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Intr-o emoționantă scrisoare.
150 elevi cer să lucreze pe șantie
rul viitoarei șosele Cîmpina

Comarnic
La redacție ne-au vizitat 

trei tineri. După uniformă — 
elevi. Cei trei, elevi așadar, 
— alcătuind o delegație, 
după cum s-au prezentat ei 
înșiși — ne-au înmînat un 
mesaj din partea colegilor lor, 
a uteciștilor unui liceu bucu- 
reștean. O scrisoare însoțită 
de un tabel purtînd nu mai 
puțin de 150 de semnături.

„Dragi tovarăși,
Cu gîndul la munca plină 

de entuziasm și patriotism a 
atîtor și atîtor generații de 
tineri care și-au adus contri
buția la marile realizări ale 
Soporului nostru, însuflețiți

e Chemarea organizației 
noastre de a adăuga noi rea
lizări Ia tradiția muncii pa
triotice, Ia inițiativa colectivu
lui de uteciști din clasa a 
XI-a D, noi elevii Liceului 
Mihail Eminescu", ne expri

măm dorința de a lucra în 
perioada vacanței de vară pe 
unul din șantierele țării. Am 
ales, și am dori să ni se îm
plinească această alegere, 
șantierul viitoarei șosele Cîm
pina — Comarnic. Vom fi 
gata de a pleca pe șantier 
îndată după încheierea 
rilor, în perioada de 
15 iunie.

Avem credința că 
săptamîni petrecute pe 
semenea șantier ne vor

încrederea în noi. Mulți din
tre noi vrem să devenim in
gineri, constructori, arhitecți : 
munca pe șantier ne va ajuta 
să ne cristalizăm mai bine 
opțiunea pentru o profesiune 
sau alta, ne va permite să ne 
cunoaștem mai bine înclina
țiile, aptitudinile. în același 
timp șantierul, perioada în 
care eforturile noastre se vor 
conjuga cu eforturile munci
torilor de aici, va fi o adevă
rată școală ale cărei învăță
turi ne vor fi folositoare pen
tru întreaga viață.

Dorim să primiți cu toată 
încrederea modestul nostru 
grup de aproximativ 150 de 
elevi. Va rugăm să ne acor
dați întreg sprijinul în ceea 
ce ne-am pus în gînd să în
făptuim. Aportul nostru pe 
acest șantier al țării îl dorim 
închinat celor care prin truda 
lor au pus și pun temelie fe
ricirii noastre, partidului, con
ducătorul înțelept al poporu
lui român“«

ORGANIZAȚIA U.T.C. 
A LICEULUI 

EMINESCU“„MIHAIL
cursu-
după

două 
un a- 
întări

de mai sus, e-Scrisoarea 
moționantă prin simplitatea, 
dar mai ales prin sinceritatea
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SUCEAVA : vedere panoramică

Proletari din toate țările, uniți-vă!
A

Intilnirea tovarășului
Nicolae Ceausescu

cu conducerea
Uniunii Scriitorilor

tova-
îm-

Paul 
o în-
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în ziua de 22 mai a.c., 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
preună, cu tovarășul 
Niculescu-Mizil, au avut
tîlnire la sediul Comitetului 
Central cu membrii Biroului 
Uniunii Scriitorilor și ai biro
ului organizației de bază 
P.C.R. a scriitorilor din Capi
tală. Au luat parte acad. Za- 
haria Stancu, Ion Pas, Pop Si- 
mion, Letay Lajos, Eugen 
Barbu, acad. Geo Bogza, De- 
mostene Botez, Anton Breiten- 
hofer, Mihnea Gheorghiu, Ale
xandru Oprea, Marin Preda, 
Aurel Rău, Tiberiu Utan, Con
stantin Chiriță, Cezar Baltag,

Geo Dumitrescu, Ion Horea, 
Eugen Jebeleanu, Ioanichie 
Olteanu, Szasz Janoș.

La întîlnire au participat to
varășii Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Dumitru Ghișe, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Alexandru Bălăci, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

In cursul întîlnirii au fost 
discutate probleme actuale ale 
creației și criticii literare, pre
cum și ale pregătirii celei de-a 
III-a Conferințe pe țară a scrii
torilor din România.

A

MIHĂI STOIAN
COLOANE SPRE ÎNĂLȚIMI (La noul Combinat petrochi- 

mic Pitești )
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OCHII BICAZULUI (Lacul 
Bicaz — podul de la Poia

na Teiului)

Citești o carte de amintiri tea
trale a unui mare actor și afli 
cite spectacole a văzut acesta la 
viața lui făcute și des-făcute de 
glasul public al galeriei; întrebi 
un actor aflat la vîrsta succesu
lui consolidat și-ți va mărtu
risi, în culoarea nostalgicei adu
ceri aminte, că ucenicia, Ia în
ceputul începutului carierei sale, 
și-a făcut-o pe banca de lemn 
negeluit și se învecina cu cerul 
împodobit cu ștucături scorojite 
al sălii de spectacole ; întrebi pe 
un om de gust cui datorează în- 
tr-un fel bogatul său registru de 
rafinament sentimental și afli 
că tot băncii aspre cocoțate sus, 
sus la galerie. Unde este astăzi 
galeria marelui actor și a marelui 
public de mâine ? Desigur că mo
dernizarea sălilor noastre de spec
tacole a atins, comparînd și pau
perele bănci ale galeriei, desigur 
că pentru adolescenți se joacă 
uneori (ca să nu mai vorbim de 
teatrul destinat exclusiv lui) spec
tacole cedate în întregime lor,

Din perspectiva punctelor de vedere expri
mate pînă acum aș dori să adaug unul inedit.

Firește, centrele de studii existente la ora ac
tuală (ale Academiei etc.) vor continua să-și 
ducă munca de cercetare, cu deosebirea — pro
babilă — că ele vor avea și un organ unic, tute
lar, capabil să dirijeze coordonarea eforturilor 
de investigare (perspectivă și sinteza rezultate
lor). Prin crearea unui asemenea nucleu diri
guitor — aici, la Centrul proiectat — latura teo
retică a problemelor ridicate de multitudinea 
aspectelor legate de integrarea socială a tineri
lor va fi acoperită. Dar rămîne serios descope
rită —■ după opinia mea, — latura practică, lu
crativă de formare directă a celor care, prin vîrs
tă, intră în sfera de interes a Centrului

Arja.uactivi-tăiii Centrului.-n^ar^avea decît de 
cîștigat dacă s-ar înființa, în cadrul său, un ca
binet (secție lucrativă, un fel de „școală a pă
rinților" sau „cabinet cu plată"), în care să ac
tiveze (anume remunerați) psihologi, psihiatri, 
pediatri), asistenți sociali etc. Orice părinte 

- care se trezește în fața unui obstacol educativ 
(în aparență, fiindcă poate, foarte bine, să aibă 
alte cauze, de pildă medicale), cere serviciului 
respectiv consultarea „pacientului".

De sute și dp mii de ori am întîlnit (și presa 
a sesizat nu o dată fenomenul, da, fenomenul!) 
părinți completamente derutați, capabili (în cel 
mai bun caz) să-și conducă mulțumitor copiii 
pînă către adolescență, pentru ca apoi să-i scape 
din mînă (și se știe limpede, că reeducarea e 
mult mai dificilă decît educarea). Așa
dar, presupunînd că ne-am afla în fața unor 
adolescenți care trebuie reeducați, ne putem 
mulțumi noi cu formulele actuale, de corijare 
a delictelor (de diferite grade) comise de aceș
tia ? Pentru că, în realitate, lucrurile se 
astfel: un tînăr de 15 ani, subit, începe 
mai frecventeze cursurile școlare, minte,

(Continuare în pag. a Il-a)

petrec 
să nu 
pleacă

0

Aproape 800 de comuniști din 
ORAȘUL SIMERIA, feroviari, 
profesori și învățători, lucrători 
de la diferite întreprinderi și in
stituții s-au adunat la clubul sin
dicatelor din localitate pentru a 
dezbate documentele Plenarei 
C C. al P.C.R. din 22—25 aprilie 
1968. Participanții și-au afirmat 
deplina adeziune față de măsu
rile adoptate la plenară, hotărâ
rea de a-și strînge și mai mult 
rîndurîle în jurul partidului și de 
a participa cu noi forțe la înfăp-

școala românească. Sint mîn- 
dră că pentru traducerea lor în 
viață îmi voi putea t>duce și 
eu contribuția..."

„Asigurăm conducerea parti
dului și statului — spunea învă
țătorul ION BILDEA — că noi, 
învățătorii și profesorii, însufle
țiți de grija și atenția pe care 
ne-o acordă partidul, vom fi 
permanent în mijlocul elevilor, 
le vom călăuzi necontenit pașii, 
ne vom strădui să ridicăm nive-

I*
tuirea politicii sale înțelepte. Ei 
au relevat faptul că documen
tele recentei plenare reprezintă 
un mare pas pe drumul perfec
ționării și înnoirilor pe care pă
șește țara noastră după Congre
sul al IX-lea, constituind o do
vadă a fermității revoluționare 
cu care partidul nostru conduce 
destinele întregii națiuni.

„în calitate de cadru didactic 
și mamă în același timp — spu
nea profesoara OLIVIA CASA- 
VELA — mi-au reținut în mol 
deosebit atenția măsurile de per
fecționare a învățămîntului de 
toate gradele. Sînt convinsă 
că acestea vor face să prospere

lui întregului proces instructiv- 
educativ -din școală“.

O altă problemă la care vor
bitorii s-au referit pe larg, a 
constituit-o reabilitarea unor 
activiști de frunte ai partidului 
nostru.

„Hotărîrea de reabilitare, arăta 
IUL1U VERNICHESCU, inginer 
șef la Uzinele R.M.R., o consi
der un act de dreptate și echi
tate de o înaltă principialitate. 
Ea va contribui la creșterea și 
mai mult a încrederii oamenilor

(Continuare în pag. a 11-a)

Cum „pompează" uzinele
desigur că ei au astăzi 
la un preț mai degrabă simbolic 
la matinee simfonice dș ținută 
și, toate acestea sînt semnul ma
jor al eforturilor materiale și mo
rale ale statului și pentru cultura 
și instrucția artistică a acestora. 
Dar unde este galeria spectaco
lului obișnuit, cel de fiecare sea
ră, acel pachet de tineri replicînd 
cu un entuziasm frenetic la o 
replică viguroasă rostită de pe 
scenă ? Galeria s-a mutat în pe
luza cu bilete reduse a stadionu
lui. galeria s-a mutat în bezna 
sălii de cinematograf țocăind, 
prin unii, zgomotos și prost cres
cut la cutare îmbrățișare, aranjată 
de un cineast de-aiurea, mai de. 
grabă negustor de sentimente de 
celuloid. O mutație a timpului ? 
înclin să cred că e vorba de o 
inabilitate educativă a părinților 
și. a profesorilor, sau a directo
rului de scenă (ca să nu vorbim 
de celălalt) de a-și pregăti o „sală 
caldă", receptivă la spectacolul 
care nu poate trăi în afara unui 
public entuziast și entuziasmant. 
Există aici ambiția părinților, lău
dabilă în altă parte, de a-și vedea 
odraslele lor în primele scaune 
„în rînd cu oamenii", însă, cum 
se întâmplă uneori, între un om 
suficient picotind cu gîndul pe 
o partidă contabilă lăsată neis
prăvită la birou și o mască fatal 
fardată, atentă evident, la reacția 
vecinei din stânga, la noua sa 
toaletă decât la viața scenei. Mi- 
mînd, la vîrsta la care se mi
mează cel mai mult, a doua sa 
atitudine, după reacția sa deschi
să, mustrată cu o fulgerare tăcuta

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a V-a)

APA PE OGOARE
ARBITRARILY
DETRONAT

La două ore de la plecarea 
din București, cînd eram deja 
în tren spre Bîrlad, la redacție 
s-a primit o telegramă fulger cu 
un cuprins, la prima vedere bi
zar : „DECLAR NUL CONȚI
NUTUL RECOMANDATEI NR. 
2 428 DIN 08- 04—68 STOP. NU 
ESTE FONDAT ȘI SCRIS DE 
SUBSEMNATUL STOP“.

Să recunoaștem. Redactorul 
de serviciu a rămas contrariat. 
A întors și pe o parte și pe alta 
petecul de hîrtie pe care-1 avea 
în față, a citit și răscitit cele 
două fraze sincopate, s-a uitat, 
în sfîrșit, încă o dată la semnă
tură dar de lămurit tot nu s-a 
lămurit. Ceea ce la început pă
rea o eroare a poștei s-a dove
dit a fi în cele din urmă cu to
tul altceva.: telegrama purta a- 
ceeași semnătură, %ra expediată 
din același loc.

Dar despre ce este vorba ?
Tînărul Marcel -M. în vîrstă 

de 23 de ani, frezor la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, elev în 
același timp la liceul seral, una
nim apreciat de colegii de mun
că și de maistrul său, a locuit

pînă la un timp la Blocul .tine
retului. Lucrurile au decurs 
simplu și clar pînă într-o zi cînd 
M. M. a comis ,,delictul" de a<șe 
împrieteni cu o fată ce locuia 
în același bloc. Din acest mo
ment încep zvonuri, intrigi. Mul
te sau toate bazate pe faptul'Că

AM

CERCETAT
SCRISOAREA

DV.

cei doi tineri au . fost văzuți de 
mai multe ori împreună, ba la 
un film, ba învățînd, ori plim- 
bîndu-se pur și simplu.

Nu vom intra în amănunte și 
nu ne vom permite, la rîndul 
nostru, să facem presupuneri. 
Important este că absolut pe 
astfel de „baze", fără a avea 
probe cît de cît serioase, admi-

nistratorul blocului, tovarășul 
Vasile Obreja, om energic și 
care acolo e tare și mare, l-a e- 
vacuat pe M. M. din camera 
unde locuia. A procedat la fel 
și cu tînăra despre care am a- 
mintit.

— Cum s-a luat o astfel de 
liotărîre de unul singur ?, am 
întrebat pe directorul întreprin
derii de Gospodărie Locativă 
din Bîrlad.

— Astăzi, am aflat și eu, ne-a 
răspuns dînsul. (Astăzi însem- 
nînd 13 aprilie 1968, adică la 
două săptămîni după abuzul co
mis).

Să. nu anticioăm însă. Spu
neam că tînăruî nostru e elev la 
seral. Lucrează numai în schim
burile I și III, hotărît fiind să facă 
orice sacrificiu pentru a-și ter
mina studiile liceale. Mai mult 
de . o săptămînă programul alcă
tuit meticulos și cu grija neiro- 

Ssirii minutelor a suferit astfel 
serioase schimbări. Unde se 
odihnea, unde învăța ? La aceste

I. BODEA

(Continuare în pag. a V-a)

Faptul că mijlocul cel mai efi
cient de acțiune împotriva lip
sei umidității din sol îl reprezin
tă irigațiile și udările, este un a- 
devăr ce nu mai trebuie demon
strat. De aici, îndeosebi în con
dițiile anului acesta de insufici
entă umiditate manifestată a- 
proape în întreaga țara, necesi
tatea folosirii integrale a fiecă
rui hectar pregătit pentru iri
gat, extinderea la maximum a 
amenajărilor în acest scop. Efor
turile țărănimii și mecanizatori
lor, ale specialiștilor conjugate 
cu cele ale colectivelor de 
muncă din majoritatea unități-

Foto : O. ARCADIE

lor furnizoare de agregate șî 
materiale necesare pregătirii și 
efectuării irigărilor au permis, 
în ultima perioadă, obținerea 
unor rezultate bune. Pînă la 
sfîrșitul celei de a doua decade 
a lunii mai, spre exemplu, se a- 
plicase cel puțin o udare pe o 
suprafață de 440 000 hectare, a- 
proape un sfert din aceasta re- 
prezentînd-o terenurile la a că
ror amenajare s-au folosit solu
ții simple, de moment; apa ne
cesară asigurîndu-se prin efor
turile depuse de cei aproape 
două milioane de oameni ce au 
lucrat la captarea a noi izvoare, 
la transportul în cîmp al apei u- 
tilizînd intens butoaiele și cis
ternele de care dispuneau, folo
sind gălețile.

Deși s-au depus eforturi susți
nute, încă mari suprafețe ame
najate nu s-au irigat pînă în 
prezent (4 700 hectare în județul 
Arad. 5 000 hectare în Bihor, 
5 600 ha în Brăila, 8 300 în Dolj, 
15 400 în Ilfov și între 5 000—și 
8 000 hectare în județele Olt, Te
leorman și Vrancea). Și, aproape 
peste tot, se invocă același mo
tiv : ne lipsesc agregatele pen
tru irigat ; n-avem piese de 
schimb ; stația de pompare n-a 
fost montată din lipsa unui ta
blou electric, a unor cabluri. Se 
readuc© astfel în actualitate un 
fenomen, care, deși vechi, nu a 
fost încă rezolvat : promptitudi
nea cu care unitățile furnizoa
re își respectă obligațiile con
tractuale.

în sistemul intercooperatist de 
irigații Zăval-Gîngiova, județul 
Dolj, mai mult de jumătate din 
motopompe stăteau nefolosite la 
sfîrșitul săptămînii trecute din 
cauza lipsei de baterii. De la 
Comandamentul Central pentru

prevenirea și combaterea efecte
lor secetei am fost informați că 
și în alte locuri, deficitul de 
cîteva sute de baterii determi
nă scoaterea din producție a 
multora dintre motopompele 
existente. Cauza neaprovizi-ana- 
rii, după cum a fost prezentată, 
este incapacitatea uzinei „Acu
mulatorul" de a asigura acest 
produs ca și piesele de schimb 
necesare. Adresîndu-se condu
cerii uzinei sus amintită răspun
sul primit infirmă aprecierea 
beneficiarului. Uzina dispune de 
capacitatea de producție nece
sară realizării produselor solici
tate, nu însă într-un timp de nu
mai 10—15 zile de la lansarea 
comenzilor, cum se pretinde. 
Pentru că comenzi ferme pen
tru un număr însemnat de ba
terii au fost înaintate abia în 
ultima decadă a lunii aprilie. De 
aici apare clar de partea cui este 
vina pentru care la ora actuală 
sute de motopompe (numai în 
județul Ilfov 47) nu funcționează.

în sistemul de irigare Giurgiu 
—Oinacu, în cel de la Isbiceni. 
în marile sisteme de pe terasa 
Brăilei, Jegălia și altele se sim
te cu multă acuitate lipsa unui 
important număr de motopompe 
de mare capacitate. întrucît fur
nizorul principal este Uzina de 
pompe București, ne-am depla
sat zilele trecute aici pentru a 
afla stadiul de construcție în 
care se află utilajele ce se aș
teaptă în sistemele amintite, pre
cum și în altele. Am fost /infor
mați că prin măsurile organiza
torice adoptate, multe dintre u-

GH. FECIORTJ 
N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. V-a)
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„în realitate Beligan nici 
nu e actor... E un poet plin 
de subtilitate, un cărturar 
cît trei academicieni, la cu
rent cu tot ce joacă... alții, 
un iubitor de teatru, alear
gă pătimaș după piesele al
tora, amuzat sincer de jocul 
tuturor camarazilor de ta1- 
lent. între două lungi discu
ții despre artă (deobicei pe 
la anticari) își aduce aminte 
că „azi joacă" și aleargă în 
fugă la teatru" — scria un
deva Camil Petrescu și lec
tura „Pretextelor și subtex- 
telor" subliniază veridicita
tea caracterizării citate, con- 
turînd o imagine, pe care 
numai intimii au avut pro
babil privilegiul să și-o a- 
propie în lungul anilor.

