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INTERESUL TINERILOR

PENTRU POLITICĂ

SĂ DISCUTĂM DESPRE’ TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

adevărată confruntare de opinii la 
rticipat: IO AN LASLĂU, prim secre- 

mite tulul județean U.T.C., NICOLAE 
a — președintele comitetului județean

Abordînd, sub aspectul atractivității, al in
teresului ce izbuteso să-l stîrneaseă, diversele 
modalități prin care organizațiile U.T.C. se 

adresează tinerilor, unul dintre participanțil la

Șantierul este nou, dar pasiunea acestor oameni pentru meseria de constructor s-a înfiripat de
mult. Costică Muntele, Constantin Simion, V. Craveschi fao parte dintr-o echipă de montori 
cu experiență, ei fiind printre cei dinții constructori veniți pe Șantierul Combinatului petrochi

mic Pitești.

9 Cronica plastică: EXPO 
ZIȚII ESTIVALE

& O necesitate: BIBLIOTECA 
PENTRU TINERET

arta șt 
cultura^
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV, SERIA II. NR. 5981
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La sediul Comitetului județean Alba al U.T.C. 
■ubiectul * dezbaterii noastre a depășit cadrul 
unui sir'plu dialog. Stenograma ne-a permis să 
reț*5& e?

t»r d
CTO.rc
de cultură și artă, ALEXANDRU POPA — direc
torul muzeului, prof. I(fN TRUȚA — inspector 
școlar, AUGUSTIN IMRE — secretarul comi
tetului orășenesc Blaj al U.T.C., FILIP CRIS- 
TESCU — secretarul comitetului municipal 
Alba-Iulia al U.T.C., LASCU TIT LIVIU — di
rectorul liceului „Horia, Cloșca și Crișan", 
DIONISIE HELJONI — secretar cu probleme de 
propagandă al comitetului județean U.T.C.

Cu alte cuvinte, ce a diminuat 
receptivitatea tinerilor față de 
acest tradițional mijloc de in
formare și popularizare, de pro
movare a unor valori politice, 
ideologice, cultural-științifice, 
etice ?

Dintru început, cîțiva inter
locutori au fost tentați să pună 
totul în seama organirației 
U.T.C. : „Uteceul, opinia direc
torului muzeului, are aici un 
cuvînt de spus. Dacă ne stră
duim să invităm conferențiari, 
să pregătim și să programăm 
conferințe, apoi organizațiile 
U.T.C. ar trebui să se preocupe 
mai serios de mobilizarea tine-
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Astăzi încep la București lucrările Seminarului european 
„Studentul, arta și cultura", organizat din inițiativa 
U.A.S.R. L-am solicitat pe tovarășul Mircea Angelescu, 
secretar alC.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., să vor
bească „Scmteii tineretului" despre acest eveniment.

discuție relata că expunerile, conferințele ce se 
țin fie la nivel do organizații, fie la casa de 
cultură, fie în alt cadru, au deseori un auditoriu 
restrîns. „Admit, preciza ALEXANDRU POPA, 
unele conferințe, fie prin temă, fie prin modul 
de prezentare, sînt, s-o recunoaștem, într- 
adevăr neinteresante. In acest caz înțeleg re
ținerea sau refuzul tinerilor de a se constitui în 
ascultători. Asemenea situații se întîlnesc însă 
nu odată și la teme capabile să suscite interes 
și chiar în cazul cînd sînt prezentate de persoane 
al căror prestigiu oferă anticipat garanția unor 
expuneri de valoare. Chiar recent o distinsă 
personalitate, invitată tocmai din Capitală, pen
tru a vorbi tinerilor din orașul nostru, a trebuit 
să se adreseze unei săli cu locurile ocupate doar 
pe jumătate. Atunci ?!“

Intervenția a stirnit o vie dispută. Adăugind 
alte exemple și observații, interlocutorii au în
cercat să răspundă unei simple, dar, se pare, 
reale întrebări :

— Ne bucura posibilitatea 
pe care o avem de a saluta în 
Capitala patriei noastre pe re
prezentanții multor uniuni na
ționale studențești din Europa 
care au dat curs invitației 
noastre de a participa la o 
dezbatere pe tema „Studentul, 
arta și cultura". Cititorii „Scîn- 
teii tineretului" au fost infor
mați despre tematica semina
rului inițiat de U.A.S.R. Este 
vorba în esență despre o dis
cuție în legătură cu locul pe 
care tineretul universitar îl 
are în viața cultural-artistică 
a națiunii din care face parte, 
raportul dintre cultura genera
lă și cultura de specialitate și, 
firește, modalitatea cooperării 
studențimii europene pe tărî- 
mul artei și culturii, element 
esențial în mai buna cunoaște
re reciprocă. U.A.S.R. conside
ră că în ansamblul preocupări
lor actuale din lumea univer
sitară relația student-artă-cul- 
tură dobîndește o semnificație 
deosebită, putînd furniza tema 
unor utile schimburi de opinii 
și experiență. Participarea di
rectă a studențimii la procese
le adîncî și complexe de înnoi-

re socială presupune cu nece
sitate o atitudine activă față 
de cultură, componentă însem
nată a progresului material și 
spiritual al umanității. Trăim 
într-o lume în care schimbul 
de valori materiale și spiri
tuale se intensifică și în care 
se afirmă cu pregnanță aspira
ția popoarelor spre o mai bună 
înțelegere, spre o multilatera
lă colaborare. Se vorbește de
seori despre modalitățile cu
noașterii, despre eforturile ce 
trebuie făcute pentru ca popoa
rele care trăiesc în diferite 
părți ale continentului nostru 
să se apropie, să înlăture zi
durile neîncrederii, produs al 
unor ani în care Europa a cu
noscut nefastele influențe ale 
„războiului rece". Procesele 
pozitive din relațiile dintre 
statele europene au facilitat 
nu numai contactele pe plan 
politic și diplomatic, ci au sti
mulat și schimburile economi
ce. culturale, tehnico-științifice.

U.A.S.R. este de părere că 
tineretul universitar poate să 
aducă o contribuție mai mare

rilor, să asigure un număr cit 
mai mare de participanți."

Părerea n-a întrunit decît 
parțial adeziune. „Mobilizarea 
nu-i o soluție, a intervenit pro
fesorul ION TRUȚA, inspector 
școlar. Mobilizarea, înțelegînd 
prin aceasta ceea ce s-a făcut 
deseori și se mai face prin 
unele organizații, la unele clu
buri sau instituții de cultură, a-

N, ARSENIE 
D. MATALA 
M. TACCIU
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Se pare că Nicolae Iorga
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Seminarul „Studentul, arta 
și cultura" — care se deschide 
azi în capitala României — a 
trezit un viu interes. Repre
zentanți ai organizațiilor stu
dențești din numeroase țări 
europene și-au anunțat încă cu 
mai multe zile înainte partici
parea la acest colocviu priete
nesc care urmează să dezbată 
o problemă stringentă pentru 
tineretul universitar — relația 
studentului cu arta și cultura 
și cooperarea culturală in
ternațională. Discuțiile purta
te 'cu delegațiile sosite pentru 
a lua parte la acest seminar 
au relevat optimismul și în
crederea generală că la Bucu

rești se va realiza un util 
schimb de experiență și se 
vor stabili contacte fructuoase 
între diferite organizații stu- 
dențești care activează în ță
rile de pe continentul euro
pean.

Ieri, pe aeroportul Băneasa, 
sosirea avionului de la Praga 
ne-a prilejuit o întîlnire cu 
Pouza Zdenek, reprezentant al 
studenților din Cehoslovacia. 
Aflăm că temele ce vor fi 
dezbătute în cadrul seminaru
lui îi interesează în mod deo-

Se pare că Nicolae Iorga a 
fost cel care a introdus noțiunea 
de «cărți reprezentative în isto
ria omenirii». Gînditorul și sa
vantul român a prezentat, în- 
Lr-o serie de conferințe, cîteva 
dintre marile opere ale antichi
tății. Probabil că alegerea ar fi 
fost foarte grea, printre lucrările 
importante ale științelor moder
ne. Oricum, oricine ar relua cînd- 
va proiectul grandios al acestui 
istoric, ar trebui să includă, pen
tru epoca contemporană, Ciber
netica, pe care N. Wiener a pu- 
blicat-o în 1948.

N. Wiener a ajutat să se nască 
o știință care era așteptată. Astăzi 
găsim, peste tot, aplicații și in
terpretări cibernetice ; nu trebuie 
să credem însă că mașinile elec
tronice, sau ideile precise despre 
principiile reglării biologice, sînt 
•«copiii» cărții lui Wiener. Calcu
latoare de mare putere și servo 
mecanisme s-au construit încă în

deceniul precedent. Reglarea bio
logică fusese descrisă, în trăsă
turile sale schematice, de către 
mai mulți fiziologi — printre 
care și de profesorul bucureștean 
D. Danielopolu. Mai mult, apăru
seră încercări de generalizare a 
rezultatelor obținute într-un sec
tor : apropieri între biologie și 
tehnică, între fiziologie și socio
logie — care treceau dincolo de 
analogia didactică. Inginerii din 
electrotehnică erau preocupați de 
elaborarea teoriei matematice a 
comunicației, încă de la Hartley 
(1928); sînt preocupările care vor 
culmina cu lucrările de teoria in
formației, ale lui Cl. Shannon 
(1948). Dar N. Wiener a știut să 
adune sub «același steag» preo
cupări care, nefiind clasice, erau 
la marginea științelor clasice și 
nu aveau un statut științific bine 
definit. înzestrînd cercetători din
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I
I
I
I
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Recent, cîțiva tineri, consti- 
tuiți în „grup" (ca să nu folo
sim expresia mult mai precisă 
de „gașcă") au fost judecați și 
trimiși Ia reeducare. De ce se 
făceau vinovați Mircea Bogă- 
țeanu și Vasile Ștefan. Viorel 
Franguloiu, Constantin Bodin 
și Dumitru Glasman ? Unii au 
lovit o fată și un profesor — 
acte de huliganism cras — al
ții au furat. Și unii și alții se 
lăudau cu „prietenia" lor, cu 
un reciproc spirit de... sacrifi
ciu (firește, iluzii deșarte la 
care, să nădăjduim, la ora ac
tuală, meditează și ei). Căci 
iată un aspect destul de nou al 
relației tineri-tineri: de multe 
ori, prietenia ce se stabilește 
între ei, așa-zisul spirit de 
grup, se întemeiază pe criterii, 
de regulă, dinafara celor care 
reglează în mod normal, con
viețuirea celorlalți. Să fi deve
nit — astăzi — prietenia, din 
această cauză, o primejdie în 
sine ?

Acum are cuvîntul... 
reeducarea I

Fiecare om, indiferent de 
vîrstă, tînjește după o prietenie 
devotată, puternică și de durată. 
Pe semne că și Mircea Bogă- 
țeanu îl socotea pe Vasile Ște
fan drept... cel mai bun prieten

PAG

o
PRIMEJDIE?

Anchetă de MIHAI STOIAN

al său (și invers !). Dar în ce 
consta „prietenia" lor, pe ce te
melie s-a clădit și continua să 
se întărească ea, și unde a dus 
în cele din urmă ?

Pentru felul în care se mani
festau, avînd drept parteneri și 
alți „prieteni" din cartier, cei 
doi adolescenți (Mircea Bogă- 
țeanu și Vasile Ștefan au 16 
ani) au fost chemați, nu de mult, 
la procuratura Sectorului VII 
din București și sfătuiți (în pre
zența părinților) să renunțe la 
manifestările lor prea zgomo
toase și stridente, aflate — a- 
tunci — în stricta vecinătate a 
huliganismului. In aceeași zi 
însă, după-amiază (pe-o ureche

le-au intrat sfaturile, pe alta 
le-au ieșit), după ce-au băut se
rios (cu ce bani ? cine le-a vîn- 
dut băutura ? — iată întrebări 
la care de obicei nu se răspun
de, vinovății rămînînd necunos- 
cuți și nepedepsiți) au început 
să colinde străzile cartierului, 
bătăioși foarte (unde-s doi... pu
terea crește) și, așa din mers, 
s-au legat de o fată (elevă la 
Școala generală nr. 174). Pînă 
la urmă au sărit și-au luat-o la 
bătaie pe Livia Matei, fiindcă 
nu răspundea cum credeau ei că 
s-ar fi cuvenit, obrăzniciilor de
bitate de „dumnealor". Văzînd 
ce se petrece în stradă, profe
sorul C. A. a intervenit hotărît

’ în apărarea victimei, dar 
devenit el însuși victima incon
știenței și cinismului celor doi 
adolescenți care nu s-au sfiit 
să-l atace pe profesor și să-l lo
vească grav (amîndoi nu mai 
erau elevi de școală, legaseră de 
mult cartea la gard). Firește, ce
tățenii n-au tolerat una ca asta 
și iată-i pe cei doi minori, des
tul de „vestiți" buni prieteni, ni
merind acolo unde merită : Ia 
reeducare !

Ar fi însă necesar ca orga
nele de resort să depisteze în
tregul grup de prieteni din care, 
de obicei, fac parte asemenea 
specimene, căci — de ce n-am 
recunoaște — nu există cartier 
fără „gașca" lui bineștiută, pe 
care dac-o întîlnești pe trotuar 
de la o anumită oră în sus, pre
feri s-o iei pe altă stradă sau 
să treci pe trotuarul de peste 
drum. In fond, în numele cărei 
„libertăți", sute și mii de oa
meni, de adulți și de copii și a- 
dolescenți, trebuie să fie pur si 
simplu terorizați de ideea întîl-, 
nirii cu membrii unor asemenea 
„grupuri de prieteni" ?

Cînd pun la cale o infracțiune 
— constatarea pare astăzi un a-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Adnotări privind integrarea socio-profesională a muncitorilor

tineri de la U. M. Cimpulung la un an după absolvire

Media de vîrstă a absolvenți
lor uzinei — 24 ani. O cifră care 
ne dezvăluie singură afluența de 
tinerețe în toate compartimente
le, demonstrînd dificultatea de a 
separa activitatea întreprinderii 
de nivelul pregătirii, de compor
tarea celor tineri. Cum anual pe 
poarta uzinei sosesc în jur de 
150 de proaspeți absolvenți, ex
plicabil de ce ținuta profesională 
a tinerilor muncitori este rapor
tată la volumul de cunoștințe și 
deprinderi cu care părăsește 
școala profesională. Iar momen
tul intrării în producție devine 
linia’de referință privind evoluția 
ulterioară pe coordonatele me-

CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR

EXAMENULUI DE BACALAUREAT

din sesiunea august 1968

Pe stradă, în Baia Mare. 
Fota : L. RADU

seriei, de care depind în primă 
instanță rezultatele ce-și găsesc 
locul în rubricile zilnice ale ra
portului de activitate în produc
ție.

Am ales ca obiect de intro
specție problematica promoției 
de absolvenți cu un an de mun
că la activ, pornind cum e nor
mal, de la comportarea lor la 
locul de muncă.

La Secția Sculărie, stăm de 
vorbă cu tov. Visarion Stroe, 
maistru de schimb.

— Dintre băieții veniți anul 
trecut, cam jumătate și-au făcut 
planul de Ia prima lună. Cei
lalți, pe parcurs, la intervale di
ferite. Ei se prezintă acum mul
țumitor, unii chiar mai mult de
cît atît, se poate conta pe ei iu 
orice împrejurare.

N. L'DROIU

(Continuare în pag. a ' V-a)
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O VESTE DE LA 
GIURGENI - 
VADU OII

Ing. MIHAI TUDORACHE, 
Grup șantiere—Pod Dunăre : 
Sarcinile complexe pe care 
le pune construcția unui pod 
unicat — așa cum este cel 
de la Giurgeni — Vadu Oii 
— au atras ca un magnet 
pe tinerii constructori cu 
stște de serviciu mai noi 
sau mai vechi în acest do
meniu. Numai în cadrul 
personalului ingineresc ti
nerii formează, statistic 
vorbind. 40 la sută din co
lectiv. aceeași proporție 
menținîndu-se și în cele
lalte compartimente.

Cuvîntul „tinăr" îmbracă 
pe aceste locuri un conținut 
bogat. Inginerul CONSTAN
TIN TINTER, directorul ge
neral al Grupului de șan
tiere îmi spunea deunăzi: 
„îmi place să lucrez cu ti
nerii fie și pentru faptul că 
au o mare putere de recepti
vitate. muncesc cu dăruire. 
Tinerii nu se menajează, 
ceea ce, vă rog să rețineți, 
e important pentru un șan
tier greu".

AJUTAȚI-NE 
SĂ GĂSIM 

FIUL DISPĂRUT
CONSTANTIN V. POPES

CU, Logrești—Dolj : „Dragă 
redacție, doi oameni * bătrîni 
venim cu această hîrtie în 
fața ta și te rugăm cu lacri
mi în ochi să ne ajuți pen
tru a ieși din marele necaz 
în care am intrat cu copilul 
nostru — al șaselea. L-am 
înscris la Școala profesio
nală de chimie din Tg, Căr- 
bunești. Primul an a mers 
bine șl eram tare bucuroși. 
Școala s-a mutat apoi la 
Tîrgoviște. Aici, bucuriile 
noastre ca părinți încep să 
dispară. Primim adrese după 
adrese prin care ni se arată 
că copilul nostru indîscipli- 
nat. lipsește de la ore etc. 
Nu știm ce l-a făcut să apu
ce pe căi greșite : distanța 
fată de dojana părintească 
sau metodele cu care, școala 
a acționat asupra Iui. Fapt 
este că a fost de curînd ex
matriculat. în curtea școlii 
acum e liniște dar în sufle
tul nostru de părinți, nu. 
Pentru că, după toate aces
tea, băiatul nostru a dispă
rut, nu mai știm nimic de 
urma lui.

Te rugăm, dragă redacție, 
întreabă prin ziar : Cine-l 
cunoaște ? Unde se află ? Se 
numește Popescu O. Tudor 
șt e născut la 1 mai 1951, 
comuna Tg. Logresti. din 
fostul raion Gilort. E 
tînăr Să-1 luăm împreună 
de mină și să-1 ducem la 
scoală să învețe o meserie. 
Vă mulțumim din suflet".

VĂ AȘTEPTĂM 
Șl ÎN ANUL 1969

LUCRETIA F1LCESCU. se
cretarul Combinatului U.T.C., 
Fabrica „Galenica"—Bucu
rești : Vă trimit o fotografie, 
o simplă imagine a unei clă
diri din Iași care pentru co
lectivul nostru are o sem
nificație aparte. Este clădi
rea liceului nr. 1, fotografie 
trimisă de liceul cu care co
laborăm. Pe verso ni se 
scrie „Cercul de chimie al 
elevilor de la Liceul ,.Mihail 
Sadoveanu" vă mulțumește 
pentru materialele didactice 
trimise școlii. Ele ne-au fost 
de un real folos". Deși fa
brica noastră e mică, speci
ficul producției de medica
mente are o mare importan
ță în formarea viitoarelor 
cadre. Nu este de aceea de 
mirare că pe lîngă o colabo
rare de genul celor spuse 
mai sus, la noi vin în prac
tică mulți studenti și elevi. 
Tuturor le transmitem 
pe această cale mulțumiri 
pentru felul cum au înțeles 
să se achite de sarcinile 
care le-au revenit pe timpul 
practicii.

SĂ NE FIE 
RESTITUIT 

DIRECTORUL
UN GRUP DE TINERI, 

comuna Stelnica. județul Ia
lomița : Scrisoarea aceasta 
ne reprezintă pe noi tinerii 
și tinere din comună. Gă
sim astfel singurul mijloc 
competent de a ne rezolva 
problema ce ne frămîptă de 
cîtva timp. De fapt facem 
apel la dumneavoastră pen
tru a ne ajuta să ne fie res
tituit directorul de cămin 
cultural pe care Consiliul 
popular ni l-a luat acum 
cîtva timp. Ani de zile ac
tivitatea culturală și spor
tivă din comuna noastră a 
fost, cum se spune, la pă- 
mînt. Multa vreme, n-am știut, 
ce-i dansul pentru că se or
ganiza numai la zile festive, 
între timp situația s-a ame
liorat. Sau a început să se 
amelioreze pentru că direc
torul n-a mai avut timp 
să-și pună ideile in practică. 
Dar acum rămînem din nou 
ai nimănui pentru că direc
torul căminului cultural de 
la noi este transferat în co
muna Jegălia. Era un tînăr 
cu multă energie, cu dra
goste de muncă, inițiativă. 
L-am apreciat și he gîn- 
deam'că, în sfîrșit. am găsit 
omul care ne trebuia.

Acum...

Rubrică realizată de 
I. BODEA

O NECESITATE
Este un fapt constatat și con

semnat de statistici că, după ter
minarea școlii, numărul tinerilor 
care frecventează biblioteca cu
noaște o anume scădere. Dacă 
procesul de instruire a impus, 
prin lectura extrașcolară obliga
torie, frecventarea bibliotecii șco
lare sau publice, odată rupți din 
acest cadru organizat numai o 
parte din tineri rămîn cu de
prinderea de a citi, restul fiind 
captați în totalitate de mijloacele 
moderne de destindere (ele sînt 
în aceeași măsură și mijloace de 
informare, de instruire, dar sub 
acest aspect reprezintă mai pu
țin interes pentru tinerii res
pectivi) și se situează la limita 
minimei exigențe. Sînt tinerii ne
receptivi la lectură ? Consem
năm părerea redactorului șef al 
„Revistei bibliotecilor", ȘTEFAN 
GRUIA: „Lectura este o de
prindere care se educă încă din 
anii copilăriei. Dacă vrem să a- 
vem mîine un adult capabil să 
se orienteze în noianul de in
formații care-i parvin pe diverse 
căi, pentru care cititul nu re
prezintă o povară ci un mijloc de 
destindere, de instruire profesio
nală, de lărgire a orizontului cul
tural, atunci trebuie să ne con
centrăm toată atenția asupra ci
titorilor copii. Aici sînt chemate 
să-și aducă întreaga contribuție 
bibliotecile școlare și secțiile pen
tru copii ale bibliotecilor pu
blice".

Se asociază părerii și ATA- 
NASE LUPU, șeful serviciului 
metodic al Bibliotecii Centrale 
de Stat: „școala nu cultivă încă, 
așa cum ar trebui, deprinderile 
studiului, ale pregătirii indivi
duale neîntrerupte, depășirea 
preocupărilor incluse tn progra
ma analitică. Familia intervine 
deseori nefericit in educarea gus
tului pentru lectură atît la copii 
cît și la adolescenți. Din păcate 
și organizațiile de tineret scapă 
deseori din preocupările lor a- 
cest aspect, nici instituțiile cul
tural-educative (biblioteci, clu
buri, case de cultură etc.) nu 
știu încă să desfășoare o pro
pagandă inteligentă în acest 
sens. Tutela atît de supără
toare — mai ales în cazul ado
lescenților — privind alegerea 
celei mai potrivite lecturi înde
părtează tot atît de mult, fie că 
vine din partea părinților, fie că 
este exercitată de către profe
sor, diriginte, bibliotecar."

