lui Pantelimon, tncît, după ce se mai dezmeticiră, 
lucrătorii povesteau că privirea lui îi hipnotizase, că le-ar fi 
fost literalmente imposibil să fi făcut cel mai ușor gest, cea 
mai nevinovată mișcare" (ibid'""'.
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— Ce adunare, dom’le ? Nu 
știu nimic.

Și curios, și vroind parcă să-și 
scuze neinformarea, se adresează 
tovarășilor de muncă din apro
piere : Măi, voi știți ceva ? V-a 
anunțat că vineri e adunare ?

Ceilalți sînt la fel de contra- 
riați :

Gheorghe Olteanu : — Nu ne-a 
anunțat nimeni, îi răspunde sim
plu colegului. Față de noi se 
simte dator să adauge :

— Știți cum e la noi, la mon
taj. Te-anunță-n ziua cînd ai șe
dința. La terminarea schimbului, 
cînd să pleci acasă.

Grigore Kovacs : — Nici eu nu 
știu nimic.

— Nimic ?
—• Nimic, nimic. Podaru, se

cretarul nostru, nu ne-a spus.
Vasile Peter: — O să se facă 

probabil convocator.
— Dar astăzi e miercuri...
— Da, adevărat...
Mircea Florian : — Zicea un 

coleg că ar trebui să fie ceva 
luna asta, că din decembrie n-am 
mai avut. Da, eu știu ?

De la om la om străbatem în
treaga secție de montaj, apoi alte 
secții și nu obținem vreun ră-

spuns care să ateste cit de cit 
exactitatea informațiilor de la 
comitetul municipal. Discuția cu 
tovarășii care „răspund" de pre
gătirea ei ne revine insistent în 
memorie :

— E pregătită, tovarășe 
Stoica ?

— Bineînțeles. Am fost 
și eu, a fost și tovarășa 
Cozma. Eu de două ori, 
dînsa de două ori.

— Tinerii știu ?
— Cum să nu. S-au ți

nut adunări ale vechilor 
organizații, au fost desem
nați reprezentanții in co
mitet. *

Căutări repetate și în sfîrșit gă
sim, pare-se, un asemenea repre
zentant. Recomandarea, parțial 
exactă. Lăcătușul montator Su- 
ciu este chiar locțiitorul secreta
rului comitetului U.T.C. pe 
uzină.

— Nu știu nimic. Nu mă ocup 
eu. Se ocupă alții.

Discuția pe care am fi dorit-o 
ne este refuzată. Locțiitorul se
cretarului pare să aibă motive de 
supărare. Deși, în absența secre

tarului, sarcina de a conduce ac
tivitatea i-ar fi revenit firesc și 
statutar lui, comitetul municipal, 
gîndind în perspectivă, a „orien
tat-o" spre un tehnician sosit în 
uzină abia de o lună de zile, Va
ier Girbovan. Lui i se adresează 

’comitetul municipal, cu el tra
sează activiștii acestuia, el este 
chemat să se ocupe. La sprijinul 
său am apelat și noi, fiindcă așa 
ni s-a recomandat, dar sprijinul 
l-am dat pînă la urmă noi, mij- 
locindu-i primul contact cu ti
nerii, ajutîndu-1 să-și învingă o 
reținere evidentă pe care i-o da 
necunoașterea oamenilor. Și, des- 
cifrînd cauzele supărării lăcătu
șului Suciu în nedelicatețea cu 
care se intrase în treburile lui, 
ale organizației, discuția de la co
mitetul municipal revenea insis
tent în memorie :

Două zile doar. Vineri aveți a- 
dunare !

Vasile Secară, controlor de ca
litate : Am avut luna trecuta. Nu 
se fac odată la trei luni ? Parcă 
așa știu.

îi explicăm, ne explică și el și 
ne propune să ne adresăm pen
tru explicații lăcătușului loan 
Mureșan: e secretarul comitetu
lui U.T.C. al secției a doua.

Și iar :
— Ce mă întrebați pe mine ? 

Am fost luna trecută, ne-a des
ființat. Se face organizație mare.

— Cînd ?
— ?!
Poate știe Vasile, sîntem în

demnați să continuăm ancheta.
Vasile Sucală, reprezentant în 

comitetul U.T.C. al tinerilor din 
sectorul 3 montaj :

— Dacă nu știu cei cu funcții 
mai mari, de unde să știu eu ?

Din nou memoria ne solicită :
A. Stoica : S-ar putea 

ca Girbovan nici să nu fie 
ales.

Oamenii nu-l cunosc, e 
plecat de mult.

Gh. Ardelean : — Ca 
activist, nu era grozav, dar 
la nivelul unei întreprin
deri poate se descurcă...

— E pregătită ?
— Bineînțeles. Am fost 

și eu, a fost și tovarășa 
Cozma. S-a făcut proiectul 
programului de activități, 
a mai rămas să fie defini
tivat, e gata.

SĂ FIE C UM O FI, 
NUMAI SA FIE?

Sîntem în cartierul Gheorghi- 
eni. La marginea orașului. Acolo 
unde constructorii înalță un alt 
oraș. împreună cu Gheorghe Ar
delean, secretarul comitetului 
municipal U.T.C., străbatem a- 
leile dintre blocuri și ne îndrep
tăm spre clubul S.M.T. Aici ur
mează să aibă loc adunarea ute- 
ciștilor de la Grupul 5 construc
ții. Sala e plină de mult. Doar în 
spate, cîteva bănci neocupate

Ora începerii a trecut. Dar iată, 
în sfîrșit, cineva se apropie de 
masa prezidiului :

— Tovarăși, adunarea noastră 
se amînă. Se amînă pentru 
miercuri la aceeași oră.

Motivul l-am aflat și noi odată 
cu tinerii : nu se prezentaseră 
toți invitații. Alte motive nu 
există. Nici nu puteau să existe. 
Adunarea fusese pregătită, or
dinea de zi anunțată, proiectul

programului de activitate, a că
rui dezbatere urma să constituie 
scopul principal al adunării, ia- 
tă-1, secretarul U.T.C. e gata să-l 
prezinte. Un proiect gîndit, un 
proiect superior celor precedente 
și prin volum, dar mai ales prin 
prevederi, care, după cum ni se 
spune, e opera întregului comitet.

Membrii comitetului sînt de 
față, au mai rămas în sală și 
după plecarea tinerilor, așa că 
pot confirma. Curioși, întrebăm :

1. — CUNOAȘTEȚI OBIEC
TIVELE DIN PROIECTUL DE 
PROGRAM PE CARE-L PRE
ZENTAȚI TINERILOR?

2. — CARE ACTIVITĂȚI 
VI SE PAR MAI INTERE
SANTE ? LA CARE DIN ELE 
VA SIMȚIȚI TENTAT SA VA 
ADUCEȚI CONTRIBUȚIA ?

3. — AU TOATE ȘANSE 
DE REUȘITA?

Și ni se confirmă :

DANIELA NISTOR VIOREL BENEA

Cunosc proiectul. Eu l-am 
transcris pe curat.

Excursiile prevăzute sînt 
mai distractive. La acestea 
mi-aș putea aduce și contri
buția.

Șanse de realizare ? Nu 
toate. Întrunii ea pe care ne-am 
propus-o, de pilda, sînt sigură 
că nu va izbuti, nu se va 
face. Ne-am mai propus de 
multe ori și întotdeauna s-a 
întîmplat așa.

Nu cunoaște proiectul. I se 
pare interesantă o discuție 
despre bunele maniere. Nu 
știe însă dacă s-a prevăzut. 
Se îndoiește că vor izbuti 
toate acțiunile propuse. „Ti
nerii știu să ceară în adunări, 
dar pe urmă nu prea vin. Așa 
că"...

ing. ALEXANDRI' RANGA EVA 1ACOB

TIBERIU CHIOREANU

A participat la întocmirea 
proiectului de program. Cea 
mai interesantă acțiune i se 
pare întîlnirea cu un confe
rențiar universitar. „Cînd le 
vorbește cineva competent, 
tinerii manifestă interes". 
De ajutat, va ajuta la acțiunile 
de muncă patriotică. „Mă a- 
trag, și am și ceva experiență".

Crede că dacă comitetul 
U.T.C. și-ar da interesul, ar 
putea reuși toate. Numai că 
„sînt prea puține activități dis
tractive. Clubul merge prost 
dar nu ne-am propus nimic 
în privința lui. Nu știu dacă 
vom reuși să atragem tinerii"...

După cum se vede, toți mem
brii comitetului au rezerve. Pro
iectul a fost întocmit împreună, 
discutat de toți membrii comite
tului, în ședință de comitet, și 
totuși, acum, se îndoiesc de ceea 
ce ei înșiși voiau să propună a- 
dunării. Fie-ne permisă, atunci, 
încă o întrebare :

Cunoaște programul în 
mare. „Am cam uitat sub- 
punctele".

Consideră drept cea mai in
teresantă acțiune propusă 
campionatul șantierului la 
fotbal. „La toți ne place". 
Programul se va realiza, dar 
nu integral. Dacă vom aprecia 
reușita acțiunilor și după nu
mărul participanților, atunci 
cred că puține din cele ce 
ne-am propus vor constitui 
succese veritabile.

Proiectul, îl cunoaște și nu 
prea. „Am venit la adunare 
din concediu, m-am uitat peste 
el. Ar fi trebuit să avem șe
dință de comitet dar nu s-a 
ținut atunci cînd am fost 
chemată". Cît privește per
spectivele de realizare, ace
leași îndoieli : „Sînt niște con
ferințe pe care le-am avut și 
anul trecut, și anii trecuți, de 
fiecare dată în aceeași lună, 
la aceeași dată. De sărbători. 
Sînt acțiuni pe care ni le pro
punem mereu. După șablon".

DE CE N-AȚI SPUS TOATE 
ACESTEA ÎN ȘEDINȚA 

DE COMITET?

— Eu n-am fost la ședință...
— Dar le-ați fi spus ?
— Nu știu...
Ceilalți au fost însă și nu le-au 

spus.
— Ne-am obișnuit și noi prea 

mult ca în comitet să fim toți de 
aceeași părere.

— Sinceritatea are nevoie de 
un climat...

— Și ședințele noastre, de co
mitet, sînt tot șablon. Le facem 
ca să le facem. •

— Să fie cum o fi, numai să 
fie,

legînd procedeul anchetei, ne-am asumat cu 
bună știință riscul de a fi și noi, la rîndu-ne, 
întrebați:

— Cum adică, au loc atîtea adunări și voi 
vă opriți tocmai la astea ? La una nepregăti
tă, la una care nu s-a ținut și la una care s-a 

ținut cum s-a ținut?
Ne-am pregătit și pentru o asemenea întrebare. Și nu din 

prudență răspundem : cele trei cazuri sînt, intr-adevăr, cazuri 
rare. N-am mai întîlnit nici noi pînă acum deși fără falsă mo
destie, mărturisim că îndatoririle redacționale ne-au purtat pe 
la multe adunări. Și despre multe v-am informat. Ne-am oprit 
de data aceasta asupra celor trei „cazuri negative" din moti
vul că, spre neșansa lor, în pregătirea și desfășurarea acestor 
adunări s-au împletit neajunsuri pe care rareori Ie întîlnești 
grupate la un loc. în amalgamul întîmplărilor relatate, însuși 
cititorul a putut descoperi fapte, atitudini, gesturi sau reacții
cărora, iniîlnindu-’ răzleț, ru le-a putut bănui pe de-a între
gul implicațiile.

Oricum, existența unui proiect 
de program e o dovadă. Cu con
sultările pe care le presupune, 
face parte din pregătire.

Să vedem proiectul :
V. Girbovan: — Nu e încă

definitivat. E în ciornă. E la 
Suciu.

Suciu: Nu-i la mine, e acasă.
12 membri din comitet sînt 

plecați într-o excursie în străină
tate, se întorc joi seara, înainte 
de adunare („Cînd se vor în
toarce, definitivăm programul" — 
Girbovan).

Cîțiva lucrează în alt schimb. 
Și totuși, reușim să găsim unul : 
Maria Varga, tehnician contabil. 
Surpriză : nici ea nu știe nimic 
de adunarea planificată pentru 
Vineri.

Poate despre proiectul de pro
gram ?

— Nu știu, să știți. N-am fost 
chemată anul acesta la nici o șe
dință de comitet.

Și din nou discuția cu cei care 
„răspund" :

— Se poate ține vineri 
adunarea ?

— Se poate!

Se poate...CE SEMNIFICAȚIE AU AVUT APLAUZELE?
Sincer contrariat, secretarul 

comitetului municipal U.T.C. 
£ ne expune faptele :

— Hotărîsem în birou ca se- 
cretarul U.T.C. de la „Metalul 
roșu" sâ fie schimbat. Statu
tar, aveam dreptul s-o facem 

_ și această măsură era mai 
V mult decît necesară.

Mi-a revenit sarcina de a 
• rezolva această chestiune. A 

fost convocată adunarea ute- 
ciștilor. Am condus-o perso- 

A nai. N-a fost deloc ușor. Spre 
™ surprinderea mea, cînd am 

propus schimbarea lui Deac 
A Isidor, ceilalți tineri s-au ri

dicat împotrivă. Doar patru au 
votat pentru. Mă întreb și a- 
cum : care să fi fost explica
ția ?

Nedumerirea tovarășului Ar
delean ni se părea și nouă 

«O, întru totul întemeiată. Argu- 
“ mentele erau convingătoare i 

Deac Isidor nu se afla la pri- 
A ma abatere. Fusese și sarrcțio- 
w nat. Mai întîi o poveste cu o 

pușcă de tir, la o petrecere. 
A Apoi, gesturi brutale față de 
w colegii de muncă, atitudini de 

îngîmfare. Iar acum — iată și 
A încurcături sentimentale — o 

altă poveste, cu o fată, care-i 
trădează concepțiile ciudate 

de- A despre viață, despre familie. C3-1 . ....— Am insistat. Le-am spus 
și tinerilor motivele. Și totuși 
a trebuit sa acceptăm ca Deac 
să rămînă în comitet. Ba mai 
mult, a obținut chiar și aplau
ze. Pentru ce, nu știu. Să a- 
probe oare tinerii de la „Me
talul roșu" o comportare ca a 
lui ? Să încuviințeze oare fapte 
care nu numai că nu fac cinste 
unui tînăr, dar îl și con
damnă ? De unde atunci 
ceastă solidarizare ?