Valoarea însemnărilor — 
ce nu se vor „nici jurnal in
tim, nici carte de amintiri, 
nici lucrare teoretică", ci 
„pur și simplu mărturia u- 
nui actor" — este aceea a 
documentului de epocă, răs- 
frîngînd în sine complexita
tea și profunzimea gîndirii 
unuia din cei mai populari 
oameni de teatru români. 
Debutul său — petrecut în 
1938 Cu placheta de versuri 
intitulată „întîia spovedanie" 
— a fost uitat (soartă împăr
tășită și de cronicile tea
trale apărute în aceeași pe
rioadă). o dată cu fixarea și 
evoluția surprinzătoare în 
perimetrul scenei, pentru 
care era destinat. Actul de 
opțiune, pactul 
Thalia l-a semnat 
turisește — în 
fiindcă i-a plăcut 
rea", fascinanta 
„înlăuntrul oamenilor", 
artist. Radu Beligan s-a im
pus definitiv conștiinței pu
blice. spectatorului de rînd 
și specialistului. Actor, regi-

cu muza 
— o măr- 
copilărie, 

„schimba- 
călătorie 

Ca

tru destinele acestuia. îi re
levă cu vădită plăcere cu
ceririle (în literatura drama
tică originală, în spectacole, 
în interpretări individuale ®
etc), dar accentuează în a- 
celași timp semnele incerti
tudinii și ale caducității, in- A 
satisfacții generate de mer
sul în ansamblu al lucruri
lor. „Teatrul a fost lăsat la 
noi în ultimii ani pe seama 
multor inițiative și devota- 
mente-. Lipsesc numai oame
nii de profesiune". în acest 
spirit semnificațiile elogiului 
animatorului culturii lumi
nează viziunea unui artist
— cetățean, el însuși un mo
del și excelent pedagog : 
„Un adevărat animator nu 
poate fi decît un om căruia 
interesele culturii îi sînt mai 
presus de interesele lui și 
care își utilizează autoritatea 
pentru a-și exprima consec
vent o linie de gîndire. Un 
crez artistic. Faptul că ocu
pă un post de conducere 
nu-i flatează un tainic in
stinct de putere și nici 
nu-și folosește poziția admi
nistrativă pentru a cere o 
critică amicală, pentru a so
licita o traducere, pentru 
a-și plasa o rudă, ori pentru 
a-și vărsa năduful pe vreun 
confrate".

Departe de a fi un simplu 
moralist — cum s-ar crede 
la o lectură fugară — Radu 
Beligan se descoperă ca un 
fin cunpspător al celorlalte 
discipline apropiate teatrului, 
relevînd. cu mijloacele car- 
turarului de clasă, psihologia 
actului de creație, corespon
dențele surprinzătoare exis- 
tente între fenomenele ar- “ 
tistice etc. Populate cu sute 
de nume de autori (scriitori, 
criticii, interpreți) și de W 
opere (lucrări dramatice,

O

e

PROGRAMUL I
10.00 — Curs de limba ger

mană (lecțiile 5 și 6 reluare) ; 
11,00 — Curs de limba spa
niolă (lecțiile 5 și 6 reluare) : 
12,00 — Telecronica economi
că (reluarea emisiunii din 22 
■mai) ; 12,30 — închiderea e- 
misiunii de dimineață ; 17.30
— Pentru copii ; Filmele : „O 
după amiază" și „Iacek" ; 
18,00 — TV. pentru specialiști 
(medicină), Tema : Puericul
tura neonatală, prezintă doc
tor în științe medicale Filon 
Medeșan ; 18,30 — Curs de 
limba rusă (lecția a 16-a) ; 
19,00 — Studioul pionierilor, 
Cutezători la... „Cutezătorii", 
Un grup de pionieri în vizită 
la revista „Cutezătorii"; 19.30
— Telejurnalul de seară ; 
19,50 — Buletinul meteorolo-

RADU BELIGAN

PRETEXTE î

gic — Publicitate-; 20,00 — 
Film serial : „Vikingii" ; 
20,30 — Priveliști românești ; 
Un montaj folcloric la care 
își vor da concursul Maria 
Pietraru, Lucreția Ciobanu. 
Maria Butaciu, Ion Lăceanu. 
Simion Pop, Petre Săbădea- 
nu. 21,00 — Invitație pentru 
ora 21,00 ; în seara aceasta : 
acad. Alexandru Graur, prof, 
univ. Călin Popovici și Sorin 
Ulea — cercetător științific. 
21,40 — Teleglob — Emisiune, 
de călătorii geografice : Chi
le — film realizat de Eugen 
Pop și Ovidiu Drugă ; 22,05 — 
Ecran literar, în cuprins : 50 
de ani de la moartea Iui 
Barbu Ștefânescu Delavran- 
cea ; „Ex libris" — cărți noi. 
22,35 — Mari interpreți ; ba
ritonul Tito Gobbi în opera 
„Bărbierul din Sevillia" de 
Rossini (selecțiuni) ; 22,50 — 
Telejurnalul de noapte ; 23,00 
— închiderea-emisiunii.

de-acasă, lipsește nopțile, fură 
eventual și comite chiar spar
geri. De ce toate astea, dintr-o
dată ? Explicații sînt multiple 
si, în majoritatea situațiilor, 
trădează o tulburare de com
portament. Ce fac însă părin
ții (care ajung, ca și așa-zisele 
organe de „specialitate", auto
ritatea tutelară) să confunde 
expresia științifică „tulburare 
de comportament" (implicînd o 
constelație de factori psihici, 
sociali etc.) cu simpla... pur
tare (nu se comportă bine, co
rect). Și, la urma urmei, ca să 
discutăm cinstit, și destule ca
dre didactice nu sînt la curent 
cu mijloacele moderne de diag
nosticare și reeducare a mici
lor sau ceva mai marilor de- 
licvenți.

De aceea socotesc de maximă 
însemnătate constituirea, în 
cadrul Centrului, a cabinetu
lui de care aminteam, la care 
să poată face apel atît părin
ții, cît și școala, precum și or
ganele de Stat care au în sar
cina lor reeducarea minorilor 
delicvenți (un exemplu : copiii 
care ajung în institutele de re
educare nu au în dosarul lor, 
în afara hotărîrii judecătorești 
de „îndrumare" și a cîtorva 
date sumare, biografice, nici o 
„fișă", care să le precizeze (de
termine) aptitudinile, caracte
risticile personalității, gradul 
de inteligență etc. — dosarele 
lor se aseamănă atît de mult 
cu cele ale unor simpli delic
venți adulți de drept comun. 
Or, existența cabinetului psi- 
ho-pedagogic ar ajuta substan
țial și munca de reeducare din 
institutele respective, punînd 
la dispoziția educatorului aflat 
cine știe unde. Ia Tg. Ocna sau 
Alexandria, un material știin
țific, temeinic, în stare să-i 
ofere lui cheia atîtor și atîtor 
probleme cîte se ivesc pe par
cursul (sinuos) al unei reedu
cări. Ar «fi necesar, pentru ar 
ceasta, ca în mod obligatoriu 
fiecare minor trimis la reedu-

PROGRAMUL U

de 
cul- 
cli-

Sil SUBTEXTE
zor, profesor, director 
teatru, etc. d-sâ 
tivă în jur un
mat de ferventă emulație 
a talentelor, situat departe 
de aerul de legendă. Inspirat 
îndeobște de personalitățile 
de talie.

încercînd să desprindem 
sensul însemnărilor. • aflăm 
în ele nevoia organică a au- 
torului de a se pronunța a- 
supra celor mai variate as
pecte de viață. pfHMr 
ochiul sensibil al artistului, 
permanent urmărit de idei, 
de amintiri, de „pielea" per
sonajelor la a căror dispari
ție scenică suferă etc. Re
flecțiile — provocate în 
aparență de întîmplări — 
sînt rodul meditației prelun
gite, aplicate unui spectacol, 
interpret, propriul sistem 
de relații umane. Indepen
dente, paginile prefigurează 
o concepție unitară despre 
artă, împărtășind totodată o 
metodă și uri stil de viață, 
caracterizate prin unicitate 
și inedit. „Ceea ce mă far
mecă în sfînta noastră me
serie — notează undeva — 
este făptui că obiectul nă
zuinței plăsmuitoare sîntem 
noi înșine, că reprezentăm 
în același timp sculptorul și 
marmura, penelul și cu
loarea. suveranitatea și con- 
strîngerea".

Pentru Radu Beligan tea
trul constituie „un îndemn la 
participare (...) un imbold la 
responsabilitate. — implicit 
instrument de cunoaștere a 
lumii (...), artă a contigen- 
ței (...), act de comuniune, de 
solidarizare". Convingerile 
sale în perenitatea artei spec
tacolului. sînt categorice, re- 
liefînd specificul acesteia 
prin posibilitatea de a stabili, 
și întreține nealterată rela
ția actor-public, în virtu
tea axiomei potrivit căreia 
„unul trăiește prin celălalt". 
Pledînd pentru actorul com
plet, sinteză , a vocației §i a 
instruirii continue superioa
re, Radu Beligan — abando
nat integral teatrului („lim
ba caldă și pătimașă") — se 
pronunță competent în pro
bleme de interes vital pen-

cronici, studii, spectacole) — 
cîteva revin cu insistență în @ 
prim plan, trădînd preferin
țele și direcțiile de orientare 
ale actorului — însemnările 
fac sesizabilă admirația con- w 
stantă pentru valorile clasice 
și contemporane naționale și 
universale, considerațiile w 
teoretice asupra luf Shakes
peare (regretul că nu a jucat 
Hamleț. „cel mai înțelept 
dintre eroii noștri" — este 

î imens), Moliăre. Gogol, Ca-
ragiale, Cehov. G. B. Shaw, ™ 
Victor Ion Popa, Eugen Io- 
nescu, Sartre, A. Miller. S. 
Becket, Barrault. Erwin Pis- 9 
câtor. Gerard Philippe, Jean 
Vilar și alții, sporind prin 
valabilitatea și distincția lor. 
interesul pentru figurile 
proeminente propuse discu
ției.

Sînt cuprinse, între altele, 
rînduri îndrituite a consoli
da un punct de vedere judi
cios despre un capitol des
chis. implicit fenomenului 
artistic — critica : „O gîn
dire critică — spune Radu 
Beligan — presupune o gîn
dire netă. Ea reține și elimi
nă, explică și încadrează. 
Exigența este condiția de 
existență a criticii — „afir- 
mînd drept principiu catali
zator al profesiunii de 
critic — responsabilitatea o- 
piniei. Semnalăm, de 
asemenea, valoarea do
cumentară a amintiri
lor înseriate despre Mi
hail Sebastian, G. Storin. G. 
Timică, Ion Iancovescu, J. 
Cazaban. Nicolae Soreanu

3

etc.) fișe de „contribuție" la 
istoria artei românești a WF 
spectacolului de teatru.

Refuzîndu-se comentariul -jx 
aplicat îndeobște cărților w 
scrise după metodă, „Pretex
te și subtexte" prilejuiesc, 
dar. întîlnirea cu un „om 
complicat" (așa îl definește 
Radu Beligan pe actor), care 
și-a aliat talentului pasiunea 
pentru dezbaterea teoretică, 
cu măsură și luciditate, a 
unuia dintre ceîe mai corn- 
plexe sensuri ale existenței W 
— arta.

ION B. VICTOR ®

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-

REZUMAT
Tînărul tehnician, Nelu Stoian, a fost găsit mort în camera 

lui. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se 
aflau atît Nelu. cît și colegul său de servici, Dan Viziru, din 
cauza fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și 
trupul lui Dan. Bănuifii sînt : vecinul lui Nelu, Vasilescu, un 
borfaș amestecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, 
și un anume Stănescu, care l-a vizitat pe Nelu în noaptea morții 
acestuia. Se pare că este amestecat și un anume Ionescu.
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care să-și alcătuiască — aici, 
la Centru — un dosar complet 
(urmînd ca organul care se o- 
cupă de munca aceasta, ori 
părinții, să plătească cabinetu
lui de psiho-pedagogie contra
valoarea multiplelor consul
tații).

în fond, formula e folosită în 
multe țări de pe glob și are 
tradiție la noi (deși, actual
mente, un asemenea serviciu 
complex, complet, pus la dis-

15 ani în sus care aveau pro
bleme „sufletești", care se a- 
flau într-un impas de orice 
natură, care trăiau drame fa
miliale (neînțelegeri cu pă
rinții, absența afecțiunii ma
terne sau paterne, neglijare 
crasă), care aveau probleme de 
ordin sexual-erotic în care lip
sa de experiență sau falsă pu
doare îi împinseseră la „solu
ții" nenorocite, la netratarea 
unor boli — de frică ori de

aceea, excelente ! Psiho-peda- 
gogul devenea un real sfătui
tor, un prieten cu o mai mare 
și binevenită experiență de 
viață, care-1 ajuta pe adoles
cent să depășească niște con
flicte reale dar sterile, într-un 
sens să se elibereze și să a- 
jungă la interpretarea rațio
nală a lucrurilor. Căci indife
rent de originea impasurilor 
sale, adolescentul nu este ca
pabil să scape singur de ceea

CENTRUL DE CERCETĂRI

PENTRU PROBLEMELE

TINERETULUI
poziția diferitelor instituții, dar 
și a oricărui cetățean-părinte, 
care simte nevoia să consulte 
simultan, ca să se lămurească 
total, specialiști, nu ființează 
în țară decît — excepție — 
pare-mi-se ceva apropiat ca 
structură ar fi la Cluj). Pe tim
puri, între cele două războaie 
mondiale, la Spitalul „Iubirea 
de oameni", prof. dr. C. I. 
Parhon și prof. dr. A. Kreind- 
ler au condus o echipă de spe
cialiști care dădeau astfel de 
consultații psiho-pedagogice 
pentru orientarea adolescenți
lor. Afișe difuzate în școli, în 
ateliere, prin fabrici, îi cherpau 
la consultație pe tinerii de la

rușine, sau îi determinaseră să 
apuce căi de rezolvare anor
male, nesănătoase. Psiho-peda- 
gogul lua contact (în secret) 
cu familia, cu dirigintele și a- 
poi, în cadrul unui multilate
ral tratament psiho-terapeutic, 
stabilind un raport de încre
dere cu adolescentul, căuta să 
influențeze treptat și concep
țiile acestuia, modul său de a 
privi lumea, de a gîndi asupra 
existentei umane, de a-și ju
decă partenerul, de a stabili 
— pe ce criterii — relații cu 
alte sexe și, pînă la urmă, fe
lul său de a vedea căsătoria 
și familia. Rezultatele au fost, 
pentru condițiile din vremea

ce-1 preocupă și-1 va preocupa, 
tulburîndu-i comportamentul, 
activitatea.

Fără îndoială că trebuie ac
ționat paralel asupra adoles
centului, cît și a mediului edu
cativ (familial, școlar, social în 
genere).

f. ;T
20,00—• „O samă de cu-' 

vintâ", Monâstirea Argeșului 
(varianta Vasile Alecsandri). 
Prezintă Marin Sorescu ; 
20,30 — Muzeele lumii : Gale
ria Tretiakov (II) ; 20,45 — 
Telejurnalul • 21,00 — Desene 
animate ; 21,10 — Transmisiu
ne din studioul de concerte 
al Radioteleviziunii, Partea 
a Il-a a concertului simfonic 
prezentat de Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ; în 
program : Simfonia a IlI-a 
„Eroica" de Ludwig van 
Beethoven ; 22,00 — Teleci- 
nemateca umorului: două 
Comedii cu Stan și Bran și 
Billy Bevan ; 22.20 — Invita
ție la dans. Vor dansa bale
rini de la Opera Română. în 
program ; Cha-cha, Madison, 
Samba, Twist, Mambo, Rock 
and roll ; 22,35 — închide
rea emisiunii.
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Am vizitat un asemenea ser

viciu (de fapt: Centrul de 
psiho-pedagogie „Claude Ber
nard" al Academiei din Paris ; 
director: dr. Andre Berge).
Zeci de camere (o clădire cu 
8—9 etaje), la fiecare etaj un 
salon de primire cu un birou 
mic, la care stă o femeie, 
pare-se o secretară, de fapt un 
psiholog „camuflat", care — 
pe... furate — stabilește, din 
ochi, primul „diagnostic", de
oarece părintele, în anticame
ră, încă extrem de degajat, se 
poartă natural cu copilul, iar 
„secretara" îi furnizează ast
fel, pe-o hîrtiuță, celui pe mîna 
căruia va pica fata sau băia
tul, cfele dintîi observații obiec
tive.

Urmează discuții — nenu
mărate — cu părinții, cu copi
lul (separat și împreună), pînă 
se determină motivele reale ale 
impasului. Ceea ce-i realmente 
tulburător este faptul că pă
rinții nu vin aici doar atunci 
cînd^au de rezolvat o situație 
gravă, ci, de pildă, cînd copi
lul a furat un franc din buzu
narul tatălui și nu a recunos
cut, cînd merge prost — cum 
am mai arătat — dintr-odată, 
cu școala, cu o materie, cînd

-
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EMIL COJOCARU

HOIĂRÎNLl
C. C. Al

(Urmare din pag. 1)

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (panoramic) 

rulează la ~ '
12.45 ; 16,30 ;

CE NOAPTE,
mascop)

rulează la ...........
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,15; 
21,15), București (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21).

PASAREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15; 15,45- 18,15; 20,45), Capi
tol țorele 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Central (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 : 20,45).

K. O.
Moșilor (orele 15,30;
20,30).

OSCAR (cinemascop)
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Feroviar 
(orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,15 ;
17.45 ; 20), Excelsior (orele
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;

Patria (orele 9 ;
20).
BĂIEȚI ! (cine-

Republica (orele

18;

21), Modern (orele 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

STATORNICIA RAȚIUNII
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

Lumina (orele 9,15 ; 11,30; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20.45). Bucegi
(orele 9,30; 11,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30: 20,45).

TOM ȘI JERRY
Timpuri Noi (orele 9—21).

EU, EU, EU... Șl CEILALȚI
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
Doina (orele 9 ; 11 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

OBSESIA (cinemascop)
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45), Floreasca 

.............. ; 13,30 ; 16;
(orele
18,15 ;

O LTJME NEBUNA, NEBUNĂ.
NEBUNA (cinemascop)

Dacia (orele 8—20 în conti
nuare)

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
Unirea (orele 15,30: 18), Ra
hova (orele 15,30 ; 18).

ZILE DE VARA
Lira (orele 15,30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

Drumul Sării (orele 14,30 ; 
17,30 ; 20,15), Giulești (orele 
10—15 ; 17.15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
(cinemascop)

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

PENTRU ClȚIVA DOLARI 
PLUS

Cotroceni (orele 14,30 ; 17,30 ; 
20,30).

LEUL AFRICAN
Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

INTOARCE-TE (cinemascop)
Crîngași (orele 15.30; 18;
20,30).
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10,so ;
’ (orele 9 ; 11,15 ; 

18,15 ; 20,45), Flamura 
9 ; 11,15; 13,30 ; 16;
20,30).

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

Vitan

EL DORADO
Volga (orele 9 ; 15,30 ; 18,15 ;
20.45) , Miorița (orele 9,30 ; 12 ; 
15,30 : 18 ; 20,30).

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

EA VA RÎDE
Gloria (orele 9 ; 11,15; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Tomis (orele 
9—16 în continuare).

SFlltȘITUI. AGENTULUI W4C 
(cinemascop)

Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS
Popular (orele 15,30 ; 
20,30).

PRAȘTIA DE AUR
Munca (orele 11,30 ; 18 ; 20,301. 

PENTRU ClȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20.45) .

BALUL DE SIMBATA SEARA
Arta (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15; 18 ; 
20,30).

muncii in partid și ne dă sigu
ranța că asemenea fapte nu se 
vor mai întîmpla niciodată".
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Adunarea comuniștilor din 
PROCURATURA ȘI JUSTIȚIA 
JUDEȚULUI PRAHOVA, a re
levat importanța deosebită pe 
care o au documentele de partid 
ale recentei plenare a CC. al 
P.C.R. în cuvîntul lor, numeroși 
vorbitori printre care EDUARD 
PREDESCU, procuror general la 
procuratura 
GHE 
curor 
iești, 
șef 
pina,
CU, președintele Colegiului pe
nal al tribunalului județean 
Prahova și alții au subliniat în
semnătatea deosebită a hotărî ri- 
lor adoptate la plenara din

Ploiești, GHEOR- 
CULICOVSCHI, pro- 

șef la procuratura PIo- 
P. ION, procuror 

la procuratura Cîm- 
CORNELIU GORĂNES-

— De unde știți că o să plouă abia la noapte ?
— Știu, pe naiba !
Și-1 privi pe maior în față, ascuțit.
— Hai, puneți întrebările, că se vede de la o poștă că sînteți 

de la miliție. Lăsați ploaia, că nu de rufele mele vă arde !
— Cum vreți... Locuiți de mult aici ?
Femeia își ștergea mîinile umede, roșcate, cu șorțul. înainte 

de a da răspunsurile, stătea o clipă și se gîndea. Apoi rostea 
repezit cele cîteva cuvinte :

_  Stau aici, de cînd m-am născut. Mă cheamă Ionescu Vasi- 
lica și lucrez la fabrica de ciment, la ambalaje.

O arată cu un semn al capului, și privirea lui Pîrcălâb alunecă 
spre coșurile înalte fumegînd îndepărtat, peste frunzele albu
rii ale copacilor : crengile păreau pudrate, și înțelegea acum 
culoarea stinsă, neplăcută, a orașului : peste tot se depunea, fin, 
praful de ciment. într-o dimineață, dacă peste noapte praful de pe 
frunze, umezit, „ar fi făcut priză", orașul s-ar fi trezit cu toți 
arborii înțepeniți.

