
,.;e știți despre
COOPERATIVA AGRICOLĂ
IN CARE LUCRAȚI?

INTENȚIA REDACȚIEI
Am adresat această întrebare tinerilor din cooperativa agri

colă din comuna Hemeiuși. județul Bacău, cu Intenția de a afla 
în ce măsură aceștia sînt ancorați în viața și activitatea diurnă 
a cooperativei, ce aport au adus și aduc la consolidarea unității, 
in ce măsură liniile directoare de dezvoltare a unității în anii 
care urmează au devenit propriul lor program de muncă, direc- 
ționîndu-le eforturile spre înfăptuirea obiectivelor stabilite în 
adunările generale ale cooperatorilor. Căci, la fel ca toate cele
lalte unități de acest gen din țară, cooperativa agricolă din 
Hemeiuși a cunoscut, în cei opt ani de la înființare, o linie 
mereu ascendentă pe drumul dezvoltării sale, dispunînd în con
tinuare. de multiple șl variate posibilități materiale care, valori
ficate eficient, vor însemna noi pași pe drumul intensificării 
producției ș{ creșterii bunăstării populației din comună. In sfîrșit 
am pornit de la ideea că aportul pe care tinerii îl aduc într-un 
domeniu sau altul e cu atît mai substanțial cu cît acesta este 
rezultatul unei activități conștiente ; unde dacă nu aici, în acest 
acord dintre interesele individuale ale tinerilor și cele generale 
ale cooperativei, se află terenul cel mai fertil pe care trebuie 
să-și desfășoare activitatea organizația U.T.C. ?

Proletari din toata țările, uniți-vă I

Ciutei
tineretului

RĂSPUNSURI CEL PUȚIN
SURPRINZĂTOARE

Cunoșteam multe din succe
sele obținute de cooperativa a- 
gricolă din Hemeiuși. Unele per- 
miseseră unității să înregistreze 
creșteri substanțiale la indica
torii de bază a căror valori dau 
dimensiunea dezvoltării coope
rativei agricole. Valoarea a- 
verii obștești la suta de hec
tare. de exemplu, ajunsese Ia 
sfîrșitul anului 1968 la 275 000 
lei șl înțelesesem că acest nivel 
nu constituie decît o etapă, că 
înfăptuirea măsurilor preconi
zate vor adăuga noi valori im
portantului indicator. Ni se mal 
spusese că tinerii din unitate 
își puneau semnături de onoare 
pe toate succesele obținute în 
oricare din domeniile de acti
vitate. De aceea, răspunsurile 
primite la întrebarea pusă ne-au 
părut, la început, cel puțin sur
prinzătoare. Dar mai întîi, să le 
vedem.

„Am Incrat și pe la grădină 
înainte de a trece Ia deservire.

Taica m-a luat cu el aici, șl me
reu zice că prea multe nu tre
buie să știu, îmi duce el de 
grijă" (Gigi Avram). „Lucrez de 
vreo șase ani în zootehnie. Am 
văcuțele mele în primire, 18 
bucăți, și știu că mi se cuvin, 
lunar, 30—32 zile-muncă. Cre
deți dv. că tovarășii de Ia con
ducere ne spun nouă cam ce au 
de gînd să facă în cooperativă ? 
Tovarășa secretară poate să știe 
mai mult, li spune tovarășul in
giner, e soțul dînsei" (Isidor 
Iac). „Mai stau și eu pe aici, 
prin cooperativă, vreun an de 
zile și pe urmă plec. Cîștig eu 
30 de zile muncă pe lună dar 
cum aud pe alții, față de ce s-a 
zis prin ședințe, parcă e cam 
puțin. înainte se spune că se 
cîștiga mal mult" (Iosif Focio- 
raș). „Pe la cooperativă, iarna 
ce mal vin să lucrez. In vara 
trecută am fost și am lucrat 
prin Deltă, să văd cum îl și pe 
acolo. Nu știu dacă cîștigăm mai 
mult pentru că nu am făcut 
socoteala cam cît mi-ar veni aici 
In bani, ca să pot compara" 
(Ștefan Laslău). „Mi-am tot zis 
că o să-mi fac calculul oiștigu-

Uh imperativ edu
cativ de prim ordin

Iul șl să-l oompar eu al altora. 
Dar știți cum e la țară, iei mai 
mult produse și parcă te cam 
încurci în socoteli dacă le trans
formi în bani. După cum aud, 
se zice că în total, valoarea zi-
lei-muncă este de 17 Iei. mai A 
înainte aflasem că este 21—22 " 
lei. La noi văd că crescătoria 
de porci vor să o desființeze. — 
la fel cu păsările. S-ar putea să W 
aibă de gind să facă altceva cu 
banii, dar cum noi care sintem 
mai mici nu prea sintem luați 
în seamnă, de unde să aflăm 
cam ce va fi de aici înainte 7“ 
(Ion Tole).

0 PRIMA EXPLICAȚIE
Răspunsurile reflectă o reali

tate ce ar trebui să dea mult 
de gîndit atît conducerii coope
rativei agricole, dar mal ales 
organizației U.T.C. Tinerii nu 
cunosc decît foarte vag elemen
tele cardinale ale activității eco
nomice din C.A.P., proiectele de 
dezvoltare și diversificare a pro
ducției. Nu le cunosc, pentru că 
nimeni nu a avut acest lucru 
în vedere ; le sînt străine, de
oarece aportul lor în diversele 
sectoare se bazează pe un ori
zont extrem de sărac, circum
scris la îndeplinirea unor sar
cini uzuale. „Am văcuțele mele 
în primire — 18 bucăți — și mi 
se cuvin, lunar. 30—32 zlle- 
muncă", spune extrem de mult. 
Participarea lor Ia muncă nu 
este însoțită și, dacă vreți, nu 
este determinată de cunoașterea 
prealabilă a utilității lucrului pe 
care-1 fac, a locului lor în an
grenajul complicat al coopera
tivei.

Cauzele care au determinat a- _ 
ceastă realitate sînt, desigur, ® 
multiple. Numind cîteva nu fa
cem altceva decît să aducem

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a lll-a) ®
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La Șantierul naval Constanta, activitatea de reparații ți întreținere' 
a navelor e în plină desfășurare. Zilnic, în rada șantierului intră 
motonave pentru revizie sau pentru înlăturarea unor deficiențe 
tehnice ivite pe itinerar. In prezent se efectuează revizia generală 

a navei de pasageri „Transilvania"

MARȚI 11 MARTIE 1969

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A AMBASADORULUI
UNIUNII SOVIETICE

I

POPULARIZAREA!
VALORILOR ȘTIINȚIFICE I

I

ACTUALITATEA PENTRU 
TINERET

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, luni 10 martie 1969, pe

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So
vietice la București, A. V. Ba
sov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, to
vărășească.

M // IM
A ȘCCL." GENERALE
LA UN PAS

IN RINDUL TINERETULUI
I

• Dialog util pentru dez
voltarea agriculturii în 
județul Prahova

• 5 minute cu Sergiu Hu- 
zum

• ATLAS ȘCOLAR
• Reportaj de buzunar : 

ghizi în excursie
• Planetă de tînăr
• Intre un turneu și altul 

cu dirijorul Paul 
pescu

I DE „PREMIERS

Prestigioși specialiști: acad. AUREL AVRAMESCU; acad. NICOLAE TEODORESCU ; prof. dr. docent PETRE VANCEA ; acad. D. DUMI
TRESCU ; acad. VICTOR VALCOVICI; prof. dr. docent EMIL CRĂCIUN; acad. EUGEN MACOVSCHI; acad. ȘT. MILCU ne prezintă 
cîteva idei cu privire la educația științifică a tinerei generații.

I
I

Intervenției operativă 
punctele hotărîtoare 
îndeplinirii planului 
Ancheta noastră : Ce 
seamnă a fi utecist

TN PAG. A. 3-A :

Conferința Națională a cadre
lor didactice a dezbătut pe larg 
— alături de alte aspecte ale în- 
vățămîntului — modalitățile op
time pentru trecerea la realiza
rea învățămîntului obligatoriu 
de zece ani. Cuvîntul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU la 
conferință conține, alături de 
observația că se înfăptuiesc cu 
încetineală măsuri deja perfec
tate, îndrumări de preț pentru 
activitatea viitoare. In această 
cuvîntare, slujitorii școlii găsesc 
Indicații asupra modului în carp 
să se ocupe de concretizarea 
sarcinii privind trecerea la învă- 
tămîntul obligatoriu de zece ani.

Din raidul întreprins de noi, 
acum, după Conferința cadrelor 
didactice, în două județe ala 
tării — Ilfov șl Dîmbovița —

am deslușit o accelerare a preo
cupărilor pentru ca. în viitorul 
an școlar, clasa a IX-a să debu
teze cu bine. Activitatea la ni- 

desfășoară pe 
“ " Ionvel local se 

cîteva planuri. Tovarășul 
Radu, director al Direcției ge
nerale a organizării școlilor din 
Ministerul învățămîntului ne-a 
înlesnit să le cunoaștem și să 
determinăm preocupări care 
trebuie să se intensifice în pe
rioada ce urmează.

„Prima etapă a generalizării 
învățămîntului de zece ani. im
pune o selecție în cadrul jude
țelor. Selecția aceasta se referă 
Ia unitățile școlare care întru
nesc condițiile necesare să găz
duiască clasa a IX-a generală și, 
în perspectivă, clasa a X-a a 
aceluiași tip de școală.

Criteriile după care ne-am 
orientat în această selecție au 
fost dictate de condițiile mate-

Societatea zilelor noastre este, dintr-un anumit punct d 
vedere, rodusul unei civilizații prin excelență tehnică. Dezvol
tarea viitoare a tuturor compartimentelor de activitate și gîn- 
dire umană nu poate fi concepută și imaginată decît în perspec
tiva unui avînt tot mai accentuat al științei și tehnicii.

CAUZELE ACESTEI EVOLUȚII SE PUN, FARA ÎNDOIALA, 
ASTĂZI, PRIN ACTIVITATEA CONȘTIENTA, DE MARE RĂSPUN
DERE, A FORMĂRII UNEI CONCEPȚII, A UNEI CULTURI SI A 
UNUI MOD DE GTNDIRE PROFUND ȘTIINȚIFIC TN RINDUL 
TINEREI GENERAȚII. ACESTA ESTE, DESIGUR, UNUL DINTRE 
COMANDAMENTELE EDUCATIVE FUNDAMENTALE ALE ZILE
LOR NOASTRE.

Tn dorința de a „simți pulsul" acestui proces de importanță 
fundamentală în dezvoltarea societății noastre socialiste, și în

același timp pentru a-l stimula, deschidem coloanele ziarului 
nostru unei ample dezbateri cu privire la stadiul actual, la 
căile de îmbunătățire și accelerare a realizării unei educații 
științifice a tineretului.

Pentru început am solicitat părerea unor reputați oameni de 
știință din țara noastră cu privire la modalitățile cele mai adec
vate de intensificare a educației științifice în rîndul tinerilor. 
Transcriem mai jos opiniile interlocutorilor noștri o dată cu in
vitația adresată în primul rînd factorilor responsabili^ai acestui 
proces educativ de a-și prezenta punctul de vedere cu privire 
la mijloacele ce trebuie folosite în prezent pentru popularizarea 
valorilor științifice, de a ne împărtăși experiența acumulată în 
activitatea educativ-științifică.

Acad.
A. AVRAMESCU

ție și amatorismului; cercu
rilor de radioamatori, foto- 
amatori, constructori de navo- 
modele etc. în cadrul acestor 
cercuri putem realiza, la un 
nivel superior, o temeinică ac
tivitate de popularizare a ști
inței. Prin îmbinarea activită
ții practice cu cea teoretică 
putem contribui la formarea 
unui larg orizont științific.

într-o lume în care cantita
tea de informații este tot mai 
cuprinzătoare și tot mai greu 
„asimilabilă", procesul educa- 
tiv-științific trebuie să fie tot 
mai complex și tot mai cu
prinzător. Din acest motiv 
este necesar ca îndrumările 
care se dau tinerilor în con
ferințe, în cărțile de populari
zare să fie atent studiate. Mai 
ales cînd este vorba de a se 
realiza o cultură științifică ge
nerală care să constituie un 
Instrument cu ajutorul căruia 
să se opereze în multitudinea 
de fenomene și teorii.

Organizațiile de tineret sînt 
chemate în acest sens să fie, 
după părerea mea, cîrmaciul 
înțelept care să îndrume efi
cient alegerea lecturilor. Au 
apărut în ultimul timp multe 
cărți excelente de populariza
re a științei. Ele trebuie ci
tite de toți tinerii, căci numai 
în acest fel vom putea fi în 
pas cu vremea noastră. Nu
mai astfel ne putem perfec
ționa chiar și în meseria pe 
care o avem, numai astfel 
vom putea înțelege necesități
le societății.

Din acest punct de vedere 
cred că este absolut necesar 
să acordăm mai multă aten

Acad.
N. TEODORESCU
întreaga noastră activitate 

socială este întemeiată, dezvol
tată, coordonată și condusă pe 
baze științifice care derivă 
toate din concepția științifică 
despre lume și societate.

însușirea acestei concepții 
trebuie să fie făcută prin mij
loace instructive și plăcute, po
trivite cu vîrsta, cu dezvolta
rea intelectuală a tînărului.

Pentru realizarea dezidera
tului de a forma mai bine 
decît pînă acum tineretul nos
tru într-o concepție științifică 
despre lume și societate tre
buie să intervină, ca factori 
responsabili, nu numai orga
nizațiile de tineret și Consi
liul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice, ci 
înainte de toate, toți acei fac
tori ce se găsesc comprimați în 
„etc“ ca părinții, școala, edu-

(Continuare în pag. a IV-a)

Tn laboratorul 
ie fizică al In- 
Ititutulul poli

tehnic din 
București

catorii, cultura sub toate for
mele ei, chiar distracțiile și, 
desigur, din nou „etc“.

Militînd pentru promovarea 
științei în rîndurile tineretu
lui, trebuie să creăm, înainte 
de toate, ambianța în care

orice concepții mistice, orica
re ar fi formele lor, ca și ira
ționalismul de orice fel, să a- 
pară în adevărata lor lumină : 
absurde, inacceptabile, izolate 
de lumea contemporană, ri
dicule.

VA PROPUNEM 
ACEASTĂ

DEZBATERE;

PETRE VANCEA
membru corespondent 

al Academiei

Universitatea populară poate 
constitui, după părerea mea, 
una din cele mai interesante 
forme de educație științifică a 
tineretului. Existența acestor 
Universități reflectă, o dată 
în plus, grija partidului pentru

ȘI TU EȘTI
OPINIA PUBLICA!

Titlul este aparent, dar numai a- 
parent paradoxal : fiind publică, 
opinia nu poate fi strict particula
rizată, individualizată. Investigații
le care au furnizat „materia pri
mă" pentru suita de articole apărute 
în paginile ziarului, sub titlul de 
mai sus, au pus însă. în cumpăna 
judecății cititorului, un adevăr e- 
sențial : în opinia publică. în aceas
tă rezultantă a contagiunii psihice 
a oamenilor, trebuie să ne regăsim 
fiecare, după cum fiecare fir de lină 
se regăsește în țesătura compactă 
a covorului, îndeplinind un rol a- 
nume, precis, fără el țesătura ris- 
cînd să se destrame.

Titlul de mai sus solicită, pune 
probleme ; el ascunde realitatea ne
îndoielnică a adevărului : în opinia 
colectivă nu se topește individul, ci 
indiferenta acestuia. Căci opinie în
seamnă praticipare, punct de ve
dere. Modelînd opinia, fiecare Indi
vid creează cadrul propriei sale

Lector universitar
modelări. Odată apărută, opinia 
reacționează ; din furnizor al opi
niei. individul devine receptor ai 
acesteia. Curentul de opinie jonc- 
tionează individul și grupul; sînt 
constatări pe care investigația în
treprinsă le-a alimentat cu date 
semnificative.

Atunci cînd redactorul acestei 
dezbateri ne-a propus o copartici
pare la investigație, rezervîndu-ne 
spațiul de loc arbitrar al concluzio- 
nării, am avut un moment de ezi
tare. Mă gîndeam dacă, în adevăr, 
au putut fi depistate anume Cu
rente de opinie în colectivitățile 
investigate. Dacă, în fond, se satis- 
făcuse o condiție fundamentală a 
analizei. Treabă Ia care cu greu 
te-al încumeta a porni. Iată-ne de 
acum, la capătul drumului. Materia
lele publicate pînă acum ne-au pro-

ACULIN CAZACU
pus un mod de a gîndl: în aderenta 
la anumite valori și în degajarea li
derilor prestigioși stă izvorul gene
rării curentului de opinie. Căci in
dividul nu aderă în abstract la va
lorile morale, intelectuale, estetice 
etc. Această aderență este în fapt 
o căutare a valorilor în cadrul gru
pului, o verigă a autoconștiinței va
lorice a grupului. Această căutare 
stîrnește opinii, judecăți, aprecieri. 
Răscolește mentalități, sentimente, 
stări de spirit. Animă grupul, 
îi dă o notă de dinamism, îl „per
sonalizează". Liderii apar firesc pe 
drumul căutării, căci ei întruchipea
ză optim cerințele valorice ale ce
lorlalți. Odată „marca", ei se im
pun, colectivul îi urmează, îi ascul
tă. Devin „lideri de opinie".

In jocul dintre valori și lideri se 
naște curentul de opinie. Iată o te

ză pe care o propunem cititorilor 
spre meditație și analiză în primul 
rînd în colectivul din care fac 
parte. Pornind la analiza acestor 
parametri ai mediului său social, 
va dobîndl el însuși — neîndoielnic 
— o valoare prețioasă : conștiința 
poziției sale în grup, stimulent și 
ferment al opiniei personale, pre
misă a formării opiniei colective.

Recoltate din medii variate, șco
lare. muncitorești, studențești, da
tele investigației atestă că opinia 
se urnește greu, că este un feno
men delicat și fragil. Dar odată 
urnită ea devine propulsivă, mode
latoare. dinamică. Iată de ce mili
tăm pentru cîștigarea opiniei, pen
tru că, în măsura în care este 
orientată pozitiv, operează, disocia
ză și selectează între bine $1 rău,

(Continuare tn pag. a ,V-a)

riale Indispensabile : existenta 
unui număr suficient de elevi 
pentru constituirea unei clase 
(avînd în vedere că în această 
etapă o bună parte a absolven
ților claselor a VIII-a se vor în
drepta spre licee și școli profe
sionale), existența unor săli do 
clasă și a unor laboratoare co
respunzătoare, existența unor 
cadre didactfce cu o bună pre
gătire profesională și pedago
gică. Ne-am oprit la orașele,

ELISABETA NIȚESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

FESTIVALUL

PRESTIGIU
consacrați.

„CERBUL DE AUR"

Cu puțin timp îna
inte de începerea 
sărbătorilor muzicale 
de la Brașov, comen
tatorii de specialitate 
de la Radio Monte- 
Carlo considerau că 
Festivalul „Cerbul de 
aur" poate fi una 
dintre cele mai pres
tigioase manifestări 
artistice consacrate în 
acest an muzicii u- 
șoare. Faptele nu nu
mai că au con
firmat pronosticurile, 
dar le-au și depășit.

In primul rînd pen
tru că pe scena Tea
trului Dramatic s-au 
perindat soliști cu sti
luri foarte diverse, ce 
demonstrează eloc
vent aria largă a in
terpretării în muzica 
ușoară. Intr-o con
vorbire, unul dintre 
membrii juriului — 
belgianul Nicolas Re
simont — sublinia ca 
o reușită a festivalu
lui faptul că întrece-

rea tinerilor soliști s-a 
asociat ți cu o veri
tabilă competiție a 
artiștilor
„Prezența și evoluția 
unor mari interpreți 
ai genului — declara 
Resimont — a prile
juit în permanență 
publicului interesan
te descoperiri pe te
renul foarte divers 
al muzicii ușoare ca 
artă cu caractere dis
tincte". Și domnul 
Resimont adăuga: 
„Știam că la Brașov 
este o ambianță ar
tistică propice pentru 
promovarea speranțe
lor tinere, dar pe par
cursul competiției 
mi-am dat seama că, 
de fapt, aveam de-a 
face cu destui inter
preți formați, anga
jați într-o confruntare 
strînsă". Tînărul Ser
ge Davignac, la rîn-
AL. ANDREESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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L. RADU

BIALOG UTIL PENTRU DEZVOLTAREA ATLAS I
SERGIU HUZUM

PENTRU COPIII
MARAMUREȘULUI

I

H. L.

importantă a

FECIORUGH.

V. MOINEAGU

între un turneu și altul cu

afacere pe

pînă acum,

TIRUL SPORTIVIOSIF SAVA

4

ST. GANESCU muzeu bra-
/vvsaaaaaaaa/vvv/vnaa

grupuri de tineri 
Prahovei și Valea

profe- 
intrat 
patru 
dintre 
reușit

meu 
idei in 

băga,

trăi 83 de 
gastrită și

In Editura politică au a- 
părut:

N. R. — Deoarece se intenționează generalizarea

AAAAAAAAA

Păunescu : EUPHORI-
E.L., lei 4,75.

Prima școală românească 
devenit muzeu

MIHAI, E.L., lei 5.
Iorda: NOAPTE

CLOROFORM, E.L.,

care ar urma 
serii s-au 
vrea s-o 
Smaranda 
Sarchizov,

Agronomilor, horticultolnilor și inginerilor mecanici din agri
cultura de stat și cooperatistă prahoveană, Comitetul județean 
Prahova al U.T.C., Direct isi agricolă șl Trustul zonal I.A.S. le-au 
dat întîlnire la Sinaia întiiț-o consfătuire în cadrul căreia a avut 
loc un dialog util despre Jocul și rolul specialistului agricol în 
acțiunea de intensificare a*| producției ; s-a făcut o amplă infor
mare cu privire la noutățile oferite de știința și tehnica agricolă 
mondială. Simpozionul și ciclul de referate, în bună parte desfă
șurate pe bază de filme și idiafilme, printr-un permanent și an
trenant dialog între conferențiari și participanți, au dat răspuns 
multora dintre problemele te preocupă acum agricultura jude
țului. Revederea cu foști profesori, și îndeosebi, consultarea ace
stora în rezolvarea unor probleme actuale impuse de tehnotogia 
unor culturi agricole pe terenuri în pantă, a alegerii și ampla
sării soiurilor de cereale, a. viței de vie și a pomilor fructiferi, 
au fost apreciate ca foarte utile de către toți participanții. Ascul- 
tînd expunerile unor personalități de prestigiu din știința agri
colă — profesorii Nicolae Furtonescu. Aurel Negrilă, Nicolae 
Zamfirescu, Tndorică Baieu — care au constituit o profundă 
analiză a agriculturii prahovene — cei peste două sute de spe
cialiști au participat la o reușită șl sugestivă lecție de economie 
agrară. Au fost desprinse lucruri esențiale pentru perspectivele 
agriculturii județului, care, prin reconsiderarea pomiviticulturii 
și zootehniei — în zona de deal — și a îmbinării armonioase a 
culturilor cerealiere, legumiculturil și zootehniei — în zone de 
șes, va trebui să asigure, în cîțiva ani, o creștere 
actualelor rezultate economice.