Pătrunzînd amănuntele în- 
tîmplării, ne-am pus și noi a- 

@ celeași întrebări. Am încercat 
însă să aflăm și răspunsul. 
Ne-am adresat chiar tinerilor 
din întreprindere : DE CE 
L-AȚI APLAUDAT PE ISI
DOR ?

Transcriem :
Teodor Molnar : Nu m-am 

așteptat ca ședința să fie pen
tru schimbarea lui Deac. Pe 
convocator scria altceva. Luat 
prin surprindere, am devenit 
chiar nervos.

Ing. Crețu : Cînd hotărăști 
£ asupra unui lucru trebuie să 

te gîndești bine, pe îndelete. 
Mai ales cînd e vorba de așa 
ceva. Or, nouă ni s-a cerut să 

___ ____________ o_____ hotărîm așa, cît ai bate din 
repede la o comisie de cenzori. £ palme.

i . . Alexandru Bekb : Deac o— Pune, mai, acolo, ce stai, ,
parcă ce au de făcut! 3 fl avind ?! eî lipsurile lui dar

Și, fără voia noastră, ni se în- îl știam cu Diplomă de Onoare, 
fățișa acum și modul cum fusese lăudat mereu...
întocmit proiectul programului de * Gheorghe Țiclea : Noi îl știm 
activitate. Același principiu :

— Să fie cum o fi, numai să de om foarte bun. Ni s-a spus 
fie! W că are comportări imorale.

LIVIU CRIȘAN

Proiectul îl cunoaște, < 
sigur. Ca secretar, urma sa-1 
prezinte adunării. Interesante 
i se par toate acțiunile. Se A 
va ocupa însă de cele de 
muncă patriotică. In noua or
ganizare a comitetului ur- £ 
mează să răspundă de acest 
resort. „Mi l-au dat alții. Eu 
mă pregătesc însă pentru ba- 
calaureat și nu prea am timp". 
La a treia întrebare, răspunsul 
e la fel de laconic : „Noi ne 
propunem întotdeauna multe Q 
obiective dar mereu nu se 
fac. N-are cine“.(?l).

Notînd replicile întretăiate ale 
convorbirii, am reținut și afirma
ția, trădînd un anume regret, a 
unuia din membrii comitetului : • 
„O asemenea discuție ar fi tre
buit s-o avem în comitet, în fața 
întregii organizații". Și încercînd £ 
să intuim ceea ce i-ar fi putut 
împiedica s-o facă, gîndul ni se 
poticnea insistent de un alt dia
log, al cărui martori pasivi am 
fost, cu cîteva minute înainte de 
a afla că adunarea se va amîna..

în sediul comitetului U.T.C., 
secretarul municipiului îi dădea 
o mînă de ajutor secretarului or
ganizației de la Grupul 5 con
strucții. Privind adunarea, bine- A 
înțeles. "

— Ia o hîrtie și să ne gîndim _

Contextul în care le-am găsit în cele trei organizații din mu
nicipiul Cluj dezvăluie consecințele cele mai adinei, neajunsu
rile pe care le poate provoca prezența lor în viața unor orga
nizații, în stilul lor de muncă. îndemnul la exigență, Ia res
ponsabilitate, la o atitudine fermă față de orice abatere de la 
normele care trebuie să guverneze activitatea de organizație, 
munca organelor și activiștilor U.T.C. — concluzia celor trei 
reportaje-anchetă — transpare cu evidență din însăși nararea 
faptelor. Drept care, ne permitem în încheiere doar cîteva su
blinieri.

PENTRU PRIMA ANCHETA. Un lucru știut și iar știut; o 
adunare trebuie pregătită. Din timp, cu atenție, cu migală. Dar 
cine s-o facă ? Unu-doi membri din comitet, un activist de la 
municipiu, sau este o acțiune care cere implicit participarea 
tinerilor înșiși? Întîmplarea de la „Tehnofrig" demonstrează 
că de răspunsul la această întrebare depinde totul.

PENTRU A DOUA ANCHETA. Un subiect de meditație : 
sinceritatea. Să medităm la el cu glas tare. Fiindcă, a avea o 
părere care poate determina succesul colectivului și a nu ți-o

a-

Dar noi nu le cunoaștem. De 
aceea am fost nemulțumit.

loan Mateiu : Adunarea a 
decurs bine .pînă la un punct. 
Pînă cînd am aflat scopul ne
anunțat. Cum să sancționezi 
un om fără să-i știi faptele ? 
Desigur, așa' cum ne-au fost 
spuse, lucrurile nu sînt deloc 
plăcute. însă noi nu știam ni
mic. Și nici în adunare nu ni 
s-a spus limpede de la în
ceput.

Răspunsul lăcătușului loan 
Mateiu conține în el esența tu
turor celorlalte răspunsuri. 
Nici loan Gînscă, nici Dezi- 
deriu Berki, nici Mihai Kere- 
keș și nici un alt tînăr nu s-a 
gîndit să aprobe fapte ca cele 
săvîrșite de Isidor. Dimpotrivă, 
cuvintele lor mărturisesc că le 
condamnă, că în ochii lor a-

GHEORGHE ARDELEAN 
secretarul comitetului 

municipal U.T.C.

MIHAI KEREKEȘ

semenea abateri, ca și cei care 
le săvîrșesc, nu se bucură de 
prețuire. Și sînt unanim de pă
rere că unui om cu astfel de 
comportări nu i se poate în
credința mandatul de a con
duce un colectiv. In această 
privință, poziția tinerilor este 
Intrutotul identică cu cea a 
comitetului municipal U.T.C.

Atunci ?
Adevărata explicație a reac

ției lor din adunare este alta. 
O găsim în aceleași răspunsuri.

Dialog cu lăcătușul Dezide- 
riu Berki:

— A trecut aproape o 
săptămînă. zicem noi. Te-ai 
mai gîndit între timp. Dacă 
s-ar pune acum din nou la vot, 
cum ai vota ? „Pentru" sau 
„contra"?

— Nu știu...
— E o chestiune în care nu 

te poți abține.
— Atunci, „contra", cred.
Simțim însă că nu ne-a spus 

totul. Și, propunîndu-ne răb
dare și obiectivitate, mai aș
teptăm. Nu mult.

— Dacă s-ar întîmpla tot ca 
atunci, aș vota „pentru".

Cuvintele lui Dezideriu Ber
ki, ca și ale inginerului Crețu, 
dezvăluie pe deplin mecanis
mul intim al acestei pendulări 
între „pentru" și „contra" : 
dacă s-ar întîmpla tot ca a- 
tunci... Ce s-a întîmplat însă 
atunci ?

— Isidor n-a săvîrșit totul în 
ultima săptămînă. Lipsurile le 
avea mai de mult. Noi nu 
le-am cunoscut. Iar cei care 
le-au știut le-au tolerat. Abia 
acum am aflat și noi că ar fi 
fost discutat în biroul munici
pal, că ar fi fost sancționat.

— Noi știam că are Diplo
ma de Onoare, cei care veneau 
la noi îl lăudau, intervine și 
loan Mateiu. Mă întreb : dacă 
nu era adunarea aceasta, cînd 
am fi aflat și noi ?

Așadar, lucrurile se limpe
zesc. Reacția tinerilor este 
reacția răspunderii, a răspun
derii pentru ceea ce faci. Ei 
nu puteau accepta propunerea 
celui care a condus adunarea 
fără să dispună de datele ne
cesare unei judecăți drepte, a- 
tente, nepripite. Mai ales că 
„nici în adunare nu ni s-a 
spus limpede de la început". 
Chiar și atunci cînd le-au ce
rut, explicațiile au fost eva
zive, echivoce, abstracte. Iar 
lor li se cerea o atitudine con
cretă.

Și încă un motiv se adaugă. 
Desărcinarea lui Isidor presu
punea obligatoriu ca locul lui 
să fie luat de altcineva. Comi
tetul municipal se și gîndise 
cine. L-a și propus adunării. 
A fost acceptat. Insă fără a- 
plauze. Explicabil. Iată doar 
părerea celor ce l-au propus : 
„Nu se ridică la nivelul lui 
Deac, apreciază tovarășul 
Gheorghe Ardelean. N-are a_ 
ceeași priză la oameni, aceeași 
pricepere organizatorică".

Interesant ! Nici în această 
privință părerea tinerilor nu 
diferă de cea a comitetului 
municipal. Numai că, puși să 
aleagă între unul și altul, s-au 
gîndit pare-se că trebuie s-o 
facă cu aceeași atenție și se
riozitate, cu aceeași gîndire 
matură. Răspunderea față de 
organizație le cerea ca, renun- 
tî nd la un secretar, să cîntă- 
rească bine ca locul lui să fie 
luat de un altul mai bun...

spune, mai ales cînd ai datoria s-o faci, înseamnă a-ți știrbi tu 
insuți calitățile pentru care oamenii ți-au acordat încrederea 
lor, a te priva tu insuți de satisfacții și împliniri. Curajul opi
niei presupune, evident, un anume climat. Cu ce a rămas atunci 
datoare organizația U.T.C. de la Grupul 5 Construcții față de 
ea însăși ?

PENTRU A TREIA ANCHETA. Dintre multele întrebări pe 
care Ie suscită întîmplarea de Ia „Metalul roșu", una reține în
deosebi atenția: au dreptul uteciștii să cunoască în amănunt 
viața celor pe care îi aleg în fruntea organizației lor ? Unii 
spun „da", alții spun „nu". Pentru care optează Comitetul mu
nicipal U.T.C. ?

ȘI PENTRU TOATE TREI. Pe acestea Ie lăsăm în seama Co
mitetului municipal și a Comitetului județean Cluj al U.T.C. 
Sînt cei mai în drept, cei mai îndreptățiți și cei mai datori s-o 
facă.

N. ARSENIE
D. MATALA
M. TACCIU 

și fotoreporterul C. CONSTANTIN
DEZIDERIU BEKK1



PAGINA 4 SClNTEIA TINERETULUI

CALENDAR
Soarele răsare la ora 5,08 
și apune la 19,19
Numele lunii derivă din 

cuvîntul latin MAJUS, 
comparativul adjectivului 
MAGNUS, care înseamnă 
MARE. I se spune astfel, 
pentru că în această pe
rioadă vegetația crește mai 
mare, se dezvoltă. Roma
nii au dedicat-o lui A- 
polo, înfățișînd-o ca un 
om cu un coș de flori pe 
cap. Popular, i se mai 
spune FLORAR.

• TIMPUL PROBABIL: 
Începînd cu această lună 
solul Europei se încălzește 
simțitor, iar presiunea ae
rului scade apreciabil, în 
timp ce apele reci ale 
Atlanticului mențin o pre
siune ridicată. Ca o con
secință a acestei denive
lări barioe între ocean și

uscat, deasupra continen
tului se produc invazii de 
aer umed care dau ploile 
de primăvară din țara 
noastră (mai ales în a 
doua jumătate a lunii).

• V1NĂTORII pot în
cerca încă pînda la coco
șul de munte. De aseme
nea, se pot vîna răpitoa
rele, mai ales că în aceas
tă lună vînatul cu pene se 
află în perioada clocirii.

• PESCARII pot da, în 
apele de munte, la păs
trăv. In apele de șes : pe
rioada „bătăii'* peștelui; 
deci, undița acasă 1

• TURIȘTII au două 
invitații de onoare pentru 
această lună : pădurea de 
liliac de la Ponoare și 
Poiana narciselor la Po
iana Vadului’ ; de la Bra
șov, 60 km spre Făgăraș.

Tușnad

E știut că în Consfătuirea pe 
țară a Uniunii Tineretului Co
munist, printre alte1 probleme, 
a fost dezbătută pe larg îmbu
nătățirea muncii de educație a 
tineretului, punîndu-se un ac
cent deosebit pe cunoașterea, 
valorificarea și folosirea mari
lor fapte ale trecutului de luptă 
al poporului nostru. Cum se 
gîndește Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. să folosească 
un astfel de tezaur nemuritor ? 
Ce măsuri vor fi întreprinse de 
organizațiile U.T.C. din județ 
pentru păstrarea și valorifica
rea monumentelor patriei, a fo
losirii acestora în munca de e- 
ducație a tineretului ?

— Cunoașterea de către tineri 
& trecutului glorios de luptă al 
poporului nostru, a tradițiilor 
revoluționare ale clasei munci
toare din Valea Prahovei repre
zintă pentru organizația noastră 
județeană U.T.C. un obiectiv de 
frunte, de care ne ocupăm în 
mod deosebit. Fiind în asenti
mentul organizațiilor U.T.C. din 
orașele județului nostru, cu 
sprijinul acestora, am trecut la 
o judicioasă muncă de cerce
tare, selectare și înregistrare a 
monumentelor legate de trecu
tul istoriei patriei, la întocmirea 
unor monografii detaliate a a- 
cestora. E un prim pas necesar 
pe care îl facem acum, odată cu 
preluarea și îngrijirea de către 
tineri a monumentelor. In viito
rul apropiat, dintre cei mai buni 
tineri, îndrăgostiți de istoria 
patriei vom recruta ghizi vo
luntari, care să fie în stare să 
explice cu competență mono
grafia locurilor, nu numai tine

rilor din localitate, dar și altora, 
care vor drumeți în sezonul es
tival prin județul nostru.

— Ați putea să ne explicați 
ce vor afla tinerii din țară care 
vor poposi pe aceste meleaguri 
de la ghizii organizațiilor U.T.C. 
pe care îi pregătiți ?

— Mulți dintre el au auzit

jnotnd un rol pe care tinerii 
greu l-ar putea înțelege fără 
explicații.