„Numai un sistem de biblio
teci bine pus la punct — pre
ciza ȘTEFAN GRUIA — cu bi
blioteci pentru copii, cu secții 
pentru tineret, organizate pe 
lîngă bibliotecile publice pentru 
maturi, care să asigure o trecere 
treptată a copilului, transformat 
în tînăr, spre libertatea de a citi 
orice, poate asigura formarea și 
păstrarea permanentă a tânărului 
ca cititor al bibliotecii. Teoretic,

roata vieții , t
rulează la Patria (orele 10, 
12 45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Sala 
Palatului în zilele de 13. 14,

TARZAN, OMUL-MAIMUȚA
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,45; 
19 ; 21,15) ; Dacia (orele 8,30—
16 în continuare; 18.30 ; 21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21);
Feroviar (orele 9,45 ; 16,30 ; în 
continuare 18,45 ; 21); Excel
sior (orele 8.45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ■ 20); Modern (o-
rele 9,30 î 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.15 ; 21).

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 

20,45) : Capitol (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21); 
Circul de stat (orele 10; 13;
15,30 ; 18 ; 20,30).

(Urmare din pag. I) 

devăr definitiv stabilit — tine
rii se asociază, cel puțin doi, 
cum este cazul lui Dumitru Du
mitru si-al lui Ștefan Barbu 
care tăiau împreună frunză * la 
clini (plimbări, chefuri) și, pînă 
la urmă, trăind din expediente, 
s-au apucat să și fure (prelate 
de pe un șantier). Al cui e 
șantierul? — în mentalitatea 
lor. Al tuturor și deci al nimă
nui. Așadar, și prelatele n-au 
proprietar. Să devenim noi (cei 
doi hoți) proprietarii lor. Iar 
acum, dacă sîntem proprietarii 
lor, n-avem decît să facem cu 
ele ce vrem. Le vindem. Banii... 
N-au apucat. Acum au fost con
damnați, spre satisfacția noas
tră.

Și atunci cînd nu este vorba 
de hoție (unde să zicem că unul 
păzește și altul fură, deci e ne
voie categorică de minimum doi 
„prieteni"), unii tineri comit de 
obicei împreună acte de huliga
nism. Sau, atunci cînd se 
„magnetizează" serios. ajung 
să strice prietenia și să se 
lovească între ei, pe sem
ne în absența altor victime 
întîmplătoare. Este cazul lui 
Constantin Birchi care s-a luat 
la ceartă cu Gheorghe Chelaru 
(amîndoî de 26 de ani) pentru o 
simplă tigaie (salarlați ai între
prinderii de drumuri și poduri 
din Brașov) și C. Birchi, în 
cele din urmă, ca sâ fie „învin
gător", l-a izbit pe celălalt cu un 
tîrnăcop. Vasile Balan și Ghe
orghe Brună, de la între
prinderea 501 instalații, tot 
din Brașov, pînă la un moment 
dat prieteni lâ toartă, se iau la 
bătaie din nimic și V. Balan 
scoate cuțitul șî-1 înjunghie pe 
„bunul său prieten" și tovarăș 
de muncă. Sau Vasile Frîncu, 
după ce „bate recordul" de a 
bea singur 20 de sticle de bere, 
se dezlănțuie și distruge chiar 
locul în care a băut (nimeni n-a 
întrebat însă de ce i s-a dat să 
bea,.. 20 de sticle de bere ? Mir
cea Bucșe șl loan Farcaș, de 
asemenea, „veseli", opresc la în- 
tîmplare doi trecători și-i iau la 
bătaie.

primindu-și, cu toții, pedeap

prin nivelul actual de dezvoltare 
intelectuală, la virsta de 14 ani 
un copil poate citi orice. Practic, 
însă ce rezultate nocive, gîndin- 
du-ne numai la deruta creată, 
la aglomerarea de-a valma a cu
noștințelor, ar putea avea o ase
menea lectură !'

în prezent, în Capitală nu 
există decît două biblioteci pro
filate — dacă se pot numi așa 
— pentru deservirea cititoriloi 
copii, cîteva secții (vreo 3—4) ce 

BIBLIOTECA
pentru tineret

funcționează pe lîngă unele bi
blioteci populare și... cam atît. 
Pentru un oraș de dimensiunea 
și specificul Bucureștiului este 
cu mult sub limita cerințelor, mai 
ales că modul lor de organizare 
este susceptibil de îmbunătățiri. 
Cît privește tineretul, nu există 
nici o formă de organizare a ce
lor 56 (!) de biblioteci publice 
care să permită servirea lui di
ferențiată. „Întâi să existe fonduri 
de carte adecvate și apoi se poate 
vorbi de o tehnică a îndrumării 
lecturii ( !)" — ne spune tovară
șul VASILE NEGREANU, in-

Dansul căluților

CINEMATOGRAFE
O FATA CIUDATA

rulează la Victoria (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la
16.30 în

20,45):

Lumina orele 9— 
continuare, 18,45;

DA LABA PRIETENE 
rulează la Doina (orele 11,30 ;

13 45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CEHOSLOVACIA. PAMÎNT NE
CUNOSCUT ; ÎN ANUL 2001 
MAȘINILE VOR FACE TOTUL 
SINGURE : IN VIZITA LA CA
RACATIȚE ; STINCA NARCIS 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare.

BE LA 

sa binemeritată, ceva mai ră
mîne de făcut: reeducarea lor !

De unde vine 
pericolul î

Reeducarea este, totuși, de 
zece ori mai dificilă decît edu
carea. încercînd să nu facem 
nici o concesie și judecind cu 
toată asprimea și intransigența 
reprobabilele manifestări de hu
liganism, trebuie să ne punem 
întrebarea, tocmai pentru a-i 
putea salva din timp, pe alții, de 
pericolul care-i pîndește : de 
unde vine primejdia ? Prietenia 
în sine np poate fi considerată 
drept nocivă, dimpotrivă, dova
dă că — exact în aceeași peri
oadă în care M. B. și V. S. co
miteau actul lor de huliganism 
— mii și mii de tineri de a- 
ceeași vîrstă, dintre care foarte 
multi buni prieteni și colegi.

PRIETENIA-O PRIMEJDIE?
plecau pe șantierele de muncă 
patriotică. Atunci care să fie 
rădăcinile unor asemenea mani
festări ? De ce se produc ele, 
mai cu seamă, în grup (și infi
nit mai puține individual ?).

Oamenii de specialitate dau 
nenumărate explicații ale acte
lor de violență făptuite de ti
neri, dar — din păcate sau, mai 
degrabă, din fericire — conclu
ziile lor sînt aplicabile acolo 
unde s-a efectuat și cercetarea 
concretă ; cu alte cuvinte ar fi 
necesară și la noi o cercetare 
amplă, temeinică, specifică a tu
turor factorilor care duc la scă
parea unor adolescenți de sub 
controlul părintesc și apoi al ce
lui social. Bineînțeles, merită să 
luăm în considerație anumite 
concluzii de ordin general, știin
țific. Astfel, încercînd să defi
nească personalitatea delicven
tului minor în grup (H. FLA- 
vigny reține următoarele carac
teristici : pasivitate, instabilitate 
agresivitate ciudă, neîncredere, 
impulsivitate (lipsa stăpînirii de 
sine), decalaj între instinct și 

spector principal al Comitetului de 
cultură și artă al Municipiului 
București. Sîntem de acord cu 
dînsul că, în prezent, producției 
editoriale pentru tineret, ca și 
celei pentru copii, i se pot aduce 
suficiente corective chiar dacă 
unele îmbunătățiri au devenit 
evidente (ne referim în special, 
la colecțiile mai noi ale Editurii 
Tineretului). Dar dăm noi oare 
dovadă de înțelegere a importan
ței problemei semnalate mai sus 
așteptînd o literatură adecvată 
în loc să oferim ceea ce avem 

în prezent, și nu este deloc de 
disprețuit, în condiții optime ? 
Este mult mai înțelept să înce
pem cu începutul și să organi
zăm în Capitală o adevărată re
țea de biblioteci pentru copii și 
tineret. Condițiile actuale o per- 
mit.

în primul rînd, remarcă parti
cipant» la ancheta noastră, își cer 
dreptul la viață, bibliotecile pen
tru copii : localuri și organizare 
corespunzătoare, personal califi
cat, amplasare judicioasă. După 
cum ne preciza și NICOLAE 
PASCU, directorul Bibliotecii mu-

rulează Ia Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

MESTEACĂNUL
rulează la Gloria orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 

INTRE NOI
rulează la înfrățirea (orele 10 , 
16 ; 18 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează Ia Buzești (orele 15,30; 
18).

MOȘTENIREA LUI ACHILE
rulează la Grivița (orele 9;
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Flamura orele 9—13.30 în con
tinuare.

DUELUL LUNG
rulează la Floreasca (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

realitate, absența interesului față 
de societate, preocupări sexuale 
mascate, necesitate de evaziune, 
anxietate de fond și sentiment 
de culpabilitate. Cu alte cuvin
te : o personalitate absolut fra
gilă pentru vîrsta respectivă, 
care nu-și poate găsi echilibrul. 
După alt om de știință, D. Beu- 
cher, caracteristice pentru delic
ventul minor ar fi aceste trăsă
turi : 1. forța negării : îi neagă 
pe toți ceilalți, uită propria 
vină și nu ține seamă de nici una 
din sancțiunile trecute; 2. in
stabilitatea sentimentului de 
putere absolută, proprie : mino
rul se crede acum foarte puter
nic și nu se teme de nimic, 
acum se simte slab, „victimă" a 
unor forțe zdrobitoare cărora 
trebuie să li se împotrivească ; 
3. atracția pentru noutate : plic
tiseala creează o stare de curio
zitate pentru tot ceea ce-i nou, 
neprobat și trecerea la acțiune 

constituie — în sine — o expe
riență atractivă și adeseori ne
prevăzută : 4. incapacitatea de a 
depăși concretul, ceea ce-1 îm
piedică să se autoanalizeze ; 5. 
motivările conștiente și incon
știente : actul antisocial pare să 
aibă sensul unei corectări, a res
tabilirii dreptății pentru sine.

Din păcate, destui educatori 
de-ai noștri, practicienii, acei 
care cunosc cel mai bine urîțe
nia manifestărilor reprobabile, 
ai căror primi martori sînt, n-au 
întotdeauna și o suficientă pre
gătire teoretică la zi (lipsesc nu 
numai cercetările concrete, sin
gurele care pot duce la conclu
zii riguroase, științifice, dar lip
sesc și materialele de speciali
tate, revistele și cărțile — cu 
sutele — care apar pe această 
temă : delicventa minorilor). 
Propriile noastre amintiri din 
copilărie, cît și cele învățate în 
școlile pedagogice sau în facul
tăți, nu sînt suficiente pentru a 
ține pasul cu natura, în perma
nentă schimbare, atît a ansam

nicipale București, „sînt șanse 
pentru amenajarea din toamnă, a 
unei biblioteci model pentru co
pii. Este o inițiativă, salutară și, 
sperăm, doar un început. Noile 
cartiere bucureștene, ca și ce
lelalte de altfel, își recla
mă dreptul de a avea în cu
prinsul lor asemenea biblioteci".

Cît privește tineretul, nici la 
Comitetul de cultură și artă al 
municipiului, nici la Biblioteca 
municipală nu am găsit planuri 
care să garanteze că, pe viitor 
măcar, se vor întreprinde acțiuni

la rezolvarea a-

tînăr la secția

menite să ducă —-------- ..
cestor probleme, de altfel atît de 
mult discutate.

A-l aduce pe 
pentru copii, după cum sînt de 
părere și specialiștii în pedagogie 
și psihologie, înseamnă a-i crea 
complexe. Se va simți jignit să 
împrumute cărți alături de cei 
mici. Frecventarea directă, o dată 
cu împlinirea vîrstei de 14 ani, a 
secției pentru maturi laolaltă cu 
aceștia nu va permite o îndru
mare mai atentă, diferențiată, din 
partea bibliotecarului. Cel mai

18,15; 20,30) ; Arta (orele
9—-15,45 în continuare ț 18; 
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21);
Tomis (orele 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15) ; Aurora (orele
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17.15 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI ȘI VlNATORUL
rulează la Giulești (orele 15.30; 
18 ; 20,30); Miorița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Rahova (orele 15,30; 

18 ; 20,15) • Volga (orele 9.30 
—16 în continuare 18,15; 
20,30) ; Lira (orele 15,30 ; 18).

blului în care crește copilul, cît 
și a copilului însuși.

Așadar, problema are — pe 
puțin — două fațete : una — 
viciile personalității minorului, 
a făptașului, a celui în cauză ; 
a doua — calificarea educatoru
lui, aflat, în fond, și el în cau
ză, prin simplul fapt (destul de 
complex) al -necesității de inter
venție hotărîtă, dar si nuanțată. 
Este vorba de un dialog între 
„minorul vinovat" și „adultul e- 
ducator", fără de care îndrepta
rea delicventului este imposibilă, 
căci aceasta cere imperios o 
muncă în dublu sens : de la edu
cator la delicvent și înapoi la 
educator, pentru permanenta 
auto-perfecționare (poate să 
pară cam extravagantă afirma
ția), dar (nu în aceeași măsură) 
și cel educat ajută indirect la... 
educarea (mai exact : perfecțio
narea) educatorului. Numai por
nind de la o asemenea premisă 

realistă — bănuiesc eu — căile 
de acces către personalitatea 
minorului căzut în culpă pot fi 
găsite, străbătute.

Pro-recuperare
Călătorind recent cu trenul 

am asistat, cu deplină satisfac
ție, la discuția care s-a încins 
în compartiment, pe tema edu
cării copiilor și adolescenților. 
Păreri exact atîtea cîți pasa
geri eram în compartiment : 
pro dialog între generații, con
tra dialog între generații (pen
tru asprime și chiar violență în 
raporturile cu cei tineri) — 
cam acestea erau extremele în 
care se înscriau părerile exprir 
mate extrem.de sincer, ca între 
oameni care se văd pentru pri
ma oară și cine știe dacă se vor 
mai reîntîlni vreodată. Din toa
te cuvintele — mii de cuvinte 
— rostite atunci, merită să fie 
consemnată, pe scurt, povestirea 
unei profesoare :

CRONICA
___  • w

PLASTICA

nimerit mi se pare, și acest lucru 
se aplică și în alte țări, organiza- 
rea pe lîngă bibliotecile publice 
pentru maturi a unor secții pentru W 
tineret. Fără a-l opri pe tînăr să 
frecventeze o bibliotecă, la care @ 
vîrsta îi dă dreptul, îl atragem 
mai întâi cu foarte mult tact la gk 
această secție care, prin modul de “ 
organizare a fondului, prin in- _ 
strumentele de informare pe care ® 
i le pune la îndemînă, îl obiș
nuiește treptat să uzeze de ser- 
viciile unei biblioteci mari. Acti
vitatea diferențiată pe care biblio- a 

tecarii de la aceste secții ar des- W 
fășura-o, ar permite^ canalizarea, 
corectarea, dezvoltarea afini- 
tăților dovedite de tineri, pen
tru diferitele domenii.

Poate în cadrul acestor secții, 
sau în cadrul unor cluburi de zsx 
lectură, ce se pot organiza pe “ 
lîngă biblioteci sau case de cui- 
tură, s-ar putea iniția și mani- 9 
festări de masă, diferențiate, cu 
adresă restrînsă pentru diferite 
grupuri de tineri. W

De altfel, privind aspectul ma- 
nifestăriloi de masă, ATANASE 
LUPU este de părere că se sim- w
te nevoia unei munci așezate, 
poate mai puțin spectaculoase, 
mai puțin bătătoare la ochi, dar 
răbdătoare și continue pentru ca 
în opinia tineretului lectura să 
capete valoare și mai mare, să se 
creeze interes dinăuntrul colec- 
tivului, al grupului pentru o @ 
carte bună, pentru o noutate e-
ditorială.

In fond, s-a sugerat în cursul 
discuției, de ce Biblioteca mu
nicipală, dacă nu are posibilități 
materiale de amenajare a unor 
secții pentru tineret, nu le-ar 
organiza, cu titlu experimental,
la cîteva case de cultură ale ti
neretului ? Credem că unele di
ficultăți, legate în special de la
tura administrativă, ar putea fi 
depășite, iar tinerii nu ar avea 
decît de cîștigat.

Opiniile exprimate, ca și nu
meroasele propuneri făcute, sub
liniază după părerea noastră ne
cesitatea organizării științifice a 
unei rețele de biblioteci pentru 
copii și tineret, ca cea mai impor
tantă condiție pentru formarea 
și stimularea pasiunii tinerilor 
pentru lectură.

ION MIHIȚ

i[irvi/iiL\[
Programul emisiunii din ziua 
de miercuri 14 august 1968

10,09 — T.V. pentru specia
liștii din industrie. 
Ciclul „Automatiza- 

■; rea" : Sisteme pneu
matice. (Reluare).

17.30 — Pentru copii : „Ex-
Terra ’68“.

18,00 — Telecronica econo
mică. Metode moder
ne de conducere a 
activității producti
ve.

18.30 — Curs de limba ger
mană (reluarea lec
ției a 5-a).

19,00 — Constelația lirei — 
magazin pentru tine
ret.

19 30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Transfocator.
20.30 — Varietăți... de la

mare.
21,15 — Avanpremiera.
21,35 — Telecinemateca : 

„Ceață la San Fran
cisco" — producție a 
studiourilor america
ne.

22.45 — Telejurnalul de noap
te.

— Ani de-a rîndul am fost di
rigintă. Și-am avut un caz trist, 
început rău și sfîrșit rău. Bă
iatul la care mă refer prove
nea dintr-o căsnicie discutabilă. 
Tatăl lui făcuse multi ani fron
tul, fusese rănit grav.'scăpase cu 
viață și, după război se căsăto
rise cu o femeie mult mai tînără 
decît el. în numele suferințelor 
reale pe care le îndurase, băr
batul a început să-și chinuie ne
vasta, s-o maltrateze chiar, să 
ducă o existență foarte aproxi
mativă din punct de vedere mo
ral. Exasperată. într-un mo
ment de criză, femeia s-a sinu
cis. Băiatul (pe cate eu l-am 
apucat abia în școală) a rămas 
orfan de mamă. în casa tatălui 
său au început să se perinde tot 
felul de femei (nu s-a mai căsă
torit). în clasă, firește, băiatul 
— devenit adolescent — mergea 
greu, învăța cu dificultate, cu 
chiu, cu vai, izbutea să promo

veze la sfîrșitul anului. Dar pă
rea docil, împăcat cu' trista lui 
situație A ținut pînă la 17 
ani, acest fals echilibru. Pe 
la 17 ani, într-o noapte de mare 
chef, în casa lor se aflau : ta
tăl, tînărul despre care de fapt 
vorbesc, două femei. Probabil 
— mai în glumă sau mai în se
rios — la sugestia tatălui, una 
din femei a încercat să-1 „coop
teze" (iertați-mă, mă exprim 
eufemistic, dar și așa mi-e greu 
să relatez întîmplarea) în pe
trecere și pe fiul stăpînului ca
sei. Trebuie să fac o paranteză : 
am citit pe undeva câ seismolo
gii susțin că pricina cutremure
lor ar fi energia care se acumu
lează lent în interiorul pămîn- 
tului pînă cînd, strieîndu-sș e- 
chilibrul stabilit pînă la un 
moment dat. energia acumulată 
răstoarnă socotelile și pă- 
mîntul se cutremură). în noap
tea aceea pămîntul s-a cutremu
rat și în casa aceea. Tînărul a 
pălmuit atît pe femeie, cît și pe 
tatăl său ! Apoi a fugit în stra

Vara, acest sezon rezervat con
cediilor, ne-a oferit în acest an 
prilejul întîlnirii cu cîțiva pictori 
de certă calitate, ale căror expo
ziții confirmă faptul că în artă 
nu există vacanță și că artiștii se 
găsesc într-un permanent proces 
de confruntare cu ei înșiși și cu 
publicul.

Găzduită în sala din Calea 
Victoriei, expoziția tinerilor Vale- 
riu Boborelu și Nicolae Groza 
poartă amprenta talentului și a 
muncii neobosite care-i ajută pe 
cei doi să-și cristalizeze intenții
le. Operînd într-o lume în care 
elementele structurale ale reali
tății sînt prilej de meditație re
dată prin mijloace extrem de so
bre și spiritualizate, Valeriu Bo
borelu prezintă șase lucrări în 
care știința compoziției este du
blată de un cert talent coloristic 
ale cărui surse, asimilate orga
nic, sînt cele extrase din croma
tica populară și din lecția lui 
Klee. Pornind de la lealitatea 
concretă, Boborelu știe să înlătu
re superficialul, să rețină esența 
și s-o redea investită cu capaci
tatea de a sugera o atmosferă 
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ușor stranie, dar calmă, plină de 
certitudinea pe care o conferă 
formele solid construite din cu
loarea cu prețiozități de smal
țuri. Cît de bine se vede a- 
ceastă calitate în lucrări ca: 
„Univers transparent", „Imagine 
acvatică" și în acea „Primăvară" 
cu personaje hieratice și parcă în 
așteptare, care amintesc străve
chile stilizări ceramice ale aces
tui pămînt. Evoluînd în conti
nuare pe această iinie, afirmată 
încă de la prima sa expoziție, 
Boborelu va reuși să atingă acea 
pictură prin care, așa cum scria 
Klee : „conștiința umană pătrun
de pînă la locul ascuns unde pu
terea primordială hrănește în
treaga transformare".

