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A.C.R. ÎN SEZONUL AU
TOMOBILISTIC (Interviu 
cu ing. Vasile lordâches- 
cu, secretar general al 
A.C.R.)

împuternicitul 
împreună 
stabilesc 
despărțire 
curți,

Maria Guuri, filatoare la Uzinele textile din Arad. în cei doi ani de cînd lucrează aici a reușit, 
datorită perseverenței și dorinței de a învăța de la cei mai buni, să devină una dintre muncitoa

rele apreciate de colectiv
Foto: O. PLECAN

'tiTl Sen!1“ S,r> T<lea,en nr‘ 15' cflre “5‘eap- 
“ ” ~ e. atitea altele _ să fie declarată monument de
____  arhitectură

dreptul Iui Gh. Paraschiv

In organizațiile U.T.C. 
din județul Suceava 
INCONSECVENTE PE 
GRAFICUL ÎNTRECERII

300.000 tone țiței pe an

DE MAHALA"

clntel 
neretului
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit luni, 31 martie 
a.c., delegația de activiști ai Co
misiei Centrale de Control și Re
vizie a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă do tova
rășul Milos Jakes, președintele 
Comisiei, care, la invitația C. C. 
al P.C.R., face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

Lă primire au participat tova
rășii Dumitru Coliu, membru su-

pleant al Comitetului Eiecutfv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, 
loan Gluvacov, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Colegiului 
Central de Partid, Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de lecție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socialista 
Cehoslovace la București.

întrevederea s-a desfășurat ÎJț- 
tr-o atmosferă caldă# tovără
șească.

D ÎNTREBARE DE MARE ACTUALITATE 
^ENTRU ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII 

DIN TIMIȘOARA

ND VOR FI RECUPERATE
IMINERILE ÎN
pute in luna mai a a- 
trecut, lucrările de ex- 
! a Uzinei de apă nr. 2 
m&oara — etapa a lITa 
rJistrau la data de 28 
ie o rămînere în urmă, 
t graficele de execuție, 
zile. Deși toate obiec- 
prevăzuie tn plan sînt 
, neasigurarea frontului 
ru pe timp friguros, 
nor materiale strict ne- 
continuării construcției 
e plate cu diametre va-

menelor fixate initial. Va mai 
fi respectată în aceste con
diții data intrării în funcțiune 
preconizată ? Răspunsul afir
mativ este influențat de ono
rarea riguroasă a graficelor 
operative de livrări încheiate 
de comun acord cu furnizorul 
principal de materiale — în
treprinderea 7-Produse in
dustriale, aparținînd Trustu
lui de construcții Timișoara, 
antreprenorul general al inves
tiției. El implică, de aseme
nea, obligativitatea punerii la 
dispoziție a utilajului tehnolo
gic de către beneficiar — în
treprinderea de gospodărie 
comunală municipală. în mă
sură hotăritoare însă accelera
rea ritmului de execuție, eli
minarea handicapului existent, 
edificarea obiectivului econo
mic in cadrul limitei de timp

«- constructorul 
— Grupul 1 al T.C.T. — va 
ști să-și organizeze munca în 
interiorul șantierului, să res
pecte propriile grafice de lu
cru (defalcate pe zile, oameni, 
utilaje), să adauge activității 
sale acel plus calitativ capa-

bit să catalizeze întreaga e- _ 
nergie a colectivului spre va- V 
lorificarea superioară, în scop 
productiv, a resurselor de care 
dispune.

Pe șantierul Uzinei de apă 
nr. 2 Timișoara, în totalul 
muncitorilor, tinerii dețin pon
derea principală. Ancheta noa
stră fși propune un tur de o- 
rizont în sfera preocupărilor 
actuale ale tinerilor și impli
cit ale organizației U.T.C. 
pentru mărirea contribuției 
proprii, directe, la îndeplini
rea sarcinilor ce le revin in 
lunile următoare.

Debutăm cu o întrebare orien
tativă : Cînd anume va Intra In 
funcțiune obiectivul economic 
la care lucrați ?

— Nn știu — răspunde dul
gherul Mihai Dreptate.

— Păi — încearcă o ieșire din
Sr“-^Us.iua^a.mn Dr‘' w

Bucuros efi vineva făcuse pre- 
clzarea. Gavrll Vatamanu con- O 
firmă :

— Desigur, prin ’70...
Zidarul Ion Ciomga îl contra- A 

zice.

(Continuare în pag. a IlI-a)

(MUMIA AGRI
COLĂ E PRIVITĂ

Vlnerl am zburat deasupra 
CÎmpiei, iar sîmbătă l-am bătut 
drumurile de pămînt. Si, din 
calendar „cădeau" ultimele zile 
ale lui martie, drumurile în cîm- 
pie, pe orice cale ai umbla, 
nu-a o poezie. Dacă te duci nu
mai pînă la Ploiești, bunăoară, 
ti Hfi strînge inima cînd vezi 
de-a dreapta și de-a stingă ade
vărate heleștee înecînd ogoare 
de grîu. Că s-au creat, nu sînt 
de vină oamenii din sat și nici 
specialiștii de la Direcția agri
colă sau uniunea județeană a 
C.A.P. Dar, că persistă, că nu

manifestare față de scriitor ? 
Există un gest de pro și de 
contra ?

între compartimentele artei, 
literatura este domeniul cel 
mai izolat, cel mai ferit de 
spectacol. Coexistenței inti
me cu pagina de hîrtie îi ur
mează intimitatea tiparului, 
apoi difuzarea. La expedie
rea cărții tn librărie scriito
rul nu ia parte. Nici la vtn- 
zare. Etapele acestea nu ofe
ră posibilități de întâlnire cu 
publicul cititor. Și cum îi 
parvin, atunci scriitorului e- 
courile, impresiile, concluzii
le activității lui ? Care este 
finalitatea literaturii, fitiali- 
tat^a ei imediată, receptarea 
"i de către contemporani ? 
Gine măsoară asta ? Se fac 
sondaje publice în acest scop? 
Există anchete pentru scrii- 
tori? Anchete reale ? Indică 
tirajele un public real ? Exis
tă o funcție de impresariat a 
literatul ii și daca da. cine o 
reprezintă : editurile ? critica? 
Critica literară este o media
toare a publicului cititor ? 
Reprezintă punctul de vede
re al cumpărătorului de cat- 
te . Este un exponent sau se 
reprezintă pe sine ca grup 
profesional, aparținînd de li
teratură și operind prin indi
vizi avertizați, iniția#, spada-

(Continuare In pag. a V-a)

Mijloacele de educație sînt as
tăzi mai bogate și mai diversi- 

A ficate decit oricînd ; teatrul și 
w cinematograful, televizorul și 

radioul, presa, literatura — fac- 
• tori pe care procesul de educa

ție din universitate îi folosește 
iSJK<?.eJia.£e_mal mult — înles- 

«Măr freuiru c. aciivi- 
I tatea politico-educativi desfă

șurat! de orranleatille U.T.C. sl 
asociații să dobtndească un înalt 
ffrad de eficientă $i atractivi- 

” tate, pentru a se răspunde cu o 
mai mare competentă preocu. 
parilor de maximă actualitate ale 
tineretului universitar, prin ele
vate dezbateri de idei, pentru a 
contribui la formarea persona
lității politice si culturale a 
viitorilor specialist! este necesar 
ca in lumea studențească să 
existe mijloace specifice de in
formare, de educație.