și permanen
tizarea acestui gen de întâlniri — și ideea este justificată — con
siderăm utile sugestiile tinerilor specialiști Maria Ștefan, Vasile 
Tudose, Mircea Vlaicu și ale altor pdrticipanți la această primă 
consfătuire, a Excursia de documentare — aici programată pen
tru ziua a doua a consfătuirii — că fie organizată într-o unitate 
economică sau două, ceea ce ar permite ca discuțiile să se poarte 
pe aspecte concrete ; A Lămurirea unei probleme de tehnică 
agricolă să sc facă pe principiul coreferatelor ; a Asigurarea, 
prin Direcția de propagandă a C.S.A., a unui fond de documen
tare (pliante, foto-montaje. reviste etc.), care să se afle la dis
poziția specialiștilor pe tot timpul consfătuirii. S-a propus, de 
asemenea, perfectarea unor întâlniri cu cadre tehnice ce s-au 
specializat, intr-un domeniu sau altul, în străinătate, organizarea 
unor dezbateri pe specialități.

PAUL POPESCU
Pe afișele cîtorva dintre 

marile săli de concerte ale 
lumii,. iubitorii muzicii au 
intilnic, în zilele din urmă, 
nuĂlele tânărului dirijor ro
mân Paul Popescu.

Presa franceză, cehoslova
că, ungară ne-a adus ecou- 
rila succeselor dirijorului, 
despre care cronicarul coti
dianului francez„Sud-Ouest" 
scria săptămîna trecută, 
că „este ieținătorul unei 
arte perfecte".

Revenit la București, Paul 
Popescu ne-a oferit cîteva 
detalii despre itinerariile 
sale concertistice.

— Seria concertelor din 
acest an ați inaugurat-o la 
Pragâ...

— Exact. Am dirijat aici 
orchestra simfonică a ora
șului Praga. avînd în pro
gram — Simfonia 3-a de 
Brahms, Concertul pentru 
vioară de Beethoven și Va- 
riațiuniie unui compozitor 
ceh — Otmar Macha.

— Cronicarul periodicu
lui muzical „Hudebni Roz- 
hledy" din Cehoslovacia a 
apreciat tălmăcirea dv. ca 
reliefînd întreaga valoare 
a muzicii lui Otmar Macha.

— Lucrarea mi-a făcut, 
realmente, o impresie exce
lentă.

— Au urmat concertele 
la Bordeaux și Budapesta...

— La Bordeaux am diri
jat lucrări de Cealkovschi, 
Hindemith și Concertul pen
tru violoncel, de Dvorak, 
avîndu-1 drept solist pe 
Andrâ Navarra, Iar la Buda
pesta am dirijat lucrări de 
Weber, Brahms și Beetho
ven.

— Ce orașe urmează în 
itinerariul dv ?

— Parisul. în primul rînd, 
unde voi dirija — alături 
de lucrări de Bach, Haydn 
și Pierre Petit — două pie
se românești : Divertismen
tul de D. Capoianu șl Spații 
de Costin Miereanu. Concer- 
lul parizian este cel mai 
așteptat dintre simfonicele 
pe care le voi dirija în vii
torul apropiat. El îmi va 
prilejui posibilitatea de a 
confrunta noile valori ale 
muzicii românești peste ho
tarele țării, — ceea ce mi se 
pare a fi țelul suprem al 
ariei oricărui șef de orches
tră -român. După concertul 
de la Paris voi pleca 
Spania, unde voi dirija
concert la Bilbao, apoi în 
Austria e proiectat un con-

cert cu Orchestra de Came
ră a Filarmonicii din Bucu
rești, și, în sfîrșit. la Ber
lin, unde voi dirija Filar
monica de Stat a R.D. Ger
mane.

in 
Un

Aproape
5 minute cu

— Recent, ai terminat fii' 
mările — realizarea imagi
nii — la cel de al 50-lea film 
din cariera ta. Dintre aces
tea, care ți-a plăcnt cel mal 
mult ?

— Un documentar la care 
lucrez cu ?avel Constanti- 
nescu de doi ani, dedicat e- 
voluției unor oameni al Com
binatului siderurgic de la 
Hunedoara. Investigăm dina
mica creșterii cadrelor o dată 
cu dezvoltarea și moderniza
rea acestei mari cetăți indus
triale. Vrem să intitulăm a- 
cest film (care va fi un do
cumentar de lung metraj) 

Congresului în ac-„Solii 
țiune".

— In „lung-metraj-ul" ar
tistic ai debutat cu succes, 
prin „Duminică la ora 6“. 
Care va fi filmul artistic ur
mător ?

— Filmul la care lucrez în 
prezent — tot sub bagheta 
regizorului Lucian Pintilie — 
este „Reconstituirea". Filmul 
este anroape gata.

— După cite am aflat, de 
curind ai primit o distincție.

pentru o mai veche invenție 
in tehnica de filmare, pe care 
ai intitulat-o „transtrav".

— Da. Congresul Interna
țional de Cinematografie de 
Ia Bruxelles mi-a decernat 
un premiu pentru această 
metodă de filmare.

— Dorințe pentru viitor ?
— Un debut regizoral — 

pe care mi-1 doresc cit mai 
apropiat. Mai precis, un du
blu debut ; este vorba de un 
film pe care as vrea să-1 
realizez după un scenariu pe 
care l-am scris împreună cu 
soția mea, Mioara Cremene : 
„Balerina și saltimbacul".

H. LEREA

P. S. Sîmbăta trecută, la 
Londra, cu prilejul închiderii 
celui de-al cincilea salon de 
invenții, România a fost pro
pusă să primească o medalie 
de aur pentru lucrarea „Pro
cedeu și dispozitiv pentru fil
mare de cadre fixe în pers
pectivă variabilă" realizat de 
operatorul Sergiu Huzum și 
Toma Răduleț.

• ••••••••

GHIZI IN EXCURSIE

I. ANDREIȚĂ

Sîmbătă și duminică am 
Cost însoțitorul unei excursii 
mai puțin obișnuite : 70 de 
tineri din București — băieți 
și fete — au escaladat pîrtia 
Clăbuceitului, spre cabana 
Gîrbova, într-o expediție 
ce-ți aducea fără să vrei în 
memorie ideea Everestului. 
Și poate pe bună dreptate. 
Erau absolvenții primei se
rii a cursului de 
ganizat de către 
U.T.C. al Capitalei, 
rai examene s-au 
recent. Atmosfera

ghizi or- 
comitetul 
ale că- 
încheiat 

pe care o 
împărtășeau era efectul unei 
duble cauze : mai întîl, exa
menul (ca șl cursurile, de 
altfel) a însemnat, dincolo 
de emoție, cota unui deose
bit efort. Din 200 de tineri 
înscriși 
ingineri, 
sori, 
în 
luni 
care 
să-l 
dincolo de neglijenta și de
lăsarea unor cursanți, exi
gentei cu care a fost înțe
leasă realizarea acestei im
portante inițiative, in ideea 
că o dată investit tânărul cu 
calitatea de ghid, pe aceeași 
umeri apasă și o răspundere 
deosebită.

Cea de-a doua cauză s-ar 
datora, după părerea noas
tră, însăși excursiei la care 
luam parte, care avea mal 
mult menirea unei „lecții 
finale". Toți cei 70 de tineri

elevi, muncitori,. 
tehnicieni, 

funcționari — au 
examene (după 
de cursuri) 125, 
numai 94 au

ia. Faptul se datorește.

•nani erau puși, atit în ippșț^za 
de turist, cît și de conffincă- 
tor de grup. La c.tbȘmă, 
eram așteptați de alți“t?Wri 
absolvenți (Mihai StaMWseu, 
Stelian Ciurez și '-VtalOntin 
Cimber), sosiți aici îAtJitml- 
siune specială", dur! câteva 
ceasuri mai devresnd. mai 
exact spus pentru ș^îj^ipta 
practic în ce constă p. egati- 
rile unei gazde ospitaliere.

Seara a fost ceea pe în- 
tr-un cuvînt numim „seară 
model de cabană" ; muzica, 
dansul, jocurile specifice 
au precedat o odihnă recon
fortantă. Ea a marcat, tot
odată. si momentul final al 
acțiunii : înmîna-ea carne
telor de conducător de ex
cursie. Am recunoscut prin
tre oel sărbătoriți pe Marin 
Șurub — de la Uzinele „23 
August". Stelian Paul — pro
fesor, Mariana Trifanov - 
heliografist la „Electrofar1 
Gheorghe Bărbulescu 
maistru. Mariana Mihail - 
proiectantă, Augustin Sneider 
— inginer. Cornelia Rada — 
elevă, Rodica Nicorescu — 
funcționară. Cîțiva din ei 
vor primi „botezul focului" 
la sfîrșitul acestei săptămîni, 
însoțind 
pe Valea 
Oltului.

Mariano Azuela : CEI DIN 
VALE, E.L.U., lei 3,75.

Alexandru Vergu : CENU
ȘA DINȚII, E.L., lei 8,75.

Menelaos Ludemis : VINUL 
LAȘILOR, E.L., lei 7,50.

V. Ivănceanu : VERSURI, 
E.L., lei 5.50.

Marta Alboiu-Cuibuș : 
ALBĂ OSTENEALA, E.L., 
lei 5.

Petre Ghelmez : ALTARE 
DE IARBĂ, E.L., lei 4,25.

C.
ON,

St. Popescu : ADIO, XE
NIA -------- "

Marin
DE
lei 4.

LEGE PRIVIND COMI
SIILE DE JUDECATA 64 
pag., 1,50 lei.

In broșură sînt incluse 
extrase din Codul penal și 
Codul de procedură pena
lă, precum și modele de 
registre și modele ale unor 
acte privind activitatea co
misiilor de judecată.

Stanciu Stoian : CERCE
TAREA PEDAGOGICA, 240 
pag., 8,25 lei.

Lucrarea definește obiec
tul și metodele pedagogiei 
în funcție de progresele în
registrate în ultima vreme 
și de modernizarea tehnică 
a mijloacelor de cercetare, 
instruire, educare.

în acest recent 
artistic trecut 

oovîrșit de atîtea 
artistice de an- 

era simplu, obiș- 
dirijorului, 

soliștilor, pînă 
plasatorilor

Totul — 
eveniment 
neobservat 
manifestări 
vergură — 
nuit : gesturile 
plecăciunile 
și mișcările 
sau hirtia pe care era tipărit 
programul. Șl totuși, cei care 
cîntau, cei fără de care 
nimic nu s-ar fi întîmplat, 
erau, de data asta (la con
cert”! orchestrei simfonice 
a Liceului de muzică nr. 2 
din București) adolescenți 
între 14—17 ani. Ei interpre
tau lucrări de Dinu Lipatti 
și de Mozart, de Paganini si 
de George Enescu. Și cîntau 
fără emoții vizibile, cu sen
timentul justificat că ei, 
tineri îndrăgostiți de artă, 
nu sînt niște amatori, ci vii
torii oameni de meserie. Se 
aflau în sala de concerte a 
Radloteleviziunii și erau 
de-acolo. Se aflau pe scena 
marilor soliști români și 
străini și erau, totuși, la lo
cul lor, ba chiar se simțeau 
fericiți că se află la locul 
lor. Pentru că nu era vorba 
de o serbare școlară, Cu dul
cile ei emoții si cu inevita
bilele ei stîngăcii observate 
cu îngăduință de mătușile 
din sală, ci de un adevărat 
concert simfonic.

UN CONCERT 
AL ADOLESCENȚILOR »

Propoziția
(„dintre soliștii 
evidențiat"), am 
evităm. Pianiștii 
Butoi, Natalie 
Adrian Baciu, violoniștii So
rin Iancu, Mihnea Evian, 
Horia Tudor, flautistul Flo
rin Stoica s-au dovedit ins
trumentiști cu aptitudini 
certe, în stare să biruie di-1 
ficultățiie partiturilor, în 
stare să cînte cu adevărat. 
Și au cîntat (nu au „încer
cat să clnte") cu farmec, cu 
dăruire, cu plăcerea de a se 
„reculege întru artă". Un di
rijor înzestrat, profesorul 
N'colae Ghită. a pus în evi
dentă posibilitățile unei or
chestre cu o remarcabilă 
partidă de violoncel.

Ar trebui poate, să înce
tăm să ne mirăm cîhd ve
dem un băiat 
cîntînd Lalo sau 
nu vom renunța 
noastră. Cu nici 
între altele, pentru că arta 
are această minunată însu
șire de a ne transforma pe 
toți în adolescenți, 
oameni capabili să 
plăcerea marilor 
capabili să rămînă 
fata minunilor artei.

de 16 ani 
Bach. Dar 
la mirarea 

un preț.

adică în 
trăiască 

surprize, 
uluit! în

MIRON F.

în acest an, bazei mate
riale a învățămîntului din 
județul Maramureș i se vor 
adăuga noi spații școlare. în 
centrul de județ e în curs 
de construcție un liceu cu 
20 săli de clasă, un complex 
liceeal minier, o școală ge
nerală cu 16 săli de clasă, 
în cartierul Complexului de 
industrializare a lemnului 
din Sighetul Marmației se 
află, de asemenea în con
strucție un alt local de școa
lă generală tot cu 16 săli de 
clasă.

în alte diferite localități 
din Maramureș se lucrează 
intens la construcția a încă 
40 de săli de clasă, care, 
împreună cu localurile, ur
mează să fie date în folo
sință la începerea noului an 
de învățămînt. De la Inspec
toratul școlar județean pri
mim informația că au fost 
depuse și comenzile pentru 
confecționarea mobilierului 
necesar tuturor spațiilor de 
învățămînt aflate în con
strucție pe cuprinsul județu
lui.

550 SPECII DE ARBORI 
Șl PLANTE ÎN GRĂDINA 

UNUI LICEU
Măslini, lămîl, eucalipți, 

banani, un portocal japonez, 
ficuși, orhidee, zambile, cac
tuși, nuferi albi și galbeni, 
un arbore de cafea și multe 
alte plante de pe toate con
tinentele, adunate pe o su
prafață de 400 mp sub un 
acoperiș de sticlă : le pu
tem admira în sera și gră
dina botanică a liceului 
„Dragoș Vodă".

Cactusul e cel mai bine 
reprezentat : 60 de specii. 
Remarcăm, de asemenea, 
plantele carnivore : nepent
hes, drossera rotundlfolia, 
anglica, laleaua pestriță, mes
tecenii pitici, papucul doam
nei din codrul de la Slă- 
tioara, socotite monumente 
ale naturii etc. Cele peste 
550 de specii de plante și ar
bori, aranjate pe continente 
în spațioasele încăperi ale 
serei se află în îngrijirea 
elevilor.

E un mic muzeu viu, în 
care priveliștile se schimbă 
după anotimp. Florile își 
deschid petalele, arborii 
cresc și dau fructe. Bananul 
și arborele de cafea sînt la 
a treia recoltă. Anul acesta 
va da prima recoltă și por
tocalul japonez...

Elevii liceului își adîn- 
cesc, aici, cunoștințele pre-

--
—®CUfar Șl ESTETICA CITADINA
Tirol sportiv e o activitate îndrăgită de tineri. 

Calea Griviței a primit, în ultimii ani, o ținută 
arhitectonică nouă, modernă. Ce legătură este 
intre aceste fapte ? E întrebarea pe care o adre
săm, la rîndu-ne, edililor Capitalei. Mai precis : 
ce considerente au dictat decizia — semnată, 
parafată, ștampilată — in virtutea căreia s-a per
mis ca în fața impunătorului Nord liotei să se 
instaleze o baracă de așa-zis „tir sportiv", des
cinsă direct din recuzita vechilor bîlciuri ?

• •••••••••••

LA EST DE EDEN — rulează 
la Patria (orele 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30). ROLLS ROYCE-UL
GALBEN — rulează la Feroviar 
(orele 8,30—16 In continuare; 1B.30; 
21) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,451 j Melodia (orele
10 ; 13 ; 15,30) ; Modern (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). PEN- 
TRt INC A PUȚINI DOLARI — 
rulează la Republica (orele 8; 10;
12.15 ; 14,30 , 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 19,30 ; 21). PAȘA — rulează 
la Luceafărul (orele 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30) ; Festival 
orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). CASA 
MAMEI NOASTRE — rujează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR — rulează la Central (orele
11 ; 19). CUȚITUL IN APA — 
(orele 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21). EXPRE
SUL COLONELULUI VON RYAN
— rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18) ; Lumina (orele 8—13 In con
tinuare) ; VII ȘI MORtl — am
bele serii, (orele 15,45 ; 19,15). DO
MINICA ȘI PRIETENII EI — Doi
nă (orele 9 ; 12) ; EXPRESUL 
COLONELULUI VON RYAN
— (orele 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
20,45). UN OM PENTRU E- 
TERNITATE — rulează la U- 
nion (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MARILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 în continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA — rulea
ză la Grlvlța (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 9 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). CĂDEREA IMPE
RIULUI ROMAN — rulează la în
frățirea (orele 15,30 ; 19). ASTA 
SEARA MA DISTREZ — rulează 
la Buzești (orele 15,30 ; 16 : 20,30). 
FELDMAREȘALA — rulează la

TiflU TOMIPUIL
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21) ; Drumul Sării 
(orele 15 : 17,30 ; 20). BUNA ZIUA, 
CONTESA — rulează Ia Bucegl (0- 
rele 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 i 
20,30) ; Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Miorița (orele
9.30 : 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30). JU
DOKA, AGENT SECRET — rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) ; EU 
TE-AM IUBIT (orele 20,30). MA
RELE ȘARPE — rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Popular 
(orele 15,30 ; 18) ; VALEA — (orele 
20). PANTOFUL CENUȘARESEI — 
rulează la Ferentari (orele 15,80 ; 
18 ; 20,15) ; Cotrocenl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). BECKET — rulează la 
Giulești (orele 15,30 ; 19). ACEST 
PAMtNT ESTE AL MEU — -ulea- 
ză la Pacea (orele 16 ; 18 ; 20). 
HOMBRE — rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează la 
Volga (orele 9—15,45 în continua
re : 18,15 ; 20,30). TESTAMENTUL 
UNUI PAȘA — rulează 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30). , 
MECANICE — rulează la Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.30) ; Flamura (orele
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). RIO 
VO — rulează la Aurora
9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; 
(orele 3,45—14,30 in continuare
17.30 ;
ODER — rulează la Munca (orele 
14 ; 16) ; TUDOR (orele 18). SA
MURAIUL — rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). UN DE
LICT APROAPE PERFECT — ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele
20.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează la Vltan (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30). NOAPTEA — rulează la 
Rahova ( orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
PROFESIONIȘTII — rulează Ia 
Progresul (orele 15,30 ; 18) ; PRIE
TENELE (orele 20,30).

MARȚI, 11 MARTIE 1969

la Viitorul 
PIANELE

16 ;
9 ;

18.15 ;
11.15 ;
BRA-
(orele 
Tomis

20,30). PRIMAVARA PE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
glăle" (Sala Comedia) : Domnii 
Glembay — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : Travesti — ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu Măgurâănu) : Ccn- 
trapuncte (premieră) — ora 20 ; 
(sala Studio) . Tandrețe șl abjec
ție — ora 20 ; Teatrul de come
die : Nlcnic — ora 20 ; Teatrul 
Mic : Ofițerul recrutor — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— ora 19,30 ; (sala Studio) : Fedra
— ora 20 ; Teatrul Giulești : Pă
lăria florentină — ora 19,30 ; Tea
trul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — ora 19,30 ; Teatrul de 
estradă „Ion Vasilescu" : De la 
Bach la Tom Jones — ora 20 ; 
Circul de stat : Circul are cuvin- 
tul — ora 19,30.

MARȚI, 11 MARTIE 1969

A 17,30 — Telex TV * 17,3S — 
Pentru elevi. Consultații la limba 
română (clasa a VIII-a). Tema : 
Valoarea literară a operei Iul Ion 
Creangă. Prezintă prof. r Toma 
Marin • 18,05 — Limba engleză 
(Lecția 49 • 18,30 — Pentru copii : 
Micii meșteri mari • 19,00 — Te
lejurnalul ' ’ ----
trebări la 
trebărl la 
• 20,00 — 
torllor pe ___ ____ .
Sînziana Pope 20,30 — Pagini din 
opere. Transmisiune de la Sofia

de seară • 19,36 — In- 
care s-a răspuns... în- 
care nu s-a răspuns 
Premiile Uniunii Scrll- 
anul 1968 (I). Prezintă ':

date la lecțiile de științele 
naturii și după cum ne spu
nea tov. prof. Veronica Li- 
vescu — depun în cadrul 
cercului tinerilor naturaliști 
o intensă muncă de cerce
tare. O problemă nouă o con
stituie în această direc
ție, studierea endemismelor 
(plante rare), pe care elevii 
le vor planta și în grădina 
botanică a școlii.

Multe exemplare sînt 
donate altor școli din județ. 
Numai în cursul anului tre
cut, numărul plantelor do
nate a fost de 250.

Un veritabil eveniment în 
activitatea cercului de tineri 
naturaliști ai liceului „Dra- 
goș Vodă" l-a constituit, re
cent, sărbătorirea a două de
cenii de la înființarea aces
tui cerc. La această aniver
sare au fost invitați toți ab
solvenții care au făcut parte 
din cercul naturaliștilor li
ceeni.

lN VIZITĂ LA 
PRIMA ȘCOALĂ 

ROMANEASCĂ

NFORMAȚIE : Dumi
nică 9 martie 1969, la 
orele 10, am plă
tit suma de 1 leu și 

am primit, cu ajutorul
unul cioc de pasăre și al 
unei mîini bărbătești, un 
bilet scos dinrtr-o cutie. 
Biletul se numea „Pla
netă de tînăr" și avea 
următorul conținut :
„D-ta vrei să știi de toa
te, dar nu te Iasă cel 
dinprcjurul dumitale, 
findcă îți bagă multe idei 
in eap d-ta orezi că o 
minciună care are să-ți 
spună are să-ți aducă 
noroc neașteptat și toți 
vor regreta. Norocul nu 
te va lăsa, numai să fii 
cu pază in afacerile du
mitale. Să nii-ti dai ade
vărul inimi. Joia la dum
neata e o zi cu noroc, 
te vei însura și vel lua 
o fată bogată, Nuțl. Vei 
trăi 83 de ani". Am co
piat biletul, respectîndu-i 
particularitățile. Toate.

DECLARAȚIE PUBLI
CA : Subsemnatul F. M., 
domiciliat în București, 
strada Bibescu Vodă, nr. 
19, ' ‘
mea 
cînd cît de 
sancțiunile 
mincinoșilor, 
cunoscut pe 
numele de Nuți și că nu 
am întreținut relații a- 
micale cu nici o persoa-

declar pe propria 
răspundere, cunos- 

grave sînt 
împotriva 

că nu am 
nimeni cu

Luni la Brașov s-a-deschis 
un nou muzeu. în cel mai 
vechi cartier al orașului, în 
Piața Unirii, din Schei, clă
direa renovată a școlii de 
limbă românească — ctitorită

In anul 1495 și adăpostind 
tiparnița diaconului Coresi 
— a devenit loc de pelerinaj 
pentru vizitatori.

