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A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
7

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

26 — Trimi-
Agerpres, Ion 

Al. Cîmpeanu, 
continuarea vi-

Temperatura în continuă creș
tere a permis, în ultimele zile, 
intensificarea ritmului la execu
tarea lucrărilor agricole de pri
măvară. Sprijiniți de mecaniza
tori, în majoritatea județelor țării, 
țăranii cooperatori și lucrătorii 
din fermele agricole desfășoară 
o susținută activitate de pregă
tire a terenului, administrarea în
grășămintelor și executarea în- 
sămînțărilor. Deosebite sînt și e- 
forturile ce se depun pentru 
combaterea băltirii apelor pe te
renurile joase. Folosind din plin 
condițiile favorabile, unitățile a- 
g. rle din județul Constanța, de 
pilcji. au însămînțat, pînă asea
ră, culturi din prima urgență pe 
mai bine de 14 000 hectare și au 
pregătit alte aproape 10 000, iar 
cele din județul Timiș au însă
mînțat mazărea, ovăzul și bor- 
ceagul pe aproape 10 000 hec
tare.

Intens se lucrează și în alte 
zone ale țării, dar mai ales în 
Podișul Transilvaniei, Dobrogea, 
Banat și Crișana. Zilele mai 
lungi, cu soare mai puternic, 
creat condiții bune de lucru 
cîmp mai ales pe suprafețele 
expunere estică și sudică și 
soluri ușoare, nisipoase care
zvîntă ușor și în celelalte zone 
ale țării. Este foarte important 
ca aceste condiții să fie folosite 
din plin, pe suprafețele zvînțate 
iinpunîndu-se concentrarea forțe
lor și mijloacelor disponibile.

Campania agricolă de primă
vară, pe bună dreptate, este con
siderată campania mecanizatori-

lor. Considerația este firească, 
întrucît baza materială cu care 
este înzestrată agricultura noas
tră permite ca mai bine de 75 
la sută din volumul lucrărilor 
din actuala campanie să lie exe
cutate mecanizat. Și rezultatele 
de pînă acum reliefează faptul 
că în multe I.M.A. mecanizatorii 
se străduiesc să facă față condi
țiilor vitrege din actuala campa
nie. în județul Brașov, de pildă, 
ca urmare a generalizării inițiati
vei mecanizatorilor din comuna 
Veneția, de a lucra și în timpul 
nopții, s-a reușit ca numai în

ultima săptămînă să se efectue
ze arături pe o suprafață de a- 
proape 5 000 hectare, să se în- 
sămînțeze peste 1 000 de hectare 
cu culturi timpurii și să se ad
ministreze îngrășăminte chimice 
pe aproape 40 000 de hectare.

Dar nu peste tot aportul me
canizatorilor este prompt. în ju
dețul Arad, după cum se relata 
și în articolul publicat de ziarul 
nostru de ieri, multe mașini nu
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„CATEDRA ȘCOLARA
au 
în 
cu 
cu 
se

(. I. I. Reghin

ți combinatul nonești

Inaugurăm, sub acest titlu, 
o nouă rubrică. La catedra 
noastră școlară „profesor" 
va fi cititorul din școală și 
cel interesat de destinele 
școlii. De pe podiumul ei 
dorim să se pună în dezba
tere tot ce privește mersul 
prezent și aspirația spre 
perfecțiune a școlii româ
nești. Sfera in care se vor 
purta dezbaterile pornește 
evident, de la indicația și 
sarcinile trasate de partid și 
de stat pentru dezvoltarea 
continuă și ascendentă a in- 
vățămintului. Avem în ve
dere modalitățile practice, 
experiențele atit de diverse, 
opiniile și propunerile care 
concură la transpunerea în

generale 
„Catedra 

înscrie
viață a măsurilor 
preconizate. La 
noastră școlară" se 
tot ce vizează școala ca fac
tor de instrucție și educație 
— perfecționarea procesului 
de învățămînt, aprecierea 
viabilității unor experimen
te și a posibilităților de ge
neralizare, intervenții lucide 
și utile prfvind moderniza
rea manualelor, laboratoare
lor, materialului didactic. 
Ținînd seama de specificul 
ziarului nostru rezervăm un 
spațiu corespunzător tine
relor cadre didactice și pro
blemelor lor. ințelegind prin 
aceasta integrarea lor în 
profesie și în viata socială 
cu toate implicațiile ce de
curg de aici.

Trecînd dincolo de proce
sul didactic, „catedra șco
lară'1 iși propune să investi
gheze și să oglindească do
meniile atit de diverse ale 
educației, integrînd atit par
tea de contribuție specifică 
a școlii cit și a organizației 
U.T.C., modul în care se 
completează și se întregesc 
in atingerea țelului comun 
— formarea multilaterală a 
elevilor, educarea lor politi
că și cetățenească.

Nu ne îndoim că Ia
dra școlară" a „Scînteii 
neretului" 
multi 
tează 
dinea

„cate- 
ti- 

se vor înscrie 
colaboratori. Ea debu-
cu o problemă, la or- 
zilei :

FRUNTAȘI
PE TARA

Miercuri, la Casa de cultură 
di.. Reghin a avut loc festivita
tea decernării Steagului roșu și 
a Diplomei de onoare a Consi
liului Central al U.G.S.R., co
lectivului Complexului de in
dustrializare a lemnului din lo
calitate, unitate declarată frun
tașă pe tară pentru succese deo
sebite obținute în anul 1968.

La festivitate au participat to
varășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim-vice- 
președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, 
Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, activiști ai 
organelor locale de partid și de

(Continuare în pag. a V -a)
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“ ANKARA 
șii speciali 

a Badea și 
transmit: în 
zitei oficiale pe care o între-

A prinde în Turcia, la invitația 
președintelui Cevdet Sunay, 
președintele Consiliului de 

£ Stat al Republicii Socialiste 
™ România, Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu soția, a plecat 
A miercuri dimineața din Anka

ra cu un avion special, îndrep- 
tîndu-se spre Istanbul.

A Președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc 

tt4 au sosit la aeroport împreună 
cu ministrul afacerilor externe 

_ al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
O yangil. și soția. La aeroport, 

președintele Consiliului de 
— Stat a fost salutat de Seyfi 
W Oztiirk, ministru de stat, Refet 

Sezgin, ministrul energiei și 
resurselor naturale, și Cihat 
Alpan, secretar general al pre
ședintelui Republicii.

Numeroși locuitori ai Anka
rei, aflaf» de-a lungul mari
lor artere ale capitalei Turciei, 
au salutat cu multă căldură 
pe oaspeții români, manifes- 
tindu-și sentimentele de prie
tenie și stimă.

Moderna aerogară Esen- 
boga a îmbrăcat aceeași hai
nă festivă ca și în prima zi 
a vizitei. Pe clădirea aerogării 
sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Turciei. 
O unitate militară de gardă 
este aliniată pe platoul central 
al aeroportului.

Sosirea pe aeroportul din 
Ankara a președintelui Nicolae 
Ceu.șescu a fost salutată cu a- 
plauze și ovații de un mare 
număr de cetățeni aflați la 

_ aeroport. Comandantul gărzii 
9 de onoare a prezentat rapor

tul. S-au intonat, apoi, imnu- 
• rile de stat ale României și

Turciei. Președintele Consiliu
lui de Stat al României a tre
cut in revistă garda de onoare. 

La’ora 10,15.avionul oficial, 
avînd la bord pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și celelalte 
persoane oficiale române, de
colează de pe pista aeropor
tului Esenboga.

Primele două zile petrecute 
de președintele Consiliului de 
Stat al României în capitala 
Republicii Turce, au consti
tuit o elocventă manifestare a 
bunelor relații existente între 
cele două țări vecine și prie
tene. Convorbirile care au a- 
vut loc între cei doi preșe
dinți, întîlnirile președintelui 
Consiliului de Stat cu nu
meroase personalități ale vie
ții politice și sociale turce,

I

«

Nu avem pretenția că abor
dăm o temă inedită ; s-a scris 
mult, s-au emis opinii și judecăți 
de valoare 
școlară 
foarte 
urmează să cuprindă în raza 
de influență peste 4 miloane 
tineri — adică toți cei ce 
află pe băncile școlii, întrucît 
ea reprezintă o mare însemnă
tate pentru individ dar și pen
tru societate. Departe de a fi o 
acțiune benevolă a educatorilor, 
orientarea științifică a tinerei
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despre orientarea 
Este 

ea 
sa 
de 
se

și profesională._
justificat, întrucît

generații către gradul urmă
tor de învățămînt și către pro
fesii este un imperativ al epo
cii noastre. Ea cere o rezolvare 
extrem de diversă, de mare mo
bilitate și putere de adaptare 
avînd în vedere atît prezentul 
dar. mai ales, evoluția societății, 
ințelegind prin aceasta și evo
luția profesiilor în sine.

Avem, la rîndul nostru, datorii 
neonorate în această privință. 
Ca ziar de tineret ne-am înca
drat schimbului de opinii, și a- 
ceasta cu intermitențe, mai

i
Pe terenuri foarte grele,

fotbaliștii au demonstrat

ETALONUL POSIBILITĂȚILOR

I
I

I

frecvente în preajma încheierii W 
anului școlar, deci cu un carac
ter de campanie, cînd de fapt 
trebuia de mult făcut pasul ur- 
mător, nu numai în ceea ce pri
vește continuitatea materialelor 
pe acesta temă ci al intervenției A 
cu valoare practică imediată, “ 
contribuind direct la orientarea 
tinerilor interesați. ajutînd 
școala din punct de vedere me- W 
todic și stimulind elabortarea 
studiilor atît de solicitate. Ne 
gîndim la interesul cu care au 
fost primite micromonografiile 
unor profesii moderne publicate 
anul trecut și la necesitatea de A 
a le continua ; la experiența co- 
tidiană a școlilor 
ar putea prelua, 
U.T.C. ; girând în 
experiențe, s-ar 
pentru renunțarea la practici în- £ 
vechite ; cînd vorbim de studii 
avem în vedere că la îndemîna , 
scolii și a organizației U.T.C. ™ 
trebuie puse nu numai articole 
de opinie și experiență ci ade- 
vărate manuale despre orienita-

și la ceea ce 
organizațiile a 

favoarea unor 
putea pleda t

/
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I Iași și Bacău, se 
au gonit săniile.

București a

I
I
I
l

La 
zice,

La 
plouat. Apă și valuri 
de ceață. Parcă fume
gau la gurile stadionu
lui toate grătarele de 
mititei din Giulești. 
Am pierdut aproape 
orice speranță să mai 
vedem corcoduși înflo
riți. De magnolii nici 
nu mai vorbim. Și la 
urma-urmelor i ‘ 
plante decorative, 
știu în ce măsură 
jută ele fotbalului. Pe 
cînd țuica și vinul de 
Ștefănești fac, pare-se, 
din orice arbitru un 
mielușel cu cerceluși

sînt 
nu 

l a-

dubli. Căci aici vroiam 
s-ajung : la arbitrul 
care a condus, ieri, 
miercuri, zi de post, 
partida dintre F.C. Ar
geș și Jiul și s-a com
portat, după cite am 
înțeles din relatările 
reporterului radio, ca 
o moașă comunală la 
botez. Toate lucrurile 
astea cu goluri anu
late și penaltiuri care 
se acordă ca să fie 
imediat anulate îmi a- 
duc aminte de poveș
tile cu pirați și-mi 
vine să zic bîrr !

(Continuare 
în pag. a ll-a)
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IF. C. Argeș — Petrolul ; A.S.A. Tg. Mureș — 

Poli, lași ; Crișul — Dinamt București ; Dinamo 
Bacău — Farul ; Steaua — „U" Craiova ; Va
gonul — „U" Cluj ; Rapid — U.T.A. ; Jiul — | 
Progresul. r

H
otărîrea Institutului 
internațional de tea
tru de a dedica cea 
de-a opta zi mon
dială a teatrului te
mei de stringentă 

actualitate și cu bogate semnifi
cații „Teatrul și tineretul", nu e 
întîmplătoare. In lume au avut 
și continuă să aibă loc, în ulti
ma vreme, evenimente și mani
festări în care tineretul s-a aflat 
în primele rînduri. în mișcările 
și mutațiile care au loc în pre
zent în viața socială din multe 
țări ale lumii, tineretul se do
vedește a fi o forță activă, ma- 
nifestîndu-și cu hotărîre voința 
profundă de transformare a so
cietății, de progres social, cerîn- 
du-și dreptul ia o viață demnă 
și fericită.

In țara noastră, tineretul se 
bucură de situația privilegiată 
de a-și putea manifesta liber ap
titudinile creatoare în condiții 
prielnice dezvoltării multilaterale 
a personalității, în lumina prin
cipiilor umanismului socialist.

■ COLAE CEAUSESCU

La sosirea

au decurs într-o atmos- 
sinceră și deschisă, au

care 
feră 
contribuit la adincirca legă
turilor dintre România și 
Turcia, la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, au deschis noi 
posibilități de dezvoltare și 
pe viitor a colaborării rodnice 
în slujba progresului și a păcii 
în această parte a Europei și 
în lume.

Populația capitalei, opinia 
publică au salutat cu simpa
tie și căldură pe președintele 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialiste România, a- 
preciind personalitatea sa po
litică și acțiunile consecvente 
de pace și colaborare între 
state, pe care le promovează. 
România.

însemnătatea vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
în Turcia pentru dezvol
tarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări 
este scoasă în evidență de că
tre toate marile cotidiene tur
ce care, și astăzi, consacră a- 
cestui eveniment ample co
mentarii, reportaje, fotorepor
taje.

Ziarele „Cumhuriyet", „Va
tan", „Ankara expres", precum 
și alte ziare din Ankara și 
Istanbul, reliefează în nume
rele lor de astăzi importanța

La bordul

Pretutindeni însă, aici și aiu
rea, tineretul poartă în sine ger
menii viitorului, sămînța unor 
prefaceri radicale și-a unor mari 
deveniri, manifestîndu-se ca o

în străvechiul oraș de pe țărmul Bosforului 

convorbirilor oficiale româno- 
turce purtate ieri la Palatul 
Prezidențial din Ankara. Re- 
ferindu-se la aceste convor
biri, cotidianul „Bugun", în

dimineață, scrieediția sa de
într-un articol că „vizita pre
ședintelui Ceaușescu contri
buie în mod evident, la dez
voltarea relațiilor româno- 
turce".

Sosirea la Istanbul
ISTANBUL 26 — Trimi

șii speciali Agerpres, Ion 
Badea și Al. Cîmpeanu, 
transmit : După o oră 
zbor deasupra podișului a- 
natolian, avionul oficial 
care a călătorit președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și 
persoanele oficiale române și 
turce care îl însoțesc, a ateri
zat pe aeroportul Yeșilkoy din 
Istanbul. In întîmpinarea oas
peților au venit Vefat Poyraz, 
guvernatorul vilayetului Istan
bul, cu soția, primarul orașu
lui Istanbul, consilieri muni
cipali, generali, personalități 
ale vieții politice, economice 
și culturale locale.

Era de față Tudor Hie, con
sulul general al Republicii So
cialiste România la Istanbul, 
și membrii Consulatului.

Aerogara este împodobită

V

. o

1

de

cu

motonavei prezidenția le „Halas"

măsură e capabil teatrul să răs
pundă întrebărilor tulburătoare, 
febrile, pe care tineretul dc pre
tutindeni și le pune cu privire 
la existență, la viața sa proprie

festiv cu drapelele de stat ale 
României și Turciei.

O gardă militară aliniată 
pe platoul aeroportului pre
zintă onorul.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, iau loc într-o mașină 
escortată de motocicliști și se 
îndreaptă spre palatul „Șale 
Koșkii", reședința rezervată 
președintelui Consiliului de 
Stat al României.

La intrarea în străvechiul 
oraș de pe țărmul Bosforului, 
privirile sînt atrase de numă
rul impresionant al monumen
telor, ilustrare materială a 
civilizațiilor ce s-au succedat 
pe acest teritoriu de-a lungul 
veacurilor. Pe 
vardele pline 
Istanbulului 
cel mai mare 
— vestit 
și contrastele sale, oaspeții ro
mâni sînt primiți cu cordia
litate 
mii de

După 
Nicolae 
cu soția 
române 
țese, a făcut o călătorie pe a- 
pele Bosforului, la bordul mo
tonavei prezidențiale „Halas".

însoțită de o escadră de o- 
noare, formată din nave 
ale forțelor maritime militare 
turce, motonava „Halas" a fă
cut o croazieră pe apele liniș
tite ale Bosforului, oferind 
oaspeților români posibilita
tea de a admira splendidul 
peisaj de pe țărmurile Bosfo
rului. Străbătînd drumul de 
apă dinspre Marea Neagră 
spre Marea Marmara, motona
va lasă în urmă străvechile 
cartiere Tarabva, Sariyer, 
Besiktas și Beyoglu. Pe partea 
opusă se văd vilele elegante 
ale Beykozului, zidurile Ana- 
tolici, construite încă din se
colul XTV și palatul beilor, 
construit în secolul XVI. Se 
văd, de asemenea, aglomera
țiile urbane etajate, de un pi
toresc specific, ale cartierului 
Uskudar.

străzile și bule- 
de animație ale 
contemporan — 
oraș al Turciei 

pentru frumusețile

și simpatie de zeci de 
cetățeni.
amiază, președintele 

Ceaușescu, împreună 
și persoanele oficiale 

si turce care îl inso-

(Continuare în pag. a V -a)

globului, zi dc comunicare între 
oamenii de teatru de pretutindeni, 
preocupați de rosturile artei lor.

Din totdeauna, arta teatrului a 
fost prezentă în mijlocul frămîn-

ZIUA MONDIALĂ 
A TEATRULUI

Margareta Bărbuță

conștiință vie, arzătoare, a ome
nirii, prevestitoare a zilei de mîi- 
ne.

Ce înseamnă teatrul pentru ti
neretul zilelor noastre ? în ce

și a altora, cu privire la destinul 
omenirii ? Iată întrebări pe care 
le lansează această zi mondială 
devenită sărbătoare tradițională 
a teatrului din numeroase țări ale

tărilor epocii, uneori devansînd 
mari mișcări sociale (dramaturgia 
care a precedat revoluția france
ză din 1789 e caracteristică în a- 
ceastă privință), alteori, însoțin-

du-lc, comentîndu-Ie, organizând 
dezbateri asupra lor. De fiecare 
dată, teatrul și-a înnoit limbajul 
și mijloacele, adrcsînuu-se oa
menilor epocii sale în forme noi, 
a căror substanță era extrasă din 
însăși viața epocii, din lumea de 
gînduri și simțiri a acelor oameni.

în epoca noastră, plină de con
traste și prefaceri, teatrul încear
că o nouă primenire, căulîndu-și 
noi resurse de existență în reali
tatea agitată din jurul său, fă- 
cînd un efort de autodefinire în 
raport cu celelalte arte și mij
loace de comunicare a căror dez
voltare vertiginoasă amenință să-l 
copleșească — cinematograful și 
televiziunea. E firesc ca în aceste 
condiții teatrul să caute să-și cu
noască interlocutorul, publicul 
cu care angajează, scară de sea
ră, dialogul emoțional, contactul 
electrizant, comuniunea de idei

(Continuare în pag, a IV-a)
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SC/NTEIA TINERETULUI

Pe terenuri foarte grele fotbaliștii au demonstrat:

ETALONUL POSIBILITĂȚILOR
9 Meciuri spectaculoase la București, Arad șl Iași • Foarte slabe la Constanța, Bacău și Pitești ® Cronicarii noștri 
au acordat calificative selecționabiiilor ® Echipa de pe Wembley, cu excepția lui Dembrovschi, Sătmăreanu și 
Boc reconfirmată ® Loviturile de ia 11 m au fost ratate în procent de 100 ia sută • 0 inițiativă a cronicarului 

nostru : antrenorii acordă note juventiștilor

U.T.A. — PETROLUL:
2—0 (1—0)

Dacă în el:1Z>a trecută U.T.A. 
a dezamăgit jocul slab pe
care l-a pres'Jat, in partida cu 
Petrolul gazdele au ținut nea
părat să se repbiliteEc și să-și 
consolideze pozifcia în clasament. 
Deși terenul a -fost destul de 
greu, încă de la incepsjt textiliș- 
tii atacă dezlănțuit și. in minutul 
11, Petescu cu cepul- deschide 
scorul. în continuare, ga-dele 
nu se mulțumesc cu un gol și 
forțează majorarea scorului. 
Petroliștii caută să tempereze 
jocul contraataeind uneori des
tul de periculos. Astfel, in mi
nutul 32. Pavlovici e oprit nere
gulamentar în careu. Dar Gor
nea apără penaltiul executat de 
Driclea pe mijlocul porții. După 
aceasta textiliștii asaltează tot 
mai mult poarta lui Sfetcu și 
în minutul 56 marchează, un 
nou gol. prin același Petescu 
care șutează puternic de la 20 
de metri.

Selecționabili! Gornea. Domide 
și Axente, dar în special Pe
tescu, autorul celor două go
luri. au dat satisfacție.

La tineret U.T.A. — Petrolul 
(1-1).

Bay, căruia Rugiubei l-a „su
flat" un balon din brațe, l-a dri
blat și a înscris. Cit despre se
lecționabili, Dembrovschi a fost, 
după părerea noastră, cam „in
vizibil". Cele citeva driblinguri 
s-au inchețat cu poticneli și 
mingi pierdute, ceea ce ne face 
să spunem ca nu prea a demon
strat „chemarea Atenei". Ghiță 
a apărat bine 
șind deseori 
poartă.

I.» tineret :
A.S.A, Tg. Mureș : 5—0.

(Urmare din pag, I)

M. IEGARIU

FARUL — VAGONUL :
1—0 (1—0)

După 360 de minute de joc și 
patru etape de campionat. Farul 
a reușit să înscrie un gol (Badea 
in minutul 40) și să obțină două 
puncte. în ansamblu, jocul a fost 
de slabă valoare tehnică, la Con
stanța evoluînd în această par
tidă multi jucători epuizați fi
zic și depășiți ca vîrstă. De alt
fel. sub acest aspect arabele e- 
chipe trebuie să gindească se
rios în perspectivă. în aceste 
condiții cei 8 000 de spectatori au 
părăsit excelentul teren constăn- 
țean nemulțumiți de valoarea 
fotbalului practicat. în nota jo
cului arbitrajul Iul C. Bărbu- 
lescu (București).

La tineret : Farul 
nul : 1—1 (1—0).

L. BRUKNER
Vago-

„U" CRAIOVA — „U" CLUJ s
1—0 (0—0)

Meciul s-a disputat pe sta
dionul Central, pe un timp plo
ios și rece. Echipele au arătat 
o voință și cheltuire de energie 
deosebite, 
studenții 
cu scorul 
marcat în 
Niță care, 
trimisă acasă și stopată de no
roi, a reluat puternic în plasă. 
Jucătorul clujean cu nr. 6 pe 
tricou, selectionabilul Anca, a 
jucat bine în prima parte a me
ciului, cu calm și siguranță, pla
sament bun, corect și insistent 
la balon, dovedind o bună pre
gătire tehnică și rezistență fi
zică.

