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In întreaga țară, datorită re
zervei mici de apă acumulată 
în sol in toamnă și în timpul 
iernii, precum și precipitațiilor 
reduse din lunile de primăva
ră. dezvoltarea culturilor agri
cole este stânjenită. Seceta, 
care pune în pericol recolta 
din acest an, are un caracter 
mai pronunțat în Cîmpia Du
nării, Dobrogea. sudul Olteni
ei și Moldovei. In aceste con
diții, chiar dacă în perioada 
următoare vor cădea ploi, nu 
va putea fi înlăturată în în
tregime lipsa de umiditate ce 
se resimte în prezent, fără 
organizarea imediată a unor 
ample acțiuni pe planul între
gii țări, de folosire a tuturor 
resurselor umane și materiale 
necesare.

■ Ținînd seama de această 
situație, Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri au adop
tat o hotărîre care preve
de o serie de măsuri a că
ror aplicare are drept scop 
să asigure prevenirea și com
baterea efectelor dăunătoa
re ale secetei din acest 
an. In vederea organizării, 
coordonării și conducerii ac
țiunilor de combatere a sece
tei pe întreaga țară, s-a con
stituit un comandament cen
tral format din reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat, economice și obștești, 
cărora le revin sarcini în ca
drul acestei acțiuni. Pe plan 
local, acțiunile de prevenire și 
combatere a secetei sînt orga
nizate, coordonate și conduse 
de comandamentele județene, 
formate din reprezentanți ai 
organelor și organizațiilor de 
partid și de stat, economice, 
de masă și obștești, iar în fie

care comună s-a organizat un 
comandament condus de pre
ședintele comitetului executiv 
al consiliului popular comu
nal și constituit din condu
cătorii unităților agricole so
cialiste, ai organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, 
specialiști agricoli, cadre di
dactice. Aceste organe vor a- 
sigura înfăptuirea tuturor 
măsurilor legate de preve
nirea și combaterea secetei.

Soluția optimă pentru evi
tarea efectelor negative ale 
secetei o constituie, precum se 
știe, asigurarea umidității ne
cesare dezvoltării plantelor 
prin irigații și udări. în acest 
scop Hotărîrea prevede luarea 
unor măsuri energice care să 
asigure utilizarea integrală a 
suprafețelor amenajate pentru 
irigații, extinderea acestora, 
folosindu-se toate mijloacele 
posibile, precum și mobilizarea 
altor resurse care pot să asi
gure udarea pe suprafețe cit 
mai întinse a culturilor agri
cole. în fiecare unitate agri
colă, consiliile de conducere, 
specialiștii trebuie să analize
ze modul de funcționare a a- 
gregatelor de irigații, să ia 
măsuri de completare a aces
tora cu materiale, piese de 
schimb, să asigure combusti
bilul și energia electri-că ne
cesare pentru ca toate insta
lațiile să funcționeze perma
nent, ziua și noaptea. In acest 
scop, se impune să se asigure 
în timpul cel mai scurt ca
drele necesare de mecanici, 
electricieni și udători, atât din 
unitățile agricole socialiste, cît 
și din alte sectoare ale eco
nomiei.

Me Ceaușescu, a ambasadorului Suediei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit marți, 7 mai 1968, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Suediei la Buca-

iești, Baron Cari Rappe, la ce
rerea acestuia.

La primire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, a par
ticipat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.
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ION P1NZARU clasa a Xl-a 
liceul Unirea-Focșani 

(premiul I cu distincție — lite
ratură română)

ADRIANA STOICH1TOIU clasă 
a Xl-a liceul Matei Basarab 

București 
(premiul I literatură română)
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aî tmerMu și sMtsflar
Inerția este un corp dezorga

nizat, o absență a energiei, o 
inactivitate, o nemișcare, o ener
gie pasivă care există totuși fără 
să existe, ca un țesut fără nervi 
crescut alături d© țesutul viu, 
care stânjenește creșterea fireas
că a materiei vii.»Este o forță A 
ocultă împotriva căreia sensul ™ 
nostru vital luptă. Să nu ne plîn- 
gem niciodată de intoleranța și 
exclusivismul combaterii iner- 
tiei. A fi viu înseamnă a simți cu 
toată existenta ta forța aerului 
proaspăt care rupe vechile uțl. 
răvășește timpul claustrat, pă
trunde in umezeală și lîncezca- 
lă, primenind totul. Este un șoc £ 
rare distruge și duce cu sine ” 
victimele inerției: leneșii, obtu
zii, birocrații, impostorii, cei 
care nu trăiesc, se prefac, sîmu- V 
lează viața pentru o liniște îm-

LERANTA
SI EXCLU

V

GABRIELA 
MELINESCU

bicsită, renunță Ia teamă, Ia ne
reușită, la greșeală, la rușine, la 
pasiune, la sacrificiu, et formea
ză partea cenușie care ne trișea
ză pe cei care sîntem vii și pri
mim totul.

Este partea suportabilă care W 
stă pe margine, echilibrată fără 
fantezie, fără erori, privind cu 
ochii opaci ceea ce se întâmplă A 
în jurul ei. Așteaptă ca alții să 
fie eroii, așteaptă ca lucrurile 
grave nerezolvate să le rezolve A 
cineva din realitate sau din altă “ 
parte, aceștia sînt blazați!, feri- 
ciții care în unghiuri închise 
trec drept „oameni de treabă-, V 
„lâ locul lor**, fără probleme.

Sint oameni cărora nu 11 s-a 
întâmplat nimic deosebit, sînt A 
cel care trăiesc din auzite și vă
zute, într-un fel pe spinarea al
tora, ei fiind executorii, confor- 
miștil docili, cu zîmbet lung șl 
superior, apoi sint fricoșii care 
altceva au în suflet și altceva în 
vorbire. Victime ale compromi
sului, cel care cedează și nu lup
tă pînă la ultima șansă. Ei au 
plăcerea mută de a comenta în
flăcărați evenimentele, de a le 
savura ineditul, de a privi eroii 
pentru cfteva minute infrînd 
imaginar în pielea glorioasă a 
lor. Cine este viu există gene
ros. exigent disciplinat, păti
maș, depășîndu-si timpul, com
bate căile ocolite, necontro
labile, imprevizibile.

Partidul înlătură ceea ce blo
chează inteligența, supla și ar
monioasa mișcare a progresului.

Patima celui care gîndește o- 
moară rigiditatea limitelor, ig
noranța. stîngăcia și grosolănia 
în relații. Marele gînditor nu a 
fost niciodată un conformist. Pe 
orbita civilizației modeme Iner
ția este un virus neesențial dar 
care necesită îndelungi injectări 
cu anticorpi pentru ca boala să 
nu generală.

(Continuare în pag. a V-a)

ANCHETĂ LA CLUJ 

asupra falsității „crizei" 

de timp a tinerilor

Apropierea Festivalului Mondi
al al Tineretului și Studenților 
de Ia Sofia a cuprins în febra 
pregătirilor tinerii din toate col
țurile țării. Efervescența acestora 
preocupări se transmite ca o fla
cără vie de la organizație la or
ganizație, dezvăluind o varietate 
de manifestări cultural-distractive 
patriotice și de solidaritate cu ti
neretul lumii. Inițiativa și 
fantezia creatoare au peste tot 
cale liberă.

în cele ce urmează vom spicui 
cîteva din cele mai reușite mani
festări ce se înscriu pe agenda 

Hunilor inițiate în întâmpinarea 
Iui de al IX-lea Festival al Ti-

neretului și Studenților pentru 
solidaritate, pace și prietenie.

Prima filă a micro-agendel de 
anticipație culturală începe cu 
spectacolul de evocare istorică 
organizat în cinstea aniversării 
partidului de care Comitetul ju
dețean al U.T.C. Ploiești în 
ziua de 8 mai. Mii de tineri și-au 
dat întâlnire în centrul orașului, 
prilejuind o manifestare de cal
dă recunoștință și atașament ex
primate prin intermediul poeziei, 
cîntecului și jocului.

Ziua de 9 mai ne va purta 
prin ținuturile îndepărtate ale 
Vrancei. Urmașii urmașilor plă- 
ieșilor lui Ștefan cel Mare vor 
evoca, într-un decor de legendă,

„CALAPODUL

PE TRASEE...
SĂTMĂRENE

Nu de multe ori le-a fost dat 
tinerilor sportivi de pe meleagu
rile sătmărene să participe la o 
întrecere de așa mare amploare 
cum e Crosul tineretului. Ultima 
duminică a lunii aprilip a cunos
cut, în cele mai multe comune 
din județul Satu Mare, freamăt 
de tinerețe. Pe meleagurile Some
șului, Crasnei, Turului și Homo> 
roadelor și pe diferite terenuri 
pregătite ad-hoc pentru întrece
rea crosiștilor s-au întâlnit în etape 
pe centre de comune tineri coo
peratori, mecanizatori, salariați 
din unitățile economice din co
mune și elevi.

Organizată în prima manșă în 16

centre de comună și două orașe, 
«competiția s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă — aproximativ 
1250 de tineri. Aproape 900 de 
sportivi, dacă nu includem și nu
mărul participanților din orașele 
Satu Mare și Negrești, au fost din 
comunele județului.

Ceea ce satisface în cea mai 
mare măsură e faptul că în cen
trele de comună, mai ales printre 
participanți, se află un număr 
mare de țărani cooperatori, meca
nizatori, salariați dornici să se în
treacă în asemenea concursuri. S-a 
renunțat la o practică de care 
se uzitează adesea în etapele de 
masă ale unei competiții : aceea 
de a mobiliza în număr mare 
elevi din școală (uneori chiar și 
aceia care nu întruneau condiții 
de vîrstă) pentru a face față, ca

ȘTEFAN VIDA

(Continuare tn pag. a V-a)

DRAGV ATANASIU clasa a Xl-a 
Liceul Gh. Lazăr București 

(premiul I matematici)

FLORIN TOFAN clasa a IX-t 
liceul nr. 2 Roman 

(premiul I matematică) '

HOTĂRIRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL
SUPERIOR PE O
NOUĂ TREAPTĂ

Prof. unlv. 
GHEORGHE 
ȘICLOVAN

Director în Comitetul de Stat 
al Planificării

Lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român din aprilie a.c. în 
domeniul învățămîntului și în
deosebi cuvîntarea secretarului 
general al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la în
cheierea dezbaterilor privind 
dezvoltarea învățămîntului de 
cultură generală, profesional, 
tehnic și superior în Republica 
Socialistă România, au avut un 
larg răsunet în rîndurile între
gului nostru popor.

Problemele discutate se în
scriu în ansamblul preocupări
lor majore ale partidului nostru, 
urmărind să dea viață sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a în
vățămîntului de toate gradele.

Au fost dezbătute pe larg 
măsurile cu privire la îmbună
tățirea profilului, organizării și 
conținutului învățămîntului de 
toate gradele, corespunzător ce
rințelor actuale și de perspec
tivă ale societății noastre socia
liste. pe baza unui cuprinzător 
studiu elaborat de Ministerul 
învățămîntului sub îndrumarea 
și pe baza indicațiilor perma
nente ale conducerii partidului. 
Acest studiu, potrivit unei me
tode devenită tradițională în o- 
rînduirea noastră, a fost supus 
discuției publice, a cadrelor di
dactice din învățămîntul de 
toate gradele, a maselor largi 
de oameni ai muncii, dovedin- 
du-se încă o dată importanța a- 
cestei metode care confirmă 
treapta superioară la care a 
fost ridicată democrația socia
listă în țara noastră. Studiile 
aprobate de Comitetul Central 
vor sta la baza întocmirii pro
iectului de lege a învățămîntului, 
constituind o etapă nouă în 
viața școlii românești și va si
tua țara noastră printre țările 
cele mai avansate din punct

de vedere al dezvoltării învăță- 
mîntului și culturii.

In cadrul măsurilor adoptate, 
învătămîntul superior ocupă un 
loc de seamă, el fiind chemat 
să asigure condiții corespunză
toare pentru crearea cadrelor 
necesare pentru activitatea pro
ductivă, pentru domeniul cul
turii, cit și pentru cercetarea 
științifică, cerute de mersul 
înainte al economiei și culturii, 
de opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în țara noas
tră.

Perfecționarea acestui învă- 
țămînt, menținera lui în perma
nentă concordanță cu ritmul 
rapid de dezvoltare a economiei 
noastre și cu uriașele progrese 
ale științei și tehnicii contempo
rane, sînt căi eficace pentru a 
pregăti cadre capabile să mîn- 
nuiască tehnica existentă, recep
tive la tot ce este nou, înaintat, 
și care nu vor fi copleșite de 
ritmul și amploarea 
tehnic de mîine.

Universitățile și 
superioare vor avea 
mai multe drepturi, o mai largă 
autonomie universitară. Vor a- 
vea posibilități mai mari să con
tribuie direct la îmbunătățirea 
planurilor de învățămînt și a 
programelor analitice, pe baza 
stabilității structurii asigurate 
de Ministerul Invățămîntului, 
fapt ce va duce la crearea unui 
cadru favorabil afirmării perso
nalității cadrelor universitare, 
valorificării potențialului lor 
științific și didactic. Organiza
rea pe cicluri a unor facultăți 
va duce la o folosire mai cores
punzătoare a capacității indivi
duale a studenților. Concomi
tent, se vor introduce metode 
pedagogice moderne, punîndu-se 
un mare accent pe folosirea se-

Pentru gălățeni, un loc plăcut 
de-ași petrece timpul liber 
este faleza de pe malul Du-

SĂPTĂMÎNILOR
9 „A înțelege epoca contemporană, spunea cine

va, înseamnă mai înainte de toate a înțelege tim- 
• pul". Aparent „cifrată", fraza se referă în fapt la 

ceea ce curent numim „criză de timp". Com
plexitatea vieții sociale, pluralitatea și diversitatea 

• preocupărilor noastre, ritmul accelerat al multi
tudinii solicitărilor au impus și impun raționali
zarea timpului. Deopotrivă de dăunătoare pro- 

£ cesului muncii cît și timpului afectat disponibi
lităților noastre spirituale, criza de timp poate 
fi evitata numai printr-o judicioasă drămuire a 
„vremelnicului**, printr-o organizare riguroasă a 
activităților, care, în ultimă instanță, pune ordine 

™ în viața fiecăruia, excluzînd derivatele gen „an
goasă", „seninătate4* etc. Timpul concret obligă.

• Prin analogie, un postulat („transcris'4 după înțe
lepciunea agricultorului) comunică sugestii pe 
caro nu trebuie să le evităm, ignoranți: la modul 
absolut, pămîntul nu-și schimbă dimensiunile ca 

a atare, producția este direct proporțională cu mo- 
dul în care este cultivat acest pămînt

Zilele, orice am face, au tot 24 ore, săptămîna 
tot șapte zile etc. Cum le „dilatăm** deci ? Folo
sind un termen „fluturat*4 curent ?

întrebări, gînduri, preocupări pe caro le-am 
„întâlnit** într-un raid prin uzinele clujene „U- 
nirea**, „Carbochim** și Fabrica de încălțăminte 
„Clujana**. într-o convenție acceptata de interlo
cutori am discutat despre tâmpul afectat produc
ției și timpului liber, am încercat să evidențiem 
consecințele pozitive și negative ale modului cum 
sînt înțelese aceste două „categorii de lucru**, cum 
le numea unul din interlocutori. Deci: există în 
aceste întreprinderi o preocupare reală pentru or
ganizarea timpului de producție și a timpului li
ber ? în ce proporție aparține această preocupare 
conducerii colectivului de muncă, organizației de 
tineret, individului ? Cîteva întrebări capabile să 
declanșeze răspunsuri argumentate, opinii con
troverse.

(Continuare în pag. a IV-a)

progesului

institutele
în viitor

(Continuare tn pag. a Il-a)



PAGINA 2 JClNTEIA TINERETULUI''

CRONICĂ

T I C Ă

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează Ja cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 1921,15) ; Victoria (o-
rele 8,30 i 10,45 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 - 16,30 ; 19 ; 21,30).

OBSESIA
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 1645 ; 18,45 ; 21,15) 
Capitol towle 8,45 ; 11; 13,30 
16 ; 18,30 ; 31).

EA VA RIDE
rulează la fieroviar (orele 10 ; 
12,15; 14,30; 46,45; 19; 21,15),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Festival (orele 
8.45; 11,15; 13^0; 16; 18,30; 21). 

BALUL DE StltaAl’Ă SEARA 
rulează la Lmteatărul (orele 
9; 11,15; 13,40; 16: 18,30;
20,45).

EL DORADO (cinemascop)
rulează la GlonU (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45), 
Tomis (orele 8,30—16 în conti
nuare 18,30—21).

SÎNT Șl EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Miorița {orele 9,15 ;
11,30 : 13.45 ; 16 ; li?, 15 ; 20,30). 

SFÎRȘITUL AGENTtULUI 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 Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

(orele
. 18.30;

(orele 15,30 ;

9;

9;
20,45),

18 ;

FAKA SUKIS

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

SFlNTUL LA FIND A 
rulează la Doina (orele 
13,45; 16; 18,30; 2045), Buzești 

(orele 15,30; 18; 20,30).
EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

rulează la Grivița (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 ȘI 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 15,30 ; 18 ; 20,30).

AM INTILNIT ȚIGANI
FERICIȚI

rulează Ia Unirea (orele 15.30; 
18).

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

NOAPTEA NUNTII ÎN 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).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 : 18,30).

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

PENTRU CITI VA 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 Ia Munca (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

EU, EU. EU... $1 CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Arta (orele 3.15; 
11,30; 13.30; 15.45: 18,15; 20.30).

FOCURI NESCHIMBATE 
rulează 1* Vitan (orei* 15,30; 
18; 20,30).

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

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA (cinemascop)

rulează la Progresul (orei* 
15.30; 19).

DOCTORUL AU MA DOARE 
(cinemascop)

rulează la Ferentari 
15.30; 18; 20.30).

NOUL LOCATAR 
rulează la Pacea (orele
18: 20.15).

CAPCANA (cinemascop) 
rulează la Crîngași 
15.30: 18: 20.30).

LE UT, AFRICAN 
rulează la Cosmos (orele 14,30: 
16,30; 18,30; 20,30).

15.30:
15.30;

11,30;'

De o vreme încoace, pornind 
mai ales de la Graham 
Greene, „divertismentul" a 
ajuns un semn distinctiv a- 
pi’oape un blazon, al scriito
rului profesionist. Intre două 
capodopere grave, între doua 
meditații la destinele generale 
ale umanității, scriitorul s-ar 
„relaxa" într-o operă fără 
pretenții și probleme, menită 
aprioric efemerității. S-a ob
servat însă mai demult că 
aici se ascunde o cochetărie, 
întrucît, de regulă, profesio
niștii literaturii nu recunosc 
existența unei ierarhii a spe
ciilor. E vorba deci, pur și 
simplm, de o călătorie re
laxată printre specii, unde, la 
fiecare popas, calitatea in
spirației și a efortului artistic 
își pretinde propriile sale cri
terii de apreciere.

Mă îndoiesc așadar că 
Horia Lovinescu a pornit la 
elaborarea „Casei onorabile* 
cu convingerea reală că nu 
concepe decît un „divertis
ment", și că abia pe parcurs 
„schema comediei polițiste 
s-a încărcat de la sine cu tră
săturile satirei sociale și de 
moravuri", cum declară auto
rul. Scriitorul care se oprise 
cu un succes arareori dez
mințit la drama social-psiho- 
logică, la piesa istorică, la 
drama de simbol filozofic, la 
mit, trebuia, mai devreme 
sau mai tîrziu, să poposeas
că și la comedia polițis
tă, (specie în care teatrul 
modern, de la Priestley la 
Diirenmatt, ne-a comunicat 
atîtea adevăruri fundamen
tale. Dramaturgia ultimului 
veac ne-a deprins cu o mare 
mobilitate a raportului dintre 
substanță și formulă, așa îneît 
subtitlul „comedie polițistă", 
„farsă" sau „vodevil" nu mai 
comunică de fapt nimic revela
tor asupra conținutului pro- 
priu-zis. Ba, dimpotrivă de cele 
mai multe ori o asemenea de
terminare este, cum spuneam, 
o cochetărie, autorul fiind 
convins că dincolo de frivoli-

a formulei se 
grave.
generalități se 
exact ultimei

DRAMA

tatea aparenta 
ascund sensuri

Toate aceste 
aplică aproape 
piese a celui mai profesionist
dintre autorii dramatici ro
mâni. Schema aleasă, cea a 
anchetei polițiste de tip clasic 
(crimă petrecută într-un loc 
închis, cu un număr limitat 
de personaje, suspecte pe 
rînd), conține, după cum s-a 
observat, ecouri din multe 
produse ale genului, începînd 
cu Agatha Christie și ispră
vind cu Robert Thomas. Dar 
lucrul n-are absolut nici o în
semnătate estetică, atîta vreme 
cît literatura polițistă în genere 
cunoaște un număr restrîns 
de motive, care circulă cu o 
frecvență aproape folclorică. 
Cineva se amuzase chiar să 
le inventarieze, și .totalul era 
de o sărăcie care ar fi fost 
dezolantă, dacă n-am fi știut 
cu toții că important este nu
mai ceea ce rămîne după în
lăturarea schemei.