Dar cite lucruri interesante 
nu pot fi spuse despre vremu
rile îndepărtate .’ Numeroși ute- 
ciști, dornici de a afla cit 
mai multe despre aceste lucruri, 
sînt prezenți pe șantierele ar
heologice, dau ajutor specialiș
tilor la săpături, organizează cu 
sprijinul acestora muzee ale ti
neretului, pe care să le poată 
prezenta și altora, care vor veni 
pe aici în vizită. Primele astfel 
de muzee au și început să fie

— Activiștii noștri — fără a 
impune organizațiilor U.T.C. o 
metodă ori alta — vor avea gri
jă să explice tinerilor lucrurile 
demne de reținut pe care ei 
le-au întîlnit în alte organizații 
U.T.C. prin care au trecut.

în curs de pregătire sînt mon
taje literare, medalioane, evocări, 
documentare și se fac ample 
pregătiri pentru expediții de 
studiu privind cunoașterea celor 
mai semnificative episoade din 
activitatea și lupta poporului 
nostru. La ele sînt antrenați o 
serie de specialiști tineri ea :„pantheokui pmomr

IN GRIJA Șl ATENȚIA
TINE
vorbindu-se uneori, chfir și în 
proverbe, despre Codrul Vlăsiei. 
Astăzi acesta pare un obiect de 
legendă. Cîți dintre ei știu însă 
că acesta a existat pînă aproape 
în zilele noastre, la sud de mu
nicipiul Ploiești ? Era format 
din păduri seculare de stejar. 
Urmele sale mai dăinuie și a- 
cum în stejarii de la Ghighiu, 
în crîngul lui Bot, în grădinile 
mărginașe ale vechiului oraș. 
Cu aceasta însă nu am spus 
totul. Acest codru, care se în
tindea pînă la Giurgiu, a dat 
omului lemn de construcție, a- 
dăpost în vremuri de bejenie,

R E T U L U I
Răspunde CONSTANTIN OANĂ 

prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al U.T.C.

amenajate de tinerii unor loca
lități ca : Tîrgșor, Drajna, Bă
nești, Bătrîni și altele.

Cunoscînd toate aceste lucruri, 
l-am întrebat pe tovarășul prim- 
secretar cum va generaliza co
mitetul județean inițiativa bună 
a unor organizații U.T.C.

profesori de limbă și literatură 
română, de istorie, cercetători 
arheologi.

— Intîlnim un termen nou, in
teresant : expediții de studiu ale 
tinerilor. Vreți să comentați pu
țin acest lucru ?

— Desigur. La sugestia tine
rilor, în prezent definitivăm 
posibilitatea organizării unor 
astfel de expediții de studiu, pe 
care le vom realiza prin inter
mediul unor ștafete de masă, pe 
o serie de itinerarii istorice ca : 
drumul parcurs de Mihai Vitea
zul spre Ardeal; al lui Cuza

Vodă spre Capitală ; al lui Ni- 
colae Bălcescu în județul Pra
hova ; al luptătorilor comuniști 
participanți (în Bucegi) la pre
gătirea insurecției armate. Cu 
hărțile și bus-olele în mînă, par- 
ticipanții la expediție vor par
curge itinerariul pe jos, făcînd 
cunoștință cu monografii ale lo
curilor străbătute de către îna
intași, cu vechea și noua isto
rie a așezărilor, cu realizările 
înfăptuite de oamenii muncii în 
anii regimului nostru. Pe traseul 
parcurs, ei vor face fotografii, 
își vor lua notițe, pentru a po
vesti și altor tineri învățăturile 
desprinse cu prilejul expediții
lor și a-i cointeresa și pe ei să 
ia parte la expedițiile viitoare.

Toate acestea țin însă de în
ceputuri. Pe parcurs, comitetul 
județean își propune să înfiin
țeze cluburi turistice ale tine
retului în orașele mai mari. La 
Vălenii de Munte se studiază 
reînființarea unei universități 
populare a tineretului, care să 
poarte numele marelui cărturar 
N. Iorga și care să dea putință 
pregătirii mai profunde a tineri
lor îndrăgostiți de istorie, etno
grafie și folclor. Alte acțiuni, 
menite să înlesnească apropie
rea intimă dintre tineri și trecu
tul patriei, așteaptă la pragul 
realizării lor concrete.

ION TEOHARIDE

KB c T ■s \ A R

I
• Nu utilizați pastilele de

I spirt solid în locuri închise 
(cabană, cort) ; emană gaze 
vătămătoare, mai ales pentru 

a ochi.
• • Un măr pus în pachetul
Iln care este păstrată pîinea 

împiedică uscarea acesteia.

• Dacă inttlnițl în drumul

Idv. flori de soc sau ricină, 
culegeți-le ! Atîrnînd aceste 
flori (după ce au fost us-

Icate) în cameră, cabană sau 
cort, sînt alungate muștele.

Ie în cazul cînd vă sur
prinde pe drum o furtună 
însoțită de descărcări riec- 

trice, aruncați la distanță 
Ipioletul ! Aparatul fotogra

fic, bidonul sau alt obiect 
metalic — în mijlocul ruc- 

. sacului!
• După fiecare excursie 

bocancii se spală cu apă căl- 
Iduță. și săpun, în care se a- 

daugă putină sodă de rufe. 
IApoi se ung. Cuiele, țintele 

etc. nu vor rugini, dacă vor 
fi spălate cu petrol lampant 
și unse apoi cu vaselină I

• Orlcît de înfometați ați
1 fi, nu mîncațl imediat ce ați 
I ajuns la cabană. In preala

bil, un ceai sau oranjadă cu 
mult zahăr, chiar și un pahar

Icu apă îndulcită, vă va re
face forțele. Odihniți-vă, și 
apoi mîncațl.

• Cîteva exerciții de re- ■
laxare și de respirație, în 
timpul popasurilor, consti- |
tuie un „medicament" indis- |
pensabil.

Opt sugestii pentru 
camping 1

1. Alegeți locul pentru cort 
înainte de căderea serii ca I 
să-1 puteți monta în liniște.

2. Nu instalați cortul sub I 
copaci ; furtunile vă pot ex
pune unor eventuale pri- • 
mejdii.

3. Nu preferați pămînt ar- I 
gilos sau adîncituri de teren; I 
în caz de ploaie sînteți deza
vantajați.

4. Fixați deschiderea cor- | 
tului către sud-est.

5. Verificați încă o dată |
starea frînghiilor ; pe timp l 
de ploaie lăsați-le mai libere, 
căci se vor scurta în urma | 
umezelii ; pe furtună, însă, l 
strîngeți-le cît mai tare. 1

6. Nu atingeți cu mîna pîn- g 
za cortului în timpul ploii; 
s-ar putea ca locul atins să-și r 
piardă impermeabilitatea.

7. îngropați resturile de ■ 
alimente, cutiile de conserve 
etc. înainte de a părăsi locul
de camping. Succesorul dv. | 
vrea să găsească și el locul 
curat.

8. în timpul campingului 
comportațl-vă astfel, îneît 1 
să nu vă incomodați vecinii. . 
Fiți politicos, prietenos, gata
să dați, la nevoie, ajutor ce- ■ 
lorlalți. .

DINCOLO DE 
BARIERA 5000

Pe măsură ce altitudinea 
crește, indiferent de latitudine, 
caracteristicile climatice se 
schimbă, însoțite fiind și de 
scăderea progresivă a oxigenu
lui. Altitudinea de 5000 m. 
devine nu numai limita infe
rioară a zăpezilor veșnice, ci 
și bariera peste care așezările 
omenești permanente nu mai 
pot înainta. Și totuși... Dea
supra acestei bariere se întâl
nesc, în mod cu totul excep
țional, cîteva așezări ome
nești: mina CHEIPIQUINA 
(Chile) — 5600 m; mina 
QUISPISIJA (Peru) — 5270 m 
și LORIGONGO (Bolivia) — 
5040 m. Sub 5000 m numă
rul așezărilor omenești este 
ceva mai mare. De aceea ci
tăm numai cîteva: observa
torul astronomic Wiitney 
(S.U.A.) — 4410 m și satele 
Garzok —1 4600 m și Hagciu 
— 4450 m din Tibet.

PRIMELE 
VERSURI 
TURISTICE

Primele versuri turistice în 
limba română datează din 
anul 1833. La această dată, 
spătarul Gane, întovărășit de 
clucerul Dragoș, realizează 
„o călătorie la muntele Stă- 
nișoara", pe valea Suhăi și co- 
borînd pe valea Săbasa44. Vd 
prezentăm un fragment: 
„Deci pe lîngă malul Suhăi 

călătorind amîndoi
Și cîteva herestei lăsînd în 

urmă de noi,
Am văzut pe acă apă și un 

grozav cataract 
Carele făc£ un huet îndestul 

înfiorat.

Și mergînd mai înainte nu 
s-au mai zărit apoi

Vre-o altă lăcuință, decît 
ciobani păscînd oi."

(după Kirileanu Gh. T. — 
Călătoria la munte din 1833 
a spătarului Gane ; Buc. 1909)

ÎN JURUL 
LUMI /... 
PE JOS!

Cronologic, anul 1520 con
semnează prima și neuitata 
călătorie a lui Magellan. De 
atunci și pînă azi, ocolul pă- 
mintului a fost făcut de nu

AUT O S TOP
meroase ori, cu fapta sau cu 
vorba, din care amintim „reu
șita44 lui Phileas Fogg, eroul 
lui Jules Verne din „Ocolul 
pămîntului în 80 de zile44. Dar 
o adevărată călătorie în ju
rul globului a fost întreprinsă 
și de o echipă de români, și 
încă... pe jos. Este vorba de 
cei patru turiști, Dumitru 
Dan, Gheorghe Negreanu, 
Pavel Pîrvu și Alexandru 
Pascu care, în cadrul unui 
concurs internațional, au por
nit în 1910 din București, în 
scopul stabilirii unui record 
de distanță: parcurgerea pe 
jos a unui itinerar de 100 000 
km. în jurul lumii. Călătoria 
globetrotterilor români, pe 
atunci toți între 20—22 de 
ani, a durat șase ani, străbă- 
tînd 84 de țări (cinci conti
nente), trei oceane, șapte 
mări, iar ecuatorul a fost 
traversat de șase ori. Trei din
tre tinerii călători români și-au 
jertfit viața, dar echipa, prin 
singurul ei supraviețuitor, DU
MITRU DAN, a ieșit victo
rioasă, parcurgînd cei 100 000 
km. Dumitru Dan, acum tn- 

cărunțit de ani și înconjurat de 
stimă, povestește și astăzi ce
lor pasionați de călătorii, a- 
mintiri din această unică și 
interesantă incursiune pe jos 
în jurul lumii.

TOPONIMIE
• CARPAȚI, numele munți

lor ce străbat țara noastră, 
derivă din cuvîntul Karpe, 
care înseamnă stîncă în limba 
populațiilor pre-indoeuropene, 
din care s-au tras ilirii, tracii 
și dacii, și care denumeau ast
fel munții. Numele se află și 
azi în limba albaneză. La în
ceput substantiv comun, el a 
fost transformat în numele 
propriu Carpați de către geo

graful grec Ptolomeu. Tot așa 
sînt explicate și alte denumiri 
de munți și așezări montane 
din aria de răspîndire a pre
ia do-europenilor în bazinul 
Mării Mediterane : Karpat, 
oraș de munte în Turcia (Ana
tolia) ; Karpathos, insulă 
muntoasă în Mediterană; 
Carpesia (Carpates oros) din 
Cipru ; Carpentras (Carpen- 
toracte) la poalele Alpilor, în 
Franța. Totodată, au existat 
și populații cu nume avînd a- 
ceastă origine, și în primul 
rînd acela care locuia în mun
ții Carpați — și anume: 
carpii, mai numiți și carpo- 
daci sau carpiani, unul din 
cele mai puternice popoare 
dacice.

• GALAȚI este numele 
unui popor de origine celtică, 

din grupul acelora care au 
venit și au locuit o vreme și 
pe teritoriul patriei noastre. 
Stabiliți în zona dintre Prut 
și Dunăre, de la aceștia s-a 
păstrat și numele orașului de 
mai tîrziu.

• DÎMBOVIȚA însemna 
în vechea slavă „frunză de 
stejar" (după cum afirmă 
B. P. Hașdeu), denumire care 
se explică prin faptul că la 
venirea slavilor la noi (și mult 
mai tîrziu, desigur) regiunea 
străbătută de acest rîu era a- 
coperită cu păduri uriașe de 
stejar, care alcătuiau faimosul 
codru al Vlăsiei. Faptul că 
rîul era totdeauna încărcat de 
frunzele stejarilor, a determi
nat pe slavi să-l indentifice 
după numele acestor frunze.

CINE A FOST 
DOC HI A?

In istoria Ceahlăului, una 
din stînci — Dochia — a 
constituit izvorul a numeroase 
legende. Reținem una din cele 
mai vechi, potrivit căreia Do
chia ar fi fost o fiică a lui 
Decebal. După înfrîngerea 
dacilor, Dochia urmărită de 
Traian s-ar fi refugiat în vîr- 
ful acestui munte. Observînd, 
însă, că romanii sînt pe ur
mele ei, legenda afirmă că 
Dochia ar fi implorat zeii s-o 
transforme în stîncă. In a- 
ceastă formă legenda este în- 
tîlnită la Gh. Asachi, care 
consemnează faptul că a 
auzit-o la ciobanii de la poa
lele Ceahlăului. De subliniat 
că Dimitrie Cantemir, în 
Descrierea Moldovei arată că 
Dochia este ruina unui idol 
vechi, la care se închinau lo
cuitorii în epoca politeistă. 
Lazăr Șăineanu, în Studii fol
clorice, susține că Dochia nu 
e legată de legenda dacică, ci, 
dimpotrivă, de aceea (binecu
noscută) a babei răutăcioase, 
care a înghețat pe munte cu 
oile la începutul lui martie, 
pentru că își lepădase cojoa
cele.