— Sînteți rudă cu Mihai Ionescu ?
— Nu. Alți Ionești. S-a născut aici și a plecat de copil. Pe 

urmă, părinții i-au murit. Cînd a ieșit la pensie, acum cîțiva
ani, s-a întors. în ultimele luni, mai mult a bolit.

— Cine l-a moștenit ?
— O nepoată din Bacău. Cît a fost bolnav, a trebuit să-1 în

grijească vecinii. Cum s-a prăpădit, a apărut și nepoata. A venit, 
a strîns tot și a plecat. Zicea că se întoarce să vîndă casa...

— Știți cum o cheamă și unde locuiește ?
— N-am avut de-a face cu ea ! Trebuie să fie scris undeva, 

la sfat, la notariat, nu știu, că „s-a prezentat" să-și ia moște
nirea cu cineva de acolo.

— Alte rude nu avea ?
— Nu, cred că nu.
— Trăia bine sau strîmtorat ?
— Eu nu-mi vîr nasul în casa omului. Doar cît a fost bolnav 

l-am văzut mai des. Nu puteai să-1 iași în plata Domnului.... 
Cred că avea tot ce-i trebuie : fusese mare pe la nu știu ce co
mitet de invenții și-i trimetea statul pensie.

— Primea des scrisori ? Bani, eventual ?
— Nu știu.
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Se auzi un tunet îndepărtat și femeia își privi, neliniștită, 
rufele.

— Vă mulțumesc.
— Bună ziua.

22
în dimineața aceea, maiorul era atît de mulțumit, îneît, după 

ce se bărbieri, în loc să se dea pe obraz cu spirt, folosi cîteva 
picături de lavandă dintr-o sticlă aproape plină, pe care i-o 
dăruise soția în urmă cu un an. Și era mulțumit — pentru prima 
oară, după atîtea zile — pentru că avea o certitudine : aceea 
că, în orele următoare, avea de făcut o vizită : cea dintîi cer
titudine după destulă vreme. Poate că ar fi putut lăsa această 
vizită în grija lui Pîrcălâb — dacă nu toate, măcar una din 
ele. Dar nu voia.

Manolache, directorul adjunct al „Comisiei pentru invenții 
din domeniul tehnicii", era un bărbat înalt, burtos și serviabil. 
Se pregăti să-i dea („cu toată bunăvoința, tovarășe • ce știm, 
vă spunem !") toate lămuririle necesare.

— V-aș ruga, în primul rînd, să vă amintiți ce funcții și ce 
atribuții avea la dumneavoastră tovarășul Mihai Ionescu.

— Mihai Ionescu ? Nu țin minte. Dar. stați o clipă, să în
treb la serviciul personal.

Maiorul îi făcu un semn, să nu se grăbească.
— Tovarășul Ionescu a ieșit la pensie acum cîțiva ani. De 

aceea, vă rugam să vă amintiți.
— Dacă a ieșit la pensie, trebuie să fi fost un om în vîrstă, 

nu ?
— Da. Șaizeci de ani.
— Vă întrebam pentru că putea fi pensionat și mai devreme, 

din motive de boală. Se vede că m-am ramolit : nu-mi amintesc 
de nici un inginer cu numele ăsta. Mihai Ionescu...

— Nu știu dacă era inginer, tovarășe Manolache. Oricum, 
avea o funcție de răspundere.

— E clar — spuse cu hotărîre directorul adjunct. Lucrez aici 
de zece ani și în tot acest răstimp, n-a avut funcții impor
tante nici un Mihai Ionescu. Nouăzeci la sută din personalul 
nostru e format din ingineri și din oameni de știință compe
tent în ce privește aprecierea proiectelor prezentate. Bineîn
țeles, lucrăm și cu colaboratori externi : savanți, oameni de 
prestigiu în diferitele domenii de care se ocupă inventatorii. 
Știu eu, poate că tovarășul Mihai Ionescu a lucrat la noi acum
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pleacă de-acasă fără să spun! 
(fie și peste zi) etc. Cazurile 
cele mai dificile constituie, în 
fiecare zi. obiectul unei ana
lize colective, prezidate de di
rectorul Centrului de psiho
pedagogie, in cadrul căreia fie
care își spurce părerea, iar con
cluzia ■ rievihe > „prescripția" 
pentru soluționarea impasului 
respectiv. Luîndu-se măsuri a- 
decvate (pe criterii științifice), 
multe cauze care-ar fi putut 
duce la naufragierea adolescen
tului (dar vin aici și preadoles- 
cenți și școlari mici) sînt din 
timp înlăturate. Cum se arată, 
de altfel, într-o prefață a căr
ții care descrie activitatea Cen
trului de psiho-pedagogie 
„Claude Bernard" ; „Centrele 
psiho-pedagogice au fost des
chise pentru a-i primi pe ele
vii care au dificultăți de com
portament în activitatea și re
lațiile lor, arit în școală cît și 
în familie. Părinții și profeso
rii constată adeseori oboseala 
anumitor elevi, inutilitatea 
eforturilor depuse de ei — în 
pofida aptitudinilor pe care le 
au, a bunăvoinței, și dimpotri
vă, persistența — vezi opozi
ția — proastelor obiceiuri le- 
gate de muncă sau de disci
plină. Și asta destul de des la 
elevii inteligenți care se dove
desc astfel neadaptați vieții 
școlare, și se expun deci eli
minării ori repetării unor exa
mene. De cele mai multe ori, 
astfel de elevi au, de asemenea, 
un comportament familial per
turbat și tulburări ale carac
terului și ale sensibilității"... 
Profesorul care ține cont doar 
de rezultatele școlare nu poate, 
în general, să se preocupe de 
motivele profunde și de tul
burările afective care stinghe
resc activitatea școlară a unui 
elev aparent inteligent. El tre
buie să se limiteze la consta
tarea și sancționarea tulbură
rilor de comportament, ceea ce 
agravează — adeseori — lucru
rile, în loc să le diminueze for
ța, căci intervenția sa creste 
profundul sentiment de nesi
guranță pe care-1 are un astfel 
de elev. Și iată cum se deschi
de ciclul unor manifestări de 
neadaptare socială care merg 
crescînd, în detrimentul indi
vidului și a mediului său.

★
Constituirea, în cadrul viito

rului Centru de cercetări pen
tru ' problemele tineretului, a 
cabinetului psiho-pedagogie ar 
influenta totodată și lucrările 
de ordin teoretic, căci interfe
rarea practicii cu teoria (și in
vers) ar duce la conturarea 
unei activități extrem de vii, 
la luarea permanentă a 
„pulsului" realității tineretu
lui, ajutînd la punerea în prac
tică a concluziilor de ordin 
teoretic, probîndu-Ie, eviden- 
țiindu-le eficacitatea sau ine
ficacitatea.

AțlHAI STOIAN

PUMNI 
P. C. R.

22 25 aprilie 1968 pentru întă
rirea democratismului socialist, 
îmbunătățirea și perfecționarea 
neîncetată a tuturor activităților 
esențiale pentru dezvoltarea vie
ții sociale pe măsura cerințelor 
de azi.

Adunarea activului de partid 
de la INSTITUTUL DE ME
DICINĂ și FARMACIE din 
TG. MURES a prilejuit afirma- 
îea adeziunii depline a cadrelor 
didactice și studenților față de 
istoricele documente ale plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22—25 apri
lie. Vorbitorii au subliniat fap
tul că atmosfera de lucru a ple
narei constituie un exemplu gră
itor pentru unitatea ideilor și 
faptelor partidului : referindu-se 
la problema pregătirii studenți
lor cu temeinice cunoștințe filo
zofice și ideologice ei au arătat 
că aceasta este o obligație a 
tuturor cadrelor didactice, nu nu
mai a celor care predau științele 
sociale.

cîteva săptămîni în vreo perioadă cînd lipseam din tară Doar așa...
— Se pare că a muncit la dumneavoastră aproape un deceniu
— Mihai Ionescu ?
— Da.
— Imposibil. Nu sîntem sute de oameni și cunosc toti sala- 

nații. Mihai... Adică, stați...
Omul se opri și surise, șovăitor.
— Spuneți !
— Mihai... Sigur, îl cunosc foarte bine. îl cunoaștem toți. 

Dar, probabil că e vorba de altcineva.
Surîdea mereu, puțin stînjenit.
— Să nu vă supărați, tovarășe maior, un Mihai Ionescu a lu

crat la noi și a ieșit la pensie acum... da, acum vreo cinci ani. 
Dumneavoastră vorbiți însă despre cineva amestecat într-o 
chestiune importantă, probabil cu vreun brevet, nu ?

— Da, așa cred.
— Spuneați, de altfel și de funcția lui... Nu poate fi același om.
— De ce ?
— Pentru unicul motiv că, Mihai Ionescu despre care vă 

vorbesc eu a fost portarul nostru, portar și numai portar, atîta 
vreme cît a lucrat.

Maiorul avea în fată un pahar de apă Se aplecă peste el 
(poate ca să-și asundă. fața) și sorbi. Apoi scoase batista și se 
șterse la gură o dată și încă o dată. în cele din urmă. întrebă, 
atît de calm1 îneît tovarășul Manolache îl privi surprins.

— Spuneți-mi, vă rog (și nu vă supărați că vă nun asemenea 
întrebare), care sînt, care erau — la dumneavoastră — atribuțiile 
portarului ?

Se vede că liniștea maiorului inspira respect, pentru că tova
rășul Manolache evită să-i aducă aminte că., nu e rolul lui să 
cunoască îndatoririle portarilor.

— Noaptea făcea de gardă la intrare. Ziua, completa bonuri 
de intrare, dădea telefoane să i se confirme dacă tovarășul 
căutat e în instituție..» Ca orice portar. Ionescu își făcea treaba 
conștiincios...

— Proiectele de invenție ajungeau vreodată în mîna lui ?
— Probabil. De pildă, cineva lăsa pentru mine un plic la 

poartă. în plic puteau fi și proiecte.
— în alt mod. nu? îneît să știe și el despre ce e vorba?

(Continuare in numărul de LUNI)
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Se apropie o sesiune grea, mult mai „încăr
cată" cu examene decît cea din iarnă. In legă
tură cu acest eveniment esențial pentru actua
lul moment al anului universitar, consemnăm 
citeva opinii ale unor cadre didactice și stu
dent! din Politehnica brașoveană.

„Tntrucît anii de studii II și III au obținut rezultate slabe, 
conducerea facultății noastre a avut discuții de analiză cu cadrele 
didactice care lucrează la acești ani, în vederea stabilirii unor mă

suri de remediere adecvate. In acest sens au fost invitați în fata 
colectivelor de catedră acei studenți cu frecvență și pregătire slabă. 
A fost urmărită acordarea săptămînală a consultațiilor, dar din 
păcate, mulți studenți, mai ales din anii II, III și IV 
s-au folosit prea puțin de acest ajutor. Tn vederea se
siunii apropiate, ca o măsură de sprijin foarte necesară, 
la catedre se va asigura prezența permanentă a unor cadre 
didactice, astfel îneît studenții să poată solicita lămuriri ori de cite 
ori au nevoie. De asemenea măsuri nu vot putea profita însă și 
chiulangiii. Conform instrucțiunilor Ministerului învățămîntului, 
studenții cu multe absențe, care nu au dovedit interesul necesar 
față dc pregătire, nu vor fi primiri în examen, la disciplinele res
pective" (conf. dr. IOAN DEUTSCH, prodecan al Facultății de 
industrializarea lemnului).

„în facultatea noastră sînt grupe — 1 701, 1 609, 1 506, 1 403 —- 
ai căror studenți au acumulat multe absențe și au avut o pregă
tire inegală în timpul semestrului, au întîrziat predarea la timp a 
temelor de casă și a proiectelor. Categoric, prevăd că acestora le

smm-

LA IEI
Către o astfel de conclu

zie ne duc mai multe 
căi, reprezentînd tot atî- 
tea argumente semnifica
tive. Organizatorii turismului 
universitar pentru perioada 
de vacanță au ajuns de mai 
multă vreme la părerea, în
temeiată, că un mod deose
bit de atrăgător, propriu în 
primul rînd expedițiilor tu
ristice studențești este ex
cursia cu program de cam
ping. Pe traseele monta
ne, în locurile cele mai 
pitorești, au fost organizate 
vara trecută, numeroase 
„puncte turistice", dotate cu 
corturi, cazarmament, ali
mente și jocuri distractive. 
Plasate in xone geografice de 
mare interes turistic, mai a- 
les acolo unde lipseau caba
nele, acestea s-au dovedit 
rentabile, au făcut posibilă 
valorificarea unor zone alpl- 
ne mai greu accesibile.

Dacă a fost posibil în vîrf 
de munte, va fii de 5 mie de 
ori mai simplu să facem asta 
la complexul cultural-sportiv 
universitar de pe malul La
cului Tei. Dar este și nece-

SUGERĂM
sar ? Da. Pentru că nume
roși studenți din tară doresc 
să viziteze, vara, Capitala. In 
cele cîteva zile de excursie, 
ei ar putea fi găzduiti nu 
numai corespunzător, ci și 
deosebit de atrăgător, în 
campingul de la Tei. Acolo 
ar putea fructifica și atît de 
bogatul și unicul în bucurii 
arsenal de distracții de va
cantă pe care îl oferă, în 
timpul verii, această bază : 
lacul, ștrandul, bărcile; te
renurile de fotbal, handbal, 
volei, baschet și tenis ; pro
iecțiile cinematografice, se
rile de dans, biblioteca, au
dițiile muzicale etc., etc. Insă 
nu numai aceștia, ci și sute
le de studetnți sosiți în lunile 
iulie și august pentru prac
tică în întreprinderile bucu- 
reșteme văd „cu ochi buni" 
„Student-campingul" de la 
Tei. Adesea ne-au amintit 
de el, ca sugestie de organi
zare plăcută a week-end- 
urilor universitare. Adăugăm, 
cu destinație similară, Mogo- 
șoaia, Pustnicul, Snagovul — 
pentru care am înregistrat 
numeroase opțiuni ale unor 
studenți bucureșteni.

Trebuie să recunoaștem că 
propunerile acestea sînt nu 
numai atrăgătoare, ci și în- 
trutotul realizabile. Dacă ne 
gindim bine, nici n-ar fi vor
ba de un debut, căci, cu ani 
în urmă, ce frumoase erau 
excursiile de două zile, în 
caiac, pe lacurile Capitalei, 
pînă Ia Mogoșoaia (se înnopta 
în corturi) și înapoi... ! Cor
turi există suficiente în do
tarea U.A.S.R., transportul 
alimentelor în aceste cam
pinguri n-ar fi deloc o pro
blemă dificilă. De altfel, 
pentru studenții găzduiți în 
campingul de Ia Tei, s-ar 
putea organiza servirea me
sei — întreaga zi sau numai 
la prînz — și în imediata a- 
propiere, la cantina Institu
tului de construcții.

AVANCRONICA SESIUNII
va fi mai greu în zilele sesiunii. Mai ales la examene !“ (eonf. 
ing. PETRU TODORAN, decanul Facultății de mecanică).

„Am cerut tuturor cadrelor didactice să nu permită întârzierea 
termenului de predare a temelor de casă și a proiectelor, ca să 
nu agiomerăm studenții în ultimele săptămîni ale semestrului. Da 
asemenea, vom urmări programarea judicioasă a orelor de con
sultații acordate atît de cadrele didactice de predare cît și de 
asistenți. Eforturile depuse de noi, cadrele didactice, pentru pregă
tirea superioară a studenților, ca și cerințele unei bune pregătiri 
a viitorilor specialiști impun o exigență sporită la apropiata sesi
une" (conf. dr. ing. VICTOR STANESCU, prodecanul Facultății 
de silvicultură).

„Pot spune, în ceea ce mă privește, că în precedenta sesiune de 
examene am cules satisfacțiile eforturilor consacrate pregătirii 
mele profesionale, aceasta concretizîndu-se și în media generală 
obținută. Aceste rezultate mă fac să aștept cu bucurie și încredere 
în forțele mele apropiatele examene, dar îmi pretind și datoria de 
a păstra și întări ceea ce am realizat pînă acum. Consider, ca si 
colegii mei, că în această sesiune avem de susținut examene mult 
mai dificile decît în sesiunea din iarnă, atit în ceea ce privește 
numărul acestora, cît și volumul de cunoștințe predate la diferite 
discipline. La unele din aceste examene — matematici speciale, 
electrotehnică, economie politică — depun în prezent eforturi

suplimentare pentru sistematizarea cunoștințelor, pentru comple
tarea notițelor de la curs cu unele date extrase din diferite lucrări 
de specialitate. Mă străduiesc să pășesc în sesiune cu cunoștințele 
necesare pentru a mă pregăti bine la toate examenele și totodată 
pentru a evita surmenajul legii de grupă, aștept cu speranțe și 
emoții această sesiune, la care sîntem datori să facem dovada seri
ozității și temeiniciei pregătirii noastre profesionale" (KOVACS 
EVA, studentă, anul II, Facultatea de tehnologia construcțiilor de 
mașini).

„Studenții anului IV — Industrializarea lemnului — se prezintă 
în fața apropiatei sesiuni de examene după un semestru în care 
au avut de întocmit două proiecte ce au solicitat un însemnat 
volum de muncă. Avînd în vedere acest lucru, ca și faptul că stu
denții anului nostru vor avea de susținut în viitoarea sesiune 6 
examene (bineînțeles cifra se referă la aceia ce au promovat toate 

examenele din sesiunea precedentă) pot spune că ne așteaptă un 
program dificil. Să mai adăugăm faptul că aceste examene vizează 
cunoștințe de strictă specialitate, de care ne vom servi direct în 
producție. Aș putea spune că întregul an IV va trebui să facă, 
mai ales în această sesiune, dovada maturității de gîndire, a 
unor cuprinzătoare și solide cunoștințe în specialitatea noastră 
tehnică" (ȚĂRANU VASILE, student, anul IV, Facultatea de in
dustrializarea lemnului).

CLASAMENT
POST-FESTUM'

Organizatorii Fes
tivalului artei stu
dențești — ediția 
1968 ne roagă să pu
blicăm următorul 
„clasament neoficial" 
alcătuit prin acorda
rea unui număr de 
puncte pentru fiecare 
din premiile obținute 
de reprezentanții 
centrelor universita
re (Marele premiu —- 
10 p. ; Premiul I—7 
p ; Premiul II—5 p ; 
Premiul III—3 p ; 
Premiul special—4 p; 
Mențiune —1 P;

n-au fost la Festival. 
Data viitoare să spu
neți mai tare ~ 
zent!“

„Pre-

FARA rigidita
tea TIPARELOR

Organizatorii acti
vității Casei de cul
tură a studenților 
din Cluj susțin, bine 
argumentat, că no
menclatorul cercu
rilor practice trebuie 
să iasă din rigidita
tea tiparelor obișnui
te. Aici, la solicita
rea studenților, 
fost înființate

au 
și

zentat săptșmîna tre
cută un interesant 
recital. Poezia (în 
lectura unora din 
versurile lui Adi Cu- 
sin. Ion Chiriac, Paul 
Drumaru, Ion Covaci 
și Emil Brumarul 
arta plastică (picturi 
și grafică semnate 
de Petru Aruștei) și 
muzica (prin creația 
lui Sabin Păută) 
și-au dat din nou 
mina, într-un specta
col de elevată ținută 
artistică, la înălțimea 
prestigiului pe care, 
deși de curînd consti
tuit, „Lunar 11“ si 
I-a impus în viata 
culturală a lașului 
universitar.

r
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UNCTUL

CONTRO

Mențiune specială — 
2 p):

1. Timișoara — 124 
p ; 2. București — 
107 p ; 3. Cluj — 71 
p ; 4. Iași — 54 p ; 
5. Brașov— 26 p ; O- 
radea — 26 p ; 6. Tg. 
Mureș — 23 p ;
Craiova — 21 p ; 
Baia Mare — 19 p , 
9. Galați — 10 p. 10. 
Suceava — 1 p.

Remarca noastră : 
Bravo Timișoara! 
Bravo Oradea 1 Su
ceava abia „se stre
coară" în clasament, 
în schimb, alții — 
Pitești, Constanța, 
Bacău, Ploiești, Pe
troșani — parcă nici

SUC-

7.
8.

p ;

funcționează cu 
ces și cercări de ste
nografie, de legătorie 
și de croit. Cum a- 
matori pentru ase
menea activități exis
tă și în alte orașe- 
centre universitare, 
concluziile pot fi 
desprinse prin rațio
namente foarte sim
ple.