Ce-ar rămîn& din „O casă o- 
norabilă" în urma unei ase-

blul fecial, deși implicită, 
atît de precisă, îneît 
nici o clipă sentimentul 
adevărului prin excepție, al 
nereprezentativului. Prin re
velații succesive, provocate 
întîi de un „joc al sincerită
ții* — convenție de salon prin 
care oamenii își spun în față 
ce cred unul despre celă
lalt — apoi de nevoia dispe
rată a disculpării de presu
pusă crimă, cele cîteva per
sonaje se dezbracă total de 
aparențele onorabilității șî se 
dezvăluie scabros, reptile în- 
tîrziate într-o lume care nu le 
mai aparține. Pe acest plan, 
piesa continuă preocupările de 
ecarisaj social ale „Citadelei 
sfărîmate", cu deosebirea că 
de data aceasta avem de-a 
face cu reptile care s-au a- 
daptat, au dobîndit chipul, 
impropriu lor, al oamenilor, 
și doar un prilej forte le re
duce la condiția reală. Aici 
se află miezul acestei amare 
comedii, și tot de aici pornește 
și slăbiciunea ei, aceea de 
a-și consuma revelațiile psi
hologice încă din actul I, și

Condiția reușitei
„Cred nestrămutat In va

loarea artei noastre ți mai 
ales in valoarea de mîine a 
artei noastre... Datoria fiecă
rei generații noi este șă desă
vârșească și să sporească apor
tul artistic al străbunilor",

Cuvintele pictorului Nicola* 
Tonitza au fost luate drept motto 
al unui ciclu cuprinzător de 
simpozioane, organizate de sec
ția do arte a Muzeului județean 
Argeș din Pitești în colaborare 
cu palatul culturii, privind „punc
tele de vedere" ale tinerilor crea
tori și interpreți din domeniul 
muzicii, plasticii și poeziei în 
contextul spiritual al contempo
raneității. Ciclul, inaugurat în 
septembrie anul trecut, a fost re
luat într-o formă calitativ supe
rioară, relevînd cîteva din crea
țiile unor tineri (un pictor și mai 
mul ți poeți) și felul în care tradi
ția muzicală este preluată în in
terpretarea contemporană. O sur
priză plăcută pentru publicul pi- 
teștean a constituit-o tînăra for
mație coral-instrumentală, an
samblul „Pro musica" dirijat de 
cunoscutul organist Horst Ge- 
han. Sub bagheta sa, corul și or
chestra de cameră au interpretat 
piese aparținând repertoriului 
preclasic, pînă la cel contempo
ran, precum și prelucrări de mu- 
zic.ă populară românească. în a- 
ceeași strălucită interpretare și 
perfectă armonie, s-au făcut cu

noscute publicului prezent piese 
de Haendel și Buxtehude, ma
drigale de Palestrina și Arkadelt. 
prelucrări de Cuclin și Mandi- 
cevski. Succesul de care s-a 
bucurat această formație muzi
cală, alcătuită din tineri de toate 
profesiile, cu pregătire muzicală, 
a evidențiat larga popularitate a 
acestui gen cu „priză" tot mai 
mare la public, a demonstrat ne
cesitatea cunoașterii de către pu
blicul piteștean a acestui gen da 
muzică. La Pitești, există posi-

trebui solicitate. Deși noi am or
ganizat din proprie inițiativă cî
teva spectacole, n-am avut pu
blic.

Intenția organizatorilor de a 
realiza o acțiune culturală 
mai complexă a dus în aceeași 
seară la o dezbatere asupra pic
turii contemporane.

Mai puțin realizată ni s-a pă
rut cea de a treia parte a simpo
zionului »— poezia. Nu știm dacă 
cei care trebuiau să reprezinte 
în acest domeniu punctul de ve-

cît

exporițfî, mu din obișnuitei» săli 
de spectacol în holul vast, cu 
coloane înalte al palatului cul
turii.

Judecind reușita acestui ciclu 
atît din punct de vedere calita
tiv superior al prezentatorilor dt 
și al publicului, credem că n-ar 
fi lipsită de importanță extinde
rea lui și asupra altor domenii 
(teatru, cinema), precum și o pro
gramare la intervale potrivite, 
oarecum regularizată (de la pri
ma ediție pînă la aceasta din

CONTINUITA TEA
bilitatea continuării 
de activități. într-o 
cu directorul școlii 
din oraș, Moise Mitulescu, 
re-și exprima regretul de a nu fi 
luat din .vreme cunoștință de a- 
ceastă minunată seaiă culturală 
la care ar fi putut să-și aducă 
elevii, a reieșit că este posibilă 

’ permanentizarea acestui gen mu
zical în oraș.

— La liceul de muzică din 
Pitești, există orchestră simfoni
că și un cor de cameră care ar

unor astfel 
convorbire 

de muzică 
ca-

dere al tinerei generații (Nichita 
Stănescu, Ion Gheorghe, Ion A- 
lexandiu, Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu și alții) au fost anunțați 
publicului numai pe afiș. Ori
cum, intenția de a prezenta ală
turi de poeți consacrat! și dintre 
cei locali este lăudabilă și încu
rajatoare, mai ales pentru aceștia 
din urmă. Demn de relevat (me
ritul organizatorilor este evident) 
este alegerea cadrului în care s-a 
desfășurat acțiunea acestui sim
pozion trecut din sala îngustă de

urmă, a doua a trecut aproape • 
jumătate de an). Privită astfel, 
inițiativa muzeului merită toată 
lauda și o recomandăm cu în
credere Comitetului municipal 
Pitești al U.Ț.C. cît și celui ju
dețean Argeș. O largă colaborare 
cu instituțiile de cultură respec
tive ar mobiliza o mai mare par
te a tinerilor, ar 
mai mare măsură 
estetică a lor..

contribui în
la o educație

VASILE RAVESCU

GRAVITATEA
DIVERTISMENTULUI)

menea operații ? Aproape 
totul. Adică : observația so
cială acută, exercitată asupra 
esențelor; sesizarea cu ochi 
lucid a căilor prin care se 
manifestă în contemporanei
tate necinstea. carierismul, 
venalitatea; descripția ne
cruțătoare a stărilor de 
putrefacție morală ; caracterul 
adecvat al- justificărilor psiho
logice. In piesă mișună o sub
uman itate exclusiv perversă și 
detestabilă. Dar motivarea 
este peste tot atît de strin
gentă, raportarea la ansam-

De la stingă la dreapta : Nucu Păunescu, Ștefan Iordaehe, Ânda 
Caropol, Liliana Tomescu.

Desen do CRISTIAN TANĂSESCU

de a bate apoi pasul pe loc, 
nemaiputînd reține interesul 
decît prin țesătura conven
țională a intrigii polițiste.

Regia lui Lucian Giurchescu 
a dat dezvăluirilor piesei nu 
numai tensiune și ritm, dar și 
o solidă armătură realistă, an- 
corîndu-le în diurn. Există în 
spectacol un permanent plan 
secund, în care personajele se 
agită, se înlănțuie și se despart, 
beau și se tîrăsc. Această lume 
de dezaxați și detracați, de 
spurcăciuni și otrepe se află 
într-o continuă colcăială, refu- 
zîndu-se logicii și echilibrului. 
Replicile se întretaie și se su
prapun, detaliile de comporta
ment se aglomerează pînă la 
nebunie. Și totul - se petrece 
tntr-un interior fastuos, cu un 
tapet vișiniu de splendid prost 
gust, cu mobilă „stil" și scară 
interioară (decorurile aparțin 
lui Dan Nemțeanu), unde de
zordinea sufletească și trupea
scă a personajelor se reliefează 
într-o excelent articulată arhi
tectură a urîtului.

Dar principala izbîndă a 
spectacolului o constituie ac
torii, reuniți într-una din cele 
mai exacte și mai omogene 
distribuții din ultima vreme. 
Fauna de parveni ți și „artiști* 
care populează piesa este por
tretizată în culorile cele mai 
tari, și totuși nici o nuanță, 
nici un detaliu nu se pierde. 
Răutatea perversă, care vrea să 
pară maliție inteligentă, a Co
rei (Nineta Guști), nervozitatea 
violentă, admirabil jucată, a 
©el ei (Liliana Tomescu), obse
siile placide ale Antoniei (Do-

di Caian), răsfățul cu sugestii 
de amoralitate al Aniei (Ânda 
Caropol), „onorabilitatea" ob
tuză, ticăloșia imbecilă a iui 
Dinu (Nucu Păunescu), liche
lismul leneș al lui Grig (Ștefan 
Iorclache), complexele de laș 
nefericit ale lui Dan (Radu 
Dunăreanu), verva episodică a 
scamatorului . Bosco (George 
Negoescu) — sînt elementele 
constitutive ale unui concert 
structurat cu minuțiozitate.

„O casă onorabilă" este unul 
din fericitele (și, în ultima 
vreme, prea rarele) prilejuri 
în care succesul de public, ușor 
de pronosticat, nu va ratifica 
o concesie.

SEBASTIAN COSTIN
•) „O CASA ONORABILA* 

de Horia Lovinescu, la Teatrul 
„C. 1. Nottara".

Miercuri 8 mai 19«8

10,00 — Curs de limb* 
franceză (Lecțiile 1 și 2 re
luare). 11,00 — Curs de lim
ba rusă (Lecțiile 1 și 2 re
luare). 12,00 — TV. pentru 
specialiști (reluarea emisiunii 
din 7 mai). 12,30 — închi
derea emisiunii de dimineață. 
15,30 — Fotbal: Rapid—Pe
trolul ; Dinamo București— 
Bologna. Transmisiune de la 
Stadionul „23 August-. 19,00

TELEVIZIUNE d* seară. 19,50 — Buletinul 
meteorologic — Publicitate. 
20,00 — „Grați* și poezie* 

coregrafică.

TEATRE
Miercuri 8 mai 1968

• Opera Română Lohen
grin ora 19.

• Opereta My Fair 
(premiera) ora 19,30.

• Teatrul Național 
Comedia Heidelbergul 
tădată ora 19,30. Sala 
Martin Bormann ora

® Teatrul de Comedie 
Nicnic ora 20.

• Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra Sala Schitu Măgu- 
reanu Machbeth ora 20. Sala 
Studio Kean ora 20.

• Teatrul C. I. Nottara 
Sala Magheru Acest animal 
ciudat ora 19,30. Sala Stu
dio Cînd luna e albastră ora 
20.

• Teatrul Ion Creangă 
Năzdrăvăniile lui Păcală ora 
16.

• Teatrul Țăndărică Sala 
din Calea Victoriei Ileana 
Sânziana ora 17., Sala din .str. 
Academiei Vrăjitorul din Oz, 
ora 17.

Lady

Sala 
de al- 
Studio 
19,30.

(Urmare din pag. I)

minarului, laboratorului, atelie- 
jjru.liii, practica în producție. O 

îmbunătățire serioasă se va a- 
duce raportului dintre teorie și 

• aplicațiile practice, în favoarea 
acestora din urmă.

în privința înzestrării labora- 
toarelor, care sînt rămase în 

IIP urmă din acest punct de vedere, 
sînt de reținut cele arătate în 
cuvântarea tovarășului NICOLAE 

• CEAUȘESCU : „Va trebui să 
facem eforturi în această pri
vință și firește, ne va costa bani. 
Ne va costa însă și mai mult 
dacă vom ține timp de cinci ani 
un student să învețe pe aparatu- 

®ra pe care n-o mai întîlnești în 
nici o fabrică, dacă el va învăța 
lucruri care practic nu-i vor fo- 

-g. losi la nimic, alegîndu-se doar 
tjgycu niște cunoștințe generale de 

istorie a tehnicii. în aceste con
diții, cînd studentul se va duce 
mîine să lucreze în fabrică, îi

proces de învățământ, trebuie să 
se reflecte concepția noastră fi
lozofică despre lume și viață, 
materialismul dialectic și istoric, 
în mod deosebit acesta trebui® 
să se manifeste la universitate 
— care, prin natura sa, este un 
focar al științelor umaniste, 
al propagării materialismului 
dialectic". Numai astfel, tine
retul va putea să contribuie 
cu succes la lupta împotriva a 
tot ceea ce este retrograd și 
învechit, împotriva tuturor con
cepțiilor ,idealiste, mistice, reac
ționare, pentru afirmarea cute
zătoare a ceea ce este nou și 
înaintat în gîndirea și viața so
cială, pentru triumful cauzei 
progresului.

Profunzimea și eficacitatea 
studiului universitar depind, 
fără îndoială, în mare măsură, 
de calitatea muncii cadrelor di
dactice, de căldura și pasiunea 
pe care acestea o pun în instru
irea teoretică și practică a ti-

Invăiămînful
superior pe oe

nouă freapfă
difr va trebui un an sau doi, cite- 
w odată $i mai mult, ca să cunoască 
• și să se familiarizeze cu tehnica 

și mașinile actuale..."
Sînt indicații prețioase, care 

_ vor facilita desfășurarea proce- 
sulul de învățămînt un nivel ri
dicat, oferind studenților posi
bilitatea de a se pregăti în mod 
aprofundat.

în planurile de învățămînt s* 
vor bucura de o deosebită aten- 

• ție disciplinele modeme, cursu
rile și metodele care sprijină 
cercetarea științifică, contribu- 

^ind astfel la soluționarea pro- 
®blemelor actuale și de perspec

tivă generate de Industrializarea 
țării, de progresul agriculturii șl 
al celorlalte ramuri al® econo
miei naționale.

Un accent deosebit se va pun* 
^în viitor pe predarea și însuși- 
™rea disciplinelor filozofice, ideo

logice, pe considerentul că înar- 
• marea atît a elevilor, cît și a 

studenților, cu temeinice cunoș
tințe din aceste domenii, consti- 

^tuie una din cerințele funda- 
țP mentale ale dezvoltării învăță

mântului modern în țara noastră, 
în această problemă, de mare 

A importanță sînt indicațiile din 
cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Nu numai în 

• filozofie sau în oricare altă dis
ciplină socială, ci in întregul

neretulul studios din flecar® 
facultate, institut.

îmbunătățirile aduse sistemu
lui de perfecționare periodică a 
cadrelor didactice, prin, cursuri 
de înalt nivel, documentare am
plă în toate specialitățile, crea
rea unor condiții mai bune în 
cercetarea științifică, trimitere* 
cadrelor tinere să-și îmbunătă
țească și să-și lărgească cunoș- 
științele pe lîngă oamenii de 
știință cu vastă experiență din 
țară sau de peste hotare, atrage
rea unui număr mai mare de 
specialiști la cursurile post-uni- 
versitare, vor duce, incontes
tabil, la creșterea calitativă a 
muncii cadrelor noastre didac
tice, la un real progres al între
gului sistem de învățămînt din 
patria noastră.

Măsurile adoptate de Plenari 
vor contribui la ridicarea pe o 
nouă treaptă a instruirii șl edu
cării generațiilor de mîine, la 
creșterea eficienței șl a valorii 
educative a progresului în învă
țămînt. Aceste măsuri de largă 
viziune politică vor face ca 
școala — principalul factor de 
cultură și civilizație — să con
tribuie, într-o măsură și mai 
mare, Ia formarea viitorilor 
constructori ai socialismului, și 
comunismului.

— emisiune ___
20,20 — Album de poezie; 
Partidului. 20,30 — Transfo- 
eator. 21,00 — „în țara mea*
— program de muzică ușoa
ră. 21,15 — Avanpremieră. 
11,30 — Telecinemateca:
.Valurile Dunării* — pro- 
iucți* a studioului „Bucu- 
vjști*. 23,10 — Telejurnalul 
ie noapte.

15.45;

(orele
Recenta premieră de la Opera Română „Chopiniana* prilejuiește 
balerinei Alexa Dumitrache-Mezincescu o interpretare memorabilă.

(orele

Telejurnalul

HARALAMB ZINCĂ

cjcrni
doctorului

KING
ROMAN

Mihai Miroiu. vameș in portul Constanta, sosește in București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale Eufrosina Bănescu. întîmplător, 1 se oferă prilejul de * o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția ▼»- 
lutara a Băncii Naționale de care se îndrăgostește. Intr-ana 
din sile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 1 ■« 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Divin Roman.

După primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Băneseu, 
apoi unele întîmplări ciudate eu Virginia Munteanu complică 
brusc situați*.

53

— Iarăși o aventură ?!
— Dar ce aventură... _
își reluă plimbările prin birou. „Nu cumva « cer prea muM ?

La început o să se împotrivească. Lasă, o aă-i explic și-o să mă 
înțeleagă. Trebuie

Cînd se făcu ora opt, • chemă 1* telefon pe Virginia Munteanu 
și o întrebă :

— Aveți în blocul unde locuiți o cunoștință mal apropiată ? La 
care de pildă, să puteți dormi în noaptea asta ?

— Da, răspunse ea. după un timp de gîndire, la etajul trei
locuiește o colegă împreună cu familia... cred că n-o să mă 
refuze... w r „

— Foarte bine. Iată cum o să procedăm: dumneavoastră o să 
vă duceți acasă... fără nici un fel de grijă... înțelegeți ce vreau 
să spun ? Bine ! O să mă așteptați... o să vin pe la nouă jumă
tate, dar nu singur. O vreme o să stăm toți trei împreună, pe 
urmă dumneavoastră o să vă retrageți la prietena de la trei... 
bineînțeles, dacă va accepta...

— Va acceptă, sînt sigură, răspunse ea și din inflexiunile 
glasului, Roman sesiză fericirea că fusese eliberată din panica 
întîlnirii nocturne cu Miroiu.

— A, era să uit, exclamă Roman. Vin ou o femeie... vă rog să 
nu mă înțelegeți greșit...

— Nici o grijă... La revedere !
Se pare că soluția mea * mal llnlștl-o un pic, își spuse 

Roman. Să vedem acum ce-o să spună Lili... Cum o să reac
ționeze. O să mă trimită să vorbesc cu maică-ea și să-i explic 
de ce logodnica mea n-o să doarmă in noaptea asta acasă".

7
Nu *ra aredinaioa*!, dar văzind, în momentul când troleibuzul 

trecea prin dreptul unei biserici, cîțiva pasageri făcîndu-și 
cruce, se cruci și dînsa discret, privind sfioasă în juru-i. Coborî 
din vehicul copleșită de gloduri. își pusese atîta* speranțe în 
prietenia ou Mihai Miroiu ! Căsătoria lor era ca și perfectată 
și se considera nespus d* fericită, căci își vedea lunga și du
reroasa așteptara încununată de succes. în clipele de visare 
își imagma cum v* «răta căminul lor la București ori la 
Constanța- Hulii... elt d* ușor se năruis* dintr-o dată totul... 
edificiul acele pe cer* îl visase Iacă din adolescentă trainic *i 
armonios »• nărui»* ll*tnd în urmă amărăciune, durer*, dolha...
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Acum, Mihai o căuta, îi implora ajutorul ascunzîndu-se, fugind 
de lumina zilei. Unde dispăi'use ? .Sau de ce era obligat să se 
ascundă ?