AZI VĂ R

Parcurgînd sălile muzeului — 
situat în pitorescul oraș Cîmpu- 
lung Moldovenesc — ne convin
gem că zona Bucovinei este 
unică in țară în ceea ce privește 
tehnica prelucrării lemnului, 
cu toate complicatele sale faze. 
In prima încăpere c prezentată 
biografia muncii cîtorva meșteri, 
felul de a lucra lemnul, uneltele

MUZEUL „CULTURA 
TRADIȚIONALĂ 
A LEMNULUI44
și fazele de lucru, mostre din creația lor. Grinzile interioare ale 
casei, stîlpii cerdacului de o puritate și armonie geometrică 
uluitoare au ceva din culoarea și robustețea spirituală a po
porului. Vin, apoi, la rînd baltaguri, cu minunate încrustații și 
motive. Alte exponate ne poartă în adincurile istoriei : bîtele 
ciobănești au pe ele chipul lui Decebal și ale altor domnitori 
români, iar plugul vechi de 200 de ani, este împodobit cu chipul 
bourului — stema Moldovei.

Trecînd în alte săli, ne oprim în fața impresionantului car 
de lemn cu roți uriașe, vechi de 400 de ani. La construcția lui 
nu s-a folosit nici o bucățică de fier, nici un cui măcar. Tras 
de trei perechi de boi, era folosit la căratul vinului pentru nunți 
și cumetrii. Ultima sală a muzeului este destinată mobilierului 
țărănesc, obiectelor decorative. Reține îndeosebi atenția o 
solniță de peste o sută de ani, care, în imagini cioplite, poves
tește cum a ucis Făt-Frumos balaurul. Credincios tradițiilor 
locale, meșterul popular a pus în mîna voinicului nu sabia, ci 
baltagul, nelipsit în aceste locuri. In odaia mobilierului, admi
răm un pat înalt și somptuos ale cărui capete seamănă cu 
jilțurile domnești din mînăstirile Moldovei. Renumitele lăzi de 
zestre bucovinene sînt ornamentate cu motive din flora locală, 
cu chipuri de femei — niște țărănci cu coroane de împărătese 
pe cap.

Dar succinta noastră prezentare nu epuizează bogăția expo
natelor din muzeul cîmpulungean, care, deși n-a împlinit nici 
doi ani de existență, se bucură de o binemeritată popularitate 
în rîndul celor ce ajung pe aceste meleaguri.

M. MIHAI

V E S TI DIN ORGANIZAȚII
BUCUREȘTI. Recent, 

desfășurat în pădurea Pustnicul 
Brănești concursul de orien
tare turistică dotat cu „Cupa 
tineretului", organizat de 
comisia de turism a Comitetu
lui municipal București al
U.T.C., cu sprijinul Comisiei de turism-alpinism a 
consiliului municipal de educație fizică și sport. 
La concurs au participat 17 echipe de fete și bă
ieți rlin organizațiile U.T.C., care se înscriu în rîn- 
durile iubitorilor turismului cu busola și harta. 
Primul Ioc la fete a fost ocupat de Gloria Bă- 
dărău și Elena Boidache (sectorul 6), iar la băieți 
de Romeo Stănescu și Mircea Răducanu (secto
rul 1).

CLUJ. Timpul frumos din ultimele două săp- 
tămîni a atras mii de tineri (studenți, elevi, mun
citori, țărani) din județul Cluj la excursiile și 
drumețiile inițiate de organizațiile U.T.C. Prin
tre aceste acțiuni amintim excursiile inițiate de 
comisiile pentm turism ale comitetelor județean 
și municipal Cluj la pădurea Făget și Hoia, din 
apropierea orașului. Au participat în aceste două 
duminici peste 25.000 tineri. Apoi cele de la 
Cheile Turzii, cu opt autobuze, Băile Felix-Ora- 
dea. Vadul Crișului, Baia Mare, Tîrgu Mureș etc. 
Numai în această duminica au plecat în aceste 
locuri pitorești 14 mașini cu studenți, șase cu 
elevi și patru cu muncitori și funcționari din mu
nicipiul Cluj. Foarte atractive s-au dovedit și cele 
doua concursuri de orientare turistică la Pădu
rea Făget, Ia care au participat șase echipe da

elevi, fiecare formată din cîte 
cinci componenți și peste 700 
de spectatori.

MEHEDINȚI. Inițiativa co
mitetului județean U.T.C. de 
a organiza excursii pe Dună
re a fost primită cu mult en
tuziasm. Un număr de 300 de

tineri îmbarcați pe două vase și 75 de elevi cu un 
al treilea vas au făcut o primă excursie de acest 
fel. Alți 80 tineri au fost la Schitul Topolniței, 
iar peste 10.000 de tineri din județ au fost la 
Ponoare, la vestita pădure de liliac.

BRAȘOV. Pe 1 mai au plecat din Rupea pe 
biciclete spre Sălcioara un grup numeros de ti
neri. După ce au făcut un popas Ia Șercaia, au 
ajuns pe 2 mai la capătul drumului. Alte 
excursii au fost organizate la Peștera Dîmbovi- 
cioarei, pe Valea Oltului și Prahovei. Drumeții 
au fost organizate, cu foarte mulți tineri, la Pî- 
rîul Rece, Cheia, Bran.

în Poiana Brașov s-a desfășurat campionatul 
republican universitar de orientare turistică dotat 
cu cupa U.A.S.R. Au participat 80 studenți, bă
ieți și fete, cîștigători ai etapelor din nouă centre 
universitare. Cele nouă echipe s-au întrecut pe 
două trasee — zi și noapte — cu gradul de difi
cultate 1.

ARGEȘ. Peste 600 tineri au făcut o excursie 
la București. în Capitală tinerii au vizitat muzee, 
expoziții, noile cartiere de blocuri, locurile legate 
de istoria partidului și poporului. Alte grupuri 
de tineri au vizitat barajul și hidrocentrala de pe 
Argeș.

Stațiunea Sovata

Pagină realizată de ION ANDREIȚĂ

AP O ST O LO RU M î
Sub soarele încins 

al verii lui 1824 o di
ligentă gonea pe dru
murile Europei. Că
lătorii îmbrăcați după 
moda timpului, în 
haine strimte, „nem
țești", priveau mirați 
pe bărbatul de pe 
imperială. Acolo sus, 
lîngă vizitiu, era in
stalat un călător cu 
o barbă lungă, nea
gră, răsfrîntă peste 
gulerul de samur al 
caftanului de mare 
dregător. Era Con- 
stantin-Dinicu Go- 
lescu, fiul marelui 
ban al Țării Româ
nești, Radu Go- 
lescu. Plecat să cu
noască lumea, orîn- 
duielile sociale, ex
periența țărilor mai 
dezvoltate, Dinicu 
Golescu vizitează a- 
proape întreaga Eu
ropă, din golfurile în
sorite ale Italiei, pînă 
în cantoanele mun
toase ale Elveției. Dar 
el n-a fost un simplu 
călător. După ce i-a 
văzut pe tovarășii săi 
„însemnînd și cule-

gînd binele, ca să-l 
facă cunoscut celor 
de un neam cu ei*4 
a început „să noteze" 
și el pentru a putea 
comunica compatrio- 
ților cele văzute și

orice deosibit lucru 
am văzut...“.

„însemnare a că
lătoriei..." poate, fi, 
așadar, asemănată cu 
un ghid turistic. Lu
crări de artă, știință,

DINICU 
GOLESCU
gîndite cu prilejul că
lătoriei. Așa s-a năs
cut „însemnare a că
lătoriei ce am făcut 
eu, Constantin Go
lescu, coprinzătoare 
de cîte orașe am vă
zut, și într-însele ori
ce vrednic de însem
nare, cum și prin 
sate, sau pre drumuri,

tehnică, relații so
ciale, instituții, fru
musețile și bogățiile 
naturii etc. — nimic 
nu scapă ochiului is
coditor al acestuia.

„însemnarea călă
toriei..." mărturisește 
și străduința mîndră 
a autorului, cercetător

al frumuseților patri
ei noastre și al altor 
țări din lume, de a 
exprima în limba po
porului său impresiile 
și imagini văzute. 
Frumoasă și sugesti
vă rărnîne prefigu
rarea pe care Go
lescu, om al neamu
lui său, iubitor de 
patrie și popor, o 
face în finalul me
morialului : „Și că 
nădejdea este nedes
părțită de tot omul 
ce se află încă pe pă- 
mînt, această nă
dejde avînd și eu, 
mă bucur nădăjduind, 
că negreșit va veni 
vremea întru care Pa
tria mea, nu zic, în 
puțini ani, să să să- 
muiască întocmai cu 
orașele cele mai mori 
ce am văzut, ci mă
car pasul cel dintîiu 
să să facă, ce aduce 
toate noroadele spre 
fericire, care pas este 
unul și numai, unire 
spre folosul obștei, ce 
de multe ori am . cu- 
vîntat...".

M. STRIMBEI

A-
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INFORMAȚII
Luni seara, a sosit în Capitală 

tov. dr. Vladimir Bakarici, mem
bru al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele C.C. al U. C. din 
Croația, cu soția, care, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vor face 
o vizită prietenească în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții au fost întâmpinați 
de tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C.al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de fată lakșa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

De pretutindeni, din țară 
ne sînt transmise vești care a- 
nunță acțiuni cultural-distrac- 
tive ale tineretului.

La casele de cultură ale 
tineretului din Capitală 
au continuat serile car

navalului. Paralel cu acestea 
alte o serie de acțiuni au po
larizat interesul unui mare 
număr de tineri. Sala de ex
poziții a „Ateneului tineretu
lui" (sect. I) s-a dovedit o gaz
dă ospitalieră a pieselor sculp
turale ale lui Alexandru Bret- 
can prezentate de criticul de 
artă I. Frunzetti.

„duminică sportivă" a 
chemat pe tineri din 
sectorul VIII la o 

gamă bogată de activități. In 
afară de partida de fotbal 
disputată între echipele comu
nelor — Mogoșoaia și Chitila, 
a demonstrațiilor făcute de 
sportivi de la clubul „Rapid", 
a focurilor distractive antre
nante, participanții au avut și

alte surprize. La întoarcere, în 
timpul popasului făcut In pă
durea Mogoșoaia — elevii 
și-au pus la încercare istețimea

re pe traseu. Cîștig&tori — 
elevii ȘGolii generale nr. 175. 
Tinerii de la Uzina „Grivița" 
și de la alte instituții din sec

PE LUNGIMILE 
DE UNDĂ

ALE TINEREȚII
într-un concurs de orientare 
turistică. A fost oferită și o 
cupă pentru organizația cu 
cei mai mulți participanți, cu 
cele mai bune rezultate și cu 
cea mai frumoasă comporta

torul respectiv au întreprins o 
excursie la Bușteni și Predeal. 
Pădurea Cotenița din județul 
Olt a fost cel mai pitoresc și 
mai bine ales cadru pentru 
serbarea cîmpenească la care

și-au dat întîlnire cei peste 
1000 de tineri din comunele 
Bălănești, Izvoare, Alimănesti 
și Coteana. Tradiționalul 
„Tîrg de fete" de la Cotenița 
care, după evocările făcute la 
această serbare de către cei 
mai vîrstnici participanți, da
tează de pe la anul 1886 a 
fost deschis de sunetul de com 
al pădurarilor. Trei dintre bă- 
trînii „cei mai bătrini" au cin- 
tat din fluier și caval legende. 
Aici, unde își dădeau întîlnire 
tinerii din mai multe sate pen
tru a schimba obiecte și a se 
cunoaște și împrieteni, în mij
locul pădurii de la Cotenița a 
fost învîrtită hora țărănească, 
au fost auzite strigături vechi, 
s-a încins un mare ospăț.

La Iași, mai sus de Copou, 
pădurea, devenită un căutat 
punct turistic, elevii grupului 
școlar profesional de construc
ții au petrecut ore recreative 
în compania muzicii, dansului 
și a jocurilor sportive.

V. RAVESCU

ACTUAL ITAT EA

SĂRBĂTOAREA LILIACULUI

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, luni după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Parti
dului Muncii din Elveția 
(P.M.E.), alcătuită din tovarășii 
Andre Muret, membru al Comi
tetului director și al Secretaria
tului P.M.E., deputat în Consi
liul Național al Elveției, și Iacob 
Lechleiter, membru al Comitetu
lui director al P. M. E., pentru 
a face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația Partidului Mun
cii din Elveția a fost întâmpinată 
de tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

A apărut: 
„PRESA NOASTRĂ*

Revista Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialistă 
România (nr. 4, aprilie 1968)

PE SCURT • PE SCURT O PE SCURT

• Miercuri, pe stadionul 23 August, începînd de la ora 15,30 
va avea loc un interesant cuplaj fotbalistic : Rapid — Petrolul și 
Dinamo București — Bologna (Italia).

• La Fraga s-au desfășurat lucrările comitetului executiv al 
federației internaționale de rugbi. A fost acceptată ca membră 
a forului internațional, federația de rugbi din Senegal. Printre 
măsurile luate s-a stabilit în principiu organizarea în fiecare an 
a unui turneu internațional pentru echipele reprezentative de 
juniori. Formațiile participante vor fi repartizate în 3 grupe a 
cîte 3 echipe. Primul turneu final al acestei competiții ar urma 
să aibă loc anul viitor în Italia.

în ceea ce privește noua ediție a cupei forului Internațional, 
se prevede ca echipele participante să fie repartizate în două 
grupe A și B. în grupa A vor juca Franța, deținătoarea trofeu
lui, România, Italia și Cehoslovacia. S-a făcut cunoscut și s-a 
aprobat ca viitoarea întîlnire dintre echipele României și Fran
ței să aibă loc la 1 decembrie la București.

• Au luat sfîrșit întrecerile turneului internațional de tenis 
de la Reggio Calabria. Proba de dublu mixt a revenit cuplului 
Iile Năstase (România) și Mabel Vrancovich (Argentina), care în 
finală a dispus cu 7-5, 6-1 de perechea australiană Harris—Dent.