„LUNAR 11“ IN 
CAPITALA

La invitația Stu- 
dent-Clubului bucu- 
reștean, cunoscutul 
grup de tineri crea
tori din Iași a

Salonul studențesc de primăvară" este deschis la Sala Dalles pînă la
1 iunie închiderea lui va marca finalul „Festivalului artei studențești"
* — ediția 1968

OPORTUNITATEA 
GREFELOR
DE INIMA

Este cunoscută 
tualitatea stringentă 
a temei și interesul 
excepțional pe care 
îl prezintă pentru 
știință recentele rea
lizări ale transplan- 
telor de inimă la 
om. La cererea in
sistentă a studenților 
două din recentele 
ediții săptămînale ale 
„Cursului liber" or
ganizat la Institutul 
de medicină din Ti
mișoara au fost con
sacrate grefelor de 
inimă. In legătură cu 
importanța, oportuni
tatea, tehnica și im
plicațiile etice ale a- 
cestor operații, și-au 
comunicat opiniile 
prof. dr. docent Pius 
Brânzeu, conf. dr. 
Ștefan Gavrilescu, 
eonf. dr. Estera Goro- 
-Frănkel și lector u- 
niv. dr. Sergiu Levin.

TIKAJ: 2 000
EXEMPLARE

ac-

O telegramă „ful
ger" către Tara Bîr- 
sei : „Felicitări!“ Mo
tivul ? Zilele acestea 
a fost difuzat primul 
număr din „Politeh
nica" — foaie volan
tă a Institutului po
litehnic din Brașov. 
Studenți și cadre 
didactice semnează 
opinii în legătură cu 
apropiatele examene, 
a XlI-a sesiune a 
cercurilor științifice 
studențești, viața de 
cămin. Sînt prezente, 
de asemenea, știri, 
epigrame și carica
turi din viața uni
versitară brașoveană. 
Colectivul de redac
ție : asistent N. Buj- 
doiu, asistent S. Po
pescu și asistent I. 
Tureac. Pentru nu
mărul următor pro
punem să fie coop
tați în colegiu și cîți- 
va studenți.

I
I
I
I
I
I
i

După un semestru de me
ditație...

CINE ȘTIE
CARTE

OCHI

..„.eroul" nostru descoperă 
un mare adevăr...

I
!
I
I
I
I
i

...iși procură urgent mate
rial bibliografic...I I

...și studiază intr-o săptă- 
mină cit alții intr-un an...i i

UN DEBUT VA

i
I

I ...dar la sfirșit constată un 
alt mare adevăr... I

e. *

De- curînd, au avut loc, la 
Academia de studii economice 
din București, lucrările celei de-a 
XlI-a sesiuni a cercurilor științi
fice studențești. Ca o dovadă a 
amploarei pe care o are activi
tatea științifică studențească în 
A.S.E., precizăm că lucrările 
s-au desfășurat în 12 secții, din
tre care trei secții au avut legă
turi directe cu cibernetica eco
nomică. Este vorba de secțiile de 
calcul economic, calcul statistic 
și cibernetică economică.

Această activitate este cu atît 
mai interesantă, cu cît, în mo
mentul de față, pe plan mondial, 
se constată o pătrundere a ciber
neticii în economia concretă, atît 
prin punctele sale de vedere, cît 
și prin mașinile cibernetice. Dc 
asemenea, la noi în țară, în ca
drul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii, 
ciberneticii îi revine un rol im
portant, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvân
tarea rostită în încheierea dezba
terilor privând dezvoltarea în- 
vățămîntului din patria noastră, 
în cadrul recentei plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Secția de cibernetică econo
mică — la lucrările căreia ne 
referim — apare pentru prima 
dată în programul unei sesiuni 
studențești. E firesc să fie așa, 
deoarece și Facultatea de calcul 
economic și cibernetică econo
mică este una dintre cele mai 
tinere facultăți ale sistemului 
nostru universitar, activitatea sa 
începînd odată cu actualul an 
universitar. Cele zece lucrări pre
zentate în cadrul sesiunii au a- 
bordat o tematică variată, deose
bit de interesantă, unele avînd 
un caracter teoretic, iar altele a- 
plicativ. Demn de reținut este 
faptul că multe comunicări s-au 
referit la utilizarea unor echipa
mente de calcul moderne intrate 
de curînd în dotarea laboratoa
relor facultății.

Dintre lucrările evidențiate în 
mod deosebit, amintim, în primul 
rînd, comunicarea „Conexiuni in
verse în modelul balanței legă
turilor între ramuri", elaborată 
de studentul D. Țaganea, con
ducător științific fiind conf. dr. 
L. Tovissi. In această lucrare se 
dezvoltă o idee interesantă și ac
tuală. care este un exemplu de 
modul în care se abordează can
titativ problemele de economie 
concretă. Studentul D. Țaganea 
a arătat cum modelul balanței le
găturilor între ramuri poate fi 
tradus în limbajul schemelor ci
bernetice, idee originală, care 
poate conduce la o nouă meto
dologie de stimulare a economiei. 
Ideea este interesantă, în special 
în momentul de față, cînd se 
elaborează balanța legăturilor în
tre ramuri în patria noastră.

Mai multe lucrări s-au ocupat 
de echipamente moderne de cal
cul care funcționează în labo
ratoarele facultății.

Este demn de reținut faptul 
că studenții s-au ocupat de echi
pamente de calcul, care nu sînt 
studiate în cadrul cursurilor au
diate pînă în prezent, ceea ce 
dovedește dragostea lor pentru

„O inițiativă frumoasă"... 
Editorialul, semnat de rec
torul institutului, prof. dr. 
docent Pius Brânzeu, 
califică în calde cuvinte de 
apreciere întreprinderea en
tuziastă a unui grup de stu
denți care se pregătesc nu 
pentru a deveni mînuitori ai 
condeiului, ci „oameni îh 
alb". Microrevista „Scalpe- 
lu“ a fost la început o pro
punere studențească, recep
tată favorabil de conducerea 
Institutului de medicină din 
Timișoara. In acțiune, dorin
ța aceasta de a avea o pu
blicație cu caracter intern, 
ca tribună de afirmare a 
opiniei studențești, a însem
nat un deloc mărunt efort 
organizatoric, exercițiu ga
zetăresc. Ion Brazdă, Dan 
Poenaru, Ladislau Ritli, 
Cristian Furnică. Gheorghe 
Hacichian și, bineînțeles, un 
„redactor șef" <— Fiorin Mi- 
clea i-au fost întemeietorii.

FLORILE
GINDULUI
T Ă U...
Pentru că n-a rămas decît 
scurtă vreme un proiect a- 
trăgător, pentru că s-a con
cretizat în literă și pagină de 
revistă difuzată, se cuvine 
să-i salutăm cu bucurie apa
riția. In mod deosebit și 
pentru că este un debut în 
viața universitară, pentru că 
„sparge gheața", invingînd 
temerar o anume inerție. 
Dar și pentru că a reușit să 
existe atrăgător, interesant. 
Opt pagini în culori, cu un 
sumar „tentant" pînă la ul
tima filă. Instructive „infor
mații medicale", un inter
viu imaginar despre tinerețe 
și tineri, acordat de prof dr. 
docent Eugen Pamfil, poezie, 
desene, epigrame, „pagina 
culturală", „Forceps" —- ru
brică satirică, varietăți 
se *—-— 
tr-un 
imperiul' 
vize.
ttez 
altfel 
cest 
Nicolae ___,
fapt, nu numai ‘ mottoul__
torialului din primul număr, 
ci al oricărei pagini a revis
tei, actuale și viitoare.

...„Scalpelu”. 600 de exem
plare difuzate într-o oră. 
Editori: studenții.

, „r urceps — 
satirica, vrr’ 

înmănunchează 
buchet divers, 

unei unice 
,,Scrie, ca să 

florile gindului 
le ia vîntul". 

citat din opera 
Iorga este.

în- 
sub 
de- 

păs- 
tău
A-
lui 
de 

edi-

ROS
Prof. univ. EDMOND NICOLAU

decanul Facultății de calcul economic 
și cibernetica' economică

meseria aleasă, interesul pentru 
diversele aspecte, atît teoretice 
cît și practice, ale viitoarei profe
siuni. în același timp, denotă 
faptul că au aprofundat noțiu
nile predate la cursurile de spe
cialitate, căci altfel nu ar fi pu
tut înțelege modul de funcțio
nare al acestor echipamente com
plexe. în general, lucrările de 
prezentare a acestor echipamente 
modeme nu s-au redus numai la 
descrierea mașinilor, ci s-a insis
tat pe aplicațiile lor, care sînt 
foarte variate. Astfel, de exem
plu, s-a arătat, în mod concret, 
cum o anumită mașină electro
nică de contabilizat poate fi uti
lizată pentru calculul statelor de 
salarii. Atunci cînd este rezolvată 
prin metode clasice, această pro
blemă necesită un volum mare 
de muncă. Se rezolvă însă în cî-

leva zeci de minute de funcțio
nare automată a mașinii, care 
efectuează singură succesiunea 
obositoare de calcule efectuate 
altfel de către om. Menționăm 
că pentru o întreprindere cu cir
ca 100 de angajați, calculul la 
mașină durează doar o oră. 
Ne-am oprit asupra acestui exem
plu, deoarece metoda, deosebit 
de eficace, la noi de-abia face 
primii pași.

în cadrul Sesiunii, s-au pre
zentat și alte lucrări privind con
cepțiile modeme în organizarea 
științifică a muncii și a produc
ției.

Participanții la comunicări au 
rămas impresionați de modul în 
care studenții au aprofundat 
principiile de funcționare ale a- 
cestor echipamente moderne de 
calcul, în care părțile mecanice,

ca și cele electronice, cunosc o 
amplă dezvoltare.

Prin varietatea tematicii abor
date, prin profunzimea modului 
de tratare ca și prin originalita
tea ideilor, se poate afirma că 
cea dintîi Sesiune de comunicări 
științifice studențești pe teme de 
cibernetică economică a constituit 
un real succes. îmbinarea feri
cită a preocupărilor teoretice cu 
cele avînd imediată aplicație în 
producție constituie, consider, un 
exemplu de modul în care tre
buie să se desfășoare activitatea 
de cercetare științifică studen
țească.

Astăzi, cînd știința a devenit 
o forță directă de producție, ac
tivitatea științifică a studenților 
capătă un sens deosebit: ea pre
gătește schimbul de mîine al 
savanților de azi. Cercurile știin
țifice studențești reprezintă, fără 
îndoială, o excepțională școală a 
dezvoltării potențelor și valențe
lor științifice ale studenților.

CĂRĂRILE
Pe coridoare, în holurile fa

cultăților, s-au ivit afișe mul
ticolore, anunțuri — tot atî- 
tea invitații prietenoase la că
lătorie. Au început, recent, 
înscrierile la excursiile orga
nizate, pentru circa 10 000 
studenți, în vacanța de vară, 
de Biroul de turism pentru 
tineret al Comitetului " 
trai al U.T.C.

Unsprezece trasee în 
vele Arcului Carpatic, 
împărăția vulturilor și 
prei negre. Iți privești 
cui, termosul, hanoracul — 
tovarășii drumețiilor din a- 
mintiri — și te vezi asaltînd 
crestele semețe ale Făgărași
lor, Retezatului, Rodnei ori 
Parîngului. Sau străbați co
claurile, către negurile văilor 
Țării Vrancei, către unduirile 
domoale ale Apusenilor, ori 
urci Ceahlăul pentru un răsă
rit de soare deasupra orizontu
lui deschis departe, pînă la 
mare. Te atrag, în egală măsu
ră, Bucegii și Leaota, Rarăul, 
Piatra Craiului. Ai vrea să 
străbați de pe Postăvarul în 
Ciucaș, pe 
Mari.

„Circuitul 
„Nouă zile 
niei"..., „O

Cen-

masi- 
prin 

a ca- 
rucsa-

potecile Pietrei

Românie i"... 
în Nordul Olte- 
mie de kilometri 

în Maramureș"..., „Mînăstiri,
case memoriale și monumente 
istorice în Nordul Moldovei 
și Bucovina"... „Așezări daco
române în Transilvania"..., 
„Șase zile în Capitală" —fire 
de drum, legînd mulțime de 
comori, de creație umană și

monumente ale naturii. Cetăți 
antice și medievale, așezări ur
bane „fără arhivă", combi
nate industriale, mînăstiri și 
centrale electrice, muzee și 
păduri, riuri, munți și cîmpii, 
albastrul picturilor Voronețu- 
lui — alăturate caleidoscopic, 
ca răspuns la dorul de cu
noaștere ce te-a îndemnat să 
alegi una dintre aceste va
riante de drum...

Caleidoscopul cu care scru
tezi zările vacanței are și alte 
imagini. Polul opus, al Del
tei... drumurile fără pulbere, 
din Împărăția Stufului, raiul 
pelicanilor și cormoranilor, 
fabuloasa țară a pasărei fla-

I

VERII
mingo, a nuferilor galbeni și 
albi. Dinspre și către cherha
nale, alunecînd, cu bărci la 
rame sau remorcate de șa
lupă, pe brațele Dunării, stre- 

- curîndu-te pe canale înguste, 
pescuind „caracalină" în lacu
rile mărginite de plaur, spre 
Caraorman, Matița, Sulina, 
Cetatea Heracleea — un pi
toresc buchet de bucurii te 
cheamă cu fiecare incursiune 
în Deltă. Fie în barcă, fie cu 
pontoane sau șlepuri purtate 
de remorchere.

O plăcută noutate : varianta 
„4 zile în Deltă, o zi pe Ma
rea Neagră, 4 zile la Costi- 
nești".

Nu sînt mai puțin bogate în 
inedit și atracții programele 
celor 8 brigăzi complexe de 
studii și documentare, de ase
menea, itinerariile excursiilor 
în străinătate.

Surpriza surprizelor: Poți 
fructifica, la alegere, prefe
rințele tale, și ale grupului de 
prieteni, în alcătuirea unui 
traseu, beneficiind de nume
roase înlesniri pe parcursul 
excursiei.

...In curînd, va fi sesiune 
și abia după aceea VACAN
ȚA. Insă momentul planurilor 
exacte pentru expedițiile spec
taculoase din timpul verii a 
sosit deja.

Redactorul paginii: ION TRONAC
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în rîndul oamenilor de ști
ință preocupați de filozofie, 
alături de Pavel Vasici, Ni- 
colae Negură, Emanuel Baca- 
loglu, Ștefan Stâncă și alții, se 
înscrie Ștefan Michăilescu. în
țelegerea filozofiei — după. 
Șt. Michăilescu, este posibilă 
numai legind-o de~ știință, 
ceea ce nu înseamnă că filo
zofia nu și-ar avea propriile 
ei probleme. Lumea în an
samblul ei este descoperită de 
științele naturii, ceea ce face 
ca filozofia, prin generaliză
rile ei, să țină seama de fie
care rezultat dobîndit de 
practica științifică, dacă vrea 
să ne dea o imagine adecvata 
despre existență în general. 
Michăilescu se preocupă de 
aceste probleme în lucrarea 
sa „Influența luminii asupra 
vieții". „Spiritualism și mate
rialism", „încercări asupra ra
portului dintre știință și reli
gie", „Filozofia cerebrală" 
etc. Delimitînd cele două 
concepții despre lume — ma
terialistă și idealistă — Mi
chăilescu subliniază că mate
rialismul și-a (fiștigat de la o 
epocă la alta rezultate deose
bite toomai pentru că a avut 
în vedere datele științelor, 
le-a sintetizat și a ajuns la o 
cunoaștere mai profundă a 
lumii. De aceea, spunea 
Michăilescu „filozofia mo
dernă meditează tăcut și mo
dest la lampa observațiunii și 
a experienței și nu oferă ca 
rezultat cert al reflexiunii de 
cît ceea ce este probat în na
tura lucrurilor". Intr-o vreme 
cînd pozitivismul anula drep
turile filozofiei considetând că 
aceasta nu poate ajunge la 
explicarea lumii, Michăilescu 
combate orice tendință agnos-

MILITANT 
PENTRU UN 
CONCEPT 

ȘTIINȚIFIC

I

I
I

MEDICINĂ

rezultatele 
de dr. C. 
publicate 

au nu nu-
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M. RALEA
I
I
I
I
I

I
I
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DACIA LITERARAI

UNUI

MITOLOGIE

Mihai Ralea încheie seria 
marilor psihologi români pe 
care această pagină i-a pre
zentat tinerilor săi cititori. 
Este însă greu să seri despre 
Ralea, retrospectiv. în rându
rile psihologilor din țara noas
tră, personalitatea acad. M. 
Ralea constituie o prezență 
pregnantă, exercită o influență 
puternica și nu îndepărtată ci 
apropiată, imediată. Ideile lui 
Ralea sînt în centrul preocu
părilor psihologice actuale.

Ralea ar fi împtinit în aces
te zile 72 ani. Firul vieții sale 
de o neasemuită bogăție crea
toare s-a întrerupt în 1964. La 

Universitatea din Paris s-a relevat prin strălucita lucrare de docto
rat : „Ideea de revoluție în doctrinele socialiste". S-a specializat în 
sociologie și psihologie. Era puternic influiențat de P. Janet. Nu 3 
rămas însă la un cadru clinic în interpretarea fenomenelor psihice 
Caracteristic pentru Ralea este strădania de a dezvălui condiționarea 
social-istorică a psihicului, considerat ca acțiune în continuă cons
tituire.

De la senzație și emoție pînă la cele mai complexe formațiuni 
psihice la personalitate, Mihai Ralea identifică resorturile sociale, 
amprentele istoriei. în formarea ideii de personalitate, Ralea de-

Pentru tînărul student în me
dicină Constantin Popescu anii 
de studenție î'eprezintă perioa
da unei febrile activități în care 
propria formație de cercetător, 
de strălucit practician, se împle
tește în chip indisolubil cu cea 
de eminent activist social. Ta-

dico-sanitară din mediul rural 
din vremea sa — pe care o cu
noaște în chip nemijlocit în pa
tru județe ale țării — izvorăște 
teza sa de doctorat intitulată 
„Contribuții ia studiul stării 
igienice și sanitare a populației 
rurale", veritabil document de
mascator al mizeriei și ignoran
ței în care era menținută țără
nimea acelor ani.

După terminarea serviciului 
militar, doctorul Constantin Po-

noastră. Atunci când, în 1908, la 
conducerea Direcției generale a 
Servicului sanitar este adus pro
fesorul Ion Oantacuzino, acesta 
îl însărcinează pe dr. Popescu 
-Azuga — fost colaborator al 
său — cu efectuarea unei anche
te asupra stării igienice și sani
tare a industriei.

Un an mai tîrziu, 
anchetei întreprinse 
Popescu-Azuga sînt 
în două volume. Ele

REMARCABILE
lentat publicist, el abordeaza 
nenumărate probleme în presa 
vremii, își pune cunoștințele în 
slujba ridicării nivelului știin- 
țific-cultural al maselor largi, 

înzestrat cu o inteligență pu
țin obișnuită, fiul de țăran din 
Borleștii-Vărzari își 
cultură cu adevărat 
dică. Cunoștea patru 
sea timpul să scoată 
de povești și fabule 
în versuri și proză 
Fontaine, Tolstoi sau Esop, avea 
o deosebită înclinație pentru 
muzică. A-l

Primii ani de practică medi
cală și-i desfășoară la sate și 
din acest contact cu situația me-

însușise o 
enciclcpe- 
limbi, gă- 
un volum 
prelucrate 
după La

pescu devine — îndemnat fiind 
de prof. I. Felix — medic al 
comunei Predeal, cu reședința 
la Azuga. Ca medic în cîteva 
întreprinderi industriale din a- 
ceastă din urmă localitate, el 
se preocupă cu seriozitate de 
noile probleme ale igienei in
dustriale și, consecvent convin
gerilor sale, nu pregetă să apere 
cu dîrzenie interesele muncito
rilor în fața patronilor.

Se dedică studiului probleme
lor de igienă industrială și com
petența sa în acest puțin abor
dat domeniu al medicine! este 
recunoscută și apreciată așa 
cum se cuvine de reprezentanții 
științelor medicale

mai semnificația întâietății, în
trunind concluziile celei dinții 
anchete igienico-sanitare desfă
șurate după un plan sistematic 
în cele mai de seamă întreprin
deri industriale din țară, dar și 
pe cea a cercetării minuțioase 
al celor mai de seamă condiții 
existente în industria româneas
că a începutului de secol. Sînt 
date care demască cu un dra
matism zguduitor îngrozitoarele 
condiții de viață și de muncă 
ale muncitorilor industriali în 
acele timpuri. Și nu întâmplător 
avea să citeze — un an mai 
tîrziu — I. C. Frimu, într-un 
articol intitulat „Din mizeriile 
muncitorilor" și publicat în „Ca-

lenda-rul muncii", cîteva dintre 
cele mai elocvente fapte evocate 
de dr. C. Popescu-Azuga în 
cursuil anchetei sale.