Adept al unei picturi mai 
frămîntate, mai încărcate de a- 
luzii la fantastic, Nicolae Groza 
se află în plin proces de crista
lizare a unei personalități ce se 
impune de pe acum. Apelînd la 
modalități formale ce țin de 
aspectul decorativ, artistul folo
sește un arabesc linear ce deli
mitează zone plate de culoare și 
definește suprafețe și volume 
plasate într-un cîmp lipsit de 
perspectiva tridimensionala. Dar, 
ca spiritualitate, pictura lui Gro
za stă neîndoielnic sub semnul 
mitologiei populare pe care o cu
noaște, o simte, dovadă fiind 
semnificațiile metafizice pe care 
le atribuie zodiacului și astrului 
primordial din „Marele cosmos", 
frecvența obiceiurilor tradiționale 
investite cu funcția lor magică, 
rituală, din tablourile „Turcale- 
țul“ și „Irozii", ca și întreaga at
mosferă pe care o regăsim în Ce
lelalte lucrări ce nu se limitea
ză la simpla analogie cu realita
tea. Dacă profesiunea de credin
ță mărturisită prin „Autoportret" 
se va menține, sîntem siguri că 
vom avea prilejul să urmărim e- 
voluția certă a unui tînăr talent 

dă, plîngînd. Bineînțeles, lovi
rea propriului părinte e o cri
mă ! însă are rost — și mă re
fer în special la rostul educativ 
— să judeci lucrurile cu ochii 
legați ? Poate fi absolvit tatăl 
respectiv de tot ce-a comis sub 
privirile copilașului, apoi ale bă
iatului, pe urmă ale adolescen
tului aflat în pragul maturită
ții ? Scandalul a fost imens, ele
vul — reclamat de tată — a fost 
aspru judecat, sancționat, etc. 
Tîrziu a izbutit să termine școa
la (profesională, aici l-am găsit 
eu) și a intrat în fabrică. L-am 
reîntîlnit pe stradă, părea mul
țumit de slujbă, dar era necăjit 
că-î murise -tatăl. După un timp 
am aflat însă că totul fusese a- 
parență (noul echilibru reali
zat), căci — comitînd o infrac
țiune, nu știu de ce natură — a 
fost condamnat și face, la ora 
actuală, pușcărie. Chestiunea 
care se pune e următoarea : de

sigur, ultima (și penultima ; lo
virea tatălui !) lui faptă este re
probabilă. rămîne însă de ana
lizat — pentru autenticul educa
tor — tot lanțul de nedreptăți și 
brutalități familiale, toate am
prentele lăsate de alții pe atît 
de plastica personalitate a tînă- 
rului.

în compartiment parcă s-ar 
fi dezlănțuit furtuna : Cum, a- 
părați un huligan ? Cereți înțe
legere pentru un bătăuș, pentru 
unul care n-are nimic sfînt, de 
vreme ce-și bate propriul tată ? 
ș.a.m.d. Mi-am luat riscul (de 
altfel minim) de a fi de partea 
profesoarei. Nu este vorba nici 
măcar de acordarea unor „cir
cumstanțe atenuante" tînărului, 
ci de detectarea cu finețe a unor 
antecedente psihice, educative, 
fundamentale pentru înțelege
rea personajului. Judecarea sta
tică, la faza ultimă, a unor ac
țiuni reprobabile, nu este de na
tură să ofere soluție pentru re- 
cîștigarea morală, socială, a vi
novatului. Fără o minuțioasă a-

Grupați fără nici o intenție 
programatică, fără a fi adepții u- 
nui manifest comun în afară de 
cel al talentului și seriozității, 
alți patru tineri expun în sala din 
strada Mihai-Vodă.

Constantin Albani ne oferă 
prilejul contactului cu o pictură 
în care, operînd cu suprafețe sa
vant compuse, stilizate și decan
tate pînă la limita nonfigurativu
lui, reușește să ne introducă în- 
tr-un alt spațiu, posibil material 
dar mai ales spiritual, căruia cu
lorile folosite îi conferă calitatea 
emotivă ce se relevă discret dar 
imediat. Avem în față rezultatul 
unei concepții spațiale, arhitecto
nice, concretizată în dispunerea 
formelor și culorilor, în echili
brul și raportul dintre ele, care 
dezvăluie, poate, formația de sce
nograf a expozantului, dar care 
atestă cert calitatea spirituală a 
picturii și posibilitatea de a fo
losi semnul plastic ca purtător 
de semnificații și încărcătură e- 
moțională, lucru ușor de observat 
în toate lucrările sale.

Cu Dan Cristian intrăm în lu
mea unei picturi care asociază

raționalul cu afectivul și acest 
lucru se realizează prin desenul 
formelor și prin culoarea folosită 
în gama stinsă. Analizînd ceea 
ce se află în spatele realității vi
zibile, căutînd cheile vitale ale 
fenomenelor, artistul dorește să 
introducă pe privitor în propriul 
său univers, să-1 ajute să desci
freze structurile, formele, pentru 
a le pătrunde sensurile. Actuala 
expoziție ni se pare a marca toc
mai perseverenta căutare p® a- 
ceastă direcție ce atestă un tem
perament artistic frămînțat.

Posesor al unei gam< coloris- 
tice originale, în folos t căreia 
atinge adeseori virtuoz ea, Ion 
Grigore se apleacă cu ragoste 
asupra lumii satului, acc. lîndu-i 
o calitate morală care atrage 
după sine un ușor hieratism și a 
monumentalitate vizibilă în toa
te lucrările. Operînd cu brunuri 
și alburi nuanțate, Grigore își 
investește pictura cu un senti
ment de sobrietate, dar și de căl
dură, vizibile în pictura pe lemn 
„Țărăncile" de o prețiozitate ce 
amintește de freșcele mînăstirilor 
de pe locurile sale natale („Iar
na", „Flori", „Cină").

Cel de al patrulea expozant, 
Octavian Vișan, se atestă ca un 
liric discret, în tablourile căruia 
natura vorbește în locul omului 
„Floarea iubirii", „Npapte de 
august", titluri sugerîn> Jjordo- 
natele spirituale pe c .e-și în
scrie artistul evoluția, evocă o re
alitate îmbogățită cu valențe e- 
moționale. Compoziția și culoa
rea transmit privitorului senti
mentul care a generat lucrarea, 
iar Vișan le folosește pe amîn- 
două fără ostentație, ca un re
zultat al elaborării și cristalizării 
firești.

VIRGIL MOCANU

naliză, competentă adîncă — în 
timp și-n personalitatea fiecărui 
tînăr — pedepsele rămîn simple 
pedepse, bune de executat dar 
necurative. Indiscutabil, proble
ma reeducării e infinit mai com
plexă și nuanțată decît am în
cercat s-o înfățișăm aici, deci 
merită să reflectăm asupra ei șl 
să ne spunem deschis cuvîntul.

Altminteri, tinerii care — 
să presupunem că într-o secun
dă oarbă, deși nu cred în exis
tența amneziilor subite de 
cinste, de umanitate ! — comit 
infracțiuni mai grave sau mai 
puțin grave și ajung — evident 
— la reeducare sau la închisoa
re, nu vor porni pe drumul în- 
tortochiat și fantastic de dificil 
al recuperării, al recîștigării e- 
chilibrului, demnității și stimei 
celorlalți, fără un diagnostic pre
cis, chirurgical aș zice, al în
tregii lor „biografii psihice". în 
situații dintre acestea, o simplă 
privire aruncată în ..stația ter
minus" nu-i suficientă : ce-a co
mis. ce-a făptuit, fără discuție e 
vinovat (și chiar este !), gata... 
Dar cum s-a ajuns aici, prin ce 
strîmtori ale meschinăriei ome
nești au trecut ei, prin ce în
cercări tulburătoare și incredi
bile, asta rămîne, în destule ca
zuri. o taină. Repet : nu este 
vorba de diminuarea vinilor și 
nici a pedepselor, ci de căutarea 
căilor cît mai reale si absolut 
individuale, ale fiecărui tînăr 
în parte, de îndreptare, pornind 
de la biografia acestuia, de la 
datele lui strict personale, și nu 
de la niște teorii globale aplica
bile, s-ar părea, tuturor. Numai 
așa reeducarea va deveni real
mente reeducare și nu ne vom 
trezi în situația ca destui de 
mulți foști delicventi minori, 
trecuți prin filiera reeducării 
un număr bun de ani (chiar 
4—5- 6) să ajungă apoi, la ma
turitate, mult prea repede, in
fractori adulți. oameni care n-au 
învățat nimic acolo unde tre
buiau să învețe. E de vină doar 
„natura" lor păcătoasă ? Greu 
de subscris la un asemenea 
punct de vedere. Atunci ? Un 
apel la maximă specializare, la 
informare de înaltă clasă, a tu
turor celor care se ocupă de 
acești tineri aflați în pragul gre-» 
șelii sau trecuți chiar dincolq 
de el !

extrem.de
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După expresia scriitorului 
Ion Slavici, universitățile sînt 
„magazinul de gindiri al na
țiunii". De numele multora 
dintre institutele de învăță- 
mînt superior sînt legate cele 
mai glorioase pagini ale, is
torici, științei și culturii ro
mânești și aspirațiile lor au 
fost privite întotdeauna ca 
idealuri naționale. Pe băncile 
acestor institute s-au format 
cei mai mulți dintre oamenii 
iluștri ai României. Ei au creat 
o prestigioasă școală științifi
că — o flacără ce arde per
manent, o flacără ce se trans
mite Ia generații succesive de 
studenți. Oi care învață as
tăzi în universitate, studenții 
de astăzi sînt chemați să ducă 
mai departe ștafeta înaintași
lor — dar în conformitate cu 
suflul timpului în care trăim. 
Li se cere, așadar, să respecte 
spiritul timpului...

Regretatul profesor Tudor 
Vianu scria : „Nu există va
loare economică utilă unui 
singur individ, nici valoare es
tetică pentru un singur con
templator de artă, nici valoa
re etică pe care s-o prețuiască 
o singură conștiință umană". 
Vom observa, ținînd seama și 
de afirmația profesorului Via
nu, că în spiritul acestui timp 
transferul de valori de la so
cietate la individ într-o formă 
sintetică și specific educativă 
devine expresia raportului le
gic ce trebuie să existe între 
mișcarea istorică a culturii, pe 
de o parte, și mișcarea edu
cației. Educația nu-și poate 
îndeplini menirea decît în mă
sura în care este oglindă fi
delă a dezvoltării culturii, de
cît dacă ține pasul cu progre

sul realizat în domenii variate 
de creație umană și prevede 
în permanență liniile ae pers
pectivă ale dezvoltării sociale. 
Fenomenul educativ își des
fășoară existența între două 
coordonate : bagajul de valori 
existente în societate și capa
citățile reale ale individului 
de a percepe aceste valori. 
Acest aspect nu a scăpat sis
temului educației extrauniver- 
sitare. în țara noastră educa-

looul unor raporturi multiple 
cu namAni, fapte, evenimente, 
îndatoriri, tînărul își consoli
dează capacitatea de a nutri 
sentimente și emoții din ce în 
ce mai bogate, mai adînci. E- 
moția estetică reflectă aceas
tă experiență afectivă. Ea este 
socială în primul rînd prin 
modalitățile prin care se rea
lizează.

Societatea socialistă îl do
rește pe viitorul său specialist

lațiilor sociale, interiorizîn- 
du-le în mod specific — nu 
se poate desprinde de cultu
ră. Și, mai ales, nu se poate 
desprinde de artă.

încercînd să surprindem u- 
nele particularități ale dez
voltării activității artistice 
studențești în țara noastră, 
vom sublinia în primul rînd, 
caracterul ei organizat. Expre
sia „organizat" trebuie înțe
leasă aici în funcție de rapor-

STUDENTUL, 
ARTA ȘI

SOCIETATEA
ția extraum veni tară — care 
se generalizează tot mai mult, 
sub raportul extinderii, și se 
diversifică, sub raportul cali
tății, organizîndu-se în adin- 
cime — are în vedere, în pri
mul rînd, faptul că studentul, 
viitor om de știință sau artist, 
își va aduce o contribuție va
loroasă în cultură numai a- 
tunci cînd va ști sa-și reali
zeze în practică ideile, creînd 
anumite valori sociale. Expe
riența dovedește că numai 
printr-o puternică ancorare în 
realitățile vieții sociale, în nrij-

..bogat multilateral" ; de aceea 
deschide larg în fața lui toa
te sferele relațiilor sociale. Ar 
fi însă greu să nurr,:m un do
meniu al vieții sociale în care 
să nu se manifeste într-un fel 
sau altul cultura. De fapt, cul
tura nu este altceva decît un 
fenomen social complex, sau, 
mai exact, un complex de fe
nomene social-istorice. care 
au ceva comun prin origine, 
natură socială și funcții. Edu
cația extrauniversitarâ — care 
concentrează în sine., aseme
nea unui focar, ansamblul re-

tul student — artă — socie
tate. Studenții — cu pricepe
rea și inteligența lor, cu ela
nul și entuziasmul lor — își 
organizează singuri activita
tea artistică. Rezultatele se 
cunosc, ele sînt dintre cele 
mai meritorii. Ultimii ani, 
mai ales, au impus tradiția 
marilor serbări studențești. 
Numeroase formații reprezen- 
tînd facultăți, institute sau 
centre universitare tălmăcesc 
în limbajul imaginii artistice 
aspectele cele mai semnifica
tive ale vieții studenților din

țara noastră, ale activității lor. 
în întâmpinarea mișcării artis
tice din universități vine însă 
societatea — ea sprijinind cu 
mijloace materiale aspirația 
spre frumos a studențimii. 
Tocmai asigurarea acestor 
condiții materiale permite în
cadrarea unei mase conside
rabile de studenți într-o acti
vitate artistică aflată într-un 
necontenit progres. în fine, 
un ultim aspect al caracterului 
organizat al mișcării artistice 
studențești îl constituie desfă
șurarea periodică a festivalu
rilor artei studențești. Aceste 
festivaluri au intrat în tradi
ția vieții noastre culturale. 
Mișcarea artistică studențeas
că își dovedește astfel rolul 
său social, impulsionînd via
ta culturală a orașelor univer
sitare, ridicînd un prag foar
te înalt al exigenței. Adăugăm 
aici că este o tradiție pen
tru studenți să-și mărturiseas
că gîndurile, frămîntările, 
căutările în scris — dar nici
odată nu au făcut-o atît de in
sistent și de consecvent ca în 
anii din urmă. Mulți dintre 
ei își asumă rolul de pasio- 
nanți eseiști, cronicari etc., fi
ind mereu prezenți în paginile 
presei și în emisiunile de ra
dio și televiziune. în librării, 
pe copertele unor romane, vo
lume de versuri, schițe întîl- 
nim iarăși multe nume ale stu
denților. Este o contribuție de 
seama la îmbogățirea culturii 
naționale.

ADRIAN VASILESCU

SEMINARUL
E U R 0 P E A N

(Urmare din pag. I)

la eforturile pentru apropierea 
popoarelor europene, pentru a- 
sigurarea securității pe conti
nent și in lumea întreagă, 
pentru ca Europa să nu mai 
cunoască niciodată ororile unui 
nou război. Mișcarea studen
țească din țările europene are 
bogate tradiții democratice și 
tineretul universitar a dovedit 
cu prisosință înțelegerea res
ponsabilităților pe care le are 
in viața socială. Sub acest as
pect, considerăm că seminarul 
de la București va permite in
vestigarea unor drumuri noi 
către lărgirea colaborării între 
uniunile naționale studențești, 
sub semnul năzuințelor co
mune de pace, independență 
națională, democrație și pro
gres social. Dezbaterile semi
narului vor permite afirmarea 
tuturor punctelor de vedere, 
fără îngrădiri sau discriminări. 
Dialogul ce se va realiza, un 
dialog pe care il dorim sincer, 
deschis, va putea duce la a- 
propierea diferitelor opinii. 
U.A.S.B. asigură un cadru 
prielnic dezbaterii, un climat 
de stimă și respect reciproc, de 
schimb de opinii într-o ambi
anță constructivă. In zilele 
noastre, generația tinără oferă 
pe plan mondial un tablou

amplu și divers de tendințe și 
orientări, dar această diversi
tate de concepții și adeziuni 
politice nu poate împiedica 
găsirea unei platforme comune 
pe baza căreia tinerii, studen
ții, să se unească in lupta pen
tru împlinirea idealurilor lor 
comune.

Fină în acest moment și-au 
anunțat participarea la semi
nar multe uniuni studențești 
din Europa. Vor lua parte la 
dezbateri reprezentanți ai tine
retului universitar din Austria, 
Bulgaria, Cipru, Finlanda. 
R. D. Germană, Spania, Fran
ța, Grecia, Olanda, Ungaria, 
Polonia, Portugalia, Cehoslo
vacia, Iugoslavia și Ro
mânia. De asemenea, vor 
lua parte și reprezentanții U- 
niunii Internaționale a Studen
ților. Ideea seminarului a sus
citat un viu interes, dovada

cea mai concludentă fiind nu
mărul mare de delegații pre
zente la lucrările sale.

Dezbaterile vor dura patru 
zile după care oaspeții noștri 
vor face o excursie prin țară 
avînd posibilitatea să se întîl- 
neascâ cu studenții români, să 
viziteze obiective economice, 
social-culturale și turistice. 
Sperăm că această vizită va fi 
plăcută și că reprezentanții ti
neretului universitar din Eu
ropa vor pleca cu bune impre
sii din România.

U.A.S.R. a depus și va de
pune toate eforturile pentru 
dezvoltarea cooperării în miș
carea studențească europeană 
și internațională, pentru ca ti
neretul universitar să contri
buie la marea luptă pe care 
popoarele de pretutindeni o 
duc pentru asigurarea unui 
viitor pașnic.

Sosirea 
primelor delegații

„C O R A L"
Seară de seară, în am

bianța „Student — Clubu
lui" sau pe estradele Bazei 
cultural-sportive universita
re de pe malul Lacului Tei, 
o prezență devine în această 
vacanță tot mai familială, 
mai îndrăgită printre stu
denți. Pe strunele afirmării, 
numele tinerei formații vo- 
cal-instrumentale „CO- 

cîntecele ei au tre- 
(frtț^însă nu de mult și mai 
ve.^gj.rte, dincolo de lumea 
-utKiteatrelor, prin larga 
’t{Ktere de difuzie a cunos

cutelor emisiuni Metronom 
’68 și Antena tineretului, la 
microfonul cărora h fost in
vitata Radioului...

Cele dinții acorduri ale 
„Coralului'*  au pornit din 
munți, de pe Cioplea, în fe
bruarie 1968. însoțind voia 
bună și bucuriile vacanței 
de iarnă, în tabăra studen
țească de la Predeal zbur
dau și chitare electrice...

„Coral" — sinonimul unei 
prietenii, simbol al întâlni
rii sub imperiul aceleiași 
pasiuni pentru muzică. Ar
monizare de virste, de aspi
rații, pluralitate inedită de 

^uistrumente și de reperto- 
Să strigăm un catalog 

ilfyginar, citind după nume 
și alte rubrici:

Dan Lecca — conducăto
rul formației, student în a- 
nul IV Arte Plastice (chi
tară solo, muzicuță, voce).

Doru Donciu — student în 
anul III Politehnică (chi
tară, bas, flaut, voce).

Barbu Stratulat — stu
dent în anul II Electronică 
(chitară-armonie, vioară, 

' voce).
Horațiu Paraschivescu — 

student în anul II Arhitec
tură (chitară, armonie, vio
loncel, voce).

Gabriel Mărgărint — stu
dent la Universitate (ba- 

‘ terie —voce).

Au cîntat adeseori la reu
niunile din acest an de la 
Arte Plastice, Arhitectură și 
Casa de cultură a studenți
lor, la Festivalul estradei 
studențești — îaji, aprilie 
1968 — ei se înscriu, desi
gur, în succesiunea orches
trelor ^Phoenix", „Roșu fi 
Negru", „Electon", „Pyta- 
gora", „Sideral", „Comete
le" etc. Este însă dificil de 
făcut apropieri prea mari 
cu aceste formații fără a 
risca o eroare. Pentru că, 
„cei cinci" vor, și reușesc, 
să fie altceva, să fie „ei", 
își valorifică deosebit de a- 
trăgător vocile, cu un sa
vuros acompaniament mu
zical, folosind, pentru crea
rea unei atmosfere poetice 
aparte, instrumente mai rar 
întîlnite în compania chita
relor electrice (flaut, vioară, 
violoncel). Cîntă, încearcă 
să cînte, mai mult în limba 
română marea parte a re
pertoriului, fie traducînd 
textul unor melodii origi
nale de largă circulație, fie 
adaptind melodiilor versuri 
ale unor mari poeți români 
— „Vezi rindunelele se 
duc", „Somnoroase păsă
rele". Iar căutarea aceasta 
deosebită se continuă și in 
proiectele formației, în în
cercările celor cinci prieteni 
de a crea ei înșiși texte și 
melodii. Astfel, prelucrări
lor și compozițiilor lui Dan 
Lecca. li se vor adăuga in 
curtnd, aflate azi în repe
tiție, alte piese originale. 
Atunci, ascultând „Unde 
umbli ?" (de Doru Donciu), 
„Mici poeme" (de Barbu 
Stratulat), ,Z.bor" de (Ho
rațiu Paraschivescu) audi
toriul universitar — în pri
mul rînd — va fi solicitat 
să dea note și versurilor lui 
Ion Mărgărint.

I. T.

IMOUTĂȚB
D I T © R 8 A L

în luna august apar în E- 
ditura Didactică și Pedago
gică următoarele manuale 
pentru învățămintul superi
or :

1. Bulgăr Gh- : Limba ră
mână. Sintaxa și statistică.

2. Iaroviri E.: Isteria lim
bii engleze

3 Roșculeț M. și colectiv : 
Culegere de probleme de a- 
n a liză matematică.

4. Gheorghe Gh. și co
lectiv : Geometria analitică 
și diferențială

5. Cristescu R. : Matema
tici generale ▼•!. II

6. Hai mo vi ci M. : Teo
ria elasticității

7. Pauliuc S.: Cartegrafle 
geologică.

8. Akopian A.A.: Termo
dinamica chimică

(Urmare din pag. 1)

sebit pe studenții din țara 
prietenă. Ele au făcut obiectul 
unor dezbateri pe plan națio
nal. „Desigur, ne-a spus Pouza 
Zdenek, raportul student — 
cultură este foarte complex ; 
alături de numeroase semne de 
exclamare, de probleme care 
și-au găsit o rezolvare defini
tivă apar și semne de întreba
re. Acest raport prezintă nu
meroase aspecte pe care vom 
avea putința să le discutăm și 
să Ie lămurim împreună cu 
studenții din România și din 
alte țări europene. îmi exprim 
nerăbdarea de-a cunoaște cît 
mai mulți studenți români, de 
a afla ee gîndesc, ce preocu
pări au, ce pasiuni, de a le cu
noaște activitatea pe tărîm ar
tistic. La rezultatele colocviu
lui de la București nu mă pot 
gîndi decît cu optimism".

Tot pe aeroportul Băneasa 
am făcut ieri cunoștință cu 
Garamî Laszlo și Andics Iero 
— reprezentanți ai studenților 
din R. P. Ungară. Cu acest 
prilej ne-au declarat că au 
auzit lucruri frumoase despre 
activitatea cultural-artistică a 
studenților din țara noastră și

Desene de V. CRIȘAN

Instrument de lucra fundamen
tal, esențial necesar în activitatea 
cotidiană a studenților, ca ghid 
pentru studiul individual. manu
alul universitar constituie unul 
din primele puncte de pornire în 
parcurgerea eficace a oricărei 
bibliografii de specialitate, din 
primul și pînă în ultimul an de 
facultate. Firesc, deci, în aștep
tarea unui nou an universitar, 
studenții își afirmă dorința de a 
cunoaște noutățile ce intervin, 
începînd cu 1 octombrie pentru 
ce discipline și cînd vor avea la 
îndemînă cursurile, îndrumătoa
rele de laborator și proiecte, cu
legerile de probleme necesare. 
Ca urmare a unei astfel de soli
citări venite din partea unor 
studenți brașoveni, ne-am orien
tat investigațiile către Institutul 
politehnic din localitate. Așadar, 
viitorii ingineri așteaptă cursuri, 
lucrări de specialitate. Ce li se 
oferă prin activitatea editorială?