Șahistele românce 
și iugoslave 
în întrecere

In localitatea Vrnjacka Ban
ja a început întîlnirea internațio
nală de șah dintre selecționa
tele feminine ale Iugoslaviei și 
României. După prima zi, șahis
tele românce conduc cu 2,5—1,5 
puncte, patru partide fiind în
trerupte. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate (jucătoarele român
ce au avut piesele albe): Nico- 
lau-Marcovici 0—1 ; Polihronia- 
de-Stadler remiză; Baumstark- 
Nadj 1—0 ; Jianu-Masniak 1—0. 
Partidele Perevoznik-Konarkop- 
ska, Teodorescu-K. Iovanovici, 
Reicher-R. Iovanovici și Makai- 
Jivcovici s-au întrerupt.

FELICITĂRI PENTRU FESTIVITATE:

O EXPEDIȚIE 
A SPEOLOGILOR 

AMATORI CLUJENI

106 ore sub pămînt
Patrusprezece tineri clujeni, 

membri ai cerculni speologilor 
amatori, care funcționează pe 
lingă Institutul de speologie din 
Cluj, au întreprins recent o ex
pediție mai puțin obișnuită. în 
27 aprilie au intrat în peștera 
Vîntului de lingă comuna Sun- 
cuiuș, județul Bihor, și au lăcuit 
în subteran 106 ore. în acest 
timp au explorat galeriile cu
noscute cu o lungime de 1087 
metri. Lungimea explorată a 
peșterii fiind în prezent de 
15 238 metri. Aceasta este cea 
mai mare peșteră din România, 
doar cu cîteva sute de metri 
mai mică decît peșterile Postoj- 
na și Aggfelek, celebre în Euro
pa. Peștera are o morfologie 
subterană deosebită, fiind consi
derată ca una dintre cele mai 
interesante din lume.

I. RUSU

„In pădurea de li
liac de la Ponoare 
spunea moș Pîrvănes- 
cu — un bătrin rap
sod popular (cintă la 
o vioară cu 8 coarde 
construită de el) ve
nit din satul Cerna- 
Vîrf, la liliac se adu
nau haiducii și se nu
mărau să vadă ciți 
au mai rămas și ciți 
s-an mai adăugat ; se 
împărțeau in cete șl 
luau drumul codru
lui". Acum peste a- 
ceastă zi s-a așternut 
o aură de legen
dă fiind însemnată 
în calendarul obice
iurilor locale ca o zi 
de sărbătoare a în
floririi liliacului, in 
prima duminică de 
mai pe Valea Prislo
pului. în fiecare pri
măvară ca și acum, 
se adună în Ponoare 
oameni din cincispre
zece sate răspândite 
sub umbra Parângu
lui : Cerna-Vîrf, Clo-

șani de unde a pornit 
Tudor, în țoghii fla
căra răscoalei, Isver- 
na, Sevila, Pocruia 
este cu nume dacic, 
Baia de Aramă, Dea
lul Mare, Călugăreni, 
Apa Neagră, Valea 
Ursului, Mărășești.

Faima și larga 
popularitate de care 
se bucură sărbătoa
rea liliacului i-au a- 
dus oaspeți din toate 
tocurile. 25 000 de vi
zitatori veniți prin 
oficiile de turism au 
participat anul aces
ta la această frumoa
să sărbătoare. Fru
museții codrului 1 
s-au adăugat cântece
le locului, horele 
țorjenilor, minunate
le costume naționale, 
vîlniccle strălucitoa
re ale fetelor, portul 
pandurean al flăcăi
lor. Amploarea săr
bătorii au dat-o și e- 
chipele artistice ale 
caselor de cultură

din 30 de comune și 
4 orașe : Strehaia, Tr. 
Severin, Orșova și 
cel mai tinăr oraș al 
nostru, Motru, Uzine
le Sadn și echipele de 
la Porțile de Fier, în 
total 800 de artiști a- 
matorî, dansatori, or
chestre populare, fan
fare, echipe de fluie
rași și vestiții călu
șari din Izverna. A- 
2eastă zi de primăva
ră sărbătorească o 
așteaptă oamenii cu 
multă bucurie și ei 
doresc să fie din ce 
in ce mai frumoasă.

Cântecul, jocul șl 
voia bună, care-și 
dau mâna pe valea 
Prislopului, duc par
că mai departe și 
amplifică in noua 
noastră auroră, fru
musețea tradiției a- 
cestei sărbători, o in
vitație continuă la 
cîntec. „Veniți pri
vighetoarea cîntă 
Și liliacul a înftorit".

Jalonăm astăzi 
pregătirea 

generațiilor viitoare
(Urmare din pag. 1) 

procese automate. Au nevoie de 
cunoștințe profunde, de priceperi 
moderne, de concepții științifice 
"tivind organizarea producției a- 
gricole. Toate acestea nu pot fi 
aobîndite altfel, decît prin școală; 
iar pentru a-i pregăti să facă față 
unei asemenea munci productive, 
8 ani de școală s-au dovedit ne
îndestulători. După 10 ani de 
învățămînt și tinerii care vor ră
mâne în agricultură, într-o pe
rioadă de ucenicie scurtă, la lo
cul de producție, pe baza cu
noștințelor generale pe care le 
vor avea, vor putea să-și însu
șească rapid deprinderile profe
sionale necesare pentru un sec
tor sau altul al producției. Sau 
un alt aspect, aparent mărunt. 
In actuala dezvoltare a satului 
românesc, sat modern ai cărui 
locuitori vor beneficia de toate 
avantajele civilizației — școlii îi 
revine obligația de a crea mese
riașii care să deservească popu
lația sătească la nivelul noilor 
necesități și cerințe. Orientarea 
profesională, după aptitudini șt 
necesități, exercitată științific 
încă din clasele mici va fi de 
natură să rezolve și asemenea 
probleme.

Firește, așezarea învățămîntu- 
lui pe baze modeme cerute de 
progresul rapid al științei și teh
nicii, de dezvoltarea societății 
noastre reclamă eforturi uriașe 
dintre care cele materiale nu sînt 
deloc neglijabile. Și, pînă acum 
partidul și statul nostru s-au ocu
pat cu generozitate de nevoile 
materiale ale învățământului.

Chiar o recentă măsură, cea a 
măririi alocației de hrană pentru 
elevii și studenții bursieri, con
firmă acest lucru. Dar din cuvin- 
tarea la plenară a tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu se vede că 
partidul are în vedere noi inves
tiții pentru modernizarea labora
toarelor, a materialului didactic 
astfel încît să se asigure tineretu
lui studios o pregătire teoretică 
și practică dt mai aproape de 
condițiile în care vor munci după 
absolvire.

Legea privind învățământul din 
Republica Socialistă România 
care va fi dezbătută de Marea 
Adunare Națională — la sesiunea 
din mai va fi a treia lege din 
istoria învățământului nostru. Nu 
putem să nu remarcăm insă că 
două din acestea au fost ela
borate în anii puterii populare 
ceea ce este încă o dovadă a 
responsabilității (ață de destinele 
poporului manifestată de partid. 
Pentru noi, oamenii școlii, este un 
motiv de mândrie și satisfacție că 
sîntem chemați să traducem în 
viață măsuri de o asemenea în
semnătate. Dar aceasta ne cre
ează mari obligații; la rindul 
nostru trebuie să ținem pasul cu 
tot ce este înaintat în didactică și 
pedagogie, cu ceea ce este nou 
în domeniul științei pe care o 
propagăm. Dar mai ales trebuie 
să dăm dovadă de o mare fer
mitate politică, să fim înarmați 
din punct de vedere ideologic 
pentru a putea educa tinerii ce 
ne sînt încredințați în spiritul 
concepțiilor partidului, al dra
gostei și devotamentului nemăr
ginit față de patrie.

N-au trecut decit 
cîteva zile de la ma
rea sărbătoare a pri
măverii, 1 Mai, fi lată 
că municipiul Deva a 
cunoscut din nou o 
atmosferă de sărbă
toare. Străzile au fost 
inundate de lume, de 
steaguri ți flori, de 
ritmul sacadat al 
fanfarei. Demon
stranții — tineri 
svelți și viguroși, e- 
chipați în costume de 
sport — erau partici
pant la faza județea
nă a Crosului tinere
tului, strînși aici din 
toate colțurile jude
țului. Deși în țară se 
desfășoară faza pe lo
calități, Comitetul ju
dețean Hunedoara al 
U.T.C. a organizat 
faza pe județ mai re
pede cu o săptămină 
deoarece la 12 mai 
este planificată o 
mare acțiune turistică 
la Cetățile dacice din 
munții Orăștiei la 
care, pe lingă cîteva 
mii de tineri, va par
ticipa și istoricul H. 
Daicoviciu. Dar să re
venim. Din curtea Li
ceului pedagogic cro- 
siștii, cărora li s-au 
mai adăugat și cîte
va sute de elevi de 
la școlile din Deva, 
încolonați și Însoțiți 
de fanfara elevilor de 
la Grupul școlar mi
nier din Lupeni, au 
trecut pa principa

lele străzi ale orașu
lui, apoi s-au îndrep
tat spre bulevardul 
Dr. Petru Groza un
de urma să se dea 
startul. în frunte pă
șeau semeț stegarii. 
Apoi grupele de fete 
purtînd cercuri, eșar
fe și mingi multico
lore, șiruri de spor
tivi iar la urmă ve
neau alergătorii dor
nici să se dezlănțuie

năm reușita demon
strației și mai puțin 
a... întrecerilor de 
cros. In organizarea 
acestora și-au făcut 
loc cîteva carențe. 
Deși la faza județea
nă s-au înregistrat 
peste 300 de tineri 
participarea la seni
ori și In special la 
senioare a fost redu
să, existînd localități 
din care au venit

DAR NU Șl 
PENTRU 

ORGANIZAREA
CROSULUI

în marea întrecere. 
Ajungînd în fața tri
bunei oficiale, tinerii 
au încetinit pasul, 
s-au aliniat perfect — 
bulevardul semănînd 
ou o seră de flori — 
au efectuat diverse 
figuri de virtuozitate, 
s-a dat apoi startul. 
După terminarea în
trecerii a urmat festi
vitatea de premiere.

Din păcate sîntem 
nevoit! să consem-

doar 1—2 concurențl 
deși la faza a doua 
s-au calificat mai 
multi (Baia de Criș, 
Sarmisegetuza, Zam 
etc). De asemenea, 
majoritatea covîrși- 
toare a participanți- 
lor provin de la ora
șe, iar valoarea con- 
curenților de la sate 
este redusă pentru că 
nu s-a făcut o selec
ționare riguroasă a 
acestora : după cum

au mărturisit concu- 
renții, în multe sate 
nu s-a făcut orga
nizarea fazei I a cro
sului (pe comune) 
fapt care a făcut ca 
la faza a doua (pe 
centre de comune) să 
nu participe marea 
masă a tinerilor din 
fiecare sat. In ace
lași timp nici tinerii 
de la orașe, prezenți 
aici nu au participat 
în întregime la am
bele etape anterioare. 
ROJA TEODOR, din 
Hunedoara, de pildă 
care aici la faza ju
dețeană a cîștigat lo
cul I la juniori, nu a 
participat la faza a 
doua pe municipiu; 
la fel colegul său 
MARCU ION, clasat 
pe locul al doilea la 
aceeași categorie. Mai 
trebuie relevat că ne- 
cunoscînd traseele la 
toate cele patru pro
be, mulți tineri s-au 
rătăcit, faptul fiind 
înlesnit de lipsa unor 
supraveghetori pe 
traseu. Aceasta a per
mis ca unii concu- 
renți să scurteze dru
mul și să ajungă ne
meritat în frunte, 
cum s-a întîmplat la 
junioare și Ia seniori, 
lucru pentru care pri
mii trei olasați la ul
tima probă au fost 
descalificați.

AL. BĂLGRADEAN

• • • •

CÎNTĂREȚI ROMÂNI 

PE SCENELE 

OPEREI STRĂINE

Interpretul lui Nila Canta, Don 
Basilio, Don Filip, basul DUMI
TRU BREBENEL, întreprinde în 
a doua jumătate a lunii mai 
un turneu in străinătate unde, 
pe scena Operei Comice din 
Berlin, va interpreta cele patru 
roluri principale din „Povestiri
le lui Hoffmann".

Remarcat de cunoscutul re
gizor de operă Walter Fersens- 
tein, cu ocazia unui turneu în 
țara noastră, basul a fost solici
tat să interpreteze diverse 
roluri pe scena Operei Comice 
din Berlin.

Paralel cu pregătirea specta
colului „Povestirile lui Hoff
man". Dumitru Brebenel pre
gătește tet sub conducerea lui 
W. Fersenstein, dificilul rol al 
tui Leandru din opera „Dragos
tea celor trei portocale" de 
Prokofiev, li urăm un turneu 
de succes !

V. ZAMFIRESCU

PLEDOARIE

Rezonantă deplină 
in suilctul poporului
(Urmare din pag. 1) 

rei $i-n special în cuvîntul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R., s-au sub
liniat lipsurile existente In înzes
trarea laboratoarelor pentru în- 
vătămîntul superior.

Printre acestea se nu
mără și unele laboratoare de la 
Facultatea de Fizică a Universi
tății din București, și credem 
că ansamblul de măsuri luate de 
Ministerul Învâțămîntului, întă
rite de acest spirit novator al 
documentelor plenarei vor avea 
consecințele cele mai pozitive, 
asupra pregătirii studenților și 
cercetării științifice a membri
lor corpului didactic.

O altă problemă majoră, pă
trunsă de un puternic spirit par
tinic și de un profund umanism, 
este aceea a reabilitării unor ac
tiviști de partid Cred că nu exis
tă om al muncii din patria noas
tră, care să nu vibreze de emo
ție la evocarea personalităților, e- 
roilor care au muncit și luptat, cu 
abnegație toată viața pentru pros

peritatea țării, pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc și gloria 
neamului.