Ajunse acasă. Liftul funcționa. 11 luă. Cînd trecu pe la etajul 
trei, își aminti că vecina ei, colega de serviciu, acceptase cu 
plăcere să înnopteze la dînsa. „Vino, i-a spus, soțul meu e ple
cat pe teren... mi-e urît singură". „îi e urît singură ? ! Cine oare 
mai bine decît mine poate să cunoască greutatea reală a sin
gurătății ?“.

Ieși din lift. Palierul^ etajului VII era luminat de becurile 
de la „șase" și 1". ' ‘
mîna să aprindă lumina dar, în aceeași clipă, ușa se închise 
brusc, iar cineva o apucă de braț, avertizînd-o :

— Dacă țipi, te omor !
înghețase de spaimă, cu strigătul pe buze. Un gînd îl plute-a 

prin minte ca o pasăre neagră și îndepărtată. „Nu e Mihai ! 
Nu e Mihai !".

— Intră în casă, îi porunci necunoscutul a cărui față nu 
avea cum s-o vadă. Auzi ? Și fără să țipi... Respirația bărbatului 
îi încălzea ceafa. Puterile o părăsiră brusc. Nu izbutea să-și 
miște picioarele. Fu împinsă în cealaltă încăpere cufundată in 
întuneric.

— Să nu țipi, că te ucid... Șezi ! i se porunci din nou.
Virginia Munteanu căzu moale, fără vlagă, pe marginea 

recamier-ului, spunîndu-și’în gînd : „Nu, nu e Mihai !“. Și-ar fi 
vrut să se bucure pentru constatarea făcută, dar se simțea de 
parcă ar fi fost anesteziată. Necunoscutul nu aprinse lumina, ci 
se retrase hngă fereastră, în colțul cel mai întunecat al odăii, 
rămînînd în picioare.

— Fii atentă, i se adresă el pe un ton imperativ, vin din partea 
lui Miroiu...

Ea tresări : nu avu însă curajul să-și îndrepte privirile 
spre omul din colț. O stăpînea senzația că va întîlni un chip 
înspăimântător.

— Ai auzit ? repetă el. Vin din partea lui Miroiu. E în interesul 
dumitale să mă asculți...

„E în interesul meu să-1 ascult, gîndi ea chinuitor de încet șl 
de greu. Doamne, ce se petrece ?! Ce se petrece ?“.

— Ascultă, n-am timp de pierdut. Glasul necunoscutului deveni 
din nou amenințător. Uite, aici am glasul lui Miroiu...

Plesni cu palma peste ceva. Se uită intr-acolo curioasă. 
Desluși în întunericul garsonierei, pe masa de lingă fereastră, o 
cutiuță. își Înălță ochii speriați și mal desluși, ca o pată neagră,
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„opt“. Deschise ușa, intră în vestibul, întinse

fața necunoscutului. Fără să vrea, bărbia îi căzu în piept.
— Aici am glasul lui Miroiu.
De data asta înțelese că necunoscutul adusese cu el un aparat 

cu tranzistori.
— Ascultă-1 ! zise individul.
Trase cu coada ochiului : îl văzu umblînd Ia aparat. Spaima 

își înfipse și mai adînc ghearele în inima ei. „Aici am glasul 
lui Miroiu". Deodată, în tăcerea apăsătoare a cemerei, răsună 
o voce pe care o recunoscu imediat. „Vergi, draga mea, i se 
adresa Miroiu, și părea să fie groaznic de îndurerat, mă afin 
într-o mare și grea nenorocire. Am săvîrșit cîndva, cînd eram 
foarte tînăr, o gravă greșeală, iar acum trebuie s-o plătesc îmi 
uitasem greșeala... Sorocul a picat tocmai cînd mă așteptam mai 
puțin, a picat tocmai în aceste zile de deplină și necunoscută fe
ricire pentru mine. Căci cunoscîndu-te pe tine, Vergi, am cn- 
noscut adevărata față a iubirii. Vergi, draga mea, orice mi s-ar 
întâmpla, voi mai trăi sau nu. să știi că te-am iubit. Totul de
pinde de tine, de răspunsul tău. Omul care e acum în camera 
ta îți va explica despre ce-i vorba... Nu uita Vergi, te iubesc. 
De răspunsul tău depinde dacă voi mai trăi sau nu, daca vom fi 
sau nu fericiți. Nu știu încă dacă trebuie să-ți spun adio sau la 
revedere".

Necunoscutul apăsă pe o clapă a magnetofonului cu tranzistori. 
Fîșîitul benzii se stinse. Tăcerea de mormînt a odăii se refăcu, 
dar ei i se păruse că vorbele lui Miroiu continuau să plutească 
prin cameră ca niște planoare invizibile.

— Ai înțeles ce ți-a spus ?
Ea dădu mecanic din cap, în semn că a înțeles.
— Nu trebuie să-ți fie teamă, intră insul in fondul problemei, 

e vorba de o afacere ușoară, fără complicații.Mîine, de exemplu, 
o să se prezinte cineva la ghișeul dumitale cu un bilet de bancă 
emis în străinătate, în valoare de 20 000 lei. Ai înțeles ? Acum 
bagă de seamă ce-ți spun : biletul de bancă e valabil, pașaportul 
însă, are ceva în neregulă : fotografia. Să închizi ochii... te faci 
că nu vezi fotografia. în fond, statul nu are nimic de pierdut. 
Biletul de bancă e bun și e acoperit. N-ai observat ceva la foto- . 
grafie și atîta pagubă... înțelegi ?

Ea clătină din cap. Pricepuse... cum nu șe poate mai bine pri
cepuse. Se simțea ca și cînd, după o îndelungă și istovitoare 
rătăcire, prin bezna unui codru virgin, ajunsese, în sfîrșit să 
vadă strălucirea soarelui. Izbucni cu voce energică :

(Continuare în numărul de SÎMBAtA)
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CEILALȚI

• • •

și eu mă 
stomatită.

părinții 
O săptă- 

la școală.

— Am venit să-mi dai și 
mie caietul tău de lecturi su
plimentare.

— Ți-l dau.

Am asistat, într-o recreație, 
aș

MARIANA PETRESCU
(liceul Alexandru Odobescu" 

Mizil)

GALATEEA!

EU,EU,EU

co-
Se

NOSTRU
copiii-minune ! Nu știți de
cît să-i luați pe ceilalți ,.la 
sigur" !

— Eu. copil-minune ? 
A rămas pe ginduri.
— Ce-o fi însemnînd și 

formula asta ? N-are nici o 
semnificație. Copiii-minune 
sînt considerați uneori niște 
monștri, niște indivizi a că
ror materie cenușie e sus-

național din Polonia, 
mențiunea pe care am lua
t-o acolo, ci alte două lu
cruri. Primul: prieteniile pe 
care ie-am legat și pe care 
sper să le păstrez. Al doi
lea : lucrarea de concurs. 
M-a solicitat, ca rațio
nament. ca idee, ca po
sibilitate de creație chiar. 
Mi-a descoperit etapa in-

h o întîmplare pe care 
vrea să v-o povestesc.

Eram într-un grup de 
legi. Stăteam de vorbă,
apropie o fată. Unul dintre 
noi o întîmpină cu salutul :

— Servus, Galateea !
La acest salut am văzut trei 

reacții : unii dintre noi au 
ridicat din umeri și au chico
tit batjocoritor, alții au zîm- 
bit, fără să pară prea mirați; 
în sfîrșit, fata, după ce ne-a 
privit o clipă buimăcită, a 
exclamat: „Obraznicule l" și 
s-a dus.

Aș fi fericit, dragi colegi 
din toată țara, dacă mi-ați 
răspunde, pe adresa Paginii 
noastre, (și cît mai pe larg 1) 
la cîteva întrebări:

1. Știți cine e Galateea ?
2. Care dintre cele trei 

reacții a fost cea normală și 
de ce ?

3. Ce părere aveți 
„Galateea" din școala 
tră ?

| 4. Cunoașteți cazuri
nătoare ?

5. Sînteți mulțumiți 
noștințele voastre de 
generală ?

Nu cred în interviuri: în
trebările solemne — și chiar 
cele voioase, care sună fals 
— îl crispează pe interlocu
tor, îl obligă să formuleze 
stînjenit răspunsuri corecte 
și artificiale. îmi ascund 
carnețelul și creionul (sem
ne distinctive de-a dreptul 
compromițătoare) și 
pe ocolite.

— Ce părere ai 
interviuri ?

— O părere foarte 
le citesc cu plăcere.

Și tace. M-a cam demobi
lizat, dar nu mă las :

— Știi, pe mine nu mă 
prea atrag. Au ceva con
vențional...

Mă privește lung.
— Atunci de ce vrei să 

mă tragi de limbă ? Parcă 
eu nu văd că vrei să-mi iei 
un interviu „pe neobser- 
vate“. Numai că am obser
vat. Schimbă jocul !

De data asta, m-am supă
rat eu.

— Așa sînteți voi ăștia,

o iau

despre

bună :

despre
noas-

asemă-

de cu- 
cultură

DINU PROCA 
'liceul din Ocna-Mare

ia premiul 
Olimpiada

GEORGICA GĂZDOIU (Liceul 
„N. Bălcescu", Brăila) Cităm 
din scrisoarea ta : „Aș dori să 
fac o observație pe marginea răs
punsurilor date de Berceanu Ioa
na la întrebările „Oracolului". 
Ea afirmă că o întristează „pros- 
tȚa umană și mai ales faptul că 
Oamenii proști nu pot vedea o 
froază de lumini care se aprind 
pe lîngă ei". Mă întreb ce înțe
lege ea prin „oameni proști “ ? 
După părerea mea, în zilele 
noastre nu există oameni proști și 
nici prostie umană". De, Georgi- 
co ! Bine ar fiI Cred, însă, că 
vezi lucrurile într-o lumină prea 
trandafirie. Cît despre faptul că 
proștii „trebuie ajutați să devină 
deștepți", ai dreptate : 
Numai să se lase...

trebuie !

(Caran-
__ _ v —y— X x
„Pagina elevului" are un volum 
prea mic. Ce putem face ? Ocupă 
exact o pagină de ziar. Te plângi 
că vorbim prea mult despre gre
șelile colegilor noștri și prea pu
țin despre realizările lor. Vom 
ține seama de observația ta. Dar 
și să ne lăudam prea mult între 
noi...

PĂCURAR VIOREL 
sebeș) : Ești supărat pe

PRICOPIE ION (Liceul „Va- 
sile Alecsandri", Galați) î Iți as
cultăm rugămintea și le trans
mitem Veronicăi Pîntea și lui 
Dan Mihăilescu felicitările tale 
pentru răspunsurile pe care le-au 
dat la întrebările „OracQlului".

LOZNEANU STELIAN (Li
ceul nr. 1, Dorohoi), HUDREA 
ION (Liceul „Mihai Viteazul", 
Turda), PETRESCU MARIANA 
(Liceul „Al. Odobescu", Mizil) : 
Xe trimiteți vești despre activi
tatea colegilor voștri, dar — din 
păcate — ele sînt redactate plic
ticos, într-un stil de proces-ver- 
bal : „S-a pregătit... S-a ținut... 
Aplauze și strigăte de bravo“; O 
știre interesantă e bine să cuprin
dă amănunte cît mai semnifica
tive, observate cu ochi de repor
ter și redactate cu vioiciune, cu 
nerv. Vă așteptăm.

DRAGAN VIORICA (Liceul 
nr. 1, Bistrița): Ne scrii : „Dacă 
ar fi vorba ca „Pagina elevului" 
să-și găsească o deviză, eu cred 
că nu ar putea fi alta mai po
trivită decît: „Sinceritate". Detrivită decît: „Sinceritate", 
acord. O adoptăm.

ELENA MOROZAN (Liceul
nr. 2 Ploiești) : îți mulțumim

Trec citeva zile 
îmbolnăvesc de 
Clipe grele pentru 
mei și pentru mine, 
mină nu m-am dus 
Vine zi de zi o colegă și-mi 
arată lecțiile. Dar după ple
carea acestei colege rămîn tot 
singură, cu durerile mele. Știu 
și eu că am o bună prietenă, 
pe Nuța, care locuiește la vreo 
citeva case de mine. Aștept 
zi de zi, ceas de ceas, să vină. 
Dar ea nu s-a ivit nici pină in 
ziua de astăzi, cu toate că știa 
că sînt bolnavă. Ce s-a în- 
tîmplat cu Nuța ? Ce să-i 
spun dnd am să mă întilnesc 
cu ea ?

Aștept răspunsurile voastre.

A Vă amintiți o scenă din fil- 
mul cu acest nume ? Eroul 
principal a plecat de acasă, 

A uitînd să-și pună pantalo- 
lonii, și s-a întîlnit cu un cu
noscut, cu altul. Primul îl sfă- 
tuiește să se bărbierească mai -----um_ 

des- 
ob-

de fizică nu sînt mai puțin 
emoționante decît o poezie 
bună. Și sînt tot atît 
rare.

— Te preocupă mult 
lațiile cu ceilalți ?

— Evident. Deși am une
ori insatisfacții, decepții, 
chiar, caut prietenia.

— Unde ?
— Oriunde. Toți oamenii 

sînt capabili de prietenie. Mă 
pasionează, de pildă, cercu
rile feminine. Nu rîde 1 Fe
tele sînt complexe : visare 
și realism. Și — pentru că 
îmi veni ideea — și tu ești 
interesant: tot visare și rea
lism... Ai să mă dai la ziar.

— Te măgulește succesul 
ăsta ?

— Al meu, sau al tău ?
Se încurcau lucrurile. A 

remarcat :
— Te pomenești că o să < 

fiu obligat să-ți iau și eu un 
interviu. Ai să devii „copil- 
minune" cu articolul ăsta ! £

Crezi ? Tare mi-e teamă 
că nu...

Amabilul interlocutor : W
Eugen Preoteasa, clasa a 
Xl-a exprimentală de fizică, 
(Liceul „Dimitrie Cante- 
mir").

Reporterul debutant: Ti- 
beriu Mihail (Liceul „Dimi- _ 
trie Cantemir"). W

bine. celălalt îl ceartă că 
blă cu gulerul cămășii 

® cheiat. Dar nimeni nu
servă ceea ce sare în ochi.
Pentru că de fapt nimeni nu-l 

V vede cu adevărat, ci toți se 
află în treabă, nepăsători, gîn- 

• dindu-se numai și numai la
sine. Eu, eu, eu... Nu spunem 
si noi, elevii, cam prea des 

• '„Eu !“, „Eu !“. „Eu !“ ? Se pare
că da. Să vă povestesc ceva. 
Acum cîteva săptămîni, prie- 
tena mea Nuța a venit la 
mine.

— Ce mai faci, Mariana ? 
@ — Bine, Nuța ! Tu ?

S-AU DAT ÎN IDacă în alte școli apariția, 
unei publicații de orice fel 
se face după principiul „o 
data și bine", la liceul „Spiru 
Haret" fiecare cerc științific 
sau literar își are revista lui 
proprie, bătută la 
25—30 exemplare.

★
Vîjîit de smee 

școlii generale nr.
concursul la care au partici
pat pionierii. Norocul i-a a- 
jutat pe concurenți : au avut 
vînt prielnic de Ia pupă. Pri
mii clasrți: Enuș Cornel, 
Ivan Ilie, Farcaș Petrică.

SPECTACOL!terimară, de tranziție, în
tre cifră și literă, dacă 
vrei, între cunoașterea 
naturii și a omului și între 
aplauze și efort.

— Parcă Faulkner, parcă 
Hemingway...

— Autorii mei preferați.
— Da, literatura... Ai 

luat, pare-mi-se, premiul II 
la un concurs de proză al 
cenaclului „Săgetătorul" 
Prima satisfacție literară ?

— Prima și sper dă nu ul
tima. Nici prin gînd nu-mi 
trece să devin fizician — 
și atît. Deși fizica este și 
rămîne o mare, o foarte 
mare pasiune. Mi-e teamă 
să nu devin „liric" (pentru 
un fizician e o primejdie 
mortală), dar să știi că 
problemă interesantă 
un studiu inteligent și nou

In luna aprilie s-au 
fășurăt în toată țara 
cursurile artistice între 
In București a urmat, 
faza pe sector, concursul pe
municipiu. Formațiile artis
tice ale liceului nostru (liceul 
nr. 30), care au obținut dife-

des- 
con- 

licee. 
după

mașină înrite premii, au fost invitate să 
participe la un spectacol de 
gală susținut de formațiile 
premiate. Spectacolul trebuia 
să înceapă la ora 10,30 la 
Casa tineretului din secto
rul V și, în cadrul lui, să ni 

, se înmîneze diplomele. Am 
venit la școală la ora 8,30, să 
mai facem puțină repetiție. 
Pînă aici toate bune. Am 
ajuns la Casa tineretului en
tuziaști și plini de emoții. 
Ușile erau încuiate și totul 
părea pustiu. Am pătruns în 
curtea Casei tineretului prin- 
tr-o rachetă cosmică (de 
carton), care forma poarta. Pe 
sîrmele întinse deasupra pla
toului de dans atîrnau rachete 
de staniol, planete de hîrtie 
colorată, sateliți, stele căză
toare. Pe jos se aflau flori de 
hîrtie, confetti, și peste tot era 
multă, foarte multă... li
niște.

Eram nedumeriți; crezusem 
că vom găsi aici o mulțime 
de tineri veseli și, cînd colo, 
întîlneam epavele carnavalu
lui ce avusese loc cu o zi 
înainte. Prin curte, cîteva 
femei de serviciu încercau 
fără convingere sa facă or
dine. De pe mesele bufetului 
improvizat, crenvurștii și sti
clele de bere (tot rămășițe ale 
carnavalului) ne priveau îm
bietor. Ne-am așezat pe scau
nele împrăștiate ici și colo și 
am așteptat. Timpul trecea la 
fel de liniștit. Cîțiva copii a- 
lcrgau $upă o minge albastră 
de cauciuc. Era cald și liniște. 
Alături de noi instrumentele 
muzicale moțăiau întinse 
iarbă, încinse de soare și 
zamăgite. La ora 12,30 
plecat, plictisiți de atîta 
teptare, după ce am redus
trucîtva cantitatea delicatese
lor ce se vindeau la bufet. 
Am: trecut tot prin rachetă, 
aplecați ca după un mare 
insucces. Ne părea rău de 
timpul pierdut, de repetițiile 
făcute și 
cercate.

Măcar 
carnaval

deasupra
6. Cauza :

de emoțiile în-

ne fi phemat la

ION STANICA

să 
j

ALEXANDRU MATEESCU 
DORIN RACHMUTH

★
■De cnrînd am primit Ia re

dacție revista „liceului „Ni-

pe 
de- 
am 
aș- 
în-

ELEVUL DIN BANCA 
TREIA

•:trebuie să

ceptibilă de o permanentă 
creștere, capabilă să ceară, 
pină la urmă, „spațiu vital-. 
Și apod, „copil-mmune* poe
te fi un ține de trei ani 
care citește „Gazeta mate
matică* și nu unul ca mine, 
adică un băiat de 17 ani că
ruia îi place fizica.

— Chiar dacă 
întîi pe țară la 
pe materii ?

— Cineva tot
ia premiul I. E vreo minune 
în asta ?

— Vrei să spui că nu te-a 
bucurat premiul ?