Terenul deosebit de greoi, a 
împiedicat însă buna desfășura- 
r» a jocului și nu ne-a permis 
să vedem valoarea reală a mij
locașului clujean. Așa cum s-a 
prezentat în acest joc, Strîmbea- 
nu de la „U“ Craiova a fost, 
fără îndoială, cel mai bun de pe 
teren. Selecționerii l-ar putea 
avea în vedere.

La tineret : ,,U“ Craiova — 
„V Cluj : 2—0.

V. RAVESCU

Mult mai insistenți, 
craioveni au cîștigat 

de 1—0 prin golul 
minutul 51 de către 
urmărind o minge

DINAMO BACAU
MUREȘ 2—1 (1—1)

A.S.A, TG.

Mai intîi decorul : lapovită și 
ninsoare. Teren moale, ceață. 
Meciul a început cu 18 minute 
intirziere din cauza arbitrului 
Grigore Bîrsan din Galați care 
n-a sosit la timp. Tntîlnirea a 
fost de slab nivel tehnic.

Ceva mai animată a fost ulti
ma parte din repriza întâi. Pri
mul gol l-au înscris băcăuanii 
in minutul 18 prin Ene Daniel. 
Apoi, o greșeală a apărării gazde 
a permis militarilor să egaleze 
prin Lucaci.

în repriza a II-a dinamoviștil 
atacă 
decit

dezlănțuit! dar nu înscriu 
cu concursul portaruluf

dar a greșit ie- 
neinspirat din

Dinamo Baciu —

T. STANCIU

F. C. ARGEȘ — JIUL :
2—0 (1—0)

Cei care se acomodează mai 
bine cu terenul greu sînt oas
peții. Ei au in Libardi, Perones- 
cu și Naidin trei vîrfuri de atac 
care pun tot timpul la încer
care apărarea imediat, a gazde
lor. Golur'Te s-au înscris — 
cum era de așteptat — ca ur
mare a unor greșeli de plasa
ment a apărătorilor adverși. în 
minutul 37 Țurcan îl servește pe 
Radu în careu și acesta înscrie 
cu toată opoziția lui Stan care 
reușise să atingă totuși mingea 
cu vîrful degetelor. Desele ata
curi ale piteștenilor sînt stopate 
de George viei și Georgescu, în 
special, astfel că Jiul iese dese
ori. curajos, la contraatacuri. Ei 
au, de altfel, multe ocazii de a 
înscrie însă ori greșesc ținta 
ori se bilbîie în fata porți lui 
Ion Vasile. Golul al doilea e 
opera lui Dobrin (minutul 90).

Am asistat la un meci drama
tic în care echipele nu s-au me
najat de loc. Pe un teren des
fundat nici nu putea fi vorba de 
un nivel tehnic deosebit. Păcat 
că arbitrul Radu Buzdun a stri
cat jocul prin desele decizii con
tradictorii care au cam „încălzit 
spiritele".

La tineret : F. C. Argeș — Jiul 
0—1.

I. BOCIU

PROGRESUL — RAPID :
1-1 (1-1)

Partida, după multă risipă d<i 
energie, s-a terminat nedecis. 
Prima repriză, cea în care s-au 
înscris și golurile, a fost mai 
„înverșunată". întîlnirile pe ga
zon dintre jucători se făceau 
uneori cu atîta „zel" încit cine 
nu cădea din cauza noroiului, 
cădea din cauza... adversarului.

...Și totuși s-au înscris două 
goluri, la două greșeli de apă
rare : „Tarălungă — în minutul 
3 — dintr-o minge servită plo
con de o degajare a lui Motroc 
în spatele lui Greavu (pentru 
Progresul) și Grama 
37 — (autogol) la 
destul de dificilă a
rescu.

Repriza secundă a 
valorică a meciului.

Jucătorii selectionabill Dan 
Coe si Răducanu au dat satis
facție. Năsturescu si Lupescu au 
jucat sub nivelul posibilităților. 
Cel mai în formă selecționabil 
— Tarălungă.

La tineret, egalitate — 1—1. 
S. UNGUREANU

— minutul 
o centrare 
lui Năstu-
ridicat cota

POLITEHNICA IAȘI — CRIȘUL i
2—0 (1—0)

Văzînd terenul de joc — pic
tură abstracționistă, patinoar 
sau arătură de primăvară sau 
orice numai teren practicabil 
pentru fotbal nu — spectatorul 
sau cronicarul era pus în situa
ția de a se întreba : Cum se 
va putea juca, totuși, fotbal 7 
Pînă la urmă, grație celor 22 de 
jucători și în special celor 11 
ieșeni, am asistat, mai ales în 
repriza a II-a la un spectacol 
fotbalistic care merită califica
tivul de excelent, ținînd cont 
de starea „terenului". A cîștigat 
echipa care a jucat cu un plus 
de încredere, de dăruire, care a 
avut jucători de talia lui Lupu- 
lescu, omul pătrunzător care a 
fost peste tot și care s-a simțit 
în adevăr ca acasă pe un teren 
atît de greu. A cîștigat echipa 
care a avut un om de gol inspi
rat prin plasament. Acesta a 
fost Goliac în minutele 58 și 88. 
A cîștigat. în sfirșit, echipa cu 
apărare mai sobră, mai decisă

ORiWKEA PfLOFESIONALA

/r r/z« m 1969

Mă-ntorc la București. Si 
o fac cu cea mai mare plă
cere, fiindcă de foarte pu
ține ori mi-a fost dat să văd 
cele patru echipe din Capi
tală jucînd cu atîta patimă 
fotbal. Gentlemenii de din
colo de podul Grant, în veș
nică rivalitate cu bancherii 
din Cotroceni (nu mă gîndesc 
Ia gurile de lup pe care, de-a 
lungul vremii, Giuleștiul le-a 
trimis să lupte cu casetele 
conținînd bucurii pentru fe
mei și cîrciumari, ci la groa
za pe care-o băga Banciu în 
sufletul lui Dungu) au rupt 
inima unei galerii alcătuită 
din mai bine de 30 000 de 
umbrele, pălării și căciuli. 
Sexul ochios și pomădat, pre
zent și el între mormanele 
de zăpadă (între noi fie spus 
de ce nu cară nimeni tonele 
de nămeți din tribune 7) ca 
pe sub castanii de pe, Kise- 
leff, vara. Prima repriză a 
fost a lui Tarălungă, 
și Mateianu ț— acesta 
urmă, reintrat în arenă 
toate alămurile pe care 
atît de bine să le facă 
cînte. îritr-a doua, situația 
echilibrat — dar, vai, 
ba" ‘ *' 
nimic comun cu tandemul de 
vrăjitori lonescu — Dumi- 
triu. Poate numai pingelele. 
Fața Rapidului o țin aripile, 
Parpală și Năsturescu, și-n 
rînd cu ei Răducanu. Dan, 
Motroc și Greavu. Intr-un 
joc purtat cu ardoare rar în- 
tîlnită, golurile, paradoxal, 
au fost înscrise în chip pe
nibil. Motroc și Dan au fă
cut cadou un punct Progre
sului, iar Grama, la rîndul 
lui, unul Rapidului. Singu
rele clipe cînd partida s-a 
transformat în circ Klusky.

Dinamo și Steaua au de
butat cu atacuri furibunde — 
și Pantea, în minutul 7. i-a 
administrat lui Datcu un gol 
care-a făcut ca jumătate din

galerie să dea jos acoperișul 
în semn de omagiu. Dinamo, 
pe care nu de mult o acuzam 
că s-a transformat într-o for
mație de cabaret, surprinsă, 
s-a lăsat într-un picior și, 
în afară de Dumitracho, ni
meni nu vroia parcă să-și și
foneze frizura. Un dans pe 
Srrmă de care militarii n-au 
știut să profite. Sau n-au 
putut. In apărare, Hălmă
geanu, Dumitru Nicolae și 
mai ales Sătmăreanu, arun
cați de Dumitrache spre toa
te punctele cardinale, au 
cascat pentru dinamoviști 
trecători mai largi ca Ghi- 
meș-Palanca. Acest extraor-

Oaidă - 
din 
cu 

știe 
să 

s-a 
. „Zor- 

și Neagu n-au aproape
umbrelă

dinar Dumitrache, care-și 
poate găsi loc în orice for
mație din Europa, a zburat 
prin careul Stelei de două
sprezece ori și la a șasea 
înălțare a țintuit balonul în 
plasa porții lui Suciu. Din 
clipa aceea (minutul 50), di
namoviștii și-au adus aminte 
de ceea ce reprezintă ei în 
fotbalul românesc și, împinși 
drăcește de corsar, s-au re
pezit în rafale de viscol spre 
poarta adversă. Lucescu, Boc 
și Frățilă au urcat scorul cu 
lovituri fulgerătoare (cum 
de altfel a fost și aceea a lui 
Voinea) și, dacă n-ar fi fost 
bara, am fl vorbit acum de

un scor record în cel m»l 
frumos meci al etapei și, du
pă cum spuneau colegii de la 
masa presei, al returului.

Reproșez antrenorilor de 
la Steaua că nu au încercat 
să-1 înlocuiască pe Negrea 
din linia mediană, iar celor 
de la Dinamo le aduc amin
te că Popa, chiar în cîrje, e 
mai de folos echipei decit 
Crăciunescu sau Pîrvu. Și o 
observație privind toți jucă
torii care au evoluat : fie
care din ei lasă impresia că 
acordă corner șl haut cu a- 
ceeași plăcere cu care-mi 
beau eu halba de bere cu 
guler de două palme, vara.

U.T.A. a rămas la cirmă 
— și va conduce multă vre
me plutonul. Ginerica din 
Ploiești care-a avut, poate, 
pe undeva soarta campiona
tului în vîrful ghetei, a tri
mis în pumnii lui Gornea 
mingea așezată de arbitru în 
punctul de la 11 m. La ce
lălalt capăt al țării, la Con
stanța, Tufan, luînd probabil 
exemplul lui SIvori care 
spunea că jucătorul care e- 
xecută un penalti trage în- 
tr-un om neînarmat, a lichi
dat situația de aceeași ma
nieră ca și Dridea. înțeleg 
să-ți fie rtiilă de portarul ad
vers, dar mai înainte să-ți 
fie milă de echipa din care 
faci parte. Mai ales că și Pe
trolul și Farul stau pe doi 
munți de jale. De jale și de 
mai mare jalea.

Să notez pe minerul um
brelei că și la Bacău și la 
Iași meciurile au primit cali
ficativul foarte bun. Mer
geți înainte pe drumul ăsta, 
băieți, și nu vă gîndiți că ne 
prăpădim umbrelele. Mai gă
sim. Si odată și odată o să 
vie ea și vara și ploile n-or 
să mai fie atît de reci. Dacă 
băgați de seamă, la soare 
nici nu mă gîndesc. Pe zi ce 
treqe mă conving cp nu exis
tă' în ceruri.

J

în intervenții : Deleanu. V. Stoi- 
cescu. lanul.

Despre Crișul doar atit : a 
avut o bară în prima repriză. 
Nu e o echipă care să merite să 
joace în divizia secundă.

La tineret : Crișul — Politeh
nica : G—1.

E. SCRIPCARU

DINAMO BUC. — STEAUA :
4—2 (0—1)

Nici nu se „așează" bine echi
pele pe joc șl Crăiniceanu trece 
o pasă prin fața lui Ilie Datcu, 
iar Pantea, atent, înscrie : 1—0, 
Se pare că Steaua stăpînește jo
cul, are acțiuni, și ocazii mai 
clare în prima repriză. Dar. în 
același minut 3 însă al celei de a 
doua repriză, Dumitrache. prin- 
tr-o magistrală lovitură cu 
capul, aduce egalarea : 1—1. A- 
poi, e rîndul lui Lucescu, (min. 
62) să semene crisparea pe fețele 
fragilei apărări steliste cu un 
șut din voie (execuție de mae
stru) urcă scorul la 2—1. înain
tarea Stelei „se supără" și re
plică dîrz : Voinea, aduce in 
min. 67 egalarea : 2—2, In vre
me ce steliști! par obosiți, ad
versarii lor, demonstrează că au 
combustie și forțe proaspete. Ei 
inițiază acțiuni rapide și lucide, 
care se soldează cu încă două 
goluri : Boc, o lovitură cu capul 
în min. 76 — (arbitrul Gh. Po- 
povici îl anulează inițial, apoi el 
singur revine și-1 acordă, parcă 
de frica dinamoviștilor care se 
strînseseră ca o carapace în ju
rul lui ! — Penibile bîlbîieli 
pentru un arbitru cu experiență) 
și Frățilă, în min. 79, dintr-o 
pasă a lui Lucescu.

în încheiere o scurtă „fișă" 
pentru selecționabili. Dumitra
che, Lucescu, Ghergbeli au avut 
o comportare excelentă. Dinu, 
bun, dar prea avid după gol. 
Boc, deși a marcat un gol, nu 
poate fl notat cu bine. Selecțio- 
nabilii steliști, cel puțin în me
ciul de azi, mai ales apărătorii, 
toți trei : Hălmăgeanu, Dumitru 
Niculae și Sătmăreanu, au dezi
luzionat.

La tineret : Dinamo — Steaua 
2—2.

Cele două derbiuri 
bucureștene ale ca- 
deților n-aveau cum 
să fie cuplate ieri di
mineață. așa că su- 
fletiștii dispuși să-și 
sacrifice reumatis
mele pe altarul fot
balului s-au împărțit 
în două : 134 au
luat drumul spre 
Stefan cel Mare, 133 
(132 progresiști, plus 
un rapidist : antre
norul Cristescu) spre 
Dr. Staicovici. Di
lema mea de proas
păt cronicar și susți
nător al juvenistilor 
mi-a fost risipită de 
gîndul că pe dinamo- 
vlști i-am văzut la 
lucru duminica tre
cută. iar pe steliști 
îi voi urmări dumi
nica viitoare în con
fruntarea lor cu li
derii craioveni. Deci, 
m-am înființat — cu 
căciulă și mănuși, 
cu umbrelă, ciorapi 
de lină și 10 aspirine 
Bayer — la stadionul 
Progresului. După a- 
proape două ore de 
dîrdiit am plecat, to
tuși. mai 
decît m-as 
tat. De ce 7 
si unul de 
Iată cîteva...

Minute în șir am 
asistat la un fotbal 
curat, tehnic. în vi
teză. cu execuții, pe 
alocuri, de mare vir
tuozitate. Prim so
liști : progresiștii A- 
lecu, Mărculescu și 
Mocanu, rapidiștli 
Badea. Mușat șl 
Adam — care prin 
jocul de ieri pot fi 
recomandați cu în-

multumit 
fi astep- 
din o mie 

motive.

credere și antrenori
lor care se 
de cea mai 
selecționată 
ret a tării.

Am avut, 
menea, bucuria 
văd în arenă nu două 
echipe de rezerve, ci 
două formații prin 
excelență tinere, 
dică 24 de mînji și 
doar un singur jucă
tor care în ziua res- 
pectivjî n-avea loc la 
echipa mare — Pop.

Am admirat două 
goluri din acțiune 
și nici acum 
știu dacă a 
mai frumos a 
Alecu din repriza în- 
tîia. sau al lui Pot 
din partea a doua.

In sfîrșit, cele 90 
minute juventiste de 
pe Dr. Staicovici 
mi-au prilejuit și 
alte constatări inte
resante pe care acum 
doar le înserez 
scurt, răminînd 
le discutăm pe 
cu prilejul altor 
ciuri și cronici : 
șiniii sînt. în gene
ral. mai tehnici, dar 
alb-albaștrii par 
mai bine crescuți... 
și la propriu și la 
figurat ; rapidiștii au 
intrat pe teren la fel 
ca leii de Ia echipa 
mare : cu apărători 
înalți și cu atacanti 
pigmei ; ambele e- 
chipe copiază, vo- 
lens-nolens, sistemele 
de joc ale seniorilor, 
cu calitățile si servi
tutile evidente ale 
acestor sisteme ; în 
schimb. în privința 
evoluției „ostilități

îngrijesc 
fragedă 

de tine-
de ase- 

să

a-

nu 
fost 

lui

pe 
să 

larg 
me- 
vi-

lor" și-a scorului, cei 
mari i-au imitat pe 
cei mici : au condus 
progresiștii, au ega
lat rapidiștii și- 
gata ; Badea are toa
te calitățile pe care 
le avea Dan Coe la 
vîrsta lui, plus 
dram 
poate 
rător 
mare 
crobiștilor ;
ratează
Neagu. nici mai in
teligent. nici mai se
nin ; ambele cluburi 
manifestă o susținută 
și lăudabilă preocu
pare pentru tineret
— fapt demonstrat 
de pozițiile fruntașe 
pe care Progresul și 
Rapid le dețin în cla
samentul promovă
rilor din pepiniera 
proprie.

în încheiere, să 
dăm curs unei idei 
pe care intenționez 
s-o permanentizez la 
rubrica „Juventiștii". 
Antrenorii de 
niori acordă 
tinerilor pe 
i-au asistat.

Cornel Drăgușln 
'i(Prog.resul) : Florea 8

— Motoc 7. Denu 5 
(Matei 7), Toader 6, 
Mărgărit 7 — Geor
gescu 6, Mocanu 8

Ale- 
Măr-

un 
de gîndire. și 
deveni un apă- 
central cu cotă 
la „bursa" mi- 

Adam 
exact ca

la se- 
note 
care

V. MOȚU

— Iordache 6. 
cu 8. Rontea 6. 
culescu 8.

N. Cristeecu 
pid) : Chirită

(Ra-
• — 

Stefan (Sîrbu 6). Ba
dea 8. Niță 7. Mușat 
8 — Pop 7, Mitroi fl 
— Bujor 4, Marin fl 
Adam 6. Bădoiu J 
(Priscăreanu 6).

GH. MITROI

MECIUL „SPERANȚELOR**

M E R I D I A M
R. VASILE

s-a disputat 
fotbal dintre

• In turul trei al turneului in
ternational de tenis pentru cupa

• LA ATENA 
meciul amical de 
selecționatele Greciei și Cipru
lui. Gazdele au obținut victoria 
la limită cu scorul de 1—0(0—0).

Radu lonescu,

ROMÂNIA - R.D.GERMAHĂ: 2-0 (0-0)

„Parioli" care are loc la Roma, 
fostul campion al României Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—3. 6—3 
pe polonezul Rybarczik.

I

ÎNCEPÎND de miine și pînă 
Floreasca din 

întrecerile 
international de 

cu „Cupa priete- 
Partlcipă sportivi din 

Cehoslovacia. Iugo- 
R.S.S. Letonă. România

• 
duminică, sala 
Capitală va găzdui 
concursului 
judo dotat 
niei". _ 
Bulgaria, 
slavia.
și de la clubul Vorwarts Berlin 
(R.D. Germană).

• Aseară în sala sporturilor 
de la Floreasca s-a disputat a 
două întîlnire internațională de 
baschet dintre echipele mascu
line ale României si R.D. Ger
mane. Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 63—60 (24—35).

• Miercuri la Stockholm în- 
tr-un meci contînd pentru cam
pionatul mondial de hochei 
gheată, echipa U.R.S.S. a 
vins cu scorul de 7—3 (1—0,
4—1. 2—2) echipa Finlandei.

Partida „speranțelor" celor 
două țări a fost destul de echi
librată. Încă din prima repri
ză, juniorii români, după mo
dul cum au început jocul, pă
reau deciși să cîștige la scor. 
Dar, la sfîrșitul primei reprize, 
egalitate.

Începutul reprizei secunde 
ne aduce griji. Portarul Ariciu, 
care a jucat cu mult curaj și 
siguranță, e accidentat și în
locuit cu Iordan.

Presingul juniorilor români 
se soldează, în sfîrșit, cu un 
gol realizat în minutul 72 de 
Stefănescu, cel mai bun jucă-

for din echipa noastră. Același 
Ștefănescu înscrie foarte spec
taculos peste 8 minute din 
unghi dificil. I'oarte bine au 
jucat din echipa noastră — 
Ștefănescu, 
Naorn.

(Urmare din pag. I)

rea școlară și profesiopală, tra
tate științific, contemporan, în 
care profesorii și cadrele U.T.C. 
să găsească ghidul orientativ pe 
care să conceapă activitatea 
practică.

încercăm acum să patronăm, 
evident cu sprijinul specialiști
lor, o acțiune continuă pe care o 
dorim la înălțimea unui „insti
tut de cercetări" în domeniul o- 
rientării școlare șl profesionale. 
Vom veghea să poarte amprenta 
anului 1969, să răspundă între
bărilor pe care și le pune actu
ala generație de elevi, să țină 
pasul cu evoluția acestei activi
tăți, adueînd. totodată, elemen
te substanțiale la consacrarea 
orientării școlare și profesionale, 
la noi. ca știință.

Care este de fapt amprenta 
prezentului 7

Nu greșim cu nimic dacă a- 
firmăm că, din punctul de ve
dere al individului, problema 
orientării școlare și profesionale 
era mult mai simplă în urmă 
cu un număr de ani. însăși ac
cesul la școala de toate gradele, 
realizat cu generozitate de so
cietatea noastră socialistă, un 
bun cîștigat după epoca de ba
riere sociale și materiale spre 
învățătură, a însemnat enorm 
de mult pentru tinăr si familie. 
Se punea maî puțin problema 
opțiunii stricte pentru o profe
siune sau alta, suprema satis
facție fiind pentru multi aceea 
că. oricum, pot urma o școală 
de un tip superior.

Lucrurile stau astăzi structu
ral altfel. Cerințele societății 
sînt precis formulate, ele tin de 
stadiul în care ne aflăm, de
terminat de obiectivele desăvir- 
șirii construcției socialiste și 
de perspectivele României, con
turate de partid. Dar și aspi
rațiile individului sînt astăzi 
altele, calitativ superioare. Sim
pla posibilitate de a urma o 
scoală este departe de a-I satis
face pe tinăr. El vrea să se 
realizeze, (uneori justificat, al
teori nu) nu în profesie ci în
tr-o anume profesie.