La parter, alături de în
căperea care reprezintă o ti
pografie așa cum arăta în 
veacul lui Coresi — și unde 
vizitatorilor li se oferă o 
foaie imprimată în bătrînul 
teasc al diaconului, se află 
reconstituită clasa de școală 
a lui Anton Pann.

Un loc deosebit îl ocupă 
în muzeu, mărturiile legate 
de trecerea prin Brașov a lui 
Mihai Viteazul. Ziua lui 5 
octombrie 1599, cînd judele 
orașului i-a înmînat lui Mi
hai cheile Brașovului ca și 
2ilele care au urmat și în 
care oștile domnului român 
s-au unit cu cele ale secui
lor, pentru a porni spre Fă
găraș și Sibiu, sînt ilustrate 
prin numeroase inscripții, 
manuscrise, documente și o- 
biecte de epocă.

Atrag atenția, de aseme
nea, numeroase incunabule și 
manuscrise vechi, tipărituri 
rare cum sînt : „Evanghelia 
cu învățătură" a lui Coresi 
„Tetravanghelul miniatural" 
scris de logofătul Mateiaș 
de la Curtea lui Lăpușneanu 
„Cazaniile lui Varlaam", Bi
blia Iul Șerban Cantacuzino 
oferită de autor brașoveni
lor împreună cu un hrisov 
de mulțumire pentru găzdui
rea ce i-a fost Oferită în ce
tatea Brașovului etc. O va
loroasă colecție de icoane pe 
lemn, completează tezaurul 
celui mai tînăr 
șovean.

D> V

PLANETĂ 
DETÎNĂR
nă purtând acest nume 
pe care-1 respect. Declar 
aceasta pentru liniștea 
sufletească a soției mele, 
pe care o cheamă altfel 
și care mi-a găsit biletul 
în buzunar.

Avînd o deplină încre
dere în tot ce-mf preves
tește numita planetă și 
așteptînd cu stoicism vii
torul șl cu bucurie for
midabilă zilele de joi, aș 
vrea să-ml exprim totuși 
cîteva îndoieli care nu 
ating în nici un fel fon
dul problemei. încrederea 
mea rămîne nestrămuta
tă. Dar :

a) . Nu cred că cei din 
jurul 
multe 
mi-ar 
N-am.

b) . Singura 
care âm înehăiat-o vreo
dată a fost următoarea : 
ca s-o conving pe o ve
cină să nu .ipai bată co
voare cînd m< odihnesc, 
l-am oferit flori. Mi-a 
zimbit și a continuat să 
bată covoarele. Alte afa
ceri n-am să mai fac. 
Voi fj „cu pază".

c) . Nu doresc să divor
țez și nu cred că se gă
sește vreo fată bogată 
care să se uite la mine. 
Pe la 3 ani visam și eu 
chestia asta, dar dacă nu 
s-a realizat 
prea târziu !

d) . Nu voi 
ani. Sufăr de 
sînt ziarist.

OBSERVAȚIE FINA
LA : Nu știu dacă e ca
zul să i se ia capul pă
cătosului cu planetele și 
pasărea. Am cunoscut și 
cazuri de parazitism so
cial mai grave. O singu
ră rugăminte: să-și mute 
locul negustoriei. Plane
ta am cumpărat-o în fața 
Universității, lingă ușa 
pe care stă scris : „Fa
cultatea de limba și lite
ratura română". Sau să 
cheme și el un student, 
să-i revadă textele. Mă
car atit. dacă nu se poa
te mai mult...

F. M.

• A • A • A AA • • • • • A •

• 20,50 — Seară de teatru. „Omul 
cu mtrțoaga" de Gh. Ciprian. A- 
daptare pentru Televiziune și re
gla artistică : Letlția Popa. Distri
buția : Constantin. Codrescu, Dana 
Comnea, Octavian Cotescu, Fciry 
Elterle, Draga Olteanu, Dorm Var
ga, Corneilu Dumitraș • 22,25 — 
Cronică muzicală de Radu Stan
• 22,45 — Arta plastică. Anuala de 
artă decorativă (II) • 23,00 — Te
lejurnalul de noapte • 23,10 — 
închiderea emisiunii.

LA CASELE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ
• Stagiunea teatrală studențeas

că 1968—1969 ; „Mașina de scris" 
de Jean Cocteau. Interpretează 
formația de teatru a Casei de cul
tura a studenților (miercuri, ora 
20,30).

GALAȚI
• „Interviul săptămînli" : Moda 

șl Implicațiile el în viața socială 
—participă lector universitar Ma
ria Itu (sala nr. 19, marți, ora 20)
• „Lellșoară frumușică" — spec
tacol prezentat de ansamblul ar
tistic al Centrului universitar Ga
lați (sala de spectacole, miercuri, 
ora 30).

IAȘI
• Rolul cărții în educarea tine

retului — vorbește lector univer
sitar Mthal Avădănii (sala de 
spectacole, marți, ora 18) a Me
dalion „Richard Wagner" — Par
ticipă soliști al Operei de stat din 
Iași (Clubul artelor, marți, ora 20)
• Mari compozitori al secolului 
XX : Igor Stravlnski — prezintă 
conf. univ. George Pascu (Clubul 
artelor, miercuri, ora 20).

TIMIȘOARA
• „Anotimpuri", de Arnold Wes

ker — spectacol prezentat de Tea-

tn cadrul s'- 
,,Thalia" (Si.a 
20,30).

trul „Matei Mlllo", 
dfoulul studențesc 
de spectacole, ora :

BUCUREȘTI
• Pictori celebri : „Delacroix" 

— film pe 16 mm (sala mică, 
marți, ora 19) • Portret cinema
tografic : „Jean Moreau" — pre
zintă Eugen Coma-iescu ; Filmul 
artistic „Viva Marla" (sala mare, 
marți, ora 20,30) * Cîntă formația 
„Mondial" ; De la Bach la Gersh
win — recital de orgă de Mlrcea 
Drăgan ; Noutăți în muzica ușoa
ră — prezintă studentul Cărnii 
Petrescu (Student-Club, marți, 
ora 20).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
„Istoria baletului modern" : „Dan
sul și gimnastica artistică" — pre
zintă prof. Ion lanegic (ora 19) ; 
„Clubul de jazz" : Mihai Berlndel 
piezintă înregistrări românești de 
jazz din ultimii 15 ani ; etntă for 5 
mațfa Marius Pop (ora 20).

Universal-Club (sectorul III) : ■ 
„Club metodic" : „Cum trebuie S 
organizată o acțiune cultural-edu |f 
catlvă" — masă rotundă (ora 16). I

Clubul elevilor (sectorul IV) : H 
„Careul magic" : „Glorii ale spor- M 
tului românesc"' — întîlnire cu ■ 
Lucian Popeseu șl Nicolae Linca ■ 
(ora 19). |

Tehnlc-CIub (sectorul V) : „Mo ' 
zale științific" : „Realizări în do- ’ 
meniul cercetărilor cosmice" — n 
vorbește Adrian Cerbu (ora 16,30); N 
„Invitație la drumeție" : „Trasee u 
turistice montane" (ora 19). '

Modern-Club (sectorul Vili) . (■' 
„Pagini de eroism din trecutul [J 
istoric al patriei..........Din istoria fl
răscoalelor țărănești" — prezintă I 
prof. Marla Rusu (ora 19). f

BKE1
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ÎN PUNCTELE HOTĂRÎTOARE

ALE ÎNDEPLINIRII PLANULUI
O sală din clădirea Autogărli 

Filaret. Au luat loc pe bănci, Ia 
sfirșitul programului, zeci de 
tineri, băieți și fete. Activul or
ganizațiilor U.T.C. de pe raza 
Direcției regionale de transpor
turi auto București a fost invi
tat aici de către comitetul 
U.T.C. coordonator, în acest ca
dru urmind să fie dezbătute as
pectele cele mai actuale ale ac
tivității tinerilor in producție. 
Depistînd punctele accesibile 
intervenției organizației U.T.C. 
adunarea și-a propus să stabi
lească măsuri concrete destina
te dinamizării prezentei tineri
lor în realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan ce revin în
treprinderii.

CONFIRMARE 
A POSIBILITĂȚILOR 

EXISTENTE...

—. Anul trecut, planul de stat 
a fost îndeplinit și depășit în 
cadrul Direcției noastre, a ținut 
ni informeze materialul prezen
tai. Angajamentele inițiale pe 
ănul 1968 au fost întrecute cu 
peste 10 milioane t/km conven
ționale și 1900 mii lei economii 
suplimentare Ia prețul de cost.

Dincolo de rolul pur informa
tiv. comunicarea făcută are 
multe alte semnificații. Rezul
tatele bune înregistrate consfin
țesc posibilitățile certe ale co
lectivului din unitățile D.R.T.A. 
București de a depăși dificultăți 
ocazionale și încorporează în e- 
gală măsură munca zilnică con
sacrată producției a celor peste 
1 200 de tineri.

Anul trecut, organizațiile 
U.T.C. au colaborat mai strîns 
cu organele sindicale, cu con
ducerile administrative ale u- 
nitătilor. Rezultatul : concursuri 
profesionale, olimpiade pe me
serii, faptul că •un număr mal 
mare de uteciști tp-au prezentat 
bine pregătiți Ia comisiile de 
examinare pentru promovarea 
în categorie.

„.CARE ÎNDEAMNĂ 
LA INTERVENȚII SOLIDE 

ÎN TOATE 
COMPARTIMENTELE 

PRODUCȚIEI

Ajunsă la acest capitol, anali
za decretează monoton, fără fan
tezie : „dar mai avem încă multe» 
de făcut". A recunoscut-o și ma- 
terialul prezentat, dar mai ales 
discuțiile purtate pe marginea 
temei : ce avem de făcut de a- 
cum încolo, ca rezultatele în re
alizarea planului dc producție 
s? fie mult mai bune ? Și solu
țiile nu puteau fi căutate decît 
pornind de la reliefarea minu
surilor, a golurilor semnalate în 
nelmplinirile existente.

— Lipsa de control și îngă
duința rău înțeleasă din partea 
unor organizații U.T.C. față de 
abaterile de la disciplină au pus 
uneori conducerile unităților și 
conducerea D.R.T.A. în situații 
dificile, sublinia Dumitru Cim- 
pan, secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator.

A fost pus degetul pe rană. 
Neajunsurile provocate de tine
rii indisciplinați îmbracă nume 
multiple și au ajuns deseori să 
cunoască amplitudini greu de 
bănuit. Mai ales la autobazele 
1 și 4. La autobaza I. de exem
plu, s-au consemnat cazuri cînd 
conducători auto tineri au ava
riat mașinile ori le-au abando
nat. au vîndut benzină, au ple
cat din întreprindere fără forme 
legale, la scurt interval de la 
angajare. Să ne mai surprindă 
faptul că în 1968, la autobaza 1 
s-au făcut 963 de angajări și au 
plecat în același timp 702, în 
majoritate absolvenți ai școlii de 
șoferi profesioniști ? Este o tri-

mitere directă atît la activita
tea U.T.C. din școală cît și în 
cadrul autobazei.

Iată o situație vizînd trans
portul de călători : 13 942 minute 
întîrziere Ia plecarea curselor, 
un număr și mai mare la sosi
rea lor. Doar la autobaza 2 că
lători s-au înregistrat 2 136 om- 
zile absente și întîrzieri de Ia 
program, la taxatori, conducă
tori auto, meseriași, personal o- 
perativ, personal auxiliar. Adică 
contravaloarea a 500 mii Iei pro
ducție suplimentară, sustrasă 
astfel bilanțului întreprinderii.

— Bineînțeles că toate aceste 
abateri și-au găsit locul în evi
denta de sancțiuni a unităților 
respective. Dar realizările au 
fost diminuate, greutățile create 
s-au resimțit. Tocmai dc aceea 
este necesar, s-a subliniat în a- 
dunare, să se învețe din expe
riența nefirească a anului pre
cedent, muncind în 
tinerii incit ei să nu 
aici.

Au fost formulate . 
tode, mijloace prin care 
nizația U.T.C.
București să pună umărul la 
preîntâmpinarea unor asemenea 
stări de lucruri. Planul de 
muncă al comitetului U.T.C. 
conține, în acest sens, acțiuni 
destinate să substantializeze a- 
portul organizației la întărirea 
disciplinei. In colaborare cu or
ganizațiile sindicale și conduce
rea tehnico-administrativă se 
vor desfășura dezbateri pe teme 
de strictă actualitate; „fiecare 
minut, fiecare oră cu maximă 
eficientă pentru producție" ; 
„nici-o absență nemotivată", 
„nici o reparație de slabă cali
tate din partea meseriașilor ti
neri". Toate acestea urmind să 
ia în discuție exemplele oferite 
de activitatea zilnică, urmărind 
găsirea soluțiilor cerute de în
dreptarea situației. Tot în ace
lași scop se va recurge, mai in
sistent, la stația de radio-ampli- 
ficare, la gazeta de perete si 
foaia volantă „Curierul auto". 
Sînt programate, cu sprijinul o- 
ficiului juridic, dezbateri pe te
me privind apărarea avutului 
obștesc, întreținerea și îngriji
rea cu răspundere a bunurilor 
din dotare.

— Ne vom strădui, spunea în 
Încheierea intervenției sale tî
nărul Gheorghe Dumitrescu de 
la S.LR.C.A.-2 ca reparațiile ce 
le efectuăm să fie rapide, 
scurtînd astfel timpul de sta
ționare a mașinilor în atelier.

— Nu numai reparații rapide, 
ci mai ales durabile, sună co
rectiv o intervenție de la masa 
prezidiului. Să reparăm astfel 
motorul incit să nu mal cadă 
înainte de vreme, să se întoarcă 
cît mai rar la noi în atelier.

Ce a declarat, de fapt, acest 
dialog ? S-au semnalat cazuri 
cînd pentru aceeași defecțiune 
autovehicolul a intrat în atelier 
de două sau chiar de trei ori. 
Zilele de imobilizare în atelier 
conduc automat la nerealizarea 
de către mașină a planului de 
transport. Organizațiile U.T.C. 
cunosc aceste probleme. Repe
tarea lor este semnalul pasivi
tății sau al ineficientei inter
venției. Aici. în calitatea repa
rațiilor se găsește calificativul 
hotărîtor al muncii tinerilor din 
ateliere.

— As fi vrut să merg la școa
lă pentru perfecționare, a spus 
unul dintre vorbitori. Dar dacă 
nu m-am numărat printre cei 
trimiși nu înseamnă că n-aș 
vrea să învăț în timp ce lucrez. 
Nu se pot organiza cursuri spe
ciale pentru noi toti. unde • V 
mergem după program ?

— La dumneavoastră nu fi
ințează „școala personalului" ?

— Eu sînt din 
nu știu nimic.

Așa a aflat

așa fel cu 
mai ajungă
pe loc me- 

orga- 
din D.R.T.A.

august aici șl
Așa a aflat si conducerea 

D.R.T.A. că „școala personalu
lui" nu este tratată cu atenția

(Urmare din pag. I) 

tn atenția organizației U.T.C. 
din Hemeiuși unele probleme pe 
care programul său de activitate 
nu le poate ocoli.

Cazul lui Gigi Avram, e tipic 
pentru această unitate. El, o 
bună bucată de timp, a lucrat 
la grădină împreună cu tatăl lui. 
Cînd tatăl s-a mutat la sectorul 
de deservire, pentru că nu mai 
putea rnunci pe măsura efortu
rilor pe care acest sector le ce
rea, fiul l-a urmat. Nimic rău 
— am putea spune. Sub privi
rea atentă, părintească, tînărul 
poate fi mai bine supravegheat 
ți îndrumat. Numai că, în exem
plul ce ni se oferă, este vorba 
de cu totul altceva. Este vorba 
de neîncrederea cu care tinerii 
de aici sînt creditați, de convin
gerea artificial întreținută că 
garanția rezultatelor bune ți-o 
dă, înainte de toate, vîrsta.

Au oare părinții motive pen
tru a-și purta odrasla de mînă 
pînă la virsta unei avansate ti
nereți ? N-am putea spune. To
tuși, la Hemeiuși. tinerii — deși 
dispun de capacitatea necesară 
inițierii unor acțiuni cu rezul
tate deosebite în producție — 
nu-și valorifică, pe măsura posi
bilităților. potentele creatoare. 
Nu le valorifică pentru că n-au 
fost ajutați, cum ar fi fost fi
resc, să se cunoască pe ei, să 
afle cît mai multe lucruri des
pre locul și cadrul în care își 
desfășoară activitatea, să-și de
finească personalitatea în func
ție de propriile rezultate. Legu
micultura — unul din sectoarele 
cheie ale unității — niciodată nu 
le-a fost prezentată. Șl asta nu 
pentru că cooperativa nu le-ar

fi solicitat sprijinul — acest sec
tor resimte cel mai mult lipsa 
brațelor de muncă — ci pentru 
că alegerea locurilor de muncă 
a fost lăsată la voia întîmplării 
sau, mai bine spus, această ale
gere a fost stabilită de părinți 
avînd la bază criteriile subiec
tive stabilite în familie. Nepro- 
punîndu-și niciodată să cerce
teze și să afle preferințele tine
rilor, alte însușiri ale acestora 
care nu pot fi neglijate atunci 
cînd se afirmă că X este omul

cerută de către cadrele tehnice. 
S-a confirmat 
vorbitori. Vor 
necesare, s-a 
oiștii trebuiau 
un asemenea 
de adunare pentru a sesiza con
ducerii acest lucru ?

Organizația U.T.C. este hotă- 
rîtă să-și facă mai pronunțat 
simțită prezenta în sprijinul ri
dicării permanente a calificării. 
O cale înseamnă chiar „școala 
personalului" către care va tre
bui îndrumată întreaga masă de 
tineri. Concursurile si olimpia
dele pe meserii, verificate și re
comandate prin eficiența lor, fi
gurează în antetul preocupărilor 
de viitor. In plus, clubul tehnic 
ce urmează să fie deschis cu 
sprijinul conducerii D.R.T.A., 
va căuta să răspundă cît mai 
fidel calităților unui centru de 
răspîndire a noului în construc
ția și exploatarea autovehicu
lelor.

Au fost enunțate în adunare 
o serie de acțiuni organizatorice 
care se cer rezolvate pentru îm
bunătățirea situației existente. 
Simpla lor enumerare demon
strează profunzimea căutării, 
maturitatea profesională a au
torilor lor : depozitarea neco
respunzătoare a pieselor; schim
barea neinspirată a lichidului 
de frîne; lipsa de control a 
pregătirii șoferilor ; absenta din 
atelier a unor dispozitive de 
utilitate stringentă.

Prin cuvîntul inginerului Tra
ian Todoruț, directorul D.R.T.A. 
București, discuția a abordat un 
alt aspect de strictă actualitate 
pentru munca organizațiilor 
U.T.C.

— La începutul lui Ianuarie, 
am avut, după cum știti. zile 
grele datorate zăpezii. Toată lu
mea era liberă dar discutasem 
în prealabil eventualitatea pre
zentării Ia serviciu dacă va fi 
nevoie. Și a fost mare nevoie, 
să ajutăm la deszăpezire, Ia_a- 
provizionarea magazinelor, 
dintr-o regională cu 6 000 
mijloace de transport n-am 
tut, din lipsă de personal, 
furnizăm decît patruzeci de bas
culante ! A trebuit să dăm 
nunț la radio pe 4 ianuarie, 
vitîndu-ne special salariatei 
se prezinte la datorie.

Cuvintele sună mustrător, 
amendează conștiința profesio
nală a unor salariați, verificată 
într-un moment reprezentativ, 
avînd valabilitate deplină în ca
zul multor tineri. Un întreg 
sector al intervenției organiza

și în sală de alțl 
fi luate măsurile 
spus. Dar ute- 
să aștepte doar 

moment, o astfel
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ției U.T.C. se situează pe aceste 
date în care munca educativă 
are de acoperit, după cum s-a 
evidențiat, multe spații libere 
apărute prin „colaborarea" ti
nerilor cu lipsa de eficiență a 
acțiunilor întreprinse de organi
zație.

ACTIVITATE PROPRIE 
CONȚINUTĂ 

CIT MAI SUBSTANTIAL 
ÎN REZULTATELE 
ÎNTREPRINDERII

Duminică, la Tg. Jiu. a 
avut ioc faza județeană a 
„Olimpiadei tînărului trac
torist". Declanșată cu cîteva 
luni în urmă, acțiunea, ini
țiată și coordonată de Comi
tetul județean U.T.C., a an
trenat peste 300 de tineri 
mecanizatori din întreprinde
rile de stat și din cele pentru 
mecanizarea agriculturii din 
județul Gorj. După o e- 
xaminare care a durat cîte
va Ore, timp în care emoțiile 
au pus stăpînire nu numai 
pe concurenți ci și pe nu
meroasa asistentă aflată 
în sală, locul I a revenit 
tînărului mecanizator Aurel 
Văduva de la I.M.A. Bibești.

în virsta de numai 19 ani. 
De altfel, se cere menționat 
că vîrsta medie a finaliști- 
lor, la această olimpiadă, 
nu a depășit 21 de ani. Pen
tru locurile II și III a fost 
nevoie de o probă de baraj 
între Constantin Ștefan, de 
la I.M.A. Bibești și Dumitru 
Stan, mecanizator la I.M.A. 
Tg. Jiu. Locul II a fost cîș- 
tigat de către Dumitru Stan. 
Primilor clasați le-au fost 
acordate „Diploma de onoa
re a Comitetului județean 
Gorj al U.T.C.". precum și 
premii în obiecte.

TITUS STOICHITOIU 
Subredacția 

„Scînteii tineretului* La „Electroputere" — Craiova, se naște un nou transformator 
Foto: O. PLECAN

noast^înseamnă
Pornind de la sarcinile de 

producție deosebite pe care le 
are de îndeplinit regionala, de 
problemele accesibile interven
ției organizației, adunarea acti
vului U.T.C. a hotărît ca toate 
organizațiile U.T.C. din auto
baze și secții de reparații ale 
D.R.T.A. care își desfășoară 
munca pe raza municipiului 
București să lucreze sub sem
nul întrecerii, al dorinței de a 
contribui într-o cît mai mare 
măsură la îndeplinirea planului 
de producție.

De menționat că, între altele, 
urmărindu-se aplicarea acțiunii 
de economisire a materialelor 
și materiilor prime, inițiată de 
Comitetul județean al U.T.C. Il
fov. în toate unitățile își va găsi 
locul inițiativa „Cel mai mic 
consum de carburanți, lubrefi- 
anți și materiale Ia 10 000 km, 
parcurși" ceea ce estimează o 
economie în valoare de 75 000 
Iei.

Analizînd trimestrial rezulta
tele înregistrate. comitetul 
U.T.C. coordonator a hotărît să 
acorde organizației cu cele mal 
bune rezultate fanionul de „or
ganizație fruntașă", urmind ca 
tinerii evidential să fie popu
larizați și stimulați.