Studiile întreprinse vreme în
delungată de direcțiile și servi
ciile de specialitate ale Ministe
rului învățamîntului, pe baza 
propunerilor sosite din partea 
conducerilor facultăților, au dus 
la o eșalonare în timp a viitoare
lor apariții, în funcție de primor
dialitatea importanței lucrărilor 
pentru disciplinele fundamentale, 
pe de o parte, iar pe de altă 
parte, în raport de posibilitățile 
de lucru ale Editurii didactice 
și pedagogice. Astfel, s-au în
tocmit planuri tematice anuale, 
pînă in 1971, care programează 
în perspectivă succesiunea edită
rilor. Reținem ca important pen
tru studenții brașoveni faptul că, 
dintre cărțile care îi interesează 
îndeaproape, scrise de profesorii 
lor, în planul tematic pe 1968

9. Petre loan : Termodi
namica statistică

10. Voinaroski R. : Mecani
ca teoretică

11. Stere Roman : Aparate 
electrice

12 Nedelcu D.: Mașini 
electrice

13. Pavel Dem.. Zarea St. : 
Turbine hidraulice și echi
pamente hidro-energetice 
voi. n

14. Oprea A. : Hidraulica 
mașunior-unclte

15. Bobeica Tr.: Tractoare 
și mașini agricole

16. Untaru M. și colectiv :
Automobile

17. Grinda M. : Tehnologia 
vopsirii și imprimării texti
lelor

Secvență de studiu în timpul practicii în producție
Foto : C. CONSTANTIN

de aceea așteaptă cu interes 
cele trei referate care vor fi 
prezentate în timpul lucrări
lor seminarului de către de
legația U.A.S.R. Oaspeții in
tenționează să ia cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor ce vor fi 
purtate pe marginea acestor 
referate, aducînd numeroase 
exemple desprinse din viața 
cultural-artistică a studenților 
din țara lor.

Discuția cu Jean Jaques 
Hosquar, membru al delega
ției Uniunii Naționale a Stu
denților Francezi, începe de 
la cîteva amintiri plăcute des
pre arta românească în ge
neral și despre arta studen
țească în special. Mai întîi a 
avut prilejul să vadă în Fran
ța două spectacole românești 
de teatru: „Rinocerii" și 
„Troilus și Cresida". care pen
tru publicul francez au însem
nat, de fapt, o descoperire a 
teatrului românesc. Apoi, la 
un festival studențesc de artă 
a urmărit cu plăcere evoluția 
ansamblului folcloric al stu
denților din centrul universi
tar București. Mai tîrziu, s-a 
produs cunoștința cu „Madri
galul", corul studenților bucu- 
reșteni, cucerind în Franța 
numeroase simpatii. Toate a- 
ceste impresii l-au determinat 
să primească cu bucurie și cu 
încredere invitația pe care i-a 
adresat-o U.A.S.R.. de a parti
cipa lâ lucrările seminarului 
european „Studentul, arta și 
cultura".

La „Student-club" am avut 
un schimb de opinii cu Leo 
Damen, Henk Blomberg. Io- 
han Holterman, Tomvan 
Heesch, din delegația Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Olanda. După ce ne-au îm
părtășit impresiile unei mici 
excursii prin România, ne-au 
vorbit despre preocupările stu
denților olandezi. Apreciind 
inițiativa U.A.S.R., ei și-au 
manifestat deplinul acord pen
tru realizarea uncr contacte 
cît mai ștrînse între studenți, 
între toți tinerii Europei.

Ieri au mai sosit în Capitală 
reprezentanți ai U.I.S. și ai 
studenților din Bulgaria și Po
lonia. Celelalte delegații sînt 
așteptate în cursul dimineții 
de astăzi.

sînt incluse următoarele 12 
tluri : Tehnologia deformărilor 
plastice A. Maniu și colectiv); 
împăduriri (I. Damian și colec
tiv) ; Scule și dispozitive pentru 
prelucrarea lemnului (I. Flores- 
cu); Corectarea torenților (Șt. 
Munteanul; Drumuri forestiere 
R. Bereziuc); Mașini rutiere 

iG. Ionașcu); Silvicultura (I. Pe-

tipăririi și difuzării, n-au fost 
parcurse. în consecință, amîna- 
rea editării multora din manua
lele așteptate este sigură.

Se va întîmpla aidoma cu cele 
9 titluri din planul tematic de 
perspectivă pe 1969 ? Cu acelea 
prevăzute pentru 1970 (6 titluri) 
și 1971 (6 titluri)? Pe un răspuns 
adecvat studenții pot conta nu

rului tipografic al institutului. 
După studiile de care aminteam, 
prevederile planurilor editoriale 
au ținut seama și de rigorile de 
selecție conform cărora o serie 
de cursuri de strictă specialitate 
sau de interes restîns, ca și 
îndrumătoarele pentru lucrările 
de laborator și proiecte, cule
geri de probleme, antologii de

STUDENȚII 
așteaptă cursuri

rului tipografic al institutului, la 
aceste ^proporții planurile nu vor 
fi epuizate — de altfel cele 
circa 12 lucrări realizate în pri
mul semestru fac dovada în acest 
sens. Și nu lipsa de promptitu
dine — reală — în realizarea 
lucrărilor de către cadrele didac
tice cărora le-a revenit, în ca
drul fiecărei catedre, sarcina 
aceasta este cauza, cîtă vreme 
a fost de lucru pentru multipli
carea restanțelor din 1967... Im
pedimentele survin de pe urma 
modului de înzestrare — în pre
zent insuficient adecvat ritmului 
de lucru prevăzut — cu utilaje 
și materiale tipografice. Spre 
exemplu, momentul intrării în 
producție a mașinii de multipli
cat de mare randament, primită 
anul acesta în dotare, a fost

teuțiu) : Mașini și linii automate 
(A. Vajda); Instalații pentru 
transport interior și ventilații în 
industria lemnului (G. Filipescu); 
Tehnologia fabricației produselor 
finite din lemn (V. Năstase); 
Proiectarea utilajelor speciale din 
industria produselor finite din 
lemn (V. Dogaru). Proiectarea 
utilajelor speciale din industria 
produselor semifinite din lemn 
(E. Tudor). Pentru fiecare dintre 
acestea au fost încheiate con
tracte cu autorii, prevăzînd ter
mene de predare. Marea lor ma
joritate nu au fost însă respecta
te. S-au cerut în numeroase ca
zuri amînări a căror dată este, 
în prezent, cu mult depășită, 
fără măcar să se știe stadiul 
exact al elaborării lucrărilor. 
Astfel, etapele pe care, în mod 
normal, aceste manuscrise trebu
iau de-acum să le fi străbătut 
deja, apropiindu-se de momentul

CE LE OFERIȚI?
mai dacă în colaborarea autori
lor cu editura va fi implicată și 
posibilitatea reală de aplicare a 
unor sancțiuni contractuale. în 
acest domeniu, exercitarea per
manentă a unui control cu mă
suri administrative corespunză
toare se cere, de asemenea, prac
ticată de către conducerile fa
cultăților și institutelor (dar si 
prin serviciul „specializării și 
manualelor") din cadrul Ministe
rului Invățamîntului.

Necesarul de manuale pentru 
studenții Politehnicii din Brașov 
urmează a fi acoperit, treptat, și 
prin activitatea de multiplicare 
pe plan intern, în cadrul atelie-

texte vor fi multiplicate cu mij
loacele proprii ale institutelor. 
Ponderea acestei activități a cres
cut în ultimii ani și va cunoaște 
în viitor un ritm superior, con
form precizărilor noii Legi a în- 
vățămîntului. O tot mai completa 
înzestrare materială a „micro- 
tipografiilor" din institute se 
află în atenția Ministerului în- 
vațămîntului.

Sînt prevăzute să se multiplice 
astfel, în tiraje satisfăcătoare, 
pentru studenții Brașovului, 41 
de titluri de lucrări în acest an 
și alte 38 pentru anul 1969. Ne
îndoielnic, susțin cei care în
drumă direct activitatea atelie-

amînat aproape două luni de zile 
numai pentru că nu s-a obținut 
aprobarea de instalare (dificultate 
evitabilă, dacă furnizorul — Ba
za de aprovizionare și desfacere 
din Ministerul Învățămîntulni 
— preciza din vreme ga
baritul mașinii. Alte amî- 
nări au survenit de pe ur
ma unor modificări și încer
cări repetate, făcute în condi
țiile absenței unor conductori de 
cupru potriviți. Normal era ca 
asemenea materiale să vină oda
tă cu instalația sau să poată fi 
ușor procurați de la furnizorul 
citat — ceea ce a rămas doar 
o speranță. Pe de altă parte se

• • • • • • 

consideră — mai ales atunci cînd 
există posibilitatea să se lucreze 
cu instalații de productivitatea 
celei recent primite — ca un fel 
de anexă indispensabilă, înzes
trarea acestor ateliere cu „xero- 
grafe". Prin procedeul xerogra- 
fierii se poate face rapid și eco
nomic (fără material fotografic) 
reproducerea unor scheme, foto
grafii incluse în lucrările de mul
tiplicat. în același timp, în ca
drul procesului de multiplicare a 
textelor propriu-zise, pot fi 
realizate și lucrări de o mai 
mare varietate — informări bi
bliografice, scurte recenzii, frag
mente de articole din revistele 
în limbi străine, referate științi
fice — care nu sînt cerute decît 
într-un număr foarte redus de 
exemplare și a căror multiplicare 
prin matrițare nu este economică. 
De altfel, așa s-ar acoperi și 
multe din dificultățile ce apar 
în prezent datorită numărului 
cu totul nesatisfâcător de ma
trițe existent în dotare, cu atît 
mai mult cu cît pentru recondi- 
ționarea celor folosite în vederea 
reutilizării nu mai funcționează 
nicăieri un atelier. Probabil ca 
înaintea xerografului va sosi 
însă mașina de cusut pentru le- 
gătorie, solicitată de doi ani Mi
nisterului Învățămîntului. $i una 
și alta sînt deosebit de rentabile, 
ca investiție și absolut necesare 
pentru a da studenților cursurile 
de care au nevoie, nu explicații 
și scuze pentru întîrzierea apari
ției acestora.

ION TRONAG
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT
Printr-un ordin al ministerului învățământului s-au stabilit 

centrele și președinții comisiilor pentru examenele de baca
laureat de la liceele de cultură generala și de la liceele de 
artă și examenul de diplomă la liceele pedagogice și institu
tele pedagogice de învățători din sesiunea august 1968.

Examenele încep in toată țara în ziua de 17 august a.c., 
orele 9 dimineața, cu proba scrisă la literatura română. în 
vederea pregătirii examenului, președinții comisiilor se vor 
prezenta la centrele la care au fost numiți în dimineața zilei 
de 16 august a.c. Se menționează hiai jos centrele unde vor 
funcționa comisiile, liceele care vor prezenta candidați la fie
care centru, precum și președinții comisiilor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Liceul „I. L. Caragiale" Co
misia nr. 1, secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„I. L. Caragiale", Liceul „Dr. P. 
Groza", Liceul „M. Sadoveanu", 
Liceul „C. A. Rosetti“ și Li
ceul nr. 32. (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri) ; Președinte Virgil Cla- 
udian, prof. univ. matematici 
Institutul Agronomic „Nic. Băl- 
cescu“ București.

Liceul „D. Cantemir" Comisia 
nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„D. Cantemir“, Liceul „Spiru 
Haret" și Liceul nr. 37 (curs se
ral, învățămînt fără frecvență 
examene de diferență și restan- 
țieri) ; Președinte Marin Dumi
trescu, conf. univ. matematici 
Institutul Politehnic „Gh. Ghe
orghiu Dej" București.

Liceul „Mihai Viteazul*'  Co
misia nr. 3, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„M. Viteazul" și Liceul „G. Coș- 
buc“ (curs seral, învățămînt fără 
frecvență ,și restanțieri) ; pre
ședinte Haralambie Chirilei, 
prof, univ. dr. docent șt. bio
logice Institutul Agronomic „Nic. 
Bălcescu" București.

Liceul „Emil Racoviță" Comi
sia nr. 4, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Emil Racoviță" și Liceul „23 
August" (curs seral, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri) ; 
Președinte Mircea Tîrnoveanu, 
conf. univ. matematici Institu
tul Politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul seral de cultură gene
rală București. Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul 
seral de cultură generală 
București. Liceul „Alex. Sahia**  
și Liceul nr. 15 (curs seral. în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri) ; Președinte Nicolae 
Dorobanțu, conf. univ. dr. știin
țe biologice Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu"

Liceul „M. Basarab" Comisia 
nr. 6, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„M. Basarab". Liceul „Alex. I. 
Cuza“ și Liceul nr. 39 (curs se
ral, învățămînt fără frecvență 
șl restanțieri). Președinte Ion 
Toboșaru, conf. univ. dr. filozo
fie Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. ȚL. Cara- 
giale" București.

Liceul „Gh. Șincai" Comisia 
nr. 7, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„Gh. Șincai, Liceul „M. Emi- 
nescu", Liceul „I. Creangă", Li
ceele nr. 30 și nr. 41 și Liceul 
de muzică nr. 1. (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Mihai Bo
tez, prof. univ. dr. matematici 
Institutul Politehnic „Gh. Ghe
orghiu Dej" București.

Liceul „Gh. Lazăr" Comisia 
nr. 8, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Gh. 
Lazăr", Liceul „D. Bolintinea- 
nu“. Liceul nr. 27 și 36 (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Tgor 
Ivanov, conf. univ. chimie Insti
tutul de construcții București.

Liceul „Nic. Bălcescu" Comi
sia nr. 9, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Nic. Bălcescu", Liceul „T. Vla- 
dimirescu", liceele nr. 25 și nr. 
33 (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Ionescu Bu
jor, prof. univ. matematici. Ins
titutul Politehnic „Gh. Gheor
ghiu Dej" București.

Liceul „I. Neculce". Comisia 
nr. 10, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„I. Neculce", Liceul A. Vlaicu" 
liceele nr. 6 și nr. 40 și Liceul 
de muzică nr. 2, Președinte Mir
cea Mancas, prof. dr. filologie 
Institutul de artă teatrală si ci
nematografică „I. L. Caragiale" 
București.

JUDEȚUL ALBA
Liceul „Horia, Cloșca șl Cri- 

șan" Alba Iulia. Comisia nr. 1, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Horia 
Cloșca și Crișan" Alba Iulia, 
Liceul de cultură generală și 
Liceul economic din Sebeș. Li
ceul din Cugir (curs seral. în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri) precum și restanțieri 
de la alte licee din' județul 
Alba ; Președinte Nestor Lupei, 
conf. univ. dr. șt. biologice In
stitutul politehnic Timișoara.

Liceul „Avram Iancu“ Aiud. 
Comisia nr. 2, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Avram Iancu" Aiud. li
ceele din Zlatna, Câmpeni. Ocna 
Mureș, Abrud, Blaj. Jidvei, 
Baia de Aries și Teiuș (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri) ; Președinte An
ton Policec, conf. univ. dr. fizi
că Institutul Politehnic Timi
șoara.

JUDEȚUL ARAD
Liceul „I. Slavici" Arad. Co

misia Nr. 1. secție mixtă, cu 
limbile de predare română, ger
mană și maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„I. Slavici", liceele Nr. 3, Nr. 4 
si Nr. 5 Arad, liceele Nr. 1 și 
Nr. 2 Pecica, liceele din Pîn- 
cota. Cernei. Liceul „B. Gabor" 
Aiud. Liceul Nr. 2 Bistrița. Li
ceul „Decebal" Deva și Liceul 
din Petroșani (curs seral. învă- 
țămînt fără frecvență si restan
țieri). Președinte Râul Călines- 
cv, prof. univ. dr. docent șt. bio
logice Universitatea București.

Liceul Nr. 2 Arad. Comisia 
Nr. 2, secție mixtă cu limbile 
de predare română si slovacă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Nr. 2 Arad, Liceul „G. 
Coșbuc" Nădlac. liceele din Li- 
pova, Ineu, Gurahonț. Sebiș. 
Sîntana. Curtîci și Vinga (curs 
seral. învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Pompei Muresan, prof. univ. dr. 
docent șt. biologice, Institutul 
Agronomic Timișoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul „Nic. Bălcescu" Pitești. 

Comisia nr. 1. secție mixtă. Se 

vor prezenta candidați de la 
Liceul „Nic. Bălcescu", Pitești, 
Liceul „D. Golescu" Cîmpulung 
și secția serală din Ștefănești 
(curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri) ; Pre
ședinte Ion Marinescu, conf. 
univ. dr. $t. biologice Institutul 
Pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 2 Pitești. Comisia 
nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
2 și Liceul de muzică Pitești, 
Liceul nr. 2 Cîmpulung, liceele 
din Topoloveni, Corbeni, Cos- 
tești și Mozăceni (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri) ; Președinte Augus
tin Z.N. Pop, conf. univ. filolo
gie Institutul Pedagogic de 3 
ani Pitești.

Liceul „Al. Odobescu" Pitești. 
Comisia nr. 3. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Al. Odobescu" Pitești, 
liceele din Curtea de Argeș și 
Vedea (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri) ; 
Președinte Alexandru Iuracec, 
conf. univ. dr..șt. biologice Ins
titutul Pedagogic de 3 ani Pi
tești.

JUDEȚUL BACAU
Liceul Nr. 4 Bacău. Comisia 

Nr. 1. secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
Bacău și Buhuși (curs seral. în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri) ; Președinte Eugen Flo- 
rea, conf. univ. fizică. Institutul 
Politehnic Iași.

Liceul „V. Alecsandri" Bacău. 
Comisia Nr. 2. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele din jud. Bacău (restan- 
țieri). Președinte Florin Con- 
stantinescu, conf. univ. dr. fizi
că Institutul Politehnic Galați.

Liceul din Tg. Ocna. Comisia 
Nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
Tg. Ocna, Moinești. Comănești. 
Liceele Nr. 1 și Nr. 2 din muni
cipiul „Gh. Gheorghiu Dej" 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Mircea Leonte. conf., univ. 
dr. chimie. Institutul Politehnic 
Galați.

JUDEȚUL BIHOR
Liceul nr. 1 Oradea. Comisia 

nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul de 
muzică și arte plastice Oradea 
și celelalte licee din județul 
Bihor (cursuri de zi, serale și 
restanțieri) ; Președinte Afion 
Mihăescu. conf. univ. dr. fizică 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Oradea. Comisia 
nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
din jud. Bihor (învățămînt fără 
frecventă și restanțieri) ; Preșe
dinte Sabin Antonescu, conf. 
univ. șt. economice Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

Liceul nr. 3 Oradea. Comisia 
nr. 3, secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
jud. Bihor (curs seral. învăță- 
mînt fără frecventă și restan
țieri) ; Președinte Francisc Ul
rich. conf. univ. filologie Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSAUD

Liceul nr. 1 Bistrița. Comisia 
pentru secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
din județul Bistrița Năsăud 
(curs seral, învățămînt tară 
frecventă și restanțieri) ; Pre
ședinte Alexandru Tohăneanu, 
conf. univ. psihologie-pedagogie 
Institutul de arta plastice „Nic. 
Grigorescu" București.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul „M. Eminescu" Boto

șani. Comisie pentru secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele din jud. Bo
toșani (curs seral. învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Vasile Arvinte. conf. 
univ. dr. filologie Universitatea 
„Alex. Ion Cuza" Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 

nr. 1. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Brașov, Liceele din Codlea, 
Predeal și Feldioara (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri) ; Președinte Alexan
dru Nicolescu, prof. univ. dr. 
matematici Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia 
nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
3 Brașov, liceele nr. 1 și nr. 2 
Făgăraș, liceele din Or. Victoria, 
Săcele, Zărneșți și Rîșnov (curs 
seral și restanțieri) ; Președinte 
Leo Gruia, conf. univ. matema
tici Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 4, nr. 3 și Liceul de muzică 
Brașov. Liceul nr. 2 Făgăraș, 
liceele din Șercaia și Rupea 
(curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri) ; Pre
ședinte Nicolae Ciachir, conf. 
univ. dr. istorie Universitatea 
București.

Liceul „Unirea" Brașov. Co
misia nr. 4, secție mixtă cu lim
bile de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Unirea" Bra
șov. (curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri) ; Pre
ședinte Carol Saal, conf. univ. 
fizică Institutul Politehnic Bra
șov.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul nr. 1 Brăila. Comisia 

nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1. nr. 3 și nr. 4 Brăila (curs 
seral $i restanțieri). Președinte 
Constantin Beca. conf. univ. dr. 
st. biologice Institutul de Petrol, 
gaze și geologie București.

Liceul „Nie. Bălcescu" Brăila. 
Comisia nr. 2, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 2 Brăila (curs seral și 
restanțieri). Președinte Grigore 
Teodorescu. conf. univ. chimie

DIN
Institutul Politehnic „Gh Gheor
ghiu Dej" București.

Liceul nr. 3 Brăila. Comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
3 Brăila, liceele din Ianca, Fău- 
rei, însurăței. Movila Miresii și 
Măxineni (curs seral, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Mircea Ionescu 
Varo, conf. univ. dr. șt. biolo
gice, Universitatea București.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul „B. P. Hașdeu" Buzău. 

Comisie pentru secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele din jud. Buzău (curs seral, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri) ; Președinte Vladi
mir Lambrino, conf. univ. chi
mie Institutul de medicină și 
farmacie București.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Liceul nr. 1 Reșița. Comisie 

pentru secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
județul Caraș-Severin (curs se
ral, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Gheor- 
ghe Constantinescu, lector, univ. 
dr. chimie Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

JUDEȚUL CLUJ
Liceul „Ady Șincai" Cluj. Co

misia nr. 1, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Ady Șincai", Liceul „G. 
Coșbuc". Liceul „G. Barițiu", 
Liceul „M. Eminescu", liceele 
nr. 6, nr. 8, nr. 14, nr. 16, Liceul 
de arte plastice. Liceul de core
grafie și Liceul de muzică Cluj 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Arnold Negrea, 
prof. univ. șt. economice Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul „E. Racoviță" Cluj. Co
misia nr. 2, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„E. Racoviță" Cluj și Liceul din 
Huedin (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Iosif Pervain, prof. univ. dr. do
cent filologie Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul „G. Barițiu" Cluj. Co
misia nr. 3, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„G. Barițiu" și Liceul nr. 7 Cluj 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Codreanu. 
conf. univ. dr. fizică Institutul 
Politehnic Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj. Comisia 
nr. 4. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
nr. 10 și nr. 12 Cluj (curs seral 
și restanțieri). Președinte Eugen 
Ghișa. prof. univ. dr. docent șt. 
biologice Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

Liceul „Ady Șincai" Cluj. Co
misia nr. 5, secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Ady Șincai", Liceul „Nic. Băl
cescu". liceele nr. 3, nr. 10, nr. 
11, nr. 12, nr. 14, nr. 16 și Liceul 
de muzică Cluj, Liceul din Hue
din, Liceul „M. Viteazul" Turda, 
liceele nr. 1 și nr. 2 Dej și Liceul 
„P. Maior" Gherla (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Edmund Felszeghy. prof. univ. 
dr. chimie Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj. Comisia nr.
6, secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 7 Cluj 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Iosif Toth. prof. univ. șt. 
economice Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Dej. Comisia nr.
7, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 2 și 
nr. 1 Dej (curs seral. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alexandru 
Maniu, conf. univ. fizică. Insti
tutul Politehnic Brașov.