Cerințele și ofertele societății, 
ca să ne exprimăm așa, le gă
sim formulate în însăși dezvol
tarea învățămintului de toate 
gradele, pentru că, știut este, 
toate profesiile se însușesc 
astăzi într-o formă de învăță- 
mînt organizată. Deci, orientarea 
școlară si profesională vizează 
școli post generale — profesio
nale, licee de cultură generală 
și de specialitate — învățămtnt 
post liceal — scoli tehnice și de 
subingineri — și învățămînt su
perior. Amănunțind, putem spu
ne că ea vizează 232 de meserii 
posibile a fl dobîndite în școli 
de tip profesional, alte zeci de 
profesii care se pot însuși în 
cele 141 școli tehnice post lice
ale și în cele 20 secții de subin
gineri ca și toate profesiile ce- 
rînd o înaltă specializare care se 
învață în cele 187 de facultăți. 
Un tablou ce poate fi asemuit cu 
un labirint al profesiilor în care, 
lăsat singur, lipsit de îndrumare, 
competentă, tînărul se poate 
uneori dramatic rătăci. Aseme
nea rătăciri nu pot fi admise, 
nici măcar teoretic. într-o so
cietate ca a noastră plină de 
solicitudine față de om, pro
fund interesată de împlini
rea și afirmarea sa socială ; 
întrucît se bizuie pe întregul ca
pital uman de care dispune, fie
care individ are locul și rolul 
său în mersul el înainte. Reali
zarea și valorificarea deplină a 
capacităților umane încep de la 
orientarea spre profesii a ado
lescenților. Procesul este extrem 
de complex dacă ținem seama 
că avem de-a face cu elevi cu 
o personalitate foarte pregnantă 
care își stabilesc de timpuriu 
viitoarea profesie — și aceștia 
sînt destul de numeroși — elevi 
pentru care hotărăsc familiile — 
și nu sînt putini — dar și cu 
elevi care pînă în fața unui a- 
propiat concurs de admitere os
cilează între o categorie de școli 
si alta, intre o facultate mu

alta. Complexitatea apare și de 
acolo că orientarea trebuie să 
aibă în vedere școli și profesii 
specifice pentru băieți și altele 
în care se pot consacra mai 
ales fetele, că zonele geogra
fice, satul, orașul, mediul so
cial implică particularități ce nu 
pot fi ignorate în această ac
țiune.

Școala este dirijorul principal 
al activității de orientare a ado
lescenților si tinerilor spre pro
fesie. ea exercitîndu-și influ
enta, de cele mai multe ori, nu 
numai asupra elevilor ci si a fa
miliilor acestora. De aceea și 
pretențiile față de școală sînt 
foarte mari. Trebuie să admi
tem însă că la ora actuală școala 
se mulțumește încă cu o inter
venție modestă, puțin simplistă. 
Avem la îndemină 150 de răs
punsuri ale unor elevi dLn 4 
clase a XI-a aparținind liceelor 
„Nicolae Bălcescu" — Bucu
rești și „Gheorghe Lazăr" — Si
biu. La întrebarea „Cine v-a 
ajutat să faceți cunoștință cu 
profesia 7“ școala figurează pe 
ultimul loc. Cităm cîteva răs
punsuri :

• „Voi da examen la I.S.E., 
(se observă că nici măcar 
titulatura exactă a institutu
lui — Academia de studii 
economice — nu este cunos
cută) Facultatea de comerț 
exterior. Ce voi deveni la 
terminarea facultății, încă nu 
știu. Și nu numai eu, viitoare 
candidată nu știu acest lu
cru. Un student din anul I al 
viitoarei mele facultăți m-a 
întrebat foarte curios, dacă 
știu ce voi deveni ia absol
vire pentru că nici lui nu-i 
era prea clară perspectiva. 
Adevărul e că nu știu, iar 
școala nu-mi spune nimic. Să 
nu știe nici ea 7"

• „Doresc să devin inginer 
automatician. Despre facul
tate am aflat dir> broșura 
„Admiterea in învătămîntul 
superior", din presă si de la 
tclevizor.Am reușit să Intru 
chiar în clădirea Politehnicii 
înșelînd vigilența unui por
tar. Oare aceasta să fie 
singura cale de cunoaștere a 
instituțiilor de învătămînt 
superior ?"

• ,,Mi-am ales profesia de 
inginer. Am făcut cunoștință 
cu facultatea pe căi parti
culare".

• „Am ales medicina șl am 
făcut cunoștință cu institu
tul. dar în nici un caz cu 
ajutorul școlii..."

• „Mă voi face Inginer. In 
ce specialitate, nu prea știu. 
Despre facultățile care pre
gătesc ingineri mi-au vorbit 
prietenii mei mai mari. 
Nu-mi amintesc ca școala să 
fi organizat vreo acțiune în 
acest sens".

o „După ce am oscilat în
tre astronomie și arhitectură

m-am decis pentru ce» din 
urmă. N-am avut ocazia să 
fac cunoștință cu facultatea 
și nici nu sper s-o fac cu 
ajutorul școlii".

Dacă am transcrie cele 150 
răspunsuri ar suna la fel, tota- 
lizînd în final, un repiroș la 
adresa liceelor respective, altfel 
școli de prestigiu, care pe planul 
instrucției nu rămîn datoare ele
vilor lor.

Din păcate nu este vorba nu
mai de aceste două licee, situa
ția de fapt ne dă dreptul să 
semnalăm neajunsul ca un fe
nomen general. Desigur, școala 
are oarecari circumstanțe ; în
treruptă vreme îndelungată și 
reluată de cîțiva ani. munca 
științifică în domeniul orientă
rii profesionale se află încă în 
stadiu de început. Ea este serios 
datoare slujitorilor școlii pe 
acest plan. Dar să nu absoluti
zăm socotind aceasta o scuză 
totală pentru puținul pe care-1 
face școala privind determinarea 
științifică a viitorului profesio
nal al elevilor. Și face puțin, 
pentru că știe puțin, din două 
motive : interesul cadrelor di
dactice este destul de limitat șl 
atunci cînd se manifestă capătă 
o turnură de campanie ; cadre
le didactice nu sînt deservite 
prompt de cercetarea științifică 
în acest domeniu, nu sint orien
tate si stimulate spre cercetări 
proprii. Ca să o calificăm mai 
exact, orientarea școlară și pro
fesională n-a depășit stadiul a- 
matorismului si al mijloacelor 
rudimentare. Deși ne aflăm du
pă două simpozioane naționale 
consacrate acestei probleme. De."' 
de cîțiva ani funcționează î 
tr-un număr de școli cabirțss- - 
destinate acestei activități, ljir 
în altele au fost numiți psiho
logi școlari avînd în principal 
menirea de a ajuta la mai bu
na „diagnosticare" a perspecti
velor profesionale ale fiecărui 
tinăr. Deși ia Institutul de știin
țe pedagogice sînt cercetători 
care se consacră acestor studii.

Și totuși, după părerea noas
tră, cu cantitatea de material 
informational și de sinteză exis
tent la ora actuală se poate 
face mult mai mult. în primul 
rînd, trebuie găsite căile cele 
mai operative, mal directe șl 
mai eficace pentru ca ceea ce s-a 
dobîndit pînă in prezent să a- 
Jungă la diriginte. La diriginte, 
pentru că el este omul cu capa
citatea cea mai mare de influen
țare, pe acest plan, a elevului. 
Dar care, pardoxal, știe cel mai 
puțin cum să o facă. Ideal ar fi 
ca profesorul, viitor diriginte, 
să fie pregătit în acest sens în
că din facultate. Nu este, și a- 
tunci să ne gîndim cum poate 
fi înarmat șl pe acest plan, pro
fesorul din moment ce are și a- 
ceastă răspundere. Ministerul 
Invătămîntului are Învestitura 
să concretizeze o asemenea pre
gătire. fără tergiversări, confe- 
rindu-i dirigintelui competenta 
necesară și în acest domeniu..

Vorbeam la începutul acestor rânduri de o acțiune continuă 
patronată de ziar, in sprijinul orientării școlare si profesionalei 
începutul a fost făcut. Așteptăm adăugirile pentru a clarifica, 
in prima etapă, aspecte de un interes imediat :

• Determinarea mijloacelor de cunoaștere a aptitudinilor 
elevilor și orientarea lor în conformitate cu ace.itea.

• Sondarea domeniilor care reclamă specialiști în diferite 
zone geografice și a mijloacelor prin care poate școala orienta 
elevii spre aceste specialități. Cu alte cuvinte, cum se poate rea
liza echilibrul intre nevoile societății și preferințele individuale.

• Ce înseamnă specific în orientarea profesională a băieților 
șl a fetelor.

• Cum pot fi ajutatl tinerii să disccarnă intre atractivltatea 
unor profesii la „modă" și autenticitatea capacităților lor de 
realizare în profesia respectivă.

• Ce poale întreprinde organizația U.T.C., cu mijloace pro
prii. fără, a dubla acțiunile școlii, in sprijinul orientării șco
lare și profesionale.

• Ce-i putem dărui familiei pentru a-și spori competenta în 
orientarea profesionala a propriilor copii.

• Contribuții la alcătuirea unui volum de monografii ale 
unor profesiuni clasice care se exercită contemporan, ale unor 
profesiuni contemporane, moderne și ale altora care se vor 
exercita în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat.

Crema SANDA
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■
„Taica m-a luat cu el 

aici (la transporturi) și 
mereu zice că prea 
multe nu trebuie să știu, 
îmi duce el de grijă".

Vă amintiți (vezi 
„Scînteia tineretului" 
din 11 martie 1969), de
clarația aparține unui 
tînăr cooperator din He- 
meiuși-Bacău și, intr-un 
fel, ea exprima punctul 
de vedere al celor mal 
mulți uteciști din unita
tea respectivă. Să accep
tăm această opinie ca 
generală. Să credem că 
în această perioadă, de 
industrializare în ritm 
accelerat, cooperativa a- 
gricolă de producție nu 
mai prezintă interes 
pentru tînăra generație 
de la sate ? Acestea ar 
fi'întrebări de răscruce, 
din care ar izvorî și o 
altă întrebare : înregis
trăm la sat un fenomen 
de întîrziere a împlinirii 
majoratului pe planul 
răspunderii 
personale ? 
concluziile desprinse de 
Comitetul județean lași 
al U.T.C. din dezbaterile 
prilejuite de recentele 
adunări generale ale coo
perativelor agricole, iov. 
Gh. Prisăcaru — prim 
secretar al Comitetului 
județean Iași al U.T.C., 
afirma că : „pentru o par
te a tinerilor cooperatori 
ieșeni viitorul este deja 
la timpul prezent — în
vață o meserie sau au 
învățat-o, iar de curind 
au început s-o practice ; 
alții lucrează intr-un 
sector de producție dar 
și-au fixat ea in urmă
torii 
zeze 
niu 
sau 
sfîrșit, sînt tineri săteni 
tare ori că nu au reușit 
să iasă de sub tutela 
pâri tească, sau din alte 
mol. , nu și-au preci
zat planurile de viitor". 
La Hemeiuși. am văzut, 
aceste alte motive erau, 
in principal, organizația 
U.T.C. — înțelegind aici 
răspunderile mari ale a- 
cesteia. neonorate, ale 
activiștilor care lucrea
ză în sat, ca și ale celor 
de la Comitetul județean 
Bacău al U.T.C.

Sînt acestea puncte de 
vedere, carențe de ordin 
general ? Continuind e- 
dificarea problemelor a- 
bordate, am continuat 
ancheta în satul Tîrzii- 
Vaslui.

„Eu mă mîndresc cu 
cooperativa noastră pen
tru că este o unitate bo
gată, de oameni har
nici" — Verona Lonea.

„Cooperativa agricolă 
din satul nostru este 
una din primele coope
rative înființate- în țară
— la 1 martie 1950" — 
Costică Sirbu.

„Cooperativa de pro
ducție din satul nostru 
înflorește din zi în zi, 
făcîndu-mă să fiu mîn- 
dră de satul îfl* care 
m-am născut și să mă 
bucur că părinții mei fac 
parte din rîndul țărani
lor cooperatori din satul 
nostru" — Anișoara I. 
Grosu.

„Cooperativa agricolă 
de producție Tîrzii este 
întotdeauna printre coo
perativele fruntașe" — 
Carolina Năstase.

Diferit numai prin 
construcția frazelor, sen
timente asemănătoare 
au declarat toți cei 24 de 
elevi ai clasei a opta, 
băieți și fete, care peste 
cîteva luni își vor ma
terializa opțiunile pen
tru cooperativă. sat, 
muncă în agricultură, în 
general, sau pentru oraș, 
industrie. Din 24 de bă
ieți și fete ce bat la 
poarta viitorului. 6 sînt 
hotărîți să se realizeze 
in cooperativa agricolă 
începînd încă 
toamnă.

„După absolvirea șco
lii generale voi rămîne 
în C.A.P." — Gabriana 
Cernătescu.

„Eu, după terminarea 
școlii de 8 ani, vreau 
să-mi aleg meseria de 
cooperator" — Vasile I. 
Antohi.

„Vreau să rămîn în 
cooperativa agricolă Tîr
zii" — Georgeta Tîrcă.

„Eu rămin la C.A.P."
— Eeaterina Bălan.

„Voi rămîne la C.A.P."
— Ruxandra Perju.

„Rămîn la Tirzii. în 
cooperativa agricolă" 
Neeulai Vartic.

Patru băieți vor 
devină tractoriști : 

„Vreau să mă duc 
mecanici agricoli" — 1 
Negoiță.

„Să dau examen la 
tractoriști" — Constantin 
Cozma.

„După absolvirea șco
lii vreau să dau exa
men la școala de trac
toare" — Constantin Pa
raschiv.

„Tractorist, la C.A.P. 
Tirzii" — Vasile Moga.

Alții și-au propus să 
revină în sat după ce 
vor obține calificări mai 
înalte. Dintre ei cinci 
vor să devină tehnicieni 
agricoli:

„Merg la liceul agri
col" — Geta P. Moraru.

„Doresc să urmez 
cursurile Liceului agri
col Huși" — Carolina 
Năstase.

CONSTANTIN ALISTOR ION HAGIU

sociale și
Sintetizînd

ani *ă se speciali- 
într-un alt donie- 
agricol, industrial 
Se cultură. Și. în

„Voi merge, mai de
parte, la Liceul agricol 
Huși" — Costel Strună.

„Să dau examen la 
liceul agricol, secția hor
ticultura și doresc aceas
ta deoarece îmi place să 
fiu in mijlocul țărani
lor" — Anișoara I- 
Grosu.

„Doresc să dau exa
men la liceu] agricol de 
unde imi aleg meseria 
de ingineră" — Constan
ta Marcu.

Și alte profiluri să
tești :

„O dată cu absolvirea 
școlii generale doresc a 
urma liceul pedagogic. 
Cariera' de învățătoare o 
doresc încă de cînd e- 
ram în clasele mici și 
vreau să mi-o desfășor 
în satul natal pe care îl 
iubesc mult. Prin aceas
ta doresc ca tinerele ge
nerații afr sațului no
stru să aibă un cît mai 
ridicat nivel de cultură" 
— Eeaterina Istrate.

Planuri asemănătoare

I.

din

să

: la
Ion

un 
a- 
în 

Maria

Sîntem de abia de 
an impreună și uite 
cum vă putem pofti 
casa noastră"
C. Iacov — 18 ani.

„In cooperativă sînt 
oameni cu atribuții di
ferite — aleși de noi — 
asta nu înseamnă că u- 
nii se gindesc, se fră- 
mîntă pentru propășirea 
obștii, iar alții așteaptă 
să le pice pară mălăia- 
ță. Răspunderea pentru 
dezvoltarea cooperativei, 
pentru realizarea de 
producții mari și creș
terea valorii zilei-mun- 
că, o purtăm cu toții. 
Or, e de la sine înțeles 
fă a purta 
unui lucru 
intîi să-l 
Constantin 
ani.

„Nu lucrez la grădina 
de legume dar asta nu 
înseamnă că nu mă in
teresează ce se întîmplă 
acolo în aceste zile. Și 
eu și alți băieți, cînd au 
fost viscolele acelea 
mari, ne-am dus fără

CE ȘTIȚI DESPRE

răspunderea 
trebuie mai 
cunoști". — 

C. lacob, 27

ducție bună i la porumb 
2 500 kg. la hectar, la 
grîu 1 800 kg" — Caroli
na Năstase.

„Valoarea zilei-mun- 
că a crescut și anul tre
cut cînd ea s-a ridicat 
la 33 lei. S-a compus, în 
principal din 25 lei, în 
bani și 5 kg. porumb și 
2 kg. de grîu". — Con
stantin Paraschiv.

„în anul 1968 s-a dat 
25 lei la ziua-muncă, 4 
kg. porumb, 2 kg. griu 
și 6 kg. brînză" — Ru
xandra Perju.

„La o sută zile-muncă 
s-a dat 12 kg. de brîn
ză" — Neculai Vartic.

„Oamenii care au de
pășit planul atît la 
cîmp, la viticultură, cît 
și la leguminoase, au 
primit bani și produse 
ca retribuție suplimen
tară" — Felicia Pauliuc.

„Munca oamenilor la 
C.A.P. Tîrzii este mult 
ușurată. Aci lucrează o 
brigadă cu 12 tractoare. 
Anul trecut am primit 
un Iractor mic pentru 
vie și cred că vom mai 
primi" — Vasile Moga.

„Cooperativa noastră 
agricolă a obținut nu
meroase succese: in 1967 
premiul trei pe țară la 
producția de struguri ; 
la Concursul internațio
nal de vinuri, ținut la 
București în 1968, două 
medalii de argint și una 
de bronz. Cooperativa 
noastră a fost distinsă 
cu „Ordinul Muncii", 
clasa I" — Eeaterina 
Istrate.

„In sat fiecare coope
rator are in folosință 30 
ari de pămînt" — Con
stantin Cozma.

„Cooperatorii care au 
împlinit vîrsta de 65 de 
ani primesc pensie, iar 
femeile de la 50 de ani" 
— Costel Strună.

uHl
ciuli, cojoace, cu atît 
mai mult dacă ești viti
cultor, pomicultor, legu- 
nicultor, agricultor, în 
general. Meserii 
complicate nu 
practicate dacă 
noști experiența 
Și, apoi, ceea ce înveți 
nu poți aplica la tine 
în sat dacă nu cunoști 
dinainte ce s-a hotărît 
pentru viitor, care so
iuri merg mai bine, ce 
dezvoltare se va da sec
torului și cîte altele" — 
Petru Radu.

„Tinerețea este un dar 
al vieții dar, din păca
te, e doar o treaptă. Vrei 
nu vrei vine, o dată, o 
zi cînd hotărîrile trebuie 
să le iei tu, pentru tine, 
pentru familia ta și pen
tru obște. Această zi se 
cere pregătită cu grijă" 
— Zaharia Paraschiv.

așa de 
pot fi 
nu cu- 
altora.

SECȚIUNE IN 
ȘCOALA RĂS
PUNDERILOR,

A CUNOAȘTERII

„Cunosc bine și reali
tatea din alte sate. La 
Oltenești, spre exemplu,

ÎN MUNCĂ• ÎN VÎATADEORGANiZATiE
cit de frumos, dacă nu-I 
pui însă în situația 
practică de a răspunde 
de producție, de intere
sele cooperativei te va 
asculta ca atunci cînd 
îi citești un basm iar 
preocupările lui se vor 
canaliza pe alte făga- 
șuri. Cineva spunea aici 
că poartă răspunderea 
oamenilor care l-au ales 
ca reprezentant pentru 
adunările generale. Dar, 
nu numai el a primit o 
asemenea răspundere, a- 
proape jumătate din nu
mărul reprezentanților 
aleși cu drept de vot în 
adunările generale sînt 
tineri. Consecvent, cu 
grija necesară, tinerii 
sînt promovați în activi
tăți de organizare și 
desfășurare a producției 
— șefi de echipe, de fer
me, membrii în consiliul 
de conducere. lacob își 
manifestă preocuparea 
pentru căile de sporire 
a veniturilor din viti
cultură. Firesc, dacă no
tăm că de doi ani el 
este cel care realizează 
la noi vinificația. Și ați 
aflat, vinurile făcute de 
el au primit înalte dis
tincții" — ing. Vladimir 
Dumitru.

„Important de sub
liniat 
fapt.
marea răspunderii nu 
este o atribuție exclusi
vă a conducerii coope
rativei sau a organizați
ei U.T.C. Tinărul la noi 
trece printr-o filieră
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COOPERATIVA AGRICOLĂ ÎN CARE LUCRAȚI?

COOPERATIVA AGRICOLĂ
A
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DAR Șl FIECARE W PARTE

ANCHETA
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au și Maria I. Alistor și 
Dorel Nădane.

Cinci băieți și fete 
sînt atrași de munca în 
industrie și, în sfîrșit, o 
fată, învățind croitoria, 
vrea să... le îmbrace mai 
modern pe femeile sa
tului.

0 CORELAȚIE
HOTARITOARE

i p

„Știu tot ce se poate 
ști, tot ce trebuie să 
știu. După o socoteală 
foarte simplă. Optspre
zece ani este vîrsta răs
punderilor cînd un tinăr 
trebuie să încheie o pe
rioadă de oscilații prin
tr-o ■ hotărîre fermă. Ce 
va face în viață ? Un 
tinăr țăran nu poate lua 
o asemenea hotărire 
înainte de a ști exact 
nu numai care va fi la 
toamnă valoarea zilei- 
muiică, dar și ce se va 
întîmplă cu această u- 
nitate peste 20 de ani. 
peste o viață. Familia pe 
care și-o va întemeia, 
casa pe care o va con
strui. copiii pe care îi 
va crește, viața lui în 
general nu poate fi rup
tă de soarta cooperativei 
agricole" — Petre Cră
ciun, 18 ani.

„Oamenii fără griji și 
oamenii nepăsători sînt 
ființe deosebite și opuse 
prin modul de gîndire, 
prin concepție. Ca toți 
tinerii din Tirzii, preo
cupați de viitorul coope
rativei, de progresul ei, 
nu purtăm, totuși, grija 
zilei de mîine, așa cum 
o făceau, cu 20 de ani 
în urmă, părinții noștri. 
Existența cooperativei a- 
gricole ne dă tuturora 
siguranța nu numai a zi
lei de mîine ci a tuturor 
anilor care vin" — Ma
tei C. lacob, 23 ani.

„Ne-am căsătorit pen
tru că ne-am iubit, fără 
a ne tocmi la zestre. Ho- 
tărînd să ne căsătorim 
și să răminem în sat nu 
am fost îngrijorați că 
nu vom avea cu ce trăi, 
cu ce ne clădi viața.

IN SATUL TlRZII-VASLUI

am 
sub

vreo invitație și 
scos răsadurile de 
troian, i-am ajutat pe 
oamenii de aici să men
țină sub rame căldura 
necesară". Gh. Ilagiu, 
23 ani.

ȘTIU CE
TREBUIE
SA ȘTIU

„La adunarea genera
lă s-a hotărît ca în vara 
anului 1969 să se con
struiască o baie comu
nală și o școală genera
lă. iar brutăria să fie 
pusă in funcțiune" 
Neculai Vartic.

„Ziua - muncă se 
realiza la 43 lei" — V«- 
sile I. Antoni.

„In C.A.P., la noi. au 
fost mulți vizitatori. In- 
tîlnirea cu Geo Bogza 
ne-a . bucurat foarte 
mult" — Maria I. A- 
listor.

MARIA I. ALISTOR ZAHARIA PARASCHIV

Pe ce se întemeiază 
opțiunile tinerilor aflați 
în răscrucea vieții ?

Opțiunile nu sînt vi
suri naive, copilărești, 
ele se întemeiază pe o 
cunoaștere exactă a rea
lității satului, a coope
rativei agricole, a ceea 
ce este azi și ce va fi 
mîine cînd ei vor fi cei 
în a căror răspundere 
va rămîne destinele ei.