• Toamna universitară a anu
lui 1968 a consemnat deschide
rea ateneelor studențești — 
„forumuri de cunoaștere si în- 
telepeiune" menite să îndepli
nească rolul unor astfel de mij- 
loace specifice de educație. In 
faza inițială, cu prilejul dife
ritelor discuții ale factorilor

• chemați să dea viată ateneelor 
Studențești — s-a spus. în esen
ță. ce trebuie să fie acest forum, 
ca revIne în activitatea

• studenților și a organizațiilor de 
tineret, care este locul său, ală
turi de formele tradiționale cum

• sînt informările politice, acțiu
nile cultural-educative orga
nizate tn facultăți, cluburi si 
case de cultură. Au avut loc 

A dezbateri, mese rotunde, s-au 
formulat păreri pro si contra. 
In cele din urmă Tăspunsui ho- 
tărîtor a fost dat de faptul că

unele atenee studențești au în
ceput să-i contureze o persona
litate proprie și să demonstreze 
practic, prin activitatea desfă
șurată. că se bucură de intere
sul și aprecierea studenților.

Astăzi, la mai bine de un se
mestru de la debutul acestei va- 

tLâl're In viata wnt- 
în raj»?! Hi ConcwUa—I...4U* 
cu care s-a pornit la organizarea 
lor. ca factor de informare și 
formare multilaterală a studen
ților, există acum o realitate 
complexă, diversă în flecare cen
tru universitar și în fiecare in
stitut — sinonimă nu numai că
utărilor interesante, reușitelor, 
ci și unor interpretări neadecva
te ale specificului acțiunilor pe 
care le grupează ateneul studen
țesc. Ne referim, în primul rînd, 
la faptul că deziderate de o im
portanță majoră, a căror înde
plinire ar fi conferit ateneelor 
valențe educative cu totul de
osebite, au fost asimilate unei 
eterogene succesiuni periodice 
de activități tradiționale de 
club, incluse ca atare în progra
mul acestora sub firma edifica
toare de „ateneu studențesc".

Așa cum este conceput, ate
neul nu poate ignora mijloacele 
obișnuite de educație, dar nici 
nu se confundă cu teatrul, cu ci
nematograful, cu televizorul cu 
sala de concerte, chiar dacă se 
folosește de aceste mijloace. De 
asemenea, nu se confundă cu 
casa de cultură, cu clubul stu
dențesc. Ateneul oferă studenți
lor ceea ce nu poate oferi — 
sau mai exact ceea ce nu oferă 

i primul rînd — nici unul din 
mijloacele obișnuite de infor
mare, de educație, de culturali
zare. Aici studenții au posibili
tatea să stabilească un contact

direct, să aibă confruntări de 
ouinii cu personalități de seamă 
ale vieții politice, științifice, 
culturale, artistice. să organi
zeze dezbateri pe marginea 
unor teme care îi preocupă — 
aceasta fiind însăși esența activi
tății ateneului, nu completarea 
sau agrementarea altor acțiuni. 
Există însă o condiție de bază _______  .

IrisSfc!telectuală care să vizeze dome
niile fundamentale ale formării 
convingerilor și orizontului de 
cunoștințe al studenților. Un fo
rum care să activizeze viata po
litică. științifică sl culturală din 
universitate, care aă-1 confere

un Înalt prestigiu — Iată ce 
este ateneu] studențesc. Am 
constatat însă, cu regret, că ftfnt 
foarte puțin răspîndite acele 
modalități, forme de activitate 
ale ateneelor care să capteze in
teresul studenților : „dialoguri", 
„mese rotunde", „tribune ale 
Ideilor", „tribune ale opiniilor", 
„colocvii", „simpozioane", „clu-

-------- r—- prilejul de a parti
cipa la dezbateri, de a formula 
puncte de vedere, păreri per-

adrian vasilescu
ION TRONAC

(Continuare în pag. a 7V-a)

s-au făcut toate eforturile PGSi» 
bile pentru evacuarea apelor, 
au vină si unii și alții-

N-ar fi corect să Întoarcem 
lucrurile pe dos și să spunem 
că pe aici oamenii privesc cu 
indiferentă pagubele ce-i ame
nință în cîmp. In județul Pra
hova erau afectate de apele 
care bălteau 1 460 hectare cu 
grîu. Mai ales în ultimele zile 
ale săptămînil trecute coopera
torii de la Gherghița. Baba Ana. 
Ciupelnlța, Puchenii Mari. Go- 
lăești. Drăgănesti. au ieșit 
cîmp cu hotărîrea să salveze 
griul. Și au reușit. Au făcut 
gropi și canale de scurgere- bi 
unele locuri au folosit si mo*o- 
pompele de la asperSOâre.

Vremea nefavorabilă care ie 
prelungește în primăvară, starea 
unor ogoare pune în fața fiecă
rui om din agricultură, Indife
rent de funcția cu care este in
vestit, răspunderea unei recolte, 
care depinde în bună măsură de 
acțiunile din aceste zile. Sigur, 
la Fulga de Sus, la Grădiștea. 
Ia Eărăitaru sau Cioranii de 
Jos se vor găsi cooperatori — 
vîrstnici sau tineri — care, înăl- 
țînd din umeri, vor spune : ,.ce 
să facem noi dacă președintele, 
dacă brigadierii nu au luat 
măsuri, nu ne-au mobilizat ?* 
ȘI, o să-i critice în adunări, cu 
diverse alte ocazii, dar cu asta 
nu vor reuși să umple hamba
rele. Va fi prea tîrziu atunci, 
chiar dacă Ie va fi trezit răs
punderea acelora pe care i-au 
ales să dirigulască destinele ob- 
ștei. Acum, însă, toți trebuie să 
iasă în cîmp (la Fulga de Sus 
200 de hectare de grîu sînt a- 

-pmape complet acoperite de 
bule valorificată pentru a găsi 
modalitati de evacuare a apelor

Ce fac organizațiile U.T.C. 7 
Toată iarna s-au rostit atîtea

ION ȘERBU
(Continuare în pag. a lll-a)

Reportaj- anchetă de 
CORNEL RADU 

CON5TANTINE5CU

I 
J

Fără a avea pretenția de a fi 
portretul cel mai fidel al civlli- 
tatn unul om. se poate afirma, 
cu coeficientul de tolerantă im
plicat, că o consistentă carte de 
vizită o constituie părerea pe 
care și-au făcut-o oamenii cu 
care te învecinezi nu numai la 
serviciu, nu numai in instituții
le publice dar și acasă. „Cînd 
doua familii vecine afirmă lu
cruri puțin măgulitoare despre 
o a treia, evident că așa stau 
lucrurile — și-au spus, cu alte 
cuvinte, cîtiva dintre salariații 
Consiliului popular al orașului 
Techirghiol și au lipit pe frun
tea familiei Preda, aflată în 
vechi conflicte cu familiile Pa
raschiv si Rîmboi, eticheta de 
„mahalagism". Nu ne propuneam 
sa facem aici cronica ultimilor 
cinci ani de scandaluri zilnice 
între vecinii-beiigeranti dacă 
această etichetă de faimă proas
ta n-ar fi fost aplicată printr-o 
ciudat de interesantă amnezie 
a salariatilor pomeniți, dacă 
„războiul" oral dintre cele trei 
familii n-ar fi fost hrănit inte
resat de moralitatea dubioasă a 
unui individ devenit în ultimii 
an,l exPert In compunerea unor 
jalbe și petiții, concurînd orto- 
epia răsturnată grotesc a unor 
personaje caraglalești.