— Ba nu vreau deloc să 
spun așa ceva — și tu ai 
înțeles foarte bine. Dar bu
curia învingătorului durea
ză atît cît trece linia de so
sire. Ca să fiu sincer, cel 
mai mult m-a bucurat par
ticiparea la concursul inter-

I
pentru aprecieri și pentru „Ora
colul" tău personal, cu întrebări 
inteligente și răspunsuri nu prea. 
Ca o completare la reportajul 
nostru „Doi detectivi la 
zilei", reținem soluția ta 
„stîrpirea" comercianților 
de bilete : „Să-i lăsăm să 
de plictiseală. Cum ? în 
caz, nu renunțând la vizionarea 
unui film interesant. Poate, rezer- 
vindu-ne un pic de timp pentru 
a ne cumpăra personal biletele".

miezul 
pentru 
ilegali 
moară 
orice

CIOBAN MARIANA FLO
RENTINA și DIACONESCU 
VIORICA (Liceul nr. 3, Brăila) : 
Ne scrieți despre „pasiunea nr. 
1“ a unora dintre colegii voștri : 
„Elevii clasei a X-a D se dove
desc multilaterali. Nu puțini co
legi sînt atrași de mai multe do
menii în același timp și în aceea
și măsură. Pe unii îi pasionează 
teatrul sau artele plastice, pe al
ții muzica sau limba germană. 
Dar cel care deține recordul în 
ceea ce privește numărul pa- 
siunilof este Marius Dobrescu. El 
afirmă că „pasiunea lui nr. 1" 
este : cititul, cîntatul la vioară, 
pescuitul, fotbalul, turismul. Deci, 

«cinci „pasiuni nr. 1" ! Nu e cam 
mult ?“

vîntul acum — și ai avantajul că 
nu te mai întrerupe nimeni : 
„Prietenia dintre un băiat și o 
fată (și în special cînd ei sînt 
colegi, deci au preocupări și 
idealuri comune) nu numai că 
poate, dar este necesar să existe. 
Andrei Moldoveanu spunea că 
nu crede în trăinicia unei priete
nii mixte, comparativ cu cea din
tre doi băieți ori dintre două 
fete. Eu găsesc că o prietenie 
mixtă este mai trainică și mai a- 
devărată, tocmai pentru că se în
cheagă mai greu. Trebuie să 
aveți amîndoi tăria să fiți sinceri 
pînă la capăt. Trebuie ca tu. 
fata, să renunți la superficialitate,

la cochetărie, la ușurință, 
astfel de prietenie mi se pare in
tr-adevăr de nezdruncinat. Unii 
dintre cei pe care i-ați solicitat 
în ancheta voastră erau con
vinși că o prietenie de acest fel 
degenerează în dragoste. Asta, și 
dintr-o greșită folosire a termino
logiei. Care dintre voi nu cu
noaște expresii ca : „Nu te ames
teca 1 E prietena lui..." Ca și 
cum prietena ar fi o proprietate. 
La fel de lipsită de bun gust 
mi se pare și atitudinea unor 
băieți care după o discuție (aran
jată sau întîmplătoare) cu o fată, 
pun întrebarea „cheie" : „Vrei să 
fii prietena mea formulare cu 
totul și cu totul disgrațioasă, 
care schimbă sensul cuvîntului 
în discuție. O prietenie nu se 
cere, nu se impune, nu se accep
tă. Ea se naște și se consolidea
ză, bizuindu-se pe o apropiere 
de preocupări. Dragostea și prie
tenia sînt lucruri deosebite. Am 
17 ani. La 17 ani prefer priete
nia. Voi

I
I
I
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„O RAC O L U

RODICA MOISESCU (Școala 
generală nr. 151) și ADRIANA 
BOIANGIU (Liceul „Mihail Sa- 
doveanu") : Ne-am adresat unor 
colegi de la Liceul de muzică și 
să sperăm că în paginile viitoare 
vom putea să răspundem pe larg 
nedumeririlor voastre în legătu
ră cu muzica dodecafonică.
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1. Presupunind că cineva ți-ar face portretul, ce trăsături 
ale tale ai vrea să Ie scoată Ia iveală și ce trăsături să le 
lase în umbră ?

2.
3.
4.
5.
6.

Ce calitate admiri in mod deosebit Ia un om ?
Ce lucruri te fac să rizi ?

Ce lucruri te întristează?
Ai un țel în viață ?
Dacă auzi despre cineva că e bun la suflet, consideri

această trăsătură a Iui drept o dovadă de forță sau de slăbi
ciune ?

7. Cum îți alegi un prieten ?
8. Te-au îngrijorat vreodată lipsa ta de perseverență, sau 

de pătrundere, sau de umor ?
9. Ai fi în stare să-ți sacrifici viața pentru o idee ?

10. Ce sfat (sau ce mesaj) ai vrea să le transmiți, prin in
termediul Paginii elevului, colegilor tăi ?

PORTRET FĂRĂ NAS .- 
„Un singur lucru aș dori să fie 
omis din portretul meu : nasul, 
pentru că e puțin cam strîmb". 
(A.M., Ploiești).

LUCRUL CU PRICINA : 
„ Lucrul care mă face să rîd 
cel mai mult este actorul ita-

DOINA BERCHINĂ (Constan
ța) : Susții că discuția noastră 
despre prietenie a fost intere
santă. „Excelentă idee, dragii 
mei ! Pe la orele de dirigenție, 
colegii mei ocolesc cu abilitate 
subiectul. Și întrebări, slavă dom
nului, sînt 1" Ne pare rău că 
n-ai fost lîngă noi, în jurul „me
sei dreptunghiulare". îți dăm cu-

I
I
I
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COLECTIVUL DE REDACTORI Al PAGINII I

1). Totul este cum mi se face 
portretul I Totul este cum mi se 
spune, cu ce ton, cu ce privire. 
Accept orice... laudă (nu exce
sivă. pentru că mă înroșesc ime
diat). dar și dezvăluirea unor 
defecte, cu condiția ca aceasta 
să se facă fără insulte. îmi pla
ce mult să mi se spună că sînt 
harnică, î ’ ~ ’ 
atunci cînd „realizarea*4 
este numai faptul că am 
bine un orez cu lapte.

Pe moment nu-mi dau seama de 
cauză. Colegii mei spun că sînt 
ciudată. Dar nu-i adevărat. Eu 
nu sînt ciudată deloc. Pe par
curs îmi aduc aminte de tot ce 
am văzut sau am auzit și-mi dau 
seama retrospectiv de cauza 
tristeților mele. Mă doare atunci

chiar pentru cei care mi-au pre
zis un eventual eșec. De ce și 
pentru ei ? Nu din trufie. Vreau 
numai să-i conving că s-au în
șelat.

6). Un om bun : un om minu
nat. Și totuși a fi bun presupu-

am ceva de învățat de la el (sau 
de la ea).

îmi place chiar și 
mea 
gătit

2). Admir multe calități

IOLANDA BULENCEA (Liceul nr. 30). TUDOR DIMI- 
TRIU (Liceul „Dr. Pețru Groza44), GABRIEL GEORGESCU 
(Liceul nr. 15), RODICA DUMITRESCU (Liceul nr. 24), 
ALEXANDRU MATfeESCU (Liceul „I. L. Caragiale**), ILEA- 
NA MLRGESCU (Liceul „Dr. Petru Groza“), DAN NĂSTASE 
(Liceul „Dr. Petru Groza"), IRINA NEICU (Liceul nr. 39), 
GABRIELA NICOLAU (Liceul „Ion Neculce"), IOANA 
PĂUNICĂ (Liceul nr. 30), DORIN RACHMUTH (Liceul 
„I. L. Caragiale"), LIDA RAUTU (Liceul „Dr. Petru Groza"), 
VIRGINIA STOICA (Liceul nr. 30). MIRCEA STOICESCU 
(Liceul „Matei Basarab"), ADRIANA STOICHIȚOIU (Li
ceul „Matei Basarab"), DOINA URICARU (Liceul nr. 32).

I
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w Pagina apare sub îngrijirea scriitorului FLORIN MUGUR.

------------ la un 
om, dar mi-ați cerut doar una. 
Si am să vă spun : posibilitatea 
de a fi prietenul sau prietena 
altui om. E cel mai frumos vis 
dintre cele mai frumoase vise 
ale mele : să mă socotească ci
neva prietena lui (sau prietena 
ei). Aș vrea să fiu bună ca o 
prietenă, sinceră ca o prietenă, 
curajoasă ca o prietenă. încerc 
să fiu astfel ! Dacă vreți, pot 
spune că lupt pentru asta, dar 
nu-mi plac cuvintele răsună
toare.

DOLORES OPRIȘAN
(Liceul industrial Constanța)

8). întotdeauna 1 Deși nu mi se 
spune niciodată că n-am umor 
sau că nu-i înțeleg pe cei din 
jur, eu — cum să vă spun mai 
clar ? — mă frămînt, pentru că 
nu vreau să trăiesc lîngă cei
lalți oarbă ca o cîrtiță. Cer me
reu sfatul mamei. Ea mă ajută. 
In primul rînd, ea.

4). Uneori, devin brusc tristă.

3). îmi place să rîd din toată 
inima, deși rîd cam prea zgomo
tos. îi ?dmir pe umoriști și mă 
închin în fața persoanelor în 
stare să facă glume bune. Cînd 
aud însă glume triviale, mi se 
pune un nod în gît și mai că-mi 
vine să plîng de necaz.

cînd văd oameni bătîndu-se sau 
aruncîndu-și insulte și ocări. Aș 
vrea să fie buni. De ce atîta 
dușmănie ? E o dușmănie care 
nu trădează decît limitare, decît 
prostie. Altădată treci pe stradă 
și vezi chipuri congestionate de 
băutură. Uneori chipuri tinere. 
Te lovesc, te acostează. Aș vrea 
ca oamenii să nu mai fie nicio
dată răi și proști.

5). Da. voi fi inginer construc
tor. O femeie care clădește. 
Spuneți-mi, nu-i frumos ? Am 
nevoie de curaj pentru fiecare 
treaptă ce va veni. Vreau să 
ajung inginer pentru toți ce, 
care au crezut o dată în mine și

ne. cred eu, o serie întreagă de 
calități. Atunci cînd ți se spune 
că ești un om bun, să primești 
această apreciere ca be un ade
vărat dar. Dacă e vorba să li
mitezi termenul de bun doar la 
a da, atunci omul bun își face 
din dărnicia sa o artă. Dacă 
poți dărui cu sentimentul că 
faci un lucru drept, cu senzația 
că ajuți cu dragă inimă, fără a 
lăsa să se strecoare bănuiala că 
o faci din milă, ești un om bun 
cu adevărat. Dăruie (suflet, in
teligență, poate chiar și bani) 
fără să jignești !

9). Cred că da. Nu știu însă 
bine de tot sensul cuvîntului 
idee. Și de idee depinde totul. 
Dacă va fi folositoare, de im
portanță hotărîtoare în viața oa
menilor, da. Altfel... idei sînt 
multe, iar eu nu mă pot arunca 
orbește ! Am viața mea. Am 16 
ani. Sînt egoistă ? Nu știu ! Dar, 
dacă ar fi vorba de viața oa
menilor, de salvarea lor, dacă aș 
ști că fără gestul meu vor fi 
nenorociți, aș face-o. Oricum, 
fără ei, fără frămîntările și 
bucuriile lor, n-aș putea trăi și 
n-aș însemna nimic.

7). Caut să fie. dacă se poate, 
mai mare decît mine ; vreau să

10). Să ne purtăm în așa fel 
încît să ne putem privi în ochi 
fără rușine.

colae Bălcescu". Surprinză
tor, titlul : „Reverbere". Și 
nu numai titlul, ci și conținu
tul. Pentru că e o revistă in 
limba franceză. (Sîntem ci
neva, nu ?) Revista publică, 
deși în condiții mai mult de
cît modeste, traduceri din 
franceză (Villon, Ronsard, 
La Fontaine, Prevert), din 
romînă în franceză, (Minu- 
lescu), ca și creații originale 
ale elevilor, scrise în limba 
franceză. Din cuprins : „Re
flecții asupra limbii fran
ceze" (Gabriel Gafița), o 
cronică la „Livada cu vi
șini" (Vlad Mirodan), alta 
la „Un bărbat și o femeie44, 
precum $1 un articol despre 
olimpiada de iarnă, semnat 
de Florin Ghica.

îl înjosește pe om*. (V.P., 
Caransebeș).

SĂ MORI DE RÎS!: „Ce 
mi-ar provoca un rîs pornit 
din adincul sufletului ar fi 
dragostea sinceră a doi tineri 
care, pusă la serioase încercări,

I
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I
isupărare...

lian Alberto Sordi“. (E.F., 
Girișul de Criș).

REZON! „A fi om bun 
este o mare satisfacție pentru 
tine însuți, dar nu exagerat de 
bun, care este deja o slăbi
ciune". (V.V., Sibiu).

NU VĂ RUPEȚI PRIETE
NII !: „Un prieten nu se gă
sește în tot locul, nu este o 
floare pe care o poți rupe în 
orice moment". (I.N., Sibiu).

RESPECTAȚI TOLERAN
ȚA !: Sînt tristă atunci cînd 
persoana iubită nu respectă 
toleranța și vine cu întîrziere 
la întîlnire". (C.L., Mediaș).

JUST!: „Ce-i drept, trăsă
turile proaste, fiind negative,

le depășește și se afirmă". 
(V.P., București).

MAI ALES, MODESTĂ!: 
„Doresc să fie accentuate tră
săturile mele bune care mă 
ridică la înălțime: faptul că 
învăț foarte bine, că citesc 
multă lectură, că ajut pe cei 
din jur, că am umor în plus, 
că sînt bună, înțelegătoare și 
modestă". (I.P., Lunca).

NASUL DIN UMBRĂ : 
„Ce trăsături să-mi lase în 
umbră ? Aș vrea să-mi fie lă
sat în umbră nasul, care îmi 
pare că este cam borcănat și 
sprîncenele care sînt rare" 
E.S., Girișul de Criș).

SOLUȚIE: Dacă nu-ți 
ajungi țelul, fugi după el!". 
(I.V., București).

ATENTIE !9
Miercurea viitoare vom anunța premiile la concursul

„ORACOLUL NOSTRU"
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Prin definiție, educatorii sînt 
chemați să contribuie, alături 
de profesori și familie,, la for
marea caracterului și personali
tății elevilor, la cultivarea înal
telor trăsături morale. Ei înde
plinesc astfel o muncă de mare 
răspundere pentru care se cere 
vocație, pasiune și mai cu seamă 
cunoștințe în materie de peda
gogie și psihologie. Am întîlnit 
asemenea oameni : pe Aurel So
lomon, de 18 ani educator la 
Școala profesională de mecanici 
agricoli din Botoșani, Iosif Ta- 
maș, de la Grupul școlar profe- 
sional-Iași etc. Aplicînd prin
cipiile muncii pedagogice (ob
servația științifică, analiza psi
hică, conversația) ei au deve
nit prieteni apropiați ai elevi
lor, stimul'îndu-Je aptitudinile, 
orientîndu-i în problemele pe 
care le ridică viața Ia anumite 
vîrste.

în asigurarea școlilor profe
sionale cu cadre de educatori 
există de ani de zile numeroase 
neajunsuri. O primă categorie 
privește compoziția. Cine sînt 
educatorii ? Cu unele excepții, 
cei mai mulți ajung în această 
muncă din diferite motive : nu 
au reușit la facultate sau se 
pregătesc să dea examen, ur
mează diferite școli, nu s-au 
acomodat condițiilor existente 
la sate etc. etc.

în cursul unei anchete Între
prinsă la Școlile profesionale de 
mecanici agricoli din Botoșani 
și Dorohoi, de mecanizatori din 
Holboca, Grupul școlar profe
sional si tehnic-Sucea va, Gru
pul școlar profesional-Iași 
am constatat că, din totalul de 
33 de educatori. 10 au venit fi
indcă n-au reușit la facultate, 
4 și-au întrerupt studiile. 3 se 
pregătesc .poate au noroc-, 4 
sînt elevi la licee, 2 la școli teh
nice și unul la liceul agricol. 
Este de la sine înțeles că. dacă 
„norocul" îl aurîde. tînărul edu
cator părăsește școala lăsînd lo
cul altuia. Șl așa se perpetuează 
lucrurile de la an fa an, înc’t 
școala continui să fie o tram
bulină. Atest lucru este ilustrat 
și ce o altă statistică :

Educatori cu o vechime de 1 
an — 12 ; de 2 ani — 11 ; de 3 
ani — 4 ; de 4 ani — 2 ; Așa 
stiad lucrurile, nu se poate a- 
sigura continuitate* necesară în 
activitatea de educare a elevi
lor. Sini cașuri cînd munca a-

O clipă de romantism? Nu, este vorba de apluafie practică la

Liceul agiicol dm Șimleul Sikaniei.

i ceasta este IxteredințaU unor 
I oameci care n-au nimic comun 

cu domeniul educației. Astfel 
| Matei Nuțu. exclus din partid, 
I condamnat penal pentru fals in

Foto: AGERPRES acte publice, este educator la 
■ Centrul școlar profesional și teh

nic din Suceava. Tot aici tră
iesc într-o „dolce farniente“ 
Florin Pîslaru și Vladimir Va- 
silcovschi.

în cadrul unei mese rotunde 
organizată la Grupul școlar pro
fesional din Iași, tovarășul 
Cumpătescu, directorul adjunct 
cu problemele muncii de edu
cație, aprecia, pe bună drep
tate, că școala profesională va 
continua să rămână o trambu
lină atâta vreme cit nu se va 
reglementa problema recrutării 

Educatori sau supraveghetori?
și pregătirii educatorilor. Este, 
într-adevăr, o chestiune de mare 
însemnătate. Care este în pre
zent sistemul de recrutare a edu
catorilor ? în cea mai mare 
parte aceștia vin în școală pe 
bază de cunoștință și relații 
personale. Oamenii se-ntîlnesc 
și se informează reciproc : știi, la 
școala x există posturi libere... 
casă, masă...“. Iată un exemplu: 
Traian Costiuc a absolvit Școa
la tehnică veterinară. A lucrat 
doi ani în cooperativa agricolă 
de producție din Vășcăuți. A 
plecat deoarece „era multă mun
că, n-aveam condiții să învăț" 
(este elev la liceul agricol). S-a 
transferat la centrul de selecție 
și în căutarea unei cantine a 
aflat de ia amicul său Mihai 

Focșa (fost educator la Școala 
profesională de mecanizatori 
din Botoșani) că este un post li
ber. L-a solicitat și l-a primit. 
Cam așa s-au petrecut lucrurile 
și cu Florin Pîslaru care a pără
sit școala din comuna sa natală, 
Salcea, unde funcționa. El a 
avut un alt motiv — „să fiu la 
oraș". Pentru același motiv și-a 
părăsit și Virgil Pidvișinschi 
elevii din satul Orășenschi. Este 
ciudat faptul că se tolerează a- 
semenea situații, că nu se iau 
măsurile cuvenite. Veniți să se 
căpătuiască, să aibă masă, casă, 
salariu, lipsiți de pasiune și 
dragoste pentru copii, mulți edu
catori s-au transformat în supra
veghetori, un fel de vechili mo
derni care au grijă ca elevii „să 
nu facă gălăgie".

Mi-amintesc că în urmă cu 
mai mulți ani. Ministerul Indus
triei Ușoare stabilise măsura ca 
recrutarea educatorilor să se 
facă prin concurs, reușindu-se 
să se închidă porțile celor ce 
n-au chemare pentru această 
profesie. Cred că în acest fel 

ar trebui să se procedeze și a- 
cum, cu atît mai mult cu cît 
școlii îi revin sarcini deosebit 
de mari privind pregătirea și 
educația comunistă a elevilor.

în multe locuri s-a încetățenit 
o concepție greșită despre acti
vitatea educatorilor, din păcate 
acceptată de conducerile unor 
școli, datorită -căreia s-a ajuns 
la înlocuirea procesului de cu
noaștere și îndrumare a elevilor 
cu fotografierea manifestărilor 
exterioare, și de aici la rezol

varea mecanică a unor probleme 
administrative. Unii directori 
acceptă cu ușurință o asemenea 
situație, ba chiar afirmă „măcar 
de le-ar face și pe acestea cum 
trebuie !“. Iată dar că s-a creat 
un climat, s-a încetățenit o tra
diție. Există, neîndoielnic, și ex
cepții. Dar cei mai mulți educa
tori sînt convinși că au fost an
gajați să-i urmărească pe elevi, 
să vadă dacă s-au spălat pe 
dinți, dacă și-au tăiat unghiile 
etc. Lipsiți de personalitate, nu 
au ce-i învăța pe elevi.