„In C.A.P. Tîrzii cele 
mai mari venituri pro
vin de Ia sectorul viti- 
pomicol" — 
Bălan.

„Suprafața 
vie cultivată 
Tîrzii este de

ZIUA HOTĂ
RIRILOR SE

CERE PREGĂTITĂ

Eeaterina

li

le 
a- 

Ries-

totală de 
la C.A.P.

120 hecta
re, iar suprafața de
vadă de 96 hectare" 
Costică Sirbu.

„Soiurile pe care 
întîlnim mai des în 
cest sector sînt :
ling, Fetească, Ottonel și 
Sașia, la vie și Ionatan 
și Parmen-auriu la liva- 
de de mere, Cure la cea 
de pere" — Ion Istrate.

„In sectorul zootehnic, 
sînt acum în producție 
118 vaci iar 400 de porci 
sînt 
tul. 
turi 
tăți 
care mai 
multe Sure de stepă" — 
Costel Strună.

„Cooperativa are pa
tru grădini legumicole. 
După sectorul viti-po- 
micol, ele ocupă princi
palul loc, ca importanță, 
în veniturile ce se reali
zează anual" — Geta P. 
Moraru.

„Cu toată seceta, în 
1968 s-a realizat o pro-

contractați cu sta- 
La noi se fac efor- 
pentru a îmbună- 

rasa de vaci între 
sînt acum și

„Avem o problemă 
greu de rezolvat — me
canizarea lucrărilor în 
vie. Modul cum a fost 
ea plantată, și din cau
za terenului, cerc încă 
foarte multă forță de 
muncă pentru executa
rea lucrării solului și a 
stropitului. Dacă am me- 
caniza numai aceste lu
crări, beneficiile realiza
te la vie s-ar dubla. Și 
totuși trebuie să găsim 
o soluție" — Constantin 
C. lacob.

„De ce sînt prezent la 
toate cursurile și de
monstrațiile practice ale 
învățămîntului de iar
nă ? Ni s-a repartizat un 
plan de producție și, 
știți, voi fi plătit după 
producția pe care o voi 
da la toamnă" — Petre 
P. Secobeanu.

„Datoria mă 
fiu tot timpul 
cu hotărîrile 
in cooperativă, cu modul 
cum se execută ele. Oa
menii de la grădina de 
legume, unde lucrez, 
mi-au încredințat man
datul lor pentru a-i re
prezenta la adunările 
generale ale cooperati
vei". Mihai Mihalache.

„Și dacă ești cojocar 
trebuie să știi, să fii la 
curent cu felul în care 
alții, din alt sat, fac că-

obligă să 
la curent 
adoptate

sat vecin, reședință a 
comunei noastre, este așa 
o concepție după care e 
o rușine să fi licecan și 
să vii în vacanță, la 
muncă în cooperativă. 
La Tirzii elevii de la 
unsprezece, de la doi
sprezece ani, indiferent 
ce școală ar urma, 
vin în vacanță și lucrea
ză pe măsura posibilită
ților lor în cooperativă. 
Așa se face că dacă 
te-ai duce la Iași, la 
Huși, la Bîrlad și ai sta 
de vorbă cu băieții și fe
tele din Tîrzii aflați la 
școli, te vor pune la cu
rent cu tot ce se întîm- 
plă la cooperativă" — 
Constantin Buhuși, pri
marul comunei Olte
nești.

„Am avut șantier la 
șoseaua națională ce tre
ce pe sub streașină satu
lui si in toată această 
perioadă au plecat să 
lucreze acolo doar doi 
moșnegi. Nu că acolo 
s-ar fi plătit prost dar 
tinerii își iubesc mun
ca lor. profesia. Și tre
buie să recunoaștem că 
una e să lucrezi cu plan
tele gingașe în grădină, 
să copcești la vie, să 
tai în livadă sau să cari 
piatră pe șosea in arșiță 
și praf" — Constantin 
Alistor, secretarul comi
tetului de partid.

„Răspunderea, intere
sul pentru cooperativă 
este înainte de toate un 
fapt care se educă. Dar, 
nu în exclusivitate teo
retic, Sigur, noi condu
cătorii cooperativei mer
gem la toate ședințele 
organizației U.T.C., ini
țiem cu tinerii dezbateri 
despre prezentul și vii
torul cooperativei, dar 
socotim aceasta a nu fi 
de-ajuns. Poți vorbi ți
nui om cît de mult și

sătesc a Comitetului ju
dețean Vaslui al U.T.C., 
pînă nu de mult tehni
cian la C.A.P. Tîrzii.

Opțiunile pentru sta
tornicirea în sat, în 
cooperative au chiar la 
14 ani cunoașterea exac
tă a realității, a pers
pectivei, a viitorului. Și 
chiar și atunci cînd op
țiunea este pentru in
dustrie, satul natal, coo
perativa ocupă un loc 
important în inima a- 
cestor tineri. Filiera
despre care vorbeau
interlocutorii noștri nu 
este o acțiune disconti
nuă ci un tot unitar, 
factorii chemați să par
ticipe la educarea și for
marea tinerei generații 
acționează aici în co
mun, se completează re
ciproc. Sigur, secretarul 
comitetului U.T.C. este 
surprins atunci cînd îl 
întrebi ce acțiuni se 
întreprind pentru a e- 
duca la tineri răspunde
rea pentru satul natal, 
pentru cooperativa agri
colă. Organizația U.T.C. 
avînd continuu în cen
trul preocupărilor sale 
problemele majore ale 
cooperativei agricole, fi
resc tinerii se formează 
aci la școala muncii, 
pentru muncă. De altfel 
așa cum am avut posibi
litatea să mă conving, 
chiar și activitățile nu
mite adiacente au în 
centrul preocupărilor 
activitatea cooperativei, 
prezentă și viitoare — 
tinerii interpretează pro
grame ale brigăzii artis
tice în care sînt eviden- 
țiați fruntașii, succesele 
cooperativei, la școli la 
orele de naturale se fac 
referiri, discuții despre 
animalele care se cresc 
în cooperativă 
de viță etc. Și, 
acesta nefiind
lucru, conducerea 
perativei, a comunei ve
de în tineri nu numai lu
crătorii care vor executa 
planurile stabilite ci și 
cetățenii de azi și de 
mîine ai unui sat socia
list, cu preocupări mul
tiple. La Tîrzii, primarul 
comunei a venit să mă 
caute pentru a mi se 
plînge că nu știe cum să 
rezolve problema biblio
tecarei. Avînd un sin
gur post pe comună, ti
nerii din Tîrzii pot 
merge acum la bibliote
că doar trei zile pe săp- 
tămină. în ciuda unui o- 
bicei vechi, de a trece 
în fiecare zi pe la că
min, la bibliotecă pen
tru a vedea ce e nou. Și 
tot la Tîrzii un tînăr a 
venit să ni se plingă că 
nu mai arc ce citi 
bibliotecă.
alături 
la 
o 
că 
te

soiurile 
poate, 

ultimul 
coo-

nas

răs- 
fapt 
Pri-

răspunderi. Cei mai 
mu Iți dintre ei, cazul lui 
Costel a lui Istrate, lu
crează cu părinții — cu 
tata, cu mama sau cu a- 

, mîndoi. Părintele iși ia 
o normă sau două (la 
noi se lucrează de mai 
mulți ani pe bază de re
tribuție suplimentară) și 
muncește împreună, fa
milia formînd o mică e- 
chipă. De la părinți în
vață meseria deloc u- 
șoară de viticultor, de 
pomicultor de legumi
cultor. Așa se face că 
fără a organiza acțiuni 
deosebite, din rîndul ti
nerilor se formează me
reu specialiști pentru 
tăiat, altoit, copcit, pen
tru legumicultură, pen
tru pomicultură" — Ion 
Hagiu, secretarul comi
tetului U.T.C.

„Filiera educării 
punderii are de 
mai multe trepte,
ma, foarte importan
tă, este școala. Desigur, 
un școlar susține că 
pensionarea se face la 
împlinirea unei anumite 
virsle, altul susține alt
fel. Nici răspunsurile cu 
privire la valoarea zilei 
muncă nu sînt toate e- 
xacte. Dar nu acesta 
este cel mai important. 
Esențialul ei îl cunosc
— cooperativa agricolă 
din Tirzii este o unita
te prosoeră care reali
zează producții și veni
turi mari, rod al hărni
ciei oamenilor de aici, 
al priceperii lor. Ei știu 
că orice tînăr căruia îi 
pla"e munca în agricul
tură poate să rămînă in 
sat, la cooperativă, a- 
vînd certitudinea că aici 
își va putea întemeia o 
familie care să nu poar
te grija zilei de mîine"
— Constantin Bîrleanu
— șeful comisiei Tineret

in
La Tîrzii, 
tradiționa- 
tinerii au 
de muzi- 

instrumen- 
procu-

de 
fanfară, 

orchestră 
ușoară cu 
pe care le-a 

rat cooperativa agricolă. 
Și nu de puține ori, pe 
drumurile țării îi intîl- 
nești pe tinerii din Tîr
zii vizitînd orașe, monu
mente istorice, centre 
industriale avînd în 
mijlocul lor pe însăși 
conducătorii cooperati
vei. Esențial — fiecare 
tînăr are in transformă
rile petrecute în ultimii 
ani la Țirzii nu numai 
certitudinea prezentului 
dar și a viitorului.

ION ȘERBU

Din totdeauna desfășurarea 
normală a unui proces de pro
ducție a implicat existența u- 
nor rezerve materiale. Cu atît 
sînt mai necesare aceste 
stocuri în condițiile producți
ei moderne cînd amploarea și 
ritmul rapid al producției, 
varietatea mare a produselor, 
comenzi și cereri cărora tre
buie să li se răspundă opera
tiv cer ca fiecare întreprinde
re să dispună — în limitele 
normale — de rezerve și pie
se, materii prime și materiale 
necesare desfășurării ritmice 
și fără întreruperi a procesu
lui de producție. Subliniem 
în limite normale, deoare
ce constituirea unor asemenea 
stocuri în proporții exagerate 
nu poate decît să dăuneze e- 
conomiei naționale, imobili- 
zînd însemnate valori mate
riale și bănești. Pentru evita
rea unor asemenea situații au 
și fost de altfel întocmite ace
le normative referitoare la 
stocuri prin care, ținind sca
ma de specificul producției și 
caracteristicile aprovizionării 
în diferitele ramuri și sub- 
ramuri industriale, au fost 
stabilite dimensiunile optime 
ale stocurilor necesar și util a 
fi constituite la nivelul între
prinderilor. Alături însă de a- 
cest sistem rațional care, prac
ticat de numeroase întreprin
deri industriale, reflectă spi
ritul de răspundere al comi
tetelor de direcție, grija lor 
pentru a gospodări cît mai 
bine fondurile materiale și bă
nești ale statului, se manifestă 
și fenomenul negativ al con
stituirii la multe fabrici și u- 
zine de stocări exagerate, su- 
pranormative fără mișcare sau 
de prisos, depășind cu mult 
necesarul cerut de procesul de 
producție. Fenomen asupra 
căruia trebuie să atragem a- 
tenția, cu atît mai mult, cu cît 
din datele existente reiese că 
la 1 ianuarie 1969 asemenea 
stocuri erau cu 111 milioane 
mai mari decît cu 6 luni in 
urmă. Iată, deci, o creștere a 
acestor imobilizări, 'care, cu 
toate motivările obiective in
vocate de obicei, decurg în 
general d intr-o serie de cauze 
subiective, ce ar putea fi in 
mare parte evitate. Dar care 
sînt acele situații de natură 
să genereze apariția stocu
rilor supranormative ? Iată în 
continuare cîteva dintre ele 
care ni se par a fi cele mai 
frecvente. In primul rînd e- 
fectuarea unor aprovizionări 
neraționale, exagerate sau în 
neconcordanță cu necesitățile 
procesului de producție. In a- 
semenea situații s-au aflat în 
cursul anului numeroase în
treprinderi și ne permitem să 
cităm un singur exemplu : fa
brica de celuloză și hîrtie Pa- 
las-Constanța are in stoc — 
ca urmare a aprovizionării 
peste necesar — piese de 
schimb în valoare de 900 mi
lioane lei, suficiente pentru a 
acoperi consumul pînă la sfir- 
șitul anului 1970. Efecte simi
lare are modificarea planului 
de producție sau a tehnologiei 
de fabricație atunci cînd nu 
sînt luate și măsurile necesa
re pentru adaptarea corespun
zătoare a aprovizionărilor. 
Situații cînd la unele în
treprinderi s-au modificat 
indicatorii inițiali de plan, iar 
aprovizionările au continuat 
să fie efectuate în vechile con
diții, se constată destul de 
des, cu toate că reglementări
le existente prevăd unele mo
dalități pentru adaptarea pla
nului aprovizionării tehnico- 
materiale la necesitățile pla
nului de producție. Asemenea 
situații au apărut printre alte
le și la Uzinele „Steagul roșu" 
Brașov, uzina „Azur" Timișoa
ra sau Uzina constructoare de 
mașini Reșița. Fiecare din
tre stocurile inutile provenite 
din cauza amintită depășind 
un milion lei. Sînt însă uneori 
cazuri cînd vina pentru apa
riția unor stocuri supranorma
tive aparțin nu întreprinderi*-

lor ci organelor tutelare care 
emit repartiții peste necesar 
sau chiar pentru unele mate
rii și materiale ce nu fusese
ră solicitate de întreprinderi, 
situații petrecute, spre exem
plu, la complexul de industria
lizare a lemnului - Reghin sau 
la Uzina „Rulmentul" Brașov, 
în sfîrșit, alte cauze care a- 
par de asemenea mai frecvent 
ca generatoare de stocuri su
pranormative, fără mișcare și 
de prisos sînt și nclivrarea la 
termenul contractual a unor 
materiale de către furnizori, 
schimbarea sortimentelor, re
nunțarea la unele comenzi de 
către beneficiari, calitatea ne
satisfăcătoare a unor loturi de 
produse etc.

Iată deci numai cîteva din 
situațiile care duc la apariția 
stocurilor supranormative și 
care credem, printr-o mai in
tensă preocupare din partea 
tuturor celor interesați, ar pu
tea fi în cea mai mare parte 
evitată. Că apariția stocurilor 
supranormative nu este nici
decum inevitabilă, așa cum e- 
xistă uneori tendința să se ar
gumenteze, este demonstrat 
printre altele și de faptul că 
marea majoritate a întreprin
derilor nu au asemenea 
stocuri : de pildă, peste 40 la 
sută din totalul imobilizărilor 
în stocuri supranormative în
registrate la Ministerul Indus
triei Metalurgice se află con
centrate în numai trei între
prinderi : situații asemănătoa
re existînd și în celelalte ra
muri industriale.

Reprezentind un incontesta
bil balast pentru economia 
națională, întrucît în timp ce 
unele unități economice resimt 
lipsa anumitor materii prime 
și materiale care, in schimb, 
se găsesc blocate și nefolosite 
sub forma stocurilor supranor- 
tive în depozitele altor între
prinderi, aceste imobilizări de 
valori materiale sînt cu atit 
mai îngrijorătoare cu cît, asa 
cum spuneam, se manifesta o 
tendință de creștere a volumu
lui lor absolut, iar anul 1969, 
an hotărîtor al cincinalului, 
este caracterizat, din punctul 
de vedere al aprovizionărilor, 
prin balanțe materiale strins 
echilibrate. Cît despre efectul 
propagat pe care îl produce 
orice dereglare apărută in
tr-un compartiment al econo
miei asupra altor numeroase 
sectoare de activitate am mai 
vorbit cu altă ocazie. De ase
menea, nu trebuie să se uite 
nici faptul că stocările supra- 
normative. implicând plata u- 
nor penalizări precum și fo
losirea de credite însoțite de 
dobînzi. afectează negativ si
tuația financiară a întreprin
derii.

Iată fapte care pun în lu
mină necesitatea de a se ac
ționa cu hotărîre în vederea 
lichidării și a preîntîmpinării 
stocurilor supranormative. Iar 
pentru aceasta, de cea mai 
mare importanță credem că 
sint, alături de alte măsuri, 
întărirea rolului gestiunii eco
nomice a întreprinderilor. în
tocmirea științifică a planului 
de aprovizionare și a resurse
lor de; stocuri în strînsă core
lație eu ritmul și structura 
producției, întărirea discipli
nei contractuale in vederea a- 
sigurării certitudinii în relații
le economice dintre furnizori 
și beneficiari, organizarea u- 
nui sistem informațional a- 
decvat care să permită con
fruntarea cererii și ofertei in
tre eventualii consumatori și 
cei care dețin stocuri supra
normative. Iar, în privința în
treprinderilor teritoriale de a- 
provizionare înființate anul 
trecut credem că potențialul 
de care ele dispun în a con-

_.i și 
supra- 

perfecționarea 
tehnico-mate- 

înc’ă pe deplin

tribui la preîntimpinarea 
lichidarea stocurilor 
normative, la 
aprovizionării 
riale nu a fost 
valorificat.

I. NICOARA
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RESPONSABILI-',
TATEA SOCIALĂ]

A VIITORULUI',

intelectual]
întruniți în Conferința U- 

niunii Asociației Studenților 
din centrul 
prezentanții
2 000 de studenți români, ma
ghiari, germani care învață în 
facultățile din Tg. Mureș au 
analizat modul în care asocia
țiile s-au integrat în viața uni
versitară, contribuția pe care 
și-au adus-o la impulsionarea 
procesului de instrucție și e- 
ducațic, făcînd, totodată, pro
puneri menite să ducă la spo
rirea eficienței activității aces
tora.

Dezbaterile din cadrul con
ferinței s-au bazat pe fapte, 
pe o profundă cunoaștere a 
realităților din institute, din 
facultăți, din ani și grupe, 
reușind să contureze un tablou 
fidel al muncii studenților și 
asociațiilor lor. La capătul a- 
cestor dezbateri, studentul 
medicinist Kristo Bela — pre
ședintele noului consiliu ales 
prin vot secret de către par- 
ticipanții la conferință — a 
luat cuvîntul și a mulțumit 
pentru încrederea acordată, 
engajîndu-se în fața colegilor 
că Uniunea Asociațiilor Stu
denților din Tg. Mureș își va 
spori, printr-o accentuată creș
tere a simțului de răspundere, 
competența în rezolvarea mul
tiplelor probleme ridicate de 
complexitatea activității uni
versitare. îndeplinirea unui 
astfel de deziderat a fost ce
rută de către delegații la con
ferință. Dar angajamentul 
rostit nu este numai un sim
plu răspuns la această cerere 
expresă ; președintele noului 
consiliu a avut în vedere mai 
ales faptul că tabloul muncii 
studenților și organizațiilor de 
tineret, așa cum a fost con
turat în conferință, constituie 
premisa fundamentală care va 
permite îndeplinirea angaja
mentului său. Reușita va de
pinde în mare măsură — a a- 
rătat el — de felul în care va 
fi mobilizată mai activ masa 
studenților, de modul în care 
asociațiile vor ști să valorifice 
inițiativele, energiile și elanu
rile studențești.

Dezbaterile au scos în evi
dență însemnate succese, dar 
au dezvăluit și deficiențe și 
rezerve nevalorificate — stări 
de fapt care se cer grabnic co
rectate.

Sesiunea din ianuarie—fe
bruarie s-a încheiat cu rezul
tate meritorii. Prezența stu
denților la examene a fost 
bună, iar numărul integraliști- 
lor însumează un procent de 
80 la sută. Aproape 90 la sută 
dintre notele de promovare 
sînt între 7 și 10. Faptul con
stituie o garanție că majorita
tea celor care învață astăzi pe 
băncile celor trei institute din 
Tg. Mureș vor deveni mîine 
buni specialiști. Dar aceasta e 
o situație generală. Sînt însă 
colective în care numeroși stu- 
denți nu-și îndeplinesc obli
gațiile profesionale. In confe
rință au fost citate cazurile 
colectivelor anilor II și III 
Matematică—fizică, ale anilor

universitar, re- 
celor aproape

V Farmacie și Stomatologie 
sau anului I Medicină gene
rală, unde rezultatele la învă
țătură nemulțumesc, numărul 
absențelor e mare. O studentă 
din anul I — Medicină gene
rală, Elena Popovici, a pre
zentat o situație statistică deo
sebit de semnificativă în acest 
sens : din 89 de studenți 59 au 
promovat la toate examenele ; 
30 însă sînt restanțieri; me
dia generală a anului — 6,66 ; 
total absențe în primul semes
tru — 416. Asociațiile, cărora 
în principal le revine sarcina 
de a îndruma activitatea pro
fesională a studenților, nu pot 
rămîne indiferente în fața 
unor situații de acest fel. în 
colaborare cu rectoratele, cu 
decanatele, cu cadrele didacti
ce, asociațiile studenților vor 
trebui să adopte măsuri cores
punzătoare care să aibă drept 
rezultat creșterea simțului de 
răspundere față de pregătirea

ÎNSEMNĂRI
DE LA CONFERINȚA

UNIUNII ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR DIN

CENTRUL UNIVERSITAR
TG. MUREȘ

profesională în toate facultă
țile, în toate colectivele studen
țești. Suzana Csizer, din anul 
IV al Facultății de medicină 
generală spunea în cuvîntul 
rostit la conferință că asocia
țiile trebuie să desfășoare o 
vie muncă politică, să scoată 
puternic în evidență faptul că 
dezinteresul unora contras
tează puternic cu activitatea 
rodnică a majorității studen
ților, cu vîrsta studenției, cu 
grija pe care partidul și sta
tul nostru o au pentru ca stu
denților să Ie fie asigurate 
condiții bune de studiu și de 
viață. Alți vorbitori, studenți 
ai Institutului de medicină și 
farmacie, ai Institutului peda
gogic de 3 ani, ai Institutului 
de teatru au arătat că noul 
regulament al activității pro
fesionale, elaborat de Ministe
rul Învățămîntului și U.A.S.R., 
face să crească răspunderea 
asociațiilor în îndrumarea ac
tivității profesionale a studen
ților, subliniind însă că aceas
tă îndrumare nu se realizează 
printr-o singură acțiune sau 
prin citeva acțiuni — ci prin 
eforturi permanente, zilnice, 
printr-o activitate competentă 
desfășurată în grupe, in ani, 
în facultăți, în institute, la ni
velul centrului universitar. O 
activitate complexă, eficientă 
care să promoveze o gamă va
riată de acțiuni, să aibă în ve
dere atît folosirea intensivă a 
formelor tradiționale cit și

Aridă și, la o lectură comună, 8 plată, „biografia documentară"
— M. Eminescu de I. Crețu este 
un necesar gest de Jaicizare a

tății profesionale și științifice ■ 
a studenților.