O ordine In acest talmeș-bal- 
mes de vorbe necugetate a- 
runcate peste gard, zi șl noapte, 
In traiul imposibil pe care »i-I 
fac reciproc, tn birfa care hră
nește acest trivial război *1 vor-

helor nu numai prin întimplă- 
ioni trecători de pe strada din 
Techirghiol dar chiar și de către 
unu dintre salariații Consiliului 
popular al orașului, este absolut 
necesara. Cu cîtiva ani în urmă 
fostul președinte al fostului sfat 
popular al orașului Techirghiol, 
încâlcind elementarele obligații 
ale postului pe care-1 ocupa, a 
hotărît, cu de la sine putere, că

este . ____  __
să-și extindă curtea cu 3Oo’'m*p 
în locul de caii aparținînd ve
cinului său, ștefan Preda. Prin- 
tr-un act grosolan de nedreptate, î“ — --x- > ... - - .
președinte 
Paraschiv 
linie de 
lor două __ r_,
totodată șl culturile de pe supra
fața însușită samavolnic. începe 
■un îndelung litigiu care macini 
n«rvll celor internați, ned-ep-

tatea pune oamenii pe dru
muri, petițiile curg în lanț tre- 
cind toate pragurile instituțiilor 
In drept din care, în sens in
vers, pornesc salariații în dele
gație pînă cînd. în afîrșit in
stanța de judecată împarte 
dreptatea. Dar litigiul nu se 
termină aici, mai ales că fostul 
președinte continua nu numai 
«a șadă pe postul său. dar să

opunâ și hotârîrii judecătorești. 
Din nou petiții, din nou dele
gații pînă cînd. la sesizarea 
justă a ziarului „România libe
ra" prin articolul „Un loc de 
favoare14 (din 18 februarie 1966) 
se iau măsurile ce se impun : 
pamintul este restituit celui în 
drept, președintele, care nu era 
la primul său abuz, a fost, cum 
se cuvine, destituit. Litigiul, așa

’"ar fi crezut. era destinat ultirll.
Numai «I o datl ou îndeotr-

tarea mîinil care a semănat dis
cordia intre cei doi vecini, să- 
nunța de scandal n-a căzut pe 
Piatră seacă. Ba, mai mult, a ro- 
ait in bătătura lui Gh. Paraschiv 
Si Constantin Rîmboi frustrat, 
se zice și el, de hotărîrea dreap
ta a instanței judecătorești care 
l-a lipsit de fîsia de pămînt pe 
care și-ar fi alăturat-o curții 
sale dacă hotărîrea de fapt a 
fostului președinte ar fi devenit 
și o hotărî re de drept. Ca-ntr-un 
jalnic carusel au început scan
dalurile celor două familii uni
te împotriva celei de-a treia (și 
invers), a bătrînilor alături de
. și nepoții lor, cu un manifest 

gind de răzbunare. Nervii au 
cedat, rațiunea a lăsat locul pa
timilor dezlănțuite. Această ven
deta învălmășind și copiii ală
turi de maturi, n-a scutit nici 
pe cei care hodinesc de mult în 
c.mitirul orașului : deoparte cel 
îndreptățit de justiție, răspun- 
zind șicanelor cu alte șicane și 
amenințări cu relațiile (imagi
nare !) sus-puse : de partea cea- 
La.ta fluturarea jalnic*, a pur- 
ta:ului prin tribunale cu finali- 
ța.ea ,.vă bag în pușcărie sau 
in balamuc44. Nu este surprin
zător astfel că argumentele cele 
mai convingătoare par belige- 
ranților frecventa trecerii pra
gului fostei comisii de împăciu-

CONȘTIINȚA ORAȘULUI
m„„^em„îe%eJL%»,,;e OMe.

un’.'™(Jî"rL?'X"L. ............ '« ‘X «mT?woi de edaeaiu pentru tineretul „o.tm
P-iMiH..,. «e . ve.1 U „h(M1 dlr.c, 
» a »’-«»rii. forurtio, „
* "’7rJ * ’ ,B *'>r* -««

*7* <•» arbitru,, „,c (<
2 "„îr t " ** "" " cnnoa’tem >1 acstuue. <fe 
»t popularizare a lor nu r- *

le s-au și degradat, fiind Irrmediabii
s-au Ivit prin divizarea infinit! ss

rea răspunderilor în diverse cazuri concrete.

monumente de arhitecturi Je .T" 7'SU n“raeroasa
■•I. l- a. I ea

mult pmI 
cetMware 

se poate socoti încheiată. Mint Insă

• - iawijsșasjas-#:
pierdute. Atari situații 

a strifeutlilor latre diverse in-

• „Casa veche de târgo
veți . Sub acest nume este 
înregistrat monumentul de 
arhitectură din strada Or- 
zari nr. 63 într-un nomen- 
clator de spedalitate. Este 
o construcție modestă cu 
prispă, cu o tindă și două 
camere ridicate pe un loc 
clm mahalaua Delea-ceche 
luat cu ematic (chirie) de 
la mănăstirea Pantelimon 

din ocolul al 
A V UI-lea. A fost locuită 
de-a lungul vremilor de 
modești și anonimi tîrgo- 
veți ai mahalalei, care se 
vor fi ocupat mai ales cu 
negoțul și cărăușia de ce
reale, cum avea să ni-i 
descrie mai tîrziu Dela- 
orancea, cel care s-a năs
cut și a copilărit aici prin 
împrejurimi. Cel mai de 
seamă proprietar al casei 
Pare să fi fost la începu- 
r ,^e<SlVlul al XIX-lea, 
loniță Cehanu, un căpi
tan de panduri din oastea

(Continuare i
to pag. a IV-a) I
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DIN BATIȘTE

CONCURSUL CULTURAL Cine avizează
ARTISTIC AL ELEVILOR
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40 de ani de la moartea lui ION FONAGHI

DE TREFLĂ

L-am văzut ne .machetă. înalt 
de 86 de metri, avînd 24 de 
Divele, Intercontinental Hotel 
reprezintă o ingenioasă rezol
vare urbanistică a inginerilor 
și proiectanților noștri, fiind cea 
mai înaltă clădire civilă din 
Sud-Estul Europei unde gradul 
de seismicitate eate 8.

Construcția, m formă 
treflă, a venit în sprijinul 
— holuri dt mai scurte, 
mere cU mai luminoase, 444 de 
apartamente cu aer condiționat, 
hotelul fiind prima construcție 
din tacă 
Dispunind de finisări 
mai bună calitate, colosul 
oțel, beton și sticlă va fi la ni
velul realizărilor mondiale.

Camerele sînt în așa fel îm
binate incit se pot cupla două 
sau trei formînd un singur a-

partamer.t O sene de baruri 
nuci șl citeva săi: pentru re
cepții sau mese ocanonale vor 
sta Ia dispoziția oaspeților în 
afară de mărite să'î d? recepție 
de la etajul L Si. ram toate 
capitalele ia oopatniiear racan- 
rante panoramicr la TrJțnmî 
considerabile, etajul 26 al vii
torului hotel aste ocupat de tm 
mare restaurant. AcceruJ în ho
tel se face cu patru lifturi de 
mare capacitate și viteză am
plasate în centrul treflei In 
timp ce două scări de serviciu 
si două lifturi vor sta la «L>- 
poziția personalului boseiier

Hotelul tretaute să fie predat 
la cheie in semestrul al n-lea 
al anului 1970. o data m Teatrul 
Național Constructorii s-au gin- 
dit să-i scurteze lemenol ae 
predare cu trei suni.