Dr. Popescu-Azuga cerce
tează și scrie mult, îl preocupă 
deopotrivă, problemele de epi
demiologie și igienă, se ocupă 
în continuare de starea medico- 
sanitară la sate și — cu toate 
inconsecvențele și contradicțiile 
ce-și mai găsesc loc în concep
țiile sale — este același om de 
curaj și acțiune. Atunci cînd 
în martie 1917, moare la datorie 
încercînd să combată epidemia 
de tifos exantematic, lasă în 
urma sa amintirea luminoasă 
a unui medic care și-a adus din 
plin contribuția la progresul 
științelor medicale ro-mânești.

Dr. AD. IONESCU

tică întrebîndu-se , fiare este 
cugetătorul care ar dori ca 
toată viața să se mărginească 
la cunoștința empirică, fără a 
se ridica la cauze"?

Filozofia se constituie în 
mod firesc din nevoia de a cu
noaște raporturile dintre feno
mene pentru a ajunge apoi la 
actul explicativ al gîndirii. 
Procedeul filozofiei idealiste 
este în orice epocă același, 
adică refuzul pentru datul ex
periențelor și al faptelor, în 
folosul speculației lipsite de 
orice raportare la realitate.

Or, progresul neîncetat al 
filozofiei materialiste se dato- 
rește acelei permanente rapor
tări la experiență evitând orice 
creațiuni subiective în înțele
gerea lumii materiale. Inter
dependența lucrurilor ne arată 
că „fenomenele și întregul 
cerc al activității cosmice se 
află mărginit între materie, ca 
existență absolută și eternă, 
grație proprietăților de care 
este dotată". Ca atare, mate
ria se explică pe ea însăși, 
prin om, aflat la cel mai su
perior nivel de existență al 
acestuia, prin spiritul uman 
care cunoaște și se cunoaște 
și pe sine însuși.

Un rol important acordă 
Șt. Michăilescu concepției 
darwiniste în problema evolu
ției materiei vii. Legea cauza
lității este tot atât de evidentă 
și în cadrul fenomenelor psi
hice care nu pot fi înțelese 
decît în legătură cu substra
tul lor material.

Fără îndoială că limitele 
gîndirii lui Șt. C. Michăilescu 
fac parte din însăși activita
tea sa, desfășurată într-o pe
rioadă cînd materialismul în 
gîndirea omenească se află la 
începutul afirmării sale.

Meritul lui Șt. C. Michăi
lescu este acela că a v\zut le
gătura dintre filozofie și pro
blemele științei, căutând punți 
de legătură între acestea pen
tru o explicație generală a lu
mii în complexitatea ei.

VASILE VETIȘANU 
la Institutul de filozofie al 

Academiei

monstrează că individualitatea se construiește după „scheme so
ciale" preia roluri, îndeplinind funcții de personaj. Societatea oferă 
condiția indispensabilă dezvoltării individualității. Ori de cîte ori 
găsește un mediu favorabil, individualitatea se amplifică. Ea tinde 
să transforme la rîndul ei ambianța care a creat-o. Deosebirile 
individuale rezultate din asimilarea culturii, sînt cotate, în viața 
socială ca valori intrinseci. Originalitatea are deci înainte de toate 
un sens valoric. Falsa originalitate constând din poză, cabotina] 
este mai de grabă simptomul unei crize de personalitate.

Profesor de psihologie la Universitatea din Iași (1927—1938), 
apoi la Universitatea din București (1938—1964), Mihai Ralea 
a promovat o psihologie cu orientare materialistă și de o factură 
foarte personală, un psiholog pe care nu-1 putem declara discipol 
al unei școli străine El scrie despre inconștient, tălmăcind psiho- 
analiza în sens antipsihanalitic. Comentează pe Ribot depășind 
biologismul. Se sprijină pe reflectologie, dar face psihologie socială 
Pe Bergson îl prezintă demistificat aiătînd ce este rațional în ira
ționalismul acestuia. In locul sancțiunii punitive promovate de so
ciologia lui Durkeim, Ralea relevă rolul decisiv al sancțiunii pre
miale (vezi „Sociologia succesului").

Cele mai reușite comentarii psihologice pe marginea ideilor 
marxiste aparțin în literatura noastră de specialitate operei lui 
Ralea.

Avem toate motivele să afirmăm că Ralea este un creator de 
școală psihologică autohtonă de mare valoare și actualitate. Pre
cursor al psihologiei sociale (vezi introducere în psihologia sociala 
apărută postum), teoretician al personalității concepute în dinamica 
ei situațională, Ralea ne-a înzestrat cu idei de o fecunditate 

’ ”’ ""s uman este interpretat de
Ralea prin categorii a căror sistematizare îi aparține : amînarea în 
vederea deliberării, compensația ca o invocare de forțe din alte 
zone, simulația ca o asumare de rol, ca o preparație de acțiune, 
invenție ca elaborare de soluții noi. Ca nimeni altul în lucrările 
sale de orice fel, Ralea a știut să prezinte și să analizeze pe om 
în acțiune. Psihicul apare în relații concrete încărcate de sensuri 
și în dezvoltare plurifazică.

Ralea este un psiholog al atitudinilor, de valoare mondială. 
Este și mai mult decît atît, va fi. .

G. Călinescu găsea că nota caracteristică a lui Ralea este I 
inteligența. O spunea Călinescu. Cineva l-a caracterizat, fără să S 
greșească ca „om al Renașterii" literat, estetician, critic al artei, 
jurist, sociolog, moralist, filozof, personalitate proteică cu dimen- | 
siuni aparent eterogene.

Ralea a fost mai presus de toate și prin tot ce a simțit, | 
gîndit în scris, un cunoscător al omului, un psiholog, cu o uluitoare |

Iei situațională, Ralea ne-a înzestrat 
excepțională. Comportamentul specific 
Ralea «rin eatecorii a căror sistematiza

I
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intuiție a subiectivului.
în acest sens toată opera lui, risipită în zeci de volume parțial 

sintetizată în „Explicarea omului" este psihologică.
Actualitatea și perspectivele psihologiei atitudinilor elabdrate 

de Ralea va fi și mai evidentă atunci cînd se va găsi un urmaș care 
să meargă pe firul gîndirii psihosociale a lui Ralea de la primele 
începuturi închegate în cercurile pasionate ale „Vieții românești" 
și pînă... pînă la înălțimile de gîndire ce nu sînt, nu pot fi ultime 
ale celui ce a fost și rămîne cel mai mare psiholog român.

I
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Conf. univ. dr. PAUL POPESCU-NEVEANU

Odată cu crearea indus
triei aeronautice autohtone, 
zburătorii români se impun 
în lumea aviatică prin di
ferite recorduri. Astfel, doi 
din așii aviației românești, 
Gh. Bănciulescu și R. Po
pescu, concurînd pentru

La 13 ani, după 
absolvirea Conserva
torului vienez, Enescu 
descinde în „orașul 
luminilor", cu neisto
vita dorință de a se 
perfecționa. După 
numai cîteva săptă- 
mîni, Enescu este so
cotit marea revelație 
a claselor lui Masse
net, Gedalge, Mar- 
sick. Suprema lui do
rință este de a com
pune. Gedalge, pro
fesorul lui Ducasse, 
Ravel, Honegger, Mil- 
hau va scrie în acei 
ani despre elevii săi: 
„Unicul dintre toți, 
care, după părerea 
mea, are o personali
tate, adevărată și 
nu-mi dă deloc im
presia că deformează 
ideile curente pentru 
a le face să pară mai 
noi este Enescu. In

I

I
I

Primele noastre ziare, Cu
rierul lui Eliade și Albina lui 
Asachi menționate în fișele 
anterioare au avut caracterul 
unor publicații de informație 
generală. S-a simțit însă cu
tând trebuința unor publi
cații care să aibă un caracter 
mai omogen, pentru a putea 
da o atenție largă diferitelor 
sectoare de activitate publică: 
literar, științific, comercial.

Alături de „Curierul româ
nesc" a apărut astfel jurnalul 
literar Curier de ambele sexe 
(1836) iar alături de „Albina" 
publicația literară Alăuta ro
mânească (14 martie 1837). 
Un procedeu asemănător a 
fost aplicat și în Transilvania, 
„Gazeta" de la Brașov apă- 
rînd concomitent cu Foaia

pentru minte, inimă și litera
tură (2 iulie 1838),

Lipsa discernămîntului cri
tic a făcut însă ca nici una 
din publicațiile literare amin
tite să nu poată promova o

ISTORIA PRESEI
direcție unitară, bazată pe o 
ideologie precisă.

Prima publicație critică în 
cultura românească și tot 
odată cea care, adresîndu-se 
scriitorilor români de pe am
bele versante ale Carpaților și 
luînd atitudine împotriva cos
mopolitismului, va da naștere 
unui mare curent literar pa
triotic, a fost revista Dacia 
literară înființată de M. Ko-

RECORDURI
ROMÂNEȘTI
cupa Bibescu — care cerea 
realizarea timpului cel mai 
scurt în zbor de la Bucu
rești la Paris sau invers 
realizează la 20 august 1926 
o viteză medie de 173 km pe 
oră. în septembrie 1927 a- 
celași R. Popescu stabilește 
recordul de înălțime al Ro
mâniei la 9403 m. și atacă 
Iâ Paris recordul mondial, 
iar apoi recordul mondial 
de viteză în care suferă un 
accident mortal.

în anul 1929 Ia un con- 
ours internațional formația 
de șase avioane românești 
cîștigă „Cupa Poloniei”, 
„Cupa Principele Paul” și 
„Cupa G. V. Bibescu”, pri
mii clasați fiind aviatorii 
români Eugen Pîrvulescu 
și Gogu Ștefănescu.

In același timp, parașu- 
tista Smaranda Brăescu 
sare în ziua de 19 mai

AERONAUTICĂ

1932 Ia Sacramento în Cali
fornia de la înălțimea de 
7233 m, aducînd României 
primul record mondial ab
solut. &

Ing. C. C. GHEORGHIU
Pilot-aviator

gălniceanu la Iași (1 ianuarie 
1840).

Prin Dacia literară s-au pus 
bazele unei ideologii naționale 
militante care va avea un rol 
esențial în declanșarea revo
luției de la 1848 și în lupta 
pentru realizarea unității na
ționale a poporului român.

Relevînd în articolul pro
gram că „traducțiile nu fac 
o ~ literatură", Kogălniceanu 
arăta că „istoria noastră are 
destule fapte eroice, frumoa
sele noastre țări sînt destul de 
mari, obiceiurile noastre sînt 
destul de pitorești și de poe
tice, pentru ca să putem găsi 
și la noi sujeturi de scris, fără 
trebuință să ne împrumutăm 
de la alte nații". Cu tot atâta 
energie se releva și faptul că 
Dacia literară urmărește să fie 
„Un repertoriu general al li
teraturii românești, în carele 
ca într-o oglindă se vor vedea 
scriitori moldoveni, munteni, 
ardeleni, bănățeni, bucovi
neni, firește carele cu ideile 
sale, cu limba sa, cu tipul 
său", astfel, prin contribuția 
tuturor să se poată realiza „o 
limbă și o literatură comună" 
pentru toți romanii.

In jurul Daciei literare s-au 
adunat din primul moment, pe 
lingă M. Kogălniceanu, C Ne- 
gruzzi, Grigore Alexandrescu, 
Alexandru Donici, C. Stamati, 
G. Barițiu, care au publicat 
aici unele din cele mai repre
zentative creații ale lor. Ko
gălniceanu a publicat astfel 
Scene pitorești din obiceiurile 
poporului; C. Negruzzi na
cela Alexandru Lăpușneanu 
iar Grigore Alexandrescu poe
zia Anul 1840.

Prin „Dacia literară" s-a des
chis calea marilor publicații 
Magazinul istoric pentru Da
cia (1845) și România literară 
(1855).

VASILE NETEA

Ca în toate mitologiile, și în 
cea românească elementul pri
mordial este apa. Celălalt ele
ment al „chaosului", întunericul, 
nu figurează decît foarte rar 
în mitologia românească, soa
rele — adică lumina — apă- 
rînd concomitent, în cele mai 
multe legende, odată cu forțele 
care au construit pămîntul.

Crearea „lumii" — adică a 
pământului cu configurația lui 
și cu plantele și animalele de 
pe el — este rezultatul unei 
acțiuni duale, al unor forțe an
tinomice. în necontenită dis
pută. ca și în străvechea mi
tologie iraniană. Spre deose
bire de aceasta însă —• și foarte 
asemenea cu mitologiile slave — 
aceste forțe nu par a reprezenta 
principiul binelui în luptă cu 
cel al răului. E adevărat, unele 
legende relatează despre naște
rea principiului creator unic, 
dintr-un „vîrtej de spumă" în 
haosul mării fără de sfîrșit, la 
fel ca în mitologia greacă naște
rea Afroditei. Cele mai multe le

nail, Diavolul etc. Rațiunea or
donatoare s-a întruchipat în di
vinitatea care a primit, iarăși 
mai tîrziu, numele de „Dum
nezeu". Caracteristic pentru mi
tologia populară românească e 
raportul pe care-1 stabilește în
tre aceste ființe însuși felul cum 
se denumesc între- ele. Necu
ratul, adresîndu-i-se îi spune 
Fîrtate, ca semn al dorinței de 
a stabili un raport de egalitate ; 
iar divinitatea îi răspunde spu- 
nîndu-i Nefîrtate, adică respin- 
gînd această punere în ecuație., 

în unele legende, Necuratul 
aduce pămînt din fundul mării, 
pentru a crea un fel de pluta 
solidă, pe care să se odihnească. 
Dar aceasta nu avea stabilitate 
pînă nu intervine „cuvîntul“ — 
logosul — divinității. în cele 
mai multe legende însă, divini
tatea trimite opușii ei — vier
mele, rățoiul, demonul — să se 
afunde în adîncul mării și să 
aducă de acolo pământ în nu
mele ei. Dar, în primele două 
încercări, cel trimis astfel se

PĂMlNTUL
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OPUȘI
fond, și iată gîndul 
meu, el este singurul 
care are într-adevăr 
idei și suflu..."

La mii de kilome
tri de țară, după ce 
și-a încercat puterile 
componistice în cîteva 
simfonii și lucrări ca
merale, cu rădăcini 
prea adînci în ope
rele vremii, tînărul 
Enescu simte nevoia 
de a vorbi parizieni
lor despre arta și viața 

• poporului său. Așa s-a 
născut „Poema Româ
nă" prima lucrare in-

trată în catalogul cre
ațiilor compozitorului.

Enescu era convins 
că nu va putea inte
resa lumea muzicală 
decît dacă își va rosti 
mesajul într-o auten
tică limbă națională.

Un buchet exce
lent de melodii popu
lare capătă în parti
tura enesciană o re
marcabilă învestmîn- 
tare orchestrală.

Programa Poemei 
Române ni-1 arată pe 
Enescu încă în stadiul 
înțelegerii descriptive

MUZICĂ

programatismului.a t „
„Subiectul suitei este 
simplu întocmit: „O 
seară de vară... Sîntem 
în ajunul unei sărbă
tori... Se aud clopotele 
vecerniei... Apoi, vine 
noaptea... în mijlocul 
tăcerii se înalță fluie
rul unui păstor, el va 
suspina în depărtare 
nostalgica doină. Din- 
tr-odată totul se 
schimbă... lumea este 
acoperită de nori... se 
aud tunetele furtunii. 
Vijelia se potolește, 
cocoșul anunță zorii... 
Din nou clopotele... 
dans general".

Poema interpretată 
de celebra orchestră 
a dirijorului Edouard

Colonne se impune 
parizienilor prin rusti
citatea, robustețea, 
farmecul imaginilor 
sale.

Peste cîteva săptă- 
mîni, compozitorul în 
vîrstă de 17 ani își 
prezintă lucrarea pe 
scena Ateneului Ro
mân.

„Nu știu — prezi
cea după concert 
Gr. Ventura dacă 
Enescu va deveni un 
virtuos însemnat ; eu, 
unul, nu o doresc, nu 
o doresc nici pentru 
dînsul, nici pentru 
noi; zborul său îmi 
pare că tinde spre 
regiuni mai înalte, 
el e menit a fi nu 
numai un interpreta-

tor de frunte, dar și 
un creator. In ochii 
lui scînteiază o pară 
divină, el este după 
mine un ales al muzei 
și va face onoare 
neamului nostru ca 
compozitor".

Pe firmamentul mu
zicii românești apă
ruse o stea de primă 
mărime. Apariția lui 
Enescu era logica în
coronare a cîtorva de

cenii de acumulări la 
care și-au adus con
tribuția cîteva zeci de 
creatori asupra cărora 
am insistat în „fișele" 
noastre anterioare.

în 1898 cu primul 
său opus Enescu des
chidea astfel dru
murile impunătoarei 
istorii a muzicii româ
nești a veacului XX.

IOSIF SAVA
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gende însă — și cele mai. carac
teristice vorbesc de un dualism 
în crearea lumii, sub înfățișarea 
unui fluture și a unui- vierme, 
a unui porumbel și a unui ră- 
țoi, a unui copil plutind pe o 
frunză și a unui demon Ga re 
tot bătea din aripi nea vând 
unde să se odihnească pe fața 
mării, sau a doi frați : unul în
țelept dar șchiop, altul întreg 
dar răutăcios și fără minte. în 
toate aceste legende, facerea 
pămîntului nu este rezultatul 
unui principiu metafizic, sau al 
unei înalte rațiuni arhitecto
nice — ci pur și simplu al unei 
situații concrete : al necesității 
celui de-al doilea termen al an
tinomiei creatoare, de a avea un 
punct stabil de odihnă pe valu- 
rile fără de odihnă ale mării. 
Crearea pămîntului este ima
ginată deci — în mitologia ro
mânească — de homo faber, de 
plugarul pentru care pămîntul 
a constituit, timp de milenii, 
singura realitate concretă și 
stabilă, pe care se putea sprijini 
în valurile zbuciumatei istorii 
a poporului nostru. Dar, în viața 
naturii, el a distins cu finețe 
două forțe, doar în aparență 
contradictorii, în realitate însă 
complinindu-se, ca în oricare 
dintre antinomiile fecunde ale 
vieții: pe de o parte, impulsul 
orb, brut, al naturii, de a crea, 
din sinea ei însăși noi forme, 
unele chiar monstruoase ; pe de 
altă parte, rațiunea inerentă ei 
însăși, finalitatea desăvîrșirii 
propriei sale opere, care selec
tează, ordonează și clarifică to
tul. Forța oarbă e întruchipată 
în ființa „Necuratului", care 
mai tîrziu a căpătat unele as
pecte și denumiri creștine : Sata-

ambiționează să aducă pămînt 
în numele lui și astfel îl pierde 
cu t-otul pînă să ajungă la su- 

, prafața mării. Doar la. a treia 
încercare consimte să aducă 
pămînt în numele amîndurora și 
de aceea vine cu foarte puțin. 
Din acest pămînt, Dumnezeu 
face- o „turtiță". abia atît de în
tinsă cît să .se poată odihni a- 
mîndoi. Ca orice plugar oste
nit de muncă, „Fîrtatul" a- 
doarme, iar „Nefîrtatul" vrea 
să-1 înece, ca să rămînă singur 
stăpîn. Rostogolindu-1 ca să-1 a- 
runce în mare, pămîntul însă 
se întindea, în oricare direcție 
s-ar fi îndreptat „Nefîrtatul". 
Trezindu-se, „Fîrtatul" a fixat 
pămîntul cu patru stâlpi așezați 
pe patru „pești mari". Cînd ei 
se mișcă, se produc cutremu
rele.

Pămîntul realizat astfel era 
însă imperfect. Se întinsese din
colo de marginile bolții cerești 
— adică ale orizontului — și era 
cu totul șes, fără nici o cută. 
Pe margini^ nu ploua deloc, iaT 
pe tot pămîntul n-avea unde să 
stea apa ploii. Atunci Dumne
zeu a chemat vietățile pământu
lui în ajutor. Mitologia româ
nească nu cunoaște etapele „Fa
cerii" : deodată cu pămîntul a 
apărut și viața pe el. Păsările 
au rîcîit șesul, făcînd văi pentru 
rîuri, iar ariciul i-a dat sfat să 
încrețească pămîntul, ca să în
capă în întregime sub cer — 
și astfel s-au născut munții și 
dealurile. în mitologia romă-; 
nească, deci, „Facerea lumii" e o 
operă coilectivă, în care natura 
însăși dă soluțiile și execută lu
crarea.