Liceul „P. Maior" Gherla. Co
misia nr. 8. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„P. Maior" și Liceul „A. Ipătes- 
cu“ Gherla și Liceul din Mociu 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Stere Grigore. conf. 
univ. șt. biologice Institutul a- 
gronomic Timișoara.

Liceul „M. Viteazul" Turda. 
Comisia nr. 9. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „M. Viteazul" și Liceul nr. 
2 Turda, liceele din Cîmnia 
Turzii și Iara (curs seral, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Victor 
Turcu, conf. univ. matematici. 
Institutul agronomic Timisoara.

Liceul „M. Viteazul" Turda. 
Comisia nr. 10, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „M. Viteazul" Turda (curs 
seral si restanțieri). Președinte 
Gherman Drăghici. conf. univ. 
dr. fizică Institutul politehnic 
Brasov.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul „Mircea cel Bățrîn" 

Constanța. Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Mircea cel 
Bătrîn" și Liceul nr. 3 Constan
ta, liceele din Mangalia, Năvo
dari, Techirghiol și Eforie Sud. 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Mircea Ghiliceanu, conf. 
univ. matematici Institutul Po
litehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
Constanța. Comisia nr. 2, sec
ție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel 
Bătrîn". Liceul nr. 3 și Liceul 
de muzică și arte plastice Con
stanța (curs de zi, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Cosma, 
conf. univ. fizică Universitatea 
București.

Liceul nr. 4 Constanța. Co
misia nr. 3, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 2, nr. 4 și Liceul 
economic special Constanța 
(curs seral, și restanțieri). Pre
ședinte Ion Berceanu, prof. univ. 
șt. economice Institutul agro
nomic „Nic. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Medgidia. Comi
sia nr. 4, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Medgidia și celelalte licee 
din județul Constanta (curs se
ral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Mira 
Tudor, conf. univ. dr. șt. biolo
gice Institutul de petrol, gaze 
și geologie București.

JUDEȚUL COVASNA
Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe. 

Comisia nr. 1, secție mixtă cu

SESIUNEA
limbile de predare română și 
maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele din județul 
Covasna (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Eugen Molnar, conf. 
univ. geografie, Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul nr. 3 Tîrgoviște. Comi

sia nr. 1, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
din județul Dîmbovița (curs se
ral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Vasile 
Hurmuz, conf. univ. dr. istorie 
Universitatea București.

JUDEȚUL DOLJ
Liceul „Nic. Bălcescu" Cra

iova. Comisia Nr. 1, secție mix
tă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Nic. Bălcescu" 
Craiova, liceele din Băilești, Be
chet, Dăbulerfi și Bîrca (învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Marin Van- 
cea, prof. univ. dr. chimie Uni
versitatea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova. Comisia Nr. 2, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Frații Buzești" 
Craiova, liceele din Plenița, 
Cornu, Poiana Mare și celelalte 
licee din județul Dolj (curs se
ral și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Vraciu, conf. univ. 
matematică Universitatea Cra
iova.

Liceul Nr. 3 Craiova. Comisia 
Nr. 3, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 3, Nr. 4 și Liceul de muzică 
și arte plastice Craiova, liceele 
din Melinești, Filiași. Dioști, 
Băilești, Segarcea, Plenița și 
Calafat (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Nicolae 
Camalesa, conf. univ. dr. șt. bio
logice, Universitatea Craiova.

Liceul „T. Arghezi" Craiova. 
Comisia Nr. 4, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „T. Arghezi" Craiova, 
liceele din Calafat și Cetate 
(curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Virgil Gheorghiu, prof. univ. dr. 
fizică Universitatea Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul „V. Alecsandri" Ga

lați. Comisia Nr. 1, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „V. Alecsandri" liceele 
Nr. 2, Nr. 3 și Nr. 5 Galați 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Ștefan Mihăilescu, conf. 
univ. dr. matematică Institutul 
de Construcții București.

Liceul Nr. 2 Galați. Comisia 
Nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6, 
Nr. 7 și Liceul „V. Alecsandri" 
Galați, liceele din Bujor și Be- 
rești (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Nico
lae Drăghici, conf. univ. mate
matică. Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

Liceul „Alex. I. Cuza" Galați. 
Comisia Nr. 3. secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „V. Alecsandri", liceele 
Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6, 
Nr. 7 și Liceul de muzică și 
arte plastice Galați (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constan
tin Ciopraga. prof. univ. 
dr. filologie. Universitatea 
„Alex. I. Cuza" Iași.

Liceul Nr. 2 Tecuci, Comisia 
Nr. 4. secție mixtă. Se vor 
nrezenta. candidați de la liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Tecuci, liceele 
din Pechea și T. Vladimirescu 
(curs seral, învățămînt, fără 
frecventă $1 restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Popovicl, 
prof. univ. st. biologice. Insti
tutul Politehnic Galați.

JUDEȚUL GORJ
Liceul „T. Vladimirescu" Tg. 

Jiu. Comisia pentru secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele din județul 
Gorj (curs seral. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Florea Zara, conf. univ. 
matematici. Institutul Politeh
nic „Gh. Gheorghiu Dej" Bucu
rești.

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul din Miercurea Ciuc. 

Comisia Nr. 1, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele din județul Harghita (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte 
Alexandru Romanovici, prof, 
univ. dr. șt. biologice, Institu
tul pedagogic de 3 ani Brașov.

Liceul din Miercurea Ciuc. 
Comisia Nr. 2, secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele din județul Harghita (curs 
seral. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Con
stantin Wanyorek, prof. univ. 
fizică Institutul Politehnic Bra
șov.

JUDEȚUL HUNEDOARA
Liceul „Decebal" Deva. Comi

sia Nr. 1, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Decebal" Deva, liceele din 
Ilia, Brad. Simeria și Gurahonț 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Dan Milcoveanu, conf. 
univ. dr. fizică Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul Nr. 2 Hunedoara. Co
misia Nr. 2, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr 2 și Nr. 1 Hunedoara, Li
ceul din Călan și Liceul „A. Vlai
cu" Orăștie (curs seral, învă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Victor Prosie, 
conf. univ. chimie. Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul din. Petroșani. Comisia 
Nr 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
Petroșani, Petrila, Vulcan, Lu- 
peni și Hațeg (curs seral. învă- 
țămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Emil Pop, 
prof. univ. dr. șt. biologice In
stitutul de mine Petroșani.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul Nr. 2 Călărași. Comi

sie pentru secție mixtă. Se vor < 
prezenta candidați de la liceele 
din județul Ialomița (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și i
restanțieri) Președinte Gheor
ghe Iacobescu, conf. univ. ma
tematici Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București. 1

JUDEȚUL IAȘI
Liceul Nr. 3 Iași. Comisia Nr.

1, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele din ju
dețul Iași (restanțieri). Pre
ședinte Mircea Zugrăvel, conf. 
univ. dr. fizică. Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul Nr. 3 Iași. Comisia Nr.
2, secție umanistă. Șe vor pre
zenta candidați de la liceele din 
județul Iași (restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Obreja, conf. 
univ. dr. geografie, Universita
tea „Alex. Ion Cuza" Iași.

Liceul Nr. 9 Iași. Comisia Nr.
3, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Nr. 1 și 
Nr. 8 Iași (curs seral și restan
țieri). Președinte Elena Bogdan, 
conf. univ. dr. chimie. Universi
tatea „Alex. Ion Cuza" Iași.

Liceul Nr. 9 Iași. Comisia Nr.
4, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Nr. 9 Iași 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Rozmarin, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
Politehnic Iași.

Liceul Nr. 9 Iași. Comisia Nr.
5, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Nr. 2 Iași, 
Liceele din Pașcani, Hîrlău și 
alte licee din județul Iași (curs 
seral. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Mihai 
Apăvăloaie. conf. univ. dr. 
geografie, Universitatea „Alex. 
Ion Cuza" Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul Nr. 2 Oltenița. Comisia 

Nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2 și Nr. 1 Oltenița și Liceul 
din Hotarele (curs seral, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Aurelian 
Tănăsescu. conf. univ. mate
matici, Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" București.

Liceul Nr. 2 Giurgiu. Comisia 
Nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2 si Nr. 1 Giurgiu și Liceul 
din Călugăreni (curs seral, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ovidiu 
Dragnea, prof. univ. matematici. 
Institutul de Construcții Bucu
rești.

Liceul din Brănești. Comisia 
Nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
Brănești. Buftea. Fierbinți, Ur- 
ziceni. Bolintin Vale și Snagov 
(învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Victor 
Mărculețiu, conf. univ. chimie. 
Institutul Politehnic „Gh. Gheor
ghiu Dej" București.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
Liceul nr. 1 Baia Mare. Co

misia nr. 1. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de 11 liceele 
nr. 1 și pr. 3 Baia Mare, liceele 
din Cavnic. Seini. Somcuta și 
Tg. Lăpuș (curs seral și învăță
mînt fără frecventă). Președinte 
Maria Bica, conf. univ. mate
matici, Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Co
misia nr. 2. secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 3 și nr. 1 Baia Mare, 
liceele din Baia Sprie, Cavnic, 
Seini, Somcuta și Tg. Lăpus 
(învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Victor 
Ardelean, conf. univ. geografie, 
Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Co
misia nr. 3. secție mixtă cu 
limbile de predare română și 
maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1, nr. 2 și 
nr. 3 Baia Mare, liceele din Baia 
Sprie, Cavnic, Seini, Somcuta și 
Tg. Lăpuș (curs seral. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Stefan Kiss, 
conf. univ. dr. șt. biologice 
Universitatea „Babeș Bolvai" 
Cluj.

Liceul din Sighetul Marmației. 
Comisia nr. 4, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele din Sighetul Marmației, 
Baia Borșă si Vișeul de Sus (curs 
seral^ și învățămînt fără frec
ventă). Președinte Cornel Ungu- 
reanu, conf. univ. dr. fizică 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul din Sighetul Marmației. 
Comisia nr. 5. secție mixtă cu 
limbile de predare română, 
maghiară și ucraineană. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
din Sighetul Marmației. Borșa 
și Vișeul de Sus (învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Ladislau Szotyori. lector 
univ. dr. chimie. Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Liceul Nr. 1 T. Severin. Co

misia Nr. 1. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 T. Severin și Liceul din 
Orșova (curs seral). Președinte 
Crăciun Gută. conf. univ. dr. 
matematici Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

Liceul Nr. 3 T. Severin. Co
misia Nr. 2. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Nr. 3 si Nr. 2 T. Severin, 
liceele din Vîniu Mare. Baia de 
Aramă. Cujmir. Strehaia și 
Sisesti (învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Dodu Sterian, conf. univ. dr. 
matematică Institutul de Con
strucții București.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul „Papiu Ilarian" Tg. 

Mureș. Comisia Nr. 1. secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Papiu Ilarian". 
Liceul „Bolyai Farkaș" și Li
ceul Nr. 4 Tg. Mures, liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Reghin (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Virgil 
Olariu, conf. univ. fizică Insti
tutul politehnic Brașov.

Liceul Nr. 4 Tg. Mureș. Co
misia Nr. 2, secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul Nr. 4 și Liceul „Papiu 
Ilarian" Tg. Mureș Liceul Nr. 2 
Tîrnăveni, Liceul Nr. 1 Reghin, 
liceele din Iernut. Band, Sîn
georgiu de Pădure și Miercurea 
Mirajului (curs seral, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Bela Kristd. 
conf. univ. chimie Institutul 
pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul Nr. 1 Sighișoara. Co
misia Nr. 3, secție mixtă. Se vor 
Drezenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Sighișoara (curs seral. în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Alexandru
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Todicescu, conf. univ. dr. fizică, 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul Nr. 2 Luduș. Comisia 
Nr. 4, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2 și Nr. 1 Luduș, liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Tîrnăveni, liceele 
din Iernut, Bahnea, Sărmaș, 
Rîciu, Band, Sîngeorgiu de Pă
dure și Gurghiu (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Aurel Dră- 
gulănescu, conf. univ. matema
tici Institutul politehnic Brașov.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul „Petru Rareș" P. Neamț 

Comisia Nr. 1, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul Nr. 1 P. Neamț, liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Roman, liceele 
din Roznov, Bicaz și Tg. Neamț 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Lelescu, conf. 
univ. matematici. Institutul Po
litehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

Liceul Nr. 1 Roman. Comisia 
Nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Roman și Liceul 
din Tg. Neamț (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Hie Po
pescu. conf. univ. dr. matematici 
Universitatea București.

JUDEȚUL OLT
Liceul Nr. 1 Slatina. Comisia 

pentru secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
județul Olt (curs seral, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Marin Gîtan, 
conf. univ. dr. șt. biologice. Uni
versitatea Craiova.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul Nr. 1 Cîmpina. Comi

sia Nr. 1, secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Cîmpina, liceele din Fili- 
peștii de Pădure, Bușteni, Si
naia și secția serală Azuga 
(curs seral). Președinte Ionel 
Gavrilaș, conferențiar univ. dr. 
matematici Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

Liceul Nr. 2 Cîmpina. Comi
sia Nr. 2, secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 2 și Nr. 1 Cîmpina, liceele 
din Breaza. Bușteni, Filipeștii 
de Pădure, Sinaia, Băicoi și 
secția serală Azuga (curs seral, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Andrei 
Iliescu, conf. univ. dr. st. biolo
gice Institutul de cultură fizică 
București.

Liceul Nr. 1 Ploiești. Comisia 
Nr. 3, secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Ploiești (curs seral). Pre
ședinte Simona Popp, conf. univ. 
dr. matematică. Universitatea 
București.

Liceul Nr. 1 Ploiești. Comisia 
Nr. 4, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 1. Nr. 2. Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 
și Nr. 6 Ploiești, liceele din Plo- 
peni, Slănic, Mîneciu-Ungureni, 
Urlați, Mizil, Vălenii de Munte, 
secțiile serale Boldești și Valea 
Călugărească (curs seral, învă- 
țămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Cornelia 
Motoc, conf. univ. dr. fizică, 
Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul Nr. 2 Ploiești. Comisia 
Nr. 5. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2 și Nr. 5 Ploiești, liceele din 
Plopeni și Slănic (curs seral). 
Președinte Constantin Zeve- 
leanu, conf. univ. fizică Institu
tul de construcții București.

Liceul Nr. 2 Ploiești. Comisia 
Nr. 6, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 2, Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4. Nr. 5. 
Nr. 6 și Liceul de muzică și arte 
plastice Ploieșți. liceele din 
Plopeni, Slănic, Mîneciu-Ungu
reni. Mizil. Ciorani, Urlați și 
Vălenii de Munte (învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Constantin Corbu. 
conf. univ. dr. istorie Universi
tatea București.

Liceul Nr. 4 Ploiești. Comisia 
Nr. 7. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Nr. 4 Ploiești și Secția serală 
Valea Călugărească (curs seral). 
Președinte Dan Ștefănescu. conf. 
univ. matematici Institutul Poli
tehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

JUDEȚUL SATU MARE
Liceul „M. Eminescu" Satu 

Mare. Comisia pentru secție 
mixtă cu limbile de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din

EXAMENUL DE DIPLOMA
la liceele pedagogice de învățători 

și la institutele pedagogice de învățători
Liceul pedagogic Arad. Comi

sia nr. 1. Se vor prezenta can
didate de la liceele pedagogice 
de învățători Arad, Blaj, Abrud, 
și Deva, de la liceele pedago
gice de educatoare Arad și Deva 
și de la Institutele pedagogice 
de învățători Arad și Deva 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Papastate. 
conf. univ. dr. docent filo
logie, Universitatea Craiova.

Liceul pedagogic Bacău. Co
misia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la liceele pedago
gice de învățători Bacău și Ga
lați, de la liceele pedagogice de 
educatoare Bacău și Galați și 
de la institutele pedagogice de 
învățători Bacău și Galați 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte David Bujoreanu, conf. 
univ. filologie. Institutul peda
gogic de 3 ani Galați.

Liceul pedagogic Oradea. Co
misia nr. 3. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Oradea, de la 
Liceul pedagogic de educatoare 
Cărei și de la Institutul pedago
gic de învățători Oradea (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ion 
Apostol Popescu, conf. univ. fi
lologie, Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș.

Liceul pedagogic Clui. Comi
sia nr. 4. se vor prezenta can
didați! de la liceele pedagogice 

județul Satu Mare (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Pavel 
Mozeș, prof. univ. șt. biologice 
Institutul Agronomic „Dr. P. 
Groza" Cluj.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul din Zalău. Comisie 

pentru secție mixtă cu limbile 
de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
liceele din județul Sălaj (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte A- 
lexandru Vajda, conf. univ. dr. 
fizică Institutul Politehnic Bra
șov.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul Nr. 1 Sibiu. Comisia 

Nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Sibiu (curs seral, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Nicolae Veș- 
temeanu, conf. univ. dr. fizică 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul Nr. 3 Sibiu. Comisia 
Nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 3 și Nr. 2 Sibiu (curs seral 
și restanțieri). Președinte Radu 
Pîrvan, șef lucrări dr. fizică. 
Universitatea București.

Liceal Nr. 2 Mediaș. Comisia 
Nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 2 și Nr. 1 Mediaș, liceele din 
Agnita și Dumbrăveni (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Eneea 
Barbu, conf. univ. dr. matema
tici, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul din Tălmaciu. Comisia 
Nr. 4 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele din 
Tălmaciu, Avrig, Săllște, Cisnă- 
die și Copșa Mică (curs seral 
și restanțieri). Președinte Ovidiu 
Petruțiu, conf. univ. dr. șt. bio
logice, Institutul politehnic Bra
șov.

Liceul pedagogic din Sibiu. 
Comisia Ni*.  5, secție mixtă cu 
limba de predare germană. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul pedagogic Sibiu (examen 
de diplomă), liceele Nr. 1 și 
Nr. 2 Sibiu, Liceul Nr. 2 Mediaș, 
Liceul din Agnita și Liceul Nr. 1 
Bistrița, (curs seral și restan
țieri). Președinte Horst Bednar 
conf. univ. dr. chimie Institutul 
Politehnic Brașov.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul din Gura Humorului. 

Comisia Nr. 1, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați' de la 
liceele din Gura Humorului, 
Vatra Dornei, Moldovița, Stul- 
picani, Solea și Liceul „Dragoș 
Vodă" Cîmpulung (curs seral, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Victor 
Grigorescu, conf. univ. dr. st. 
economice Institutul de medi
cină și farmacie București.

Liceul Nr. 1 Rădăuți. Comisia 
Nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Rădăuți, liceele 
din Vicov și Șiret (curs seral, 
învățămînt fără frecvență $i 
restanțieri). Președinte Laurean 
Someșan, conf. univ. dr. geogra
fie Institutul pedagogic de 3 ani, 
Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare" Su
ceava. Comisia Nr. 3 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „ștefan cel Mare" 
și Liceul Nr. 2 Suceava și Li
ceul din Dumbrăveni (curs seral, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Elvira 
Botez, conf. univ. dr. matema
tici, Institutul pedagogic de 
3 ani Suceava.

Liceul Nr, 1 Fălticeni, Comi
sia Nr. 4, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 1 si Nr. 2 Fălticeni, liceele 
din Liteni. Dolhasca și Drăgu- 
seni (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Nicolae Corivan, conf. 
univ. dr. istorie Institutul peda
gogic de 3 ani Suceava.

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul Nr. 2 Alexandria. Co

misia pentru secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele din județul Teleorman 
(curs seral. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Florea Oprea, prof. univ. 
dr. matematici Institutul Poli
tehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul nr. 3 Timișoara. Co

misia nr. 1. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1. nr. 3. nr. 4. nr. 5. 
nr. 6 și Liceul ele muzică 
Timișoara ^cursuri de zi. se

de învățători cu limba de pre
dare română și maghiară Cluj, 
Sibiu, Odorhei, și Aiud, de la 
liceele pedagogice de educatoare 
Cluj și Sibiu, de la Secția cu 
limba de predare maghiară. 
Aiud și de la institutele peda
gogice de învățători cu limba 
de predare română și maghiară 
Cluj, Odorhei. și Aiud (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Tibe
riu Weiss, conf. univ. filologie, 
Universitatea „Babeș Bolyai" 
Cluj.

Liceul pedagogic Cluj. Comi
sia, nr. 5. Se vor prezenta can
didații de la liceele pedagogice 
de învățători Cluj și Năsăud și 
de la institutele pedagogice de 
învățători Cluj (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Dumitru 
Drașoveanu, conf. univ. filolo
gie, Universitatea „Babeș-Bolyai 
Cluj.

Liceul pedagogic Iași. Comi
sia nr. 6. se vor prezenta candi
dații de la liceele pedagogice 
de învățători Iași și Bîrlad, de 
la liceele pedagogice de educa
toare Iași și Birlad și de la 
institutele pedagogice de învăță
tori Iași și Bîrlad (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Nicolae 
Ceaușescu, conf. univ. pedago
gie, Institutul de cultură fizică 
București.

Liceul pedagogic Sighetul Mar
mației. Comisia nr. 7. Se vor 

rale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Leon 
Saticiuc, prof. univ. dr. docent 
chimie, Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 2, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 10, nr. 5 și nr. 7 Timișoara, 
Liceul nr. 1 Lugoj, liceele din 
Peciul Nou. Recaș, Deta și 
Nădrag (curs seral, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Ion Lupescu, prof, 
univ. fizică Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 3, secție mixtă cu 
limbile de predare română, 
maghiară și germană. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 10, nr. 1, nr. 2 și nr. 8 Timi
șoara, liceele nr. 1 și nr. 2 

Lugoj, liceele din Gătaia. Făget, 
Sînicolaul Mare, Ciacova, Du- 

deștii vechi, Biled, Belint, Jim- 
bolia și Periam (curs seral, în

vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ștefan 
Rosinger, conf univ. fizică In
stitutul Politehnic Timișoara.