»■ C IXESCt

Un apel la care nu 
s-a primit răspuns

Ij Rădăuți. undeva pe o 
Stradă, trăiește moș Coliba ba 
Constantin. Bătrfnul e cunos
cut ca ceramist în partea de 
Bord a Moldovei. Expozițiile 
deschise cu lucrările 
te Suceava în aaul tn 
șl cea ..permanent!" de 
&ăd*uți s-au bucura* de 
succes d roach It. Poate nu este 
hpsixă da anmnlfirfjc. pasau* 
nea m care Marinul CdtiMoa 
învat* arta cera^ad pe cel 
doi nepoți ai Mi Plana »’ 
Marcel <fln el—a VL Bf- 
trfmjl d-a eaprunat dorința te 
transnită această pr" _ia 
altor tineri. Ar 13 bine ea 
cestui apel U I răspundă, 
primul rtnd. enafartol 
pal al U.T.C. Râdâ^ț*.

V. MOCANU

►
IlvIȚIATTVA ARE CUVINTUL

UN CURAJOS
0 PREMIERA
ÎNCHINATA

PROSPEȚIMII
FOLCLORULUI

« ' te 4i

L andkdtă

CUM VA FI LUNA APRILIE ?

.Români șl maghiari, în
frățiți la virsta adolescenței, 
închinăm celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre c în tecul, jocul și 
voia bună de pe văile Mu
reșului. Oltului, Timavei și 
Gorundului", a spus pere- 
■f—rt de tineri in cuvintul de 

iude re al Concursului 
sf.tu ral-artistic al elevilor
din județul Harghita. Pe see- 
Zia casei de cultură din 
Miercurea Ciuc în sala de 
Spectacole arhiplină. peste 
1 000 de elevi de la 24 ae 
școli — licee, școli profe
sionale și de specializare, 
post-liceale — și-au măsurat 
măiestria artistică la faza 
județeană.

Interpreți ai cîntecelor de 
masă din Miercurea Ciuc, 
Toplița, Odorheiul Secuiesc, 
Ditrău. actori amatori din 
Subcetate sau Joseni, forma
ții de dansuri populare ro
mânești și sccui-jti din To
pi ița. Crisxurul secuiesc, 
Gorund, si Dăne^ti. orches
tre de muzica populară si 
ușoară — majoritatea ale 
elevilor din școlile profesio
nale — soliști vocali și reci
tatori au adus în fata spec
tatorilor nota specifică a ti
nereții entuziaste.

FESTIVALUL MONTAN AL GHIZILOR

G. JICTAM
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IPENTIRU TIMPUL DV. LIBER CLUBURILE TINERETULUI

DIN BUCUREȘTI

Metaoira 
— Forma- 

Sage*til 
Cr. lo-

P- MU 
«nractere'tu ;

pee*r« argamiatan e 
aaa£a Clubul tinerilor să- 
teh. : Clneriubul; Activitatea 
U.T.C. !■ școli : I. Rațiu — 
Specificul activității uteciștl- 
lor din clasele VU—vin ; A. 
Pi un — s micro!nterviuri 
despre t informarea politică a

CONCERTELE FILARMONICII 
„GEORGE ENESCU"

răutăciosul adolescent 
ruleazâ Îs Favorit (orele III . 
spectacol fesUv - restul s»P- timinll cinematograful va ru- 
la cu următoarele ore : io .
ia 45 17 : 10.46) ■ Republica (orele9’-11.1” ’12 « . 16.15 . I».»» 1 V’1”.- 
RISCURILE MESERIEI ruleaz» 
la Luceafărul (orele 9.1â ; 1LȘ0 . 
13 45 18 • 18 30 . 20,45). Festiva](orele 9 ;’11’15 ; 13.30; H; 18.30; 
21) PE PLAJELE LUMII ruleaz* 
S BV,cureo’i? Îa1EST ’Lfe’VuEfi

£«•
dlâ (orele 8,30 ; 10.45 ; 13,18 ; 16,« ; 
18.15; 20.45); Flamura (orele 8,
11.15 ; 13,30 , 10 ; 18,16 , 20,30). OA
MENI ÎMPIETRIȚI ruleaz» >■ 
Central (orele ÎS : 18,15). UN BARBAT SI O FEMEIE (orele 10 .
14.15 ; 18,30 ; 20,45). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8,30-16.30 1n continuare : 
18,45 ; 20,45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele S . 11 : 13- 
PIANELE MECANICE Orele 16 :
18.15 ; 20,30). DRUMURI rulează la
Union (orele 15,30 18 : 20.30). TO
TUL PENTRU RTS rulează la 
Timpuri Noi (orele 8—21). TATA 
OF. familie rulează la Feroviar 
(orele 0 - 12,15 ,n continuare ; 
14 30 10.45 ; 19 : 21,15) : ExceiJor
(orele 9; 11.15: 13.30 ; 15,45 . 8 j
•’0 15) Gloria (orele 9 ; 11.15 . 
13'30 ; 16 ; 18.15 ; 2B.30) , Modern (o- 
rele 9,30 : 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 
20.45)- PASA rulează la Grivița 
(orele 9 ,

2V .3S) ; M ion ța (ore> l.U ; *4^;
13.45 ; ÎS; 11.15. r>£DT.
LOVEȘTE TU LX TU . 4
la In (râ ți rea loreic iâuS :
17.45 ; 20). BECKET rutea-za la „JijwaJL - - - iș w
Dacia (orele Ș.SO—15.» în CO«G- 
nuare ; « ; 1, LN » O1JPENTRU EfEBMIATB ruieaxA 
la Bucegi (orele •,» ; 1*,»
15 30 : 18 : 20,30). MARELE ȘARPE 
rulează te Unirea (orele U . lri ; 
hamlet (orele 19) columna 
rulează la Ura (orele UJ». lri- ROLLS-ROYCE-UL GALBEN 
rulează te Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Tomla (orele ■ —
15.45 în continuare ; it.ii
UN DELICT APROAPE PERFECT 
rulează la Ferentari (orele 15.M; 
18 : 20,30). RIO BRAVO rulează 
la Gluleștl (orele 15,30 ; If) ; Volga 
(orele 8.30 - 17 în continuare ; 
20 30). ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează te Cotrocenl (orele lâ.M 1 
Ifil ■ REPUBLICA SKID (orris 
20,30).EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează te Pacea (O- 
rele 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Vltan (orele 
15.30 ; 18). PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI rulează la Floreasca (o- 
rele 11.15 : 13.45 ; 16 ; 16.15 ; 20.30) ; Aurora (orele 9 ; 11.16 ; U,80 ; 18 « 
10,15 ; 20,30) . Arta (orele 9,15— 
13 30 în continuare . 16 ; 18,15 ;
20 30). JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Viitorul (orele 15 30 ; 
18. ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI orele 20,30). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Moșilor (orele 15 30 ; 
ia. ACUZATUL orele 20,30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Popu
lar (orele 15,30 - 18. PRIMA ZI 
DE LIBERTATE ora 20,30) PEN
SIUNE PENTRU HOLTEI rulează 
]a Munca (orele 16 ; 18 ; GESTUL 
MIERII ora 20) OMUL CAKE L^A LIBERTY WALACE

Savoy) CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO ora îa.M ; Sala din Calea 
Victoriei ..FEMEI, FEMEI, F£_- 
« Î.Jl-*.dM5uL"-6Rf0N" (R. P. 
Bulgaria), orele 11. 19.38.