Participanții la conferință 
au adoptat o scrisoare de răs-„ 
puns Ia Chemarea Adunării 9 
generale a Asociației Studen
ților din facultatea de filozo-9 
fie. în care se spune : 9

„Vom dovedi prin întreaga — 
noastră activitate, printr-o 9 
muncă consecventă că sîntem® 
demni de încrederea și solici
tudinea cu care sîntem încon
jurați de partid și popor, că — 
sîntem hotărîți să ne îndepli- _ 
nim cu cinste sarcinile de M 
înaltă răspundere pe care par- ®ic __
tidul ni Ie trasează astăzi pen- —- cultura noastră îl datorează lui 
tru ca mîine să putem sluji cu 9 G. Călinescu. altul e greu de 
devotament poporul din a că- închipuit. „Biografia"' care a 
rui ființă facem parte. ■ intrat în construcția artistică a

, .. . .. .v __ S marelui critic este un mit.Mai mult ca niciodată orga- ■ transfigurare, creație pură. Nu 
ț g|nt che- de acolo se pot „inspira" gene- 

ifășoare o intensă n rațiile de azi pentru a-și avea 
politlco-ideologică 9 propriul lor Eminescu (dacă 

este necesar să-1 aibă, iată o 
chestiune nedemonstrabilă, așa 
că orice întrebare devine reto
rică !).

Alături de Eminescu, istoria 
culturii noastre așează „Viața 
lui M. Eminescu" de G. Căli
nescu, operă ce a încetat. în
tr-un fel, să mai fie exegeză,

găsirea unor modalități și for
me noi de îndrumare a activi-

M

ION CREANGA

deindată : „S-a învechit Emines- 
cu“ 7 !. Răspunsul cel mai nor
mal este acela că noi nu sîntem 
contemporanii poetului! Lecția 
clasicilor nu e simplă confrun
tare ci o permanentă asimilare. 
Nu clasicii ne subjugă ci posi-

tnbilltatea de a ne vedea, azi, 
ei. Altfel, ei ar rămîne autorii 
unor litere moarte, mărețe mo
numente la ușa cărora, anual, 
o generație «au alta așează co
roane de flori artificiale, fără 
miros.

unui obiect de cult. O primă e- 
valuare a ei șe cuvine efectuată 
în planul semnificațiilor. Utili
tatea este indiscutabilă, măcar 

■ pentru o categorie întinsă de 
" cititori. Pe de altă parte, cine 

poate citi o astfel de biografie 
sustrăgîndu-se imaginii unui E- 
minescu deja constituită ? Lu
crarea este urmărirea traseului 
in marmura unui monument e- 
xistent. A vedea în ea o încer
care de a „rivaliza" construcția 
Iui G. Călinescu este nepotrivit 
' ca atare, orice reproș izvo- 

-o asemenea comparație 
la obiect. Valoarea pe

HIlLCrtgd j-. 
printr-o 9 
i sîntem®

i- —și, ca at;
i- ■ rit dintr-i
ă H nu este 1

care o acordăm unei asemenea

3
 biografii, în afară de caracterul 
el organizat, este una de situa
re. După un Eminescu pe care

nlzațiile de tineret sînt che- 
mate să desfășoare o intensă — 
activitate i ”_
cu participarea întregii mase — 
de studenți, să se integreze ■■ 
efectiv în efortul general de 9 
perfecționare și modernizare 9 
a procesului de învățămînt, 
mobilizînd studențimea să-și 
intensifice preocupările pentru 
valorificarea cu maximum de să bibliografică pentru stu- 
randament a timpului de stu-gdiul lui Eminescu insuși. Opera 
diu, care după aplicarea noii 
legi a învățămîntului cores
punde mai bine cerințelor unei 
temeinice pregătiri a viitori
lor intelectuali. ■

Organizațiile U.T.C. și aso-9 
ciațiile studenților din facul
tățile centrului universitar Tg.9 
Mureș vor iniția o gamă va-® 
riată de manifestări care săn 
răspundă tuturor preocupări-9 
lor studenților. In acest sens- 
vom perfecționa metodele și 
formele muncii educative, 
vom colabora mai strîns cu 
cadrele didactice, vom activiza 
și mai mult cercurile științi
fice, i 
țese, conferindu-Ie noi valențe 
educative, vom dezvolta 
tinuu viața obștească în 
cultăți, în cămine și în 
tine.

Noi, studenții români, 
ghiari, germani, care i 
înfrățiți pentru a deveni buni 
specialiști, schimbul de nă
dejde al înaintașilor, răspun
dem cu un înalt devotament 
misiunii ] 
de partid întregului popor de 
a face ca România să devină 
tot mai bogată, mai puternică 
și mai înfloritoare, să se afir- 
me cu demnitate, 1 
dependentă între națiunile 
lumii, înaintînd victorios pe| 
drumul socialismului și comu
nismului. fî

Acestea sînt gîndurile și ho- 
tăririle noastre cu care intim- 9 
pinăm marea sărbătoare na- 9 
țională a Eliberării patriei, al 
X-lea Congres al P.C.R. șiB 
conferința a Vil-a a U.A.S.R.".

ADRIAN VASILESCU |

i

I 
ai mult cercurile șmnți- m 

ateneul și clubul studen- ■ 
orîndn_la nni fo1ar»fr>” 

con- ■ 
fa- ■ 

can-

ma-
învățăm, 9
/eni buni®

I'

,jj®lui Călinescu nu mai este operă 
de referință ci una alături de I creația lui Eminescu. Genera
țiile de azi. cu cît își vor ve
nera mai mult maestrul, cu atît 
mai puțin îl vor putea folosi. 
G. Călinescu nu poate fi decît 
urmat. Un „nou" Eminescu este 
de aceea și necesar și posibil. 
Nu ca 
pentru 
bilități 
etului.
curios 
scrisă pentru el, creația poetu- 

_ lui are nevoie de noi. îl citim 9 din ce în ce mai puțin spre a-1 
afla pe el și tot mai mult pen
tru a-i atribui sensibilitatea 
noastră, de azi. Sigur că Emi
nescu va rămîne totdeauna o 
sursă lirică a cunoașterii sensi
bilității unei epoci dar expresie 
a sensibilității unui popor este 
și devine mereu, cu fiecare ge
nerație de cititori.

Eminescu de azi este în bună 
măsură expresia sensibilității lui 

= G. Călinescu. Un Eminescu al 
| viitorului de azi. Din structura 

-' acestei construcții nu se poate 
împrumuta nimic fără riscul 
grav al frustrării unei capodo-

să „umplem" un gol ci 
înscrierea unei noi sensl- 
în traiectoria operei po- 
Se întîmplă acest lucru, 
doar la prima vedere :

pere. A crea în spiritul acestei 
creații este altceva decît a-i 
împrumuta — lucru imposibil 1 
— sensibilitatea care o prezi
dează. Dacă sîntem partizanii 
dinamicii dialectice a culturii va 
trebui să admitem, oricît 
grav sună cuvîntul, că 
neza trebuie repetată, la 
alt nivel de sensibilitate (de 
nu trebuie să se înțeleagă nici
decum că sensibilitatea și măre
ția construcției călinesciene ar 
fi perimate și nici că peste 
noapte s-ar produce un nou E- 
minescu !). Din această perspec
tivă, o biografie, azi, a lui Mi
hail Eminescu, și încă documen
tară, poate avea semnificația 
unui fapt cultural de întemeie
re, cum tot un asemenea fapt, 
firește copleșitor prin amploare, 
poate fi socotită ediția Perpe- 
ssicius. Nu este această biogra
fie monumentul însuși dar sem
nul posibilității lui poate fi.

Conștiința modernă are orgo
liul de a depăși simpla perpe
tuare a amintirii celor care au 
precedat-o. Desigur, cărți des
pre Eminescu. statui care să 
glorifice chipul poetului, simbo
luri ale existenței și destinului 
său vor mai fi nenumărate. 
Toate intră în fireasca datorie 
față de întemeietori. O dată cu 
acgstea și poate mai presus 
de ele, fiecare generație. sau 
epocă, tinde spre un Eminescu 
(și nu numai el) al său, nu po 
etul Epigonilor și Luceafărului 
ci o creație nouă în care ur
mează să numim o parte a el 
Epigonii, alta Luceafărul ș.a.m.d. 
Acest fel de a privi „clasicii" nu 
este cîtuși de puțin o invenție 
a noastră și cu atît mai puțin o 
idee la „modă". Idee clasică, ve
che, ea nu se susține decît prin 
acte moderne, noi. In virtutea 
ei Adrian Marino ni l-a făcut 
contemporan pe Macedonski, iar 
I. Negoițescu a deschis poarta 
de azi a unui nou Eminescu. 
Spiritele comode reacționează

un man devotament« 
patriotice încredințate 9 
3 întremlui nnnnr de®

I 
!, să se afir- ■ 
liberă și in- Q

UN TURNEU
AȘTEPTAT

Teatrul Tineretului din Pia
tra Neamț întreprinde un scurt 
turneu de trei zile în Capitală, 
cu următorul program : „Omul 
cel bun din Sîciuan" de Ber
tolt Brecht, luni 31 martie 
1969, orele 20, în sala „Come
dia" a Teatrului National „I. 
L. Caragiale", marți 1 aprilie 
1969, orele 20, în sala Teatrului 
Mic ; „Noaptea încurcăturilor" 
de Oliver Goldsmith, miercuri 
2 aprilie, orele 16,30 șl 20 în 
Sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" din B-dul 
Măgureanu. Regla 
piese este semnată de 
Șerban.

Schitu 
ambelor 

Andrei

ZIUA MONDIALA
A TEATRULUI

(Urmare din pag. I)

și sentimente care se cheamă 
spectacol.

De. data aceasta, interlocutorul 
teatrului este tineretul. Tineretul, 
care e departe de a constitui o 
masă omogenă și nediferențiată, 
noțiunea abstractă pe care ne-am 
obișnuit s-o numim — uneori cu 
o indulgență zîmbitoare — „tî- 
năra generație".

Dincolo de deosebirile pe care 
le operează în masa tineretului 
activitățile sociale și îndeletnici
rile lor specifice, diferențieri în 
rîndurile tineretului se mai pro
duc îndeosebi și prin atitudinea 
diferită față de viață, față de 
artă și cultură. Sînt tineri care, 
preocupați de ultimele cuceriri 
ale științei, consideră arta și poe
zia rămășițe desuete ale unor 
epoci primitive. Din nevoia de 
a-și afirma personalitatea, unii se 
jenează de ceea ce cred că în
seamnă slăbiciune și sentimenta
lism, afișînd o atitudine de bla
zare și indiferență. Mărturisit sau 
nn, romantismul rămîne, totuși, 
trăsătura dominantă a unei bune

părți a tineretului, un romantism 
lucid și avîntat, arzind de dorul 
marilor înfăptuiri și tulburat de 
întrebări înfrigurate, profunde.

Ce înseamnă și ce poate să 
însemne teatrul pentru toți a- 
cești tineri, atît de diferiți și, to
tuși, atît de asemănători ? în ce 
măsură arta aceasta milenară, 
mereu aceeași și mereu alta, le 
poate spune ceva astăzi, tinerilor 
și tinerelor din era zborurilor cos
mice, din ajunul aselenizării ? U- 
nora, teatrul li se pare o artă de
suetă, o artă depășită, aparținînd 
trecutului. Și totuși, cît de actual 
răsună cîte o replică sau o tiradă 
din teatrul clasic, teatru ale că
rui virtuți perene stau în pro- 
funditatea investigației, sincere și 
pasionate, a sufletului omenesc 1

O anchetă întreprinsă de „Scîn- 
teia tineretului" acum vreo două 
săptămîni, aducea date interesan
te despre modul cum privesc 
teatrul tineri și tinere din dife
rite domenii de activitate. Se 
vede din răspunsurile acestora și 
interes și lipsă de interes ; și ca
pacitatea de înțelegere a unui 
spectacol în datele sale esențiale

și lipsa de pregătire pentru re- 
cepționarea metaforei scenice.

Dacă teatrul nu a devenit încă 
pentru mulți tineri din țara 
noastră o necesitate, vina este, în 
primul rind a teatrului însuși. 
Prea puțin a făcut pînă acum 
teatrul nostru pentru a-și forma 
noii spectatori, pentru a-și pre
găti publicul matur de mîine.

Forța de atracție a teatrului 
începe de la repertoriu. în ulti
ma vreme, teatrele noastre ma
nifestă unele preocupări pentru 
introducerea în repertoriu a unoi 
piese destinate tinerilor specta
tori. Dar începuturile sînt încă 
neîndestulătoare, iar criteriile de 
alegere a pieselor sînt cam șo
văielnice, noțiunea de „tineri 
spectatori" fiind cam labilă. Ti
nerii se supără atunci cînd sînl 
confundați cu copiii și li se 
oferă povești cu cocoșei și cu 
motani, iar copiii privesc nedu
meriți piesele care au fost scrise 
pentru oameni maturi. Cît des
pre mijloacele artistice, sînt încă 
puține acele teatre care, în spec
tacolele pentru tineret pun în 
valoare forțele artistice de prima

mînă, în intenția de a forma gus
tul estetic al publicului de mîine.

Pe de altă parte, pregătirea ti
nerelului pentru a gusta și a în
țelege arta teatrului nu trebuie 
să se reducă la prezentarea unor 
spectacole. Tinerii nu trebuie 
aduși în sala de spectacol prin 
„mobilizări" forțate și obligatorii. 
Ei trebuie ajutați să redescopere 
minunea vie a teatrului, să simtă 
forța de atracție a acestuia, să 
se lase pătrunși de fluidul emo
ției artistice care ciitulă între 
scenă și sală.

Printr-un repertoriu bogat în 
idei avîntate și generoase, prin 
spectacole de o mare putere de 
convingere și de atracție, teatrul 
va ști să-și cîștige adeziunea pu
blicului tînăr, căruia îi este da
tor cu răspunsuri clare și pro
funde la întrebările vieții.

Ziua mondială a teatrului ca
pătă astfel semnificația unui apel 
la responsabilitate colectivă pen
tru destinele unei arte care a 
însoțit și va însoți întotdeauna 
omul, în drumul său spie auto- 
cunoaștere, spre proprie desăvâr
șire.

Dinamica vîrstelor Interioare 
— iată mobilul acestei monogra
fii (biografie ?). Cînd a apă
rut, privit din perspectiva „uni
versalistă" a Amintirilor, eroul 
real și nu cel imaginat de 
Creangă, acel personaj conștient 
de neputința prelungirii „vîretel 
de aur" ? Unde se produce tre
cerea de la copilărie la ado
lescență etc. ? Presimțirea a ceea 
ce va fi se manifestă chiar în 
jocurile copilului unde se pro
duc shimbărl ce nu mai sînt 
încăpute de ele. Dacă prin co
pil Creangă a ilustrat înțelep
ciunea credinței milenare în pro
verbe și zicale, copilului 1 
revelă la un moment dat tre
buința verificării acestora 
cont propriu, prin el însuși. In- 
tr-un fel, eroul Amintirilor (care 
nici nu e un erou ci o ficțiune 
ilustrativă) își trădează autorul 
vrînd să fie el însuși, dînd sem
ne de Independență. Tabloul 
copilăriei se convulsionează, 
personajul se umple de stări 
particulare (el fusese, cel puțin 
conform imaginii tradiționale, o 
Ilustrare a unor reacțiuni tipi
zate, ale copilului universal) de
vine sau e pe cale să devină 
un ins. 
erică, 
cretă, 
tatea 
drept 
scurgere care lasă semne. In
tr-un cuvînt, nl se propune o 
„aventură psihică" a eroului 
Amintirilor, o devenire. Con
știința devenirii, a trecerii 
timpului demitizează Imaginea 
unui Nică Ilustrator al copilă
riei universale (G. Călinescu), a

Ee

Pe

„Realitatea" de vis, fe- 
a amintirilor devine con- 
timpul își pierde stabili- 
ideaiă și este resimțit 
ceea ce este: trecere,

unui erou universal reprezenta
tiv, inaugurînd cealaltă exis
tență, cea reală, istorică și psi
hologică totodată. Cum vedem, 
sub auspiciile imaginii „clasice" 
ajungem în fața unei subtile ne
gări a acesteia.

Acest Creangă scris de Savin 
Bratu în deplin respect formal 
față de construcția călinesciană 
este în fond unul polemic, năzu
ind să fie o construcție, alta 
decît cea propusă de maestru, 
întreprindere pe cît de onora
bilă pe atît de riscantă. Trebuie 
să mărturisim că ea se desfă
șoară în mare măsură la înăl
țimea intențiilor. Creangă este 
văzut ca un creator a cărui con
știință artistică e preexistentă 
nașterii adevărate a scriitorului. 
Fixîndu-i teza în premise 
toată biografia lui Savin Bratu 
nu va fi decît o ilustrare a a- 
cestei teze : „Pe coordonatele 
acestei drame a optării, Creangă 
— dedublat în țăran șl tîrgoveț 
cum îl va intui Ibrăileanu — 
avea să-și caute soluția existen
țială și, asemeni lui Columb 
dînd peste America în ambițioa
sa lui căutare a Indiilor, va des
coperi o soluție artistică".

Lui Savin Bratu nu i se va fi 
părut convingător un Creangă 
mitologic, „anulat ca individ și 
fortificat ca exponent", un ge
nial „anonim". De aceea el va 
căuta pe individul Creangă, pe 
artistul conștient de el și, mal 
ales, pe reprezentantul indivi
dualizat al unei.spițe vechi. A- 
ceastă Individualizare ar fi e- 
chlvalentă cu o abatere ori Ieși
re din destinul colectiv al spiței, 
proces ce are drept urmare de-

Volumul de debut al tînăru- 
lui prozator Gheorghe Suciu (o 
carte remarcabilă, poate cea 
mai bună culegere de schițe 
apărută anul trecut) cuprinde 
și o foarte scurtă povestire cu 
titlul „Ghidul afon". La un mu
zeu, vizitatorii ascultă explica
țiile ciceronelui cu privire la 
un exponat. Exponatul este un 
plug. „După toate datele pe care 
le deținem asupra Iui — spune 
ghidul — îl putem reprezenta 
destul de bine. (...) Se compu
nea dintr-un tăiș de oțel care 
se prelungea cu o cormană de 
fier avînd darul să răstoarne 
pănUntul scormonit. Aceste două 
piese se fixau prin șuruburi". 
Și ghidul, căutînd să redea cu 
cît mai multă exactitate datele 
științifice, descrie acelor vizi
tatori — poate din anul 2000
— obiectul atît de familiar in
teligenței, (nu întotdeauna și 
percepției noastre citadine) care 
se cheamă plug. „De asemenea
— încheie ghidul — am uitat 
să mai spun că despre plug 
s-au făcut multe cîntece, dacă 
aș avea voce v-aș cînta unul 
ca să vă fac dovada". Dar omul, 
după cum spune și titlul poves
tirii. e afon — iar vizitatorii 
se mulțumesc cu descrierea, fă
cută în spiritul adevărului, a o- 
biectului care i-a interesat. Ei 
părăsesc muzeul îmbogățiți în 
cunoaștere și meditîind asupra 
celor aflate, chiar dacă atitu
dinea personală a ghidului față 
de realitatea descrisă n-a putut 
fi decit intuită.

A făcut ghidul proză realistă ? 
Eu cred că da. Și cred că este 
un cîștig cert al prozei româ
nești din ultimii ani posibili
tatea de a descrie anumite rea
lități i 
le cît 
exact, 
indice

materiale ori spiritua- 
: mai fidel, cît mai 

fără ca autorul să 
didactic „ce e bine" 

șl „ce e rău", lăsîndu-i-se citi
torului posibilitatea de a înțe
lege și de a opta. O asemenea 
proză, de un realism reținut, 
nici vorbă că nu este singura 
posibilă — mari victorii au fost 
obținute și în direcția contrară. 
E de ajuns de a da, în acest 
sens, exemplul romanelor „Șa
tra" șl „Ce mult te-am iubit", 
de Zaharia Stancu, în care 
atitudinea față de eroi și în- 
tîmplări a autorului e cum nu 
se poate mai limpede, marea 
poezie a acestor cărți izbucnind 
tocmai din pasiunea cu care 
prozatorul-poet disprețuiește 
unele lucruri și îmbrățișează 
altele.

Cineva ar putea observa că 
delimitarea pe care o încerc nu 
are nimic original și că e vorba 
de două feluri de proză (obiec
tivă și subiectivă), de multă 
vreme analizate și definite. Așa 
este, cu un singur amendament 
— de ordin psihologic, să zicem. 
Cititorul și unii dintre critici 
s-au obișnuit atît de bine cu 
atitudinea declarată deschis, de 
către autori care făceau deose
biri nete între eroii pozitivi și 
cei negativi, îneît volumele de 
proză în care autorul „plimbă 
oglinda de-a lungul unui drum", 
fără să-și afirme explicit sim
patiile sau antipatiile, ni se 
par a avea un aer stra
niu, dacă nu suspect. în 
„Francisca", romanul lui Nico- 
lae Breban, lucrurile ni se păreau 
limpezi : era vorba despre decă
derea unei familii bogate, față 
de reprezentanții căreia auto-

„ce

dublarea omului. Ieșit din natu< 
ra sa. Creangă șl-o poate în 
sfîrșlt contempla. Devenit adică 
„tîrgoveț", am de oraș, citadin 
prin adopțiune el își descoperă 
din afară obîrșia, poziție favo
rabilă evaluării lucide a virtu
ților ei. In acest fel el se clasi- 
cizează amlntindu-și universul 
părăsit, ca un umanist de Renaș
tere antichitatea. Aceasta in 
timp ce un alt Creangă se ara
tă vieții obișnuite ca „tîrgove- 
tul, dascăl bun, om cu chef, 
hazliu Ia adunările breslei ca 
și «le Junimii și supus vremi- 
lor ca orice simplu muritor".

Orice interpretare a vieții ma
rilor scriitori are, firește, avan
tajul inițial al operei. Ea în
drumă orice viziune. De aceea 
este posbil să avem mal multe 
vieți ale aceluiași autor mare și 
una singură, eventual, pentru 
cei de mai mică importantă. A 
avea o nouă evaluare a desti
nului uman al lui Creangă co
respunde nevoii însăși a cultut 
rii de a-și întreține prin sine vi
talitatea. Monografia lui Savin 
Bratu concură la aceasta.