N-a existat școală în care să 
nu ni se spună „educatorii mun
cesc mult”. Acest lucru ne-a su
gerat un calcul : cîte ore lucrea
ză educatorul în Școala profe
sională de mecanizatori de la 
Holboca, de pildă (se putea lua 

Imaginea nouă a Sucevei solicită intens atenția fotografilor amatori

și altă școală). Surprinzător : 
ceva mai mult de 3 ore, timp în 
care face următoarele : trezește 
elevii dimineață, îi asistă la cele 
trei mese, îi supraveghează la 
meditații, dă stingerea. Sîmbăta, 
cînd elevii au program adminis
trativ, nimeni nu se mai ocupă 
de ei. După părerea noastră, 
multe probleme administrative 
pot fi rezolvate tot atît de bine 
(dacă nu chiar și mai bine) de 
elevii de serviciu, educatorilor 
cerîndu-li-se să se ocupe de 

probleme care să vină în spriji
nul procesului instructiv-educa- 
tiv. Pentru aceasta este absolut 
necesar să-și desfășoare activi
tatea pe baza unui plan, să fie 
îndeaproape controlați și trași 
la răspundere.

Este știut faptul că în școlile 
profesionale vin tineri din medii 
diferite, cu concepții diferite. 
Munca este aici mai anevoioasă 
dar tocmai de aceea educatoru
lui 1 se cer cunoștințe și meto
de pedagogice, tact. Puși în si
tuația de a-i îndruma pe elevi, 
ei trebuie să fie oameni bine 
instruiți, să aibă cunoștințe din 
diverse domenii : artă, pictură, 
sculptură etc. Am încercat să 
cunoaștem ce studiază educato
rii, cum își petrec timpul liber 
și trebuie spus din capul locu

lui că aproape 80 la sută n-au 
cunoștințele necesare, nu studia
ză literatura de specialitate. Re
producem unele răspunsuri :

Traian Costiuc : n-am citit ni
mic din pedagogie. Virgil Pidvi- 
șinschi : din cînd în cînd răsfo
iesc ziarul. Cînd să mai și ci
tesc ? sînt în ultimul an la li
ceu și este anul decisiv. Florin 
Pîslaru : citesc lucruri ușoare 
care să mă destindă. N-am stu
diat nimic din pedagogie...

în acest an a avut loc Consfă

tuirea pe țară a U.T.C. în care 
s-au stabilit măsuri pe linia îm
bunătățirii muncii de educație 
în rîndul tinerilor. Unii educa
tori nu le-au citit, alții s-au 
uitat fugitiv peste ziare, alții le 
vor citi în viitor. Iată cum stau 
lucrurile cu o parte din educa
torii școlilor profesionale în trei 
județe ale țării.

Educatorul trebuie să fie edu
cator și nu supraveghetor. Mi
nisterul Invățămîntului, forurile 
tutelare ale diverselor școli au 
datoria să ia măsuri pentru îm
bunătățirea compoziției, pentru 
continua perfecționare profesio
nală a acestora. Conducătorii 
școlilor respective în care am 
întreprins ancheta, unii inspec
tori de la inspectoratele școlare 
județene au propus ca pe ltngă 

insțitutele sau școlile pedagogice 
să funcționeze secții cu profil 
„educatori — școli profesionale", 
specializați pentru industrie și 
agricultură, cărora să li se eli
bereze diploma în acest sens. De 
această problemă se leagă și o 
mai echilibrată salarizare a edu
catorilor. în prezent cel care 
are doar școala profesională 
primește lunar un salariu de 760 
lei, cel cu liceu și bacalaureat 
800 de lei, iar un educator cu 
peste 20 de ani vechime... 1160 

lei. Propunem, de asemenea, ca 
o dată cu aceste reglementări 
educatorii care acum sînt soco
tiți personal auxiliar, să fie în
cadrați în corpul didactic.

Asigurarea unor cadre cali
ficate la nivel corespunzător 
trebuie îmbinată cu continua 
perfecționare a pregătirii. în a- 
cest sens ar trebui organizate-, la 
nivel de orașe, cercuri ale peda
gogilor în care să se discute pro
bleme de metodologie, lectorate, 
schimburi de experiență. Ni se 
pare îndreptățită propunerea 
făcută ca în perioada vacanțelor 
să se organizeze cursuri de per
fecționare a educatorilor așa 
cum se procedează în cazul în
vățătorilor și profesorilor.

LIDIA FOPB9CC

REANIMAREA 
FORMELOR TOCITE ?

La Uzina „Unirea**. or
ganizația U.T.C. numără 
aproape 900 de tineri. Ma
rea majoritate sînt conști- 

. enți de răspunderea pe 
care o au la locul de mun
că, buni meseriasi-F sin- 
oronfeați efortului ' co
lectiv de îndeplinire a 
sarcinilor de producție. 
Cei mai mulți sînt 
preocupați de ridicarea ca
lificării profesionale, ur
mi nd cursuri de perfecțio
nare sau liceul seral sau 
și o formă de „calificare- 
și cealaltă.

Ing. Alexandra Saluțiu 
locțiitorul secretarului co
mitetului U-T.C. :

„Calificarea permanentă 
a tinerilor și nu numai a 
lor este condiția esențială a 
muncitorului, a maistrului, 
a inginerului. Vreau să 
spun că nimeni nu trebuie 
și nu are dreptul să se o- 
prească la un anumit grad 
de calificare. în uzină la 
noi asemenea forme care 
comportă, bineînțeles, „a- 
meliorări** de fond și de 
formă există. Se pare însă 
că funcționează o „tocire** 
a acestor forme șî lucru
rile trebuie „reînsuflețite**. 
Schimbul de experiență 
trebuie adîncit, privit în 
strînsă legătură cu obiec
tul său nu aliniat genera
lităților, vagului. Concursu
rile pe teme de meserie, 
de asemenea- Cele cîteva 
întrebări și răspunsuri pri
mite nu cred să solicite 
prea mult masa tinerilor 
participant! • Aproape că 
și-au pierdut interesul toc
mai pentru că nu se în
cearcă antrenarea tinerilor 
pe teme care să le solicite 
nu numai cunoștințele, 
ceea ce e normal, ci și fan
tezia, capacitatea de intu
iție, găsirea unor soluții 
rapide și eficace la ivirea 
unor dificultăți în proce
sul de producție. Știu, nu 
pare aci a fi vorba despre 
timp, însă sînt chestiuni 
care „reglează** necondi
ționat orele de producție, 
ritmicitatea procesului de 
producție, cantitatea de 
efort pe care o de
pune fiecare la locul 
său de muncă. Rela
ția ojn-producție este, cred, 
dată în primul rînd de 
acest raport pe care am 
încercat să-1 formulez. De
sigur — factor esențial în 
acest raport este responsa
bilitatea fiecăruia, conștiin
ța socială a efortului tău, 
a datoriei cetățenești. Re
glat, cum spuneam, acest 
raport stimulează, cultivă, 
obligă la o conștiință înal
tă, la atitudine firească 
față de obligațiile celui 
din producție*4.

CAUZELE ABSENȚE
LOR: INEXISTENTE 

SAU CUSUTE CU AȚA 
ALBA

Căutăm prima „rotiță44 
care încetinește, la propor
ții destul de reduse, după 
cum am observat în final, 
buna desfășurare a proce
sului de muncă : întârzieri 
și absențe nemotivate. Deși 

Uzina „Unirea" se numiri 
printre întreprinderile cu 
intirzieri și absențe puține, 
In luna ianuarie, de exem
plu. întârzierile au fost 
„ridicate*4 față de celelalte 
luni. Intîrzieriie și absen
țele sînt mai frecvente la 
tinerii intre 18—£0 ani. 
Koicsar Ion a absentat în 
luna februarie trei zile. 
Kiss Lela, pentru absențe 
nemotivate și alte abateri 
s-a „trezit- cu contractul 
de muncă desfăcut. Ne-am 
interesat de cauzele absen
țelor : inexistente sau cu
sute cu ață alba Șî cei doi 
tineri nu erau la prima 
abatere. Organizația 
tineret nu a acționat ferm 
la momentul oportun și, 
astfel, roadele n-au întâr
ziat să apară. La Atelierul 
mecanic sînt foarte frec
vente absențele nemotiva-

„CALAPODUL"
SA P TA M1NIL OR

te. Ne referim la primul 
trimestru. Tinerii cu care 
discutăm invocă argumen
te, unele credibile în mă
sura în care nu sînt repeta
te ; deoarece nu se dau 
bilete de voie decît cu a- 
vizul directorului uzinei, 
orice chestiune personală 
care reclamă urgență este 
rezolvată rupîndu-se din 
timpul afectat produc
ției. Ni s-a spus că 
pentru fiecare absență ne
motivată, tânărul este che
mat în fața comisiei de li
tigiu. este obiectul critici
lor în adunările U.T.C. 
Nu punem la îndoială efi
cacitatea acestor metode, 
dar credem că acestea pot 
fi evitate printr-o muncă 
de educare susținută cu ti
nerii. A-i spune tânărului 
că nu trebuie să lipsească 
nu e de-ajuns întotdeauna. 
Am întrebat 10 tineri ce 
anume lucrează ei, la ce 
sînt folosite piesele pe care 
Ie produc, la ce mașini se 
asamblează, care este ro
lul lor în funcționarea a- 
cestor mașini. Doar trei au 
răspuns exact, patru au 
plutit în aproximații iar 
ceilalți trei nu știau. „Nu 
v-a interesat niciodată ce 
anume iese din mîinile 
voastre, la ce folosește 
„Ba da, mi-au răspuns, dar 
dacă nu ne-a spus nimeni, 
nu am întrebat*4. Li se pă
rea deplasată întrebarea. 
Am mai întrebat zece. Din 
acest grup cinci nu știau, 
ce „soartă44 au produsele 
pe care le „lucrează44 ei. 
Să fie oare o simplă întâm
plare ca din cei opt care 

nu știau la ee lucrează trei 
erau trecu ți la întârzieri 
absențe ?

RATION ALIZABF. \ 
TIMPULUI REMEDIUL 

OBOSELII

Pe toți cei cu care am 
stat de vorbă i-am între

ite. Foarte puține _da‘- 
uri.

Strungi ri’ Tiberiu Ha- 
bala : Depinde. Daca iți 
organizezi ocne asuaca, to
tul se dnîixuri cura tre
buie : • ți fad noma, o s 
depășești fără să te obo
sească asta. Dacă insă tra
gi chiulul, ca să spunem lu
crurilor pe nume, iar apoi 
dai din colț in colț — 
să-ți ..termini- treaba te 
simți obosit. E un consum

•de nervi și de atenție in 
plus, acele ceasornicului 
te „gonesc* și nici calita
tea nu mai este aceeași. 
Unii nu înțeleg prețul u- 
nui minut, glumesc cînd 
le spui că într-adevăr un 
minut costă, apoi ar da nu 
știu cît să-1 „găsească". Ni 
se dă un exemplu : Gavril 
Rusu care și-a făcut obi
ceiul să dispari 2—3 ore 
de la locul de muncă. O- 
dată ca să „recupereze- ce 
n-a făcut în timpul c^'t a 
lipsit, a furat de la un co
leg o ladă de electrozi fi
nisați ca să-și comple
teze norma. Adunarea ge
nerală l-a sancționat cu vot 
de blam cu avertisment.

„De ce să ne ferim să-1 
explicăm ce-nseamnă să-ți 
planifici timpul, ce-nseam
nă să fie conștient de sar
cinile de producție îmi 
spunea un tânăr, coleg cu 
Rusu. Suspendată, între
barea nu face decît să ara
te că organizația U.T.C. 
trebuie să acționeze neîn
târziat.

„Planificarea timpului la 
locul de producție4* au fost 
cuvintele de ordine ale ti
nerilor.

Mureșan Victor — pan
tofar — Fabrica de încăl
țăminte „Clujeana** : „De 
fapt, a-ți planifica rigu
ros timpul dovedește un 
grad de conștiință ridicat 
Relația noastră cu produc
ția nu este „metalică**, 
presupune, să nu pară cu
vântul „neacoperit-, căldu
ră pentru că nu-ți poate 
fi indiferent dacă faci cu 
„suflet** sau nu ceea ce se 
cere și pentru că, asta 
voiam să spun, de aici 
vin satisfacțiile noastre.

R uran N art aii a — recti
ficatoare — la aceeași fa
brică. „Aș «pune că plani- 

f’ca rea timpului înseamnă 
disciplină și seriozitate. 
Fără ele nu se poate. Eu 
na ma pot plince că sînt 
obosită deși urmez și liceul 
seral Fac totul ca randa
mentul meu să fie cit mai 
mare pe amindouă „fron
turile”. Și poate nu este 
ultimul lucru la care să 
ne «indim — atașamentul 
față de meseria pe care o 
profesezi. Ce-am zice 
noi- tinerii, dacă ni s-ar 
pune ia față rebuturile pe 
care le-am făcut, mărfurile 
refuzate, mărfurile recla
mate ? Cred că nu ne-am 
simți tocmai bine și, sînt 
convinsă, efectul nu ar în
târzia să apară : o și mai 
mare atenție în munca de 
zi cu zi, mindria că am 

depășit aceste momente 
„reci-.

„DILEMA" 
INVITAȚIILOR 
NEONORATE

Cit privește celălalt 
timp — timpul liber, lăcă
tușul montator Vasile 
Deac. secretarul comitetu
lui U.T.C. de la uzina 
„Unirea** a prezentat ur
mătorul tablou, valabil in 
mare măsură și pentru 
„Carbochim- și „Clujana-. 
„Să începem cu un exem
plu : pe data de 20 februa
rie am organizat la clubul 
„Carbochim-, împreună 
cu cei de la „Clujana- și 
„Carbochim- o seară cul- 
tural-distractivă. S-au luat 
toate măsurile din neme. 
S-a pregătit sala, s-au dis
tribuit invitații, s-a anga
jat orchestra. De aseme
nea, s-a pregătit din vre
me un concurs pe meserii 
„Cine știe, cîștigă**. Am 
scontat pe participarea a 
250—300 de tineri. Dar ti
nerii au cumpărat invitații 
și n-au venit. Și nu este 
prima (dată cînd eșuează o 
o astfel de acțiune. Ace
lași lucru s-a întâmplat la 
ultimele 3—4 întâlniri. De 
aceea, pînă în 20 februarie 
n-am mai organizat nici o 
seară distractivă, asta din 
noiembrie, gîndindu-ne că 
tinerii noștri vor fi dornici 
să se întâlnească. Nici vor
bă, rezultatul îl știți. Am 
încercat să stabilim cauze
le acestui fenomen. S-aa- 
juns la următoarele con
cluzii : în primul rînd nu 
sînt condiții favorabile care 
iă permită organizarea unor 
acțiuni unde tânărul să se 
simtă bine. Nn avem, de 

pildă un club, cel de la 
„Carbochim** nefiind alt
ceva decit o sală de 600 
de locuri cu o scenă. Or, 
aceste elemente nu sînt 
suficiente pentru a-1 numi 
club. In afară de aceasta, 
in fața uzinei se află o 
rampă de descărcare, din 
cauza căreia în permanen
ță ori e praf, ori noroi. Și, 
bineînțeles, nu e deloc 
plăcut să vii bine îmbră
cat (pentru că noi pretin
dem ținută corespunzătoa
re) și să ajungi în «alâ 
urăfuit sau plin de noroi, 
în al loilea rind, uzina se 
află departe de centra, la 
peste trei kilometri, iar 
ultimul autobuz sau trolei
buz pleacă din stație la 
ora. 22.45. Si. in sfirșit. 
central orașului dispune 
de cluburi (Victoria. Me
talul și Casa de cultură a 

studenților), care polari
zează toți tinerii. Aceste 
cluburi sînt la maximum 
15 minute unul de altul, 
ceea ce dă posibilitatea tâ
nărului sâ opteze pentru 
programul care-i convine 
mai mult. în afară de toa
te acestea, tinerii care lo
cuiesc la căminul munci
toresc au acolo televizor, 
radio, bibliotecă, ceea ce 
adesea îi determină să 
prefere să stea în casă44.

DE CE NU SÎNTEM 
DE ACORD CU 

ACEASTA EXPLICAȚIE

Nouă ni s-a părut cam 
din „fugă** explicația. Nu 
punem la îndoială sonda
jul de opinie întreprins, cît 
„nemișcarea** de după a- 
ceea. Oare chiar să nu 
existe nici o soluție pentru 
a depăși noroiul și praful 
de pe rampa de descăr
care ? O sală cu capacita
te de 600 locuri să ră- 
mînă inutilizabilă ? Și apoi 
sala e construită numai 
pentru dans ? Plutim în 
zona întrebărilor la care ar 
fi trebuit să răspundă co
mitetul U.T.C., sindicatul 
și desigur și conducerea 
întreprinderii care, nu ne 
îndoim, vor găsi soluțiile 
necesare ca acest spațiu să 
fie folosit pe măsură. Do
tată cu cele necesare unui 
club, sala ar atrage tinerii 
pentru că, deși impedi
mentul cu transportul este 
real (nu și de neînlăturat), 
pînă la ora 22 tinerii dor
nici să-și petreacă și aici 
timpul liber s-ar simți la 
ei acasă, în familie. Unii 
ar dori să vizioneze anu
mite programe la televizor 
și nu sînt puțini aceștia, 
clubul le poate oferi aceas

tă șansă. Și la „Carbo
chim**, și la „Unirea**, și la 
„Clujana** există preocu
pări pentru manifestări, 
acțiuni, excursii. Dar, cum 
remarcau tinerii, pe bună 
dreptate, trebuie să ai po
sibilitatea să alegi. Or, la 
acest capitol, monotonia 
și-a pus amprenta pe „di
versitatea- acțiunilor de la 
cluburile din oraș. Tinerii 
s-au plictisit să citească 
..seară distractivă pentru 
tineret** și să meargă la 
dans. Sa ne explicări. Ma
joritatea vor să danseze. 
Dar din această „majori
tate-... majoritatea ar veni 
cu multă plăcere și la alte 
activități. Cioburile sînt 
neprimitoare. Dansurile 
presărate cu .Avertismen
te*4 penibile uneori, indi
vizi certați cu buna cuviin
ță, mai sînt încă, astfel 

că mulți tineri renunță la 
bunele oficii ale organiza
torilor.

Dmtr-o sută de tineri de 
la cele trei întreprinderi, 
cu aproximație : 44 se
plimbă și merg la cofetă
rii sau restaurante ; 30 se 
duc la filme și uneori la 
teatre ; 16 le combină pe 
amîndouă fără să se simtă 
prea bine ; 20 merg din 
cînd în cînd la clu
buri sau la Palatul cul
turii. Asta într-o zi. 
Se adaugă dansul de 
sîmbătă și duminică seara 
unde afluența este mai 
mare și stadionul, pentru 
băieți.

Ing. Silvia Sava — „Car
bochim". „Am descoperit 
în jur unii tineri care nn 
știu ce să facă cu timpul. 
Dacă le spui să meargă la 
film — merg, dacă le spui 
la plimbare — merg, „așa 
să luăm aer poate după 
aceea la circiumă4* îneît nu 
știi, și nu știu nici ei, cum 
bine se observă, ce ar fi 
tentați să facă cu adevărat. 
I-am spus unei tinere să 
mergem la Muzeu. „Am 
fost în grup**. „E altceva 
să stai să privești cît vrei, 
să revezi*. „Lasă dragă4*...

Cîți tineri cunosc isto
ria Clujului, fie măcar 
din muzeele pe care le 
avem în oraș ? Mă uit 
cum își cară la nesfîrșit 
unii picioarele prin cen
trul orașului. Și de aici 

pînă a deveni necivilizat 
nu mai sînt mulți .pași.

ENIGMATICA FOR
MULA : „TIMP LIBER 

ETRECUT ÎN MOD 
UTIL ȘI ODIHNITOR..."

SPOR T
Sablici loan —- locțiito

rul secretarului U.T.C. 
de la „Carbochim** este 
de părere că ar tre
bui, deocamdată pînă la 
publicarea unor cărți a- 
parținînd sociologilor „a- 
tenți- la timpul liber al 
tinerilor, să se discute cu 
specialiști pe această temă: 
„Nu aceasta este soluția 
salvatoare. Dar cuvintul 
unui om avizat ar fi de 
natură să sugereze cele 
mai viabile soluții pe care 
tînărul să le adopte spre 
cîștigul său. Un exemplu : 
credeți că lecturînd „Ro- 
meo și Juiieta" în seara 
aceasta e recomandabil ca 
a doua zi să vezi „Ange
lica*4 ? S-ar putea să fie 
recomandabil, deși eu nu 
cred... Un sfat însă, re
pet, al unui specialist, ar 
risipi multe semne de în
trebare pe care tinerii și 
le pun atunci cînd se 
pronunță formula „timp 
liber petrecut în mod util 
și odihnitor**.