Pornind de la aceste obiecti
ve, organizațiile U.T.C. din 
D.R.T.A.-București. care-și des
fășoară activitatea pe raza mu
nicipiului București au chemat 
la întrecere organizațiile U.T.C. 
similare din Giurgiu șl orașul 
Oltenița. Modalitate practică, 
Instituită cu rostul de a stimula 
concretizarea posibilităților ti
nerilor în rezultate cît mai va
loroase. Ea își va dezvălui, nu 
ne îndoim, eficienta practică.

N. UDROIU
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A FI UTEC
— Conștiința că aparții unei 

organizații revoluționare — cali
tate pentru care tu însuți ai op
tat — trebuie să te facă să aspiri 
către maxima exigență, remarca 
interlocutorul nostru, șeful unei 
secții din iflnumita uzină ploieș- 
teană. O exigență îndreptată nu 
într-un singur sens, nu numai 
pentru aprecierea faptelor și com
portării celor din jurul tău, ci și 
pentru cîntarirea propriei tale ati
tudini. Calitatea de membru al 
U.T.C. îți conferă un loc al tău, 
bine delimitat, în cadrul organi
zației numai dacă te apreciezi pe 
tine însuți, fără încetare, prin 
prisma acelorași criterii de intran
sigență. De aceea mi se pare că 
titlul de utecist, dobîndit în ur
ma unor calități de care ai dat 
și mai înainte dovadă, presupune 
cultivarea lor pe un plan supe
rior și valorificarea la ma
ximum a capacității potențiala 
de care dispui pentru spo
rirea utilității tale, a aportului 
pe care ți-1 poți aduce în munca 
unui colectiv. Dacă vorbești des
pre asta fără să întreprinzi ni
mic, în privința ta, în primul 
rind, dacă tu ești cel dintîi care 
plătește tribut comodității, indi
ferenței față de un principiu ma
jor, atunci fățărnicia te exclude, 
de fond, în afara categoriei din 
care faci parte. Trebuie să fii 
mereu intransigent, neconcesiv cu 
tine însuți. Acesta este receptaco- 
lul din care încolțește atitudinea 
conștientă a aparteneței tale Ia o 
organizație.

— Vă referiți, probabil, și la o 
anumită experiență personală ?

— Desigur. Am fost educat de 
organizația U.T.C. din care fac 
parte de mai bine de zece ani 
să cred că responsabilitatea ma
joră față de tot ceea ce întreprind 
este unul din criteriile de veri
ficare a atitudinii mele de ute
cist, fiindcă direct ori prin relații 
conexe, nici un gest al tînărului 
nu se poate sustrage acestui im
perativ. Nici măcar acelea per
sonale.

înțelesese că prin diploma Școlii 
profesionale nu parcursese decît 
o jumătate de drum. Aș fi vrut 
să nu-mi pot reproșa, cu înaintea 
celorlalți, că din indolență sau din 
egoism am renunțat la institutul 
de învățămînt superior, să 
nu-mi pot reproșa că din cauza 
mea nu știu să răspund unei în
trebări mai complicate de care 
depinde soarta unei lucrări în
cepută de tovarășul cu care îm-

Exigent cu alții,••

dar in p 'imul rind
cu tine însuți

Scurt dialog cu inginerul NICOLAE NECULA
de la Uzinele „1 Mai" Ploiești

— Ați simțit vreodată îndem
nul de a fi mai util decît erați 
într-un moment oarecare ?

— Da. Mi-am propus să devin 
tehnician nu din orgoliu ci din 
dorința de a-mi materializa punc
tele de vedere, la început neclare, 
în decizii sigure și folositoare îm
bunătățirii procesului de produc
ție. Lăcătușul mecanic care eram

part masa de lucru. Mai tîrziu 
am simțit același lucru în institut. 
Nu socoteam că obligația mea u- 
nică este să învăț. Aveam colegi 
foarte tineri veniți direct de pe 
băncile liceului și trebuia să-i ajut 
să înțeleagă ceea ce eu știam de la 
viață. Intr-un fel, îmi împărțeam 
cu ei obligațiile viitoare, făceam 
un schimb de experiență înainte

1
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Instantaneu industrial surprins la Fabrica de tricotaje lină-Bu curești. în fotografie: AURORA 
POPESCU — lucrătoare fruntașă a întreprinderii

cîștigă" — ne spunea secretara 
comitetului comunal U.T.C., to
varășa Maria Bordei ; dar ce s-a 
vorbit la ele, ce întrebări s-au 
pus, ce s-a calculat ? din mo
ment ce tinerii nu cunosc nici 
măcar problemele curente ale 
producției propriul lor cîștig. ca 
să nu mai vorbim de cele de 
perspectivă, de ce posibilități 
dispune cooperativa și de ce, în 
ultimii ani valoarea zilei-muncă 
în loc să crească a scăzut.

Cooperativa agricolă din He-

din sat, lucruri aproape complet 
necunoscute.

Neglijate de către unii factori, 
chiar și acele obligații — in
cluse în însuși procesul zilnic 
al producției — ce aveau me
nirea să determine acea emula
ție de idei, indispensabilă unei 
munci cu adevărat laborioase, 
organizația U.T.C., deși le cu
noaște sau ar fi trebuit să le 
cunoască, nu a inițiat nici o ac
țiune pentru remedierea lor. 
Dimpotrivă, judecind după felul

va fi cooperativa lor, o discu
ție se impunea, am socotit, a 
fi purtată și Ia comitetul jude
țean U.T.C.

— Să fie chiar așa ? I s-a mi
rat tovarășul Gheorghe Dodan, 
șeful secției organizatorice. Noi, 
totuși, v-am putea argumenta 
că în ce ne privește am făcut 
tot ce ne-a stat în putință. Cel 
mai plauzibil argument, conti
nuă șeful secției organizatorice, 
este concursul ce l-am inițiat 
în luna noiembrie, anul trecut.

CE ȘTIȚI DESPRE COOPERATIVA 
AGRICOLĂ IN CARE LUCRAȚI?

cel mai potrivit pentru cutare 
treabă, iar Y pentru cealaltă, 
membrii comitetului organiza
ției U.T.C. Hemeiuși nu pot 
vorbi, acum, decît la general 
despre Gigi Avram sau despre 
Isidor Isar. Iosif Focioraș. des
pre ceilalți.

Ni s-a întîmplat ca adresînd 
întrebarea : Cam cît de mare e 
cooperativa voastră, ca supra
față ? să ni se răspundă : „Acolo, 
cîteva sute de hectare". Sau: 
De cind a luat ființă ? „Nu prea 
de mult, de 3—4 ani" (Ion Tole). 
„Ședințele sînt ținute foarte 
regulat, s-au inițiat seri de cal
cul. concursuri gen „Cine știe,

meiuși dispune de peste 1400 
hectare, din care 870 hectare nu
mai teren arabil, cu producții 
dacă nu record, totuși bune pen
tru zona în care ea se află : anul 
trecut a obținut 2 700 kg la hec
tarul de porumb, aproximativ 
10 000 kg la cel de sfeclă și 1 300 
kg la cel de grîu, 1 500 litri 
de lapte de la fiecare vacă fu
rajată. Grădina de legume, pe 
30 hectare, s-a dovedit și ea a 
fi foarte bună dar, pentru că oa
menii nu sînt suficient îndru
mați și atrași să lucreze, apro
ximativ un sfert din producția 
de legume a anului trecut a 
rămas în cîmp neculeasă ! Toate 
astea sînt, însă, pentru tinerii

cum ni se argumenta, comitetul 
a încurajat conștient, prezentînd 
situațiile — deși deosebit de 
critice — în cele mai frumoase 
culori. „Cursuri agrozootehnice? 
Da, s-au dovedit foarte folosi
toare. Chiar o tînără de-a noas
tră le ține și încă foarte bine. 
Cum stau însă lucrurile în rea
litate din moment ce însuși lec
torul, tehniciană Maria Moro- 
șan, ne spunea că aceste cursuri 
au doar un caracter formal ?

Șl 0 RĂDĂCINĂ A El
Pentru elucidarea cauzelor ce 

au generat la tineri această ne
cunoaștere a ceea ce este și ce

pe tema „Frumoasă și bogată 
ești Moldova mea" al cărui 
principal scop este tocmai sti
mularea la tinerii din mediul 
sătesc a interesului pentru cu
noașterea înfăptuirilor din anii 
socialismului în fiecare sat din 
județ și a perspectivelor de dez
voltare a unității lor. Bibliogra
fia recomandată cuprindea, în 
cea mai mare parte, cunoașterea 
amănunțită a cooperativei agri
cole. Faza comunală s-a și în
cheiat.

— La Hemeiuși, concursul n-a 
avut loc... — am replicat noi.

— Este imposibil ! V-o demon
străm și cu un... exemplar din 
afișele pe care le-am tipărit șl 
difuzat pentru popularizare.

IS
chiar ca aceștia să aibă prea mul
te de împărtășit. Aveau în schimb 
de primit totul și îndeosebi stilul 
de lucru cu ei înșiși, intransi
gența aplicată propriei lor 'per^''' 
sonalități. Acestea au fost exa
mene pe care nu lc-am prop o- ”, 
vat în fața unei comisii, ci a Qjbv,, 
științei mele de muncitor, mda, h 
membru al organizației U.T.C.ii. 
Simt același îndemn astăzi; înMso 
tors în uzina de unde am țll car 
Pentru că n-am fugit, anr’itmt’’ 
doar nevoie de cinci ani de" i,.u’-CP 
diu ca să pun la punct cîteva 
lucruri la care m-am gindlm^BBI1 ■ 
de mult. Secția de aparataj 
pneumatic pe care o conduc este 
alcătuită mai ales din tineri. Dar 
exigența cultivată de noi în ca
drul organizației U.T.C. nu se 
rezumă la cercul problemei^ pro
fesionale. Firește, ne preocupă 
îngrijirea mașinilor, reducerea 
consumului de metal, matttifl 
materie primă, întărirea d’Serfffl- ’ 
nei, însă ca mobilizarea pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pliHt «X 
depășească elementele unef?cămJbr 
panii, să aibă trăsătura distinctivă,?’" 
a permanenței, desfășurăm» ‘ îri, 
același timp, acțiuni educative dț.?r 
verse care să definească moțlali-' 
tatea constantă a răspunderii..mo- ii 
rale pe care o avem în cadrul' 
contribuției noastre la atingerSă?^ 
parametrilor economici. Faedm 
parte, în fond, din aceeași orga
nizație și asta trebuie să se. vjd§- 
în atitudinea noastră, în doQÎndi-». 
rea unor rezultate pe care ni kj. 
dictează conștiința, propriile nok»'c 
stre exigențe. e'

M. TACCIU

NU CEI PI M II AȘTEPTĂM!
O SCRISOARE...

„Subsemnatul, Coroma I. Mir
cea, fiind angajat ca zidar pe 
șantierul C.E.T. Galați, sînt mem
bru al organizației U.T.C. din a- 
nul 1959. întotdeauna am partici
pat cu plăcere la acțiunile orga
nizației, m-am Integrat activ în 
viața și atmosfera ei. Acum însă, 
de mai bine de luni de cînd 
am venit Ia Galați, nimeni nu 
m-a întrebat nimic. Din această 
cauză, nu ml-am putut îndeplini 
nici măcar obligația elementară 
de uteclst: plata cotizației. Eu wu 
înțeleg cum poate să existe o or
ganizație cu o activitate aproape

Șl în timp ce tovarășul Dodan 
ne întindea pe birou un mare 
și frumos afiș, șeful comisiei 
politico-ideologice, tovarășul 
Constantin Maftei, „descoperă" 
într-o evidență întocmită cu o 
zi înainte ceea ce de fapt tre
buia să știe cu luni în urmă : 

— Aveți dreptate. In tot jude
țul, acest concurs nu s-a ținut 
decît în 15 comune. La Heme
iuși, nu au ajuns nici afișele. 
Dar le vom trimite, trebuie să 
fie rătăcite prin vreun dulap...

★
La Hemeiuși am mers pen

tru că organizația ne-a fost 
recomandată pentru bunele 
sale rezultate obținute — ca 
urmare a unei permanente 
diversificări și antrenante 
muncii politico-educative 
desfășurată pe linia dezvol
tării Ia tineri a răspunderii 
sociale, a atașamentului 
pentru cooperativa agricolă, 
pentru comuna lor. Consta
tările au dovedit însă tocmai 
reversul convingerilor ascul
tate la Comitetul județean 
Bacău al U.T.C. Cum se ex
plică acest lucru ? Se pare 
că în munca unor activiști 
ai comitetului județean și-a 
făcut loc superficialitatea în 
îndrumarea și mai ales în 
controlul activității organiza
țiilor U.T.C., mulțumirea de 
a înregistra și a lua de bun 
tot ceea ce se raportează. 
Credit maxim au cei care... 
vorbesc mai mult și mai fru
mos. Și, Ia Hemeiuși se pare 
că există activiști bugetari 
sau extrabugetari cu astfel 
de calități. Dar, se înțelege, 
viciul acestor „calități" se 
transmite organizației, mun
cii de educare a tineretului.

Inexistentă. Nici măcar secreta
rul el n-am Izbutit să aflu cine 
este...0.

Rîndurile de mal sus rezumă, în 
esență, toate motivele care l-au 
îndemnat pe tînărul constructor 
gălățean să se adreseze ziarului. 
Cum faptele semnalate solicitau 
o intervenție promptă din partea 
organelor competente, scrisoarea 
a fost îndreptată, chiar în ziua 
sosirii ei la redacție, la destina
ția cuvenită — Comitetului jude
țean Galați al U.T.C. — cu rugă
mintea, dacă mai era nevoie, 
de-a fi rezolvată cît mai opera
tiv cu putință. E adevărat, de la 
21 decembrie a trecut cam multă 
vreme, dar de, sînt probleme 
care nu se pot rezolva cît ai 
bate din palme, și, lată, la 15 
februarie, Comitetul județean Ga
lați al U.T.C. ne trimite în sfîrșit,

...UN RĂSPUNS
„Cele semnalate de tînărul Ca

raman (!) Mircea și din controlul 
efectuat pe șantier, în scopul cla
rificării situației sale pe linia or
ganizației U.T.C., rezultă că, da
torită lipsei de preocupare a Co
mitetului U.T.C. Energo-Construc
ția, șantierul C.E.T. Galați, un 
număr de uteclști, printre care și 
semnatarul scrisorii, nu au fost 
luați în evidența organizației 
U.T.C." (...) „In prezent, tînărul 
Caraman (!) I. Mircea, activează 
în grupa U.T.C., lotul 3 Energo- 
Construcțla. El a luat parte la a- 
dunarca generală de alegeri și, de 
asemenea, șl cu această ocazie a 
criticat lipsa de preocupare a co
mitetului în ceea ce privește cla
rificarea evidenței membrilor
U.T.C.0.

Textul scrisorii de răspuns con
tinuă prin relatarea șl a altor de
ficiențe constatate și remediate 
cu prilejul verificării întreprinse. 
Fragmentul transcris conține, însă, 
ceea ce ne interesa — cazul care 
a constituit obiectul Intervenției 
noastre. Situația tînărulul M. Co
roma a fost, așadar, rezolvată.

Rezolvată ? întrebarea ar putea 
să mire. Nu obișnuim să punem 
la îndoială seriozitatea răspunsu
rilor organelor cărora ne adre
săm, cu atît mai mult n-am pu- 
tea-o face în cazul de față, cînd 
cei cărora ne-am adresat sînt di
rect interesați în dezvăluirea și 
îndreptarea unor asemenea ne
ajunsuri. Și totuși...

Mal întîl o mică nepotrivire de 
nume (Coroma nu-i tot una cu 
Caraman 1), mal apoi, cîteva con
tradicții evidente pe care le con
ținea răspunsul, ne-au îndemnat 
să supunem rezultatele constatări

lor încă unei verificări. Prin ur
mare, iată,

...ȘI CE A CONSTATAT REPOR
TERUL LA FAȚA LOCULUI

Diferența de nume e o simplă 
greșeală. E vorba de una șl a- 
ceeași persoană, Mircea I. Coro
ma. Atenția ne-o rețin faptele :

„...un număr de uteclști, așadar, 
printre care și semnatarul scriso
rii, nu au fost luați în evidența 
organizației U.T.C.". Șl totuși, 
„tovarășul a luat parte Ia adu
narea de alegeri, unde a și vor
bit despre..." !!

Tot ce e posibil, numai un lucru 
nu-1 înțelegem : cum a putut tî
nărul în cauză să ia parte la a- 
dunarea de alegeri din moment <;e 
nu era luat în evidența organiza
ției ? Cele două afirmații se ex
clud reciproc șl acceptînd ade
vărul uneia nu-1 mal putem a- 
corda și celei de-a doua. De fap
tul că tînărul n-a fost luat în e- 
vidență nu ne putem îndoi : a- 
cest lucru îl afirmă deopotrivă șl 
scrisoarea tînărului și răspunsul 
comitetului județean.

Dar putem pune oare la îndo
ială afirmația că el a luat parte 
la adunarea de alegeri din mo
ment ce răspunsul comitetului ju
dețean oferă pînă și un amănunt 
ca acela că tînărul a luat chiar 
cuvîntul, rl di cînd șl cu această o- 
cazle lipsa de preocupare a co
mitetului...0 ?

Iată realitatea : utecistul Co
roma nu-și amintește să fi par
ticipat la vreo adunare și nici să 
fi luat cuvîntul... Poate s-o fi fă
cut fără să știe...

Cert este că, Ia 27 februarie, Ia 
12 zile după ce ne-a parvenit 
răspunsul comitetului județean 
U.T.C.» utecistul Coroma nu fi
gura încă în evidența organiza
ției. Și abia în aceeași zi, prin 
intermediul nostru, a făcut șl 
prima cunoștință cu secretarul 
organizației U.T.C.

Cît privește controlul pe șantier 
la care se referă răspunsul comi
tetului județean, nu ne putem 
pronunța cine anume l-a făcut șl 
ce anume a controlat. Nu consi
derăm, de aceea, decît o regre
tabilă întîmplare prezența semnă
turii tovarășului VasIIe Carolică, 
primul secretar al Comitetului 
județean Galați al U.T.C., sub a- 
cest răspuns formal, care prezin
tă faptele în vădită contradicție 
cu realitatea. Drept pentru care, 
returnînd la Galați scrisoarea tî
nărului constructor, solicităm to
varășului prim-secretar o cerce
tare mai minuțioasă și un răs
puns adecvat.

ION MIHIȚ
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(Urmare din pag. 1)

creșterea continuă a nivelului 
cultural-științific al oameni
lor muncii. în formarea con
tinuă a omului nou, posesor al 
unei concepții sănătoase, uni
versitățile populare au, după 
părerea mea, un rol dintre 
cele mai însemnate. în ca
drul lor sînt dezbătute cele 
mai ardente probleme științi
fice și tehnice contemporane, 
sînt interpretate filozofic teo
riile și ipotezele cele mai noi.

Mi se pare însă că în mo
mentul de față numărul aces
tor instituții de culturalizare 
este mult prea mic și deci nu 
pot fi cuprinse la cursuri mase 
largi de tineri muncitori, do
ritori de acele cunoștințe care 
le lărgesc orizontul gîndirii și 
activității practice. Mai mult 
chiar, o parte din aceste uni
versități nu au un program 
organizat după riguroase cri
terii pedagogice. Este absolut 
necesar ca rețeaua unor astfel 
de forme de educație științi
fică să fie mărită pe măsura 
cerințelor actuale ale cons
trucției socialiste.

0. DUMITRESCU
-A-.-.. .. ■ ■

:1JB'

Pentru a putea ajunge la 
ftîvfilul maselor, cele mai im
portante lucrări din știință și 
tehnică au întotdeauna ne
voie de un filtru, de „traduce
rea" lor într-un limbaj de 
popularizare. în țara noastră 
mari savanți ca Emil Racoviță, 
Gn. Marinescu, Victor Babeș, 
iVașjle Pârvan au constituit un 
excepțional exemplu din acest 
punct de vedere. Ei au fost 
eminenții popularizatori ai 
celor mai importante cuceriri 
științifice ale epocii.

Dispunem astăzi de cadre 
de prestigiu din cele mai di
verse domenii ale științei care 
sint în același timp și foarte 
buni popularizatori. Mi se pare 
însă anacronic faptul că toc
mai acești oameni de știință 
nu sînt folosiți așa cum ar 
trebui de către Editura științi
fică în cadrul colecțiilor de 
popularizare a științei. Nu de 
puține ori au apărut cărți de 
popularizare a științei care 
din punct de vedere informa
țional sînt submediocre. Aces
te slăbiciuni se datoresc fără 
îndoială faptului că autorii a- 
cestor slabe apariții editoriale

(Urmare din pag. I)

centrele muncitorești și locali
tățile rurale unde aceste con
diții sint in ansamblu îndepli
nite" spunea tov. Ion Radu.

într-adevăr. la fata locului se 
dovedește că lucrurile stau așa. 
în județul Ilfov, ne informează 
tovarășa Rada Mocanu, inspec
tor general școlar, au fost alese, 
pentru prima etapă a învăță- 
mîntului general de 10 ani, un 
număr de 15 școli din tot atîtea 
localități. Lăsînd la o parte 
școlile din orașe (Școala nr. 4 
din Oltenița, Școala nr. 4 din 
Giurgiu, Școala nr. 2 din Urzi- 
ceni), consemnăm că și școlile 
din localitățile rurale prevăzute 
a face acest pas dispun de loca
luri corespunzătoare ca spațiu, 
mobilier sau amenajări sanitare, 
în privința laboratoarelor se 
va avea în vedere o mai bună 
amenajare și utilizare a lor. Se 
va avea în vedere, de asemenea, 
asigurarea unui număr suficient 
de cadre calificate.

Situația din județul Dîmbovița 
este asemănătoare. Pentru în
ceput au fost selecționate 7 
școli : 4 din ele în orașe (Școala 
nr. 8 din Tîrgoviște, Școala 
nr. 3 din Găiești, Școala nr. 4 
din Pucioasa. Școala nr. 1 din 
Moreni — și 3 în comunele Ră- 
cari. Glodeni și Băleni), Pînă la 
generalizarea învătămîntului 
obligatoriu de 10 ani, numărul 
acestor școli va spori la 22, ți- 
nînd seama și de faptul că o 
serie de localuri sînt în con
strucție ; de exemplu, școlile din 
comunele Dragodaria și Vul- 
cana-Pandele, sau Școala nr. 5 
din Tîrgoviște. Atît în orașe cît 
și în comune, au fost alese 
acele școli care pot să cuprindă 
elevii claselor a IX-a de pe o 
arie mai restrînsă. pentru a se 
evita deplasările lungi sau ca
zările. în internate. Pentru anii 
următori, se prevede construc
ția unor internate în cîteva 
centre, cum sînt comunele Titu, 
Vișina, Moroeni, Tovarășul Cor
ne! Ionescn, inspector general 
școlar al județului, ne relata că 
în privința cadrelor didactice, 
de pe acum există preocuparea 
de a acoperi numărul necesar 
prin transferuri și noi angajări.

Acestea fiind necesitățile ge
nerale, cum sînt rezolvate ele 
în fiecare școală în parte, care 
este ponderea inițiativei și a 
spiritului gospodăresc ?

ar trebui sub- 
îmbunătățită, avîn- 

în vedere necesitățile 
ale educației științi-

sînt specialiști cu o cultură 
tehnică medie.