Putem să-i reproșăm polemica 
„obiectivă" cu G. Călinescu ? 
Nu, în măsura în care viziunea 
personală îl conduce în chip „fa
tal" la deosebiri importante de 
opiniile lui G. Călinescu. Insă 
da, desigur, într-o bună măsu
ră : lucrarea întreagă demons
trează o teză (pe care am citat-o 
mai sus), biografia și producerea 
operei nu Bînt contemplate ci 
divulgate din unghiul unicei te
ze incit, chiar dacă faptele sînt 
exacte (firește, de exactitatea 
precară asupra căreia avertiza 
N. Iorga atunci cînd spunea că 
un fapt documentar ori istoric 
este. în genere, o expresie inte
resată șl nu o mărturie sigură !). 
regia ce acționează asupra lor 
este, lucru stînjenitor, mult prea 
apăsată. îneît nici n-am zice că 
e vorba de o Viață ci de o idee 
pe care viața ar fi obligată s-o 
ilustreze. Departe de a reproșa 
interpretarea, de cele mai multe 
ori seducătoare, sesizăm numai 
forțarea lucrurilor spre a 6e po
trivi 
care 
unui 
un 
însă, lipsind eroul de plenitudine 
existențială. Ar mai 
ugat. In marginea 
date eroului, cîteva 
asupra determinării 
cita pe G. Călinescu : . 
prea generic despre tin- 
țiu poate să ducă Ia clj'.ț ^i la 
concluzii nule. O geologie apro
ximativ asemănătoare aceleia in 
care s-a născut și a copilărit 
Creangă există și în alte părți, 
în Tiro! sau chiar în China sep
tentrională. Cit despre timp, dia
lectic vorbind, atîtea popoare 
trec cn repeziciune de la socie
tatea feudală, cum era aceea din 
Moldova lui Creangă, Ia cea so
cialistă, schițlnd un scurt echili
bru burghez, incit, cu o astfel 
de critică formală explicăm si
multan și pe Mozart, și pe poeții 
chinezi, și pe Creangă".

complexului opțiunii de 
am amintit. Imaginea e a 
Creangă pus să „trăiască" 
complex cazuistic, adînc

fi de adă- 
psihologiei 
observații 

el. 11 vom 
trata

c. stAnescu
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rul avea o atitudine critică șl 
de încercările de adaptare la 
munca industrială ale unui ță
ran ardelean, urmărit cu sim
patie (simplific cu cruzime, pen
tru necesitatea demonstrației). 
Capitolul „Bătrîni" din „In ab
senta stăpînilor", cartea urmă
toare a autorului, ne pune însă 
în dilemă : decăderea pe plan 
biologic a celor cîteva perso
naje din fosta „lume bună", 
trăitoare în zilele noastre, nu 
era în nici un fel comentată : 
ea era pur și simplu descrisă 
(e un fel de a zice, evident, și 
forța lirică a acestei părți a ro
manului izvora nu numai din 
precizia clinică a diagnosticu
lui, ci și dintr-un straniu ames
tec de iubire și dezgust cu care 
autorul se apropie de personaje). 
Discursul liric lipsește și în
tr-un roman politic ca 
sul",

„Intru- 
de Marin Preda, el fiind

cîtorva personaje din zilele noa
stre,' trăind într-un fel de car
tier muncitoresc, cu case țără
nești, dar și cu blocuri noi, un
deva „între țară și oraș". Sînt 
oameni surprinși la această răs
cruce „între țară și oraș" ; 
psihologia lor are linii trasate 
de tradiția rurală, dar și altele 
complex-citadine. Ei sînt în 
acest punct al evoluției lor în
cete, „oameni tulburi" — și nici 
o clipă autorul nu mizează, în- 
tr-un joc care s-ar dovedi ex- 
tra-literar, pe șansele de „a se 
limpezi" ale unora sau ale al
tora. Ei sînt așa cum sînt. Nimic 
mai antipatic, pare să ne su
gereze autorul, decît încercarea 
de a ghici în liniile întortochiate 
ale zațului de cafea chipul de 
mîine al acestor oameni. Ei 
există și există azi, acum, în clipa 
în care sînt surprinși de privirea 
autorului. E destul de dificil

SUCCESE
ALE PROZEI
„OBIECTIVE"
înlocuit cu lungi pasaje eseis
tice care lămuresc termenii di
lemei, ferindu-se însă să o 
spulbere printr-un : „vinovat e 
cutare, iar cutare e inocent".

După cum se vede chiar din 
exemplele enumerate aci, lu
crurile sînt puțin mai compli
cate : absența atitudinii subiec
tive, exprimate direct, a delimi
tării stricte a eroilor în „pozi
tivi" și „negativi" (ținind 
de fapt mai mult de romantism, 
decît de realism), nu înseamnă 
și lipsă de obiectivitate în pre
zentarea lucrurilor, după cum 
lipsa „spiritul poematic" nu 
duce și la dispariția poeziei 
care, în cărțile pe care le-am 
numit, își face loc pe alte căi. 
„Pădurea spînZuraților", roman 
în care atitudinea lui Rebreanu 
față de eroi e hotărît subiectivă, 
nu are mai multă poezie decît 
un roman „obiectiv" ca „Ion".

Acea obișnuință despre care 
vorbeam (de a aprecia pozitiv 
mai ales cărțile în care atitu
dinea față de evenimente apare 
limpede) ne face să ignorăm 
uneori cărți în care ambiția 
autorilor e alta: aceea de a 
descrie exact, în spiritul depli
nei autenticități. Las de-o parte, 
cu părere de rău, două scurte 
romane, amîndouă bune și 
amîndouă trecute cu vederea de 

o critică uneori grăbită („Porțile" 
de Veronica Porumbacu și „Dum
nezeu umbla desculț" de Ho- 
ria Aramă) și mă opresc la alți 
doi autori, ale căror cărți mi se 
par potrivite pentru demonstra
ția pe care o încerc : Atu el 
Dragoș Munteanu și Maria Lu
iza Cristescu.

Romanul „Singuri" încearcă 
descrierea micro-monografică a 
vieții, într-o zi oarecare, a

să-i arăți cum sînt, pentru a 
nu-ți mai complica misiunea 
făcînd aprecieri cu privire la 
calitățile și defectele lor, adică 
jurisdicție morală. Desigur, a- 
semenea aprecieri sînt implicite. 
Spune un personaj : „ceea ce este 
se arată așa cum este, dar cine 
poate spune adevărata față a 
lucrurilor și cine o poate vedea?" 
Pentru a ne sprijini în această 
anevoioasă întreprindere, de a 
vedea „adevărata față a lucru
rilor", autorul, cu inteligență 
artistică sigură, ne furnizează 
datele neapărat necesare, făcînd 
delimitări subtile, scoțînd la 
iveală porniri ascunse unei pri
viri mai puțin pătrunzătoare 
și împingînd în umbră lucruri 
neesențiale. El ne ajută deci să 
vedem, punîndu-se cu talent 
remarcabil în slujba unor citi
tori prezumtivi, a unor cititori 
pe care-i stimează atît de mult 
îneît îi socotește în stare șă 
ajungă la concluzii proprii, (care 
vor fi prin forța multitudinii 
de inteligente puse la lucru, 
mult mai nuanțate decît cea, 
unică, pe care ne-ar putea-o 
pune la dispoziție autorul). Scri
itorul, deci se situează pe pozi
ția martorului „imparțial". Dar 
a unui martor cu ochi viu șl 
cu o forță de disociație puțin 
obișnuită. Prezentarea unor 
fapte din mai multe unghiuri 
poate — cum s-a spus — să ne 
sugereze neputința noastră de 
a cunoaște adevărul absolut 
(cîteva personaje redau aceeași 
scenă, întîlnirea dintre Ana și 
Filip, în mai multe feluri, care 
se completează parțial, dar se 
.și contrazic), dar poate fi și un 
procedeu la fel de bun ca ori
care altul de a scoate în relief 
cîteva lucruri esențiale de at-

mosferă care rămîn în memorie 
după sucirea și răsucirea lor 
în mai multe poziții. Efectul 
unui asemenea procedeu poate 
fi nu relativizarea realității, ci 
— invers — fixarea celor cî- 
torva puncte care rămîn nemiș
cate în vîrtejul senzațiilor șl 
care, deci, vor putea fi socotite 
cu toată încrederea puncte de 
sprijin.

Lji Maria Luiza Cristescu, 
obiectivitatea descrierii este mai 
puțin programatică : ea 
mai degrabă rezultatul 
nifestării unui anumit 
perament artistic, înclinst 
contemplarea rece, dinafară. Cele 
două romane ale autoarei („Ca
priciu la plecarea fratele.-' iubit", 
1968, „Dulce Brigitte", 1J69) au 
ca trăsătură comună plăcerea 
neascunsă (și poate provenită 
din cultivarea unei tradiții li
terare în care spiritul realist al 
prozei ardelenești întîlnește o 
înclinație spre complicațiile 
prozei moderne franțuzești) de 
a relata fapte și de a descrie 
personaje, plăcere care ne-o 
prezintă pe autoare, în această 
etapă a dezvoltării ei, ca pe 
o scriitoare prin definiție epică. 
Romanele își concentrează aten
ția nu asupra unui spațiu, pe 
care să-1 delimiteze, ci asupra 
unui timp. Avem de-a face cu 
două romane ale derutei inte
lectuale. „Capriciu la plecarea 
fratelui Iubit" surprinde mișcă
rile unor oameni care privesc 
cu simpatie evenimentele con
temporane lor, dar nu sînt în 
stare să explice greșelile ori 
șovăielile dintr-o perspectivă 
mai largă. Deruta politică se 
mută și pe planul sentimental 
și mișcările eroului principal 
devin inexplicabile. Absurd, cu 
o aventură de bețivi, se termină 
și încercarea lui de a fugi din 
istorie. Nici poetul Valentin 
Valure, eroul celui de-al doilea 
roman, nu înțelege mal mult, 
dar niște calități întîmplătoare 
care-1 duc la suțcese nemeritate 
îl fag pentru scurtă vreme ex
ponentul liric al unui moment 
istoric pe care nu-1 pricepe. 
O clipă, Valentin Valure, om 
nu lipsit de calități, are senza
ția că și-a descoperit un drum. 
Dar lipsa de talent și de cul
tură se răzbună și — buimăcit 
de împrejurări despre care își 
dă seama că nu le-a dominat 
prin inteligentă — personajul 
dispare în umbra din care nu 
era menit să iasă.

Și în aceste romane, mai pu
țin „egale" decît „Singuri" și 
mai puțin consecvente cu țelu
rile artistice propuse, dar scrise 
cu un talent real și realizînd pe 
alocuri o atmosferă de tensiune 
intelectuală demnă de remarcat, 
obiectivitatea este aceeași, iar 
privirea puțin răutăcioasă a 
autoarei cercetează în egală mă
sură toate personajele. Șl aici 
— pentru a reveni la metafora 
de la care am pornit — „ghidul" 
este „afon". Dar lucrurile pe 
care ni le comunică sînt mai 
întotdeauna demne de tot inte
resul, iar lipsa lui de simț mu
zical nu este poate decît un 
tertip didactic. El vrea să ne 
dea ocazia, sugerîndu-ne linia 
melodică, să interpretăm noi 
cîntecul, dîndu-i o multitudine 
de înțelesuri și de nuanțe pe 
care, dacă ne-ar preciza absolut 
totul pînă la plictiseală, ne-ar 
interzice-o.

pare 
ma- 

tem- 
spre

FLORIN MUGUR
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INDUSTRIAIĂ DANEZĂ

(Urmare din pag. I)

La terminarea croazierei, 
motonava acostează la debar
caderul palatului „Dolma- 
bahce“. Aici, oaspeții români 
sînt întîmpinați de guvernato
rul Vilayetului Istanbul și de 
alte oficialități locale, care 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, și pe ceilalți oas
peți români să viziteze pala
tul, unul dintre cele mai re
prezentative monumente ale 
artei arhitectonice turce. In
cinta palatului este înconjura
tă de mai multe edificii din 
marmură albă, în mijlocul că
rora se află clădirea ce adă
postește fosta sală a tronului. 
După proclamarea Republicii, 
în anul 1923, palatul a devenit 
reședință prezidențială. La 10 
noiembrie 1938 aici a încetat 
din viață Mustafa Kemal 
Ataturk.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
ser, In cartea de onoare a pa
latinei următoarele! „Ne-a 
impresionat profund această 
grandioasă construcție — rod 
al talentului și 'puterii de cre
ație a poporului turc — în 
care a trăit și lucrat marele 
om de stat și întemeietor al 
Turciei moderne, Mustafa Ke
mal Ataturk".

în orașul de pe malurile 
Bosforului, conducătorul sta
tului român este întîmpinat cu 
aceleași calde sentimente de 
prietenie. Opinia publică sa
lută această vizită care des
chide noi posibilități de dez
voltare a relațiilor româno- 
turce. Presa apărută în ziua 
sosirii, salută declarațiile fă
cute în timpul vizitei, de pre
ședinții celor două state, ho- 
tărîrea lor de a contribui la 
crearea unui climat de pace 
în această regiune, de a face

Pe aeroportul Teșilkoy din Istanbul
Telefoto : AGERPRES

totul pentru promovarea prin
cipiilor fundamentale ale in
dependenței și suveranității, 
egalității în drepturi, și ale 
neamestecului în treburile in
terne, principii care trebuie 
să-și găsească tot mal mult 
aplicarea în relațiile dintre 
state. Sînt relevate, de aseme
nea, perspectivele favorabile 
pe care le deschide vizita pen
tru dezvoltarea colaborării e- 
conomice reciproc avantajoase, 
pentru promovarea și apro
fundarea legăturilor priete
nești în toate domeniile de 
activitate.

Ecouri in presa 
internațională

OFERITDINEU
DE MINISTRUL DE EXTERNE

AL TURCIEI
Miercuri seara, președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae 
CeaL .'seu, împreună cu soția, 
au lu«at parte la un dineu ofe
rit în onoarea lor, la Palatul 
Șale, de ministrul de externe 
al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, și de soția sa.

Au participat tovarășii II ie 
Verdeț, cu soția, Corneliu 
Mănescu. cu soția, Octavian 
Groza, Grigore Geamănu, am
basadorul României la Anka-

ra, și celelalte persoane ofici
ale care-1 însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat. 
Din partea turcă, au fost pre- 
zenți, guvernatorul Vilayetului 
Istanbul, Vefat Povraz cu so
ția, primarul orașului Istan
bul și alte oficialități locale.

Ministrul de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a f^Tmit din partea tovarășilor TODOR JIVKOV, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, și GHEORGHI TRAIKOV, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, 
următoarea telegramă :

Exprîmînd mulțumirea noastră pentru amabila telegramă 
care ne-ați adresat-o, zburînd deasupra teritoriului Republicii 
Populare Bulgaria, folosim acest prilej pentru a vă transmite 
dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului frate român, 
urări de noi succese în construcția socialistă și înflorirea Re
publicii Socialiste România.

VIENA 26 (Agerpres). — In 
relatarea privitoare la vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
Turcia, ziarul vienez „KURIER" 
scoate în evidență că președinte
le român „s-a pronunțat împotri
va împărțirii lumii în blocuri mi
litare opuse și s-a declarat în fa
voarea sprijinirii eforturilor tine
relor state care vor să se afirme 
pe plan internațional". La rîndul 
său, ziarul „DIE PRESSE" scrie : 
„In centrul convorbirilor pe care 
președintele Ceaușescu le-a avut 
cu președintele Turciei, Sunay, 
au stat desigur propunerile româ
nești referitoare la o întărire a 
cooperării pașnice în Balcani, 
care ar trebui să ducă în cele din 
urmă la transformarea acestei re
giuni într-o zonă denuclearizată".

★

ATENA 26 (Agerpres). — Toa
te ziarele ateniene continuă să 
oglindească vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în Turcia. 
Ziarul „AKROPOLIS" scrie: 
„Președintele Ceaușescu a expus 
poziția României care se pro
nunță împotriva tuturor metode
lor bazate pe violență, împotriva 
demonstrațiilor de forță, împotri
va aplicațiilor militare la granița 
sau pe teritoriul altor state". 
Ziarul relevă că președintele Su
nat/ a vorbit oaspetelui său des
pre direcțiile politicii externe .( 
Turciei, „subliniind legăturile a- 
cesteia cu celelalte țări balcanice, 
precum fi importanța pe care 
Turcia o acordă legăturilor de 
prietenie cu România".

Ziarul „TO VIMA" a publi
cat sub titlul „Relațiile în Bal
cani" o relatare asupra celei de-a 
doua zile a vizitei, în care arată, 
printre altele că „președintele 
Ceaușescu a făcut o declarație 
importantă prin care preconizea
ză ca Balcanii să devină o zonă 
a păcii, a bunei vecinătăți, o zonă 
fără arme nucleare". La rîndul 
său, ziarul „NEA POLITIKA" 
își intitulează informația despre 
vizită „O zonă fără rachete în 
Balcani", iar „ELEFTEROS 
COSMOS" scoate în evidență în 
titlu că „Turcia susține realiza
rea unor relații armonioase între 
țările alianței atlantice și țările 
socialiste".

★

PARIS 26 (Agerpres). — Pre
sa franceză continuă să a- 
corde atenție vizitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Turcia. 
In corespondența sa, ziarul „LE 
FIGARO" scrie: „Călătoria ofi
cială a domnului Ceaușescu la 
Ankara capătă în circumstanțele 
actuale o importanță capitală. Fa 
se înscrie în mod firesc în pers
pectivele propunerii sale tinzînd 
la stabilirea unei zone a păcii în 
Balcani. Președintele statului ro
mân a pus jaloanele unui prece
dent concret la scară balcanică 
pentru o cooperare practică intre 
națiunile aparținînd alianței mi
litare răsăritene și N.A.T.O., că
reia îi aparțin Bucureștiul și, res
pectiv Ankara și Atena. Președin
tele Ceaușescu a precizat că 
neînțelegerile dintre popoarele 
din regiunea balcanică au servit 
întotdeauna intereselor marilor 
puteri".• •••••••••«••••••••••••

..-cnaîncuia IPENTmLP TOMIPUL DV.

în cursul dimineții de miercuri, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Virgil Trofin, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Leonte Răutu, 
Iosif Banc, Emil Drăgănescu, 
Dumitru Popa și Mihai Marines
cu. au vizitat Expoziția industri
ală daneză organizată de Comi
tetul guvernului danez pentru 
expoziții în străinătate în pavi
lioanele Complexului expozițio- 
nal din Capitală.

La intrarea în expoziție, con
ducătorii de partid și de stat au 
fost întîmpinați de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Dane
marcei la București, Richard 
Wagner Hansen și de Ole Cars
tens, directorul general al expo
ziției.

Printre cei prezenți se aflau, 
de asemenea, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
Simion Bughici, ministrul indus
triei alimentare, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, alte persoa
ne oficiale.

Vizitînd expoziția, oaspeții s-au 
oprit în fața a numeroase stan
duri în care aproape 50 de fir
me, dintre cele mai importante 
ale industriei daneze, prezintă o 
largă gamă de produse. Directo
rul general al expoziției și alți 
specialiști danezi au dat ample 
explicații asupra exponatelor —

mașini electronice de calcul, di
ferite echipamente tehnice, pro
duse chimice, aparataj medical, 
bunuri electrice de uz casnic, 
produse ale industriei alimenta
re și altele.

Oaspeții s-au întreținut cu re
prezentanți ai firmelor expozan
te și cu membrii conducerii ex
poziției. Subliniind nivelul teh
nic al produselor expuse, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și de 
stat au apreciat în mod deose
bit valoarea expoziției și impor
tanța ei în cunoașterea reciprocă, 
în dezvoltarea relațiilor de coo
perare economică româno-da- 
neză.

(Agerpres)

SOSIREA
UNEI DELEGAȚII

A P. C. DIN ISRAEL
La Invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, miercuri a sosit la București 
o delegație a Partidului Comunist 
din Israel, formată din tovarășii 
Meir Vilner, secretar general al 
C.C. al P.C. din Israel, Saliba 
Hamis și David Henin, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al parti
dului.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Va- 
siliu, adjunct al șefului secției in- 
temaționale a C.C. a P.C.R.

Ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Karel Kurka, a ofe
rit miercuri seara un coc
teil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de activiști ai 
Comisiei Centrale de Control șl 
Revizie a Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de Mi
los Jakes, președintele Comisiei, 
și a delegației de activiști ai Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia, condusă de ing. Anton Per- 
kovici, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, deputat în Adu
narea Federală a R. S. Ceho
slovace, președintele Comitetului 
Național raional Zilina.

Au luat parte tovarășii Dumi
tru Coliu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, Constantin 
Pirvulescu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie, Aldea Mili
tam, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
loan Gluvacov, membru al C.C. 
al P.C.R. și Andrei Cervencovici, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., membri ai Colegiului 
Central de Partid, activiști de 
partid.

Miercuri dimineața delegația 
Consiliului municipal Stockholm, 
condusă de Eva Remens, preșe
dinta Consiliului, a făcut o vi
zită la Comitetul Executiv al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, unde a avut o în
trevedere cu Dumitru Popa, pre
ședintele Comitetului Executiv, 
primarul general al Capitalei.

Au luat parte Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte și alți mem
bri ai Comitetului Executiv.

A fost de față Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații privind ac
tivitatea edilitar-gospodărească 
și de deservire a populației în 
cele două capitale.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au semnat în cartea de 
aur a Consiliului popular mu
nicipal.

în continuare, delegația a vi
zitat complexe comerciale, uni
tăți de deservire a populației și 
obiective social-culturale și de 
învățămînt din noul cartier de 
locuințe bucureștean Drumul 
Taberei.

Seara, primarul general al 
Capitalei a oferit în cinstea de
legației un dineu.

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea și a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, miercuri a sosit în Ca
pitală tovarășul L. Chandramun, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Mau
ritius.

La aeroport, oaspetele a fost 
întîmpinat de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., și Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa.

TOVARĂȘUL
VIRGIL TROFIN

Â PRIMIT DELEGAȚIA

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13.46 ; 16.15; 18,45; 21,15).
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 | 17 | IB I 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21). LA EST DE EDEN rulează la 
Victoria (orele 8 ,30 ; 11 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 20,45). OAMENI ÎMPIETRIȚI 
rulează la Central (orele 12,15 ;
18.45) ; UN BARBAT ȘI O FE
MEIE (orele 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; AVEN
TURA orele 20,30). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8.30—16.30 tn continuare :
18.45 : 20,45). MICUL FUGA» ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 ; 13 1 
15 : UN OM PENTRU ETERNI
TATE orele 13,15; 20,30). PAȘA
rulează la Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
în continuare ; 14.30 ’ 16,45 ; 19 ;
21.15) . Excelsior (orele 9 ; 11,15 i 
13.3» ; 15,45 ; 18 : 20,15). Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 | 14 ; 10,15 1 18,30 !
20.45) . Flamura (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30). Arta (orele
8.45—16,15 Tn continuare; 18,15 ;
20.15) . TARZAN. OMUL MAIMU
ȚA ; FIUL LUI TARZAN rulează 
la înfrățirea (orele 15,30 j 19). 
..... APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA” rulează la Buzestt (orele 
15,301 18 1 20,30). Moșilor (orele

15,30 î 18 • 20,30). RIO BRAVO ru
lează Ia Dacia (orele 8,45-14,15 în 
continuare ; 17,15 ; 20). Miorița (o- 
rele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19.45). Flo- 
reasca (orele 11 j 14 ; 17 i 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează la Bucegl (orele 9,30 ; 12 ; 
15,30; 18; 20,30). Gluleștl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Aurora (orele 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). UN DE
LICT APROAPE PERFECT rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ț 18). 
ASTA SEARA MA DISTREZ (ru
lează Ia Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20) Volga (orele 9.30 ; 16 ;
18,15 1 20,30). CUȚITUL IN APA 
rulează la Cotroceru (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). PENTRU ÎNCĂ PU
ȚINI DOLARI rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30). Grlvița (orele 9 ! 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20.30). Gloria (o-
rele 9 ; 11.13 î 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30). Tomis (orele 9.30 ; 13,30 ;
16 : IR,15 : 20,30). MARELE ȘAR
PE rulează la Viitorul (orele 15,30 : 
18). căderea imperiului ro
man rulează la Popular (orele
15.30 ; 19,30). JUDOKA, AGENT
SECRET rulează la Munca (orele 
16 ; 18). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30 ; 19). PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18). TAFFI ȘI VINATORUL ru
lează la Vltan (orele 15,30). CASA 
MAMEI NOASTRE rulează la Ra
hova (orele 15,30 ; 18 { 20,30). EX

PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează ia Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; IN ORAȘUL „S“ orele 
20,30). FELOMAREȘALA rulează 
la Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
împușcaturi sub spinzu- 
RATOARE rujează la Crîngașl (o- 
rele 15.30; 18 ; 20,15). DRAGA BRI
GITTE rulează Ia Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15). CAMPIONII — 
MINDRIA NOASTRA ; REGELE 
FOTBAL; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
ÎN MUNȚII ROMANȚEI ; CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX ; ATLETISM ; DOMNIA SA, 
PIETONUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 In continuare).