OVIDIU PAPADIMA
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INTILNIRE LA P.
Miercuri 22 mai, tovarășii 

Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Bujor Sion, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit cu dele
gația Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (Akel) 
care face o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din to
varășii Andreas Fantis, secretai

general adjunct al Partidului Akel, 
director al ziarului „Haravghi", 
conducătorul delegației, Kyria- 
kos Hristu, membru al Biroului 
Politic, și Grigorios Spiru, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Akel.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privitoare 
la activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă calda, tovărășească.

Simultanul de șah PRIN CORESPONDENȚĂ
al „Scînteii tineretului" UNUL CONTRA 60

INFORMAȚII
Tovarășul Alexandru Bîrlă- 

deanu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, a primit 
miercuri dimineața • pe Grey 
J. Lome, președintele Comi
siei pentru energia atomică din 
Canada, care se află într-o vi
zită în țara noastră, împreună 
cu o delegație de specialiști.

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea colaborării științifice 
în domeniul energiei nucleare 
între cele două țări.

★
în cursul zilei de miercuri, 

acad. Horia Hulubei, președin
tele Comitetului pentru ener
gia nucleară, împreună cu alți 
membri ai Comitetului, a avut 
convorbiri cu președintele Co
misiei pentru energia atomică 
din Canada, Grey J. Lome, și 
specialiștii care îl însoțesc, pri
vind colaborarea în domeniul 
aplicațiilor pașnice a energiei

nucleare între cele două insti
tuții.

★
în sala mică a Palatului au în

ceput miercuri după-amiază lu
crările celui de-al XII-lea Congres 
național de chirurgie, organizat 
de Uniunea Societăților de Știin
țe Medicale.

La această importantă reuniu
ne științifică iau parte academi
cieni, profesori, conferențiari, chi
rurgi, medici șefi de servicii, ca
dre medicale de specialitate din 
toate centrele universitare și din 
rețeaua chirurgicală de pe întreg 
cuprinsul țării. Sînt prezenți de 
asemenea, peste 80 de chirurgi, 
printre care numeroși specialiști 
de reputație mondială, din 17 țări.

★
Miercuri la amiază, în sala mică 

a Palatului Republicii Socialiste 
România s-au încheiat lucrările 
simpozionului internațional, con
sacrat problemelor ridicate de a- 
provizionarea cu căldură și ener
gie electrică a marilor ansambluri 
industriale.
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DISTINCȚIA TINEREȚI!
(Urmare din pag. 1)

ei, este doar una din nume
roasele scrisori ce ne-au sosit 
la redacție în urma Chemării 
C.C. al U.T.C. adresate tine
retului țării de a cinsti îm
plinirea -a 20 de ani de la 
încheierea lucrărilor pe ma
rile șantiere ale reconstrucției 
raționale cu noi și însemna
re realizări în munca volun- 
tar-patriotică.

Răspunsul unanim la aceas
tă chemare este însoțit, ca în 
cazul elevilor de la Liceul 
,,Mihail Eminescu" din Bucu
rești, de exprimarea darinței 
înflăcărate a numeroși ’tineri 
de a-și aduce contribuția la 
realizarea unor însemnate o- 
biective, muncind o perioadă 
de timp pe unul din șantiere
le patriei. Stabilirea de către 
C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale

și Aeriene a celor 4 Șantiere 
Naționale ale Tineretului — 
despre care am informat în 
ziarul de ieri — oferă astfel 
un cadru dintre cele mai 
prielnice pentru ca tinerii 
să-și poată împlini această 
dorință, pentru a-și înscri 
numele în cartea bogatelor 
tradiții ale muncii voluntar- 
patriotice, ale patosului și en
tuziasmului tineresc.

Este evident, de datoria 
comitetelor municipale, orășe
nești și județene ale U.T.C. 
de a veni în sprijinul tineri
lor, printr-un efort organiza
toric prompt și eficient, de-a 
ajuta tinerii să găsească, în 
mod organizat și fără opera
țiuni birocratice prelungite, 
drumul spre locurile de mun
că, spre împlinirea arzătoarei 
lor dorinți — aceea de a do- 
bîndi rîvnitul titlu de briga
dier al Șantierului Național 
al Tineretului.

DINAMOVIȘTII AU PIERDUT*
TREI SETURI ÎNTR-O ORĂ!...
La capătul a numai 61 de 

minute de joc efectiv, dinamo- 
viștii bucureșteni au capitulat 
în trei seturi — la 5, 5, 8 — în 
fața echipei Spartak Brno, 
campioana Cehoslovaciei în ca
drul meciului retur al finalei 
C.C.E. la volei. Chiar dacă, intim 
vorbind, nu spera nimeni în- 
tr-o victorie fermă, încă după 
meciul de la București, cîștigat 
de campioana noastră cu 3—1, 
ne așteptam totuși la o replică 
dîrză, onorabilă din partea

Corespondență 
telefonică de la 
VIOREL RABA

voleibaliștilor antrenați de 
Sebastian Mihăilescu. O re
plică pe măsura prestigiului 
dublei deținătoare a Cupei 
Campionilor europeni și — de 
ce nu — o replică pe măsura 
prestigiului de care se bucură 
școala românească de volei.

CLUBUL NAUTIC
STUDENȚESC

(Urmare din pag. I)

GALERIA
de cel din dreapta lui, va fi de a 
imita suficiența acestuia, sastisit 
de cîte „și mai grozave a văzut 
el la viața lui".

Se poate întîmpla și altfel dar 
cu aceeași înstrăinare finală, de 
jocul instructiv al teatrului. Luați 
la trei spectacole consecutive cîte 
o loja pentru copilul dumnea
voastră. Rezultatul ? Prima oară

se va duce din curiozitate de a 
vedea și de-acolo, a doua oară 
șă se facă văzut acolo, a treia 
oară va prefera cinematograful 
sau galeria stadionului unde se 
va simți în largul său. Cum vă 
place ? Copilul dv. în sala de 
cinema lăsîndu-se tentat, în întu
necimea sălii, de apucăturile peri
ferice ale străzii sau, cenzurat 
de penumbra și solemnitatea sălii 
de teatru, manifestându-se des-

chis, cum îi e vîrsta, în galeria 
acestuia ? Unde preferați pregă
tirea viitoarei vîrste a bunului 
gust : la Minunata Angelica sau 
la Livada cu vișini ? Pregătirea 
publicului matur de mîine vă lasă 
indiferenți, diriguitori ai scenelor 
noastre ?

Atunci aduceți în sală galeria, 
galeria vîrstei dv. de altădată.

Clubul „boboc" al sportu
lui bucureștean este, fără în
doială, „Clubul nautic stu
dențesc", constituit de puțină 
vreme. înființarea sa — ne 
spune tov. A. BĂLAN, secre
tar general al federației de 
specialitate, servește o necesi
tate obiectivă, căci în toată lu
mea elita acestui sport este 
formată din echipaje universi
tare, ele fiind de fapt și ini
țiatoarele primelor concursuri 
din istoria lui. Așadar, cele 
două „mari puteri nautice" 
bucureștene, Steaua și Dina
mo, vor avea un adversar ca
pabil să modifice monotonia 
clasamentelor, care azi par de 
neschimbat. Garanția viitoa
relor performanțe ne-o dau 
interesul manifestat de stu- 
denți pentru aceste sporturi, 
existența celor două baze nau
tice de la Tei și Herăstrău, 
cît și cadrele tehnice ce vor 
coordona pregătirile, căci 
printre antrenori se află „nu
me" de primă mărime dintre 
foștii performeri ca, Sergiu 
Zelinschi, Ion Bulucioiu, Mar
tin Bielz, Larion Fodor, iar 
secretarul clubului este maes
trul sportului Gh. Ispas.

Organizatoric, se va urmă
ri dezvoltarea tuturor verigi
lor care duc la performanță, 
începînd cu juniorii și ter- 
minînd cu viitorii membri ai

loturilor naționale. Pentru în
ceput, la fete se contează pe 
sportive de certă valoare, 
dintre care un număr de nouă 
fac deja parte din echipele 
reprezentative ale țării. La 
băieți, cei 70 de studenți-spoi- 
tivi provenind de la I.C.F., 
Institutul Politehnic și Univer
sitate, foști membri ale unor e- 
chipe sindicale, pot promova 
în scurt timp categorii supe
rioare. Cînd baza materială a 
Clubului nautic studențesc va 
fi pe deplin consolidată și va 
exista un număr suficient de 
ambarcațiuni pentru concurs 
și antrenamente, cît și mate
rialele auxiliare necesare, e- 
chipajele studențești vor fi 
certitudini pe lista performan
țelor sportului românesc. Spe
răm că atunci nu vor fi ui
tați cei ce le pregătesc azi 
antrenorii, și că stimularea lor 
pe linie profesională va fi fă
cută și în raport cu rezulta
tele obținute. Opinăm, de a- 
semenea, pentru înființarea u- 
nor cluburi nautice Studențești 
și în alte centre universitare 
cu tradiții, ca Timișoara, mai 
ales că aici condițiile natu
rale favorizează un sezon 
competițional prelungit. Cîști- 
gul ar fi de partea întregii 
ramuri sportive nautice,

DORIN TUDORAN
V. ARACHELIAN

I
Pe apele

APA PE OGOARE
(Urmare din pag. I)

Deltei

Pe teren, în mod inexplicabil 
n-a existat însă decît o sin
gură echipă — aceea a gazde-© 
lor. Jucătorii cehoslovaci ! Ei 
au avut în Pavel Schenk, Pet- 
lak și Zvoboda cei mai buni © 
oameni care au jucat fără gre
șeală. în timp ce în formația 
noastră Corbeanu, Cozonici, © 
Ganciu și Papugiu au fost de 
nhrecunoscut. Cele mai grave 
erori pot fi puse, fără îndoială, © 
pe seama unui dublaj mereu 
pe „contre pied“, a unui blo- 
caj efectuat la întîmplare și a © 
unui atac lipsit de nerv și in
spirație. (Ne miră faptul că a 
deși întreaga presă a insistat “ 
asupra acestor slăbiciuni ale 
echipei dinamoviste — evi- © 
dente și în primul meci — co- ™ 
rectarea lor s-a făcut doar 
prin declarații optimiste și nu © 
prin fapte). Singurele sclipiri 
le-a arătat Tîrlici, al cărui 
efort nedublat de ceilalți, și în © 
special Derszei, cu temutele 
sale mingi trase pe diagonale, © 
scurte, n-a salvat echipa de la “ 
o înfrîngere rușinoasă.

Ceva mai disputată a fost 
doar prima parte a setului I 
cînd Dinamo a egalat la 5. Dar 
două greșeli consecutive ale 
lui Corbeanu, alte două nesin- 
cronizări în atac și alte două 
mingi elementare, ratate în 
linia a doua, ne-au lăsat de
finitiv la 5 în timp ce pentru
gazde tabela electrică se juca © 
cu cifrele, oprindu-se în timp 
record la 15. Nimic altceva in
teresant. Poate doar scurta © 
declarație a președintelui co
legiului central de arbitri al 
F.R.V., C. Armășescu, prezent 
în sală : „Evoluția lamentabilă 
de azi a echipei Dinamo ne în
grijorează de două ori: atît 
în ce privește Cupa cît și în 
legătură cu situația voleiului 
nostru de performanță. în gene
ral"...

Ultima șansă oferită de dis
putarea celui de-al treilea joc 
— în Belgia, la 30 mai — nu 
trebuie anulată în întregime. 
Adversarii noștri nu sînt im
batabili. Cu o singură condiție 
ca Dinamo să redevină 
Diriamo, să recîștige potenția
lul de luptă cunoscut, să joace 
la capacitatea tactică dovedită 
de atîtea ori și care a consa
crat-o.

Alexandria, Bistrița (județtij 
Cluj) Mircea Vodă (județul Ialoe 
mița), baza de aprovizionare < 
cooperativelor agricole Iași șt 
altele.

Răspunzînd solicitării agricul# 
turii, îndeosebi după apariți^ 
Hotărîrii Comitetului Execuții 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliu-* 
lui de Miniștri cu privire la pre
venirea și combaterea efectelo? 
secetei, colectivele de muncă ala 
unităților industriale construc
toare și-au intensificat eforturile 
în scopul devansării termenelor 
de livrare. Colectivul Uzinei me
talurgice „Independența"—Sibiu, 
de pildă, a hotărît ca pînă la 30 
iunie să livreze toate agregate
le de pompe pentru irigații pre
văzute pentru acest an. Și hotă- 
rîrea s-a materializat în reali
zări. Din cele 600 de agregate 
planificate a se executa pînă la 
sfîrșitul anului. 450 au și fost 
expediate agriculturii,la celelal
te executîndu-se lucrări de 
montaj și probe tehnologice. în 
același timp, pe baza unor anali
ze temeinice, conducerea Minis
terului Construcțiilor a hotărît 
mărirea capacităților productive 
existente pentru acele produse 
necesare agriculturii: tuburi 
precomprimate, jghiaburi etc.

Eforturile ce se depun acum 
pe toate planurile se cer corela
te. în acest sens. Consiliul Su
perior al Agriculturii, conduce
rile celorlalte ministere, prin 
Comandamentul Central de pre
venire și combatere a efectelor 
secetei este necesar să adopte 
astfel de măsuri îneît în timpul 
cel mai scurt să asigure utiliza
rea la întreaga capacitate a tu
turor utilajelor existente în pro
ducție sau posibil de realizat. 
Deși precipitațiile căzute în ulti
ma vreme au anjeliorat întrucît- 
va nevoia de apă, eforturi sus
ținute în ce privește extinderea 
irigațiilor, efectuarea a cît mai 
multe udări se cer depuse în 
continuare.

tilajele ce aveau termene cer
te de livrare înspre 
trimestrului vor fi 
mult mai devreme, 
astfel, în fază de 
patru agregate de 
tip Brateș-600 a căror , 
este solicitată în sistemele 
terasa Brăilei și Jegălia. Prin 
devansarea termenului de livra
re cu aproape două luni de zile 
numai prin aceste utilaje se va 
asigura irigarea unui plus de 
600 hectare în amenajările amin
tite.

Uzina de pompe, care a livrat 
numai circa 60 la sută din utila
jele planificate pînă la 30 iunie, 
nu lucrează cu capacitatea 
maximă. Ne bazăm afirmația pe 
faptul că secția montaj lucrează 
și în prezent într-un singur 
schimb, turnătoria doar în două, 
iar schimbul trei la strungărie 
este incomplet. Nu sînt corelate 
astfel eforturile celor trei prin
cipale secții de producție ale uzi
nei, din care cauză foarte multe 
dintre pompele ce s-ar fi putut 
livra se află doar în stadiul 
de subansamblu.

Mari deficiențe se semnalează 
însă pe filiera „întreprindere 
furnizoare unitate de producție".

Bazele D.G.A.T.M. frînează li- 
vrarea Ia timp a produselor prin 

© motivări neverosimile. Săptămî- 
na trecută, de pildă, baza de a- 
provizionare a cooperativelor a- 

A gricole Chitila a refuzat Uzinei 
de pompe București mai multe 
agregate (după ce uzina, deși nu 
era obligată, le-a adus cu mij
loace proprii pînă în depozite) 
pe simplul motiv că nu avea cu 
cine să le descarce. Alte unități 
sau baze de aprovizionare refu
ză pompele necesare irigării in- 
vocînd motivul că nu le-au co
mandat (cu toate că sînt cuprin
se în repartițiile înaintate uzinei 
de către Consiliul Superior al 

© Agriculturii sau Uniunea Națio- 
W nală a Cooperativelor). Aseme

nea situații au existat și la în- 
© treprinderile agricole de stat

sfîrșitul 
realizate 
Se află, 
recepție 

pompare 
prezență 

din

GH. FECIORU 
N. COȘOVEANU

ARBITRARIUL
DETRONAT

■ (Urmare din pag. I)

EXAMENE 
DE ADMITERE 

îndrumătorul pentru admiterea în 
școli profesionale și liceele de speciali
tate apărut de curînd precizează, prin
tre altele, că în liceele de specialitate 
concursul de admitere se va desfășura 
în două sesiuni î SESIUNEA DE VA
RĂ ÎNTRE 18—27 IUNIE și SESIU
NEA DE TOAMNĂ ÎNTRE 2 și 9 
SEPTEMBRIE. Pentru sesiunea de 
vară, înscrierile se fac între 1—15 iu
nie, iar pentru sesiunea de toamnă 

august. LA CURSURILE

va avea loc între 2 și 9 
înscrierile efectuîndu-se 
august.

între 15—31 august. LA CURSURI 
SERALE ȘI FĂRĂ FRECVENȚĂ, 
cest examen i 
septembrie, 
între 15—31 —o—

îndrumătorul pentru școlile profesî-

CHEMAREA DELTEI
Delta este darul minu

nat pe care-1 face uscatului, 
neobositul „Danubiu" îna
inte de a se pierde în apele 
mării. Este pămînțul con
trastelor și al curiozităților, 
dar care rămîne un imens 
„laborator geologic și bio
logic în care totul este în 
prefacere".

Delta este frumoasă ori- 
cînd, dar primăvara, parcă 
e mai frumoasă. O nouă ti
nerețe se naște aici, totul 
este proaspăt și soarele în
călzește acest pămînt nou. 
Primăvara, „Delta Dunării" 
trăiește marele 
al reîntoarcerii
care dau Deltei un 
deosebit, sporindu-i 
jul.

Aici este locul de 
nire al tuturor

eveniment 
păsărilor 

farmec 
mira-

întîl-
păsărilor

din lume. Peste 360 de spe
cii, sălășluiesc în Deltă. As
cunse în lanurile de stufă
riș și plaur plutitor, tră
iesc aici cele șapte tipuri 
ale palearticului (tipul ar- 
tic, siberian, european, me- 
diteranian, mongol, tibetan 
și chinez).

Aproape tot soborul de 
păsări dintre tropice și cer
cul polar, trece pe aici. O 
frumoasă pasăre cu penajul 
roșu care vine tocmai din 
îndepărtata Deltă a Nilului, 
este flamingo.

Dintre toate păsările, spe
cificul Deltei Dunării îl dă 
pelicanul, care alături de 
călifarul roșu și cel alb al
cătuiesc specii de tip mon
golic. Pelicanul constituie o 
comoară a Deltei.

Deseori apele canalelor

onale precizează că examenul de ad
mitere se va desfășura astfel : probele 
scrise între 4 și 5 iulie, iar probele ora
le între 6 și 12 iulie. Dacă locurile pla
nificate nu vor fi completate, va fi or
ganizată o altă sesiune între 3 și 10 
septembrie. Pentru SESIUNEA DE 
VARĂ înscrierile vor începe la 1 iu
nie, iar pentru SESIUNEA DIN 
TOAMNĂ între 15 și 31 august. Acest 
concurs va consta din probe scrise și 
orale la limba română și matematică, 
din programa de studii a școlii gene
rale.

Festival de muzică ușoară
In municipiul Turda a avut loc 

în seara zilei de 21 mai a.c. un 
reușit concurs de muzică ușoară. 
O selecționare prealabilă a reți
nut din 40 de soliști și 10 or
chestre de muzică ușoară, un nu
măr de 20 și respectiv 5 concu- 
renți. Biletele puse în vînzare 
s-au epuizat mai repede chiar 
decît se scontase. Peste 600 de 
spectatori au aplaudat cu căl
dură pe candidații la titlul de 
laureați ai acestui prim festival 
de muzică ușoară de la Turda.

Pentru a satisface un public mai 
larg, festivalul va fi reluat 
în alte cîteva spectacole din 
comunele apropiate și în ca
drul unei serbări cîmpenești de 
la Cheile Turzii. Gustate mult 
de un larg public, antrenante 
pentru tineret, asemenea acțiuni 
merită o largă extindere.

se bifurcă, se întretaie pur- 
tîndu-te pe drumurile lor 
tainice, ca printr-un^ labi
rint. Apar în fața călătoru
lui un număr infinit de co
ridoare străjuite de gene de 
stuf și păpuriș, cu tainice 
luminișuri, acoperite de 
nuferi galbeni și albi. Pe 
lîngă țărmuri apar în splen
dide culori trandafirii, cri
nul de baltă, săgeata apelor, 
iar în stufăriș lucește mă
ciulia argintie a fructelor 
de șovar. O simfonie de 
forme și de culori îmbată 
privirea călătorului care 
emoționat aleargă neobosit 
neștiind asupra cărei frumu
seți să se oprească în miri
fica „Deltă a Dunării".