AVANCRONICA

0 etapă care clădește
sau dărîmă

EXISTA UN SINGLE 
TIMP : 

RAȚIONALIZABIL

Sîntem astăzi în fața unei etape care pune pe masă toate de
liciile fotbalului. Putem ști, într-o singură zi, ce echipe vor 
îmbrăca tricoul de campioană și vice campioană. Putem ști ce 
echipe își fac bagajele pentru baraj. Putem afla ce echipe 
răniin definitiv pe poziția mediană a clasamentului.

Nu știu cîte „ceasuri rele“ sînt miercurea, dar această zi poate 
— prin jocul rezultatelor — da totul sau răsturna totul. Astăzi 
lupta pentru titlu se încheie sau abia începe. Astăzi lupta pen
tru evitarea barajului se încheie sau abia începe. Avancronicarul, 
pus în fața atîtor alternative, nu rezistă să nu treacă de partea 
senzației.

1. F.C. Argeș — Steaua. Cred că divizia A va avea după etapa 
de azi doi lideri. Ar fi frumos și loial. Frumos, pentru neprevă
zutul întrecerii pînă în ultimul minut al campionatului. Loial — 
pentru echilibrul cu care echipele au abordat campionatul. Tu
rul a fost dominat mai mult de F. C. Argeș, returul de Steaua. 
Cred că in jocul de mîine cere trei condiții indispensabile : orga
nizare tactică, ritm si luciditate. Forma-lui Dobrin — acest „fac- 
totum“ poate asigura dar poate și anula echipei F. C. Argeș 
toate aceste condiții. Dacă Steaua nu va fi sufocată de ritm si 
i se va permite să-și organizeze jocul pe contraatac, mîine 
seară vom aplauda noua campioană a țării.

2. Dinamo Bacău — A.S.A, Tg. Mureș. „Fiii risipitori* 1* ai 
lui T. Bone merg la Bacău să adune punctul sau punctele ulti
melor speranțe. Dacă ne gîndim bine, n-ar fi atît de imposibil. 
Dacă băieții lui Bone se vor dărui 90 de minute fotbalului cum 
n-au făcut-o în tot returul. Dacă Bay va pune în mișcare uimi
toarele reflexe care produceau altădată insomnii înaintașilor, 
pacă Raksi și-ar aduce aminte că avea un șut din interiorul și 
din afara careului de 16 metri care înspăimînta portarii... Dacă 
Dinamo Bacău — eliberată de orice emoții — și-ar permite o re
laxare.

3. „Progresul**' — „Steagul roșu“. Altădată o victorie a „Stea
gului roșu** la București era floare la ureche. Altădată... Dar 
am oare dreptul să refuz stegarilor posibilitatea de a produce 
singură surpriză utilă echipei lor în acest campionat ? Nu. Mă 
gîndesc la moralul obținut prin predarea lanternei. Mă gîndesc 
la virata acestei echipe care poate pune in mișcare o forță de joc, 
măsurată în „cai putere", dublă față de cea a „Progresului". Mă 
gîndesc la faptul că fotbalului nostru îi plac surprizele. Altfel 
ar trebui să cred într-o victorie normală a „Progresului". (Me
ciul se va disputa — fără a exista explicații — joi)

4. U.T.A. — Universitatea Cluj. Un meci cu o singură „miză" — 
spectacolul. Iată de ce. dacă ar trebui să aleg, aș dori să fiu 
astăzi spectator la Arad. Plăcerea spectacolului va face ca vic
toria să surîdă ambelor echipe și, poate, în final, celei mai ma
ture — UTA.

5. „Universitatea" Craiova — Farul. „U“ Craiova se află in 
fața ceasului al 12-lea. Dacă echipa nu va juca lucid — și într-o 
viteză care să sufoce apărarea „Farului", dacă înaintașii își vor 
mai permite să rateze ocazii de gol ca în jocurile piticilor — 
colacul de salvare nu va mai fi prins.

Am recapitulat și am 
ajuns la concluzia că, 
pe lingă o doză de 
dezinteres, de plictiseală 
izvorî tă din dese hotărîri 
abandonate inexplicabil pe 
parcurs, lucrurile nu au 
această față decit pentru 
simplul motiv că tinerii nu 
sînt consecvenți cu pro
priile lor hotărîri Ia care 
se adugă faptul că : 1) la 
nivelul secțiilor sincroni
zarea procesului de pro
ducție poate suporta corec
tive, tinerii trebuind să-și 
dovedească inițiativa și 
perseverența în a le re
duce la limita minimă, de
sigur sub îndrumarea com
petentă a specialiștilor și 
a conducerii secțiilor ; 2)
relația tânărului cu pro
ducția trebuie să fie fun
damentată nu numai pe 
obligațiile pe care le au 
salariații, absolut normale, 
ci și pe conștiința că tînă
rul face un lucru util, că 
activitatea sa este prețuită,
i se dă importanța cuve
nită, i se recunoaște me
ritele, fără ca asta să ducă 
la crearea unei atmosfere 
propice „dilatării" vani
tății ; 3) timpul liber — 
timpul în care tînărul nu 
trebuie să „dibuie* ci 
să-și poată îngădui „piste* 
culturale și distractive la 
alegere.

Sînt cîteva constatări 
ce conduo spre posibili
tatea dispariției din vo
cabularul tinerilor din cele 
trei întreprinderi a expre
siei „săptămînilo t seamă
nă între ele4*.

CORNELIU IROD

Nu se poate. Aici s-a întâmplat ceva anormal. Echipa studen
ților olteni n-a avut niciodată o mare valoare, dar a avut întot
deauna o mare putere de luptă, și o mare ambiție. Ce-ați făcut, 
antrenori, cu aceste calități ale echipei ?

6. Rapid — Petrolul. Diferență de valoare între cele două e- 
ehipe nu există. Dacă Petrolului îi surîde șansa — și fotbalului 
nu-i displac șansele — atunci titlul de campion se va juca, ca 
și anul trecut, la Ploiești. Echipa lui Oană primește acasă — și 
nu va fi o primire cu flori — pe Steaua. Admi- 
teți o victorie a Petrolului astăzi la București și faceți niște 
simple calcule. Dar etapa de astăzi — așa cum am mai spus — 
clădește totul sau dărîmă totul, pentru multe echipe. Să aștep
tăm...

C. PRIESCU

PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT

• în cadrul „Cupei națiunilor** 
la rugbi, la Lisabona s-au întîl
nit selecționatele Portugaliei și 
Marocului. La capătul unei par
tide echilibrate cele două echipe 
au terminat la egalitate : 6—6.

• Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Vancouver, 
la care au luat parte sportivi a- 
mericani și canadieni, cunoscuta 
înotătoare americană Debbie 
Meyer a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 1 500 m 
liber pe care a cîștigat.-o cu tim
pul de 17’36” 9/10. (vechiul re

cord era de 18’31”).

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Los Ange
les, tînărul sportiv american Rey
naldo Brown, în vîrsta de 18 ani, 
a realizat în proba de săritură în 
înălțime performanța de 2,15 m.

• Pe terenurile Foro Italico 
din Roma au început întrecerile 
celei de-a 25-a ediții a campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei. La actuala ediție partici
pă numeroși jucători de valoare 
din toate continentele, printre 
care și tenismanii români Ion 
Țiriac, Ilie Năstase, Sever Dron, 
Mariana Ciogolea și Iudith Dibar.
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Se prevede totodată ca pen
tru creșterea suprafeței irigata 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție să ia măsuri în ra
derea executării și dării în 
folosință, încă în semestrul I, 
a suprafețelor prevăzute a fi 
amenajate în întreg anul 1968. 
De asemenea, s-au stabilit mă
suri care să dea posibilitatea 
extinderii irigațiilor pe noi su
prafețe, identificîndu-se și fo- 
losindu-se în acest scop toate 
sursele de apă — pînza frea
tică. bălțile, lacurile, pîraiele 
și altele, amenajîndu-se acu
mulări de apă, canale provizo
rii de aducțiune, rigole, execu
tate cu plugul sau manual.

Hotărîrea prevede ca o obli
gație imediată a Comitetului 
Geologic, Comitetului de Stat 
al Apelor, Ministerului Petro
lului și Ministerului Minelor 
să stabilească zonele de apă 
subterană care pot fi folosite 
pentru irigații și să execute 
forări de puțuri pe terenurile 
unităților agricole socialiste. 
Pentru realizarea la timp și 
integral a măsurilor stabilite 
privind extinderea suprafețe
lor irigate și udate, Hotărîrea 
prevede ca o sarcină urgentă 
pentru Consiliul Superior al 
Agriculturii, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Comitetul de 
Stf* al Planificării, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini și pentru alte ministe
re și organe de stat și econo
mice centrale, de a asigura a- 
griculturii utilajele, materiale
le, piesele de schimb și com
bustibilul, precum și cadrele 
necesare funcționării neîntre
rupte a sistemelor de irigații.

Desigur, măsurile Stabilite 
vor constitui un sprijin eficient 
pentru oamenii muncii din 
agricultură în lupta împotriva 
secetei. Dar, trebuie subliniat 
că nu este suficient să se aștep
te ca totul să vină de la centru 
sau să cadă ploaia. In aceste 
zih jste neapărat necesar și 
urgent ca organele locale de 
partid, de stat și agricole să 
analizeze operativ problemele 
de a căror rezolvare depinde 
diminuarea efectelor secetei și 
•ă asigure antrenarea largă a 
țărănimii, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură la efectuarea 
lucrărilor necesare. Este în in- 
Interesul membrilor cooperati
velor agricole de producție, 
al întregului popor să se 
asigure udarea unor supra
fețe cft mai mari do teren. 
Una dintre marile posibilități 
pentru irigare o reprezintă fo
losirea mijloacelor simple. V-

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI INDEPENDENTEI DE STAT 

Șl A ZILEI VICTORIEI
ORADEA. — La clubul 

C.F.R. și la clubul Fabricii de 
piele și încălțăminte „Crișul“ 
din Oradea au avut loc marți 
adunări consacrate aniversării 
cuceririi independenței de stat 
a țarii noastre și Zilei Victo
riei asupra Germaniei fasciste. 
Ofițeri din forțele noastre ar
mate au vorbit în fața celor 
prezenți despre semnificația a- 
cestor evenimente în istoria 
poporului nostru.

Cu același prilej, la Casa 
armatei din Beiuș a avut loc 
un simpozion pentru tineret în 
cadrul căruia au luat cuvîntul 
ofițeri participanți la războiul 
antihitlerist.

CONSTANȚA. — La Direc
ția navală maritimă Constanța, 
Trustul de construcții locale 
și întreprinderea metalurgică 
„Energia44 din Constanța au 
avut loc, marți conferințe pe 
tema „9 Mai — ziua indepen
denței de stat a României și a 
victoriei asupra fascismului44. 
Cu același prilej, la Casa ar
matei din Constanța a avut loc 
un recital de versuri cu tema 
„Tinerețea noastră, partidului 
datoare44, un montaj literar cu 
tema „Patriotismul ostașilor 
români în lupta pentru elibe
rare națională și socială oglin
dit în literatură44, și.o gală de 
filme documentare, printre care 
„Mărășesti — 50 de ani“,
Mărturii de glorie nepieritoa

re44. „Republica la 20 de ani44, 
©Slava partidului44. 

ttlizarea cisternelor, butoaie
lor, găleților pentru udarea le
gumelor, pomilor, viței de vie, 
poate asigura dezvoltarea nor
mală a acestor plante, rea
lizarea unor recolte bune. 
Este adevărat că aceasta 
necesită un volum mare 
de muncă, dar orice efor
turi sînt răsplătite din belșug 
dacă apa oare se scurge fără 
folos este dusă din albia obiș
nuită acolo unde este utilă 
plantelor. Organele și organi
zațiile de partid, consiliile 
populare, organizațiile U.T.C., 
consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole de produc
ție trebuie de aceea să între
prindă o largă acțiune de masă 
la care să fie mobilizate toate 
forțele de la sate, întreaga ță
rănime, tineri și vîrstnici, ele
vii, pentru udarea culturilor 
din cooperativele agricole, de 
pe loturile personale, pre
cum și din zonele necoo- 
perativizate. Un sprijin im
portant în această acțiune 
trebuie să-1 dea ministerele, 
alte organe centrale, consiliile 
populare județene, oare să 
pună la dispoziția unităților 
agricole socialiste mijloacele de 
toate categoriile pentru trans
portarea apei j cisterne-auto, 
auto-stropitori, camioane și 
altele. Prin măsurile stabi
lite trebuie să se asigure 
irigarea în întregime a cul
turilor legumicole, a viilor 
și pomilor și Pe suprafețe 
cit mai mari a cartofilor, 
sfeclei de zahăr, porumbului 
pentru boabe, a florii-soarelui, 
griului și orzului de toamnă, a 
plantelor furajere.

Hotărîrea prevede, totodată, 
măsuri pentru folosirea rațio
nală a îngrășămintelor chimi
ce, utilizarea intensă a mijloa
celor mecanizate și a forței 
de muncă, în vederea execută
rii la timp, în toate unitățile 
agricole, a lucrărilor de între
ținere a culturilor și de com
batere a dăunătorilor.

în condițiile din apest an, 
gospodărirea mai bună a fura
jelor, găsirea și utilizarea u- 
nor surse suplimentare de 
hrană pentru animale — mai 
ales de masă verde — consti
tuie o sarcină deosebită a or
ganelor locale, a cadrelor de 
conducere și specialiștilor din 
unități. Pentru a preveni scă
derea producției și a greutății 
animalelor, Hotărîrea pre
vede ca o sarcină importan
tă pentru Consiliul Superior al 
Agriculturii și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție de a stabili efec
tivele de animale, în primul 
rfnd de ovine și tineret bovin, 
oare nu pot fî furajate în zo
nele afectate puternic de sece
tă și care să fie dirijate în xo-

BACAU. — In municipiul 
Bacău și în localitățile de pe 
valea Trotușului au fost pro
gramate marți o serie de filme 
documentare și artistice inspi
rate din lupta poporului ro
mân pentru cucerirea și apă
rarea independenței naționale, 
iar la 12 cămine culturale s-au 
ținut conferințe despre însem
nătatea zilei de 9 Mai. Cu a- 
ceastă ocazie un mare număr 
de pionieri, școlari și tineri au 
sădit flori la cimitirele eroilor 
de la Oituz, Tg. Ocna și Ba
cău.

CRAIOVA, — Marți elevii 
Grupului școlar „Electroputere* 
din Craiova s-au întîlnit, în 
cadrul manifestărilor dedicate 
Zilei Independenței și a Zilei 
Victoriei cu gerleralul-maior în 
rezervă Gheorghe Popescu- 
Cornu și lt. col. Nicolae Ursă- 
țeanu care le-au vorbit despre 
semnificația și importanța is
torică a zilei de 9 Mai. Colo
nelul în rezervă Teodor Gri- 
goriu, fost comandant de plu
ton în compania căpitanului 
Ignat în bătălia de la Mără- 
șești a vorbit tinerilor de la 
fabrica de confecții din Cra
iova despre vitejia ostașilor 
români, iar colonelul în rezer
vă Ion Popescu a vorbit la 
căminul cultural din Segarcea. 
Generalul-maior în rezervă 
Antoniu Gheorghe, a confe
rențiat în fala colectiviștilor 
din Calafat și Poiana Mare.

(A ger preș) 

nele pășunilor submontane și 
montane, puse la dispoziția u- 
nităților agricole pentru pășu- 
nat din fondul forestier.

în vederea asigurării fura
jelor pentru perioada de «fa
bulație sînt necesare măsuri 
pentru strîngerea și depozita
rea, în condiții optime, a tutu
ror furajelor cultivate, pre
cum și pentru recoltarea la 
timp a Ânețelor naturale. De 
asemenea. Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție au sarcina 
de a asigura cultivarea cu po
rumb și alte plante furajere 
a suprafețelor irigate și a altor 
terenuri ce se eliberează în 
timpul verii ; strîngerea paie
lor, plevei și cocenilor, pre
cum și depozitarea acestora 
în condiții corespunzătoare ; 
recoltarea și depozitarea frun
zarelor ; recoltarea și însilo- 
zarea plantelor de apă, a vre
jilor de cartofi, coletelor de 
sfeclă, resturilor din legumi- 
cultură, lăstarilor de viță de 
vie.

Hotărîrea prevede, în conti
nuare, modalitățile șt mijloa
cele de finanțare și creditare a 
acțiunilor de prevenire și com
batere a secetei.

Consiliul Superior al Agri
culturii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, ministerele și cele
lalte organe centrale care au 
sarcini legate de prevenirea și 
combaterea efectelor secetei au 
datoria să asigure ca fiecare 
dintre sarcinile ce_i revin din 
cadrul Hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și al 
Consiliului de Miniștri, cît și
acele ale organizațiilor locale 
subordonate lor, să fie îndepli
nite integral.

Ținînd seama de însemnăta
tea deosebită a acestei acțiuni 
de interes național Hotărîrea 
cheamă organele și organiza
țiile de partid să mobilizeze 
întreaga țărănime, toți lucrăto
rii din agricultură, organele de 
stat și economice, organizațiile 
de masă șl obștești pentru a 
contribui cu toate forțele la 
înfăptuirea măsurilor stabilite, 
în acest scop trebuie să se des
fășoare o susținută muncă po
litică și organizatorică, impri- 
mindu-se acțiunii de prevenire 
ți combatere a efectelor sece
tei un profund caracter patrio
tic, acțiune în care sînt intere
sate masele largi ale țărănimii, 
întregul nostru popor.

Există condiții ca prin buna 
organizare a activității, prin 
hărnicia țărănimii, a tuturor 
oamenilor muncii, prin mobi
lizarea largă a resurselor agri
culturii ți altor sectoare să se 
diminueze efectele secetei, să 
•e asigure recolta acestui an în 
vederea aprovizionării cores
punzătoare a populației, satis
facerii cerințelor economiei 
naționala.

(Urmare din pag. I)
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PE TRASEE...

BERCEANU BARBU, clasa a X-a 
liceul Mihai Viteazul București 

(premiul I matematică)

SILVIA CONSTANTINESCU 
clasa a IX-a, liceul nr. 4 Brașov 

(premiul I fizică)

LAURENȚIU TIN CU clasa 
a Xl-a Liceul M. Eminescu 

Botoșani 
(premiul l fizică)

In ziua de 7 mai a.c. a avut loc 
o întîlnire între tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., și tovară
șul dr. Vladimir Bakarici, membru 
al prezidiului C.C. al U.C.I., pre
ședintele C.C. al U.C. din Croa
ția, în cadrul căreia au fost a- 
bordate probleme de interes co
mun.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participat Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., pre
cum și lakșa Petrici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București.

0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI Al PARTIDULUI ©
COMUNIST ROMAN A PLECAT LA BELGRAD©
La invitația C.C. al Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia, 
marți seara a plecat spre Bel
grad, în schimb-de experiență, 
o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Gheorghe Pană, 
prim secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

La plecare, pe peronul Gării

Am consemnat la timpul cuve
nit evenimentele școlare prile
juite de desfășurarea etapelor 
tradiționalelor concursuri pe 
specialități : limba și literatura 
română, matematică, fizică și 
chimie. Fiecare fază a făcut se
lecția, a trimis spre o fază supe
rioară pe cei mai buni elevi. Și 
iată-i pe cei mai buni mînuitori 
ai condeiului, matematicieni, fi
zicieni și chimiști din actuala 
generație școlară în întrecerea 
finală, găzduită în capitala țării. 
Competiția a fost foarte strînsă, 
școlile și-au trimis reprezentanți 
bine pregătit!, care să le facă 
cinste. Dincolo de rezultatele ob
ținute în faza finală se află o 

LAUREAJH CONCURSURILOR
ȘCOLARE REPUBLICANE

activitate școlară rodnică, plini 
de hărnicie și dăruire, sub în
drumarea dascălilor, în orele de 
clasă și în afara orelor de cla
să, în cercuri științifice și cena
cluri literare. S-au consumat și 
festivitățile, emoționantele festi
vități de premiere onorate de par
ticiparea unor oaspeți de presti
giu : oameni de știință, reprezen
tanți ai Ministerului învățămîn- 
tului, ai Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
profesori.