MARTI 1 APRILIE ÎMI

oom a R A UTT, MN9
VM . TR»Vi -L I- CR-<*^5- C0rt4^-** 1
Șd Ml»; ZZis
von ora l>-> ; Teavu -
Ti^d CAJLXAVAlJp-
lit.’ •«» ■ • ~*-1*TO riRlRH. _»• 
Ca.tdi CROITORII CT.
DIX VA1.AM1A TC I Xoe-an- .1* Ml»»"-1 *5- 
IfUK tN .»l*m 8 D« »A«MA- 
ruA» m 3R. •— ■*'
niomatica poamm* .jț _y 
>3 : daa iă < Tdadrxl 0^7
I^C CURAA D*t* M ' Taatmî ten O»mm<wA FO- 
vrsTx wbtrkmxmata. 
FGMONT «*• * ». .IA.TC -I 1- Catmteir* CAM» 
DrftfWiKJllLA Vd *OLD*nL 
rXIXTA •TRBVL w» î» •
r*i» bORlCTLCL 
(s*te tfr As* ban 
CV DOI FANl

M3CTA

_ tija Telex TV. 4 mi “ 
Pwtni elevi : Consultații la lim- 
iM rvtnâaă (clasa ■ XH-a). Tema . 
DKrectii tn dezvoltarea romanului 
^pmoidi interbelică- Prezintă 
prW dr docent AL Piru « IMS 
11 a* tfigteză. Lecția a Slș* 4 
MJI — Pentru copii : „TELEBO- 
TA NI COT" planta de ap*. 4 
]I_M _ Tetejurnalul de searfi. 
B- ann-J meteorologic 4 1S'M TeMxteerritatea : ..De te lu
netă te radloceleMop e 
SMră de teatru : „Hora domnițe- 

de Radu Stanca. Transmisie 
la Teatrul Național din Cluj. 

R«ia Ioan Taub în distribuție .
Sileaa-, Octavian Cosmu- 

țf Ortavte=T LAluț, Dorel Vlșan, 
Eugen Nagy. Lori an Stanca, Li

nie Welter Ol tio Munteanu, 
Manana Popov»ci. Any Giurumte, 
>-■ Marta Dominic.
Mwaaitii Km Tudorică e 22'3C 
_  Vanetă*4 pe peliculă. în pro- 
g_______RiAard Antony. Ileana. ■ j b Swin-
. . ; r. . B.sk Mirelle

A MLM — Trtrjuroalnl 
UJM - închiderea

Ateneul Tineretului (sectorul 
Clubul de jazz București- : 

..Tendințele jazzului actual-, vor
bește l°r*
20) ; O Universal-Club (sectorul 
III)': „Clubul tinerelor fete-:
Discuție despre arta de ■ ««■*- 
pete (ora 1«) ; • Clubul Elevilor 
(sectorul IV) : „Careul magic :

Campionatul european de box 
văzut de arbitrul Internațional 
Victor Popescu- (ora 19) ; a Țeh- 
nlc-Club (sectorul V) : „România 
soefalifită pe meridianele globulul- 
— jurnal vorbit (ora lfl) : Seară 
tehnică : „Progrese în domeniul 
construcției de mașini-, Pre^,n“ ing. flergiu Iliescu de la U.M.G.B. 
(ora 19) : • Modem-Club (“ete
rul Vin) : Cursul „Comori de arta 
populară- : „Zona folclorică Vran- 
cea“, vorbește muzeograful Gh. 
Stoica (ora lfl.M).

CASE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

CRAIOVA • Film IrtlltlO (Bill* 
de spectacole, miercuri, ora 2»|.

IAȘI • Compozitori al aecolulul 
XX : Crlstof Penderclri — prezin
tă asls. unlv. V. Spătlrelu (Ciu
tul artelor, miercuri, ora 20).

TIMIȘOARA • Studioul ..Tha
lia" prezintă trei pleae tntr-un 
act : „Lumea în inițiale", de Al. 
Mirodan ; „Carol", de Slavomir 
Mrozeck ; „Dispariția", de Dumi
tru Solomon. „Piesa scurt» tn
dramaturgia contemporan»" —
discuție condus» de scriitorul So
rin Titel (Sala de spectacole, 
miercuri, ora 20,38).

ÎN PERIOADA. 31 MARTIE —
C APRILIE 1961 , J

■ «.«iiicxc* uin Cluj- 
IHrljor • MIRCEA CRI8TESCU. 
Solist: ȘTEFAN RUHA. în pro
gram : Vivaldi — Anotimpurile ; 
j S Bacii — Concertul branden- 
b'urgie nr. 8 în Sol major ; Mo
zart — Serenada în Re ™a^or 
K V. 125 (Elne Kleine Nachtmu- 
81JC) ; c. Silvestri — Trei pieșe 
pentru orchestră de coarde.

Joi 3 aprilie, ora M : Sala mică 
a Palatului — Recital de plan 
JOSE ANTONIO BEZZAN — Bra
zilia — în program • Mozart, Bee
thoven. Claudio Santoro, Camar
go Guarnierl, H. Villa LobOl, Cho
pin, Paganini — Llazt

Vineri 4 aprilie, ora M I fiîmbl- 
tă K aprilie, ora îi ! Ateneul Ro
mân — Concert simfonic. Dirijor : 
JOSEF BELAUNDE (Peru). Sollat: 
THIERRY DE BRUNHOFF (An
glia). în program : MaUplero — 
Pause del ailenzLo ; Ravel — Con
certul pentru plan șlSol major ; Brahma — Simfonia 
a n-a.

Duminică ■ aprilie, ora 11 : Ate
neul Român — Concertul orhes
trei Barbu Lăutaru pentru colec
tivul școlii de ofițeri M.A.I. Dirijor : IONEL BUDIȘTE A NU So
liști : Irina Loghin. Elena reanu. Vlad Dionisie, Emil Gavriș. 
Benone 6inule*cu șl alții.Duminică 6 aprilie, orele i«.m . 
Ateneul Român - Concertul or
chestrei Barou Uutaru. ;IONEL BUDIȘTEANU. Soliști . 
Irina Loghin. Elena
Vlad Dlonlafe. Emil Gavrtș, B*- 
none Sinuleacu șl alții.

• • I
Mtem
te 64 prmul 
rtăM wmdial 
R eooseeintete 

«ete — ici găiKte_______
in izbucnirea unui sir de 
vokuțil in numeroase țAri__
lumii. în puternice acțiuni gre
viste. demonstrații, mi scări ță
rănești etc. Animat de un puter
nic spirit internaționalist. Icm 
Fonaghi participă lâ lupta pen
tru proclamarea republicii un
gare. pentru victoria revoluției 
proletare și apărarea ei. Din a- 
cest moment el se va afla în 
WBfWtei» fR 
claselor exploatatoare, aspirațiile 
sale indent if ic îndu-se cu «apira- 
tiile maselor muncitoare.

După înăbușirea revoluției 
proletare maghiare, Fonaghi se 
refugiază în Austria, apoi în 
Cehoslovacia unde își continuă 
activitatea revoluționară.