Cred că nu există om al muncii 
care să nu-și aducă prinosul de 
recunoștință față de Partidul Co
munist Român, față de talentatii 
și încercații săi conducători, 
care, călăuziți de idealurile so
cialismului și comunismului, au 
știut să mobilizeze toate foitele 
patriotice In lupta pentru elibera
rea țării de sub jugul fascist și 
apoi s-o conducă din victorie în 
victorie pe drumul construirii u- 
nei vieți noi.

De aceea politica înțeleaptă a 
P.C.R. de reabilitare a Iui Lucrețiu 
Pătrășcanu, distinsă și luminată 
figură a mișcării comuniste și 
muncitorești din patria noastră 
și a altor vechi militanți, ai lup
tei pentru eliberarea și construc
ția socialismului, străbătută de o 
înaltă principialitate partinică și 
de un profund umanism tși gă
sește rezonantă deplină în sufle
tul meu ca și-n sufletul oricărui 
alt om cinstit de pe întinsul tării.

(Urmare din pag. I)

mașina na mai răspunde co
menzilor".

„Pe de altă parte comple
tează tov. AL. GA VENEA, mun
citorul nu va lacra veșnic pe 
aceeași mașină, la aceleași o- 
perațiunl. Acomodarea Ini din 
„mers** unor noi condiții, fără 
traumatisme și minusuri in 
randamentul său, poate fi facili
tată numai de familiarizarea cu 
tehnica modernă, de cunoștințele 
generale in principalele dome
nii ale tehnicii".

în urma unui studiu între
prins în patru mari secții de la 
Uzina de autocamioane s-a con
statat într-adevăr, că dintre cei 
245 de tineri fruntași în între
cerea socialistă 238 — adică ma
joritatea covârșitoare — sînt 
cititori permanent! ai biblio
tecii cabinetului tehnic, ei în
șiși fiind posesori de biblioteci 
personale, au o preocupare per
manentă pentru formarea unei 
culturi bogate, se numără prin
tre inovatorii uzinei. Se naște 
însă o întrebare firească. Prin ce 
forme ale muncii educative poate 
fi stimulat interesul tinerilor 
pentru cultura tehnică și, cum 
pot fi sprijiniți în acest scop 
în cadrul întreprinderilor ?

Tovarășul GHEORGHE NI- 
TESCU este de părere că: 
„ABC-ul culturii tehnice trebuie 
să înceapă încă in școala ele
mentară. Am rămas uimit, spu
nea el, cind am aflat că pro
grama pentru clasa a IV-a pre
vede Ia orele de lucru manual 
cusături cu acul, atât pentru 
băieți cit și pentru fete. Adică 
exact ca acum 36—40 de ani.

„în prezent elevilor li se dau 
insuficiente cunoștințe teoretice 
de electrotehnică și cibernetică, 
de mecanică și fizică, iar din 
nomenclator lipsesc multe me
serii pe care realitatea de azi le

reclamă aprecia In discuție ing. 
VALENTIN NAE. Trebuie să se 
aibă, de asemenea, în vedere, 
neajunsul care se resimte în in
struirea practică a elevilor, a- 
ceasta fiind și ea o latură a cul
turii tehnice. în prezent atelie
rele pentru instruirea practică 
din școli sînt dotate cu utilaje 
învechite. „Nu-i nimic — se 
spâne. în anii II și III își com
pensează aceste minusuri în 
timpul practicii, direct în pro
ducție". Dar muncitorul instruc
tor are o normă foarte strînsă, 
el se poate prea puțin preocupa 
de elev iar in aceste condiții el 
rămine nn simplu asistent".

Observația ing. V. Nae poate 
fi una din explicațiile integrării 
greoaie a absolvenților în rit
mul producției, mai ales în pri
mii doi-trei ani. Este grăitoare 
în acest sens următoarea situa
ție î la uzina de tractoare, unde 
lucrează circa 3 000 de tineri, 
pe lista muncitorilor cărora li 
s-a înmînat recent insigna ju
biliară de fruntaș consecutiv 
pe cinci ani, nu figura nici un 
tânăr sub 30 de ani. Iată un su
biect de cercetare pentru socio
logi. Referindu-se la aceeași 
problemă a practicii în pro
ducție tov. SZEKELY ADAM a- 
dăuga : „în reorganizarea în- 
vățămîntului profesional și teh
nic trebuie să se țină seama 
de lărgirea bazei tehnico-ma- 
terlale a școlilor, astfel ca nu 
elevii să fie duși în uzină, ci, la 
figurat vorbind, să fie adusă 
uzina în școală, cu tot ce are 
ea mai adecvat unei pregătiri 
la nivelnl corespunzător a vii
torilor muncitori. Paralel să se 
acorde atenția cuvenită corpu
lui profesoral. în prezent școlile 
profesionale nu au în general 
un corp didactic propriu. S-a 
susținut cu multă risipă de ar
gumente, ca profesorii să fie re
crutați dintre Inginerii din uzi
ne, prin cumul fără să se țină 
seama de nenumăratele neajun
suri care izvorăsc de aici. In 
primul rînd, referindu-ne la e- 
levii școlilor din Brașov, ei stau 
în școală de dimineața pină 
seara târziu, orele fiind eșalo
nate în funcție de posibilitatea

inginerilor de a pleca din pro
ducție. Programul elevilor de
vine astfel extrem de extenuant. 
Pe de altă parte, din producție 
nu pot fi recrutați cel mai ca
pabili ingineri, deoarece aceștia 
sînt suprasolicitați în între
prinderi, iar dacă totuși acceptă 
să cumuleze, vin la lecții pregă
tiți în măsura in care le per
mite timpul. Inginerii cumularzi 
nu pot respecta ferm orarul șco
lii, producînd perturbări. De 
aceea, personal optez pentru un 
corp profesoral propriu, alcătuit 
din cadre capabile și pasionate 
de această muncă și care să fie 
stimulate printr-o retribuție co
respunzătoare".

în acest sens prof. GHEOR
GHE NITESCU făcea o intere
santă propunere : „Ar fi opor
tună, spunea el, înființarea pe 
lingă unele institute politehni
ce din țară, de secții cu profil 
didactic, cu sarcina de a pre
găti în mod expres cadre pen
tru învățământul profesional 
și tehnic. Secțiile acestea să fie 
urmate de studenți din ultimii 
ani de studii, eventual III și IV, 
care simt chemarea spre pro
fesiunea de dascăl și care la ab
solvire să fie repartizați direct 
în învățămînt.

în cadrul aceluiași capitol al 
școlii profesionale participanții 
la masa rotundă s-au referit la 
problema manualelor școlare : 
„întocmirea lor să nu mai fie 
monopolizată de un grup de la 
minister, ci să se elaboreze pe 
bază de concurs, este de părere 
ing. V. NAE. Nu trebuie, de ase
menea, să ne mărginim la ma
nuale unice. Să se găsească in 
librării mai multe manuale pen
tru aceeași materie, scrise de 
autori diferiți, pentru ca profe
sorii să-șî aleagă pe cel care-1 
consideră mai bun. Nu este bun 
nici obiceiul ca la absolvire, ele
vii să fie obligați a restitui ma
nualele. De ce să nn le păstreze 
pentru ca atunci cînd au ne
voie, și fără îndoială că var 
avea, să apeleze din nou la ele ?“

Cîmpul cel mai vast de acți
une rămîne însă uzina, ca mi
ile de tineri muncitori, care, in
diferent de volumul de cunoș-

UN FACHIR 

CU ȘERPI SURZI
Un fachir poate să înșele 

publicul spectator, dar nu 
șerpii. Nu melodiile pe care 
așa-zisul îmblînzitor le 
scoate din flaut, ci mișcă
rile unduitoare ale trupului 
pe care reptila le imită 
încetul cu încetul, reușesc 
să-l vrăjească pe șarpe. De 
altminteri, șerpii de care 
este vorba sînt în majori
tatea cazurilor, completa
mente surzi.

OMUL CU
DOUĂ FEȚE

La Los Angeles trăiește 
un tânăr cu o înfățișare din 
cele mai ciudate : are o 
jumătate a capului blondă,

iar cealaltă brună. Jumă
tății blonde îi corespunde 
un ochi albastru, iar celei 
brune un ochi negru ; fața 
lui pare să fie făcută din 
două jumătăți distincte, a 
doua persoane diferite.

MOTIV DE 

DIVORȚ

O femeie din Texas, a 
obținut de curînd decizia 
de divorț împotriva soțului 
ei. Motivul intentării acți
unii a fost acela că soțul, 
recordman mondial la... 
șederea în sicriu (55 de zile) 
a hotărît să-și îmbunătă
țească propriul record, fapt 
pentru care s-a instalat 
într-un sicriu din care nu 
s-a mai mișcat. „Neînțele- 
gătoarea sa consoartă'* a 
hotărît să se despartă de el.
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tințe profesionale cu care au 
fost înzestrați de școală, tre
buie să fie în permanență la 
curent cu ultimele noutăți apă
rute în profesiunea și dome
niul lor de muncă, în special, și 
al tehnicii în general. Ce forme 
propagandistice și mijloace 
practice stau în această direc
ție la îndemîna întreprinde
rilor? Desigur, foarte numeroa
se. Trebuie avut însă în ve
dere ca orice acțiune între
prinsă cu tinerii muncitori, de 
către cabinetul tehnic, organi
zația U.T.C., club etc. să aibă 
ca scop imediat, trezirea cu
riozității tinerilor. Din curiozi
tate se naște pasiunea, și în 
ultimă Instanță descoperirile 
autentice, spiritul de inventivi
tate. Pentru aceasta posibilită
țile sînt inepuizabile. Să enu
merăm cîteva : organizarea ca 
întreaga masă de tineri, a unor 
antrenante concursuri cu premii 
stimulatorii, in genul olimpia
delor pe meserii, despre case 
s-a vorbit și la recenta consfă
tuire pe țară a U.T.C., întâl
niri ale acestora cu mari per
sonalități ale științei și tehnicii, 
vizite la institute de cercetări 
și uzine din tară, întâlniri cu 
Inventatorii din localitate, con
ferințe susținute de specialiști 
comnetenți și, bineînțeles, o mai 
largă difuzare a cărții tehnice, în 
rîndul tineretului. La uzina de 
tractoare a apărut în acest do
meniu o inițiativă care merită 
studiată șl preluată. Este vorba 
despre deschiderea unui „cabi
net al absolventului" care spri
jină prin diverse forme de acti
vități pe tinerii începători în 
meserie.

,Dar toate aceste acțiuni vor 
avea un efect și se vor bucura 
de participarea și atenția celor 
cărora le sînt adresate, dacă din 
organizarea lor se va elimina 
formalismul, dacă au un caracter 
general acceptat de toți partici
panții, antrenant și novator, dacă 
ele sînt pregătite cu seriozitate 
șl li se asigură continuitatea și 
varietatea ca forme de prezen
tare și conținut

Bîsîcă, membru al consiliului 
de conducere al cooperativei a- 
gricole — a impus urgentarea 
aplicării lucrărilor de întreținere 
și, mai ales, acelor de combatere 
a dăunătorilor, răritul, prașilele și 
plivi tul griului. Forțele de care 
dispuneam nu ne permiteau însă 
o creștere a ritmului de muncă. 
Organizîndu-se o largă consulta
re a membrilor cooperatori s-a 
găsit soluția : inițierea și urmări
rea permanentă a unei vii între
ceri socialiste între brigăzi și 
echipe, îmbunătățirea sistemului 
de retribuție și repartizare a cul
turilor pe familii sau grupe de 
familii. Cunoscînd faptul că 25— 
30 la sută din producția planifi
cată și realizată precum si 50 la 
sută din depășire îi aparține, 
fiecare membru cooperator se 
mobilizează, se străduiește și reu
șește să folosească mai intensiv 
timpul de lucru. O dovadă : rit
mul superior planificării în care 
se execută lucrările de întreține
re din această primăvară. în bri
gada în care lucrez ea sîntem 24 
de tineri. Fișele de pontaj arată 
că nici unul dintre noi n-am 
executat, pînă acum, sub șaizeci 
de zile-muncă“.

Și, Jiana Mare nu este un caz 
izolat. Asemănător, la Vînjuleț, 
Pristol, Gruia, Gemeni, Braniștea, 
activitatea tinerilor, alături de 
cea a membrilor cooperatori și a 
mecanizatorilor mai vîrstnici, se 
compară, zilnic, în hectare de 
porumb sau de alte culturi pră
șite în plus, în calitatea muncii.

Sînt însă, din păcate, și excep
ții. La Dîrvari, de pildă, pînă la 
sfîrșitul săptămînii, lucrările de 
întreținere se executaseră doar 
pe cîteva zeci de hectare din 
cele peste o mie cinci sute cul
tivate cu prășitoare. Cum se ex
plică amînarea de pe o zi pe alta 
a unor lucrări de o așa importan
ță cum sînt prășitul și răritul 
sfeclei de zahăr și al florii-soare- 
lui ? Slaba organizare a muncii, 
dezinteresul manifestat de spe
cialistul unității și consiliul de 
conducere sînt singurele explica
ții. Acest dezinteres, deși acum 
foarte puțin vizibil se va trans
mite fără îndoială producțiilor 
ce se vor realiza prin aceea că 
în această perioadă de secetă, 
buruienile sînt lăsate să consume 
alături de plante.

Și nu numai la Dîrvari întâl
nim o astfel de situație. La Os
trovul Mare, la Căzănești, Corco- 
va, Gura Motrului, Iablanița, 
Corlățel, Bucura, să dăm numai 
cîteva exemple la sfîrșitul săptă
mînii trecute, în grafic coloana 
„realizat" la prășitul porumbului 
și florii-soarelui era încă liberă.