JUDEȚUL TULCEA
Liceul nr. 1 Tulcea. Comisie 

pentru secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
din județul Tulcea. (curs seral, 
îhvățămînt fără frecvență și 
restanțieri) Președinte Tiberiu 
Roman, conf. univ. matematică. 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

JUDEȚUL VASLUI
Liceul Nr. 1 Bîrlad. Comisia 

Nr . 1. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Bîrlad, liceele 
din Puești și Murgeni (restan
țieri). Președinte Florin Vălu, 
conf. univ. dr. fizică. Institutul 
politehnic Iași.

Liceul Nr. 3 Bîrlad. Comisia 
Nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Nr, 3 și Nr. 2 Bîrlad (curs seral 
si învățămînt fără frecventă). 
Președinte Gheorghe Vlasiu. 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul de Construcții Bucu
rești.

Liceul Nr. 1 Vaslui. Comisia 
Nr. 3, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Nr. 1 și Nr. 2 Vaslui, liceele din 
Codăești și Negrești (învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Constantin Budeanu. 
prof. univ. dr. chimie Universi
tatea „Alex. Ion Cuza" Iași.

Liceul „Cuza Vodă" Huși. 
Comisia Nr. 4, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați la 
Liceul „Cuza Vodă" H și 
Liceul din Răducăneni ^tă- 
mînt fără frecventă și tan- 
țieri). Președinte Rudolf D sch. 
conf. univ. dr. fizică Inst. )tul 
Politehnic Iași.

JUDEȚUL VÎLCEA
Liceul „Nic. Bălcescu" Rm. 

Vâlcea. Comisia Nr. 1, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Nic. Bălcescu" 
și Liceul „V. Roaită" R. Vîlcea, 
liceele din Drăgășani, Băbeni 
și Horezu (curs seral, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte Aurel Golimas, 
conf. univ. dr. istorie Universi
tatea Craiova.

Liceul „Nic. Bălcescu" 
R. Vîlcea. Comisia Nr. 2, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Nic. Bălcescu" 
R. Vîlcea, liceele divJ. 
Govora și Călimănești (c*  se
ral, învățămînt fără fre fentă 
și restanțieri).

Președinte Virgil Bogdănescu, 
conf. univ. matematici, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul „V. Roaită" R. Vîlcea. 
Comisia Nr. 3. secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „V. Roaită" R. Vîlcea, 
liceele din Brezoiu, Bălcești, 
Măciuca și Grădiștea (curs seral, 
învățămînt fără frecventă si 
restanțieri).

Președinte Constantin Mo- 
canu. conf. univ. dr. matematici, 
Institutul Politehnic „Gh. Gheor
ghiu Dej" București.

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul „Unirea" Focșani. Co

misie pentru secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele din județul Vrancea 
(curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Chiriac Vasiliu, conf. 
univ. dr. matematici, Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

prezenta candidații de la Li
ceul pedagogic de învățători cu 
limba de predare română și u- 
crainiână Sighetul Marmației,.de 
la secția pedagogică de educa
toare cu Limba de predare ro
mână și ucrainiană Sighetul 
Marmației și de la Institutul 
pedagogic de învățători Sighe
tul Marmației (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Nicolae 
Pavliuc, conf. univ. dr. filologie, 
Universitatea București.

Liceul pedagogic Suceava. Co
misia nr. 8. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Suceava și de 
la Institutul pedagogic de în
vățători Suceava (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Alexan
dru Andriescu, conf. univ. filo
logie, . Universitatea „Alex. I. 
Cuza" Iași.

Liceul pedagogic de educatoa
re București. Comisia nr. 9. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele pedagogice de educatoare 
București, Buftea, Constanța, 
Buzău și Craiova de la li
ceele pedagogice de învăță
tori București. Cîmpulung Mus
cel, Constanța, Craiova și Bu
zău și de la institutele pedago
gice de învățători din București, 
Cîmpulung Muscel, Constanța, 
Craiova și Buzău (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Oisie 
Safran, conf. univ. pedagogie. 
Universitatea București.
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COPIII, JUNIORII Șl FOTBALUL
De ani de zile ne declarăm 

cu toții de acord că în fotbal 
nu avem o bază de masă, că 
se acordă prea puțină atenție 
copiilor și că se impune o re
vizuire însăși a concepției de 
pregătire a acestor contin
gente de fotbaliști etc. Și de 
fie?are dată constatăm că 
pentru a schimba unele din 
aceste stări de lucruri nu “ 
întreprinde mai nimic.

Pentru a face ca fotbalul 
fie un prieten statornic 
elevilor, cred că e timpul 
se treacă de la stadiul de teo
rie, de proiecte și măsuri la o 
activitate concretă, practică.

Extinderea și încurajarea 
tuturor formelor de întreceri 
și competiții trebuie să devină 
o practică, o realitate. De 
aceea, se impune crearea unui 
sistem competițional școlar 
propriu care să stimuleze atît 
activitatea reprezentativelor 
școlare cit și masa mare de 
elevi dornici de a practica 
sportul îndrăgit.

Recentele măsuri elaborate 
de Federația Română de 
Fotbal pentru îmbunătățirea 
activității fotbalistice a copii
lor și juniorilor nu știu dacă, 
într-adevăr „vor asigura ridi
carea fotbalului românesc la 
nivelul cerințelor contempo
rane". Dar cred că sportul 
școlar va fi cel mai puțin sti
mulat. Cînd afirm aceasta am 
în vedere, în primul rînd, fap
tul că foarte ușor s-a propus 
renunțarea la campionatul re
publican școlar pentru licee, 
școli profesionale și tehnice. 
In condițiile cînd ne propunem 
introducerea fotbalului în 
școală, cointeresarea tuturor 
factorilor, inclusiv a conduce
rilor de școli, a desființa cam
pionatul republican școlar este 
o gravă greșeală căreia nici 
nu-i găsesc vreo explicație.

Cred că înființarea, pe lîngă 
centrele de pregătire pentru 
copii și juniori, a unor cluburi 
școlare de fotbal, patronate de 
marile cluburi sportive, sau 
chiar de marile unități eco
nomice va stimula și mai mult 
activitatea fotbalistică în rîn- 
dul elevilor. Admiterea în 
aceste cluburi să se facă pe 
baza unei serioase selecții în- 
ceptnd cu nivelul pregătirii 
școlare și terminînd cu tre
cerea mai multor probe proc

ure să ofere largi posi- 
de dezvoltare viitori- 

rtivi de performanță. 
I, promovarea dintr-o 
iferioară a clubului în 
vrioară să se facă pe 
pectării unor norme 

la 
ea disciplinată 
ca și 
vrobe

(prezev 
compot 
teren, e< 
cerii uno 
tice.

Deși di "sele 
școlare ră

se

S3 
al 
să

antrenamente, 
ne 

în urma tre- 
tehnico-prac-

Multă teorie,

puține măsuri

concrete
Septimiu Todea

adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

competițiile și întrecerile ele
vilor și continuind cu patro
narea unor întreceri, acorda
rea asistenței tehnice, asigura
rea unor condiții și avantaje 
materiale (liberul acces pe ba
zele sportive, acordarea de 
trofee, cupe, de materiale și 
echipament sportiv, etc) ar fi 
bine venite.

De asemenea, deși în repe
tate rînduri au fost criticate 
diferite aspecte ce privesc ca
litatea și prețul materialelor 
sportive ca și accesibilitatea 
lor în funcție de particularită
țile de vîrstă ale copiilor, con
tinuă și în prezent această 
stare de lucruri care frînează 
inadmisibil dezvoltarea bazei 
de masă nu numai la fotbal 
ci și la numeroase alte disci
pline sportive.

Ultima problemă asupra 
căreia aș dori să mă opresc 
este cea privind propaganda 
pentru fotbal care ar trebui să 
se desfășoare în rîndul copii
lor. Și în această direcție se 
așteaptă să se inventeze nu 
știu ce lucruri fantastice. 
Exceptând poate ziarul „Spor
tul" care caută să stimuleze 
prin diferite mijloace activi
tatea fotbalistică în rîndul 
copiilor, cred că revista 
„Fotbal" ca și celelalte publi
cații, în special cele pentru 
tineret, pot face mai mult. De 
asemenea, Federația de spe
cialitate, editura CNEFS au 
rămas datoare în elaborarea 
unor lucrări, pliante, broșuri 
ilustrate care, prezentate în
tr-o formă atractivă, să fie 
accesibile copiilor.

(Urmare din pag. I)

Astăzi încep NAȚIONALELE DE ÎNOT

competiții 
„_____ posibilitatea
depistării tinor copii dotați ce, 
ulterior, îndrumați cu atenție, 
pot obține rezultate superi
oare, participarea cadrelor 
tehnice din cluburile și asocia
țiile sportive este sporadică. 
Cu toate că avantajele ar fi 
reciproce, prea puține cluburi 
și &°ciații sportive sprijină 
aci». ^itea fotbalistică din 
școli. Patronarea echipelor din 
școli de către acestea, ince
pînd cu prezența cadrelor teh
nice, a sportivilor fruntași la

Incepînd de astăzi, de la orele 
10, la piscina din parcul sportiv 
Dinamo se va da startul într-o 
nouă ediție a campionatelor na
ționale de înot pentru seniori. 
Pe cele opt blocstarturi vor fi 
prezenți de-a lungul a patru zile 
„pline“ de întreceri peste 200 de 
înotători reprezentînd 17 secții 
de natație din Cluj, Reșița, Si
biu, Timișoara, Galați, Tîrgu 
Mureș și București. Conform 
„tradiției" înotătorii din Oradea 
absentează și de data aceasta.

Pe lingă cucerirea mult rîvni- 
tului titlu de campion național, 
actuala ediție are o dublă sem
nificație : ea constituie un ultim 
și important test în vederea al
cătuirii selecționatei care ne va

reprezenta la apropiatul „triun
ghiular" Franța, România, Sue
dia de la Vichy — 24 — 25 au
gust — jar pentru sportivii lo
tului olimpic, naționalele * în
seamnă un nou prilej de înde
plinire a haremurilor pentru 
Mexic. Din lotul celor patru 
înotători aflați în vederile se
lecționerilor federației de spe
cialitate doar timișoreanul Va- 
sile Costa și-a realizat norma 
impusă. Anca Andrei, Cristina 
Balaban și Anghel Soptereanu 
vor încerca acum să treacă difi
cilul examen, ceea ce dă între
cerilor un plus de interes.

VIOREL BABA

INFORMAȚII
Primire la C. C 

al P. C. R.
în după-amiaza zilei de 13 au

gust a.c., tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.C. din 
Cuba, formată din tovarășii Mi
riam Almanza Tamayo, activistă 
în Comisia de orientare revoluțio
nară a Comitetului Central al 
P.C. din Cuba, și Juan M. Gon
zales Perez, activist în Comisia 
organizatorică a Comitetului pro
vincial de partid Oriente, care se 
află în tara noastră în schimb de 
experiență la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire, care a decurs în- 
tr-0 atmosferă caldă, tovărășeas
că, a luat parte Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.B.

A participat, de asemenea, Ze- 
nen Buergo, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Cubei la București.

★
PITEȘTI — Marți, în 

Teatrului * ’ ’ '
___r_. ... sala

„Alexandru Davilla" 
din Pitești, ~a avut loc primul 
concert dat de formația corală 
a salariaților din învățămînt 
din orașul cehoslovac Kosice ca 
răspuns la vizita efectuată de 
corul Palatului culturii din Pi
tești in această localitate. Co
rul cehoslovac a prezentat un 
program alcătuit din repertoriul 
clasic.

Publicul a făcut o caldă pri
mire artiștilor oaspeți.

★
Membrii conducerii Ansam

blului artistic din R. P. Mongo
lă au făcut marți dimineața o 
vizită la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, unde au fost 
primiți de Vasile Dinu, vicepre
ședinte al C.S.C.A.

(Agerpres)

MERIDIAN
•în semifinalele „Criteriului 

european de juniori" la tenis de 
masă de la Leningrad echipa 
feminină a României va întîlni 
echipa Cehoslovaciei. U.R.S.S. 
va juca cu Iugoslavia. La mas
culin. vor avea loc următoarele 
semifinale : U.R.S.S.-Suedia și 
Cehoslovacia-Ungaria. Echipa 
României clasată pe locul doi 
în seria cîștigată de echipa Un
gariei nu a obținut calificarea.

• în runda a 8-a a turneului 
internațional masculin de șah 
de la Debrecen. Barczay (Un
garia) a cîștigat în fața lui 
Ghițescu. în clasament continuă 
să conducă Liberson (U.R.S.S.) 
cu 5,5 puncte o partidă în
treruptă urmat de Radulov 
(Bulgaria) cu 5 puncte (1) și 
Ghițescu cu 5 puncte.

• In cupa Rappan la fotbal, 
formația vest germană Miinchen 
1860 a învins pe teren propriu 
cu scorul de 2—1 (0—0) echipa 
Espanol Barcelona. Au marcat 
Linsenmaier, Fischer, respectiv 
Rodilla.
• La Rotterdam s-a disputat 

meciul amical de fotbal dintre 
echipa olandeză Feynoord Rot
terdam și formația belgiană 
Anderlecht Bruxelles. Victoria 
a revenit fotbaliștilor belgieni 
cu scorul de 2—1 (1—0).

Secvență din întrecerile fa
zei pe centre de comune a 
„Cupei tineretului de la sate" 
disputate la Andrășeștl — 
județul Ialomița. La fileu, a- 
tacă voleibaliștii din Andră- 
șești în meciul cîștigat cu 2-0 
în compania selecționatei din 

comuna Ciochina.
Foto : VIOREL RABA

dică de-a strînge ascultători pe 
• bază de convocator, nu aduce

nimic bun, ci dimpotrivă dău
nează enorm. In loc să-l apro- 

• pie, îndepărtează auditoriul."
— Conferința, este de părere 

prof. LASCU TIT LIVIU, nu 
și-a pierdut cu nimic din va- 

@ loare. Ea reprezintă încă un 
mijloc instructiv și educativ pe 
cît de simplu, pe atît de eficient. 

A E-adevărat, a căzut oarecum în 
™ dizgrație, dar asta se datorește 

faptului că în ochii tinerilor 
• conferințele au ajuns a fi surori 

bune cu ședințele. O bună 
perioadă de vreme și într-o pri
vință și în cealaltă s-a făcut 
exces, s-a urmărit numărul și 
mai puțin calitatea.

Adesea, și împotriva păcatu- 
A lui acesta trebuie să lupte ho- 

tărît cadrele noastre de U.T.C., 
unele organizații au sau n-au 

• treabă, planifică o conferință.
Tema ? Nu contează, se găsește 
ceva. Conferențiar ? Și mai pu- 

• țin. Rugăm noi pe cineva de la
școală, de la cămin etc. Așa de 
pildă, m-am văzut nevoit — 

A primisem sarcină, ce era să fac 
9 —să vorbesc tinerilor din Dă- 

răbanț, despre o temă în care 
cunoștințele mele nu știu dacă 
erau cu ceva peste ceea ce cu
noșteau mulți din ei.

Se întîmplă astfel, subliniau 
• interlocutorii, mai ales, cu ca

drele didactice. Au sau n-au ta
lent, fiindcă a vorbi în fata 
oamenilor presupune așa ceva 
— dacă nu știu să cînte sau să 
joace — cazuri în care devin 
instructori artistici — profeso
rii sînt făcuți automat conferen
țiari. Și-apoi, fie el de engleză 
sau de desen, musai să se pri- 

A ceapă la toate. E pus să 
vorbească despre orice.

Și uite-așa, concluziona 1OAN 
• LASLĂU, ne pomenim că vine 

o distinsă personalitate tocmai 
din Capitală și sala e goală. Și 

• ne supărăm pe tineri, și repro
șăm organizațiilor că nu i-au 
mobilizat, dar nu vedem că a- 

A ceastă personalitate este al 
v 99-lea, iar alți 98 înaintea sa 

i-au pregătit terenul.
O Pledînd pentru reabilitarea 

conferinței — mijloc deloc pe
rimat, dar alterat prin utiliza
rea defectuoasă — interlocuto
rii noștri au încercat să contu- 

A reze și direcții în care această 
acțiune poate readuce în arse- 

• naiul de forme de informare și 
educație, o valoare deloc negli
jabilă.

•
 Trebuie mai întîi, să înțele
gem că, conferința este doar - 
una și nu singura formă de in-

•
 formare, de lămurire ce ne stă 
Ia îndemînă. în consecință, se
lecția formelor este cea dintîi 
condiție ce se cere a fi îndepli- 
9 nită. Să nu apelăm pentru orice 
și oriunde, la expunere, la confe
rențiar. Să apelăm la conferință, 
ca la orice altă modalitate nu
mai după judicioasă cîntărire, 
numai după ce pe baza acesteia

•
 avem încredințarea că este 
chipul cel mai potrivit, cel mai 
adecvat situației. în care ne pu-

•
 tem adresa tinerilor. Mai cu 
seamă în acest domeniu, al in
formării și educării politice si 
ideologice, conferinței trebuie să 

țp i se găsească locul si momentul 
potrivit. Aici, spre deosebire de 
domenii în care noutatea inte- 

_ grală a datelor comunicate și 
posibilitatea utilizării în mai 
marc* . măsură a unor materiale 
intuitive auxiliare pot înviora o 

A expunere : aici, unde în gene
ral ne adresăm tinerilor în pro

bleme ce nu le sînt deiloc necu
noscute și unde noțiunile ab
stracte sînt preponderente, ris
cul de-a nu capta atenția, de a 
nu fi îndeajuns receptați este 
mai mare. Și suportă, arătau 
interlocutorii, consecințele aces
tui risc, îndeosebi acele expu
neri, acele așa-zise „informări 
politice" care nu depășesc ca
drul strict, al informării. Fiind
că, oferindu-i doar o trecere în 
revistă a știrilor pe care le-a 
auzit din alte surse, și încă la 
vremea lor. o simplă înșiruire, 
cel mai adesea neselectivă, a 
evenimentelor, nu facem decît 
să-1 obligăm pe tînăr la o re

merge și unde nu merge con
ferința. Căci ceea ce poate fi 
interesant pentru tinerii dintr-o 
cooperativă, nu-i obligatoriu șî 
nici nu este de cele mai -multe 
ori, și pentru elevi, sau pentru 
cadrele didactice dintr-un oraș. 
Zadarnic strîngem tinerii într-o 
sală. Gîndul omului nu-1 poți 
îndrepta cu forța spre cel ce-i 
vorbește. Și-1 îndreaptă el sin
gur dacă-i vorbești despre Cfe-1 
interesează. Loc potrivit, adău
gau FILIP CRISTESCU și 
IMRE AUGUSTIN, argumentîncț 
prin exemple din activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din Alba 
Iulia și Blaj, înseamnă și evita

LS1L CONFERINȚA

petiție, din care nu dobîndește 
nimic în plus, nici pentru cu
noaștere și nici pentru înțele
gere.

în probleme politice, confe
rința se cere a fi în primul 
rînd interpretare. Ea trebuie 
să-i deschidă tînărului calea 
spre înțelegerea unui fenomen 
sau eveniment, să-i dea putința 
judecății proprii, a previziunii 
chiar privind evoluții viitoare. 
Pe acest temei conferința să-1 
pregătească pentru dezbatere, 
pentru confruntare, înarmîndu-1 
cu argumente, cu logică, cu fer
mitate și combativitate.

Loc potrivit, preciza N. CIO- 
BOTĂ, înseamnă și a ști unde

rea excesului în folosirea con
ferinței. Și-n acest sens se cer 
evitate orice nesinceritate, ori
ce reclame disimulate. Dacă-i 
vorba de conferință, să le spu
nem tinerilor așa, că-i invităm 
la conferință. Si nu cum se în
tîmplă uneori: Ii, chemi la 
reuniune tovărășească, dar nu 
le dai muzică dacă nu ascultă 
și o expunere. îi chemi la un 
spectacol, dar înaintea artiștilor 
pui pe cineva să le citească 
ceva. Și se știe ce se întîmplă.

Orientarea nouă, presupunînd 
apel masiv la modalități educa
tive concrete, practice, diverse, 
dată activității de organizație se 
izbește încă de fetișul conferin

ței, al vorbelop Se pregătește 
într-o organizație o seară de 
dans, dar ea nu poate avea 
loc pentru că nu s-a asigurat 
„partea educativă — conferin
ța". Se inițiază o acțiune cul- 
tural-distractivă, dar și aceasta 
nu.se aprobă dacă nu are în 
program aceeași „parte educati
vă" — o expunere. Ca și cum 
dansul în sine, cîntecul, jocul 
n-ar adăuga nimic la educația 
tinerilor, fiind doar concesia ce 
li se face pentru a asculta pe 
cineva.

Stăruind asupra șanselor de 
reabilitare a conferinței, cei 8 
interlocutori din județul Alba 
s-au referit și la neajunsurile 
planificării conferințelor de la 
județ, „de la centru", de insu
ficienta stimulare a inițiativei 
și în această privință a organi
zațiilor din comune, orașe, în
treprinderi. Doar lăsînd la lati
tudinea organizațiilor și spriji- 
nindu-le eforturile cu prompti
tudine și răspundere, vom faci
lita adoptarea potrivit situații
lor concrete, cerințelor tinerilor 
a formelor de activitate cores
punzătoare ; numai astfel confe
rința, ca mijloc de informare 
și educație va reintra în drep
turile ce 1 se cuvin și tot nu
mai astfel, invitînd tinerii la 
conferințe, vom avea certitudi
nea că acestea sînt cele necesa
re și se prezintă celor cărora le 
sînt necesare.

Evident, ancheta noastră a 
relevat numeroase alte aspecte 
privind locul conferinței în rîn
dul mijloacelor prin care orga
nizațiile U.T.C. răspund tineri
lor pentru politică.

Cum nu ne-am propus decît 
să schițăm niște jaloane pentru 
dezbaterea inițiată, invităm ci
titorii să-și expună opiniile în 
vederea elucidării răspunsului 
la întrebarea noastră privind 
conferința.

Etapele ciberneticii

CONCURS
In dorința de a spori și adinei problematica de actualitate 

a filmului românesc, de a oglindi pe ecrane mai complex 
și mai viu realitatea contemporană a patriei și activitatea 
creatoare a poporului nostru, Casa de Filme „București" 
inițiază un concurs de scenarii, subiecte și idei cinematogra
fice inspirate din viața oamenilor muncii din fabrici, uzine 
și marile șantiere ale construcției socialiste. Este de dorit 
ca participanții la concurs să se orienteze către aspectele 
caracteristice ale vieții noastre contemporane, să oglindească 
universul spiritual al omului de azi, eforturile sale creatoare, 
viața de familie, creșterea responsabilității față de muncă, 
față de colectivitatea socialistă.

Concursul este deschis scriitorilor, scenariștilor precum și 
tuturor amatorilor.