La începutul anului 1M2 
rnîaaa devine corespondent al 
ziarelor „Vilâgâssâg" (Lumina) șl 
,,Munkăs“ (Muncitorul) — organe 
de presă în limba maghiară aia 
Partidului Comunist Român. 
Subiectele tratate în carefipon- 
dențele sile sînt Inspirate din 
munca și viat» lucrătorilor în 
mijlocul cărora trăia, din lupta 
lor pentru satisfacerea dezidera
telor economice șl politie*.

în vara anului 1923 este numit 
redactor «1 publicației „UJ Har- 
coa“ („Noul luptător") — organ 
al Uniunii Tineretului Socialist 
din România, aflat sub îndruma
rea P.C.R. Ziarul era editat șl 
rftspîndlt fn condiții foarte grele. 
Cenzura, lipsa mljloaceflor fi
nanciare, a penanahilui cali
ficat, piedicile puse de autori
tăți tn răsplndirea gazatei akrt

mimai citeva din dificultățile 
znari pe care trebuiau sa le în
vingă. Cu toate acestea, s^a reu
șit ca ziarul să aibă o circulația 
largă în rîndul tinerilor munci
tori și să atragă numeroși cores
pondenți voluntari din fabrici 
și uzine. Fonaghi șl colaborato
rii săi au militat, tn PKWiLIa 
ziarului, pentru apflTarea mte- 
teselor vitale ale u?»«r«toldî 
ixuncitor de la orașe și sate, a • 
tineretului studios, pentru edu- 
caiea tinerilor în «pintul Idei
lor revoluționare.

phdu-se o înaltă prețuire ac
tivității depuse pmă atunci, ion 
Fonagii este primit, în același 
an (1923). în rîndurile Partidului 
Comunist Român. După satisfa
cerea stagiului militar, se in
tegrează din nou în mișcarea 
muncitorească, primind earcin« 
<te a lucra în cadrul organtza- 
văcr comuniste de tineret. Ișl 
desfășoară la început munca la 
Arad, fiind turul din animatorii 
ia îndrumătorii organizației 
L .T.C dfcj. localitate.

în anul 1W. 
P.C.R. este scos 
în afara legi
lor. dar lupta 
comuniștilor nu 
încetează, îmbi- 
nfi-i munca le
gală eu eea t 
g*M militai ti 1
revoluționar) ®e 
află în <r Ate* 
■cUtn-uor as
ta urate de ia- 
Bete m.uncftci- 
re. Un nării de 
Bigurant®, Fcna- 
ghi. ca și alt! 
comuniști. își 
schimbă mereu 

locul de muocâ.donirfliul și
Lucrează în cadrul organizații
lor sindicale de tineret. Ajuto
rul Roșu. Ia Arad, Timișoara, 
Brașov, Dradea, Valea Some
șului.

La TîrgU<Mureș, în anul 1826, 
Fonaghi, împreună cu alți co
muniști, lucrează pentru organi
zarea unei tipografii ilegale. Es
te surprins însă de agenți ai S1- 

. _ guranței și arestat. Judecat ♦
Vî”A’?WĂ^'*dm1zboi al ‘ 
damnat La 5 ani 
temnița! la Do* 
uzură morală 
chisoare nu 
Cunoștințele 
rientă revoV 
tn cursul ai 
cu dărnicie 
detention 
Evoluțrp 
de rei 
declara, 
șemn de p 
mulul de extermina.
chisea r«. In urma intervenției 
energice a dețlnuțllor politici de 
la Doftana «te tran«j>ortat la 
ipitalul din Cîmplna, dar boala 
necruțătoare era prea avansata 
ea să mai poată fi oprita. Fo
naghi încetează din viaț«î la ! 
aprilie 1929. la virata de numai 
28 <Se an*

Lupta plină de taerlfieri tn 
tlmpuil aniior grei al Ilegalității, 
dusă de comuniști — printre 
care s-a aflat șl Ion Po«»<hl — 
constituie un înauflețltor exem
plu pentru oamenii muncii din 
patria noastră, constructori ac
tivi ai aocialiemukil.

4

j1

Se întimplâ uneori ca bu
nele intenții ale realizato
rilor de la Studioul de 
televiziune. concretizate 

în emisiuni de calitate, sa vina 
totuși în contradicție cu circum
stanțele speciale ale timpuluil Hi 
care e'e sînt difuzate- lata, bu
năoară săptămîna care a trecut- 
O săptămînă de ..suspense" s-ar 
zice, trecind în revizia emoțiile, 
de sursă si intensitate diferite, 
pe care le-am trăit în fata pi
cului ecran. Justifică acest cali
ficativ tensiunea care a caracte
rizat numeroasele transmisii 
sportive la care am partlcinat ..in 
direct", febra incertitudinii care 
a nlutit nîn* în ultima clipa 
asupra rezultatului final al fes
tivalului Eurovision" de la 
Madrid, neliniștea și. curiozita
tea cu care am privit desfășu
rarea anchetei de tip polițist in 
filmul ..Marie Octobre". nesigu
ranța provocată de desfășurarea 
imnrevlzihilfi a acțiunii din fil
mul serial „Bonanza" de «im- 
bătă seara A coșt o săptămînă 
aritată. alcătuită, Intenționat sau 
nu, pe principiile participării 
intense a telespectatorului la 
fapte, spectacole șl evenimente

desfăsuratc 
înaltă-Nu și-ar avea deci justificare 
nemulțumirea noastră, de n-ar 
fi tocmai acele circumstanțe 
speciale, de care aminteam la 
începutul cronicii : anume, pe-

nuitele ore de consultați*- 
foarte utile, necesare insa »■- 
tr-o pondere revizuită intr-e pe
rioadă de relaxare și refacere 
a forțelor. Să fim sinceri : putem 
pretinde unui elev aflat îb va
canță efortul suplimentar de a 
urmări, tocmai acum, lecțiile de 
consultații ! Am fi preferat. *■ 
locul unei suprasolicitări ■«- 
voase, emisiuni inspirate din 
fapte si evenimente familiare 
universului adolescentin, apro-

CONTRA TIMP
rioada de vacantă școlară. 
Ne-am fi așteptat, cum era si 
firesc, să fie difuzate acum. In 
perioada de recreație a elevilor, 
emisiuni anume realizate pentru 
ei. variate bogate In cor-tinut, 
ocunin-i un loc însemnat în pro
gramul fiecărei zile, oferind o 
recompensă originală a televi
ziunii după un trimestru de În
vățătură. Spre regretul nostru, 
in avut *1 acum prioritate obiș-

plate de eteri de preocupări a 
tineretului fcolar.