A continua editarea unor 
astfel de cărți înseamnă să 
facem un rău muncii de edu
cație științifică. Este, cred, 
mai mult decît oricînd nece
sar să adunăm în cadrul co
lecției nume prestigioase și 
cărți bune.

In altă ordine de idei, con
sider că tematica cărților de 
popularizare 
stanțial 
du-se 
actuale 
fice.

Dispunînd de un astfel de 
fond de cărți, organizațiile 
U.T.C. și Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice pot să-și intensi
fice munca lor de propagandă, 
de răspîndire a concepției ma- 
terialist-științifice despre 
lume.

Acad.
V. VÂLCOVICI

După părerea mea, princi
pala caracteristică a tineretu
lui este dorința de cunoaștere. 
Factorii care răspund de edu
cația științifică a tineretului 
sînt obligați, tocmai din acest 
motiv, să „stingă" necontenit 
setea de cunoaștere a tinerilor. 
Dar pentru a putea să astîm- 
pere această „foame" de cu
noștințe noi este necesar, în 
general, ca cantitatea de in
formație, existentă în lume 
Intr-o tot mai mare măsură, 
să fie pusă în evidență prin 
cele mai adecvate mijloace, 
prin cele mai diverse canale. 
Trebuie să folosim toate posi
bilitățile pentru promovarea 
în rîndul tineretului a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 

• tehnicii.

Prof. dr. docent
EMIL CRĂCIUN

membru corespondent 
al Academiei

Educația științifică a tinere
tului reprezintă, fără îndoială, 
unul din imperativele contem
porane de prim ordin. O con
cepție științifică temeinică nu

Școala generală nr. 4 din 
Giurgiu este o școală încăpă
toare și confortabilă, cu încăl
zire centrală, cu săli de clasă 
bine mobilate, cu laboratoare și 
ateliere.

„Totuși, pentru a putea să 
găzduim clasele a IX-a și, în 
perspectivă a X-a au fost nece
sare unele schimbări și com
pletări — ne spune tov. direc
tor Emilian Cristea, directorul 
școlii. Prin amenajarea unei 
clădiri alăturate (intrată de cu- 
rînd în posesia noastră) cu bază 
sportivă (2 săli de sport, un ves
tiar, o magazie de materiale, un 
cabinet pentru profesori) am 
eliberat două încăperi din clă
direa principală, folosite pînă 
acum ca săli de gimnastică. în 
felul acesta vom avea și condiții 
mai bune pentru educația fizică 
și am rezolvat si problema spa
țiului pentru clase". (O inițiativă 
demnă de laudă, avînd în vedere 
felul economicos în care se exe
cută lucrarea : mînă de lucru 
proprie și un consum rational de 
materiale).

Celelalte școli vizitate de noi 
— Școala generală din Brănești 
și Școala nr. 8 din Tîrgoviște — 

cerințe mai 
îndeplinesc

au, deocamdată, 
mici. Amîndouă 
condițiile de spațiu și, în ceea 
ce privește clasele, de mobilier.

Pregătirile în vederea trece
rii la învățămîntul generai obli
gatoriu de 10 ani nu se opresc 
însă aici. In mod firesc nu se 
pot opri aici. Prima etapă a a- 
cestei treceri, și în special pri
mele clase a IX-a, au un pro
nunțat caracter de experiment.

Prelungirea învătămîntului ge
neral obligatoriu la 10 ani are 
o importantă deosebită nu nu
mai din punct de vedere al in
strucției tineretului nostru, ci și 
din punct de vedere al educației, 
al dezvoltării adolescentului 
pînă la vîrsta de 17 ani în co
lectivul organizat al școlii. Ca
drele didactice, conștiente de 
această dublă sarcină doresc să 
se pregătească din timp pentru 
anul școlar 1969—1970. Intîrzlerea 
în apariția programei școlare 
pentru clasele ce se înființează 
le-a îngreunat aprecierea în an
samblu a activității lor viitoare.

„Proiectul de plan pentru cla
sele a IX-a și a X-a prezintă 
două variante 
vește practica 
lor. Personal 
aceeași părere

pri-in ceea ce 
tehnică a elevi- 
— cred 
sînt și alte 

că de 
ca-

se poate însă forma doar în- 
tr-o singură zi șl într-un sin
gur mod. în tinerețe, pe cînd 
eram student, mi-amintesc de 
un concurs organizat pentru 
elevii din întreaga țară. Aceștia 
întocmeau lucrări pe anumite 
teme științifice, lucrări care 
erau triate în diferite faze, 
pînă în „finală". Ca studenți 
noi aveam obligația să le citim 
și să dăm verdictul. Desigur 
multe din lucrările prezentate 
erau naive, dar printre ele se 
găseau și unele care cuprin
deau o cantitate deosebită de 
informații și un început de 
concepție clarvăzătoare asu
pra fenomenelor din natură.

Concursul despre care vor
besc se făcea la intervale nu 
tocmai precise și nu era prea 
riguros organizat. Astăzi însă 
dispunem de mijloacele cele 
mai adecvate pentru a realiza, 
pentru tinerii din uzine, de la 
sate și din școli, un concurs pe 
teme din științele naturii foar
te bine pus la punct. în acest 
sens mi se pare mai mult de
cît necesar să se reactivizeze 
în acest moment cercurile na- 
turaliștilor, atît de frecvente 
în urmă cu ani și care consti
tuiau una din mîndriile mul
tor organizații U.T.C. în ca
drul acestor cercuri s-ar putea 
organiza acum, interesante 
dezbateri din cele mai diferite 
compartimente ale științei și, 
ceea ce ar fi mai important, 
mulți membri ai unor astfel 
de cercuri ar putea întocmi re
ferate, care după ce sînt dez
bătute în colectiv, să poată in
tra într-un concurs de genul 
aceluia la care m-am referit.

Aceste concursuri s-ar putea 
organiza, mai întîi pe fabrică, 
școală sau sat, apoi pe oraș și 
pe județ. Faza finală ar fi cea 
pe țară. Desigur, mai întîi va 
trebui întocmit un regulament 
precis și foarte atractiv. Acest 
regulament ar putea fi întoc
mit de un colegiu general al 
cercurilor naturaliștilor, înfiin
țat fie pe lîngă U.T.C., fie pe 
lîngă Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural- 
științifice. Oricum, după păre
rea mea, în paginile presei de 
tineret și în special în ale 
revistei „Știință și tehnică" ar 
trebui să existe un colț;’ o ru
brică specială dedicată tocmai 
unei astfel de activități.

în felul acesta, o masă foarte 
largă de tineri vor fi atrași și 
mai mult la contactul cu civi
lizația acestui secol uimitor de 
bogat în descoperiri științifice.

dre didactice — optez pentru 
varianta a doua, cea care pre
vede practica în producție — 
sublinia tovarășul Emilian Cris
tea, directorul Școlii nr. 4 din 
Giurgiu. Susțin varianta aceasta, 
întrucît oricît de bine utilate ar 
fi atelierele școlare, ele nu pot să 
facă fată unor exigențe sporite.

Tovarășul director Traian 
Focșeneanu, (Școala nr. 8 din 
Tîrgoviște) ne-a făcut cunoscute 
frămîntările sale legate de de
butul clasei a IX-a generale. 
Le transcriem aici pentru că 
sînt de interes general. Care ar 
trebui să fie însușirea de bază 
a profesorilor pentru primele 
clase a IX-a? Buni stăpînitori 
ai materiei de specialitate ? 
Buni pedagogi ? Șl una și alta — 
pare să fie răspunsul căutat. Și, 
totuși, nu totdeauna un profe
sor cu cunoștințe temeinice e 
și un profesor cu autoritate. 
Cum va trebui alcătuit viitorul 
colectiv profesoral ? Care va fi 
locul orelor de dirigenție șl al 
dirigintelui în aceste clase ? 
Care va fl în general profilul, 
sarcinile imediate ale primelor 
clase a IX-a, ținînd seama de 
caracterul lor imediat ?

★
Poate am intrat în prea multe 

detalii gospodărești, dar, după 
opinia noastră ele au și trebuie 
să aibă o mare pondere în acti
vitatea pregătitoare pentru în
ceputul clasei a IX-a a școlii 
generale. Trebuie să se știe 
exact, acum, unde vor funcțio
na clasele a IX-a, cu ce elevi, 
cine le vor fl profesorii.

Opiniile, preocupările șl în
trebările consemnate de noi, 
aici, nu epuizează problemele pe 
care le ridică și le va ridica 
trecerea la învătămîntul general 
obligatoriu de 10 ani. Pe lîngă 
necesitatea apariției în timp 
util a mijloacelor oficiale de în
drumare (definitivarea planului 
de învățămînt, a programei șco
lare și a manualelor școlare), ele 
atestă și nevoia unor comuni
cări, a unor consultări reciproce 
de o mai mare anvergură și efi
ciență. O asemenea activitate 
trebuie patronată de inspecto
ratele școlare, pentru ca expe
riența bună, soluțiile optime 
găsite în unele locuri să poată 
fi preluate și în alte părți, în in
teresul operativității și temeini
ciei privind realizarea unul act 
școlar de asemenea importantă.

E. MACOVSCHI
O îndelungată experiență în 

domeniul popularizării științei 
mi-a demonstrat utilitatea for
melor inițiate în ultimii ani 
pentru răspîndirea valorilor 
științifice în masa tineretului. 
Nivelul de cultură al celor mai 
diferite categorii de tineri este 
în continuă creștere și orice 
acțiune care își propune să 
contribuie la întregirea con
cepțiilor despre viață și lume 
găsește un larg ecou.

îmi spunea cineva mai zi
lele trecute că la Casa tine
retului din sectorul 3 este pe 
cale să se înființeze un club 
extrem de original denumit 
„Clubul anului 2 0Q0". Se pare 
că în proiectul de program al 
acestui club sînt consemnate 
cele mai importante probleme 
științifice care se presupune 
că vor fi rezolvate în jurul a- 
nului 2 000. Printre altele se 
vor dezbate aici teme ca „Ali
mentația viitorului", „Cum 
vom locui în mileniul al trei
lea", „Luna, prima stație cos
mică", „Vom putea exploata 
bogățiile subsolului subma
rin ?“ „întîlnirea cu alte lumi 
în univers", „Dirijarea eredi
tății", „Impulsionarea memo
riei prin substanțe biochi
mice", „Fixarea cunoștințelor 
direct pe creier cu ajutorul 
mașinilor cibernetice" și mul
te altele.

Numai din simpla enume
rare ne dăm seama de marea 
importanță a acestor teme

ION IUGA:

„TĂCERI
14EPRIMITE“

Ion Iuga, autor al unui 
volum recent. Tăceri nepri- 

' un 
mi- 
n-a 
cu- 
său

mite, se vădește a fi 
Doet substanțial, și e de 
rare că apariția lui 
fost înregistrată cum se 
vine. Desigur, primul 
volum poate fi acuzat de o 
anumită lejeritate a expre
siei si de imprecizie a mij
loacelor, ceea ce face să 
bănuim o slabă conștiință 
artistică, circumstanță de
loc neglijabilă. Dincolo de 
toate însă, bănuim un talent 
autentic, frust șl puternic. 
Ton Iuga nu știe ce este poe
zia, dar instinctul său îl con
duce adeseori 
notabile. Nici' ■ 
știe ce este 1 
toate acestea 
primăvăratică 
sale poate fi gîndită plastic, 
realizînd un efect artistic 
adesea mai autentic decît o 
lucrare cu intenționalitate 
precis articula
tă. Acest poet 
este capabil de 
totri€e cumai|fl:«3W ffirl 

poate prăbuși. ---------
Evoluția sa este imprevizi
bilă și poate realiza sal
turi neobișnuite. fiindcă 
nu-i lipsește marele temei 
al oricărei opere : talentul 
pur. care se exercită din
colo de orice îngrădire ex
terioară.

Filonul cel mai puternic 
al acestui volum îl consti
tuie lirica erotică. De la 
senzualismul dezlănțuit, la 
tandrețea jocurilor de copii, 
pînă la gravitatea tulbură
toare a despărțirilor, nimic 
nu lipsește din partitura lui 
Iuga. Iată una din cele mai 
frumoase poezii din volum. 
Concavele : „în rătăcita cli
pă neagră / cu ochii sticlei 
destupate / te-apleci pe rîul 
părăsit i și șapte lampe pră
fuite / adorm sub pașii tăi 
desculți / în cercul negru al 
pisicii / și rîul lunecă prin
tre noi/ printre rotunde um
brele de cranii / și ne pîn- 
dește luminișul / pecetluit 
în steagul morții / atunci 
devii o pată neagră / și eu 
rămîn vechi golf de rîu / 
bulboană pe sub care Tim
pul / rănit împotmolit în 
piatră / te-nvălula cum ru
găciunea / celui ce moare 
nevegheat /. Și pleci. Azi re
întors în mine / străină-i 
casa devastată / și-ncrucișa- 
te în morminte revin / cu
vinte". Probabil că pe fon
dul acestui erotism exacer
bat crește si narcisismul 
simpatic al autorului care se 
contemplă în propria lui po
ezie ca într-o oglindă : 
„Sînt cel mai frumos bărbat 
din nord / cu ochii triști 
de-atîta spălăcit albastru 1 
— păduri de bălți — / Sînt 
cel mai frumos 
nord", etc. sau 
Trecerea zeului, 
întregii naturi 
apropierea sa : „Vin lupii și

i la realizări 
un copac nu 
frumosul, cu 

dezinvoltura 
a coroanei

bărbat din 
în poezia 

cu imasinen 
înfiorate la

II 

pentru educația științifică a 
tineretului.

Tot în sprijinul educației 
științifice mai pot fi organizate 
în prezent o serie de con
cursuri de genul „Cine știe 
cîștigă". La ora actuală există 
toate condițiile ca asemenea 
cluburi să fie înființate în 
toate casele de cultură ale ti
neretului.

Organizațiile U.T.C., luînd 
exemplul televiziunii și ra
dioului, pot organiza, cred, cu 
multă ușurință, la nivelul uzi
nelor sau al orașelor, astfel 
de manifestații științifice.

Tot organizațiile U.T.C. 
trebuie să acorde mai multă 
atenție răspîndirii filmelor 
științifice, încă greoi folosite 
în opera de educație științi
fică. Avem un tineret dornic 
de a cunoaște lumea și socie
tatea, un tineret entuziast și 
harnic care se găsește în pri
mele rînduri ale construcției 
socialismului. Față de el, față 
de societate avem deci sarcini 
tot mai mari.

Principala noastră sarcină, a 
oamenilor de știință, este să 
găsim forme cît mai atractive 
și mai eficiente de populari
zare a acestor valori științi
fice.

Așa cum se știe, investiga
ția științifică necesită o serie 
de calități personale pentru a 
putea fi realizată.

Entuziasmul, optimismul, 
fermitatea de caracter, perse
verența, capacitatea de mun-

vulpile i și-n maxilare ma
cină frigul / prigoana lor 
albă 1 pînă la marginea de 
dincolo, de răscruce / cînd 
voi trece / / Scapăr piatra- 
amnarul / Iată-mă ucigaș al 
pădurii ; / depărtați-vă su
flete de pradă și joacă / de 
focul 
trece trup de flăcări 
aripi înalte de vint si 
ghe..."

Tăceri neprimite este 
te volumul despărțirii 
tului de lumea copilăriei 
sale, de realitatea mitologi
că a Maramureșului natal, 
cu munții săi abrupt!, cu 
prăpăstii hăuitoare, cu pă
duri adînci, cu explozii săl
batice de vitalitate, cu osua- 
riile strămoșilor venerați, cu 
zeii familiari care prezidează 
destinul colectiv al oameni
lor din aceste locuri, „zei 
predestinați de grîu / zei 
ascunși lut bătrîn". cu

Iza 
tandru, 
mureșul
»lerl 
tor! ii 
Ion

rădăcinilor — / voi
/ cu 

ve
poa- 
poe-

evocată 
Mara- 

cu me- 
ciopli- 

lconarl. 
Iuga este 

un Fiu rătăcitor care se în
toarce prin poezie la vatra 
părintească acolo unde s-au 
născut aburii de legendă 
care apasă o bună parte a 
versurilor sale. întoarcerea 
dfn Tăceri neprimite este 
însă una ce preludează ru
perea definitivă de această 
lume. Este prea mult tra
gism în această privire îna
poi șl prea grea e povara 
sentimentelor de regret în
trucît nu sesizăm inexorabi
lul fisurii dintre poet șl 
obîrșia sa. O notă elegiacă 
de cea mai bună calitate 
învăluie de altfel multe din 
poeziile lui Ion Iuga, o aură 
de tristete. contrazicînd ade
seori poza glorioasă a poe
tului. trufia unei măști de 
Împrumut. Această nota 
gravă a dat volumului la 
care ne referim un spor de 
adîncime. Iată Laudă îndo
ielii : „Turn închinat spre 
un țărm / rar străin / 
pe rădăcini nesupuse nici 
unul priveghi / ce unghi 
aprinzi în albia rîului 
/ unde drumețul caută-n 
somn / plecările lui neînțe
lese / Cum urcă trunchiuri 
durerea prin noi / fără să 
ne strige, fără să ne spună / 
unde le-ncearcă îndemnul / 
și leagă cer de pămînt / și-n 
cuiburi așează anotimpuri / 
și vin fără să știm / pînă 
unde vreun rost / oglinzi 
va stîrni pe chipul lor".

Ion Iuga este un poet ade
vărat. iar dacă va putea 
ieși cu o clară atitudine ar
tistică din pămîntul nisipos 
ce nare a fi pentru el în
Dreaent domeniul cuvinte
lor -» însemna cu siguran
ță în poezia noastră
de mîine.

AUREL DRAGOȘ 
MUNTEANU

că, devotamentul sînt o parte© 
din acestea. Practica științei 
dezvoltă spiritul de ordine, e- 
xercită influențe asupra capa © 
cității logice a creerului ome
nesc și obligă la o continuă _ 
dezbatere a cunoștințelor. Ne-® 
cesitatea de a fi informat în Filmul scheci sau, după o ter- 
domeniul realizărilor obținute _ minologie de recentă vogă: fil- 
de cercetarea științifică de^pniuj cocteil, a fost reprezentat Ia 
pretutindeni, dezvoltă cunoaș- no, — jn ultimii ani — prin cî- 
terea istorică a concepției su- — te va bune producții, precum : 
penoare a continuității ™ „Dracul și cele zece porunci",
tului uman și a continuității „Eu, eu, eu și alții" și „Made 
umane în general. _ jn' jțajy Cum un asemenea gen

Știința este educa îva și p ir. ,[re, objigatorfu, o mare distribu- 
formarea unei gin' îri ție, cu. foarte multe nume cele-

astfel posesoarea unei valori deauna asigurata.
reale de cunoaștere care poate Recentul „Rolls-Rotjce-ul gal- 
alimenta și susține pozițiile a- ® ben", film englez, regizat de An- 
fective și morale ale tînărului. thony Asquith, atrage de la bun 
Mă veți întreba desigur prin început interesul spectatorului 
ce mijloace pot căpăta tinerii ©printr-o „echipă" actoricească în 
acces la asemenea poziție in- care sînt incluși : Jeanne Mo- 
telectuală. Răspunsul este reau, Shirley Mac Laine, Ingrid 
foarte clar. Un rol~ hotârîtor ® Bergman, Rex Harrison, George 
îl are în primul rînd școala Scott, Alain Delon și Omar Sha- 
iar în al doilea rînd numeroa- rif.
sf.\e r?^loace. p Legătura între scheciuri o face
folosește5’societatea^- presa, - ^us-amintita și reputata marcă de 
editurile, televiziunea, radioul,©mașini, pnntr-un prototip gal- 
societățiile științifice și multe ben> automobil ce devine de ne
altele care aata un 16 „cameraîn final, toți acești factori ©nupțială" pe patru roate. Din 
trebuie sâ promoveze în men- pacate, regizorul a mers pe li- 
talitatea tinerilor, valoarea su- jfcnla minimei rezistențe, oferind 
premă a științei, capacitatea ei Wun divertisment picant din cate- 
de a forma și modifica omul goria comodităților burgheze. Ici, 
și viața noastră, de a stimulate(colo, firave încercări satirice re- 
interesul pentru cunoașterea “ pede jertfite pentru zîmbetul 
evoluției științei și cunoașterii gratuit și de o eleganță de bu- 
umane. ^duoar. §i avem, în primul scheci

Cred de asemenea că ar tre- un „dolcevitism în variantă ga- 
bui stimulat interesul tineri- lantă, de rubrică mondenă din- 
lor pentru excursiile științi-0tr-un hebdomadar ilustrat: o 
fice. Trebuie să mărturisesc că pretins nescandaloasă legătură a- 
un interes deosebit pentru fru- moroasă dintre o marchiză și se- 
musețile și bogățiile țării nu-a© crelaruI sotului In doi]ra_ 
fost trezit cu ocazia unor '
excursii pe care le-am făcut singurul scheci care trezește a- 
la începutul studentei în gru-^tenția — printr-o minimă, dar 
pul unor naturaliștl. existentă cantitate de umor — o

Un rol important în forma
rea concepției științifice des
pre lume și societate îl au 
și cărțile de popularizare. în 
această direcție consider că ar 
fi necesar ca oamenii noștri 
de știință de mare prestigiu 
să scrie din cînd în cînd și 
cărți de acest fel. Acest gen 
de carte trebuie să constituie 
pentru masele largi ale tine
rilor de cele mai diverse pro
fesiuni poarta de acces spre^ personajul principal -r- 
cele mai spectaculoase reali-® nărui comisar Joss — e 
zări ale științei și tehnicii 
contemporane.

Două noi hărți 
pentru elevi

Editura didactică și peda
gogică a elaborat două noi 
hărți necesare elevilor din 
școli generale și licee în a- 
profundarea noțiunilor preda
te la orele de geografie. Re
alizată la scara 1 : 400 000, 
„Harta bogățiilor vegetale și 
animale ale Republicii Socia
liste România", prezintă răs- 
pîndirea vegetației și faunei, 
modul de folosință al terenu
rilor, principalele culturi a- 
gricole și diferitele elemente 
de interes vînătoresc, parcurile 
naționale, rezervațiile cu ca
racter floristic, faunistic și fo
restier, elementele de faună 
mediteraneană existente în 
Banat, Dobrogea și nord- 
vestul Olteniei. Cealaltă, 
„Harta economică a Ameri
ca de Nord", expune, prin
tre altele, resursele subsolu
lui, industria prelucrătoare, 
densitatea populației.

PRESTIGIU
(Urmare din pag. I) 

dul său, avea aceeași opinie: 
„Din cele relatate de Jacques 
Hustin, bunul meu prieten, înțe
lesesem valoarea ridicată a con
cursului. Dar cînd am ascultat 
pe mai mulți dintre participanți, 
am realizat că întrecerea se a- 
nunța peste așteptările mele". 
Poate că tocmai conștiința valorii 
întrecerii o făcea și pe Frida 
Boccara să declare după decer
narea premiului că această dis
tincție prezintă pentru ea o deo 
sebită importanță. „Adăugat la 
premiul Academiei Charles Cross, 
premiul criticii la Festivalul 
„Cerbul de aur" este un trofeu 
care e bine să existe în palmare
sul unui interpret". Iar pen
tru tinerii soliști care nu au a- 
părut pe scenă în ultima seară 
a Festivalului, însăși participa
rea la competiție a constituit un 
eveniment cu certe repercusiuni 
pentru viitoarea lor evoluție. 
„Desigur — spunea polonezul 
Jacek Lech — cînd o întrecere 
artistică e la înălțime, chiar dacă 
nu ai obținut un trofeu, ai cîș- 
tigat o experiență utilă".