JOI 27 MARTIE 1969

Opera Română : Madame But
terfly — ora 19,30 ; (Sala Palatu
lui) : Seară Vienezâ — ora 16,30 ; 
Teatrul de Operetă : Sînge vienez 
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" : (Sala Come
dia) : Enigma Otlliel — ora 11,00 ; 
Becket — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
Părinții teribili — ora 19,30 ; Tea
trul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : Meteorul — 
ora 20,00 ; (Sala Studio) : Photo 
Finish — ora 15,00 ; Tandrețe 
abjecție — ora 20,00 ; Teatrul da 
Comedie ; Croitorii cel mari din

Valahla — ora 20,00 ; Teatrul Mic î 
Prețul — ora 20,00 ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (B-dul Magheru) : Fru
moasa duminică de septembrie — 
ora 19,30 . (Sala Studio) : Cînd 
Juna e albastră — ora 20,00 ; Tea
trul Ciulești t Pălăria florentină 
— ora 15,00 *. Omul care a văzut 
moartea — ora 19,30 ; Teatrul E- 
vreiesc de Stat : Intîlnlre pe culmi 
—ora 20,00 ; Studioul I.A.T.C. : 
Garderobierele ; Vin soldații ; E- 
xistă nervi — ora 19,30 ; Teatrul 
,,Ion Creangă" : Egmont — ora
18.30 ; Teatrul Țăndărică (Sala din 
calea Victoriei) : Papuciada — ora 
10,00 ; Nocturn II, Emil Botta și 
Nicky Wolcz — ora 21,30 ; (Sala 
din str. Academiei) ; A fugit un 
tren — ora 10,00 ; Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte de adio — 
ora 19,30 ; (Sala din calea Victo
riei) i Femei, femei, femei — ora
19.30 ; Ansamblul artistic al 
U.G.S. : Selecțtuni ’68 — ora 20,00; 
Circul de Stat Circul „Orlon" 
(R. P. Bulgaria) — ora 16 șl 
19,30.

PROGRAMUL I

• 11,OT — Limba germană. Lec
ția 49 (reluare) • 11*30 — Pentru

Ședința de lucru a 
Ministerului învățămintului

Miercuri după-amiază a luat 
sfîrșit ședința de lucru a Mi
nisterului învățămintului cu 
inspectorii generali județeni, 
la care s-au examinat în lu
mina Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea 
învățămintului și a lucrărilor 
Conferinței Naționale a cadre
lor didactice, măsurile ce ur
mează a fi luate în continua
re pentru trecerea începînd 
din toamnă, la învățămîntul 
general obligatoriu de 10 ani.

Au mai fost discutate me
todologia studiului ce se va 
efectua în întreaga țară în le
gătură cu extinderea rețelei 
școlilor de cultură generală, 
organizarea și desfășurarea 
examenului de bacalaureat și 
a concursului de admitere în 
liceu, îmbunătățirea activită
ții educative în rîndul elevi
lor și modul de organizare a 
vacanței de vară a acestora.

Cu același prilej, inspectorii 
generali au primit îndrumări 
referitoare la asigurarea șco
lilor cu personal didactic prin 
transferări și prin concurs — 
instituit pentru prima oară în 
acest an.

La încheiere, conf. univ. 
Traian Pop, adjunct al minis
trului învățămintului, a înfă
țișat obiectivele mai importan
te ale învățămintului de cul
tură generală și sarcinile ce 
revin inspectoratelor școlare 
și școlilor pentru viitorul an 
de studii și în perspectivă.

în urma tratativelor purtate 
la Nicosia a fost semnat Proto
colul privind schimbul de măr
furi pe anul 1969 dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Cipru.

Din partea română, Protocolul 
a fost semnat de Ovidiu Pungă, 
director în Ministerul Comerțu
lui Exterior, iar din partea cipri
otă de Nicos Dimitriou, minis
trul comerțului și industriei.

(Agerpres).

DE ACTIVIȘTI Al P. C.:
DIN CEHOSLOVACIA

Miercuri, 2fl martie, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de 
activiști ai P.C. din Cehoslova
cia, condusă de ing. Anton Pers 
kovici, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, deputat în 
Adunarea Federală a R. S. Ce
hoslovace, președintele Comite-* 
tulul Național raional Zilina* 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat tovarășul 
Aldea Militaru, membru al C.C.- 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București.

FIECARE ZI - FOLOSITĂ LA MAXIMUM
(Urmare din pag. I) 

sînt pregătite pentru campanie, 
nu există practic un mare număr 
de tractoriști. De asemenea, în 
județele Alba, Mureș, Satu-Mare, 
Ialomița, piesele de schimb asi
gurate sînt insuficiente, aprovizi
onarea cu semințe a mașinilor se 
realizează cu întîrziere.

în legătură cu deficiențele 
semnalate ne-am adresat tovară
șului PETRE MOLDOVAN, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii. Iată 
ce ne-a declarat:

„Mecanizatorii sînt pregătiți să 
facă față ritmului deosebit ce se 
impune asigurat lucrărilor din 
actuala campanie de primăvară, 
în urma măsurilor luate pentru 
instruire putem spune că toți 
mecanizatorii acestora cunosc în 
amănunt mașinile cu care lu
crează, pot să realizeze cupluri 
economicoase de mașini agricole, 
să aleagă cea mai optimă solu
ție la executarea lucrărilor. Cu 
toate acestea, consider că spe
cialiștii din conducerile între
prinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii au datoria să acorde, 
în continuare, cea mai mare a- 
tenție organizării activității n- 
cestora, planul de lucru să fie 
urmărit concret pînă Ia nivelul 
fiecărui tractor și mașină agricolă, 
să asigure realizarea cuplurilor 
de către două semănători (SU 29)

' în cazul însămînțării lucernei, ma-

zarei, borceagurilor și cu alte a- 
gregate folosite Ia pregătirea te
renurilor.

Problema căreia unitățile pen
tru mecanizarea agriculturii i-au 
acordat mai puțină atenție în zi
lele ce s-au scurs de la declanșa
rea actualei campanii agricole, 
dar căreia va trebui să i se gă
sească rezolvarea cît mai urgent 
posibil, este cea referitoare la a- 
sigurarea necesarului de mecani
zatori și pentru cele cîteva mii 
de' tractoare ce rămîn încă pe 
platformele de Ia secții din cauza 
insuficientului număr de tracto
riști. îndeosebi in județele Ilfov, 
Dolj, Mehedinți, Bihor, Galați, 
Brașov, Teleorman și Olt, numă
rul de tractoriști este denarte de 
a acoperi necesarul. Folosesc și 
acest prilej pentru a atenționa 
direcțiile agricole, conducerile în
treprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii de răspunderea deo
sebită ce le revine în rezolvarea 
acestei probleme, întrucît trac
toarele fără mecanizatori dimi
nuează ritmul campaniei din a- 
cest an.

în ce privește buna funcțio
nare a utilajelor, în ultimele zile 
s-a luat măsura de a se asigura 
echipe speciale de asistență teh
nică. Sarcina acestor echipe con
stă în executarea operativă a în
treținerilor, in instruirea la lo
cul de muncă a mecanizatorilor

FRUNTAȘI

tineri, a celor care iau parte pen
tru prima dată la campanie.

Din diverse motive, dar, mai 
ales, din cauza slabei organizări, 
în foarte puține întreprinderi 
pentm mecanizarea agriculturii 
ritmul de lucru s-a apropiat de 
ceea ce s-ar fi putut realiza. E- 
xistă insă suficiente rezerve prin 
a căror punere în valoare ritmul 
campaniei agricole să se intensi
fice. în mod deosebit se impune 
ca fiecare mecanizator să prelun
gească timpul zilnic de lucru pen= 
tru a putea executa un volum cit 
mai mare de lucrări într-o peri
oadă scurtă, să asigure o exploa
tare rațională a tractorului și ma
șinilor cu care lucrează în scopul 
evitării defecțiunilor, să evite de
plasările în gol, iar conducerile 
cooperativelor agricole au datoria 
să asigure o bună aprovizionare 
cu semințe.**

★
Folosindu-se cu Intensitate fie

care zi bună de cîmp, organizîn- 
du-se pînă în cele mai mici amă
nunte activitatea de producție 
în campanie se pot asigura con
dițiile unor recolte bogate. în 
înfăptuirea acestor ample acți
uni, tinerii — mecanizatori, coo
peratori, specialiști — mobilizați 
de organizațiile U.T.C. trebuie 
să se afle în primele rînduri. în- 
sămînțările din această primăvară 
nu mai suferă nici o amînare. 
Fiecare zi trebuie folosită din 
plin.

PE IAPA
LO

elevi. Consultații Ia limba româ
nă. Gramatică — clasa a VIII-a 
(reluare) • 17,30 — Telex TV
• 17,35 — Pentru elevi. Consulta
ții la chimie (clasa a VIII-a). 
Tema : Structura atomului. Siste
mul periodic. Prezintă prof. Ma- 
rieta Sava • 18,05 — Limba rusă. 
Lecția 48 • 18,30 — Studioul
pionierilor. Pe cărările vacanței
• 19,00 — Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic o 19,30 — 
Medalion muzical : Grigoraș Dl- 
nlcu • 19,50 — „Albina româ
nească" — film documentar. Sce
nariul și regia : Iosif Sas • 20,00
— Seară de teatru : ..Fîntîna tur
melor" de Lope de Vega • 21,10
— Steaua fără nume (emisiune- 
concurs de muzică ușoară) • 22,10
— Itinerar european (V) : Salonul 
tinerei sculpturi. Emisiune de Dan 
Hăulică • 22,25 — Dansuri din 
opere. Dansează î Cristina Hamei, 
Ira Stencovskaia, Noeml Hope, Ion 
Tugearu, Vaslle Matei, Gheorghe 
Căcluleanu, Bojidar Petrov • 22,45
— Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV • 20,05 — 
Concert simfonic. Partea I a con
certului orchestrei de studio a 
Radiotelevizlunll. Dirijor : Alfredo 
Bonavera (Italia). In program : 
Uvertura la opera „Scara de mă
tase" de Rossini ; Concertul pen
tru vioară în do major de Hayrfn. 
Solist ; Mihai Constantinescu

• 20,40 — Filmul artistic i „Oa
meni în rulotă" — producție a 
studiourilor cehoslovace.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI • Portret cinema
tografic „Sophia Loren" — prezin
tă E. Comarnescu (Sala Mare, joi. 
ora 20,30). • Cvartetul de Jazz 
Johnny Răducanu ; Film pe 16 
mm. : „Jazz la Berklee" — pre
zintă Cornel Chirlac ; „Alternan
te" — spectacol muzlcal-coregraflc, 
regla Bissy Roman (Student-Club, 
joi. ora 20). • Reportajul româ
nesc — Invitați : Mihal Stoian, 
George Radu Chirovicl (Clubul 
Actualităților, joi, ora 20,30).

GALAȚI • Pe meleagurile patri
ei șl meridianele globului i „De Ia 
București Ia Londra” — Impresii 
de călătorie prezentate de ing. 
C. Amarfi, de la Combinatul si
derurgic Galați ; Seară de muzi
că „Beat” — cîntă formația „Cris
tal” (Sala de spectacole, vineri, 
ora 20).

IAȘI • Stiluri tn muzica ușoară 
— prezintă prof. D, Moroșanu, de 
la Studioul de radlo-Iașl; exem
plificări pe bandă (Clubul Artelor, 
vineri, ora 20).

CRAIOVA • Concursul eu pre
mii „Cea mal frumoasă serată 
cultural-distractlvă” — organiza
tori : studenții Facultății de ma
tematică (sălile Casei, vineri, 
ora 20),

(Urmare din pag. I) 
stat, muncitori, tehnicieni și in
gineri, fruntași în producție din 
toate sectoarele complexului.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm participant!! la festi
vitate au adoptat apoi textul u- 
nci telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★
Miercuri a avut loc festivita

tea decernării Steagului roșu de 
întreprindere fruntașă pe țară 
in întrecerea socialistă pe anul 
1968, și a Diplomei de onoare a 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
acordate colectivului Combina
tului de la Borzești una dintre

cele mal mari unități ale indus
triei chimice din țara noastră.

La festivitate au participat 
tovarășii Alexandru Boabă, mi
nistrul industriei chimice, Ion 
Cotoț, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia. reprezentanți ai organelor 
locale de partid șl de stat, un 
mare număr de chimiști din 
combinat.

Participanții au adoptat, în- 
tr-un puternic entuziasm, textul 
unei telegrame adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

(Agerpres)
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Situația din Pakistan

® DISCURSUL RADIODIFUZAT AL GENERALULUI YAHIA 

KHAN • DISPOZIȚII ALE NOII ADMINISTRAȚII MILITARE
Intr-un discurs radio

difuzat, adresat întregii 
națiuni, șeful noii admi
nistrații militare din 
Pakistan, generalul Ya- 
hia Khan, a arătat că 
forțele armate „nu nu
tresc nici un fel de am
biții politice".

El a subliniat că administra
ția sa constituie numai o etapă 
premergătoare spre stabilirea ri
nei vieți politice constructive și 
transferarea puterii politice, în 
cadrul unei atmosfere pașnice, 
reprezentanților poporului, liber 
aleși. De abia atunci, a arătat 
Yahia Klian, acești reprezentanți 
vor putea da țării o constituție 
și vor găsi soluția pentru cele
lalte probleme politice, economi
ce și sociale care frămîntă în pre
zent țara.

După cum s-a mai anunțat, la 
scurt timp de la preluarea pu
terii, generalul Yahia Khan a 
anunțat abrogarea actualei con
stituții și promulgarea legii mar
țiale pe întreg teritoriul Pakis
tanului. Totodată au fost date 
publicității dispoziții prin care 
sînt interzise reuniunile și ma
nifestațiile publice, grevele, pre
cum și discursurile „care pot

încheierea 
vizitei lui 

Trudeau la 
Washington
Marți a luat sfîrșit vizita în

treprinsă de primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau, 
la Washington. In cursul ultimei 
întrevederi dintre premierul ca
nadian și președintele Richard 
Nixon au fost abordate unele as
pecte ale relațiilor bilaterale, in
clusiv implicațiile construirii sis
temului american de rachete 
antirachetă „Safeguard" asupra 
securității Canadei.

în declarația comună dată pu
blicității la sfîrșitul vizitei se a- 
rată că președintele Nixon a ex
pus primului ministru Trudeau 
motivele care au stat la baza a- 
doptării deciziei cu privire la 
construirea sistemului „Safe
guard", precum și consecințele 
acestei decizii asupra relațiilor 
Est-Vest .si tratativele de dezar
mare și a reafirmat „atașamen
tul" S.U.A. față de N.A.T.O.

Referindu-se la rezultatul con
vorbirilor purtate, președintele 
Nixon a declarat, în cursul cere
moniei organizate la plecarea pre
mierului canadian, că aceste 
convorbiri au deschis „o nouă 
eră de consultări și comunicații" 
între cele două țări, precizînd că 
s-a înregistrat un progres în solu
tionarea problemelor bilaterale a- 
flate în suspensie. Pe de altă 
parte, primul ministru Trudeau 
a afirmat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că a primit o se
rie de informații de Ia președin
tele Nixon, asupra sistemului 
„Safeguard", pe care le va pre
zenta guvernului său pentru a 
stabili implicațiile acestuia asupra 
Canadei și a adopta o hotărîre 
corespunzătoare. El a precizat, 
totodată, că țara sa „este pregă
tită" să normalizeze relațiile di
plomatice cu R. P. Chineză și a 
sugerat S.U.A. să „deschidă un 
dialog cu Cuba".

Spaniolii împotriva 
bazelor americane 

în timp ce la Washington au 
loc tratative între ministrul de 
externe al Spaniei, Fernando Ma
ria Castiella. și secretarul de stat 
al S.U.A. William Rogers, în le
gătură cu soarta celor patru baze 
militare americane aflate pe te
ritoriul spaniol, la Madrid s-a 
desfășurat marți o demonstrație 
antiamericană. împotriva demon
stranților, în majoritate tineri, au 
fost trimise forțe polițienești, iar 
numeroși demonstranți au fost a- 
restați

tulbura pacea, legea și ordinea". 
Tribunale militare și instanțe de 
urgență vor judeca în baza legii 
marțiale orice acțiune ce vme în 
contradicție cu interdicțiile și 
ordinele șefului actualei admi
nistrații militare. Comentînd si
tuația din Pakistan, agenția 
FRANCE PRESSE remarcă că 
regimul militar și-a propus ca 
unică sarcină restabilirea ordinii.

Generalul Yahia Khan, noul 
președinte al Pakistanului, a or
donat, în baza legii marțiale în 
vigoare, ca toate persoanele care 
dețin arme sau muniții, să le de
pună la comisariatele de poliție 
într-un termen de 24 de ore. Pe 
de altă parte, s-a anunțat că u- 
nități ale trupelor pakistaneze a- 
sigură paza clădirilor și instala
țiilor postului de radio și televi
ziune de la Caraci, iar alte efec
tive militare au fost trimise pen
tru asigurarea securității aeropor
tului. După cum relatează agen
ția France Presse, unități mili
tare patrulează pe străzile orașe
lor Caraci și Dacca, în restul 
țării nesemnalîndu-se nici un fel 
de tulburări.

într-o declarație radiodifuzată, 
fostul președinte al Pakistanului, 
Ayub Khan, a motivat cauzele 
care l-au determinat să demisio
neze. El a arătat că în actualele 
circumstanțe deosebit de tulburi 
din țară, convocarea Adunării 
Naționale a statului ar fi riscat 
să provoace vărsări de sînge. 
Ayub Khan a subliniat că pentru 
asigurarea ordinii și liniștii în Pa
kistan este necesară menținerea 
unei puternice administrații cen
trale, paralel cu existența siste
mului parlamentar. Referindu-se 
la propunerea făcută de șeicul 
Mujibur Rahman, de a se acorda 
autonomie Pakistanului de est, 
Ayub Khan a arătat că aseme
nea cereri nu au drept scop de- 
cît divizarea țării. Integritatea 
națiunii trebuie să ne preocupe, 
în primul rînd, a spus el, iar pro
blemele constituționale funda
mentale nu pot fi reglementate 
decît într-o atmosferă pașnică, 
în cadrul căreia reprezentanții 
populației să poată analiza în li
niște situația — a încheiat Ayub 
Khan.

• IN CAPITALA Marii Bri
tanii s-a anunțat că lordul Ca- 
radon. ministrul de stat la Fo
reign Office, reprezentant per
manent al Angliei la O.N.U. va 
sosi la 28 martie în Anguilla 
„pentru a studia la fata locului 
situația creată în această insu
lă". După această vizită, a cărei 
durată nu a fost precizată, lor
dul Carado-n va prezenta un ra
port ministrului de externe bri
tanic. Michael Stewart.

• LA BRDO lingă Krani 
(Croația) a avut loc ședința de 
constituire a Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, prezidată 
de Iosip Broz Tito, președintele 
U.C.I.

In cadrul ședinței, a fost exa
minat proiectul programului de 
activitate în vederea transpu
nerii în viată a hotărîrilor Con
gresului al IX-lea. De asemenea, 
au fost examinate unele pro
bleme actuale interne și Inter
nationale.

Protestul studenfilor 
din Auckland

• LA AUCKLAND, a avut loe 
miercuri o demonstrație studen
țească, în semn de protest față 
de războiul din Vietnam, pre
cum și față de participarea unor 
unități neo-zeelandeze alături 
de forțele S.U.A. la lupta îm
potriva poporului vietnamez. 
După cum relatează agenția 
A.P., care transmite știrea, stu
denții au înminat o moțiune de 
nrotest ambasadorului american 
la Auckland. John Henning.

• LA AMBASADA DIN VIE- 
NA a Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc o conferință 
de presă consacrată deschiderii 
sezonului turistic 1969. Tov. Gh. 
Golopenta, director în cadrul 
O.N.T. — București, a vorbit 
despre dezvoltarea turismului 
în tara noastră. Au fost prezenți 
ziariști austrieci și corespon
denți de presă acreditați în 
Austria.
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| PROBLEMELE TINEREI 
GENERAȚII LA O.N.U.

Z5 de baze militare
atacate de palrioții

sud-iietname/i
Forfele patriotice din Viet

namul de sud continuă atacu
rile de răspuns la acțiunile 
militare întreprinse de trupele 
americano-saigoneze, anunță 
agențiile occidentale de pre
să. Unități ale F.N.E. au des
chis foc de mortiere și ra
chete asupra hazel diviziei a 
9-a de infanterie americane, 
situată la 67 km sud-est de 
Saigon, distrugînd un depo
zit de muniții și avariind 
6 elicoptere și diferite insta
lații militare. A fost, de ase
menea, bombardată cu foc de 
mortiere și rachete baza na
vală americană de aprovizio
nare din apropiere de Saigon.

în total au fost lovite peste 
25 de baze și obiective mili
tare situate în diverse regiuni 
ale țării.

O • • • •

ORIENTUL APROPIAT
• Apropiată „reuniune in patru" la O.N.U. ?