Aproape prin nimic represen
tative pentru această de loc ne
însemnată categorie de telespec
tatori. săptămlna T.V. l-a oferit 
o recompensă de ultimă oră, 
prolectind In cadrul „teleenel- 
clopedlel**. o exceptional de In
teresantă peliculă documentară 
Inspirată din viata tineretului 
„hlpple". Am participat astfel ca

mâneri ecaiAri la 
vteiă hateriaaal al unui tinerei 
dea&Măgtt ia speranțele și aspi- 
raiiăte sate, aecăsiad alt mijloc 
d- areM derit refuținl într-o 

— vai- imagînsră . 
ama a h»J»riwcnrior Am 
Tiiet priviri ipteiifcnte șl Y}1 
aburip4a-se s«b efectul stupefi- 
u te Ier ia văsat V*1151. "X?.'
eal 1 
leler de------ --------
idelmeali blazați, 
prraealar. ree^aiaati și ----
M s-a pr«r«tat, ea aa 
eoMtataria «#aeaat 
Maadrie. fa*a dezelanlă a unui 
feaeMea de «amificativă psiho
logie eartelă- Ar H prea u^or 
*ă repaditrt feao-enul în nu
mele baaalai daț a-1 nega fără 
a-i e«M*Mc reeartarile intime. 
Se eariaa a deafieșe gestul tra- 
rie >1 aaai daerei «are se re- 
faxă preae«<«iai dezamăgitor și 
golit de mraate -
lame iMalmră. a 
ee—tieaL

Pmte Mi «alt 
rea aa^ reaaftat 
naai tfcsa ■■ 
de teatru al _ _
morte t=aata«a «tremaritoare 
a uri adoleareaU ofilite, ima
gine* trtetă a uai tineret bol- 
ut do a na *«taa trăi.

pre votată re ahitorul pastî- 
r de imbălriniti 

abulici.

de

I
Eugen

preferind o 
visului in-

tificială" a stridiilor în Japon**, 
pentru producerea industrială a 
perlelor, de un dans prenuptial 
în Insula Borneo și — <*I mul1 
— de un număr de cabaret pc

^^afinată" a localurilor de noap
te din Cannes-

Și — in comentariu — o în
cercare de romanțios existenția
lism pe tema omeneasca a uitării, 
pentru citeva cadre, inexpresive 
filmic, realizate pe două din 
plajele celebre ale lumii : Mar 
del Plata și Copacabana.

de striptease ori un dans de ta
vernă (Ia Manila), cum nu lip
sește nici — în final — o încer
care de poematic prin prezenta
rea unui ritual religios brazilian, 
o orgiastică mișcare în ritm 
de samba lingă luminările 
aprinse în jurul unei statui.

Cum există o gradație $i * 
insuccesului, remarcăm absenta 
oricărui ieftin și violent senzațio
nal și realizarea filmului pe mă
sura aspirațiilor realizatorilor 
lui. Undeva Teodor Mazilu •- 
mintea de mediocritate nu nn- 
mai ca o stare de fapt ci fi ca 
o aspirație. In această categorie 
se înscrie și colajul cinematogra
fic „Pe plajele lumii"...

Printr-o lungă listă de docu
mentare, „la zi“ sau filme de 
montaj, achizitorii noștri au gă
sit de cuviință să aleagă tocmai 
această peliculă. Opțiunea publi
cului nostru pentru filme ca „A- 
devărata față a fascismului , 
„Mondo Cane" , „Imperiul soa
relui", nu le-a spus nimic ?

DE TOATE

Renzo Rossellini — fiul cele
brului regizor italian Roberto 
Rossellini — ne oferă în docu
mentarul de lung metraj ■’ 
plajele lumii*» un tennicoloi 
jurnal de călătorie fără nici o

1“ ambiție. Adică : pe ideea cu
prinsă în titlul filmului (dar cu 
o arie geografică mult redusă) 

I înregistrează neutral cîteva ima
gini riverane din Japonia, Insu
la Borneo, Hong-Kong, Brazi
lia, Argentina, Franța și — bine
înțeles — Italia.

„Rezultanta" e doar o pelicu
lă cu o absență a virtuților pro
fesionale care ar deranja pînă și 
orgoliul oricărui cineclubist. Nu 
există nici o „temă", nici măcar o 
încercare de a sonda medii sau 
de a reliefa contrastele unei 
realități în care, se știe, toate 
evenimentele sînt senzaționale. 
Ceea ce trezește eît de dt inte
resul spectatorului sînt secven
țe disparate, bune pentru o ru
brică de curiozități Intr-o emi
siune de televiziune tn culori.

E vorba de „însămînțarea ar-

Iînrej 
gini

I
i

dcrit amlnti- 
«pertlv, al 

■ al ■■■! ipectxc»! 
păstrat In me-

PETRE RADO

i
i
I

PENTRU TOȚI')"
motivul unui dans milenar din 
Asia de sud

In «t banalități precum 1 o 
baie a gheișajor la poalele vul
canului Fujiama ; o idilă vulgari
zată — între un dansator de pro
fesie fi o vilegiaturiste — P« 
coasta argentlniană a Atlanticu
lui ; o trecere în revistă a mon
denităților „pleinairiate" in Por- 
tofino, stațiunea milionarilor ita
lieni ; un alt dans în maniera

Tot filmul e doar un prospect 
turistic fără atracție, „umilit" de 
acel virulent pamflet care a sur
prins o atroce față a lumii, 
„Mondo Cane", realizat tot de 
un cineast italian, mult discuta
tul ;i discutabilul Jacopetti.

Vrînd să mulțume»5^ toate 
gusturile, Renzo Rossellini a co
lecționat ai poanta satirice, care 
devin un fel de triste picante- 
ril. Nu lipsește ded un număr

TUDOR STANESCU

•) Pe plajele lumii — o pro
ducție a studiourilor italiene.
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în organizațiile U.T.C 
din județul Suceava

Inconsecvențe
Nici mai mult, nici mai puțin 

decit patru chemări la întrecere 
au fost lansate în rîndul orga
nizațiilor U.T.C. din județul Su
ceava. Una — a organizației de 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava, provocînd la 
întrecere toate întreprinderile 
industriale din județ ; a doua șl 
a treia — cele ale comunelor 
Vama șl Liteni. adresate celor
lalte organizații comunale 
U.T.C. ; a patra a pornit de la 
liceul „Ștefan cel Mare“ și a 
răscolit ambițiile tuturor liceelor 
și școlilor profesionale. In sfîr- 
șit, nu trebuie să pierdem din 
vedere nici răspunsul organiza
ției județene la dialogul initiat 
de Prahova și Teleorman, la 
drept vorbind, el însuși o con
vingătoare chemare la întrecere 
pentru toate organizațiile U.T.C. 
din județ.

Dar, oricum, odată ce și aceste 
chemări ajutătoare sînt de cîtă- 
va vreme un fapt împlinit, si
tuația nu poate fi decît îmbucu
rătoare pentru atenția și grija 
cu care a fost privită această în
trecere atît de ampla, care ali
niază de la începutul anului or
ganizațiile U.T.C.

Am socotit, de aceea, și aceste 
chemări doar o posibilitate în 
plus de conturare a unei contri
buții cît mai exacte a organiza
țiilor U.T.C. și am căutat sa ne 
oprim în primul rînd la elemen
tele lor componente, la angaja
mentele propriu-zise.

PE PARCURS
STAȚIONARI NEDORITE...

O primă constatare, mărturi
sim plăcută, am avut-o în orașul 
Fălticeni, la întreprinderea „Fi
latura*. Obiectivele stabilite de 
organicația U.T.C., ni se oferă

sub un titlu grăitor : „Răspuns 
la chemarea adresată de CCH — 
Suceava". Secretara comitetului 
U.T.C., Jenița Vornicu, ni le-a 
prezentat și o simplă privire a- 
runcată asupra lor ne-a fost 
deajuns pentru a ne demonstra 
că organizația de aici și-a asu
mat pentru acest an sarcini pe 
cît de concrete, pe atît de în
semnate prin eficiența lor eco
nomică. Acest singur amănunt 
ne dezvăluia adevărul că orga
nizația U.T.C. și-a luat rolul în 
serios, lucru care se dovedea cu 
fiecare angajament formulat: 
desfacerea a 2 800 kg frînghil 
pentru recuperarea fibrelor, cu 
o valoare de peste 40 000 lei; 
recuperare a 400 kg fire prove
nite din probe de laborator, în 
valoare de alte 20 000 lei ; depă
șirea normelor de producție cu 
0.5 la sută pe fiecare fază a 
fluxului tehnologic, de către fle
care tînăr în parte.