Concursul de literatură ro
mână organizat sub patro
najul Ministerului învăță- 

mîntului și Uniunii Tineretului 
Comunist și sub egida Societății 
de Științe Istorice și Filologice 
întrunește întotdeauna mulți 
participanți elevi din licee, licee 
pedagogice ?i școli profesionale. 
Aproape 15 000 de elevi din în
treaga tară au participat la fa
zele anterioare. 300 dintre ei 
s-au dovedit cei mai talentați, 
pregătiți pentru o confruntare 
la nivel național în domeniul 
scrisului, al stăpînirii limbii și 
literaturii române. Formați în 
școli sub îndrumarea unor pro
fesori excelenți și făcîndu-și u- 
cenicia cu sîrguință și pasiune 
pentru scris și pentru literatură 
în cercurile și cenaclurile litera
re, elevii participant! la faza fi
nală a concursului — așa cum 
se relata la festivitatea de pre
miere, care a avut loc la Liceul 

Tovarășii Virgil Trofm, ....... .. ,
membru al Comitetului Exe-«. Mărfi dimineața, la sediul Con- 
cutiv, al Prezidiului Perma- Wsdiului Central al Uniunii Gene- 
nent. secretar al C.C. al rale a Sindicatelor din România, 
P.C.R., si Ghizela Vass, șef de ^tovarășul Gheorghe Apostol, mere- 
secție la C.C. al P.C.R., s-au*»™ ’ Comitetului Executiv a
întîlnit marți la sediul C.C. al £™z‘diulul Permanent al C.C. al 
P.C.R. cu delegația Partidului e Consiliului
Muncii din Elveția formată din “ a! U.G.S.R., a primit de-
tovarășii Andre Muret, mem- le8atule sindicale de peste hotare, 
bru al Comitetului Director și®car® au Pa™0IPat la sărbătorire» 
al Secretariatului P.M.E., de-WzllȚeI de. 1 *la,.,n *?ra n?astrJ- „ 
putat în Consiliul National al , La au fost de. „față
Elveției, și Iacob Lechleiter, ® La™aN’un ea"u; ^etar al Con- 
membru al Comitetului Direc- s,llulul Central al U.G.S.R., mem- 
tor al P.M.E. care face o vizi- șnBHKsnHHMBOMDRHBnHBBMiB 
tă în țara noastră.

de Nord au fost prezenți tova-^ 
rășii Ilie Rădulescu, membru^ 
supleant al C.C. al P.C.R.,
de secție la C.C. al P.C.R., Ni- g© fanatică. în schimbarea sa, 
colae Ionescu, adjunct de șef ^momente de depresiune, eu 
de secție la C.C. al P.C.R.. 
tiviști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. S. F. Iugo
slavia la București. ,

om fricos vrea să devinăUn________ ,__ _ _______
f curajos, sînt etape ale devenirii 

sale, are momente de credință 
, are 

, ------- - depresiune, curajul
ac- se dobîndește ca și viața care nu 
• ne-a fost dată prin momentul 

nașterii, trebuie singuri, cu idei
le noastre, cu sentimentele, cu 
greșelile să ne populăm interio- 

9 rul, să facem să se miște oasele, 
simțurile pînă la creier din care 
se va naște ideea ca din capul 
zeului Athena. Trebuie deci să 
naștem idei prin creier, ea să do
vedim că sîntem vii, să facem

„Matei Basarab" — au reușit să 
realizeze lucrări valoroase, apre
ciate elogios de juriul concursu
lui. Bucuria a fost a elevilor, a 
dascălilor și a oaspeților care 
au venit să-i felicite și «ă le 
ofere premii. Cifra celor care 
au întrunit punctajul pentru 
premii și mențiuni este conclu
dentă : 22. Foarte multe județe, 
dovedind că au în școli elevi ta- 
lentați și bine pregătiți, au reu
șit să fie reprezentate prestigios 
prin elevi premiați și mențio
nați. Spațiul nu ne îngăduie să 
reproducem întreaga listă cu 
elevii care au primit distincții 
la concurs. Vrem doar să facem 
o mențiune specială pentru Ion

Pînzaru, elev în clasa a Xl-a a 
Liceului „Unirea44 din Focșani, 
deținător al Premiului I cu dis
tincție, „recidivist44 în ceea ce 
privește obținerea premiului I 
la Concursul de limbă și litera
tură română : premiul I în clasa 
a IX-a, premiul I în clasa a 
X-a, premiul I în clasa a Xl-a 
și... succes pentru un viitor pre
miu I în. clasa a XH-a. Și o altă 
mențiune pentru Școala profesio
nală textilă din Pitești, care ca 
și în anul trecut, a trimis la faza 
pe țară elevi bine pregătiți, Niță

SABIN C1UCÂ, clasa a Xl-a 
liceul nr. 1 Oradea 
(premiul I chimie)

INFORMAȚII

INTOLERANȚĂ

SI EXCLUSIVISM
I

(Urmare din pag. 1)

AMPLE MANIFESTĂRI
CULTURAL-ARTISTICE

minunatele fapte de vitejie ale 
ostașilor români din primul răz
boi mondial printr-un grandios 
festival al cîntecului și poeziei 
patriotice.

Clujul, cetatea științei și cul
turii ardelene, va prilejui în sea
ra zilei de 12 mai deschiderea 
stagiunii Studioului tineretului, 
oferindu-ne prima întîlnire cu» 
adolescența.

să zicem așa, unor sarcini primite 
de la forurile superioare.

Este adevărat cji cei mai mulți 
dintre tineri și-au manifestat do
rința de a participa la această în
trecere, dar merite deosebite în 
această privință revin activelor 
U.T.C. din comună și consiliilor 
de conducere ale asociațiilor 
sportive. Să amintim cîțiva dintre 
cei ale căror eforturi s-au soldat 
cu un număr mare de partici
panți : ION BÎLEA, secretarul 
comitetului comunal Cămîrzana 
al U.T.C și SUZANA PASCU, 
președintele asociației sportive, 
unde numărul concurenților a 
trecut de 80 ; VASILE FANEA, 
secretar al comitetului U.T.C. 

Nicolae obținînd premiul II și 
Daviduică Valeria, premiul III.

I-am aplaudat pe toți pentru 
succese, pentru premiile obținute 
din partea juriului și premiile 
acordate din partea Comitetului 
Central al U.T.C. de către tov. 
FLOAREA ISPAS, secretar al 
C.C. al U.T.C., ca și pentru suc
cesele lor viitoare. Am consem
nat totodată bucuria cu care a 
fost primită de către elevi ves
tea că toți finaliștii au primit 
un premiu deosebit: vor petre
ce împreună timp de două săp- 
tămîni, o vacanță plăcută într-o 
tabără organizată special pentru 
ei — ca și cîte o tabără pentru 
finaliștii de la concursurile de 

matematici, fizică șl chimie — 
de către C.C. al U.T.C., împreu
nă cu Ministerul învățămîntu- 
lui.

Sala de festivități a Liceului 
Mihai Viteazul* l-a găz

duit pe matematicienii par
ticipanți la faza republicană a 
concursului. 428 elevi din licee, 
licee de specialitate și școli pro
fesionale. care au luat startul 
împreună cu peste 34 500 de co
legi la începutul întrecerii, s-au 
dovedit a fi cei mai bine pregă
tiți, apți de a concura pentru 
primele locuri. Și, într-adevăr, 
peste 120 dintre ei s-au eviden
țiat, fiind premiați ori mențio
nați. Finaliștii au fost felicitați 
de acad. CAIUS IACOB, de re
prezentanți ai Ministerului Tn- 
vățămîntului și C.C. al U.T.C., 
au primit diplome și insigne, 
premii în cărți și obiecte.

Fizicienii și chimiștii, partici
panți la etapa finală a con
cursului s-au întîlnit la Li

ceul „Nicolae Bălcescu44. Și aici 
concurenții — 50 la fizică și 81 
la chimie — situați pe primele 
locuri sînt în număr mai mare 
decît în anii treeuți. Primii cîș- 
tigători au fost premiați de Mi
nisterul Invățămîntului, Socie
tatea de științe fizice și chimi
ce, precum și de C.C. al U.T.C,

M. VIDRAȘCU 
L. LUSTIG

bri ai Comitetului Executiv, acti
viști, reprezentanți ai presei cen
trale.

★

Delegația parlamentară norve
giana condusă de Leif Granli. al 
doilea președinte al Stortingului, 
însoțită de Mia Groza și Georgy 
Kovaci, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, și-au conti
nuat, marți dimineață, vizita în 
județul Brașov.

Parlamentarii norvegieni au 

recunoscuU de toată lumea naș
terea noastră primă.

Trebuie să ne revoltăm la 
timp împotriva prejudecăților 
ființei noastre, pentru ca ea să 
primească cu pieptul desfăcut 
greutatea și imponderabilitatea 
vieții.

Noi descoperim trăind că 
există din ce în ce mai nesfîrșit 
în fața noastră drumul infinit al 
adevărului sinonim cu progresul, 
oel pe care II descifrezi acum ca 
mîine să conslați eă mai ai de 
mers încă și încă și nici toate 
zilele vieții noastre nu ne ajung 
pentru a-1 atinge. Adevărul si
nonim cu progresul este nesfîrșit

Festivalul concurs de muzică 
ușoară româneasca (deschis cu 
deosebit succes în județul Te
leorman), va continua să-și dez
văluie prospețimea și spontanei
tatea tinerească, pe alte scene, în 
tot mai multe orașe, afirmînd cu 
certitudine, noi și valoroase ta
lente. In prezent în județele 
Cluj, Bacău, Mureș, Ialomița se 
desfășoară fazele comunale și in- 
tercomunale, urmînd ca la sfîrși- 
tul lunii să aibă loc faza finală.

SĂTMĂRENE
BICSAD și GHEORGHE KANA- 
LAS, președintele asociației spor
tive, cu peste 100 de participanți. 
Aproape 200 de sportivi s-au în
trecut la Tășnad (AL. SZABO, 
secretar și GHEORGHE MA- 
RINCAȘ, președinte).

Iată și o parte dintre cîștigă- 
torii acestei etape.: Vasile Zbona, 
I. Ciupac, Maria Irimie, Maria 
Glodanu (Batargi), loan Crețu, 
Maria Bordoc, Ioan Demian, Ma
ria Tătaru (Bicsad), Vasile Ma- 
logh, Ileana Szabo și Vasile Po- 
povici, Lucia Kerekes (Beldiuc).

Reușita acestei etape însă n-ar 
fi fost deplină dacă în toate co
munele numărul senioarelor n-ar 
fi fost mai mare. Una dintre co
munele cu o bună tradiție spor
tivă, Berveni (Elisabeta Demeni,

ANDREI MANOLIU, clasa a X-a» 
liceul nr. 24 București 

(premiul I fizică)

ORT ANSA NANĂU clasa a X-a 
liceul nr. 2 Ploiești 
(premiul 1 chimie)

HORI A POPINCEANU clasa a 
IX-a — liceul Mureșanu Alba 

(premiul 1 chimie)

vizitat principalele sectoare de 
producție ale Uzinei de tractoa
re din localitate, și au asistat la 
o demonstrație cu cele mai noi 
tipuri de tractoare produse de 
această mare uzină.

La amiază, președintele Consi
liului popular județean a oferit 
în cinstea delegației norvegiene 
un dejun în saloanele hotelului 
sporturilor din Poiana Brașov.

★
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Parti
dului Comunist din Austria, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită în 
țara noastră.

și nimeni nu renunță la el. 
Cunoaștem savoarea fără egal 
cind trebuie să pierzi aproape 
totul pentru a cîștiga ceva care 
este străin de trupul tău prezent, 
de conjunctura ta întâmplătoare. 
Exigența unei asemenea victorii 
poartă semnul unui caracter 
demn, sănătos fără nici un viciu 
— lest care să echilibreze, deci 
să te țină pe linia de plutire a 
mediocrității.

A opune rezistență pasivă pro
gresului — nimic mal retrograd 
și mai împotriva oamenilor. 
Inerția începe să aibă surpriza 
demascată, trișorii, cei care ne 
spun nouă că sînt vii dar ei nu 
se mișcă, nu gîndesc, nu se re
voltă, sînt îngrădiți de dorința 
noastră de a fi, a fi, a fl, cu toa-‘ 
te simțurile și ideile, tinerii fe
riciți sau nefericiți, zdraveni în- 
tîmpinînd răul și binele, norocul, 
greșeala ; a fi eu îndîrjire vin 
cum este pămîntul nostru iubit 
pe oare nimeni nu-1 poate opri 
să existe unic și de neînvins ro- 
tindu-se în univers.

Această lună marchează ?î 
deschiderea festivalurilor folclo
rice, prilejuind o trecere în re
vistă a varietății și bogăției cîn
tecului, jocului și portului româ
nesc. Tinerii din județele Con
stanța. Tulcea, Brăila, Vrancea. 
Satu Mare, Maramureș sînt primii 
deschizători de drum ale aces
tor frumoase manifestări.

Am încercat să facem o succintă 
anticipație la cîteva dintre ma
nifestările cultural-artistice în
scrise pe agenda lunii mai de că
tre comitetele județe U.T.C. Rea
lizarea lor, la un nivel calitativ 
și artistic, se impune ca o cerință 
majoră pentru ca aceste acțiuni 
să constituie autentice acte de 
cultură.

secretara comitetului comunal al 
U.T.C., Adalbert Ridoi, președin
tele asociației spotive) nu a pre
zentat decît 24 de concurenți la 
această etapă. La fel stau lucru
rile și la Vetiș (Ludovic Gordan, 
secretar și Octavian Ivanciuc, 
președinte) unde abia 20 de spor
tivi au luat startul în această în
trecere. Ba mai mult, au fost și 
cîteva comune. — Dorolț, Chere- 
ușa, Ghirișa^și altele — unde nu 
s-au prezentat nici măcar un con
curent. Ar mai ti de adăugat 
faptul că în vederea organizării 
etapei județene (ce se va desfă
șura în 12 mai a.c.) comitetul 
județean UTC Satu Mare îm
preună cu Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
întreprind de pe acum pregătiri 
în vederea bunei desfășurări a 
acesteia.

ȘTEFAN VIDA



SESIUNEA O.N.U.
Dezbaterile privind Africa

de sud-vest
NEW YORK 7. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, 

transmite : Un amplu document despre activitatea Consiliului 
O.N.U. pentru Africa de sud-vest, în care este analizată situa
ția din acest teritoriu și sînt dezvăluite acțiunile represive 
și ilegale ale autorităților Republicii Sud-Africane a fost 
prezentat, marți dimineața, în ședința plenară a Adunării 
Generale a O.N.U.

Studenții în strada

Acest document — „Raportul 
Consiliului Națiunilor Unite pen
tru Africa de Sud-Vest — descrie 
greutățile pe care consiliul le-a 
avut de întîmpinat în îndeplinirea 
.misiunii sale datorită obstrucției 
guvernului sud-african și sinteti
zează concluziile și recomandările 
acestui consiliu. El a fost pre
zentat oficial în ședința adunării 
de reprezentantul Iugoslaviei, 
Anton Vratușa, președintele pe 
luna în curs a Consiliului O.N.U. 
pentru Africa de sud vest.

Consiliul subliniază, de ase
menea, că „refuzul continuu al 
Africii de Sud de a îndeplini 
hotărîrile O.N.U. cu privire la 
acest teritoriu va duce în mod 
inevitabil „la izbucnirea violenței 
și a războiului rasial" și că „a- 
ceastă situație constituie un foar
te mare pericol pentru pacea in
ternațională și securitatea în re
giunea respectivă".

în raport se exprimă „convin
gerea Consiliului că pentru a-și 
putea îndeplini pe deplin sar
cinile și responsabilitățile, sînt ne
cesare acțiuni eficiente". In acest 
sens, se recomandă Adunării Ge
nerale „să-și reafirme cererea a-

Conferința de la Teheran sei
TEHERAN 7. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : în comisia I a Con
ferinței internaționale a 
dreptului omului de la Tehe
ran au avut loc dezbateri in 
legătură cu „importanța rea
lizării universale a dreptului 
popoarelor la autodetermina
re, acordării neîntîrziate a in
dependenței țărilor și popoa
relor coloniale pentru garan
tarea și respectarea efectivă 
a drepturilor omului". La a- 
cest punct, douăzeci de state, 
printre care și România, au 
prezentat un proiect de rezo
luție susținut de numeroase 
alte delegații. Luînd cuvîntul 
din partea delegației române, 
Petre Mateescu și-a expri
mat satisfacția pentru faptul 
că problema lichidării colo
nialismului figurează pe or
dinea de zi a conf erinței și a 
asigurat pe participanții la 
reuniune că țara noastră spri
jină pe deplin eforturile în di
recția abolirii imediate a sis
temului colonial și pentru a- 
cordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale. 
Exploatarea resurselor natu
rale, a spus reprezentantul ro
mân, a resurselor umane în 
teritoriile coloniale, folosirea 
unor legislații discriminatorii, 
a unor măsuri represive îm
potriva luptătorilor pentru in- 

dresată Consiliului de Securitate 
de a lua, în concordanță cu pre
vederile rezoluțiilor anterioare, 
măsuri eficiente pentru a asigura 
înlăturarea imediată a prezenței 
Africii de Sud în acest teritoriu".

„Consiliul — se subliniază in 
încheierea raportului — a fost 
profund impresionat de curajul 
poporului Africii de Sud-Vest 
și de hotarirea lui de a-și cuceri 
independența și este convins că 
eforturile acestuia vor duce~ la 
realizarea obiectivului urmărit, 
cu sprijinul necesar și activ al 
comunității internaționale".

în continuarea lucrărilor ședin
ței plenare a Adunării Generale, 
consacrata problemei Africii de 
sud-vest, a luat cuvîntul repre
zentantul permanent al Bulgariei, 
Milko Tarabanov. Subliniind că 
în esență „are loc un conflict 
între Națiunile Unite și doctrina 
acestora, pe de o parte, și for
țele colonialismului, inclusiv spri
jinitorii guvernului Africii de 
Sud, pe de altă parte", vorbi
torul a arătat că rasiștii de la 
Pretoria „nu ar fi putut sfida 
Națiunile Unite dacă nu ar fi 
avut sprijinul aliaților lor".

dependența națională, neres- 
pectarea drepturilor umane 
elementare reprezintă acte 
care împiedică progresul po
litic, economic, social și cul
tural. România, a continuat 
vorbitorul, se pronunță în fa
voarea inițierii unor măsuri 
eficiente pentru aplicarea 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, adoptată 
de Adunarea Generală a 
O.N.U. încă în decembrie 
1960. Pusă la vot rezoluția 
prezentată de cele 20 de state 
a fost adoptată de participanti.

constă:

• AGENȚIA A.C.T.C. anunță 
că luni a fiost semnat la Phenian 
planul de colaborare științifică 
pe anii 1968—1970 între Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia și Academia de Științe a 
R.P.D. Coreene.

Pianul a fost semnat de Han 
Hiăn Gan, vicepreședinte al 
Academiei de științe a R.P.D. 
Coreene și de Nicolae Popa, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al României în R.P.D. 
Coreeană.

• DIN inițiativa C.C. al P.C.

LONDRA : Pregătiri in ve
derea trimiterii unor truse 
sanitare in R. D. Vietnam

P.C.R. in Tunisia

■zrtîcr cl Seigonului
*i.ș>zră lapte grele 
le Froettuian Națao-

participat Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și alți coducători de partid și ce 
stat. Ivan Primov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat 
un raport îji care s-a referit la 
starea culturilor agricole, la re
zervele și posibilitățile existente

au reluat atacurile
cmplasat printre ruine. Dispunînd 
de importante provizii de muniții 
și mitraliere grele, patrioții au a- 
tacat in două rinduri marți după- 
amiaza, obli gin d infanteriștii ina
mici să se replieze. Jn cea de-a 
treia zi a ofensivei F.N.E., trans
mite agenția amintită, comanda
mentul americano-saigonez a ho- 
târît să folosească „mijloace pu
ternice" pentru a face față situa
ției.