• încheierea turneului
WASHINGTON. — Purtătorul 

de cuvînt, Robert McCloskey, a 
declarat că Departamentul de 
Stat al S.U.A. se declară mulțumit 
de progresul realizat la convorbi
rile bilaterale ale reprezentanților 
marilor puteri la O.N-.U. privind 
Orientul Apropiat. El a precizat 
că. reuniunea cvadripartită în 
problema Orientului Apropiat ar 
putea să înceapă „în curînd". In 
cercurile diplomatice de la 
O.N.U. se apreciază că această 
reuniune ar urma să aibă loc 
săptămîna viitoare. Din aceleași 
cercuri s-a aflat că reprezentan
tul S.U.A. la O.N.U., Charles 
Yost, a prezentat în cadrul con
vorbirilor bilaterale, pe care le-a 
avut cu reprezentanții U.R.S.S., 
lacob Malik, al Franței, Armand 
Berard și al Marii Britanii,' lor
dul Caradon, un „document de 
lucru" care va fi, de asemenea, 
adus la cunoștința Israelului și 
țărilor arabe prin intermediul tri

<»•••••

Decizia lui U Thant
• INTR-O DECIZIE de ultimă 

oră, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a decis să răs
pundă favorabil solicitării Gui
neei Ecuatoriale și autorităților 
spaniole să însărcineze cu su
pravegherea evacuării reziden- 
tilor și forțelor de securitate 
spaniole, pe reprezentantul său, 
Marcial Tamayo, care se află 
deja, de mai mult timp, la fața 
locului în urma crizei ce a in
tervenit între cele două țări. 
După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Francisco Macias a de
nunțat recent moratoriul inter
venit între autoritățile Guineei 
Ecuatoriale și Spaniei ce preve
dea menținerea unui statu quo 
timp de două luni ca o perioadă 
de tranziție pînă la plecarea 
plantatorilor și oamenilor de a- 
faceri spanioli.

fracțiunii parlamentare a Par
tidului popular progresist. Che- 
ddi Jagan, s-a pronunțat pentru 
stabilirea de relații comerciale 
și diplomatice cu țările socia
liste. Aceste relații, a subliniat 
fostul prim-ministru al Guya
nei. ar corespunde intereselor 
tării.

• NIKOLAI PODGORNII, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a ple
cat miercuri în Algeria. într-o 
vizită oficială, la invitația lui 
Houari Boumediene, președinte
le Consiliului Revoluției și al 
Consiliului de Miniștri al Alge
riei.

După încheierea vizitei în a- 
ceastă țară, . Nikolai Podgornîi 
va face o vizită oficială în Ma
roc, la invitația regelui Hassan.

Interviul

lui Abba Eban
misului special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Mijlociu, ~Mijlociu, Gunnar Jarring. In 
cercurile bine informate se afir
mă că acest document ar cuprin
de un program în nouă puncte 
cu privire la modul cum să fie 
adusă la îndeplinire rezoluția 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din noiembrie 1967 refe
ritoare la reglementarea conflic
tului arabo-israelian.

CAIRO. — Purtătorul de cu
vînt oficial al guvernului egip
tean, Hassan Zayat, a declarat 
miercuri că Republica Arabă U- 
nită a primit din partea guver
nului Statelor Unite o notă re
feritoare la actuala criză din O- 
rientul Apropiat. Hassan Zayat 
nu a dat nici un fel de detalii 
în legătură cu conținutul docu
mentului.

Referindu-se la inițiativele di
plomatice care au loc în prezent 
pe plan internațional în vederea 
soluționării crizei, Hassan Zayat 
a declarat că R.A.U. nu va accep
ta o reglementare a situației im
pusă de cele patru mari puteri. 
Republica Arabă Unită, a arătat 
el, așteaptă în schimb din partea 
Consiliului de Securitate între
prinderea unor acțiuni eficiente, 
destinate traducerii în viață a re
zoluției adoptate în noiembrie 
1967.

E

• O EXPOZIȚIE ROMA
NEASCĂ cuprinzînd 300 de 
cărți pentru copii a fost des
chisă la Kiev, capitala Ucrai
nei. Sînt prezentate volume 
de proză și poezie, de basme 
și povești, cărți de ficțiune 
științifică și folclor. Expozi
ția cuprinde, de asemenea, 
ilustrații fotografice și dese
ne realizate de copii.

• LA BUDAPESTA se află o 
delegație comercială italiană for
mată din reprezentanți ai in
dustriei chimice, constructoare 
de mașini și farmaceutice din 
Italia, anunță agenția M. T. I. 
Delegația prospectează posibili
tățile legate de exportul de pro
duse Italiene în Ungaria, pre
cum și cu privire la cooperarea 
economică italo-ungară. .

• IN CADRUL DEZBATERI
LOR parlamentare privind po
litica externă a Guyanei, liderul
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R. S. CEHOSLOVACA. — Nou cortiar de locuințe la Plien

liderului biafrez
• LIDERUL BIAFREZ. Odu- 

megwu Ojukwu. a declarat, în 
cadrul unui interviu, acordat u- 
nui post de radio german, că 
speră ca apropiata vizită a pre
mierului englez Harold Wilson 
la Lagos să contribuie la înce
tarea războiului din Nigeria. 
„Sperăm sincer ca Wilson să 
înțeleagă că ,acest război nu 
servește interesele nimănui, și 
în nici un caz ale Marii Bri
tanii, și că o soluție negociată 
la masa tratativelor va trebui să 
intervină, cu cit mai devreme 
cu atît mai bine".

Ojukwu a arătat că nu există 
dubii asupra faptului că războ
iul din Nigeria nu poate avea o 
„soluție militară".

• FESTIVITĂȚILE mareînd 
un mileniu de la înființarea o- 
rașului Cairo urmează să încea
pă sîmbătă. anunță agenția 
M.E.N, în cadrul manifestărilor, 
va avea loc un simpozion in
ternațional, la care urmează să 
participe aproximativ 70 de oa
meni de cultură și artă străini.

A®

TEL AVIV. — Reîntors din- 
tr-o vizită întreprinsă în Statele 
Unite și Marea Britanie, minis
trul afacerilor externe, Abba 
Eban, a declarat la sosirea sa că 
misiunea încredințată i-a prile- 
juit „contacte profunde și se
rioase" în cursul cărora a fost 
prezentată „politica israeliană, ce 
urmărește un tratat de pace și 
definirea bazelor coexistenței in- 
trg Israel și vecinii săi". Refe
rindu-se la punctul de vedere al 
interlocutorilor, Abba Eban a re
levat poziția americană ce are în 
vedere realizarea „unei păci ba
zate pe acorduri reciproce care 
să prevadă în mod special stabi 
lirea unor frontiere sigure și re
cunoscute de către toate țările 
din această regiune a lumii". Mi
nistrul afacerilor externe urmea
ză să prezinte un raport asupra 
vizitelor sale în fața guvernului.

• AMBASADORUL Româ
niei in Congo (Brazzaville), 
cu reședința în Congo (Kins
hasa). Alexandru Tujon, a 
donat un lot de cărți cen
trului de invățămizit din 
Brazzaville. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a arătat 
că instituțiile culturale și u- 
niversitare din România au 
în vedere extinderea și di
versificarea colaborării știin
țifice internaționale, în spiri
tul respectului tradițiilor, di
verselor opinii și egalității.

Mulțumind guvernului ro
mân pentru cărțile donate 
centrului de învățămint din 
Brazzaville, ministrul congo- 
lez al educației naționale, 
Henri Lopes, a arătat că co
laborarea culturală dintre 
România și țara sa permite 
o mai bună cunoaștere între 
cele două popoare.

Cauzele unei demisii
- La .26 martie au luat sfîrșit în Camera Deputaților a Italiei 
dezbaterile pe marginea demisiei ministrului învățămîntului, Fio
rentino Sullo. La inițiativa grupurilor parlamentare ale partidelor 
democrat-creștin, socialist și republican a fost pusă la vot o mo
țiune de încredere în guvernul de centru-stînga condus de primul 
ministru Mariano Rumor. Moțiunea a fost adoptată cu 327 de 
voturi, contra 230.

înainte de punerea la vot a moțiunii, primul ministru, Mariano 
Rumor, a prezentat deputaților o informare privind unele aspecte 
care au dat naștere demisiei ministrului învățămîntului. El a pre
cizat că demisia Iui Fiorentino Sullo „nu se datorește unor diver
gențe asupra programului politic al guvernului de centru-stînga". 
Această afirmație, menționează agențiile de presă, a fost însă 
contrazisă de însuși Fiorentino Sullo, care în cuvîntarea sa a de
clarat : „Cauzele demisiei mele sînt exclusiv politice". EI a arătat 
că în ultimul timp în rîndul partidului democrat-creștin „au 
avut loc o serie de polemici" privind legea universitară, care 
nu a fost încă completată și asupra căreia „există dezacorduri în 
rîndul membrilor guvernului".

1 757 600 000 de < omeni a că
ror vîrstă este sub 25 de ani, 
trăiesc pe planeta noastră. 
Deci, peste jumătate din popu
lația globului o reprezintă tine
rii, noua generație efervescen
tă, crescută într-un secol de a- 
dînci prefaceri. Problemele a- 
cestei generații preocupă guver
ne, parlamente, organizații de 
diverse apartenențe, personali
tăți politice, culturale, științifi
ce. Tineretul, cu multitudinea 
nevoilor și cerințelor sale, s-a 
înscris ca o problemă esențială 
a momentului. Organizația Na
țiunilor Unite, acest forum în 
care își găsesc ecou frămintă- 
rile epocii, a acordat atenție 
generației tinere. Recent, Comi
sia pentru dezvoltarea socială 
□ abordat, încă o dată, această 
tematică de stringentă actua
litate. L-am rugat pe reprezen
tantul român în comisie, conf. 
univ. dr. OVIDIU BADINA, să 
ne vorbească despre dezbate
rea de la New York, la care a 
luat parte.

— Din informațiile care 
ne-au parvenit prin inter
mediul agențiilor de presă 
reiese că problemele tine
retului au revenit în aten-' 
ția O.N.U. Care sînt, con
cret, aceste probleme ?

— Dintre problemele care 
au reținut în mod deosebit 
atenția, două merită a fi semna
late : rolul educației în dezvol
tarea economică și socială, dez
baterile pe această temă avînd 
ca bază un raport al U.N.E.S.C.O. 
„politicile și programele pe 
termen lung în favoarea tinere
tului în cadrul dezvoltării națio
nale", raport preliminar ela
borat cu sprijinul O.I.M., 
F.A.O., U.N.E.S.C.O., și O.M.S. 
Firește, ambele probleme sînt 
corelate dar importanța pe 
care educația o dobîndeș- 
tț în vremea noastră, aspec
tele specifice pe care ic ridică 
dezvoltarea și orientarea învă- 
țămintului in țările în curs de 
dezvoitare, au impus-o ca un 
punct aparte, de o semnificație 
deosebită. Educația noilor gene
rații se relevă ca o problemă 
complexă atit sub latura canti
tativă, cit și sub cea calitativă. 
Dimensiunile acestei probleme 
sint lesne de stabilit : de pildă, 
țările din Africa. America lati
nă si Asia au de făcut fată 
unei măriri a numărului de 
elevi din învățămîntul primar 
de la 160 400 000 în 1965 la 
212 500 000 în 1970 Creșterea de 
52 100 000 elevi într-o perioadă 
atît de scurtă (cinci ani) reven
dică suplimentar 2 400 000 învă
țători. Un asemenea contingent 
nu este lesne de obținut — rit
mul formării învățătorilor nu 
ține pasul creșterii numărului 
școlarilor, iar resursele financia
re pe care le presupune această 
creștere depășesc, deseori, po
sibilitățile unor state tinere. 
Fenomenul demografic explo
ziv din „lumea a treia", căruia 
i se adaugă o mai largă accesi
bilitate a școlii și o prelungire 
a duratei școlarității, generea
ză complicații evidente. Una 
din mutațiile cele mai profunde 
care afectează cantitativ și ca
litativ sistemul educativ o con
stituie convingerea din ce în 
ce mai răspindită că educația 
constituie atit un factor de bază, 
indispensabil, al dezvoltării cit 
și o investiție rentabilă. Pla- 

E nurile de dezvoltare economică 
si socială sint asociate, în multe 
țări, proiectelor privind pro
gresul educației. In 1968, la o 
anchetă privind planificarea 
in domeniul învățămîntului, 
au răspuns 91 de țări, dintre 
ele 73 indicind faptul că posedă 
programe în această privință, 
în curs de aplicare, 4 — semna- 
lînd studiile elaborate pentru 
a pregăti o planificare educati
vă iar o țară a comunicat in
tenția de a trece în viitor Ia 
pregătirea unui asemenea plan. 
Cifrele indică, concludent, o 
sistematizare a eforturilor pe 
acest plan, dirijarea lor mai 
ales de către stat ca o proble
mă națională de prim ordin.

— O mutație profundă 
se constată și în ceea ce 
privește obiectivele educa
ției...

— Fără îndoială. După cum 
constata șl raportul, pînă acum 
educația consta în a transmite 

I un ansamblu de cunoștințe con
siderate ca un tot coerent, ca
pabil să furnizeze copilului, 
tînărului. „echipamentul" inte
lectual care să-i permită a face 
fată cerințelor vieții, plasindu-I 
într-un univers etic și spiritual 
relativ stabil. Problemele acute 
ale dezvoltării deplasează cen
trul de atenție al educației că
tre însușirea cunoștințelor știin
țifice, tehnice și economice, edu
cația înscriindu-se în contextul 
dezvoltării naționale de pers
pectivă. Industrializarea, mo
dernizările operate în diferite 
sectoare, solicită un nou tip de 
formare profesională fără de 
care individul nu se poate inte
gra într-o societate care cunoa
ște o rapidă înaintare în direc
ția cunoașterii tehnico-științi-

Conf. univ. dr.
0. BADINA despre 

sesiunea Comisiei 
pentru dezvoltarea 

socială

fice. Progresul tehnic are con
secințe considerabile. Se repun 
in discuție funcția și însăși for
mele educației, gradul in care 
acestea corespund cerințelor 
epocii. Desigur, sînt multe as
pecte pe care comis'ia le-a dez
bătut si pe care limitele unui 
interviu nu ne permit să le re
capitulăm. Multe probleme sint 
comune țărilor dezvoltate ca 
și celor în curs de dezvoltare : 
costul ridicat al instrucției, si
tuația materială precară a 
multor familii și obligația tină- 
rului de a munci la o vîrstă 
cind ar trebui să învețe, migra- 
țiile sezoniere etc. Rezoluția 
adoptată de comisie, printre ai 
cărei coautori s-a aflat și Ro
mânia, subliniind că .,progresul 
actual al științei și tehnicii cere 
o dezvoltare armonioasă a edu
cației „și recunoscînd" caracte
rul inadmisibil al discriminării 
practicate in privința accesului 
la educație", a recomandat lua
rea măsurilor necesare pentru 
a se asigura pretutindeni invă- 
țămintul primar general, obliga
toriu si gratuit și de a asigura 
accesul tuturor în învățămîn- 
tul secundar și superior. Rezo
luția se asociază proiectelor 
U.N.E.S.C.O. privind Anul in
ternațional al educației, pentru 
elaborarea unei strategii mon
diale in vederea utilizării re
surselor umane.

— Dezbaterea privind 
tineretul a explorat și alte 
zone tematice. Care au fost 
acestea ?

— Amplul raport care, anali- 
zind situația tinerilor în lume, 
a reliefat aspecte esențiale ale 
vieții noilor generații, ne-a 
permis o investigație deosebit 
de interesantă în domenii care 
rețin atenția specialiștilor în 
problemele tineretului. S-a 
făcut cu acest prilej observația 
că o parte însemnată a opiniei 
publice nu este suficient con
știentă de dezideratele funda
mentale a trei pătrimi din tine
rii între 12 și 25 ani, adică a 
acelor tineri care trăiesc în ță
rile în curs de dezvoltare. De
sigur. multe revendicări stint 
comune tinerilor din diferite 
țări și din diferite continente. 
Raportul constata că „un nu
măr considerabil de tineri din 
țările dezvoltate" năzuiesc la 
responsabilități sociale mai 
largi, la libertăți mal mari, as
piră la o societate care să per
mită afirmarea personalității 
lor. Trăim. însă. într-o lume în 
care bogăția și sărăcia, luxul 
si mizeria coexistă, o lume a 
diserepantelor uimitoare. Ti
nerii din țările subdezvoltate 
doresc cu precădere ameliora
rea situației economice, sint 
preocupat! de insuficienta re
surselor pentru dezvoltarea na
țională, de decalajul dintre rit
mul de expansiune a învătă- 
mîntului și numărul slujbelor 
în sectorul economic, de crește
rea șomajului etc. Dar distinc
ția dintre cele două grupe de 
tineri are un caracter foarte 
general si este, evident, dificil 
de a trasa o linie de demarcație 
foarte precisă între tinerii ce 
trăiesc în țări dezvoltate și cel 
din țările în curs de dezvoltare. 
Există multe similitudini, iar 
în ceea ce privește diferențele, 
acestea variază de la tară la 
tară, și, uneori, chiar de la o 
provincie la alta (chiar în țări
le dezvoltate există regiuni 
subdezvoltate). De aceea, rapor
tul a analizat problemele în 
termeni generali, evitînd con
cretizări limitative si reliefînd 
mai ales năzuința comună a ti
neretului : dorința de înnoiri 
care să permită afirmarea noi
lor renerații.

— Am citit că, potrivit 
unor calcule demografice, 
numai în deceniul viitor 
populația tînără a globu
lui va crește cu peste 
150 000 000 de oameni. Ce 
probleme ridică acest spor 
de populație ?

— Despre problemele educa
ției am amintit.pe scurt. Nu 
este vorba numai de a deschide 
porțile școlilor, ci și pentru 
cit timp și la ce nivel. Există 
un număr destul de mare de 
tineri pentru care cursurile șco
lare iau sfîrșit prea repede 
pentru că nevoile materiale 
sînt presante și, deseori, de ne
rezolvat. In același timp, apare 
o altă problemă : cea a locuri
lor de muncă. In multe țări, 
găsirea unui loc de muncă con
stituie o problemă capitală pen
tru tineret. O.I.M. apreciază că 
numărul tinerilor muncitori 
avînd sub 20 de ani va crește 
de Ia 230 000 000 în 1970 la apro
ximativ 264 000 000 în 1980. Exis
tă primejdia accentuării feno

menului șomajului, iar printre 
șomeri se vor afla. într-o mă
sură crescindă, tineri care au 
primit un anumit grad de ins
trucțiune. Vor trebui depuse 
mari eforturi pentru a furniza 
acestor tineri posibilități supli
mentare de lucru. Intr-o corela
ție cu problema șomajului se 
află și cea denumită, poate Im
propriu, a „urbanizării". Migra- 
ția spre oraș, atracția iluzorie 
exercitată de aglomerările urba
ne, au avut drept 
apariția de „bidonvilles' 
„ghettouri" 
bintuie în 
nerii din

consucință 
>“ și de 

in care mizeria 
forme grave. Ti- 
aceste zone tră

iesc sub semnul unor condiții 
de viață inacceptabile în seco
lul nostru și care. în multe ca
zuri, stimulează un comporta
ment antisocial. O subliniere 
deosebită trebuie făcută proble
melor tinerelor fete care 
în multe țări continuă să 
se lovească de bariere în 
calea dezvoltării lor. Chiar
în țări în care accesul 
femeilor la diferite profesiuni 
nu mai este blocat, egalitatea 
între salarii este departe dc a 
se fi realizat iar, uneori, drep
turile civile le sint refuzate. 
Subliniindu-se varietatea pro
blemelor pe care le implică 
generația tînără. raportul subli
nia că nu este necesar siă se 
stabilească planuri distincte 
pentru tineret, ci, definindu-se 
net prioritățile, proiectele pri
vind generația tînără să fie 
înscrise in ansamblul aspirații
lor naționale.

— Știm că Români 
inițiat proiectul de re. S “ 
ție referitor la „politica și 
programele pe termen lung 
în favoarea tineretului în 
cadrul dezvoltării naționa
le". In ce constă acest 
proiect de rezoluție și 
cum a fost el primit ?

— Aș începe cu menționarea 
faptului că inițiativa noastră a 
gătit un ecou deosebit, dove
dit de faptul că proiectului ro
mânesc li s-a asociat in cali
tate de coautori. delegațiile 
Franței. U.R.S.S., Indiei. Chile, 
Ciprului, Olandei, Tunisiei, 
Cehoslovaciei și Canadei. Aces
te țări, aparținind unor sisteme 
social-politice diferite, situate 
pe diverse continente dar si în 
t’tadii diferite de dezvoltare, 
au luat parte la elaborarea do
cumentului pînă în forma sa fi
nală. cind acesta a obținut a- 
probarea comisiei.

Și acum despre rezoluție. 
Punctul de pornire îl reprezin
tă constatarea că „în cadrul 
procesului de dezvoltare socială, 
economică și spirituală in care 
omenirea este angajată, un rol 
important revine tinerei gene
rații". Exprimînd convingerea 
că „participarea activă a tine
rei generații în toate domeniile 
vieții sociale constituie un ele
ment important pentru asigura
rea eficacității t’porite a efor
turilor colective care cer o so
cietate mai bună", rezoluția re
levă rolul ce revine O.N.U. ți 
instituțiilor sale specializate 
în elaborarea de acțiuni șLpro- 
grame privind tine.retW si, 
totodată, face apel Ia s.,t*-le 
membre pentru a intensifica 
eforturile vizînd realizarea ce
lor mai bune condiții ’ tru 
educația tinerei generații și 
pentru a-i asigura un rol cres- 
cind in viața societății. Docu
mentul recomandă ca in progra
mele de dezvoltare să se tină 
seama de nevoile tineretului. Să 
se asigure participarea activă a 
tinerilor la elaborarea si apli
carea programelor de dezvol
tare. să se încurajeze reuniuni
le tineretului pentru a exam: fa 
problemele sale specifice. Par
tea finală a rezoluției cuprinde 
recomandări pentru O.N.U. și 
instituțiile sale specializate 
spre a studia profund situația 
mondială a tineretului In final, 
rezoluția cere secretarului ge
neral s'ă includă pe ordinea de 
zi a celei de a XXIV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
un punct intitulat : „Probleme
le și nevoile tineretului și par
ticiparea sa Ia dezvoltarea na
țională".

— O ultimă întrebare: 
De ce aprecieri s-a bucu
rat activitatea delegației 
române ?

— Cred că elocvent pentru 
prestigiul țării noastre este fap
tul că reprezentantul României 
a fost ales în birou, în calitate 
de vice-președinte. Realizările 
noastre în dezvoltarea economi
că și socială, condițiile create 
pentru afirmarea multilaterală 
a tineretului, au suscitat un 
viu interes, mărturisit de mulți 
dintre interlocutorii mei. Activi
tatea constructivă a României Ia 
O.N.U., dedicată colaborării in
ternaționale, înțelegerii și a- 
propierii între popoare, are o 
rezonantă deosebită și de acest 
fapt m-am putut convinge di
rect, la lucrările comisiei. Ini
țiativele românești au găsit 
sprijin pentru că — așa pre
cum au subliniat mulți dele
gați — se bazau pe cunoașterea 
realităților, corespundeau unor 
deziderate fundamentale alo 
actualității și promovau ideile 
linei fructuoase cooperări me
nită să slujească viitorul pașnio 
al noilor generații.

EUGENIU OBREA

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Sctateli", Tei, 1760 10, 17 60 20. Abonamentele ae fac la oficiile poștale si difuzoril din întreprinderi si instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Setatei!" 40.862