Datorită faptului că în jude
țul Mehedinți, lucrările de 
întreținere la porumb, floa- 
rea-soarelui și sfecla de za
hăr sînt rămase în urmă față 
de perioada în care ne a- 
flăm și, în mod special, în com
parație cu oportunitatea cu care 
se impun în primăvara aceasta se
cetoasă, pentru că în teren se îm- 
tîlnesc cazuri de organizare sla
bă a muncii, găsim potrivit să 
amintim uniunii județene a coo
perativei agricole de producție 
și direcției agricole că interven
ția lor promptă este absolut nece
sară Altfel, întârzierile cu execu
tarea lucrărilor din actuala peri
oadă se vor transmite producții
lor, pe care le vor diminua.



p e s t e
Puternice acțiuni ofensive Vizita in Tunisia

ale patrioților sud-vietnamezi
Amploarea actualei ofensive 

declanșată de patrioți asupra 
Saigonului și altor puncte din 
Vietnamul de sud a fost confir
mată chiar de un purtător de 
cuvînt al armatei saigoneze. El 
a declarat, scrie agenția France 
Presse, că se așteaptă ca în ur
mătoarele 24 de ore „activitatea 
adversarului să se intensifice". 
Unele dintre obiectivele vizate de 
F.N.E. sînt instalațiile militare 
dispuse pe întregul teritoriu al 
țării. Purtătorul de cuvînt saigo-
nez a recunoscut că 72 de unități 
ale armatei regimului de la Sai
gon au fost afectate în urma a- 
tacurilor declanșate de patrioții 
sud-vietnamezi.

Agențiile de presă au transmis 
5n cursul după-amiezii și serii de 
juni noi amănunte în legătură cu 
dificultățile pe care le întîmpină 
acum forțele amerioano-saigone- 
ze. Astfel două companii ale ce
lei de-a 199-a brigăzi de infante-

F.N.E. sprijină poziția
guvernului

R. D. Vietnam

rie americană sînt angajate într-o 
puternică luptă cu forțe ale pa
trioților de-a lungul șoselei Phu 
Tho Ia sud-vest de Saigon. Uni
tăți ale F.N.E. au lansat atacuri 
asupra a două poduri care leagă 
Saigonul de suburbiile sale din 
nord-est. La lupte iau parte 
bombardiere sud-vietnameze, uni
tăți de elicoptere și artilerie ame
ricană. In cursul nopții de luni 
au fost angajate lupte la numai 
2 kilometri de palatul „preziden- 
țial“ iar una dintre rachetele pa
trioților a lovit clubul forțelor 
militare americane.

Luptele purtate pe străzile 
Saigonului au făcut victime și 
în rîndul corpului diplomatic și 
ziariștilor acreditați la Saigon. 
Primul secretar al ambasadei Re
publicii Federale a Germaniei la 
Saigon, Hass Ruedt von Collen
berg a murit într-unul din spita
lele militare americane. Luni și-a 
pierdut viața un fotoreporter al 
agenției United Press Internatio
nal ridicînd la cinci numărul zia
riștilor uciși în luptele de la 
Saigon în ultimele trei zile. In 
urma distrugerilor provocate de 
bombardamentele aviației ameri
cane și saigoneze chiar asupra 
cartierelor orașului, 5 000 de lo
cuitori au rămas fără adăpost

a delegației 
C. C. al P. C. R.

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusa de tovarășul Manea 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Economic, care face o 
vizită în Tunisia la invitația Par
tidului Socialist Desturian. a par
ticipat sîmbăta la festivitățile de 
la Tunis prilejuite de încheierea 
„Săptăminii cooperației-.

In aceeași zi, Mohamcrf Sayah. 
membra al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Socialist Des
turian, directorul partidului- a 
oferit un dineu in onoarea dele
gației P.C.R.

Duminică, delegația a partici
pat la o tradițională serbare 
populară, care a avut loc la EL 
Hoouâria. în regiunea Cap Bon 
In seara aceleași zile. Habib Bur- 
ghiba, jr„ membra al Biroului 
PoliSc al CC al Partidului So
cialist Desturian. secretar general 
adjunct al partidului- secretar de 
slat pentru afacerile externe al 
Pcpublkii Tunisiene, a oferit un 
dineu ta ctartn delessției rv- 
tnlne. C, «rest prilej a nut toe 
un țctarab de păreri in lețâtare 
eu activitatea eeloc două partide 
p eo privire la unele problem, 
ak ritaației interoaționata ae- 
taale.

StHHA. din Stockholm

Adunarea Mondială
• •

în prima decadă a lunii mai, 
universitățile australiene cunosc, 

A tradițional, febra examenelor. Se 
desfășoară așa numita „mica se
siune de primăvară". Anul acesta, 

A febrilității specifice acestei peri
oade i se adaugă tensiunea de
monstrațiilor studențești ce se 

@ desfășoară sub semnul revendică
rii reducerii taxelor universitare.

Revendicarea aceasta, a despo- 
9 vărării studenților de greutatea 

crescîndă a taxelor universitare a 
_ devenit, în ultimii ani, o cerința 
9 dintre cele mai importante ale 

maselor studențești australiene. 
• Taxele de înscriere și frecvență, 

de examen de laborator reprezin
tă pentru mulți tineri o barieră 

a financiară generatoare de consi- 
derabile dificultăți. Acuitatea pro- 
blemei se reflectă, țd® altfel, și în 

9 reacția organizațiilor studențești 
In ianuarie, la Canberra repre-

Completare necesară
la „mica sesiune de primăvară"
zentanții studenților din cele pa
tru centre universitare austra
liene au stabilit un „program co
mun de acțiune pentru reducerea 
și desființarea taxelor". în săptă- 
mînile imediat următoare, mii de 
studenți au participat la adunări, 
au semnat memorii adresate gu
vernului atrăgînd atenția asupra 
necesității ușurării poverii taxelor 
universitare. Ca o primă măsură 
studenții au cerut desființarea 
taxelor de examen și de laborator.

S-a trecut apoi, în cursul luni
lor februarie și martie la organi
zarea unor marșuri de protest sub 
semnul cererilor de sporire a alo
cațiilor bugetare destinate învăță- 
mîntului superior și de reducere 
a taxelor universitare. Asemenea 
marșuri de protest s-au desfășu
rat la Canberra, Sidney și Mel
bourne. Un memoriu adresat gu
vernului și semnat de aproape

15 000 de studenți cere, ca o pil** 
mă măsura, imediată, renunțarea 
la perceperea taxelor pentru 
„mica sesiune" de examene din 
mai. Asociația Națională a Stu
denților Australieni a adresat o 
scrisoare ministrului instrucțiunii 
în care arată ca încetineala cu 
care autoritățile se preocupă de 
revendicările studenților va de
termina tineretul universitar Ia o 
„escaladare" a acțiunilor sale. Se 
prevede organizarea unor demon
strații studențești pe străzile ma
rilor orașe — centre universitare.

Dacă în amfiteatre studenții 
australieni răspund acum, în 
„mica sesiune", problemelor puse 
de examinatori, în afara univer
sităților ei cer cu insistență să se 
rezolve una (din problemele cele 
mai esențiale care-i preocupă S 
abolirea taxelor. K R.

Agenția de presă „Eliberarea" 
a transmis la 6 mai un comenta
riu în care se exprimă sprijinul 
total al F.N.E. față de poziția gu
vernului R.D. Vietnam, exprimată 
în recenta Declarație a Ministe
rului Afacerilor Externe referi
toare la locul și data convorbiri
lor oficiale între R.D.V. și S.U.A.

Poziția de susținere a cauzei 
juste și atitudinii de bunăvoință 
a guvernului R.D. Vietnam spo
resc încrederea și entuziasmul 
forțelor armate și entuziasmul 
populației vietnameze hotărîte să 
realizeze reunifiearea pașnică a 
țării.

Hervă Alphand, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, a primit suc
cesiv luni dimineața pe Mai Van 
Bo, reprezentantul general al 
R. D. Vietnam la Paris, și pe Wo- 
druff Wallner, însărcinatul cu 
afaceri al S.U.A. în Franța, că
rora le-a prezentat propuneri pri
vind modalitățile de organizare a 
contactelor preliminare în vede
rea încetării bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam. 
S-a stabilit ca aceste contacte să 
se desfășoare în incinta centrului 
conferințelor internaționale, clă
dire care aparține Ministerului 
Afacerilor Externe și a servit în 
trecut drept sediu al U.N.E.S.C.O.

Agenția V.N.A. anunță că la 4 
mai avioane americane au bom
bardat în mai multe raiduri ae
riene, numeroase localități de pe 
coasta R.D. Vietnam. Avioanele 
americane au lansat în cîteva re
prize 140 de bombe asupra ora
șului Binh din provincia Nghe 
An și asupra unul cimitir situat 
între districtele Vinh și Nam 
Dan."

Ambasadorul român la Paris

primit de președintele de Gauîle

a Sănătății
o&ctole cu O.M.S., precum și re
prezentanți ai instituțiilor specia- 
inf ale O.N-U, Delegația ro
șeai este condusă de ministrul 
sârsătății, prof. dr. Aurel Moga. 

Adunarea Mondială a Sănătă-
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înfruntarea de la
Universitatea Columbia
„Nu ne vom clinti de 

aici“ — se poate citi 
In aceste zile pe _ o

Generalul de Gaulle, președin
tele Republicii Franceze, a primit 
în audiență la Palatul Elysee, îu 
după-amiaza zilei de 6 mai. pe 
Constantin Flitan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Paris.

~ ire în acest an două obiective A imensă pancartă ridi- 
pnnapale : trecerea în revistă a “ cată în fata uneia din
activi tatii O.M.S. pe 1967 și
i^rocarea programului de lucru A 
-e=T:trn anul 1969. Directorul ge
nera] 11 Organizației, dl. M. G.
Cvodan, va prezenta un raport A 
ax-^ra activității O-M.S.vi

U.R.S.S. Depozitul de superfosfati aJ Combinatului chimic din Suma

clădirile principale ale 
Universității Columbia 
din New York, unul 
din cele mai mari in
stitute de învățămînt 
superior din S.U.A., 
care găzduiește peste 
17 000 de studenți. In 
ultimele două săptă- 
mîni, această universi
tate a fast teatrul unei 
înfruntări de torță în
tre studenți și autori
tăți. Lupta nu a luat 
stârșit nici în prezent, 
în ciuda intervenției 
poliției, a suspendării 
cursurilor și a arestă
rii a peste 700 de stu
denți. La Universitatea 
Columbia studenții sînt 
în grevă.

Acțiunile de protest 
aa început la 23 apri
lie tind sute de stu- 
deați. albi și negri, au 
organizat mitinguri și 
demonstrații împotriva 
discriminării rasiale <i 
a încercărilor de mili
tarizare a acestui insti
tut de invățâmînt su
perior. In prima fază, 
protestul studenților a 
fost îndreptat împotri
va intențiilor autorită
ților academice de a 
ridica mai multe clă
diri pe teritoriul unui 
pare aflat in vecinăta
tea Universității, care 
servea drept loc de re- 
ereere populației de 
culoare din cartierul 
Harlem. A doua zi. «tu-

denții s-au baricadat 
în cinci clădiri ale oră
șelului universitar pro
testând, de data aceas
ta, împotriva legături
lor existente între 
conducerea universită
ții și „Institutul de a- 
naliză în problemele 
apărării", nn organism 
dependent 
gon care 
programe

de Penta- 
elaborează 

__ „__ ,_ destinate 
războiului de agresiu
ne din Vietnam.

La 26 aprilie, autori
tățile academice au 
ordonat suspendarea 
cursurilor, într-o în
cercare de a infringe 
hotărirea de luptă a 
studenților. Dar pre
siunile exercitate nu 
au avut succesul scon
tat. Tinerii au primit 
ajutor din partea popu
lației cartierului Har
lem și a studenților de 
la alte colegii care au 
exprimat solidaritatea 
Ier.

Alarmau, de cursul 
neașteptat pe care l-an 
luat evenimentele, con
ducerea Universității a 
cerut intervenția poli
ției. La 30 aprilie, pes
te 1MO de polițiști 
înarmați, au pătruns în 
in Universității, au 
spart porțile clădirilor 
unde se aflau studenții 
baricadați pe care au 
încercat sa-i scoată cu 
forța afară. In cursul 
ciocnirilor ce au avut 
loc. 148 de persoane au 
fost rănite și aproxi
mativ 700 au fost ares- 

Scenele petrecute

în incinta Universității 
au fost descrise pe larg 
de ziarele și agențiile 
americane de presă. 
Brutalitățile poliției au 
fost condamnate des
chis de numeroși mun
citori veniți să-și ex
prime sprijinul feță de 
studenți.

Și totuși, nici inter
venția poliției nu a pu
tut infringe hotărirea 
de luptă a tinerilor. 
Dimpotrivă. Ziarul 
„International Herald 
Tribune" relatează că 
numărul studenților U- 
niversității Columbia 
care a participat la a- 
cest protest a crescut. 
Organizația „Studenții 
pentru o societate de
mocratică" a declarat 
că sprijină acțiunile 
de protest. Tinerii de 
la Universitatea Co
lumbia au hotărît să 
declare grevă generală 
eerînd demisia recto
rului Treyson Kirk și 
anularea tuturor mă
surilor disciplinare lua
te împotriva studenți
lor. Numeroase cadre 
didactice de la această 
universitate au expri
mat sprijinul lor față 
de studenți, în timp ce 
în alte institute de în- 
vătămînt superior din 
New York și alte cen
tre universitare ameri
cane au avut Ioc mi
tinguri și demonstra
ții de solidaritate cu 
lupta studenților de la 
Universitatea Colum
bia. Printre aceștia, 
studenții Universității

Princetown (statul New 
Jersey) au adresat o 
petiție rectorului in 
care au cerut înceta
rea oricăror legături 
ale institutelor ameri
cane do învățămînt 
superior cu diferitele 
servicii sau birouri 
Ministerului Apărări* r 
și anularea ordinelor de 
chemare » studenților 
în forțele armato pen
tru a fi trimiși în Viet
nam. Mitinguri de so
lidaritate au avut loc, 
de asemenea, la Uni
versității* de stat din 
Ohio, Pennsylvania, la 
diferite colegii din 
orașul Cincinnati, și în 
multe alte locuri.