Un post de poliție de la punc
tul Tran Van Chau continua și 
marți după-amiază să fie încer
cuit de elemente ale F.N.E. 
Lupte puternice au fost semna
late și tn alte părți ale cartieru
lui Cholon.

In rindul populației civile au 
fost înregistrați numeroși răniți. 
Mii de refugiați părăsesc cartie
rul incendiat de rachetele și eli
copterele americane.

luptele 
sud-est 

rîului

se

noi
co-

întilnR dimineața, la 
ora cirri negustorii de pe stră
zile ce împresoară Stazione Ter
mini n-au ridicat încă obloanele 
iar barurile cu un chelner și 
patru măsuțe scoase pe trotuar 
cunosc afluxul consumatorilor 
grăbiți să nu întirzie la lucru. în 
învălmășeala de zgomote a străzii 
disting fluierături și strigăte. Un 
grup de tineri cu pancarte in 
mîini încearcă să înainteze pe 
Via Cavour dar drumul le este 
blocat de oameni în. uniformă. 
Băieții fluieră, fetele strigă după 
care coloana se îndreaptă către 
Piazza idelîa Republica. Piața 
aceasta care la orice oră este un 
furnicar de oameni și mașini o- 
feră o priveliște mai puțin obiș
nuită turistului deprins să găseas
că în paginile ghidurilor de bu
zunar răspunsuri la întrebările 
generate de contactul cu „ceta
tea eterna". Pe o latură a pieții, 
lingă ziduri ce-și etalează cu mo
destie vîrsta multiseculară, o 
mulțime de tineri. Sînt studenți. 
Așteaptă răbdători. Discuta, ci-* 
tesc ziarele, privesc strada. Re
zemate de copacii dintr-un mic 
parc, se odihnesc pancartele pe 
care mîini lipsite de experiențe 
grafice au așternut cîteva cuvin
te protestatare. în apropiere — 
polițiști» în uniformele lor de cu
loare închisă. Și ei așteaptă. La 
fel de răbdători ca și tinerii că
tre care privesc insistent. La cî
teva sute de metri distanță 
găsesc mașinile poliției.

Această zi se va solda cu 
incidente ? Ziarele înserează _ _ 
tidian sub titluri uriașe reportaje 
despre frămîntările din lumea u- 
niversitară. în fierbințeala electo
rală subiectul acesta este exploa
tat de diferitele forțe politice. 
Unii acuză, alții apără și în ge
neral amănuntul nesemnificativ, 
de suprafață, estompează aspec
tele mai profunde. Se scrie des
pre procesul unor studenți ares
tați cu prilejul recentelor ciocniri 
cu poliția, se insistă asupra cro
nologiei întîmplărilor din ziua a- 
ceea, dar mai rar se menționea
ză motivele ieșirii în strada a 
tineretului universitar. îmi amin
tesc prima pagină din IL TEM
PO : o fotografie de dimensiuni 
mari înfățișînd un agent de po
litie rănit. Studentul insîngerat 
purtat de doi polițiști apare pe 
o altă pagina într-o imagine mai 
mică. Ziarele dreptei se plîng de 
„insultarea magistraturii", cer 
să nu se cedeze „presiunii stră
zii", revendică un ..guvern for
te". „UNITA", în aceiași dimi
neață. denunța intr-un comen
tariu ascuțit violarea dreptului la 
opinie al studenților, amintea 
că tinerii au străbătut mulți ki
lometri prin oraș, trecind prin 
fața ambasadei americane și a 
rtdacției unui ziar de dreapta, 
fără să se producă un incident, 
în fața Palatului de Justiție stu
denții au cerut eliberarea colegi
lor lor. Un serviciu de ordine 
studențesc veghea. Pe neaștepta
te a intervenit poliția. Pe sub 
palmierii din apropierea impună
toarei clădiri s-au înfruntat bă-

De la trimisul
nostru

ieții și fetele veniți din amfiteatre 
cu manualele sub braț și polițiști 
în ținută ide luptă. Ciocnirile au 
durat aproape două ore. Chiar 
pentru „AVANTI", prudent și 
reținut, intervenția polițienească 
a fost regretabilă.

Unii confrați încearcă să de
pisteze „culoarea politică . a 
manifestanților din lumea univer
sitară. Ziarele ce profesează con
vingeri de dreapta îi numesc „ti
neri comuniști". Sînt, desigur, 
printre ei și tineri comuniști însă 
lucrurile nu pot fi simplificate. 
Se întîlnesc în aceiași coloană 
catolici, socialiști. comuniști, 
membri ai P.S.I.U.P., tineri care 

fără a fi înregimentați în vreo 
grupare vehiculează idei la modă 
în unele cercuri intelectuale ca 
și alții ce, de obicei, neagă toate 
ideile. Este o masă eterogenă 
care a găsit o platformă comună 
în revendicarea de a se schimba 
structurile anchilozate ale univer
sității italiene. Dar pe măsură ce 
mișcarea studențească s-a dezvol
tat (în afara tradiționalului ca
dru organizat) cîmpul revendica
tiv a cunoscut o lărgire consi
derabilă vizînd nu numai univer
sitatea

Pier Lombardi Vigorelli, secre
tar al Federației Tineretului So
cialist Italian, în declarația pe 
care a făcut-o pentru „Scintcia 
tineretului" aprecia că este vorba 
de „o mișcare spontană, pornita 
din rațiuni juste, care năzuieșto 
le o democrație mai profundă 
ce nu poate fi garantată de for
mulele anacronice". Liderul soci
alist consideră, însă, că studenții 
„denunță dar nu fac propuneri 

concrete". Punctul de vedere al 
socialiștilor nu corespunde cu cel 
exprimat în alte sectoare ale stîn- 
gii italiene. Giulio Quercini, unul

printre studenți se conturează 
puternică tendință de stingă, 
radicalizare „care pentru unii 
fost neașteptată dar pe care 
considerăm consecința firească

din conducătorii tineretului co
munist, reproșează în primul rînd 
autorităților nepăsare fața de ce
rerile îndreptățite ale studențimii 
și afirmă că actuala politică gu
vernamentală nu poate garanta 
modificările substanțiale, reale, 
pe care le solicită lumea univer
sitară. Quercini mi-a declarat că, 
depășindu-se granițele apartenen
ței la o organizație sau alta, ’ -• - - o 

o 
a 
o 
a 

unei evoluții mai îndelungate. 
Combativitatea studențimii vă
dește înțelegerea mai exactă a 
unor realități, o deplasare netă 
spre stînga. Grevele, ocuparea u- 
nor facultăți, rezistența lâ atacul 
poliției sînt fapte concludente". 

Vigorelli aprecia că măsuri de 
reformă universitară ar putea 
readuce liniștea în amfiteatre.

>■

>

Proiectele guvernamentale 
dese insistente preocupări pent/u 
a depăși un moment de impas. 
Perspectivele rămin totuși incer
te. Ziarul „LA STAMPA" expri
ma o părere care merită a fi 
reamintită : „Oricum un mare 
obiectiv al studenților este pe 
punctul de a fi atins : acela de 
a scoate din imobilism un angre
naj care trebuie să ducă la o 
schimbare masivă în. structura 
sclerozată a universității italiene 
cu defecte, contradicții și nedrep
tăți pe care nimeni n-are curajul 
să le nege". Optimismul ziarului 
nu îl regăsești în coloanele stu
dențești. Tinerii se așteaptă la 
o bătălie aspră, de durată.

— Micile modificări, făgădu
ielile fără acoperire, nu înseamnă 
nimic... îmi afirma un yiitor^,^- 
gistrat pe care l-am cufiOut 
lîngă un stand cu cărți. IarVo- 
legul său, arhitect, al cărui cA:p 
tînăr era subliniat de o barbă 
neagră, stufoasă, a renunțat la 
frunzărirea unei lucrări filozofice 
pentru a completa:

— Credeți-mă, multă vreme 
nu va fi liniște în amfiteatre...

EUGENIU OBREA

Roma, mai 1968

• CAMERA Reprezentanților 
in Filipine a aprobat un 

proiect de lega care permite 
stabilirea de relații comerciale 
cu țările socia'.iste europene.

REZULTATELE ALEGERILOR

vedere din Magdeburg (R. D. Germana»

Scrutin
nesemnificativ

în Dahomey
Alegerile prezidențiale des

fășurate duminică la Daho
mey, după doi ani și jumăta
te de regim militar, au fost 
marcate prin participarea 
extrem de slabă a corpului 
electoral. Cauza o constituie 
protestul aproape general fa
tă de sistemul de desfășurare 
a alegerilor. Dintre cele 
1 300 000 persoane cu drept 
de vot, aproximativ 80 la su
tă s-au obținut, în unele de
partamente participarea elec
torală neîntrecînd nici mă
car cifra de 1 la sută. Din 
acest motiv, nici unul dintre 
cei cinci candidați nu a în
trunit majoritatea absolută 
necesară. Potrivit legislației 
în vigoare în acest stat afri
can, unde în cei opt ani de 
independență au avut loc 
trei lovituri de stat și s-au 
perindat ia conducere patru 
președinți, dacă nici unul 
dintre candidați nu întruneș
te majoritatea absolută, se 
desfășoară un al doilea tur 
de szrutin, după opt zile. De 
data aceasta nu mai partici
pă însă toți cei cinci candi
dați, ci numai cei clasați pe 
primele două locuri în pri
mul tur.

Trei nume sonore, definind un 
perimetru spiritual ce stă sub 
semnul continuității istorice și 
se înscrie în durată. Trei sim
boluri, definind un timp și un 
spațiu. Pentru ca există un „timp 
al Franței" la care se rapor
tează nenumărate file de calen
dar, desenînd epoci și destine 
ale popoarelor. Există și un 
„spațiu al Franței" care a re
prezentat, de-a lungul anilor, 
centrul gindirii universale, locul 
de întîlnire și confruntare a 
noutăților din toate domeniile, 
salonul de atestare a modei și 
gustului public, gazda primitoa
re a tuturor curentelor literare, 
artistice și științifice.

Franța, Paris, turnul Eiffel... 
Parisul, nume care exprimă 
Franța mai mult decît poate 
Franța însăși s-o facă; turnul 
Eiffel, cuprinzîndu-le pe amîn- 
d-ouă, reducîndu-le Ia simbolul 
ultim, definitiv, ridicat statuar 
peste Cîmpiile Elizee ale acestei 
mitologii moderne, traversată, 
pe sub platani seculari și umbre 
de castele străvechi, de zborul 
unui „Renault", sau acoperită de 
umbra săgeții argintii a unui 
„Caravelle" ultimul tip.

Cit este glorie — și cit roman
tism — în aceste simboluri 7 E 
greu de spus ,* specialiștii înșiși 
ezită s-o facă, iar ghidul închis 
între coperți colorate nu-ți poa
te oferi decît o ecuație : o ecua
ție cu serii nesfîrșite de termeni.

...Oare romantismul să emane 
din mantia de catifea îngălbeni
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tă de vreme, eare învăluie 
un sest suveran renașterea, ilu
minismul. materialismul ? Sau 
din glasurile. imprimate pe 
discuri și benzi, intonind Mar
seille!* 7

...Oare gloria să se înalțe din 
cenușa ce arde încă in urna 
muzeelor, sub imagini ale Revo
luției Franceze sau ale Comu
nei din Paris 7 Sau din verva 
strălucitoare a socialismului uto
pic 7 Nu cumva gloria o repre
zintă tocmai energia nucleară, 
cu epicentrul în laboratoarele

FRANȚA, PARIS, TURNUL EIFFEL... (I)
Sorbonei și ale soților Curie 7

Un răspuns, și prudent, și în
țelept în același timp, oferit de 
regulă vizitatorului, atribuie ro
mantismul și gloria — în aceeași 
măsură — geniului popular fran
cez ; inteligenței native a fran
cezului de rînd, care, multiplica
tă în spațiu și timp, a propulsat 
și a fixat definitiv țara sa intr-o 
istorie care — discutabilă in 
unele laturi, vulnerabilă, poate, 
în altele — rămîne una din cele 
mai durabile din cite a cunoscut 
omenirea. Atentă la toate miș
cările timpului, confundîndu-se 
adesea cu ele, în momentele 
cruciale ca și în cele mai puțin 
memorabile, Franța a făcut par
te, în decursul istoriei din rîn- 

dnl celar care „împart drepta
tea-, ca toate consecințele ce 
decar? de aici: bogății — cind 
a-a pledat pentru interesele mes
chine și inumane, prestigiu — 
cind au învins rațiunea și clar
viziunea.

Istoria zilelor noastre plasea
ză iarăși Franța intr-un loc a- 
parte, de largă perspectivă asu
pra evenimentelor : ca epicentru 
al furtunii ce s-a abătut in iar
na trecută, asupra țărilor occi
dentale. faimoasa criză a dola
rului care a zguduit, in unele ca

zuri mortal, guvernele lumii 
vechi. Neîncrederea în dolar 
după cum remarca „L'EXPRESS" 
in martie 1968 — repercutîn- 
du-se asupra afacerilor, ar pif- 
tea să influențeze negativ ritmul 
activităților economice, decizînd, 
printre altele extinderea șoma
jului, cu întregul său cortegiu 
de implicații politice și sociale.

Pe plan intern, scena politică 
și economică a Franței cunoaște 
o animație deosebită, aflată sub 
semnul dezbaterii, nu o dată 
contradictorie, a măsurilor gu
vernamentale privind așa-nu- 
mita „relansare a economiei" și 
reforma învățămtntului ; soluții
le ce se vor naște de aici vor 

anunța. In ultimă instanță 
sau cel puțin vor prefigura — 
cui va acorda Franța mandat de 
guvernare pentru viitoarea le
gislatură.

★
De pe platforma superioară a 

turnului Eiffel am privit, in a- 
eește zile, în lumina ondulată, 
printre arborii primăverii, pano
rama acestui oraș in care isto
ria și geografia se suprapun și 
se confundă. Repetam, astfel, un 
ritual străveehi, ce-mi aducea in 
față Parisul etern, cu piscurile 

și policromiile sale dintotdeauna, 
înghețate ca-n rama unui tablou. 
Și totuși...

Și totuși, puține orașe din lu
me, puține țări cunosc o efer
vescență atit de vie a vieții în 
toate compartimentele și iposta
zele ei, in economie, politică, 
arte, știință, acea efervescență 
care se cheamă „l’esprit fran- 
cais" și care înseamnă o conti
nuă escaladare de trepte, un 
continuu „altceva*4 — nou, inso
lit, divers, plin de semnificații.

Ce oferă Parisul vizitatorilor 
săi, în aceste zile 7 Ce linii de 
sens polarizează fluxul străfund 
al vieții orașului ?

Metropolă supraaglomerată, 
plină de viață, frumusețe șl fast,

Gruparea politică Partidul 
unionist democratic (D.U.P.), 
formată din ..național unio- 
niști" și Partidul democratic 
popular, care este condusă de 
președintele Sudanului, Ismail 
al Ashari. și premierul Moha
med Mahgoub a cîștigat în a- 
legerile generale, obținînd 101 
locuri din cele 218 ale parla
mentului, cu nouă mai puțin 
ca să-și asigure o majoritate 
absolută.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din 

despărțindu-și centrul de subur
bii doar prin geometria și arhi
tectura clădirilor patinate de 
vremi. Parisul oferă celui ce-i 
calcă pragul, posibilitățile unui 
joc amuzant și îneîntător, de 
care nimeni nu scapă, dîndu-ți 
senzația că redevii, ccl puțin 
pentru cîteva clipe, copil : acela 
de a încerca să suprapui, rectifi- 
cîndu-ți memoria, pagina de 
carte — sau imaginea de album 
— pe realitățile vii ale vieții. 
De sus, de pe terasele turnului 
Eiffel, imaginile se suprapun a

proape exact. Jos, însă, în stra
dă, planurile se despart și se 
rup. Imaginea clasică a cctății- 
lumină se estompează, învă
luită intr-alta mai nouă, a ora- 
șului-industrie. Mașina — la 
urma urmei, tot o fiică a spiri
tului — a pătruns definitiv și 
masiv în viața parizienilor. Clă
diri moderne, din sticlă și alu
miniu, ce concurează înălțimea 
turnului Eiffel, artere subterane 
pentru metroul expres, drumuri 
ce se suprapun în etaje (și care 
au pus urbaniștilor probleme 
dintre cele mai dificile) afirmă 
mereu, în toată clipa, prezența 
științei si a tehnicii moderne, 
vorbesc despre mutațiile de 

dan. Abdel Haleq Mahgub a 
fost ales deputat, învingînd pe 
actualul ministru al sănătății, 
Ahmed Sein al Abdin.

Celelalte locuri în parla
mentul țării au fost împărțite 
între partide de mai mică im
portanță.

O serie de cunoscute perso
nalități politice sudaneze prin
tre care figurează Sadik el 
Mahdi, Adam Moussa Madebo, 
actualul minsitru al apărării, și 
secretarul general al U.M.M.A., 
Nugdala, nu au mai fost aleși.

structură intervenite în viața 
Franței, despre nevoile dar și 
despre ambițiile Parisului de a 
fi mereu „la modă".

Viața sentimentală și romanti
că ș-a refugiat în parcuri și gră
dini. Strada aparține tumultului, 
vieții supraactive, cu noile ei 
ritualuri zilnice, cu acel dute- 
vino amețitor, fără început și 
fiară capăt, cu femei cochete, cu 
tinere și tineri îmbrăcați „â 
I’americaine", univers policrom, 
divers și extenuant, de care 
muncitorul obosit de o săptămî- 
nă de muncă nu poate scăpa 
decît dezertînd, în ziua sa liberă, 
în liniștea umbroasă a pădurilor 
din împrejurimi. Cei mai mulți 
dintre cei care, cu pas măsurat, 
fac zilnic zeci de kilometri prin 
Paris, sînt tineri ce-și părăsesc 
locurile natale, vechile provin
cii agricole, în speranța unui 
viitor mai bun. Fete și băieți cu 
fețe obosite, cuprinse încet de 
paloarea descurajării, se întîl- 
nesc pretutindeni în stațiile de 
metrou sau în bistro-uri: vor 
găsi oare, de lucru, își vor afla 
în sfirșit un rost în viața ?

Dar viața de zi cu zi a Pari
sului, cu multitudinea ei de as
pecte și prefaceri instantanee, 
nu poate fi cuprinsă în spațiul u- 
nor însemnări de călătorie. De a- 
ceea, vom reține, în rîndurile 
care urmează, doar două aspec
te, două categorii sociale în si
nul cărora se petrec, în pre
zent, mutații esențiale, cu im
plicații profunde in viața țării: 
intelectualii și tinerii.

ION POPESCU

Belgia:
al treilea

„formator"
Fostul premier Boeynants,

însărcinat cu formarea

unui nou guvern

Pionosticurile observatorilor 
politici cu privire la gravita
tea crizei guvernamentale bel
giene par să se adeverească. 
Alegerile parlamentare de la 
31 martie n-au adus nici un 
semn de înseninare, iar ce'.e 
două misiuni de „formator *, 
încredințate pe rînd, după 
scrutinul general, contelui 
d’Alcantara (social-creștin) și 
lui Leo Collard (socialist) s-au 
încheiat cu eșec.

Cele 15 zile de tratative ca 
social-creștinii n-au permi 
lui Leo Collard (cel de-a’, 
doilea „formator") să ralier 
la punctele sale de vedere p 
conducătorii acestui part _ 
deoarece liderii Iui, în fnin:- 
cu președintele Houben. ins 
tă asupra unui program 
vemamental care să țină se* 
ma de ansamblul probleoe’:- 
comunitare și care să irtrt 
nească o largă adezicre ■ 
parlamentului. Or, social 
tenii nu văd elaborarea . - a 
asemenea platforme firi par
ticiparea celui de-a! twu a 
partid tradițional.
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nea de a forma um 
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Figaro" consideri â n 
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