Festivalul și-a cucerit stima și 
datorită revelației produse de 
creația românească. „Mărturisesc 
sincer — spunea Agathe Melia 
(Franța) — că nu mă așteptam 
să întîlnesc o muzică atît de co
lorată, cu o melodicitate atît de 
bogată. Creația românească mi-a 
făcut o foarte bună impresie, cu 
atît mai mult cu cît ea confir
mă un adevăr la care țin foarte 
mult: că fără lirism, fără melo
dicitate, muzica ușoară ar înce
ta să mai fie ea însăși". Frida 
Boccara declara la plecarea din 
Brașov că intenționează să înre
gistreze melodia „Trurli-Trurli". 
„Nu numai fiindcă a contribuit 
la succesul meu în fața juriului 
— explica tiraăra solistă — ci 
fiindcă cred că merită să aibă

e tot un fel de 
„Comisarul Maigret se înfurie", 

- divizio- 
e un tipic 

• erou din seria romanelor polițiste 
• datorate lui G. Simenon. Ca și

filmul, de altfel. Unei bune in
trigi polițiste, „împrumutul" din 

• filozofia celor ce văd într-o po
veste în care trebuie prins cri
minalul și altceva decît perfec- 

ețiunea rece a luptei, îi dă și 
alura sondării unor medii ce ge
nerează asasinatul sau profită de 

A pe urma lui. în acest sens „paș- 
” tișa“ după C. Simenon e per

fectă.
0 în pragul pensionării, Joss e 

scandalizat că meseria lui de om 
_ al legii, în ciuda unor succese, 
9 n-a putut stăvili cu nimic cri

minalitatea. „Eroii", odioșii săi 
j—clicnți, hoți și asasini, scapă re- 
® pede din închisori ori se sustrag 

legii datorită unei abile mașina- 
• țiuni organizate de avocați bine 

plătiți. Comisarul are o idee care 
pare într-un fel în afara legilor 

©dar nu și în afara spiritului de 
dreptate. Descurcînd o încîlcită 

^lovitură soldată cu mulți morți, 
joss nu poate prinde pe făptuitor 
decît momindu-l — și pe el și 

^pe alții de aceeași speță — cu 
posibilitatea unei noi afaceri 

© murdare. Sub ochii poliției se

succes la foarte mulți ascultători, 
iubitori ai muzicii ușoare'. Moti
ve similare au îndemnat-o și pe 
Tereza Kesovija să includă in 
programul recitalului ei melodia 
„Ploaia și noi". „Mi-a plăcut de 
la prima lectură a partiturii - 
declara cîntăreața — și m-am 
decis să o cînt în primă audiție 
chiar la Brașov. Și o coi mai 
cînta". Elvețianul Eugen Tied, 
el însuși muzician, aprecia în 
mod elogios bogata paletă a crea
ției noastre: „Am parcurs cu 
ochi de specialist întreg albumul 
și, dacă aș fi fost pus și eu să 
aleg o melodie cu cure să mă 
prezint în concurs, aș fi avut 
destule dileme. Căci a alege o 
melodie- înseamnă să renunți la 
alta. Așa incit întrebarea era nu 
ce să alegi, ci la ce să renunți". 
Și domnul Tiel considera că, de 
altfel, aceste melodii se pot foar
te bine înscrie în repertoriul ori
cărui interpret care se respectă și 
caută să-și îmbogățească progra
mele de concert. „Melodiile au 
un farmec aparte — sublinia 
domnul Tiel — și închid în ele 
o multitudine de posibilități de 
interpretare. Poate că nu întot
deauna beneficiază de cele mai 
inspirate aranjamente orchestrale, 
dar esențialul e că ai ce orches
tra".

Dacă creația muzicală și-a de
monstrat din plin calitățile, ac
tuala ediție a Festivalului a adus 
în plin plan imaginea progresu
lui cert al interpreților noștri. 
Margareta Pîslaru și-a susținut 
recitalul fără a fi cu nimic mai 
prejos de alte vedete ale Festi
valului, evidențiindu-și un stil 
propriu, stăpînirca unor mijloace 
de expresie pregnante. Iar des
pre tinerele soliste care ne-au 
reprezentat în competiție vorbesc 
edificator nu numai distincțiile 
primite, ci și aprecierile mem
brilor juriului, exprimate sub for- 

călătorie de logodnă : gangstend 
Paolo Maltese se reîntoarce în 
Italia — unde este temut și res
pectat ca orice compatriot ajuns 
om cu bani în America — pen
tru a-i arăta iubitei frumusețile 
țării sale. Apare și un seducă
tor napolitan, fotograf de ocazie, 
care trăiește „impozînd" sub
stanțial otilitele și bogatele ex- 
cursioniste dornice de senzații 
tari. E în atmosfera scheciului — 
excelent interpretat de Shirley 
Mac Laine, George Scott și Alain 
Delon — ceva din tradiția fără 
egal a neorealismului, din atenția 
necruțătoare cu care aparatul d« 
filmat surprinde realități sociale. 
Povestea era, de fapt, terminată 
o dată cu spaima ce-1 cuprinde 
pe tînărul specializat în a fi 
partener erotic de o zi sau de 
o noapte, cînd află a cui logod
nică este frumoasa și naiva ame
ricană. Totul conducea spre a- 
cest final, pe care regizorul l-a 
ratat, făcînd un compromis ar
tistic, „lipind" un alt sfîrșit, fals, 
languros, de roman sentimental 
de duzină.

în sfîrșit, ultimul scheci e a- 
proape stupid și cel puțin mini
malizator pentru lupta partiza
nilor iugoslavi împotriva fasciș
tilor. Aceasta devine un fundal 
zgomotos și exotic pentru plicti
seala unei milionare americane 
ajunsă în Iugoslavia în zilele a- 
gresiunii germane. Galbenul 
Rolls-Royce-ul rezolvă totul, găz
duind nocturn un nou cuplu...

Filmul lui Asquith e dintre a- 
celea pe care le uiți repede : cu 
sau fără orgoliu, banalitatea nu-și 
poate depăși condiția.

înfruntă astfel și se lichidează 
două bande rivale... Asasinii de
vin mai putini.

Toată această scurtă narațiune 
nu dezleagă de loc misterul unui 
film, ci doar încearcă să subli
nieze noutatea lui în cadrul unui 
gen ajuns de mult, prin contra
faceri, la limita de jos a gustului 
artistic. „Pașa", filmul francez re
gizat de G. Lautner, ne readuce 
aminte de autenticul și valorosul 
film polițist. în plus, eroul prin
cipal are chipul și gesturile și 
farmecul unuia din cei mai buni 
actori din cîți cunoaște arta fil
mului : |ean Gabin.

TI DOR STANESCU

JEAN GABIN

rna unor elogioase cronici verba
le. Dick van Bommel (Olanda./: 
..Este absolut evidentă foarte 
buna 
române. Și ceea ce mi se 
deosebit de valoros in 
pregătire, este că ea a 
șl a realizat dezvoltarea 
lor și particularităților 
soliste, fără a le aduce 
lași numitor, 
a fost foarte 
pus excelent 
le cîntecelor 
le cunosc nu 
și în spiritul 
sen (Danemarca) remarca la con
curentele noastre autenticitatea 
și capacitatea de a comunica 
auditorilor idei și sentimente cu 
mijloace de expresie bine stu
diate. Iar Nikolaus von Ramm — 
producător de filme muzicale din 
li. F. a Germaniei — mărturisea 
că la Brașov a avut o surpriză 
dintre cele mai plăcute : „O cu
noșteam și o apreciam pe Mar
gareta Plslaru din cîteva filme 
muzicale. Și iată că, pe lingă 
ea, au mal apărut trei tinere so
liste cu o foarte bună prezență 
scenică, talentate și cultivate, 
care sînt convins că vor face o 
frumoasă carieră nu numai re 
scenă ci și în filmul muzical".

Cum scriam la începutul aces
tor rînduri. pronosticurile favo
rabile în legătură c« ediția din 
acest an a Festivalului „Cerbul 
de aur" s-au adeverit cu priso
sință. Creația muzicală româ
nească s-a afirmat pregnant, în- 
scriindu-se în circuitul interna
tional al valorilor genului. Pu
tem vorbi despre o școală inter
pretativă românească al cărei 
profil devine distinct, și consem
năm. cu satisfacție că Festivalul 
de la Brașov se bucură de, un 
prestigiu, internațional, prin ținu
ta Ini artistică, unanim remar
cată.

pregătire a concurentelor 
pare 

acoastă 
urmărit 
calități- 
fiecăre.i 
la ace- 

lndividualitutea lor 
distinctă; ele au 
in valoare calități- 
românești pe care 
numai in litera, ci 
lor". Pâr1 Clemen-
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PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN LA LUCRĂRILE CELUI 

DE AL IX-LEA CONGRES ĂL UNIUNII

COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA
Luni după-amiază a plecat 

la Belgrad delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R. și Ilie 
Făsui, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
dusă de tovarășii
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Voitec, mem-

bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Po
pescu membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
Aldea Militaru, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Milorad Ko- 
matina, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai 
ambasadei.

I

TENISMENII ROMÂNI

VICTORIOȘI
La Cairo se desfă

șoară campionatele 
internaționale de te
nis ale R.A.U., unde 
sînt prezenți și 
mulți 
mâni, 
simplu bărbați, Con
stantin Popovici a 
furnizat o surpriză, 
eliminînd pe Flet
cher (Australia) cu 
3—6, 6—3, 6—3. Pe-

mai
jucători ro- 
In proba de

LA CAIRO
tre Mărmureanu ă 
cîștigat la egipteanul 
El Badr și la bulga
rul Iașmakov, urmînd 
să se întîlnească în 
turul următor cu 
Ismail el Shafei 
(R.A.U.). Sever Dron 
s-a calificat și 
optimile de 
eliminînd pe 
Mahmud.

el în 
finală, 
Ghanl

MEOUDOAN

ORIZONT OLIMPIC 1972

BASCHETUL SUB PANOUL
REALITĂȚILOR o

INTRE SPORTURILE NOMINALIZATE PENTRU A PARTICIPA LA OLIMPIADA DIN MUNCHEN 
1972 SE AFLA Șl BASCHETUL. RÎNDURILE DE MAI JOS INVITALA MASURI STRUCTURALE PEN
TRU PREGĂTIREA ACESTEI PARTICIPĂRI.

TDVDI DV. PREFERAȚO < 
*►«<r

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

aeroportul 
a fost con- 
Paul Nicu-

Pe aeroportul Surcin, dele
gația a fost întîmpinată de 
Miloș Minici, președintele 
Skupștinei R.S. Serbia, mem
bru al C.C. al U.C.I. și de alți 
activiști ai C.C. al U.C.I. Au 
fost de față 
mâniei la 
Mălnășan și 
dei.

ambasadorul Ro- 
Belgrad, Aurel 

membrii ambasa-

(Agerpres)

AȘA A FOST

LA TR. SEVERIN...

• După două runde, în 
turneul internațional femi
nin de șah de la Belgrad, 
șapte concurente, printre 
care și românca Elisabeta 
Polihroniade au realizat un 
punct și jumătate. în runda 
a doua, Polihroniade a remi
zat (jueînd cu albele), cu 
șahista sovietică Zatulov- 
skaia.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII ECONOMICE 
GUVERNAMENTALE JAPONEZE

Luni a sosit în Capitală o 
delegație economică guverna
mentală japoneză condusă de 
dl. Kogoro Uiemura, preșe
dintele Federației organizați
ilor Economice din Japonia 
(Keidanren).

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exteri
or, directori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului Exterior.

Au fost prezenți Toshio Mit
sudo, ambasadorul Japoniei la 
București și membri ai amba
sadei.

legația economică guverna
mentală japoneză condusă de 
Kogoro Uiemura.

La întrevedere, care a 
decurs într-o atmosferă cor
dială, au participat membri ai 
conducerii ministerului, ai Ca
merei de Comerț, directori ge
nerali ai unor întreprinderi de 
comerț exterior, precum și 
ambasadorul Toshio Mitsudo.

★
în cursul după-amiezii, 

Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, a primit de-

★

Seara, ambasadorul Japoniei 
la București a oferit o recep
ție în cinstea delegației eco
nomice guvernamentale japo
neze.

Printre cei prezenți se aflau 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, 
rin, adjunct al 
afacerilor externe, 
nescu, președintele 
comerț.

Mihai Ma- 
ministrului 
Victor lo- 
camerei de

Lunl după-amiază, a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Paris, o delegație a U.A.S.R. care 
va efectua o vizită în Franța la 
invitația Uniunii Naționale a 
Studenților din Franța (U.N.E.F.).

al ministru-

Interesul de care se bucură aceste întîlniri în rîndul tinere
tului, al iubitorilor sportului în general, a fost relevat la Tr. 
Severin și de următorul fapt. Dialogul severinenilor cu cei trei 
oaspeți ai lor — COLOMAN BRAUN antrenor emerit, VALE
RIU CĂLINOIU și ION CERNEA, maeștri emeriți al sportului 
— a început încă de pe peronul gării.

Cum ? Foarte simplu. Mai multi tineri — șl nu numai tineri — 
s-au interesat cu ce tren vin de Ia București „oaspeții" și au 
tinut să-i întîmpine la gară. Incit, putem spune că seara, în sala 
Teatrului din oraș, nu am asistat Ia începutul unui dialog, ci la 
continuarea lui.

Primul „asaltat" cu întrebări 
fost Valeriu Călinoiu. Tinerii 

ei 
ai sistemului

C. M. DE LUPTE 
DIN ARGENTINA

Luni dimineața, a plecat spre 
Stockholm o delegație română 
care va participa la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-suedeze de cooperare 
economică, tehnică și științifică.

Delegația este condusă de 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică.

Printre persoanele oficiale 
aflate, la plecare, pe aeroportul 
Băneasa se afla șî baronul Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București.

Georgescu, adjunct .............
Iui energiei electrice, loan Mo- 
raru, adjunct al ministrului să
nătății, oameni de știință, spe
cialiști.

Expoziția, care cuprinde as- 
ficcte ale dezvoltării cercetări- 
or și aplicațiilor pașnice ale 

energiei atomice în Canada, 
este deschisă zilnic între orele 
11 și 19 pînă la 16 martie.

în sala I.R.R.C.S. din Capi
tală s-a deschis luni la amiază 
expoziția „Atomul în Canada", 
organizată de Ambasada Cana
dei la București, cu sprijinul 
Comitetului român pentru ener
gia nucleară.

La deschidere au participat 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Adrian

La Inspectoratul general al 
miliției din Capitală a avut 
loc luni o consfătuire privind 
problemele actuale ale circu
lației rutiere din țara noastră, 
la care au luat parte repre
zentanții unor ministere, in
stituții și organizații centrale, 
ai presei, radioului și televi
ziunii.

în cadrul discuțiilor, la care 
au luat parte numeroși specia
liști și cadre de conducere 
din ministere și instituții cen
trale, au fost făcute o serie de 
observații și propuneri meni
te să ducă la îmbunătățirea 
circulației pe drumurile publi
ce, mai ales în cursul acestei 
veri, cînd țara noastră va avea 
un trafic turistic internațional 
mult mai mare decît în anii 
trecuți.

a
prezent! în sală — printre 
și constructori 
hidroenergetic „Porțile de Fier'
— știau despre fostul nostru 
international că a practicat fot
balul. Sala a făcut cunoștință 
mai întîi cu atletul Călinoiu. 
Da, da, cu atletul Călinoiu care 
în 1945 a fost chiar campion 
național de juniori ! In căuta
rea marii sale vocații, fotbalul, 
Călinoiu a mai fost încercat și 
de alte „muze". Baschetul și 
voleiul erau cît pe-acl să-1 ră
pească fotbalului, dar antre
norul Steinbach le-a învins.

Intîlnirile 
preferați și 
prin aceasta 
cativ se situează pe prim plan,
— adevărate fișe de etică și so
ciologie sportivă. Ele aduc în 
fața tinerilor nu numai portrete
le fizice ale unor oameni care au 
dăruit și dăruiesc ani de mun
că arenei, ci adevărate portre
te morale, adevărate modele 
de viață.

Cîte momente, întîmplări — 
unele plăcute altele mai puțin 
plăcute — nu poți evoca atunci 
cînd te numești Coioman Braun 
și cînd ai consacrat fotbalului 
peste 40 de ani din viată ?

Ion Cernea vrînd-nevrînd, a 
susținut în cadrul întîlniril 
„actualitatea" la zl. Șl a făcu
t-o, spre satisfacția celor pre- 
zenți, ape.lînd la fapte simultane 
cu evenimentul. Vorbind cu 
căldură despre acest sport al 
bărbăției șl curajului, fostul 
campion mondial de lupte a 
spus. „Avem o tradiție în acest 
sport și mă bucur că actua-la 
generație a acoperit-o de... aur 
la campionatele mondiale din 
Argentina". .Metafora — cu eco-

♦ în ziua a doua a cam
pionatelor mondiale de lup
te tinere, la categoria 90 kg, 
F«ucise Bolla (România) a 
pierdut la puncte în fața lui 
MSunkbat (R.P. Mongolă) și 
a foșt eliminat din concurs.
om-

(Urmare din pag. I)

extirpă răul. Sub acțiunea 
ei tăioasă, florile sterile de 
tot felul, care cresc pe co
pacul viu al personalității 
autentice, se ofilesc și dispar. 
Dacă opinia publică „nu trage 
cu ghiulele la nesfîrșit" (vezi 
articolul anterior al seriei), ea 
are. în schimb, o tragere lungă, 
o deschidere deosebită a tra
iectoriei. Este irezistibilă, pen
tru că — fără a-i displace co
tidianul, fa.ptul mărunt — pre
feră în primul rînd perspectiva 
Șl operația durabilă ; în același 
timp, pentru că este irezistibilă 
în raport cu răul : ea se asoci
ază de regulă, voinței colecti
ve, structurează această voință 
și o impune.

Investigațiile întreprinse au 
evidențiat larga sferă de cir
culație a opțiunii valorice pen
tru inteligență și îndeplinirea 
datoriei. Iată o asociere fericită 
de valori. Nu numai pentru că 
se completează reciproc, — 
prima din perspectivă intelec
tuală, cea de a doua din pers
pectivă morală — ci șl pentru 
că realizarea optimă a fiecăreia 
dintre cele două presupune re
lația directă dintre ele. înde
plinirea datoriei, la cotele su
perioare ale participării, este 
un însemn al „consumului" 
sporit de inteligentă. Reciproc, 
inteligența care nu se vrea pe 
sine sterilă, ci fecundă, își gă
sește cadrul optim de manifes
tare în registrul datoriei profe
sionale.

Inteligența șl îndeplinirea 
datoriei formează un cuplu va
loric în al cărui spațiu de vari
ație se înscrie principalul fas
cicul al căutării individului în 
grup. Prin aceasta ele contri
buie direct la stîrnirea opiniei 
colective. Vor fi unii, poate, 
care vor gîndi altfel : porțile 
dialogului sînt deschise. Cert 
este însă un fapt: independent

mobilurile și factorii gene- 
sale. opinia publică joacă 
rol deosebit în menținerea 
consolidarea echilibrului

de 
zei 
un 
și 
oricărui grup social. Datele an
chetei arătau că inteligenței și 
îndeplinirii datoriei i se asocia
ză adesea colegialitatea. Simp
tomatic : 
chiag al 
puternic, 
Unitatea 
totodată 
opiniei. Ca izvor, pentru că îi 
oferă liantul obiectiv al ra
porturilor dintre indivizi. Ca 
produs, pentru că opinia, acțio- 
nînd modelator asupra fiecă
ruia în parte, nu face aceasta 
orioum, ci potrivit 
de coeziune 
lectivului.

colegialitatea este un 
grupului, un coeziv 

un factor de echilibru, 
colectivului apare 

ca izvor și produs al

cerințelor
și echilibru ale co

dintre sportivii 
tineri sîpt — șl 
efectul lor edu-

Semigreul ION MONEA, me
daliat cu argint la J.O. a cîș- 
tigat prin abandon, duminică, 
în fața iugoslavului Merco- 
vici, la Belgrad. Vechiul său 
rival, Trandafir (stingă), în 
urmă cu un an, nu i-a putut 

rezista nici el...
Foto : VIOREL RABA

1

sine a colectivului. Departe 
a fi marginală, superficială, 
o instabilitate ce ne-ar pu- 
face s-o privim cu mai pu

se

de 
de 
de 
tea 
tină atenție, opinia publică 
dovedește a fi esențială, pene
trantă în raport cu resorturile 
cele mai adinei ale vieții co
munitare. V-ați gîndit oare, 
stimați cititori, la acest aspect 
atunci cînd ați simțit cîteodată 
că vă învăluie unda comodă a 
unei anume indiferențe fată de 
cei din . jur. față de grijile, pa
siunile. bucuriile sau durerile 
lor ? Poate că cei mai mulți ar 
răspunde afirmativ Ia această 
întrebare. Șl în acest caz — 
s-ar impune o altă întrebare : 
dacă v-ati gîndit realmente, 
cum ați procedat, cum v-ați 
exprimat pe voi înșivă în colec-

argint și bronz la 
mondiale...
ore de discuții. 

Bogdan, președin- 
judetean pen- 

a

El a exprimat

ul imediat în sală — a trebuit 
susținută de o scurtă prezentare 
a noilor sportivi români meda
liat! cu aur, 
campion ațele

După trei 
Constantin
tele Consiliului 
tru educație fizică și sport, 
tras cortina peste acest pasio
nant dialog,
mulțumiri celor trei glorii ale 
sportului nostru pentru „bucu
ria de a-i fi avut oaspeți în 
mijlocul tinerilor din orașul 
nostru, pentru emoționantele 
întîmplări evocate".

ROELANTS ÎNVINGĂTOR 
h
• La Waregem s-au dispu

tat întrecerile campionatu
lui de cros al Belgiei. Titlul 
de campion a revenit cunos
cutului atlet Gaston Roelants» 
care 
start 
mat 
Van
Holsbeeke.

I.a actuala ediție 
pionatului au luat 
300 de atleți.

a dominat ctjrșa ,de la 
pînă la sosire. L-au ur- 
în clasament Polleunis, 
Butsele, Goris și Van

a cam- 
startul

Ultimele confruntări interna
ționale ale baschetballștllor no
ștri ne-au îndemnat să concen
trăm în cîteva rînduri unele în
trebări șl probleme care îi fră- 
mîntă de ani de zile, pe t." 
admiratorii sinceri 
sport dinamic 
întrucît baschetul 
mai constituit obiectul unui ar
ticol apărut în „Scînteia tine
retului". considerațiile noastre 
se vor referi, în principal, la o 
serie de aspecte ale selecțio
nării, pregătirii și evoluției bas- 
chetbaliștilor.