Un juriu compus din personalități ale vieții literare și ar
tistice va decerna următoarele premii î

Pentru scenarii:
1
1
1
3

premiu I 
premiu II 
premiu III 
mențiuni

în 
în 
în 
în

în 
în 
în 
în

valoare 
valoare 
valoare 
valoare

valoare 
valoare 
valoare 
valoare

de 
de 
de 
de

de 
de 
de 
de

lei 
lei 
lei 
lei fiecare

lei 
lei 
lei
lei fiecare

premiu I 
premiu II 
premiu III 
mențiuni

Pentru subiecte și idei:
1
1
1
3
Casa de Filme „București" va achiziționa dintre scenariile, 

subiectele și ideile depuse pe acelea care prezintă interes 
pentru producția cinematografică.

Concursul se va încheia la data de 1 dec. 1968 (data poștei).
Scenariile nesemnate — și însoțite de un motto — vor fi 

trimise pe adresa : Casa de Filme „BUCUREȘTI" — B-dul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 65 — București — Sectorul 6, 
cu specificarea „PENTRU CONCURS". Intr-un plic închis, 
pe care va figura același motto, vor fi scrise numele și adresa 
autorului.

(Urmare din pag. I) 

cele mai diferite specialități cu 
încredere în marile perspective 
ale noii orientări, dîndu-le un 
program unitar de acțiune, con- 
vingîndu-i de utilitatea unei co
laborări largi dincolo de limite
le statornicite prin tradiție, ofe- 
rindu-le o bază teoretică de ple
care investită cu competența și 
cu prestigiul său de mare mate
matician — N. Wiener a marcat 
o cotitură nu numai în aceste 
preocupări, dar și în ansamblul 
științelor. Puțini sînt oamenii des
pre care se poate spune că au in
fluențat, încă în timpul vieții lor, 
științele pe un front larg și tot
odată în adîncime. Despre N. 
Wiener se poate spune aceasta, 
deși — îepetăm — el nu a creat 
cibernetica din nimic, ci numai a 
ajutat-o să ia consistență, coeren
ță, formă.

Douăzeci de ani de Ciberneti
că... Nu este, totuși, un interval de 
timp prea scurt, pentru a putea 
face un bilanț ? La ritmul actual 
de dezvoltare a științei, de 
«curgere» a istoriei chiar — două
zeci de ani înseamnă un interval 
apreciabil. Un bilanț pozitiv se 
putea face chiar și la zece ani 
(și autorul acestor rînduri l-a în
cercat, atunci, cu variate ocazii). 
Zece ani au trebuit pentru a în
vinge unele inerții și nedumeriri, 
repulsiile conservatorilor în știin
ță, suspiciunile dogmaticilor. Dar 
și pentru a se potoli ditirambele 
celor care au crezut a fi desco
perit, în Cibernetică, o cheie u- 
niversală pentru enigmele natu
rii și ale societății ; pentru a se 
arăta celor ce vedeau în Ciber
netică un suport pentru o nouă 
viziune mecanicistă despre uni
vers — că Cibernetica, dimpotri
vă, concretizează într-un chip 
nou metodologia dialectică. A- 
cești ani au fost necesari și pen
tru ca să se risipească spaimele 
celor care se temeau de domi
nația roboților («robotocrația» 
lui F. Hoyle) și enervarea celor 
care priveau Cibernetica ca pe 
o concurentă inoportună a preo
cupărilor filozofice despre om și 
societate. Treptat, s-a constatat 
că Cibernetica poate fi un instru
ment metodologic și interpreta
tiv universal — fără a fi, prin 
aceasta, o știință supremă. S-a 
constatat că, departe de a su
gera că ființa vie nu este decît 
un automat cu piese de natură 
fizico-chimică, Cibernetica a aju
tat la desprinderea unui nou 
grup de legi ale interacțiunilor 
materiale — legile informațio
nale. Privim astăzi — nu cu mai 
puțin respect la «omul-mașină», 
ci cu mai multă considerație la 
automate și evident, la omul 
creator de automate tehnice.

Ce ne-a „dat" Cibernetica, în 
acești douăzeci de ani ? Auto
matizarea industrială face pro
grese repezi Cosmosul este stră
bătut de zeci și zeci de sateliți

și planete artificiale, de stații 
care explorează și transmit in
formații pe pămînt. învățarea 
programată tinde să revoluțione
ze pedagogia. Economii consi
derabile de mijloace materiale și 
de timp se realizează pe baza 
calculelor de cibernetică econo
mică. Traducerea automată din
tr-o limbă în alta este un fapt 
împlinit. Alfabete ale trecutului 
îndepărtat — ca ale limbii Mava 
— au putut fi descifrate. Mași
nile informaționale s-au dovedit 
a fi capabile de demonstrații de 
teoreme, în geometrie sau în 
logică. Ele sînt și buni diagnos- 
ticieni, în medicină. Cibernetica, 
prin aceste mașini, a realizat, în 
rapt, «automatica intelectuală >>. 
Problema documentării ști- 
ințifico-tehnice (dar și a 
celeia administrative) este 
în principiu rezolvată pe a- 
ceastă cale : a apărut infor
matica — automatica informațio
nală. Poeții și compozitorii pot 
«folosi» și ei, în principiu, au
tomatica intelectuală. Așa cum 
am arătat cu alt prilej — omul 
este în stare, cu ajutorul calcu
latoarelor, să abordeze probleme 
de o complexitate crescîndă. Se 
adaugă treptata modificare a 
principiilor noastre de gîndire și 
de interpretare. Interacțiunea în 
locul acțiunii, repercusiunea e- 
fectelor asupra cauzelor, apre
cierea în raport cu eficacitatea, 
asigurarea obținerii rezultatului 
vizat etc.

Primul aspect pe care s-a axat 
Cibernetica a fost autoreglarea 
în prezența perturbațiilor, men
ținerea unei stări (homeostazia). 
Cibernetica de azi este mai cu 
seamă o știință a evoluțiilor, a 
principiilor de dezvoltare (cum 
au arătat O. Lange și A. Du- 
crocq).

★
N. Wiener atrăgea atenția a- 

supra necesității de folosire o- 
meneasca a lucrurilor omenești. 
Cibernetica, în sine, nu aduce 
o filozofie completă asupra o- 
mului, ci numai posibilități de 
a ne înțelege mai bine pe noi 
înșine și posibilități tehnice de 
a ne servi mai bine în atingerea 
obiectivelor propuse. Ciberneti
ca nu ne impune idealuri — 
ea ne poate ajuta să le realizăm. 
Dincolo, și dincoace de ecuați
ile și de mașinile sale, găsim 
mereu omul, care alege, care 
decide, care dorește, care speră, 
care trebuie să fie din ce în ce 
mai liber și mai eficace, cu a- 
jutorul ciberneticii. Cibernetica, 
cu schemele sale despre om — 
ca mașină informațională, ali
mentează antropologia științi
fică a vremurilor noastre. Poate 
fi privită ea ca un nou umanism 
— așa după cum scria, cândva, 
Edm. Nicolau ?

Oricum, era Ciberneticii în
seamnă și o nouă etapă a U- 
manismului. Puterea pe care a 
dobîndit-o omul grație Ciberne
ticii îl obligă să se aplece, din

nou, asupra propriei ființe și-I 
încarcă cu mari responsabilități. 
Comparîndu-se cu robotul ca
re poate fi privit ca o caricatu
ră a propriei ființe — omul 
poate încerca să-și dezvolte și 
să-și afirme tocmai acele însușiri 
care-1 depărtează de automatele 
programate : libertatea, origina
litatea. spiritul creator. Există 
o reală primejdie ca în dialogul 
„om-mașină cibernetică" omul 
sa se adapteze excesiv de mult 
cerințelor și principiilor de func
ționare ale mașinii, deformîn- 
du-se în sensul nedorit. Or, idea
lul este să adaptăm cît mai mult 
mașina la om — între altele, 
construind-o cît mai mult după 
„chipul și asemănarea noastră", 
adică după principii funcționale 
apropiate celor vii. Bionica — 
propunîndu-și să imite, pentru 
utilizare tehnică, mecanisme în- 
tîlnite în natura vie, va dobândi 
și ea un „sens umanist" atunci 
cînd își va consacra preocupă
rile și acestui aspect. Idealul 
este, de fapt, să organizăm ast
fel interacțiunea om-mașină, 
«simbioza» om-mașină, îneît ea 
să servească totodată evoluției 
mașinilor cît și evoluției perso
nalității umane.

S-ar putea spune, deci, că și 
în progresele Ciberneticii, se 
ascunde pericolul unei înstrăi
nări a omului față de propria sa 
esență. Dar la întrebarea : ce 
trebuie să facem pentru ca „lu
crurile omenești" să fie folosite 
„omenește* 4 ? — răspunsul a 
fost dat de mult, de către mar
xism. (Marxismul este, între al
tele, și o teorie a înstrăinării u- 
mane, dar și o practică a de
pășirii acestei înstrăinări) „Bu
na folosința" depinde hotarîtor 
de orînduirea socială. Acolo 
unde Cibernetica este o slujitoa
re a goanei după profit și a 
politicii de război, ea este un 
pseudo-umanism și chiar un anti
umanism. încadrarea Ciberneti
cii pe linia unui umanism efi
cace în practica socială presu
pune socialismul.

Etapa superioară de dezvol
tare a Ciberneticii este integra
rea ei în teoria și în practica 
progresului social. Profunda 
compatibilitate dintre marxism 
și Cibernetică, care se dezvăluie 
economiștilor și filozofilor, nu 
se rezumă la faptul, (asupra că
ruia a atras atenția Lange) că 
Marx a descoperit cel dintîi 
«schemele cibernetice» în func
ționarea fenomenelor sociale si 
le-a analizat matematic. Ea ex
primă, pe alt plan, caracterul ști
ințific al politicii revoluționare 
și constructive care duce la 
comunism. Iată de ce, într-o ța
ră ca a noastră, Cibernetica nu 
poate fi numai o preocupare 
„la modă" sau numai o preocu
pare foarte interesantă. Și a- 
ceastă concluzie trebuie să dea 
de gîndit tuturor tinerilor care 
își aleg o carieră sau o specia
litate.
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Se regăsește acest mod de a 
caracteriza activitatea în produc
ție a absolvenților după un an 
de muncă în mai toate secțiile 
vizitate. Un an de zile este sufi
cient, ne spunea cineva, pentru a 
corecta o bună parte din defi
ciențele cu care fostul elev se 
prezintă la startul producției. 
Explicația, fără să evite calitățile 
personale ale fiecărui tînăr a evi
dențiat și un aspect esențial: 
avantajul de a lucra, după ab
solvire, la același loc de muncă 
unde s-a făcut ucenic. De aici 
și continuitatea muncii de edu
cație, eficiența ei.

— Considerați că adaptarea 
absolvenților la necesitățile pro
ducției, a atins acum, după un 
an, stadiul scontat ?

— Răspunsul meu se referă la 
cei care, ca absolvenți, au cu
noștințele necesare. Intr-un an li 
se formează trăsăturile specifice 
de muncitor, acestea se dezvolta 
dublu, aș putea zice, față de cum 
termină școala.

Discuția cu maistrul șef de la 
secția motor. Gh. Ispas, se face 
pe cazul concret al tinerilor din

schimbul de dimineață, condus 
de maistrul Virgil Enache. Soli
cit aprecieri individuale. Ion 
Anca și Ion Știrbu — foarte 
buni; Ilie Băncilă, Cornel Cio- 
banu — buni; loan Oancea, Se
ver Eremia, Lucian Patru — 
slabi. Diferențieri, după cum se 
vede, pe „centimetru pătrat".

— Ce le alimentează ?
— Interesul lor pentru mese

rie. Sînt băieți care s-au pregă
tit în aceleași condiții. Dar unora 
le e gîndul la treabă, altora mai 
puțin. Ca să vă convingeți : Pa
tru Lucian — absent 29 IV, 3 VI, 
22 VI; Eremia — rebut 630 
lei, Oancea — rebut 1401 lei.

— Ce aveți a le imputa, în 
primul rînd ?

— Neatenție în orele de pro
gram, nerespectarea programului 
de lucru. în plus, lipsa de recep
tivitate Ia observațiile și îndru
mările noastre.

Perioada scursă de la angajare 
a nivelat, a eliminat o parte din 
„calitățile" nedorite dar a adus 
la mal, evidențiind deosebiri în 
modul de participare la viața u- 
zinei. Undeva, poate fi acceptată 
explicația constructivă, intrinsecă, 
a fiecăruia. Dar atunci cînd e

vorba de trăsături negative, apli
cate și nu înnăscute, prin urmare 
prioritar prelucrabile ? Aici in
tervine în analiză felul cum este 
concepută contribuția fiecăruia 
dintre factorii răspunzători, în 
sectorul educației. Eliminînd po
sibilitățile administrative, deci 
ulterioare, rămîn în discuție 
pîrghiile preventive.

un concurs „Cine știe meserie, 
cîștigă" pentru acoperitori. Unde 
sînt însă activitățile consacrate 
întăririi disciplinei (deoarece am 
constatat că de acest ordin sînt 
în primul rînd abaterile celor 
mai tineri muncitori) în întreaga 
întreprindere ? Cum și-a propus 
comitetul U.T.C. să i se facă 
simțită prezența în uzină în sec

vîrșesc tinerii. Ce împiedică co
mitetul U.T.C. să folosească a- 
vantajul menționat pentru a-și 
îndrepta tirul atenției către pre
lucrarea acestor cazuri ? Există 
o stație de amplificare unde s-ar 
putea face cunoscută comporta
rea necorespunzătoare a unor ti
neri în producție. Aici, apare da 
asemenea o gazetă de uzină,

discuție și, să zicem, ștafeta tu
ristică, acțiune desigur notabilă, 
dar de eficiență, îndoielnică.

...însoțind pe tineri, dincolo de 
poarta uzinei. Pomim de la ur
mătorul aspect. E ora pauzei de 
masă. Lucrul încetează și fiecare 
se îndreaptă către dulap de unde 
își scoate pachetul cu mîncare.

MATURIZAREA ABSOLVENTULUI
— Cînd băieții termină școala, 

nu sînt încă formați. De aceea am 
avut grijă ca ei să fie repartizați 
pe lîngă oameni mai în vîrstă, 
mai cu experiență — ne spune 
Ion Gheorghe, secretarul comite
tului U.T.C. pe uzină.

Dacă s-a procedat așa, este 
foarte bine. Mai departe ? Ne 
este făcută trecerea în revistă a 
acțiunilor întreprinse. Reținem 
ca specifice problemei urmărite 
de noi o olimpiadă pe meserii și

torul grăbirii adaptării tinerilor 
absolvenți ? în ce ne privește, ne 
exprimăm nedumerirea în legătu
ră cu această pasivitate a comi
tetului U.T.C., cu atît mai mult 
cu cît există la îndemînă aces
tuia posibilități pe care nu le 
valorifică. Locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe uzină, ing. Gh. Ne- 
delea, prin funcția pe care o de
ține este curent în deplină cu
noștință de cauză de abaterile 
de la disciplină pe care le să-

mijloc ideal pentru populariza
rea rezultatelor bune înregistrate 
de cea mai mare parte dintre 
salariații tineri care, în același 
timp poate deveni locul de ex
primare permanentă a opiniei la 
adresa celor ce întîrzie să se 
alinieze cerințelor producției. 
Noi nu negăm apariția unor 
idei în activitatea U.T.C. din u- 
zină. Dar nu înțelegem dispro
porția în preocuparea față de o 
latură esențială ca cea aflată în

Unii însă, în special tineri, se 
îndreaptă către gardul uzinei, de 
unde prin bunăvoința trecătorilor 
speră să obțină ceva de la bufe
tul de peste drum, sau de la 
chioșcul de alături: biscuiți, dul
ceață, ceva fructe...

— De ce această soluție ?
•— Dacă întîrzii undeva seara 

și depășești orarul magazinelor 
alimentare, a celor de pîine, a 
doua zi n-ai altceva de făcut. 
Mai mult îți întăriți stomacul...

— La prînz am aflat că se 
mănîncă la cantină. Dar seara, 
dimineața, ce fac, mai ales bur
lacii ?

— Fiecare, cum poate. Există 
restaurantul, bineînțeles, nu la 
îndemînă celor tineri, cu salariul 
lor de începători, o ospătărie, co
fetăria.

— Așteptăm de atîta timp un 
bufet expres, care să rămînă des
chis toată ziua. întîrzie să se re
zolve, în schimb avem în oraș 
cîte stații I.G.O., tot atîtea cîr- 
ciumi...

Am stat de vorbă cu o seamă 
de tineri, luați întîmplător din 
diferite secții ale uzinei. Ce vor 
să facă în viitor ? Toți fără ex
cepție, ne-au împărtășit dorința 
de a încerca să continue studiile, 
bineînțeles fără să se rupă de 
producție — la liceul seral. Un 
alt răspuns — nu au intenția, 
acum, de a părăsi uzina. Doua 
afirmații ce indică tendința către 
stabilitate, creînd o certitudine 
a acesteia. în atare situație ni se 
pare firesc să se concentreze cu 
grabă atenția asupra condițiilor 
în care ei locuiesc, măcar pentru 
acei ani de început, pînă la în

temeierea familiei. $i nu doar cu 
intenție.

— Se spunea la o ședință pe 
oraș, ne spune secretarul comite
tului U.T.C., că prin redistribui
rea spațiului deținut de instituții 
se vor crea disponibilități. Ar tre
bui să se recurgă la acest spațiu 
pentru a se organiza un dormitor 
rezervat muncitorilor tineri, ne- 
voiți altfel să stea în condiții di
ficile, la gazdă.

Sînt doar două chestiuni care-i 
privește direct pe absolvenți (și, 
adăugăm, nu doar pe cei de un 
an muncitori). Probleme care cu 
surprindere constatăm că se pre
lungesc în timp, creînd convin
gerea că scapă atenției organelor 
ce trebuie să le aibă în grijă. 
Făcîndu-ne ecoul celor ce ni 
le-au spus, le așezăm pe biroul 
tovarășilor din conducerea Consi
liului popular orășenesc, a orga
nizației comerciale locale cu ru
gămintea de a le rezerva atenția 
necesară. Și nu așteptăm doar 
răspuns la problemele ridicate ci, 
o dată cu tinerii de la Uzina 
mecanică din Cîmpulung, vrem 
să știm soluțiile ce s-au găsit în 
întîmpinarea dorințelor lor.



□
Astăzi, poporul pakista
nez. sărbătorește aniver
sarea proclamării inde
pendenței. In fotografie, 
vedere exterioară a In
stitutului politehnic din 

Khulna

Lupte 
în apropierea 
fonului

Forțele patriotice din Viet
namul de Sud au lansat noi 
atacuri asupra pozițiilor deți
nute de trupele americano- 
saigoneze în diverse regiuni 
ale țării. In ultimele 24 de 
ere grupuri de patrioți au an
gajat lupte îndîrjite cu tru
pele inamice in împrejurimile 
Saigonului. In apropiere de 
Can Giuop, la numai 26 ki
lometri de capitala sud-viet- 
nameza, două companii ale 
diviziei a 9-a a infanteriei a- 
mericane au fost prinse sub 
focurile de arme automate 
ale detașamentelor Frontului 
Național de Eliberare. Timp 
de cîteva ore în acest sector 
au avut loc lupte grele, în 
cursul cărora au fost înregis
trate pierderi de ambele păr
ți — relatează coresponden
tul agenției France Presse. 
In același timp, patrioții au 
supus unui intens bombarda
ment cu mortiere fortifica
țiile trupelor saigoneze din 
provincia Bien Hoâ, lâ apro
ximativ 30 kilometri de Sai
gon. Ciocniri violente între 
unități ale F.N.E. și trupele 
americano-saigoneze au avut 
loc și în apropierea fostei 
capitale imperiale, Hue.

Bombardierele americane 
de tip „B-52“ au continuat 
să efectueze mai multe raidu
ri în regiunea septentrională 
a Vietnamului de Sud, unde 
patrioții dețin poziții fortifi
cate.

La aproximativ 30 de ki
lometri la sud de Saigon se 
desfășoară în prezent una diii 
cele mai puternice bătălii de 
la începutul acestui an își 
încep corespondenții de pre
să relatările lor despre situa
ția militară din Vietnamul de 
sud. Ciocnirile au început 
luni dimineața cînd trei bri
găzi aparținînd celei de-a 
noua divizii americane au 
fost surprinse de unități ale 
patrioților în provincia Long 
An. Purtătorul de cuvînt al 
comandamentului american 
de la Saigon n-a furnizat de- 
cît foarte puține indicii des
pre luptele care se desfășoară 
încă, dar, după cum preci
zează corespondentul agen
ției France Presse, sc pare că 
pînă în momentul de față 
trupele americane au înregis
trat pierderi deosebit de grele.

Jumătate din copiii născuți în America Latină mor 
înainte de-a fi împlinit șase ani. iar două treimi din su
praviețuitori suferă într-un grad sau altul, efe perturbări 
fizice și mintale din cauza alimentației insuficiente sau 
necorespunzătoare.

Această zguduitoare constatare 
e cuprinsă în „studiul —- pro
gram" elaborat de un grup de 
26 de specialiști din diferite 
țari sud-americane și intitulat 
„S.O.S.-ninos" (S.O.S.-copii !). 
Documentul a fost întocmit ca 
urmare a hotărîrii luate la se
minarul din 1965 de la Petropo- 
lis (Brazilia) care a dezbătut pro
blemele îmbunătățirii programe
lor de alimentație infantilă ela
borate în diverse țări latino-a- 
mericane, prin intermediul u- 
nei coordonări mai eficiente și 
a organizării lor mai raționale. 
Concluzia de mai sus nu face 
decît să repete semnalul de a- 
larmă tras la seminarul de la 
Petropolis ca și la cele două 
seminarii anterioare pe teme si
milare, ținute în Mexic (1959) și 
Peru (1962). Merită, însă, aten
ție o serie de detalii furnizate 
de studiul amintit. Se relevă, de 
pildă, că „problema nutriției 
deficiente nu înseamnă chiar 
problema foamei, iar moartea 
provocată de lipsa alimentelor 
nu e așa de frecventă ca cea

RAVAGIILE 
BOMBARDAMENTELOR 

AMERICANE ÎN VIETNAM
Un editorial al ziarului ,,Nhan Dan"

HANOI 13 (Agerpres). — 
Ziarul „Nhan Dan“ a publicat 
la 13 august un articol de fond 
în care condamnă distrugerile 
provocate de Statele Unite ale 
Americii în Vietnam. In arti
col se subliniază, printre alte
le, că în R. D. Vietnam au fost 
bombardate 80 la sută dir. o- 
rașe, iar în 40 Ia sută din ora
șele bombardate, fiecare casă 
a suferit deteriorări. Totoda
tă, bombardamentele america
ne au distrus sute de localități 
rurale.