IOANA VASILIU

O noua tradiție
ZIUA SCOLII5

Duminică, 26 mai, Liceul 
„Tudor Arghezi“ din Craio
va va sărbători pentru prima 
dată o zi a sa. în întîmpina- 
rea ei, elevii liceului au ini
țiat și desfășurat sesiunea 
de referate a cercurilor pe 
obiecte, iar în urmă cu cîte
va zile, un grup de elevi a 
poposit la Mărțișor, pentru 
a depune o coroană de flori 
pe mormîntul poetului. Pen
tru a-1 cinsti pe poetul al 
cărui nume îl poartă liceul, 
în cadrul zilei școlii se va 
semna actul de naștere al. 
primei societăți literare a e- 
levilor ce se va numi „Tu- 
dor Arghezi". Tot atunci va 
apărea și primul număr 
revistei școlii. Titlul ei 
duce cu gîndul la o altă re
vistă cunoscută : „Bilete de 
ucenici". în sfîrșit, vor avea 
loc spectacole artistice, în
treceri sportive între clase, 
dans pînă seara tîrziu. Zile
le care au mai rămas sînt 
încărcate de emoții si ne
răbdare. E firesc. Asistăm la 
nașterea unei noi tradiții.

M. DUMITRU

MARIANA GREIG
subredacția „Scînteii tineretului 

la Cluj
............................................. ...................

al
ne
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TEMPLUL ZEIȚEI ISIS
Recent, cercetătorii englezi 

au descoperit in apropierea 
piramidei Sakkara (R.A.U.) 
ruinele unui templu închinat 
zeiței Isis, avînd o vechime 
de 2500 de ani.

EXPOZIȚIA FLORILOR
Recent în localitatea olan

deză Lisse s-a deschis o in
teresantă expoziție de flori, 
în acest an în grădina „Keu- 
kenhof", considerată a fi cea 
mai mare grădină de flori 
din Europa, au fost plantate 
5 milioane de zambile, lalele 
și narcise. în Olanda sînt 
aproximativ 700 de întreprin
deri care se ocupă cu floră- 
ritul care au exportat anul 
trecut. în 120 de țări ale lu
mii, flori în valoare de 357 
milioane guldeni.

JUNGLA TARZANLAND
Fostul campion olimpic 

Johnny Weismuller, care a 
interpretat rolul principal în 
numeroase filme din seria 
„Tarzan", și-a anunțat in
tenția de a construi un centru 
de atracții turistice în statul 
Florida. Potrivit planurilor, 
pe o suprafață de 80 km 
în apropierea orașului Orlan
do va fi construită o ade
vărată junglă numită „Tar- 
zanland", care va cuprinde 
casa de lemn a lui Jane, lea
gănul lui Tarzan, insula lui 
Cheetah, laguna lui Tarzan și 
un sat african autentic. Com
plexul urmează să se des
chidă în aproximativ doi ani 
și va costa 10 milioane do
lari. Aici vor exista un mo
tel, un heliport, un stadion 
acvatic.

enunțate la începutul rîndurilor 
de față.

Ajunși în acest punct trebuie 
să spunem însă că cele descrise 
mai sus reprezintă numai o față 
a medaliei. în Blocul Tineretu
lui se petrec unele anomalii 
pentru care nu numai adminis
tratorul e de vină. Modul în 
care mențin tinerii locatarii cu
rățenia, și așa precară făcută de 
personalul de serviciu, lasă 
foarte mult de dorit. Eram, de 
pildă, prezent cînd unul din ti
neri din camera nr. 18 a venit 
din oraș și, îmbrăcat, încălțat 
cum era, și-a consumat nestin
gherit orele de odihnă. S-au 
petrecut și se mai petrec și alte 
cazuri de deteriorare a bunuri
lor obștești. Ne dăm părerea că 
în astfel de situații e bun pro
cedeul „cine strică, plătește". Cu 
precizarea că nu un singur om, 
și nu în pripă, să se ia hotă- 
rîri care se dovedesc a nu fi în
totdeauna temeinic fondate.

Astfel de lucruri au însă ex
plicații mai adinei. Acolo nu 
există un comitet de bloc, nu se 
desfășoară nici un fel de acțiuni 
educative, fiecare din locatari 
procedînd după cum îl taie 
capul. „Și sînt vreo 10—15, ni se 
spune, din cei 200 pe care capul 
nu-i duce decît la rele". Alege
rea unui comitet de bloc, înso
țită de punerea la zi a regu
lamentului, ni se pare de aceea 
a fi măsura nr. 1.

Foarte multe lucruri legate 
de educația tinerilor locatari 
sînt însă într-o strînsă și inter
dependentă legătură cu condi
țiile materiale ce li se- creează. 
Mobilier sărăcăcios, uzat și 
parauzat, paturi ale căror 
plase mențin pentru multă 
vreme și cum nu se poate mai 
bine forma celui ce a dormit în 
ele, mese și scaune necorespun
zătoare — toate nu au darul să 
dezvolte la tineri respectul pen
tru condițiile create. Sînt apoi 
săli special create pentru a pri
mi musafiri, pentru a citi o 
carte fără să deranjezi pe alții, 
pentru a viziona un film la tele
vizor sau a asculta un buletin 
de știri, muzică la radio. Dar și 
aici lipsește interesul gospoda
rilor. De aceste lucruri ar tre
bui să știe și conducerea între
prinderii de Gospodărie Locati- 
vă, întreprindere ce primește 
lunar banii rezultați din chirii, 
și Comitetul Municipal al U.T.C

întrebări scrisoarea sosită la re
dacție ne dă un răspuns în cîte
va rînduri care, veți înțelege, 
nu ne pot face încă o imagine 
concretă a condițiilor.

„De vreo opt zile nu am unde 
dormi, nu am unde mă spăla, 
unde mă schimba și învăța. Am 
fost nevoit să absentez de la 
școală pentru a căuta gazdă... 
Așa am ajuns să stau noaptea 
prin gară, prin parcuri, să dorm 
în podul fabricii, iar dimineața 
să mă scol și să lucrez pînă la 
ora 15,00. Prietena mea stă la la
boratorul spitalului unde lucrea
ză, iar noaptea doarme tot acolo 
pe o ladă în care se țin lemnele 
de foc. Nu am cunoștință de nici 
o sentință atît de drastică pen
tru niște „abateri" închipuite".

Și în final : „Vă rog să mă 
credeți că nu urmăresc a umbri 
activitatea tovarășului adminis
trator, din a cărui cauză eu 
pe drumuri, dar acestea 
faptele".

într-adevăr, mergînd la 
locului am constatat că așa 
lucrurile. în discuția avută cu 
administratorul blocului, în fața 
conducerii I.G.L.-ului, domnia 
sa a recunoscut că n-a avut nici 
o probă care să justifice eva
cuarea dar că a vrut să preîn- 
tîmpine nu știu ce situații.

întîmplarea e plină însă de 
curiozități pentru că, ajungînd 
la Bîrlad, am aflat că tînărul 
M. M. era deja reprimit în bloc. 

_ Cum ? Prin ce miracol ? A mai 
© intervenit cineva din partea au

torităților locale ? Nicidecum. 
Despre așa ceva n-a știut nici 

© organizația U.T.C. a fabricii, nici 
comitetul sindicatului, nici chiar 
mulți dintre colegii de muncă. 

• L-a reprimit însuși tovarășul
Vasile Obreja care, după cîte se 
vede, face și desface evacuări 

—. după cum crede de cuviință. Un 
© mobil a existat, totuși.

— Măi băiete, i-a spus admi
nistratorul într-o zi, te ții de 

© potlogării și ai s-o încurci (cu- 
vintele au fost însoțite de un 
caracteristic semn făcut cu de- 
getul, semn care vroia parcă să 

© spună : ti-arăt eu ție).
Marcel l-a rugat totuși să-i 

spună mai precis despre ce e 
© vorba. Atunci administratorul 

i-a pomenit de scrisoarea trimi
să redacției noastre, completînd:

— Foarte bine, poate mă ajuți.
„Cum adică să-1 ajut eu pe 

tovarășul Obreja", a gîndit au- 
• torul scrisorii. Ce-a vrut să spu

nă oare prin acest — poate mă 
ajuți ?“ Și temîndu-se de un a- 
jutor prea serios tînărul si-a ne- 

© gat scrisoarea și a dat fuga la 
poștă pentru a ne comunica cele

©

stau 
sînt
fața 
stau

JP.w S. La plecarea din Bîrlad 
căpătasem promisiunea că în a- 
ceeași seară (sîmbătă 13 aprilie) 
va fi reprimită în bloc și tînăra 
M. T. Ce se întîmpla cu ea ?

I. BODEA
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Cuvintarea ambasadorului N. Ecobescu in Comitetul Politic 

al

NEW YORK — Trimisul 
special Agerpres, Nicojae Io
nescu, transmite : .în ședința 
de miercuri după-amiază a Co
mitetului Politic al Adunării 
Generale care dezbate proiec
tul tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare, a luat 
cuvîntul delegatul român, am
basadorul Nicolae Ecobfcscu, 
care după ce a subliniat că 
popoarele, națiunile din în
treaga lume sînt aaînc intere
sate.în dezvoltarea lor econo
mica, socială, în asigurarea 
unor condiții de viață civili
zată, demne de cuceririle pe 
care știința și tehnica le-au 
înregistrat în epoca noastră, 
ceea ce presupune ca o premi- 
ză esențială întărirea păcii și 
saqjirității internaționale, a 
spus :

Republica Socialistă Româ
nia acționează în mod consec
vent și hotărît pentru realiza
rea dezarmării nucleare, pen
tru lichidarea armelor atomi
ce, a stocurilor existente, și 
încetarea producției unor ase
menea arme — calea sigură de 
eliminare definitivă a perico
lului războiului nuclear. Gu
vernul român se pronunță tot
odată pentru măsuri cu carac
ter parțial, tranzitoriu, cum 
este, de exemplu, încheierea 
unui tratat privind interzice
rea răspândirii armelor nu
cleare.

Discuțiile pe marginea pro
iectului de tratat se desfășoară 
în .prezent; a spus N. Ecobescu, 
în cea mai reprezentativă or
ganizație mondială, chemată 
sa se ocupe de problemele pă
cii și securității — Organiza
ția Națiunilor Unite.

Delegația română consideră 
din 

18 
în 

ar- 
o 

pe 
in-

că negocierile laborioase, 
cadrul Comitetului celor 
state pentru dezarmare 
chestiunea neproliîerări-i 
melor nucleare constituie 
etapa necesară par^lirsă 
cafea realizării unui acord 
ternațional folositor și viabil. 
România și-a expus în spirit 
constructiv punctul său de ve
dere atît asupra textului con
cret al proiectului de tratat cît 
și asupra caracterului și mer
sului- negocierilor în vederea 
elaborării acestuia.

Proiectul ' de tratat supus ini
țial dezbaterilor Comitetului 
de la Geneva a cunoscut îm
bunătățiri prin includerea u- 
nora dintre propunerile făcu
te de unele state participante, 
inclusiv România. Convingerea 
noastră, a subliniat reprezen
tantul țării noastre, este că 
posibilitățile de îmbunătățire 
a textului nu s-au epuizat și 
că dezbaterea prezentă din 
Organizația Națiunilor Unite 
constituie o ocazie prielnică 
pentru examinarea atentă și 
multilaterală a proiectului de 
tratat, dînd astfel expresie nă
zuințelor comune ale națiuni
lor de a găsi cele mai cores- 
punăzătoare soluții probleme
lor primordiale ale omenirii 
contemporane — pace, secu
ritate, progres.

Este firesc ca în abordarea 
acestei importante chestiuni să 
se pornească de la anumite ce
rințe de bază care, după 
rerea guvernului român . 
buie să constea în aceea ca 
tratatul să asigure pași con- 
creți în direcția dezarmării 
nucleare, să confere garan
ții de securitate statelor 
renunță la procurarea 
melor nucleare, să nu 
piedice sub nici o formă 
desfășurarea cercetărilor știin
țifice și folosirea în scopuri 
pașnice a energiei atomice de 
către toate țările

ce
ar-
îm-

Executiv al C. C. al II. C. I.
Potrivit unui comunicat transmis 
de agenția Taniug, în cadrul șe
dinței comune a Prezidiului și a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care a avut loc la 20 mai, 
a fost ascultată și aprobată infor
marea prezentată de Iosip Broz 
Tito, președintele V.C.I., cu pri
vire Ia Vizitele făcute $n Japonia, 
Mongolia, Iran și convorbirile de 
la Moscovă ș| cu privire la con
sultările îii vederea unei noi con
ferințe £ țărilor neangajate.

Lst ședința ad fost examinate 
noile fenomene și procese care se 
petrec în lume. Politica imperia
lista suferă o serie de înfrîngeri 
grele, un rol deosebit de impor
tant revenind, în acest sens, lup
tei eroice a poporului vietnamez, 
în întreaga lume se întărește; re
zistența față de politica de forță, 
devin tot mai puternice cererile 
pentru aplicarea consecventă a 
politicii de cooperare internațio
nală pe baza egalității, respec
tării independenței naționale și 
depășirii divizării în blocuri. Dez
voltarea țărilor socialiste are o in
fluență tot mai directă asupra e-

Adunării Generale a O. N.

cu alte 
Geneva 
tratatul 

să 
de

România, împreună 
state a susținut la 
punctul de vedere că 
de neproliferare trebuie 
facă parte dintr-un lanț 
măsuri a căror finalitate să o 
constituie eliminarea definiti
vă a pericolului nuclear. Prin 
încheierea unui tratat de 
neproliferare a armelor nu
cleare se pot crea condiții fa
vorabile pentru înfăptuirea 
unor asemenea pași, prin în
corporarea angajamentului dc 
a se întreprinde măsuri pri
vind trecerea la dezarmarea 
nucleară,

O altă coordonată de . bază 
a tratatului de neproliferare 
privește garanțiile de securita
te pe care acesta urmează să 
le confere statelor nenucleare. 
Delegația română susține 
punctul de vedere, larg reflec
tat în cadrul lucrărilor comi
siei conform căruia este nece
sar ca neproliferarea armelor 
nucleare să fie înfăptuită în 
cohdițiile asigurării tuturor 
națiunilor care renunță la a- 
ceste arme că nu vor fi nici 
odată victime ale unei agresiuni 
atomice sau ale amenințării cu 
folosirea armei nucleare îm
potriva lor. Statele nucleare ar 
trebui să se angajeze solemn 
că. niciodată și în nici o îm 
prejurare nu vor folosi arme
le ni Jeare și nu vor amenin
ța cu folosirea lor împotriva 
statelor care nu le posedă și 
se obligă să nu producă și să 
nu dobândească asemenea 
arme.

Dar, energia nucleară poate 
constitui, folosită în scopuri 
pașnice, o pîrghie indispensa
bilă, de importanță hotărîtoa- 
re a dezvoltării generale eco
nomice, științifice și tehnice a 
oricărui stat. De aceea, fiecare 
țară dorește să nu-și vadă în 
nici un fel îngrădite posibili
tățile folosirii energiei nuclea
re în scopuri pașnice, atît în 
ceea ce privește mijloacele 
proprii, cît și accesul la sur
sele de aprovizionare cu ma
teriale fisionabile, 
sionabile speciale, 
nuclear, precum și 
țiile științifice și 
privind utilizarea 
energiei atomice. Tratatul de 
neproliferare trebuie să consti
tuie o bază legală solidă pen

produse fi- 
echipament 
la informa- 
tehnologice 
pașnică a

• DEL’AjAȚIA guvernamen
tală română, condusă de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, a- 
flată în vizită în Zambia, a fost 
primită de președintele Republi
cii, dr. Kenneth David Kaunda, 
cu care a avut o convorbire cor
dială.

Delegația a purtat, de aseme
nea, discuții la conducerile u- 
nor ministere economice și la 
Ministerul de Externe în pro
bleme privind dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor dintre Ro
mânia si Zambia.

• După o vizită de șase zile 
în R. S. Cehoslovacă, delegația 
militară sovietică în frunte cu 
mareșalul A. A. Greciko, minis
trul apărării al U.R.S.S., a pără
sit Praga plecînd spre patrie.

In timpul vizitei, anunță agen
ția C.T.K., delegația militară so
vietică a făcut cunoștință cu 
noul comandament al Armatei 
Populare Cehoslovace, a făcut 
un schimb de experiență și a dis
cutat probleme 
proc.

de interes reci-

continuă seria 
După trecerea,

• IN Algeria 
naționalizărilor, «upa »recerea, 
săptămîna trecută în proprieta
tea statului a tuturor societăților 
de distribuție, depozitare și co
mercializare a produselor petro- 

voluției în lume. Construirea so
cialismului implică o serie întrea
gă de greutăți și contradicții.

Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, se arată în comunicat, por
nește de la premisa că învingerea 
contradicțiilor din dezvoltarea in
ternă a țărilor socialiste luate in
dividual este un drept suveran al 
țărilor și partidelor respective, iar 
respectarea acestui drept este în 
interesul profund al dezvoltării 
socialismului.

Actuala situație din Cehoslo
vacia, unde „forțele progresis
te, în frunte cu partidul comu
nist, bucurîndu-se de sprijinul 
larg al oamenilor muncii cehi și 
slovaci, au trecut Ia rezolvarea 
contradicțiilor interne, deschi
de noi posibilități pentru a 
firmarea socialismului și democra
ției socialiste". U.C.I. și oamenii 
muncii din Iugosalvia, se arată 

• în comunicat, sînt convinși că a- 
cestd forței vor găsi soluții pen
tru problemele și Sarcinile care le 
stau în față. 

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA! București. Plata ..Scânteii*. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzorij voluntari din întreprinderi și instituții. Telefon 17.60.10 Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Scinieii*.

U
tru o fructuoasă și necesară 
cooperare internațională 
acest domeniu. Trebuie.
dar. să se ridice o stavilă de 
nădejde în calea răspândirii 
armelor nucleare și nici de- 
cum să se creeze obstacole fo
losirii pașnice a energiei ato
mice,

Referindu-se la măsurile de 
control în cadrul tratatului, 
vorbitorul a arătat că obliga
țiile asumate de către părțile 
contractante să fie circumscrise 
la obiectivul acestuia — ne
proliferarea armelor nucleare. 
Controlul nu trebuie extins 
ne justificat asupra unor do
menii care, prin natura lor, 
nu implică riscul proliferării 
armelor nucleare. împărtășim 
opinia că, în cazul nerespectă- 
rii acestui principiu, exercita
rea controlului s-ar putea 
transforma într-o frînă a acti
vității statelor în domeniul fo
losirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

Unui tratat destinat să stabi
lească, anumite raporturi ju
ridice într-un domeniu atît de 
mobil ca cel al energiei nu
cleare, a arătat, de asemenea, 
vorbitorul, trebuie să-i fie 
propriu un sistem capabil să 
sesizeze schimbările survenite 
și să pună în mișcare un me
canism care să asigure neînce
tat buna lui funcționare.

Avînd în vedere aceste ca
racteristici menite să-i confere 
o trăinicie deosebită alături de 
alte componente indispensabi
le ce și-au găsit deja oglindi
rea în text, tratatul va consti
tui, a spus în încheierea inter
venției sale Nicolae Ecobescu, 
o măsură necesară, corespun
zătoare intereselor țărilor lu
mii,

România se pronunță pen
tru încheierea tratatului de 
neproliferare a armelor nucle
are, la realizarea căruia a cău
tat și caută, împreună cu cele
lalte state să-și aducă contri
buția. Ea concepe acest instru
ment internațional ca un mij- 
lor eficient împotriva perico
lului atomic, ca o măsură de 
destindere internațională, ca 
o contribuție la întărirea păcii 
și securității popoarelor care 
Să aibă ca rezultat dezvolta
rea încrederii și colaborării 
între state,

Here, asigurîndu-se prin aceasta 
Societății naționale Somatrach — 
monopolul asupra întregului sis
tem de distribuție, un comunicat 
al Consiliului Revoluției difuzat 
mart» seara a anunțat naționali
zarea a încă 27 de societăți cu 
capital străin.

• MIERCURI a sosit la Mos
cova într-o vizită oficială Mi
chael Stewart, ministrul de ex
terne al Marii Britanii. La sosi
re, oaspetele a fost întîmpinat 
de Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. 
între cei doi miniștri vor avea 
loc timp de două zile convorbiri 
referitoare la probleme de in
teres reciproc pentru cele două 
țări. • •••••••• • ••••••••••

într-ade- 
luminii 
trasate

Afirmam 
portaj că, 
Belgrad, — 
traducerea ad literam a nume
lui său —, privirile îți sint a- 
trase de linia elegantă a noi
lor construcții, de rafinamen
tul concepției arhitecturale, 
de calitatea estetică a finisa
jului. Noua arhitectură belgră- 
deană se remarcă, 
văr, prin abundența 
care inundă spațiiîe, 
intr-un stil de maximă utili
tate practică, prin folosirea 
materialelor moderne, dar și 
printr-o lipsă de uniformizare, 
în punctele sale cele mai rea
lizate. Atenția egală la „inte
rior" și „exterior" convertită 
în unicitatea unor ansambluri 
mi-am explicat-o și printr-un 
amănunt conceptual care-și 
pune amprenta asupra mun
cii de proiectare : individuali
zarea autorului ideii de bază, 
a autorului prototipului. Iugo
slavii folosesc și astăzi, în 
ciuda lucrului colectiv, fără de 
care nu se mai poate concepe 
munca de proiectare, acel a- 
mănunt pe care-I remarcăm 
cînd cercetăm vechi clădiri; 
— inscripția cu numele arhi
tectului — autor, sau al între
prinderii. cind este cazul.