După cum scriu zia
rele americane, eveni
mentele de la Univer
sitatea Columbia, se 
înscriu în contextul 
larg al acțiunilor des
fășurate de tineretul 
studios american care 
protestează cu tot mai 
multă hotărîre împotri
va încercărilor de a- 
tragere a institutelor 
de învățămînt superioîd* 
în sfera de preocupări’ 
a Pentagonului șl a 
perpetuării discrimină
rii rasiale în domeniul 
învățămîntului. Este o 
luptă care a cîștâgat 
simpatia și sprijinul u- 
nor pături largi ale o- 
piniei publice din 
S.U.A.

Orașul ancorează 
in viitor

• •

Note de drum din R. S. Cehoslovacă
La Mlada Boleslav impresio

nează ansamblul. Ansamblul, sau 
mai exact ansamblurile arhiiecto-

Conferința drepturilor omului

M-am supus prin confruntare 
verificării. Absolut toți turiștii pe 
care i-am întrebat mi-au mărtu- ,----------- ---------------- —___
risit că din călătoriile făcute prin nice, care definesc in linii largi, 
diverse țări și localități, memoria 
lor a reținut cu precădere amă
nuntele. Acestea stîrnesc și, mai 
ales, fixează impresiile supuse, 
omenește, uitării. Chiar dacă, 
peste timp, efortul mintal încear
că să recompună ansamblul, ape
lul la amănunt, la detaliu, e sin
gura metodă de lucru.

N-aș putea-o învinovăți că s-ar 
abate de la această regulă. Nu
mai că încercînd să sustrag din 
rafturile ei două file de impresii, 
constat că memoria mea înre
gistrează, cel puțin pentru mo
ment, o inexplicabilă excepție. 
Excepția se numește Mladă Bo
leslav. Situat la 60—70 kilometri, 
la nord-est de Fraga, micului 
orășel din Boemia Centrală i-am 
destinat în scurta mea călătorie 
în Cehoslovacia o zi întreagă. 
L-am străbătut stradă cu stradă, 
și-am poposit îndelung în veci
nătatea unităților sale indus- 
triale, 
secție 
Skoda profilată , 
ducția de autoturisme — îi poar
tă numele pe șoselele multor țări 
ale lumii. I-am străbătut, zic, nu 
odată străzile de la un capăt la 
altul, le-am privit din cele mai 
diverse unghiuri pe care un foto
graf amator le poate încerca, iar 
însoțitorii mei mi-au dat putința 
să-mi încarc agenda cu fapte din 
cele mai interesante. Iată, însă, 
acum cînd, renunțmd la ajutorul 
carnetului mă gîndesc la Mladă 
Boleslav amănuntele se îndepăr
tează, detaliile se fac nevăzute. 
Memoria estompează parcă dina
dins totul, lăsînd cale liberă im
presiei celei mai puternice, impre
siei fundamentale — vederea de 
ansamblu.

dintre care una — 
a marii întreprinderi 

pentru pro-

simetrice, de amplă respirație, o- 
raștd. Intilnisem construcții noi, 
numeroase și admirabile in multe 
din cartierele Pragăi, apoi la Fil
sen și aproape în fiecare locali
tate pe care o vizitasem din a- 
ceastă parte a Cehoslovaciei. Dar 
aici, la Mlada Boleslav, mi s-a 
părut cu totul altceva. Construc
țiile noi nu mai sînt constrinse să 
urmeze structuri conturate, să 
completeze și să întregească. Aici 
construcția modernă e masivă, li
beră să înainteze după cele mai 
proaspete norme ale frumosului.! 
Construcția civilă, construcția in
dustrială — mînă în mină, intr- 
un tot armonic. Mi-a stăruit în
delung privirea asupra celei mai 
moderne întreprinderi a orașului, 
asupra acelei bijuterii pa
ralelipipedice de metal și sti
clă dinăuntrul căreia mun
ca își trăda ritmul de cea
sornic, am admirat mersul ne
întrerupt al pieselor care la ca
pătul liniilor automatizate se re
unesc sub o singură inscripție, 
„M. B. 1000“, și am admirat, apoi, 
parcul din care, lot după lot, au
toturismele pornesc spre numero
șii solicitanți. Și luînd cunoștință 
și de istoria uzinei, de dezvolta
rea sa în anii socialismului, de ci
frele atestînd creșterea și moder
nizarea producției am înțeles că 
ritmurile întregului oraș își au 
izvorul aici.

Mlada Boleslav este un oraș 
nou,o așezare modernă a cărei 
coborîre de pe planșetele arhitec- 
ților ritmul o face vizibilă chiar 
unui pasager cum eram eu. Și 
mai ales, un oraș tînăr, după cum 
îl recomandă chiar numele.

Conferința internațională a 
drepturilor omului a intrat în ul
tima săptămină. Atât în plenul 
conferinței, cit și in corni fii, au 
continuat dezbaterile pe margi
nea proiectelor de rezoluție pre
zentate. Intr-una din comisiile 
de lucru s-a adoptat proiectul de 
rezoluție prezentat de 20 de sta
te, intitulat „Măsuri pentru asi
gurarea eliminării rapide și com
plete a tuturor elementelor de 
discriminare rasială, în general, și 
a politicii de apartheid. în spe
cial**. In rezoluție, apartheidul și 
alte practici similare, sînt consi
derate drept crime împotriva 
umanității. Rezoluția condamnă 
guvernul Republicii Sud-Africane, 
care continuă să practice politica 
de apartheid sfidind astfel hotă- 
ririle forurilor internaționale și în 
special deciziile Adunării Gene
rale O.N.U. Documentul reco
mandă Consiliului de Securitate 
să ia măsuri eficace contra aces-

tei țări, și în primul rind, să-i 
aplice sancțiuni economice. Tot
odată guvernul Marii Britanii 
este invitat să treacă la acțiuni 
ferme pentru a pune capăt ___ 
mului rasist din Rhodesia. O altă

Marii

re zi-

In Consiliul 
de Securitate

I. RETEGAN

A. NICOLAB

rezoluție adoptată de participant 
recomandă luarea de măsuri con
tra nazismului și intoleranței ra
siale, iar alta se referă la aboli
rea discriminării în domeniul 
dreptului la muncă. Intr-o alta 
comisie au fost adoptate o rezolu
ție privind măsuri menite să pro
moveze drepturile femeii în lu
mea modernă, precum și un pro
gram pe termen lung al O.N.U. 
în acest sens.

In plenara conferinței au fost 
prezentate diverse puncte de ve
dere în legătură cu două proiec
te de rezoluții Ia punctul de pe 
ordinea de zi, „Respectul și apli
carea drepturilor omului în teri
toriile ocupate".

Programul „Apollo“
După terminarea 

fazei de zboruri fă
ră echipaj din cadrul 
programului ..Apo
llo". specialiștii a- 
mericani consideră 
că planul de tri
mitere a unui echi
paj uman pe Lună 
în 1969 are șanse de 
reușită. „Credem că 
există posibilitate re
zonabilă" de a efec
tua aceste zboruri 
înainte de 1970, a 
declarat dr. George 
Mueller, directorul 
zborurilor cu echipaj 
din cadrul N.A.S.A.

Programul a fost 
accelerat după ce 
directorul N.A.S.A. 
James Webb, a de
clarat că nu mai sînt 
necesare zboruri fă
ră echipaj pentru ve
rificarea rachetei 
„Saturn-5", care va 
transporta cosmona
ut! spre Lună. Hotă- 
rîrea a fost luată cu 
toate numeroasele 
probleme care au

fost ridicate de ulti
mul zbor al rachetei 
„Saturn-5" din 4 
aprilie. Webb a ac
ceptat părerea spe
cialiștilor care con
sideră că defecți
unile survenite în 
special la motoarele 
celei de-«e doua trep
te vor putea fi rezol
vate la sol fără a 
mai fi nevoie să se 
cheltuiască 200 mi
lioane dolari pentru 
o nouă 
probă.

între 
ne la 
pentru 
cu echipaj uman, în 
cursul căruia se va 
folosi o rachetă de 
tipul „Satum-l b“. 
Zborul, programat 
pentru jumătatea lu
nii august, va fi e- 
fectuat de căpitanul 
Walter Schirra. ve
teran al zborurilor 
cosmice, maiorul de 
aviație Don Eisele

lansare de
timp se pu- 

punct planul 
primul zbor

și un „civil", Wal
ter Cunningham. Mi
siunea lor va fi de a 
verifica cabina spa
țială „Apollo", care 
a suferit modificări 
serioase după incen
diul declarat la bor
dul lui „Apollo 1“ 
cînd trei cosmonauți 
și-au pierdut viața. 
Călătoria lor va du
ra două săptămîni.. 
Dacă acest zbor sef 
termină fără lnci- ' 
dente, astronauții vor 
fi gata să plece în 
spațiu cu ajutorul u- 
nei rachete gigant 
de tipul „Satum-5“, 
cea mai puternică 
rachetă americană.

La N.A.S.A. se 
speră că această ra
chetă va fi gata de 
lansare în octombrie 
sau noiembrie. E- 
chipajul el va fi for
mat din James Mc 
Divltt, David Scott 
și Russel Schwel- 
ckart

In cadru] lucrărilor celei de-a 
22-a sesiuni reluate a Adunării 

9 Generale a O.N.U.. au continuat 
luni dezbaterile din Comitetul 
Politic pe marginea proiectului 

A tratatului de neproliferare.
Au luat cuvintnl reprezentan

ții Irlandei, Etiopiei, Olandei și 
Ncrvegiei.

Luni, !n Consihul de Securi
tate au continuat dezbaterile asu
pra pUngerh Iordaniei privind si- A 
tuația din Ierusalim. Reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Iakov 
Malik, a declarat câ o condiție £ 
primordială a reglementării poli
tice a situației din Orientul A- 
propiat constă in retragerea ime- £ 
diată a trupelor izraeKene din te
ritoriile arabe ocupate.

Reprezentantul Pakistanului. 9 
Agha Shahi. a arătat că Consiliul 
de Securitate trebuie să ceară »» «,*»-
Israelului să anuleze toate măsu-V cixJc,’ V membri ai cor
rile luate ta ee privește statutul diplomație .ereditari ta
Ierusalimului. — Zitr'b

In virtutea dreptului la ret*- • Dopi filmata!, am-
câ. în încheierea dezbaterilor’ a b*«*dor»l Kep,blieU Socialisto 
luat cuvintul reprezentantul Is- a Rotnânia ta Belrrad. Anrel Măi- 
raelului. Yosef Tekoah. ™ nâșan, a oferit un cocteiL

Următoarea ședință a Consiliu
lui de Securitate a fost stabilită LEO Collard, președintele 
pentru marți seara. ™ partidului socialist. însărcinat

IN marea sală ^Stadenski Jen- 
Ur* din Zagreb, a avut loc luni 
seara o gală a filmului româ
nesc. Cu acest prilej, a rulat 
filmul ..Dacii", care s-a bucurat 
de succes. Au participat Iacov 
Blajevici, președintele Skupști- 
nei R.S. Croația. Mika Tripalo, 
secretar al Comitetului Executiv 
al C C. al Uniunii Comuniștilor 
din Croația și alte persoane ofi-

în urmă cu două săptămmi de 
regele Baudouin cu formarea 
unui nou guvern belgian, a de
clarat luni la amiază că mi
siunea sa a eșuat. Collard n-a 
putut ralia la punctele sale de 
vedere pe conducătorii social- 
creștini cu care spera să alcă
tuiască noua coaliție guverna
mentală.

Așadar. Belgia se găsește din 
nou în situația de acum trei 
luni cînd a fost declanșată 
criza guvernamentală fără ca 
perspectivele rezolvării acestei 
crize să se poată întrevedea.

O NOUA organizație de tine
ret a luat ființă duminică la 
Essen, cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx. Organizația, denu
mită „Tineretul muncitor ger
man socialist", a lansat un apel 
tuturor tinerilor muncitori, 
funcționari, elevi și studenți să 
intensifice lupta pentru dreptu
rile lor.

Noua organizație își propune 
să militeze pentru victoria idei
lor marxism-leninismului

COASTA DE FILDEȘ. Pregătirea mentalul zilnic intr-un sat de Ung* Bernheim

LUNI s-a întrunit la Paris 
Comitetul Grupării matemati
cienilor de expresie latină. 
Au fost luate în discuție pro
bleme legate de organizarea 
Colocviului international al 
matematicienilor, care va a- 
vea loc la București. La lu
crări au participat acad. Gri- 
gore Moisil, președinte al 
Grupării matematicienilor de 
expresie latină, acad. Nicolae 
Teodorescu, secretar general, 
precum și acad. Gheorghe 
Vrănceanu.

Indiana
In statal Indiana au loc as

tăzi alegeri preliminare scru
tinului prezidențial din luna 
noiembrie. Aceste alegeri ca
pătă o semnificație deosebită, 
prin participarea, pentru pri
ma oara în cursul actualei 
campanii electorale, a senato
rului Robert Kennedy. Pe 
lista Partidului democrat se 
înfruntă trei candidați î Ro
bert Kennedy, senatorul Eu
gene McCarthy și guvernato
rul acestui stat, Roger Brani- 
gin, considerat drept un „ad
versar de temut". Ultimele 
sondaje întreprinse în rându
rile alegătorilor din Indiana îl 
prezintă favorit pe senatorul 
Kennedy cu 32 la sută din 
sufragiile democraților, față 
ide 25 la sută acordate guver
natorului Branigin și 12 Ia 
suta Iui McCarthy. Dar există 
o largă marjă de incertitu
dine, în special în ce privește 
obțiunea celor 30 la sută din 
alegători care s-au arătat a 
fi încă „nedeciși".

Pe lista Partidului republi
can este înscris numele unui 
singur candidat, fostul vice
președinte al S.U.Au, Richard 
Nixon.
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