Aviația americană efectuea
ză, de asemenea, bombarda
mente și utilizează mijloace 
chimice și gaze în Vietnamul 
de sud. La Saigon au fost dis
truse zeci de mii de locuințe, 
iar sute de mii de vietnamezi 
au rămas fără adăpost. Unele 
regiuni ale părții de sud a 
Vietnamului au fost în între

încheierea convorbirilor dintre 
delegațiile P.C.C. și P.S.II.C.
PRAGA 13 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
C.T.K., între delegația Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
condusă de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C .C. al P.C.C. 
și delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G. au 
avut loc la 12 august convorbiri. 
In comunicatul dat publicității se 
arată între altele : în cadrul con
vorbirilor. care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate, în 
spirit prietenesc și tovărășesc, 
părțile au relevat importanța De
clarației adoptate la Bratislava, 
au făcut un schimb de informații 
privind politica partidelor lor, 
situația din cele două țări și un 
schimb de păreri referitor la 
problemele principale ale situației 
internaționale actuale și ale miș
cării comuniste.

Au fost discutate pe larg pro
blemele privind situația din Eu
ropa, subliniindu-se necesitatea 
vitală a asigurării securității euro
pene și a colaborării pașnice între 
popoarele europene, în spiritul 
Declarației de la București din 
1966 și al Declarației de la Kar
lovy Vary din 1967. Cele două 
părți se vor pronunța și de acum 
înainte împotriva activizării re- 
vanșismului, militarismului și neo- 
nazismului din Germania occiden
tală și vor acorda sprijinul lor 
deplin forțelor democratice.

Delegația P.C.C. a salutat 
noua inițiativă a Camerei Popu

cauzată de alimentația incom
pletă". Observația nu poate, de
sigur, să liniștească pe nimeni. 
Cuvintele „chiar" și „așa" afir
mă, de fapt, că pe continentul 
sud-american, viețile copiilor. 
sînt răpuse și de foamea ances
trală, adică de stomacul com^ 
plet gol. Specialiștii în materie 

• Milioanele de sacrificați • „Foamea violentă” și „foamea 
ocultă” • Adevăratele soluții

autorii studiului — lasă pe di
nafară mase compacte de oame
ni „socotiți, în termenii consa- 
crați, în afara economiei" (așa 
cum de altfel, și sînt căci tră
iesc, spre uimirea specialiștilor 
care nu le-au putut determina 
rațiile calorice).. E vorba în a-

fac distincție între „foamea vio
lentă" și „foamea ocultă". Pri
ma doboară organismul uman în 
timp foarte scurt. Cea de a doua 
macină treptat resursele fizice 
(și intelectuale) din pricina in
suficienței alimentare sub ra
port cantitativ sau calitativ. 
Pentru victime, însă, deosebirea 

gime distruse. Astfel, de e- 
xemplu, în provincia Quang 
Thi au fost distruse 268 din 
cele 316 sate existente.

Greutatea totală a bombelor 
lansate de aviația americană 
în bombardamentele pe care 
le efectuează asupra Vietna
mului a depășit în iunie 1968 
greutatea totală a bombelor 
lansate de aviația americană 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

în încheiere ziarul exprimă 
hotărîrea fermă a poporului 
vietnamez de a lupta, în ciu-_ 
da pierderilor mari, pînă la* * 
victoria finală pentru liberta
te și independență și cheamă 
poporul american și popoarele 
întregii lumi să desfășoare o 
mișcare puternică pentru a o- 
bliga guvernul Statelor Unite 
ale Americii să înceteze agre
siunea lor în Vietnam.

denții foarte buni. Cei cu 
aptitudini deosebite sînt 
angajați să studieze pe 
baza unui plan de învăță- 
mînt individual complet 
aparte de cel comun, care 
poate prevedea și frecven
tarea diferitelor cursuri. 
Dar acest lucru nu este 
inclus decît în anumite si
tuații, pentru anumite dis
cipline. In rest, totul se 
desfășoară după programa 
individuală, obligatorii 
fiind doar examenele.

Peste puțină vreme vor 
începe lucrările de con? 
strucție a noilor clădrâ 
destinate universității. E 
corpuri cu-14 etaje, un 
lat cultural, bazin de i 
cămine. Pe șantierul vi 

nieni. Totodată, El Farra a pre
cizat că guvernul iordanian nu 
știe nimic despre existența unor 
baze ale organizației refugiaților 
palestinieni pe teritoriul Iorda
niei.

Reprezentantul Israelului Jo
seph Tekoali a declarat că rai
dul întreprins de Israel Ia 4 
august a fost îndreptat spre ba
zele refugiaților palestinieni un
de aceștia sînt antrenați cu eon- 
simțămîntul guvernului iordani
an. El a acuzat Iordania ca a 
participat în mod direct la ope
rațiile teroriste îndreptate împo
triva teritoriului israelian.

Consiliul de Securitate și-a 
suspendat lucrările la ora
20,33 G.M.T. pentru consultații.

EI a precizat că recent a fost 
arestat primarul orașului Ban
dung, colonelul Djukardi, a- 
cuzat că ar fi avut legături cu 
forțele de guerilă.
• SAPTĂMÎNA viitoare

„Concorde 001“ va fi supus pri
melor probe de „rulare pe pis
tă". Probele vor include, în
tre altele, rularea propriu-zisă, 
întoarceri si diverse alte mane
vrări la sol. S-a comunicat că 
în timpul probelor avionul va 
putea atinge viteza de 200 km 
la oră.

• PROIECTUL de constituție 
privind obținerea independenței 
Guineei așa-zis spaniole, supus 
unui referendum popular, a fost 
aprobat în proporție de 70 la 
sută de către alegători.

lare din R.D.G., îndreptată spre 
asigurarea securității europene și 
spre normalizarea relațiilor din
tre cele două state germane.

Delegațiile au acordat o aten
ție deosebită problemelor cola
borării prietenești și multilaterale 
dintre P.C.C. și P.S.U.G., dintre 
cele două țări și au constatat cu 
satisfacție ca colaborarea bilate
rală va fi utilă construcției so
cialiste și economiei lor naționale. 
S-a căzut de acord asupra măsu
rilor îndreptate spre ăclîncirea re
lațiilor economice reciproce și 
spre coordonarea planurilor de 
lungă durată, asupra dezvoltării 
continue a cooperării și speciali
zării producției, cît și asupra co
laborării tehnico-științifice.

Delegațiile au salutat evoluția 
pozitivă a pregătirilor în vede
rea Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești care urmează să aibă loc la 
Moscova, în noiembrie 1968.

Convorbirile dintre delegațiile 
P.C.C. și P.S.U.G., se spune în 
comunicat, au adus o mare con
tribuție la cauza unei mai bune 
înțelegeri reciproce, iar rezulta
tele lor vor crea fără îndoială po
sibilități pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor frățești dintre 
P.C.C. și P.S.U.G., dintre R.S.C. 
și R.D.G.i pe baza principiilor 
marxism-leninismului, internațio
nalismului socialist, solidarității, 
egalității în drepturi și respec
tării suveranității.

★
Delegația P.S.U.G. a părăsit 

marți Karlovy Vary înapoindu-se 
în patrie.

mediu al 
pe conti- 

e de 80 de 
în Europa !

nu există, rezultatul e aproxima
tiv același. Iar victimele din A- 
merica Latină se numără cu mi
lioanele la cojrii și cu zecile de 
milioane la totalul populației. O 
singură cifră e suficientă pentru 
edificare : procentul 
mortalității infantile 
nentul sud-american 
ori mai ridicat decît

Statisticile nu pot deocamda
tă pretinde să cuprindă tot ce 
s-ar cuveni. Calculele privind 
consumul alimentar — remarcă

Demonstrații 
studențești 
in Brazilia

In Brazilia, unde la 
sfîrșitul săptamînii trecute au 
avut loc demonstrații studen
țești urmate de incidente, tru
pele federale sînt menținute 
în stare de alarma. în statul 
Guanabara, studenții con
tinuă să organizeze demon
strații și mitinguri cerind e- 
liberarea liderului lor Vladi
mir Palmeira, arestat Ia % 
august. Agenția France Pres
se menționează ca dispoziti
vul militar din acest stat este 
cel mai puternic stabilit vreo
dată în perioada care a ur
mat loviturii do stat din 
1964. Demonstrații studen
țești au avut loc și la Salva
dor, oraș din statul brazilian 
Bahia, unde vinerea trecută 
incidentele s-au soldat cu 35 
de răniți și cu arestarea a 
200 de studenți.

Baricade la 
Montevideo

Mai multe persoane au 
fost rănite luni seara în 
cursul ciocnirilor între stu
denții și poliția din Monte
video care continuă fără în
trerupere de trei zile. Tul
burările sînt o urmare a 
percheziției efectuate vine
rea trecută în Universitatea 
din Montevideo de către 
poliția uruguayană.

Incidentele de luni seara 
au fost provocate de răni
rea gravă a unui student în 
fața Facultății de medicină 
veterinară. Timp de trei 
ore. strada ..18 iulie”, prin
cipala arteră a capitalei, a 
fost transformată într-un 
adevărat cîmp de bătălie, 
înconjurat de nori de gaze 
lacrimogene, în mijlocul că
rora polițiștii călări atacau 
pe studenți care se apărau 
în spatele baricadelor in
cendiate.

Potrivit corespondentului 
din Montevideo al agenției 
Associated Press, este mai 
mult ca sigur că în capitala 
uruguayană vor avea loc 
noi tulburări studențești în 
condițiile în care opoziția 
față de politica președinte
lui țării, Jorge Pacheco A- 
reco. crește neîncetat. A- 
genția arată că autoritățile 
refuză să comunice numă
rul exact al victimelor ulti
melor ciocniri, dar în spi
tale se găsesc mulți stu- 
dehți răniți de gloanțe.

Cu toate că violarea tra
diționalei autonomii a Uni
versității din Montevideo a 
constituit cauza principală 
a acestor tulburări, obser
vatorii apreciază că demon
strațiile au reprezentat un 
protest și împotriva infla
ției crescînde, creșterii cos
tului vieții, suspendării ga
ranțiilor constituționale, 
instituirii cenzurii presei și 
mobilizării funcționarilor 
publici în armată.

cest caz, de păturile cele mai 
dezmoștenite ale populației. A- 
utorii studiului au primit din 
partea autorităților guatemale
ze observația, absolut autentică, 
că o treime din locuitorii rurali 
nu sînt luați în considerare, în- 
trucît nu cumpără niciodată nimic, 
ci se hrănesc cu fructe sălbatice 
și cu alte resurse vegetale puse 
1^ dispoziție de natură ! Date 
furnizate de centrul Iatino-ame- 
rican de științe sociale apreciază 
că „majoritatea țărilor din A- 

merita Latină au o populație 
slab alimentată, cu o medie zil
nică de calorii variind între 2000 
și 2500“. Cifrele se referă la an
samblul populației, dar copiii for
mează o parte considerabilă a a- 
cestui ansamblu.

în studiul — program al ce
lor 26, se fac auzite aprecieri

Dezbaterile din
Comitetul celor 18

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința de 
marți a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva, 
conducătorul delegației U.R.S.S., 
Alexei Roș cin, a cerut Comitetu
lui celor 18 state să analizeze 
căile fi mijloacele de a se asigu
ra îndeplinirea de către toate 
statele a prevederilor protocolu
lui de la Geneva din 1925 cu 
privire la interzicerea armei chi
mice și bacteriologice. Alexei 
Roșcin a atras atenția că S.U.A., 
Japonia și alte state nu au ade
rat încă la protocolul de la Gene
va și, mai mult, Statele Unite au 
■folosit această armă în războiul 
de agresiune din Vietnam. El s-a 
pronunțat totodată împotriva pro
punerii Angliei ca problema ar
mei chimice să fie separată de 
cea a armei bacteriologice, ceea 
ce ar însemna o revizuire a pro
tocolului de la Geneva. Repre
zentantul sovietic s-a referit, de

Negocierile de la Addis Abeba

Pozițiile rămîn irecon
ciliabile

Șeful delegației federale ni- 
geriene la tratativele de pace de 
la Addis A^dba, Anthony Ena- 
horo, a părăsit marți capitala 
Etiopiei, plecând spre Lagos în 
vederea unor consultări cu gu
vernul său, s-a anunțat într-un 
comunicat publicat de Organiza
ția Unității Africane. Ministrul 
federal pentru problemele locu
ințelor și lucrărilor publice, 
Okunu, va prelua conducerea de
legației federale nigeriene, pre
cizează comunicatul amintit.

In capitala Etiopiei se aprecia
ză că se va da publicității un 
comunicat în legătură cu ceo 
de-a • treia întUnire dintre dele
gațiile prezente la tratative, în- 
tîlnire care s-a desfășurat cu 
ușile închise. Deși nu există un 
document oficial, observatorii po
litici care urmăresc îndeaproape 
desfășurarea tratativelor, apre
ciază că nici de data aceasta nu 
a intervenit un element care să 
înlăture caracterul ireconciliabil 
al celor două poziții.

Patrioți sud-vietnamezi
în timpul unei misiuni 

de luptă

realiste. Se subliniază, astfel, că 
pentru a rezolva problema ali
mentației (sau, mai precis, a 
subalimentației) „este necesar să 
se modifice structurile sociale și 
economice ale țărilor respective : 
să fie realizate reforma agrară, 
reforma creditului și alte măsuri 
guvernamentale". Se recunoaș
te astfel, că în ultimă instanță 
problema are un aspect profund 
social. In mai multe țări latino- 
americane s-au experimentat sau 
sînt în curs de elaborare un șir 
de reforme în genul celor amin
tite de autorii studiului citat. 
Insă ele, fie că au dat rezultate 
foarte modeste (atît de modeste 
îneît au fost practic, anulate ide 
sporul demografic), fie că au 
fost împiedicate de forțele cele 
mai retrograde. Caracteristica a- 
cestor reforme era că ele se re
duceau la măsuri de suprafață 
lăsînd intact cadrul social tra
dițional învechit în ansamblul 
lui. Or, soluții cu adevărat rea
liste nu pot fi decît acelea care 
ar antrena schimbări de struc
tură, în primul rînd în struc
turile semi-feudale din agricul
tură.

E. R. 

asemenea, la necesitatea încheie
rii unui acord privind folosirea 
fundului mărilor și oceanelor ex
clusiv în scopuri pașnice, precum 
și la unele măsuri de dezarmare, 
ca crearea de zone denucleariza- 
te, lichidarea bazelor militare 
străine etc.

Reprezentantul S.U.A., George 
Bunn, a declarat că guvernul 
său nu a hotărît dacă va cere re
vizuirea protocolului de la Gene
va din 1925 și a arătat că ar pre
fera ca secretarul general al 
O.N.U. să aprecieze dacă acest 
protocol trebuie revizuit sau nu. 
Au luat, de asemenea, cuvîntul 
M. A. Husain (India) și E. L. M. 
Burns (Canada) care s-au referit 
la diferite probleme privind con
trolul asupra exploziilor nu
cleare.

Reprezentantul Mexicului, Jor
ge Castaneda, s-a pronunțat la 
rîndul său pentru o abordare cu
prinzătoare a problemei dezar
mării nucleare.

Cea de-a patra ședință a con
vorbirilor de pace nigeriano-bia- 
freze, care urma să aibă loc 
marți după-amiază în clădirea 
Organizației Unității Africane din 
Addis Abeba, a fost amînată pen
tru miercuri, ea urmînd să se des
fășoare la Palatul Imperial 
din capitala etiopiană. Motivele 
acestor schimbări nu au fost a- 
nunțate.

Ședința de marți urma să se 
ocupe în special de problema 
presantă a ajutoarelor în hrană 
și medicamente donate de o serie 
de țări și organizații internaționa
le victimelor civile ale războiului 
După cum se știe, și în această 
problemă, ca și în aceea de an
samblu a soluționării conflictu
lui, pozițiile celor două delegații 
sînt profund diferite. Repr’.en- 
tanții guvernului federal insistă 
asupra unui coridor terstru, 
timp ce biafrezii, tem'mdu-se că 
acesta ar putea facilita un atac 
federal împotriva pozițiilor lor, 
propun transportarea ajutoireloi 
pe calea aerului.

jp e
• IN sala de festivități a u- 

niversității din Antofagasta, 
Chile, s-a deschis expoziția 
„Peisaje și tipuri din Republica 
Socialistă România", trimisă de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. La 
deschiderea expoziției au fost 
de față reprezentanți ai autori
tăților locale, conducerea uni
versității, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

• MARȚI la amiază a avut loc 
la Ministerul Informațiilor al Gre
ciei o conferință de presă în ca
drul căreia purtătorul de cuvînt 
al guvernului a anunțat ziariștilor 
că în cursul dimineții a avut loc 
un atentat la viața primului mi
nistru grec Gheorghios Papado
poulos în timp ce acesta se în
torcea la Atena de la Lagonisi, 
reședința de vară. Purtătorul de 
cuvînt a subliniat că premierul 
grec a scăpat nevătămat. Ofițerii 
din garda personală a primului 
ministru l-au arestat pe atentator: 
Gheorghios Panaguris, fost ofițer 
în armata greacă.

LA 14 AUGUST se deschide 
la Viena Conferința Națiunilor 
Unite privind exploatarea și 
utilizarea în scopuri pașnice a 
spațiului extra atmosferic. In 
ajunul deschiderii acestei reu
niuni, James E. Webb, directo
rul Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetării spațiului cosmic 

O vizită pe Volga Iți su
gerează oprirea în Kazan. 
Iar orașul, vechi de cînd 
lumea parcă și familiar cu 
fiecare nou venit, își su
prapune drumurile condu- 
cîndu-te înainte de toate 
în mijlocul studenților. 
Este de înțeles preferința 
gazdelor. Universitatea din 
Kazan, în pofida vîrstei 
destul de tinere comparată 
cu instituții similare, face 
obiectul mîndriei locuito
rilor orașului prin reputa
ția conferită de elevii săi, 
cîteva nume așezîndu-se 
de drept pe postamentul 
recunoașterii universale. 
Lobacevski, coautorul teo
riei neeuclidiene, a fost 
rectorul Universității din 
Kazan. în timpuri diferite 
au învățat aici Lev Tols
toi, Arbuzov, Butlerov 
Portretele lor acoperă pe
retele unui amfiteatru păs-

NOTE

în amfiteatru, 
la Kazan

trînd studenților amintirea 
numelor ilustre ce-au stră
bătut culoarele instituției 
în cei 164 ani de existență.

Cînd pătrunzi însă în 
clădirea evidențiind pe din 
afară semne de arhitectură 
romanică cu interior de 
casă veche, zidurile pă- 
rînd a se izbi între ele, 
pașii sînt îndrumați către 
sala de la etaj. Din cori
dor se deschide o ușă care, 
e dată în lături doar pen
tru musafiri. Este sala 
Lenin. Din anul 1948, a 
fost permisă vizitarea mu
zeului instalat în această 
cameră, legată de scurta și 
singura perioadă de stu
denție a lui Lenin. Scurtă 
căci n-a durat decît de la 
13 august 1887, cînd este 
înscris, la facultatea de 
drept, pe baza recoman
dării directorului liceului 
din Simbirsk și a medaliei 
de aur primită la absol
vire, pînă în 5 decembrie 
1887, data eliminării din 
universitate. Singura, în- 
trucît după exilul de un an 
petrecut la Kokușkino n-a 
mai fost, admis nicăieri ca 
student.

Sala arată aidoma pe
rioadei de studenție a lui

A
In Consiliul de Securitate

discuțiile continuă
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— Luni au fost reluate dezba
terile Consiliului de Securitate 
pe marginea plîngerii Iordaniei 
și a âontra-plîngerii Israelu
lui în legătură cu incidentele 
care au avut loc la 4 august în
tre forțele îordaniene și cele 
israeliene. Reprezentantul Ior
daniei Muhammad El Farra a 
cerut din nou Consiliului să 
adopte măsuri împotriva Izrae- 
lului pentru a preveni noi rai
duri asupra teritoriului iorda
nian. El a respins acuzațiile Is
raelului potrivit cărora guvernul 
său se face vinovat de coordona
rea activităților teroriste ale 
organizației refugiaților palesti

s c luri r*  |~t
(N.A.S.A.) a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că 
primii cosmonauți americani ur
mează să ajungă pe Lună la 
sfîrșitul anului 1969 sau înce
putul lui 1970.

• GENERALUL indonezian 
Dharsono, șeful serviciilor de 
securitate din Java de vest, a 
declarat că, în urma incidente
lor recente care s-au produs ne 
insulă, situația continuă să fie 
considerată încordată. El a 
adăugat că trupele guverna
mentale „rămîn în stare de 
alarmă". în sectorul, său. a 
adăugat Dharsono, viața s-a 
normalizat, dar forțele de gue
rilă nu încetează presiunile 
pentru cucerirea întregii pro
vincii orientale, socotită ca a- 
vînd o deosebită importanță 
strategică.

Din cercuri bine informate americane s-a aflat că guvernul 
spaniol va cere Statelor Unite un ajutor militar estimat la un 
miliard dolari pentru a accepta reînnoirea acordului cu privire 
la amplasarea bazelor militare ale Pentagonului pe teritoriul 
spaniol. începînd din anul 1953, de la semnarea acordurilor, și 
pînă în prezent, Statele Unite au cheltuit peste 500 milioane do
lari pentru instalațiile militare ale bazelor amplasate în Spania. 
In același timp, Washingtonul a acordat Spaniei un ajutor de 2 
miliarde dolari. Sursele citate declară că condițiile privind re
înnoirea acordului pentru o nouă perioadă de 5 ani (actualul 
acord expiră în septembrie) au fost prezentate oficial secreta
rului de stat american, Dean Rusk, de către ministrul de exter
ne al Spaniei, Fernando Castiella. Ele ar cuprinde, între altele, 
furnizarea de avioane supersonice „F-4 Phantom" și rachete 
antiaeriene „Hawk". în plus, Spania cere Washingtonului sa 
facă presiuni pe lîngă guvernul britanic pentru ca acesta să 
renunțe la Gibraltar.

Lenin. Băncile așteaptă 
parcă încheierea pauzei, iar 
pupitrul, sosirea celui care 
urmează să conducă ini
țierea în hățișurile dreptu
lui.

Universitatea din Kazan 
numără astăzi opt facul
tăți. Aproape zece mii de 
studenți se pregătesc pe 
băncile sale pentru spe
cialități. devenite în pre
zent axiomatice: fizică, 
matematică, chimie, bio
logie, geografie, istorie — 
filologie, drept, geologie. 
Dintre aceștia numai ceva 
mai mult de jumătate sînt 
înscriși la cursul de zi.

Mihai Tohonovivi Nujim, 
rectorul universității, ne 
prezintă o introspecție în 
structura planului de în
vățământ, a preocupărilor 
didactice. Se detașează a- 
tenția cu care sînt urmă
riți în evoluția lor stu-

NEAGU UDROIU

rei universități vor A
în orele libere un ’8
număr de studenți. ,re-
zența acestora pe ș 
este o tradiție.

,îre

Etanșată privirii t, a-
fără, retrasă din< ) de
masivitatea ziduril sale.
Universitatea dir e
respiră aerul undr Pt C& ^4
cupări febrile repartizate'^
in sfera pregătirii 
rioare a studenților.

supe- ~
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