După cum se știe, la ultimele 
campionate europene, reprezen
tativa României a ocupat locul 
5, performantă considerată ex
cepțională și fiind în realitate 
foarte valoroasă — dacă ținem 
seama de condițiile de pregătire 
și evoluție ale sportivilor noș
tri, de deficiențele diverse și 
numeroase care frînează de 
multă vreme dezvoltarea aces
tui sport. Un alt rezultat bun a 
fost și locul secund ocupat de 
reprezentativa noastră la Balca- 

•niada de la Izmir, după cum la 
fel de valoroase sînt și victoriile 
clare obținute de Dinamo Bucu
rești și Steaua în fața unor for
mații din elita continentală 
cum sînt „Fides" Napoli și 
,.Spartak" Brno. Aceste rezultate 
dovedesc posibilitățile reale de 
care dispun baschetbaliștii ro
mâni.

Atunci ? De ce nu se afirmă 
încă baschetul nostru pe arena 
internațională ? De ce avem 
săli goale la majoritatea meciu
rilor de baschet ? De ce n-am 
avut curaj nici măcar să ne 
gîndim să participăm la Jocu
rile Olimpice ? De ce obținem 
victorii în unele întîlniri, dar nu 
putem spera la bilanțuri gene
rale favorabile echipelor noas
tre ?

încercăm în rîndurile de mai 
joa să .răspundem pe cît ne stă 
nouă în putință, la aceste între
bări.

O primă carență a baschetului 
românesc constă, după opinia 
noastră, în modul defectuos de 
organizare a sistemu’ui compe- 
tițional și aceasta sub două as
pecte. E vorba mai mai întîi 
de disproporția valorică dintre 
formațiile angrenate în campio
natele divizionare, atît la A cît 
și la B. în divizia A se contu
rează clar trei grupe de echipe :

1. Dinamo si Steaua — ambele

. toți
ai acestui 

și spectaculos, 
feminin a

GH. BĂLAȘA

• • • •
me de răspunsuri, de situații 
și reacții posibile (sau trăite 
cîndva) ale subiecților care au 
fost cuprinși în focarul anali
zei. Toate au însă ceva comun: 
tendința de a acționa, de a nu 
lăsa opinia la o realitate „în 
sine", nefinalizată, nefructifi
cată. Trecerea de la opinie la 
acțiune este, fără îndoială, grea. 
Dar necesară pentru a împlini 
plenar personalitatea. Vîrsta ti
nereții tinde, prin specificul ei, 
la parcurgerea integrală a dru
mului de la concepere la act. 
Este o vîrstă căreia îi este „foa
me" de actualizare, de acțiune. 
Acest potențial uman nu trebu
ie. în nici un chip, împiedicat 
să se realizeze sau neglijat în 
vreun chip oarecare. Pe traiec
toria opinie-acțiune trebuie să

fundamentul personalității. Iar 
personalitatea însăși devine 
focalizator* al opiniilor. Spu
neam, la începutul acestor rin- 
duri, că — alături de căutarea 
valorilor în colectiv — dega
jarea indivizilor prestigioși 
reprezintă un izvor de generare 
a opiniilor. Dorim, în legătură 
cu aceasta, a atrage atenția 
asupra unui fapt, reflectat anu
me și în dateto anchetei între
prinse : raportul dintre struc
tura „formală" și cea „infor- 
mală" a colectivului (de elevi, 
studenți, muncitori etc.), dintre 
liderii oficiali și cei neoficiali. 
Necoincidența între cele două 
structuri. între nucleul de indi
vizi investiți cu anume funcții 
și îndatoriri în colectiv și nu
cleul de indivizi realmente

Șl TU EȘTI OPINIA PUBLICA!
care, parcurgîndCititorul

acestă rînduri. va medita asu
pra lor. va fi înclinat desigur 
să caute în propriul său mediu, 
în propriul său colectiv de 
muncă si viată triunghiul inte
ligentă — îndeplinirea datoriei
— colegialitate. Este un exerci
țiu la care, de altfel, îl îndem
năm. Căutarea sa nu va fi de 
prisos. La capătul ei va putea 
defini valoric propriile 
lății, șl pe el însuși —
— în cadrul acestora, 
forma o opinie, și — 
caz — opinia sa va
cu un examen al conștiinței : 
cît și cum dă el, prin contribu
ție personală, la realizarea tri
unghiului amintit în mediul său 
de viață imediat, în primul rînd 
în cel profesional.

Opinia publică se asociază, 
așadar, dobindirii conștiinței

sale re- 
din nou 
I se va 
în acest 
coincide

luat în 
viață ? 
supune

tiv ? Ce atitudine ați 
diverse împrejurări de 
Nu voim a abuza în a 
atenției dv. cerința unei autoa
precieri critice. Voim numai să 
marcăm un adevăr căruia inves
tigația întreprinsă a căutat să-i 
alimenteze 
te autentice 
anume acela 
lă, integrată 
mîne la jumătatea 
„amputează" personalitatea dacă 
nu se asociază atitudinii, acțiu
nii corespunzătoare. ..Dacă se 
Intîmplă cuiva o nedreptate, 
Intervenit! personal sau lăsați 
pe altcineva să o facă ?“, „Dacă 

nu se repară, ce 
— iată cîteva 

investigației,

vitalitatea cu fap- 
și semnificative : 
că opinia persona- 
celei comune, ră- 

drumului,

nedreptatea 
atitudine aveți ?" 
dintre direcțiile 
soldate cu un stoc de date em
pirice, interesante și semnifica
tive. A apărut o varietate anu-

intervină mîna educatorului. 
Dar nu pentru a o fragmenta, 
ci pentru a-i da împlinire și 
continuitate. Actionînd, fie
care va putea spune că „și el 
este opinia publică". Tînărului 
îi place să vorbească „la pre
zent". Mai mult, lui îi place să 
știe că ceva este, nu că poate fi 
cîndva. Are din acest punct de 
vedere o anume nerăbdare. 
Construindu-și o opinie perso
nală față de tot ceea ce se pe
trece în jur șl eonexîndu-se ce
lorlalți. va găsi resurse în plus 
pentru actualizare, pentru ac
țiune și realizare. Este un ade
văr spre care au tins pentru 
a-1 demonstra și datele inves
tigației întreprinse. Este un ade
văr pe care, de asemenea, îl 
sununem meditației cititorului. 
Intre a opina șl a acționa se 
construiește o bună parte din

prestigioși este sursa unor difi
cultăți considerabile în statua
rea unei veritabile opinii colec
tive. Pentru că — aeumulînd 
aprecierile unanime ale celor
lalți și dispunînd deci de o anu
me autoritate — liderii reali 
pot trage colectivul într-o di
recție, în timp ce liderii de 
drept acționează pentru mobi
lizarea celorlalți într-o altă di
recție. Se va naște a'stfel un 
cîmp de forțe, un joc și un 
unghi de sensuri căruia cu greu 
i se poate găsi 
opinii totale și ______ ___
de ce socotim că investigația a 
atlas anume atenția asupa 
stimulentului puternic pe care 
îl constituie, pentru gendrarea 
curentnlul de opinie înnoitor, 
unitatea funcțională a colecti
vului însuși. Ideea aceasta am 
verlflcat-o adesea prin cerceta-

formula unei 
unitate. Iată

re științifică riguroasă. Ea 
este, socotim noi realmente o W 
teză și nu o ipoteză. De aceea, 
vom solicita cititorului să gin- 
dească nu numai asupra ei ca 
atare, ci asupra stărilor de fapt 
corespunzătoare din 
colectiv de muncă.

Desigur. în fiecare 
de tineri mecanismele i 
liderilor de opinie t‘ 
nuanțate și complexe, 
însă o premisă generală, puter
nică, pe temeiul căreia se poa- a 
te acțiu.na astfel îneît liderii de ™ 
drept să coincidă cu cei de 
prestigiu : aceasta constă în de- 
mocratismul vieții noastre co- Q 
munitare, ale cărui prelungiri 
în toate sferele 
claie se înscriu ,... ___________
care cuprind și cele mai mici 
colective umane. Desemnarea 
democratică a liderilor oficiali, a 
astfel îneît ei să întrunească W 
opiniile tuturor, implică însă 
un exercițiu al responsabilită- _
ții, o răspundere morală dubla- 9 
tă Me o întemeiată judecată de 
valoare. Această răspundere 
aparține fiecărui membru al A 
colectivului, ea trebuie formată 
și educată, modelată într-un 
asemenea chip îneît acest co- A 
lectiv să fie în stare să aleagă " 
pe cei ce întrunesc într-adevăr 
un sumum de calități pentru a a 
fi respectați, iubiți, urmați. Pe W 
acest drum opinia colectivă poa
te acționa asupra ei însăși, se 
poate autoconstrui diriguită 
de educatori, sau susținută de 
cei a căror experiență atinge 
cote valorice superioare.

Să folosim, așadar, premisele 
■ democratismului prin mijloci
rea responsabilităților. Opinia A 
comună va genera astfel coin- ” 
cidența structurii formale șl a 
celei informate a colectivului, Q 
de realitatea căreia depinde în 
bună măsură funcționarea op- 
timă a mediului educativ.

cu un cap peste formațiile de 
la mijlocul clasamentului.

2. Rapid București. Politehni
ca București, Universitatea Cluj, 
Universitatea Timișoara, Poli
tehnica Galați și I.E.F.S.

3. Farul, I.C.H.F., Politehnica 
Brașov și Politehnica Iași, e- 
chipe submediocre, departe de 
pretențiile primei divizii națio
nale.

In aceste condiții considerăm 
inutilă reunirea în aceeași di
vizie a celor 12 echipe și soco
tim imperios necesară reorga
nizarea sistemului competițio
nai după unicul criteriu vala
bil — valoarea formațiilor.

Aceasta ar facilita și planifi
carea unui calendar competițio
nai mai bogat ; cele 6—8 echipe 
„de elită" care ar fi cuprinse 
în prima divizie s-ar putea în- 
tîlni mult mai des între ele 
ceea ce ar duce la ridicarea ni
velului valoric al fiecărei for
mații și. implicit, la creșterea 
spectacolului sportiv. Un ase
menea sistem' ar avea ca efect 
rodarea jucătorilor buni, pune
rea lor în condiții mai apropi
ate de cele în care se desfășoară 
competițiile internaționale, ar 
crea posibilitatea afirmării mai 
rapide a jucătorilor tineri, chiar 
lichidarea penuriei de jucători 
în care se zbat de multă vreme 
echipele noastre fruntașe. No 
gîndim, chiar. Ia posibilitatea 
organizării unui sistem compe- 
tițional care să cuprindă mai 
multe tururi — așa cum se pe
trec lucrurile la handbal, alter- 
nînd programarea pe etape cu 
tnrncele disputate prin rotație 
in toate orașele capabile să asi
gure condiții optime de desfășu
rare și de propagandă a bas
chetului în rîndurile publicului. 
Si asemenea orașe sînt : Cluj, 
Timișoara, Galați, Brașov, Con
stanța etc. Astfel ar fi rezolvată 
și cea de-a doua mare deficiență 
a actualului sistem competițio
nai, constind in numărul mio 
de meciuri programate, în dis
putarea doar săptămînaiă a eta
pelor. Cu numai 22 de meciuri 
pe an plus cele 8—10 
ciuri din diverse 
turnee jucătorii nu pot decît 
să se plafoneze. Credem că un 
bun sistem competiționai tre
buie să asigure fiecărei echipe 
minimum 50—60 de evoluții pu
blice anual. Numai astfel se va 
putea înlătura inechitatea valo
rică dintre garniturile primei 
divizii, numai astfel se va putea 
lărgi baza de echipe puternice, 
capabile să asigure un număr 
suficient de jucători buni lotu
rilor naționale.

Defecțiuni hotărîtoare se ma
nifestă și pe planul selecției și 
creșterii jucătorilor. Actuala di
vizie B, care prin destinație ar 
trebui să fie o pepinieră a bas
chetului românesc, este mai de
grabă nn refugiu călduț pentrn 
jucătorii plafonați, lipsiți de 
orice perspectivă de evoluție, un 
adevărat „cimitir al elefanți
lor" în care vin „să moară" 
multe elemente care sc anun
țau adevărate speranțe ale bas
chetului nostru. Aceasta face ca 
întrecerile din divizia secundă 
să îndepărteze — prin specta
colele penibile pe care le oferă 
— publicul de terenurile de 
baschet. Cine a urmărit evolu
ția unor formații ca „Unio" Satu 
Mare, „Constructorul" Arad, 
„Petrolul" Ploiești. „Progresul" 
București sau „Știința" Petro- 
șeni și-a putut da seama că ju
cătorii acestor eohlpe practică 
baschetul pentru a mai da jos 
din kilogramele adunate șl în 
nici un caz pentru a obține vreo 
performanță. Puținii tineri care 
activează în aceste echipe nu 
au, desigur, nimic bun de învă
țat. în condițiile în care între
cerile din divizia secundă nu 
fac altceva decît să satisfacă 
mărunte ambiții locale și să 
aducă, prin rotație, în fiecare 
an în divizia A o echipă sub
mediocră, dinainte condamnată 
Ia retrogradare. Oare e cel mai 
nimerit mod de a cheltui fon
durile cluburilor și ale Federa
ției române de baschet ? Nu ar 
fi mult mai utilă și mai eficace 
organizarea unor competiții lo
cale interjndețene urmînd ca 
promovarea tn prima divizie să

me- 
cupe și

fie asigurată prin turnee de ca
lificare ? Fondurile existente 
și-ar putea găsi o utilizare mal 
eficientă prin închegarea unul 
sistem competiționai al junio
rilor, bazat pe aceleași criterii 
statornicite pentru organizarea 
primei divizii. Sau. în eventua
litatea menținerii unei divizii 
secunde, ar trebui introdusa 
anumite baremurl obligatorii 
privind talia și virata jucători
lor. Ar fi poate nimerit ca, în 
acest caz nici o echipă să nu 
poată folosi decît maximum 
2—3 jucători în vîrstă de pesta 
25 de ani și cel mult trei jucă
tori cu înălțimea sub 1,85 m. 
Numai așa divizia secundă și-ar 
putea îndeplini menirea sa da 
bază de selecție și de creștere 
a jucătorilor tineri, de „tram
bulină" spre marea perfor
manță a elementelor înzestrate.

De altfel, e de remarcat că 
tn legătură cu „foamea" de ju
cători care stăpinește la ora ac
tuală baschetul nostru, o răs
pundere însemnată revine ma
rilor cluburi, care nu manifestă 
preocupări pentru creșterea de 
jucători proprii, preferind mai 
degrabă să recruteze „merce
nari" din rîndurile elementelor 
talentate apărute în alte echipe. 
Spre exemplu. Steaua are cei 
mai buni jucători în Iekeli, 
Savu, Tarău și Nosievici, pro
venit! de la diverse echipe ca 
de altfel și Czmor, Barau și Mi
hai Popa. Deci 7 jucători din 
actuala garnitură a Stelei și-au 
făcut ucenicia la alte echipe. 
Dinamo București contează în 
majoritatea timpului, de aseme
nea, pe aportul decisiv al lui 
Diaconescu, Albu, sau Cernea, 
proveniți din alte formații.

Politica egoistă, lipsită de 
perspectivă a cluburilor in do
meniul creșterii jucătorilor și în 
primul rînd a jnnidrilor s-a 
repercutat negativ asupra, alcă
tuirii echipei naționale care a 
fost, credem, una din. puținele . 
care la ultimele campionate 
europene nu a cuprins nici un 
Jucător sub 20 de ani.' Aceasta 
pentru că, realmente; nitl unul 
dintre cluburile primei divizii 
nu a putut oferi atunci, națio
nalei un jucător de această 
vîrstă selecționabil. Pe ce în
locuitori ai Iui Albu, Nosievici, 
Savu, Diaconescu, care vor pă
răsi peste 3—t ani activitatea 
competițională, contează basche
tul nostru ? In zadar l-am1 căuta 
pe băncile rezervelor. Cu ex
cepția cîtorva echipe (Politeh
nica București, I.E.F.Ș.) nu i-am 
găsi, nici printre rezerve'.

Formațiile noastre diviziona
re preferă să-și asigure servi
ciile unor jucători rutinațl, ui- 
tînd că miine vor fi în situa
ția dlnamoviștiior bneureșteni, 
lipsiți de rezerve Ia valoarea 
titularilor, a „Farului" din'Con
stanța, care merge in depla
sări cu maximum 8 jucători sau 
a Rapidului care prezintă pe 
teren un „cinci" de bază cu o 
medie de vîrstă de circa 30 de 
ani ! Plafonul ridicat în jurul 
căruia oscilează media de vîrstă 
a majorității formațiilor din 
prima divizie, constituie, de alt
fel, principalul impediment în 
calea adoptării unor sisteme 
moderne, dinamice, eficace, 
spectaculoase. Evident, cu prea 
mulți „bătrîni" în formație, nici 
un antrenor nu-șl poate permi
te o apărare „presing", atacuri 
scurte, în viteză, contraatacuri 
spectaculoase. Poate este și a- ■ 
ceasta una dintre cauzele pen
tru care antrenorii noștri se în- 
căpățînează să aplice o concep
ție tactică de domeniul trecu
tului. obligîndu-ne să asistăm 
la atacuri lungi, intre 20 și 25 
de secunde în medie, Ia pregă
tiri interminabile, enervante și 
obositoare ale aruncării la coș. 
Alin Savu și Mihai Albu, cei 
doi jucători selecționați în echi
pa continentului, au relatat pe 
baza acestei experiențe, la timpul 
potrivit, despre sistemul de joc 
modern, bazat pe atacuri scurte, 
de maximum zece secunde, 
aruncări multe la coș și pe ur
mărire colectivă la ambele pa
nouri.

pe
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Delegația 
română 

în Australia
SYDNEY 10 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, conducătorul delegației 
guvernamentale române, care 
face o vizită în Australia la 
invitația guvernului acestei 
țări, a avut luni o întrevede
re cu guvernatorul statului, 
New South Wales, Sir Roden 
Cutler. Cu această ocazie s-a 
procedat la un schimb de pă
reri asupra evoluției relațiilor 
româno-australiene, evidenți- 
indu-se posibilitățile existente 
și dorința reciprocă de a dez
volta schimburile economice 
dintre cele două țări.

în aceeași zi, Gheorghe Ră- 
dulescu a făcut vizite primu
lui ministru adjunct al statu
lui, C. B. Cutler, ministrului 
educației științei și primar al 
orașului Sydney, H. V. Treatt, 
cu care a purtat discuții asu
pra unor probleme de interes 
comun. Totodată, oaspeții ro
mâni s-au întîlnit cu conduce
rea marelui concern „Colonial 
Sugar Refining Co. ltd“. Au 
fost examinate aspecte con
crete ale schimburilor comer
ciale și ale cooperării econo
mice dintre acest concern și 
întreprinderile române de co
merț exterior. în cinstea dele
gației române conducerea 
concernului a oferit un dejun 
la care au participat membri 
ai guvernului din statul New 
South Wales, reprezentanți ai 
cercurilor economice, indus
triale și bancare, din orașul 
Sydney. La solicitarea gazde
lor, membrii delegației româ
ne au făcut o expunere asu
pra proiectelor României în 
domeniul dezvoltării economi
ce și al principalelor aspecte 
ale comerțului nostru exterior.

Inlr-o secție a uzinei de tractoare din Kiyang (R.P.D. Coreeană)

Dilema „Sentinel”
Vn purtător de cuvint al Ca

sei Albe a anunțat că președinte
le Nixon a examinat la sfirșitul 
săptămînii trecute împreună cu 
principalii săi consilieri problema 
oportunității adoptării sistemului 
de apărare cu rachete antibalis- 
tice „Sentinel". El a precizat că 
președintele va anunța hotărîrea 
luată in cursul acestei săptămîni.

După cum relatează agenția 
V.P.I., Nixon se află în fața unei 
alternative dificile în condițiile 
în care se intensifică presiunile 
acelor membri ai Congresului 
care se pronunță împotriva a- 
cestui proiect. Potrivit agenției 
Associated Press, o anchetă între
prinsă în rindurile celor 100 de 
membri ai Senatului S.V.A. a a- 
rătat că 47 dintre ei se opun alo

„Nordek" sub focul criticii
ÎN NORVEGIA se exprimă 

opinii critice față de proiectul 
„Nordek", care vizează înfiin
țarea unei uniuni economice a 
țărilor nordice. Multe comenta
rii au stîrnit recent în presa 
norvegiană declarațiile minis
trului comerțului Willoch, care 
a atras atenția asupra implica
țiilor negative pe care le-ar a- 
vea realizarea planului Nordek 
asupra economiei și politicii ță
rilor scandinave.

Ziarele norvegiene „AFTEN
POSTEN" și MORGENBLA- 
DET“ au susținut punctul de 
vedere al lui Willoch. Unul din
tre cei mai cunoscuți comenta
tori ai presei norvegiene, Frank 
Berjcrholt, a atras atenția în 
„MOEGENBLADET" că planu
rile privind realizarea unei uni

începerea activității grupului de lucru 
pentru pregătirea materialelor 

în vederea consfătuirii partidelor 
comuniste si muncitorești* ->

Miting al patrioților într-una 

din zonele eliberate din 

Mozambic

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță: La 10 
martie și-a început la Moscova 
activitatea grupul de lucru pen
tru pregătirea materialelor în 
vederea consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești, în 
conformitate cu înțelegerea la 
care s-a ajuns la ședința Comi
siei pregătitoare de la Budapesta 
din toamna anului 1968.

★
Luni au părăsit Bucureștiul 

plecînd spre Moscova, pentru a 
participa la lucrările grupului de 
lucru, tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, prim adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 

cării fondurilor uriașe destinate 
proiectului „Sentinel", 24 se pro
nunță în favoarea realizării lui, 
și alți 29 nu și-au exprimat încă 
vreo părere. Agenția precizează 
că cei 47 de oponenți „repre
zintă o creștere considerabilă fa
ță de numărul de 34 de sena
tori care în iunie anul trecut 
au sprijinit amînarea proiectului".

Mai mulți congresmeni, prin
tre care Fulbright și Kennedy, a- 
preciază că traducerea în viață 
a acestui proiect nu va face de- 
cît să complice tratativele în ve
derea unei reduceri a cursei în
armărilor pe plan mondial, iar su
mele solicitate ar putea fi majo
rate în detrimentul unor progra
me civile.

uni nordice trebuie judecate în 
primul rînd din punct de vedere 
politic. „Un acord privind o u- 
niune vamală, se spune în arti
col, cere condiții politice, care 
duc la subordonarea întregii re
giuni scandinave organizației 
N.A.T.O. Din punct de vedere 
economic, această regiune ar 
nrma să fie anexată Pieței co
mune.

In articol se menționează în 
continuare că politica externă 
de neutralitate a Finlandei șl 
Suediei va fi complet subordo
nată în urma realizării unui 
astfel de proiect, politicii pute
rilor occidentale. „Este ușor de 
imaginat că aceasta va duce la 
o încordare politică neașteptată 
în Europa de nord", aprecigjă 
comentatorul.

Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București 
și membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Șere- 

metievo, au venit în întîmpinare 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., L. H. Tolkunov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., G. A. Kiselev, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

A fost de față Ion Ciubotaru, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Moscova.

Situația din 

Guineea Ecuatorială
Deși recenta tentativă de lo

vitură de stat a fost anihilată, 
iar forțele fidele președintelui 
Macias sînt deplin stăpîne pe si
tuație, în Guineea Ecuatorială 
continuă să domnească o stare 
de tensiune și iritare, provocată 
de prezența în țară a unor uni
tăți militare spaniole (trimise re
cent de guvernul de la Madrid, 
pentru a-i apăra, chipurile, pe 
cetățenii spanioli care trăiesc la 
Santa Isabel). Duminică dimi
neața, a declarat președintele Ma
cias în cadrul unei conferințe de 
presă, la Santa Isabel, capitala 
țării, au avut loc ciocniri între 
garda națională ți unitățile spa
niole, dar nu s-au înregistrat vic
time.

Concluzii la Basel
Francul francez nu este într-o situație atît de gravă în

eît să aibă nevoie de sprijin internațional. Aceasta pare să 
fie concluzia la care au ajuns guvernatorii băncilor centrale 
ale principalelor puteri financiare, întruniți duminică la 
Basel.

Participanții la reuniune au 
stabilit că Franța dispune de su
ficiente rezerve pentru a face 
față momentan presiunilor spe
culative asupra francului, iar 
măsurile severe de control al 
schimburilor împiedică cu des
tulă eficiență o scurgere masivă 
de capital din Franța spre străi
nătate. In opinia guvernatorilor, 
așa cum a subliniat Karl Bles
sing, președintele Băncii Fede
rale a Germaniei occidentale, si
tuația este mai puțin serioasă 
decît ar rezulta din relatările 
presei. De altfel, se precizează că 
Franța nu și-a exprimat intenția 
de a apela la creditul de 2 mi
liarde dolari ce i-a fost acordat

■ ■■■■■■■■■I

0 EXPOZIȚIA ROMA
NEASCĂ organizată la Tîr- 
gul internațional de la Leip
zig a fost vizitată de Horst 
Soelle. ministrul relațiilor 
economice externe al R. D. 
Germane, precum și de Hana 
Bahr, președintele de onoare 
al Camerei de Comerț a 
R.D.G. Oaspeții au apreciat 
calitatea exponatelor și și-au 
exprimat satisfacția pentru 
nivelul înalt al produselor 
industriale prezentate și 
pentru evoluția favorabilă 
a relațiilor economice din
tre cele două țări.

La 10 martie Hans Kynast, 
adjunct aii directorului ge
neral al Tîrgului de la Leip
zig, a înmînat directorului 
expoziției românești, Nico- 
lae Vrabie, diploma acordată 
Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, 
pentru 20 de ani da partici
pare consecutivă la Tîrgul 
internațional da la Leipzig.

ORIENTUL
• Gunnar Jarring la Tel Aviv • Reuniunea 

guvernului R.A.U.
TEL AVIV. — Trimisul spe

cial al secretarului general al 
O.N.U., Gunnar Jarring, care a 
sosit duminică la Tel Aviv, a 
avut întrevederi cu Ygal .Allon, 
președinte ad-interim al Consi
liului de Miniștri, și Abba Eban, 
ministrul afacerilor externe. A- 
genția FRANCE PRESSE anunță 
că în cursul convorbirii cu Abba 
Eban, care a durat două ore, tri
misul special al secretarului ge
neral al O.N.U. a expus conținu
tul recentelor discuții pe care 
le-a purtat la Cairo și Amman. 
Un comunicat oficial israelian 
menționează că a fost înmînată 
cu acest prilej o notă a minis
trului afacerilor externe al R.A.U.

CAIRO. — Potrivit agenției 
M.E.N., duminică seara, Ia Cairo, 
a avut loc sub președinția lui 
Gamal Abdel Nasser o reuniune 
a Consiliului de Miniștri, consa
crată examinării situației create 
după intensele dueluri de artile
rie dintre forțele israeliene și e- 
giptene.

Președintele Republicii a anun
țat în cadrul acestei reuniuni 
«uoartex generalului Abdel Mo- 
neim Riad, șeful statului major al 
armatei R.A.U. Generalul Riad se 
afla duminică în zona Canalului 
de Suez într-un post al forțelor 
armate, asupra căruia a explodat 

de băncile centrale în noiembrie 
anul trecut. Guvernatorii au fost 
însă de părere că situația fran
cului s-ar putea deteriora în 
cursul acestei săptămîni.

Reuniunea a examinat și creș
terea vertiginoasă a prețului au
rului pe piața liberă. Nu s-a pu
tut afla dacă Republica Sud-A- 
fricană a fost convinsă să vîndă 
pe piața liberă o cantitate din 
rezervele ei de metal prețios pen
tru a determina o scădere a pre
țului aurului. Se știe că S.U.A. 
depun de mai multă vreme e- 
forturi de a convinge guvernul 
sud-african, care dispune de 
mari rezerve de aur provenit din 
bogatele sale mine, să influen
țeze piața liberă.

Declarația 
Șahului Iranului
• „NICI UN ACORD nu poa

te rămîne în vigoare dacă re
zultatele sale contravin inte
reselor naționale ale tării", a 
declarat Șahul Iranului. Mo
hammed Reza Pahlavi, în aju
nul negocierilor oare urmează 
să aibă loc între Compania na
țională a petrolului iranian șl 
Consorțiul petrolier Interna
tional, care operează în această 
tară. „Nimeni nu are dreptul 
ca Ia adăpostul acordurilor să 
exercite presiuni asupra guver
nului șl să frustreze națiunea 
de drepturile sale de a benefi
cia de bogățiile tării, a subli
niat el. Sînt convins, a arătat 
in încheierea declarației sale 
șahul Iranului, că fiecaro lucră
tor Iranian angajat în industria 
petrolieră este gata să apere cu 
fermitate politica națională in
dependentă a tării".

Protestul M.A.E. 

al R. D. Vietnam
Vn purtător de cuvint al Mini

sterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a protestat ener
gic In legătură cu bombarda
mentele repetate ale artileriei a- 
mericane, care a deschis focul de 
pe mare asupra localității nord- 
vietnameze Vinii Giang, din pro
vincia Vinh Linh, provocînd pier
deri de vieți omenești și pagube 
materiala. Totodată, purtătorul de 
cuvint a arătat că avioane ame
ricane continuă să violeze zilnic 
spațiul aerian al R. D. Vietnam 
ți a cerut ca S.U.A. să pună ca
păt tuturor actelor de încălcare 
a suveranității ți securității R. D. 
Vietnam.

Duminică noaptea și luni dimi
neața, peste 30 de poziții ale tru
pelor americano-saigoneze au fost 
bombardate cu rachete și mortie- 
re de detașamentele Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud — anunță agenții
le de presă occidentale. Acțiunile 
patrioților au fost concentrate 
mai ales în jurul capitalei sud- 
vietnameze, în provinciile Hau 
Nghia și Tay Ninh, precum și în 
împrejurimile localității Ben Luc. 
Instalațiile militare ale trupelor 
saigoneze din orașul Quang Ngai 
au fost supuse din nou unui bom
bardament de către forțele pa
triotice. Totodată, au fost semna
late lupte între unitățile F.N.E. 
și trupele inamice în apropiere 
de Kontum.

APROPIAT

un obuz în timpul duelului de ar
tilerie din această zonă.

într-o declarație făcută ziariș
tilor după încheierea ședințelor 
Consiliului de Miniștri, Moham
med Fayek, ministrul orientării 
naționale, a informat că la reu
niune a fost examinat un raport 
al șefului diplomației egiptene, 
Mahmud Riad, în legătură cu 
actuala situație politică din O- 
rientul Apropiat. Au fost anali
zate, de asemenea, rezultatele 
recentei vizite la Cairo a lui 
Gunnar Jarring,

TEL AVIV. — Ministrul afa
cerilor externe al Israelului, Abba 
Eban, a plecat luni dimineața 
într-o vizită oficială în Statele 
Unite, unde va avea întrevederi 
cu președintele Richard Nixon și 
cu secretarul de stat, William 
Rogers. El va face, de asemenea, 
o escală la Londra, unde va con
feri cu primul ministru, Harold 
Wilson. La plecare, Abba Eban 
a declarat că sprijină în conti
nuare misiunea trimisului special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring.

Lovitură de teatru 

în procesul Ray

James Earl Ray a fost con
damnat luni de Tribunalul din 
Memphis, statul Tennessee, la 99 
de ani închisoare pentru asasi
narea liderului populației de cu
loare, Martin Luther King.

Procesul de la Memphis trebu
ia să înceapă la 7 aprilie, dar ho
tărîrea luată luni de Ray de a se 
declara vinovat — singura mo
dalitate pentru el de a evita exe
cuția pe scaunul electric — a 
modificat desfășurarea procedu
rii. în baza legilor din Tennessee, 
după recunoașterea vinovăției, 
tribunalul a recomandat, în mod 
automat, condamnarea acuzatu- 
tului la 99 de ani închisoare. 
Procesul nu a durat decît trei 
ore și jumătate.

Conform legilor din Tennessee, 
un acuzat condamnat în această 
manieră la 99 de ani închisoa
re poate fi eliberat după execu
tarea unei treimi din pedeapsă.

■ ■■■■■■■■■
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0 PENTAGONUL a început 

duminică transportarea a 2 500 
de parașutiști în Coreea de Sud, 
unde aceștia vor participa Ia 
o serie de manevre comune 
americano-sud-coreene prevă
zute pentru 15-20 martie. La 
exercițiile militare din apro
piere de Seul vor lua parte 77 
de avioane de vînătoare șl 
bombardament din S.U.A.

0 SECRETARUL DE STAT 
ad-interim al afacerilor externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Mișo Pavl- 
cevici, a primit pe ambasadorul 
S.U.A. la Belgrad, Burke El- 
brlck, care l-a înmînat un mesaj 
pentru președintele Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, din partea pre
ședintelui Richard Nixon.

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV Al
UNIUNII INTERNATIONALE A STUDENȚILOR

Redacția noastră a soli
citat tov. Mihail Stoica, 
vice președinte al Consi
liului U.A.S.R., un inter
viu despre recenta sesiune 
a Comitetului Executiv al 
U.I.S.

Ați participat Ia sesiunea Co
mitetului Executiv al U.I.S. care 
și-a desfășurat lucrările între 
21—28 februarie, în stațiunea 
Nisipurile de aur din R. P. Bul
garia. în ce condiții s-a ținut a- 
ceastă sesiune și care au fost 
principalele probleme care au 
format obiectul dezbaterilor ei ?

— Secretariatul U.I.S., care a 
convooat inițial această sesiune 
pentru 10 ianuarie a. c. la 
Cairo, amînînd-o între timp de 
două ori, a hotărît în ultimul 
moment ținerea ei în R. P. Bul
garia, fapt care a făcut ca u- 
nele organizații, care nu au a- 
vut timp să ia cunoștință de a- 
ceastă modificare de ultimă oră, 
să-și trimită delegațiile la Cairo. 
Din același motiv unele dele
gații s-au aflat în imposibilita
te de a participa la această se
siune.

La lucrările sesiunii au luat 
parte delegați a 37 uniuni na
ționale studențești. Pe ordinea 
de zi s-au aflat probleme pri
vind lupta poporului și studen
ților vietnamezi, activitățile 
U.I.S. și dezvoltarea recentă a 
mișcării internaționale studen
țești în lupta împotriva impe
rialismului, în frunte cu impe
rialismul american, a colonialis
mului, neocolonialismului și ca
pitalului monopolist, pentru e- 
liberare națională, reformă uni
versitară, democrație, progres so
cial și pace mondială.

La primul punct al ordinei 
de zi, delegația Uniunii Stu
denților pentru Eliberarea Viet
namului de sud a prezentat o 
informare asupra luptei eroice 
pe care poporul și studenții din 
Vietnam o duc împotriva agre
sorilor americani, asupra vic
toriilor repurtate în această 
luptă.

Raportul Secretariatului U.I.S., 
prezentat de președintele uniu
nii, s-a referit la unele aspecte 
ale activității U.I.S. din ulti
mul an, la situația din mișcarea 
studențească internațională, pre
cum și la o serie de probleme 
ale situației politice internațio
nale, scoțînd în evidență parti
ciparea tot mai activă a stu- 
dențimii progresiste la lupta for
țelor antiimperialiste pentru pace, 
democrație și progres social.

în cadrul dezbaterilor, dele
gațiile participante au reafirmat 
sentimentele puternice de soli
daritate pe care studențimea 
progresistă de pretutindeni le 
nutrește față de eroioul popor 
vietnamez. Condamnînd agresiu
nea americană în Vietnam, 
participanții și-au exprimat con
vingerea că lupta dreaptă a po
porului și studenților vietnamezi 
va fi încununată de succes, ast
fel îneît vietnamezii să poată 
dispune în mod liber și su
veran de dreptul lor imprescrip
tibil de a-și decide singuri 
soarta.

Delegațiile s-au referit, de a- 
semenea, la principalele eveni
mente și probleme politice in
ternaționale ca: securitatea eu
ropeană, evenimentele din O- 
rientul Apropiat, lupta po
poarelor și studenților din colo
niile portugheze și din alte țări 
pentru libertate și independență 
națională, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco
lonialismului, pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru re
forma învățămîntului, pace și 
progres social.

După cîte știm, sesiunea urma 
să decidă și asupra cererilor de 
afiliere la U.I.S. ale cîtorva u- 
niuni studențești naționale ?

— Ca urmare a unor cereri 
de afiliere, Comitetul Executiv 
a hotărît să primească în rîn- 
durile U.I.S. organizațiile stu
dențești din Guatemala și Siria 
și să accepte schimbarea statu

scurt
Evoluția lui 
„Apollo-9"

0 PENTRD A ȘAPTEA șl 
pentru ultima oară în cursul că
lătoriei lor orbitale de zece zile, 
cei trei cosmonauți de pe „A- 
polio-9" au pus în funcțiune 
luni, Ia 17,38 Gmt, motorul prin
cipal al navei cosmice. Pornirea 
motorului, pentru numai 25 de 
secunde, a avut ca scop dublarea 
apogeului și reducerea cu apro
ximativ 10 km a pcrigeului or
bitei. Cosmonauții au continuat 
pe de altă parte fotografierea 
planetei noastre. In cursul zi
lelor precedente, cosmonauții au 
realizat deja 300 de clișee. 

tului organizației din Salvador 
din membru asociat în membru 
plin. în același timp, C.E. al 
U.I.S. a hotărît ca cererile al
tor organizații, ca cele din 
R.A.U., Canada, Yemen, Pakis
tan etc., să fie rezolvate de cel 
de-al 10-lea Congres al U.I.S.

Cum apreciați rezoluțiile a-
doptate de Comitetul Executiv
al U.I.S. în cadrul acestei
reuniuni ?

— Comitetul Executiv ■ a- 
doptat un număr mare de re
zoluții. Au fost astfel adoptate 
o rezoluție cu privire la Viet
nam și un plan de acțiuni de 
solidaritate cu lupta poporului 
și studenților vietnamezi, prin 
care Secretariatul este mandatat 
să ia măsuri practice pentru in
tensificarea acțiunilor de solida
ritate, pentru mobilizarea stu- 
dențimii progresiste la o parti
cipare cît mai mare la „Campa
nia tineretului și studenților pen
tru victoria completă a poporu
lui vietnamez", care se va or
ganiza în acest an.

Secretariatul a fost mandatat 
de asemenea să sprijine campa
nia studențească anti-N.A.T.O. în 
legătură cu cea de-a 20-a ani
versare a creării acestui pact a- 
gresiv. Pe baza hotărîrilor C.E. 
al U.I.S., Secretariatul va pre
zenta viitorului Congres al 
U.I.S. un studiu detaliat al miș-

Interviu cu

MIHAIL STOICA, 

vicepreședinte al 

Consiliului U.A.S.R.

cărilor studențești care au avut 
loc în anul trecut într-o serie 
de țări capitaliste dezvoltate,pt
mind să-și aducă contribuția la 
consolidarea contactelor dintre 
uniunile studențești din aceste 
țări cu organizațiile membre ale 
U-I-S.

Au fost adoptate, de aseme
nea, rezoluții de solidaritate cu 
lupta studenților dintr-o serie 
de țări ca Spania, Portugalia, 
Grecia, Mexic, Argentina, Ve
nezuela, Irak, Maroc etc., pen
tru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru reforma și de
mocratizarea învățămîntului.

Unul din punctele principale 
pe ordinea de zi a sesiunii a 
fost raportul Secretariatului 
U.I.S. privind activitatea orga
nizației. Cum a fost apreciat a- 
ccst raport în intervențiile de
legațiilor participante la se
siune ?

— Așa cum arătam la în
ceput, raportul Secretariatului 
U.I.S. a abordat o serie de pro
bleme care se află în fața miș
cării internaționale studențești. 
Din păcate însă, marea majori
tate a delegațiilor s-a referit în
tr-o mică măsură la fondul pro
blemelor ridicate de rapoarte. 
De asemenea puțini vorbitori au 
analizat activitatea U.I.S. și a 
organelor sale exeoutive.

Trebuie menționat în același 
timp că unele delegații și-au ex
primat nemulțumirea față de fe
lul în care au fost prezentate 
și tratate în raportul Secretaria
tului U.I.S. o serie de eveni
mente politice, unele acțiuni or
ganizate de U.I.S. sau la care 
aceasta a participat, precum și 
față de unele aspecte ale acti
vității U.I.S. Vorbitorii au scos 
cu acest prilej în evidență ne
cesitatea îmbunătățirii activității 
U.I.S., a organelor sale execu
tive, astfel îneît această orga
nizație internațională largă, care 
grupează în prezent 89 de u- 
niuni naționale, să exprime pre
ocupările, năzuințele și aspira

0 DUPĂ CUM relatează 
agenția JIJI PRESS, primul 
ministru japonez, Eisaku Sato. 
s-a pronunțat in cadrul unei 
ședințe a Comitetului bugetar 
in favoarea unei reglementări 
treptate a problemelor nesolu
ționate încă între Japonia șl 
Republica Populară Chineză. 

Luni a avut loc Ia Rawalpindi prima intîlnire dintre pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, și lideri ai unor partide 
de opoziție. Reuniunea consacrată examinării evoluției sl-> 
tuației politice actuale din Pakistan are loc Ia inițiativa 
șefului statului. La sfirșitul întrevederii, Comitetul de ac
țiune democratică ce grupează opt partide de opoziție din 
Pakistan, a dat publicității un comunicat în care a propus 
două principii care trebuie să stea la baza reformelor consti
tuționale cerute de opoziție : instituirea unui sistem federal 
și parlamentar cu o autonomie regională și sufragiu universal 
direct pentru alegerea adunărilor naționale și regionale.

țiile tuturor organizațiilor pe 
care le reprezintă, să aibă ca
pacitatea de a se adapta la noi
le condiții din lume și din miș
carea studențească internaționa
lă, să ia în considerare, la sta
bilirea programului de activi
tăți, condițiile diferite, specifice 
în care organizațiile membre își 
desfășoară activitatea.

în încheiere, am dori să ne 
vorbiți mai po larg despre ac
tivitatea delegației U.A.S.R. la 
această sesiune .

— Delegația U.A.S.R. a avut 
o prezență activă în cadrul se
siunii C.E. al U.I.S., exprimînd 
poziția U.A.S.R. față de pro
blemele aflate în discuție. Sco
țînd în evidență faptul că forțe 
uriașe se ridică astăzi în fa
voarea dezvoltării progresiste a 
lumii, delegația a subliniat că 
în cadrul acestor forțe un rol 
important revine și studențimii 
progresiste, care participă activ 
și puternic la marile evenimen
te sociale și politice, la lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu
lui, pentru instaurarea unui cli
mat de destindere și cooperare 
între popoare, pentru recunoaș
terea dreptului fiecărui popor, 
mare sau mic, de a fi singurul 
stăpîn al soartei sale.

Reprezentanții U.A.S.R. au 
reafirmat solidaritatea activă a 
studenților români cu lupta e- 
roică a poporului și colegilor 
lor vietnamezi, au condamnat a- 
gresiunea americană în Vietnam 
și au cerut cu fermitate ca po
porul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur problemele sale 
interne, fără nici un amestec din 
afară.

Reprezentanții U.A.S.R. au 
scos de asemenea în evidență 
importanța dezvoltării, colaboră
rii și înțelegerii între popoare 
pentru destinderea atmosferei in
ternaționale, pentru realizarea 
condițiilor necesare instaurării u- 
nei păci trainice, subliniind în 
același timp contribuția impor
tantă pe care studențimea o 
poate aduce la eliminarea neîn
crederii între popoare, la îmbu
nătățirea climatului internațional 
în vederea realizării securității 
europene, la lupta pentru 
dezarmare generală și încetarea 
cursei înarmărilor, pentru des
ființarea bazelor militare aflate 
pe teritorii străine și lichidarea 
blocurilor militare, pentru re
tragerea tuturor forțelor armate 
în cadrul frontierelor naționale.

Referindu-se la evenimentele 
din Orientul Apropiat, delegația 
română a arătat că pentru nor
malizarea situației din această 
zonă este necesar să se retra
gă trupele israeliene de pe te
ritoriile ocupate, să se aplice re
zoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 și să 
se rezolve, pe oalea tratative
lor, toate problemele care pre
ocupă popoarele acestei regiuni, 
inclusiv aceea a refugiaților pa
lestinieni, respectîndu-se dreptul 
fiecărui stat la integritate te
ritorială, existență suverană și 
securitate.

în intervenția noastră am 
subliniat în același timp faptul 
că creșterea rîndurilor U.I.S. și 
diversitatea sarcinilor sale im
pun o îmbunătățire a formelor 
și metodelor de muncă ale U.I.S., 
ale organelor sale executive, o 
lărgire a democrației interne. 
Noi considerăm că hotărârile a- 
doptate și acțiunile întreprinsa 
de U.I.S. și organele sale exe
cutive trebuie să fie fructul u- 
nor analize profunde și multi
laterale, al unor dezbateri co
lective bazate pe încredere și 
respect reciproc.

Reprezentanții U.A.S.R. au 
exprimat hotărîrea studenților 
români de a contribui și în 
continuare la întărirea unității 
de acțiune a studențimii pro
gresiste de pretutindeni pe plat
forma luptei pentru apărarea 
drepturilor vitale și a revendi
cărilor legitime ale studenților, 
pentru libertate și independență 
națională, împotriva imperialis
mului și reacțiunii, pentru pace, 
democrație și progres social.

0 O DELEGAȚIE ITALIANA 
a sosit la Moscova pentru a 
participa la cea de-a treia se
siune a Comisiei mixte sovie- 
to-italiene pentru colaborare 
economică și lehnico-științlfică. 
Părțile vor face bilanțul cola
borării dintre cele două țări, 
in special în diferite domenii 
industriale, in cursul celor doi 
ani care au trecut de la ultima 
sesiune a Comisiei șl vor exa
mina problemele cu privire la 
patente, standardizare, metro
logie etc., anunță agenția TASS.
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