Avantajele acestui procedeu 
se materializează tocmai în 
faptul că, deși încadrate în
tr-un sistem general de urba
nizare și planificare a con
strucției, ansamblurile arhi
tectonice își păstrează indivi
dualitatea, sînt opera cuiva, 
care are nume — cunoscut fiind 
de toți — persoană sau co
lectiv care poate fi apreciat 
ori nude opinia publică, în ra
port de aceasta primind sau 
nu alte comenzi (fapt de care

într-un recent re- 
drumețind prin 
„orașul alb“, în

A

Votul din parlamentul france;

în 
așff

R. F. a GERMANIEI, 
pect de la recentul raliu al 
studenților din Nurnberg. 
organizat împotriva măsu
rilor de legislație excepțio

nală

Vizita delegației
condusă de tovarășul

Dumitru Popa 

în U. R. S. S
Delegația Comitetului Munici

pal București al P.C.R. și a Con
siliului Popular ai Municipiului 
București, condusă de tovarășul 
Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, a făcut, miercuri, o vi
zită la sediul Comitetului Exe
cutiv al Sovietului Orășenesc 
Moscova. Președintele comitetu
lui, V. F. Promîslov, a vorbit 
oaspeților despre activitatea So
vietului, despre dezvoltarea 
gospodăriei orășenești și planul 
de construcție și de reconstruc
ție a capitalei sovietice.

A luat parte Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S.

în cursul zilei, membrii dele
gației au vizitat Combinatul de 
elemente prefabricate din beton 
și noi cartiere de locuințe din 
Moscova.

MARȚI. la Londra prețul au
rului a crescut din nou, înre- 
gistrînd Mirsul de 42,60 dolari 
uncia. In comparație cu nivelul 
de săptămîna trecută, noul curs 
al aurului reprezintă o creștere 
a valorii unei tone cu 112 000 
dolari.' In același timp, cursul 
lirei sterline a continuat să 
scadă, ajungînd la paritatea de 
2,3847 față de dolar. Banca An
gliei a trebuit să intervină e- 
nergic pentru sprijinirea lirei 
sterline ia bursa de valori.

• MAGDA Ianculescu, artistă 
emerită, solistă a Operei Româ
ne din București, și-a încheiat 
turneul în Gruzia, 

depinde în ultimă instanță sa
larizarea sa și a personalului, 
prestigiul în meserie rasfrîn- 
gîndu-se direct asupra cîștigu- 
lui, devenind un mijloc de co
recție, care te obligă să ai 
idei, să muncești bine).

La Belgrad, cînd remarci e- 
leganța aeroportului, ți se răs
punde ca o concluzie : „acolo 
a construit întreprinderea Rat
ko Mitroyici". Adică este nor
ma! să-ți placă, întreprinderea 
fiind de încredere. în liniile 
de beton care au regularizat 
estetic cursul apelor Savei, ci
tești numele întreprinderii 
,Miliutinovici", iar cînd am 
admirat pe un panou o foto

Călătorind prin Iugoslavia

Inscripții in „orașul alb
grafie cu un frumos peisaj 
montan modernizat, mi s-a 
răspuns : „tot întreprinderea 
Miliutinovici îi este autor".

Insesizabile la prima vedere 
fiind aproape de neprevăzut 
urmările resortului economic 
de care vorbeam în planurile 
de intimitate a creației, amă
nuntul duce la efecte dintre 
cele mai salutare, omul trans- 
mițîndu-și lucrării însăși mîn- 
dria existenței sale, a capaci
tăților și chiar filozofia sa a- 
supra vieții. Vizitînd locul 
unde au fost adunate, spre e-
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Miercuri 
terile în Adunarea Națională 
Franceză pe 
țiunii de cenzură prezentată de 
Federația Stîngii democrate 
și socialiste și de P.C. Francez 
împotriva politicii economice, 
sociale și universitare a 
nului francez.

Edgar Pisani — fost 
tru al agriculturii și 
Capitant, membri ai partidului 
Uniunea democrată pentru 
cea de-a V-a republici au 
anunțat că vor vota în favoa
rea moțiunii de cenzură și vor 
renunța apoi la mandatele 
deputat.

în cursul dezbaterilor 
luat cuvîntul o serie 
deputați care au sprijinit mo
țiunea de cenzură. Luînd cu
vîntul secretarul general al 
Partidului Comunist Francez 
Waldeck Rochet a arătat că

de

au 
de

V

FRAMÎNTĂRiLE
PARIS 22 — Corespondentul 

Agerpres, transmite: Mișcarea 
grevistă din Franța continuă să 
se extindă. La o săptămână de 
Ia începutul acestei mișcări nu
mărul oamenilor muncii, aflați în 
grevă, a atins miercuri cifra de 
10 milioane cuprinzind indus
triile metalurgică, construcții de 
mașini și automobile, siderurgică, 
petro-chimice, textilă, serviciile 
publice și ale sănătății, transpor
turile feroviare, urbane și ae
riene, învățământul, bibliotecile 
băncile, marile magazine, minele, 
radioteleviziunea, teatrele și ci
nematografele, poșta și teleco
municațiile, arsenalele, centra
lele nucleare civile și militare, 
marina comercială, vămile și 
chiar unele dih renumitele loca
luri de distracție pariziene care 
au fost închise sau ocupate de 
salariați. Singura excepție o con- 
stiuie distribuirea apei și curen
tului electric, ca urmare a acor
dului intervenit între sindicate. 
La inițiativa Confederației Ge
nerale a Muncii se asigură apro
vizionarea minimă necesară a 
populației cu produse alimentare 
și articole farmaceutice.

în întreprinderi, laboratoare, 

ternizarea memoriei, trupuri
le celor căzuți pentru elibera
rea capitalei iugoslave ocupată 
de fasciști in timpul celui de 
al doilea război mondial am 
citit încă de Ia intrare nume
le sculptorului care a făcut 
planul ansamblului — Anton 
Angrutincici. Originalitatea 
proiectului său stă în origina
litatea concepției sale : ceea ce 
rămîne după un om care s-a 
jertfit cu simplitate datoriei, 
pare a spune el, este urma albă 
a amintirii, așa cum o ghicim 
în fragmentele de ziduri ale 
cine știe căror cetăți de de
mult dispărute. Sculptorul- a 
scris numele celor căzuți . în 

apriga luptă pe niște simple 
lespezi, aidoma pietrelor dt 
rîu, și le-a împrăștiat printre 
tufele de arbuști din parc, sub 
care dorm soldații. O confun
dare a eroilor cu istoria — 
conservată în tăria pietrei, în 
tăcerea și puterea ei de a vor
bi despre timp și fapte su- 
gerînd laconicul gînd — „aici 
a fost un om".

O idee originală, personală 
— se materializează astfel (cîș- 
tig evident!) într-un colț ori
ginal al Belgradului. Celebrul 
Mestrovici, atingînd cu dalta

gata sâ-și asume 
și să participe la 
care să deschidă

P.C.F. „este 
răspunderile 
un guvern 
calea socialismului".

în încheierea dezbaterilor a 
vorbit primul ministru, Geor
ges Pompidou.

Miercuri seara s-a anunțat 
oficial că moțiunea de cenzură 
a fost respinsă. în favoarea ei 
au votat 233 de deputați. Pen
tru adoptarea ei ar fi fost ne
voie de o majoritate absolută, 
de 244 de voturi.

Seara tîrziu, președintele de 
Gaulle l-a primit pe premierul 
Pompidou. Agenția France 
Presse anunță că joi dimineața 
va avea loc o ședință a Consi
liului de Miniștri, care va 
adopta o serie de hotărîri im
portante. După cum a anunțat 
premierul francez în cursul 
dezbaterilor din Adunarea Na
țională guvernul va fi rema
niat.

DIN FRANȚA
ateliere și birouri ocupate, au 
fost constituite Compete de gre
vă. Acestea organizează aprovi
zionarea greviștilor, întărirea 
mișcării și legăturile cu alte uzi
ne din ramura respectivă.

Cele două mari centrale sindi
cale franceze, Confederația Ge
nerală a................
C.F.D.T.
miercuri
este prea puternică pentru a pu- 

„promisiuni 
de 

muncitoare, 
organizațiilor

Muncii (C.G.T.) și 
âu făcut cunoscut 

că mișcarea grevistă

tea fi oprită prin ___
vagi" sau „formule lipsite 
conținut". „Clasa 
prin intermediul o_______
sale sindicale este gata să parti
cipe la o discuție serioasă cu gu
vernul și cu cercurile patronale 
pentru reconsiderarea fundamen
tală a politicii urmate pînă 
acum în domeniul economic și 
social".

Revendicările minimale soli
citate de greviști se referă la 
mărirea generală a salariilor, asi
gurarea locului de muncă și ga
rantarea salariului, reducerea 
duratei muncii fără scăderea sa
lariului, extinderea drepturilor și 
libertăților sindicale în între
prinderi, abolirea actualului sis
tem al asigurărilor sociale.

de 
superbe 
liniște, 
neagră.

sa zonele inefabile ale artei, 
le-a dat Ia rîndul său belgră- 
denilor monumentul de la 
Avala, localitate montană, si
tuată Ia cîțiva kilometri 
oraș, deasupra unor 
păduri de răcoare și 
Tăind în marmoră 
Mestrovici a reluat ideea — 
mult folosită in lume — a fe
meii care simbolizează greul 
suportat de popoare în timpul 
marilor momente ale existen
ței lor, dublată de recunoștin
ța în numele patriei, dar i-a 
adăugat și o nuanță nouă. 
Prezența femeii, aci, am citit 
noi in suita de sculpturi, re
prezintă și dovada că, indife- 

afirmarea individuali- 
valorilor personale, pe 
vieții colective, socia- 
lugoslaviei contempo-

rent de vicisitudinile , istoriei 
cineva rămînte să plămădeas
că fără încetare viața popoare
lor, înscrisă în durata milenii
lor.

Dar 
tații, a 
fondul 
liste, a 
rane cuprinde și alte spații ale 
realității sociale, economice, 
artistice etc. Am citit, în amă
nuntele cotidiene întîlnite, în 
discuțiile purtate, repetarea a- 
cestei idei salutare. Un grup 
de băieți și fete ne povesteau

PARIS 22 Trimisul special A- 
gerpfes, I. Ionescu, transmite : fn 
ședința de miercuri a reprezen
tanților oficiali ai R. D. Viet
nam și S.U.A., care a început la 
ora 10,30 dimineața și a durat 
3 ore, primul a luat cuvîntul șe
ful delegației americane, Harri
man. După ce a încercat să 
prezinte drept „legală" prezența 
celor o jumătate de milion de 
soldați americani în Vietnamul de 
sud, șeful delegației americane a 
făcut din nou apel la așa-zisa 
dezescaladare reciprocă ca o 
condiție pentru încetarea acte
lor de agresiune împotriva R. D. 
Vietnam. El a propus, de aseme
nea, să nu fie date publicității 
textele dezbaterilor care au loc 
între cele două delegații.

Ministrul nord-vietnamez, 
Xuan Thuy a subliniat în cuvân
tarea sa că S.U.A. sînt cele 
care au încălcat acordurile de la 
Geneva, pe care, de altfel, au și 
refuzat să le semneze, și de 14 
ani continuă escaladarea războ
iului împotriva poporului viet
namez, intensificând teroarea și 
masacrele în Vietnamul de sud 
și dezlănțuind în cele din urmă 
un război de distrugere împotri
va R. D. Vietnam. „în consecin
ță, a spus Xuan Thuy, numai 
Statele Unite sînt cele care tre
buie să treacă la dezescaladare. 
Noi, vietnamezii, luptăm împo
triva agresiunii pe pămîntul nos
tru, doborînd avioane americane 
deasupra teritoriului nostru 
Noi nu am practicat niciodată 
vreo escaladare și, prin urmare, 
nu avem ce dezescalada. Dreptul 
legitim la apărare împotriva 
agresiunii străine este un drept 
sacru și inalienabil al poporului 
vietnamez". „Numai în pri
mele 15 zile ale acestei luni, nu
mărul total al grupurilor de 
avioane în misiune s-a ridicat la

Situația de la
PortauPrince

Guvernul haitian a a- 
dresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, și con 
ducerii Organizației State
lor Americane o telegra
mă în legătură, cu debar
carea pe insulă a unor de
tașamente înarmate și a 
bombardamentelor efectu
ate luni asupra capitalei 
țării, Port-au-Prince.

a •

Potrivit primelor informații, 
grupul de exilați cuprindea între 
25 și 40 de oameni. Bombarda
mentele au fost executate de 
două avioane- de producție 
mericană de tipul „B-25" și un 
„Cessna", excortate de alte doua 
avioane cu reacție, a căror apar 
tenență nu a fost identificată. Te
legramele trimise de guvernul 
Haitian arată că baza de plecare 
a acestor grupuri înarmate ai 
putea fi Statele Unite, Republica 
Dominicană, Insulele Bahamas 
sau Jamaica. Ambasadorul ja- 
maican la O.N.U. a dezmințit a- 
firmațiile potrivit cărora statul 
său ar fi implicat în aceste eve
nimente.

în cadrul unei convorbiri te
lefonice cu Arthur Bonhomme, 
ambasadorul Haitian la Washing
ton, Francois Duvalier a anunțat 
că încercarea de a ocupa orașul 
Cap Haitian a eșuat.

despre deschiderea, din iniți
ativa, cu mijloacele materiale 
și pe baza organizării lor, a 
unei „discoteci", un fel de mică 
sală de muzică și dans, dotată 
cu plăci, pikup și magnetofon, 
frecventată de numeroși ti
neri, prieteni. Redactorul șef 
al unei reviste, „Susret", ne-a 
invitat în biroul său să ne po
vestească despre modul în 
care — fără a apela nici mă
car la serviciile poștei — un 
grup de tineri editează și dis
tribuie în 80.000 de exempla
re această publicație patrona
tă de organizația de tineret a 
orașului Belgrad. I-am văzut 
pe susținătorii entuziaști ai a- 
cestei publicații întrunindu-se 
seara, aducînd contravaloarea 
exemplarelor vîndute, odată cu 
propuneri de noi teme, artico
le, fotografii. O triere utilă se 
face permanent : rămîne cine 
are dragoste, energie, talent. 
Tot un grup de tineri, care al
cătuiesc o societate cultural- 
artistică extra profesională, 
„Gradimir Mihailovici", ne-au 
invitat să vizionăm unul din 
spectacolele lor de folclor 
iugoslav. între care un exce
lent dans fără muzică, cules 
din perioada cînd țara lor se 
afla sub asuprirea otomană, 
care nu permitea poporului să 
se veselească. Ne-a rămas în 
minte, în interpretarea acestui 
mic ansamblu, cu fete de o re
marcabilă frumusețe, chipul 
omului care-și exprima bucuria 
tăcînd — prin gest, în mișca
re și culori, valoarea emoției 
fiind obținută prin cultivarea 
inițiativei personale a tineri-

• lor.
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circa 2 600 în timp ee ele nu au 
fost decât de 2 300 în timpul în
tregii luni aprilie". Subliniind 
încă o dată cererea legitimă a 
R. D. Vietnam, ca S.U.A. să în
ceteze necondiționat actele d« 
război împotriva R. D. Vietnam 
pentru a se putea trece apoi la 
discutarea celorlalte probleme 
care interesează cele două părți, 
Xuan Thuy a amintit că „guver
nul Statelor Unite a acceptat în 
mod expres" această ordine de 
prioritate a problemelor ce ur
mau să fie discutate la Paris. în 
ceea ce privește cererea ame
ricană ca convorbirile să fie se
crete, Xuan Thuy a arătat că 
lumea întreagă urmărește cu în
frigurare desfășurarea acestor 
convorbiri. Opinia publică mon
dială, inclusiv din America, cere 
din partea guvernului american 
o schimbare de atitudine la con
vorbirile de la Paris. „Iată de ce 
— a spus Xuan Thuy — nu pu
tem răspunde încă acestei cereri 
americane. O vom examina, 
însă, la momentul oportun".

în cursul ședinței de miercuri, 
ministrul nord-vietnamez a pre
cizat, de asemenea, că R. D. Viet
nam este oricînd gata să respecte 
acordurile de la Geneva din 1954, 
inclusiv Statutul zonei demilita- . 
rizate, asupra căruia americanii 
insistă atît de mult, dar pe care 
ei sînt cei care l-au încălcat și 
continuă să-1 încalce. în cuvîn- 
tarea sa, Xuan Thuy a subliniat : 
..Lupta noastră dreaptă se bucură 
de sprijinul întregii omeniri pro
gresiste și, în special, de sprijinul 
țărilor socialiste frățești. Toate 
țările socialiste ne aduc, în a- 
ceeași măsură, un sprijin fără re
zervă". In încheiere, șeful dele
gației nord-vietnameze a arătat 
că „din cauza încăpățînării și a 
lipsei de seriozitate din partea a- 
mericană, convorbirile nu au pu
tut progresa după o saptămînă de 
la începerea lor. In cazul în care V. 
aceste convorbiri oficiale nu vor 
ajunge la rezultate, partea ameri
cană trebuie să poarte întreaga 
răspundere".

Xuan Thuy a dat citire, în con
tinuare, declarației Ministerului 
de Externe al R. D. Vietnam cu 
privire la manevrele S.U.A. de a 
ridica probleme relative la Cam- 
bodgia, în cursul convorbirilor de 
la Paris.

S-a convenit ca viitoarea ședin
ță să aibă loc luni dimineață.

Ky combate...
corupția

totul", pentru a in
actuala stare de lu

generalul Ky, uită,

„Există o bandă de sclavi 
in rîndul conducătorilor de 
la Saigon" — asemenea cu
vinte nu ar mai surprinde pe 
nimeni dacă ele nu ar fi fost 
auzite într-un discurs fulmi
nant rostit chiar de unul 
dintre protagoniștii juntei 
militare, „vicepreședintele" 
Vietnamului de sud, Nguyen 
Cao Ky.

Bineînțeles, Ky nu se in
clude în banda de „sclavi, 
trădători, vînduți străinătă
ții", împotriva cărora tună și 
fulgeră. încercînd să fie con
vingător, Ky ne „mărturiseș
te" : „Dacă aș face parte din 
această bandă, aș fi la ora 
actuală milionar". Ceva mai 
mult, el declară cît se poate 
de ferm că este gata „să trea
că prin foc și sabie și să răs
toarne " 
drepta 
cruri.

Dar
sau mai bine zis se preface 
că uită, că face și el parte 
din camarila conducătoare de 
Ia Saigon și care se menți
ne datorită baionetelor de 
peste ocean. Că in rîndul a- 
cestui falimentar „guvern" 
sud-vietnamez domnește co
rupția, se știe de mult. De a- 
semenea, nu mai este pentru 
nimeni un secret faptul că o- 
ficialitâțile sud-vietnameze 
folosesc epurările pe motiv 
de „corupție" ca un fericit 
prilej de a-și ascunde pro
pria lor corupție și de a se 
debarasa în același timp de 
rivalii politici. Iar generalul 
Ky a știut să folosească în
totdeauna acest procedeu cu 
deosebită abilitate. Atacurile 
sale fulminante la adresa 
„bandei de trădători" ascund 
desigur, cu totul alte intenții 
decît cele declarate. Căci 
știm că o subcomisie a Sena
tului american discută un ra
port din care rezultă că C.I.A. 
(serviciul de spionaj ameri
can) îi acuză pe... generalul 
Ky de trafic de opium și că 
din rapoartele prezentate re
iese fără echivoc că incorup
tibilul vicepreședinte a prac
ticat această activitate în fi
nul 1963—1964, cînd C.I.A. îl 
folosea pentru recrutarea a- 
viatorilor mercenari care 
erau trimiși în R. D. Vietnam 
să execute operații secrete de 
sabotaj.

Ce urmărește, așadar, ge
neralul Ky, luîndu-și poza 
de demascator al corupției ? 
Nimic altceva decît să se 
mențină Ia putere și, dacă se 
poate, să avanseze chiar pînă 
la mult rîvnitul fotoliu prezi
dențial. Corabia viselor sale, 
zguduită de profunda ostilita
te a populației sud-vietname
ze față de regimul marione
tă de la Saigon nu are, însă 
vînț prielnic.
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