Pînă aici toate bune. Mai de
parte însă se încurcă... ițele. 
Stînd de vorba cu tinerii din în
treprindere, aflăm că întrecerea 
n-a depășit de fapt încă stadiul 
de organizare, că urmează să se 
facă, dar n-a început încă. Tine
rii știu că trebuie să participe 
la acțiuni de desfacere a unor 
frînghil si de recuperare, dar 
așteaptă să fie invitați, se în
treabă dacă se vor face după 
orele de lucru, la ieșirea din 
schimb, sau în zilele libere, dar 
nu știu cum s-a hotărît si nici 
nu s-a hotărît de fapt. într-un 
singur loc, la atelierul mecanic, 
ni s-a spus că a fost deja co
lectată. numai pînă acum, o can
titate de 500 kg fier vechi, ceea 
ce este aproape egal cu întreg 
angajamentul anual al secției — 
insă acest singur aspect de în
trecere. de două luni de zile, de 
cînd a fost așternut pe hlrtie

ANCHETA
NOASTRĂ

1
I

A FI
In scurtă vrene în întreprin

derea noastră va fi inaugurat un 
Hb de informare politică. Aceas- 

'nDrejurare ini da posibilita- 
în discuție o proble- 

’*cirdată în cuprin- 
e se desfășoară 
ilui despre ca- 
i al U.T.C. îmi 
’V, pornind de 
•hilui concret, 

majore care

ți

nembrx al or
are ^toria de 

pe. .anență nivelul 
ideologic. Pentru reali- 

nei ase-
perma- 
cer în- 

după pă- 
nea, două 
.i: prima, 

importan- 
jsebită, es- 
îea ca fie- 
■>embru al 
nației să 
, Ia loc de 

în pre- 
-île sale, 
mm preci- 
și statutul

jizațîei, însușirea învățătu- 
marxist-leniniste, linia po- 

. generală, directivele și 
^ririle partidului. Creșterea 

gradului său de conștiință, a ca
pacității sale de înțelegere a fe
nomenelor vieții contemporane nu 
se pot însă întemeia doar pe ca
racterul mai mult sau mai puțin 
întîmplător al participării la o 
acțiune de informare politică, la 
urmărirea unui comentariu trans
mis într-o emisiune de radio sau 
televiziune. Formarea profilului 
politic și ideologic, complex și 
dificil prin numeroasele laturi pe 
care le presupune este, cred, un 
proces care nu se poate desfășu
ra între o conferință și un sim
pozion, a prezenței la cîteva dis
cuții, fie ele și pe teme foarte 
interesante, în legătură cu eve
nimente care stîmesc, în acel mo
ment, interesul legitim al majo
rității.

Domeniul activității politice 
este, cu precădere astăzi, de un 
dinamism fără precedent, iar o 
fjregătire temeinică, un nivel po- 
itic în continuă creștere presu-

I

ÎN MUNCĂ • ÎN VIATA DE ORGANIZAȚIE

pe graficul întrecerii
răspunsul, ni se pare totuși prea 
puțin.

ECOUL SE LASĂ AȘTEPTAT

Intr-un alt oraș, la Cîmpulung 
Moldovenesc, nu se poate spune 
însă nici măcar atît. Infățisîn- 
du-ne intențiile organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi într-un 
program comun, centralizat pe 
ansamblu, secretarul comitetului 
orășenesc U.T.C., Vaslle Arde- 
leanu n-a făcut decît să ne do
vedească că întrecerea între or
ganizații este deocamdată . de
parte de start. Lucrurile cît de 
cît promițătoare ale organiza
țiilor, deloc numeroase, dar nici 
total absente, sînt înlăturate cu 
desăvîrșire din acest program 
general care devine astfel o co
lecție de fraze goale : „în cen
trul muncii politice va sta mobi
lizarea tineretului la-..“ ; „Buna 
desfășurare a cursurilor de ridi
care a calificării va constitui 
una din principalele probleme 
ale...** ; „Vom urmări în colabo
rare cu organizațiile sindicale 
participarea tineretului* — si tot 
asa mai departe. Cu asemenea 
angajamente comitetul orășe
nesc nu se angajează de fap> Ia 
nimic, iar răspunsul său la che
mare. deși fusese formulat este 
Inexistent Practic, la Cîmpulung 
Moldovenesc nu se făcuse nici a 
aliniere în frontul întrecerii, 
pentru că nu te poți socoti par
ticipant într-o competiție odată 
ce nu tl-ai fixat punctele de 
plecare si reperele de pe par
curs. Este inexplicabil cum co
mitetul județean U.T.C. a ac
ceptat răsDumuI aeesia In vari
anta prezentată, fără să ceară 
nici o modificare, eu toata că 
secretarii săi au fost de acord că 
„trebuie mult îmbunătățit'".

Dar ntt-4 acesta singurul 
exemplu care denotă oarecare

indiferentă organizatorică din 
partea comitetului județean 
U.T.C. Dacă în cazul de mai sus 
a acceptat răspunsul unor orga
nizații cu un minimum de exi
gență. în altele s-a împăcat și cu 
absența lui totală. Așa stau lu
crurile în privința chemărilor 
la întrecere lansate de cele două 
comune. Vama și Liteni. La a- 
proape două luni de la publica
rea lor, mai mult de jumătate 
plus una din cele 90 de comune 
ale județului nu răsounseseră 
în nici un fel Ia invitație. Șî 
tăcerea aceasta inexplicabilă nu 
Dreocupa pe nimeni, nu punea 
nimănui întrebări.

ACTIVUL DA, 
DAR TINERII CIND ?

Era nu numai Cresc, ci și obli
gatoriu ca. xisUnd la astfel de 
fenomene, să ne oprim în fina
lul acestui raid măcar la una din 
organizațiile care au lansat che
mările la întrecere. Așa am 
ajuns la Combinatul de Celuloză 
și Hîrtie. Ne-a plăcut și aici 
precizia In formularea angaja
mentelor. orbita majoră oe care 
ie înscrie organizația U.T.C. a 
Cnrr-y matului prin p reocupă- 

apllcate la p re
producție. Așa, 

tinerii lntreprin-
rile sale 
recul ce 
de pildă, 
derii l-au hotărît 11 obțină o 
depășire a sarcinilor de plan cu 
încă 5M MM lei, care se vor 
cimta celor trei milioane la 
realizarea cărora vor munci ală
turi de întregul colectiv. Căile 
prin care o asemenea propunere 
va du tea fi transpusă în faDte 
s-au conturat si ele. în parte : 
prin reducerea duratei de 
schimbare a sitei la mașina 
de hlrtie cu numai 15 minute se 
realizează o producție suplimen
tară de 400 tone — deci o primă 
posibilitate de intervenție. De

8-

asemenea, dacă se scurtează du
rata de schimbare a unul rul
ment cu numai cinci minute, se 
obțin aproximativ 800 lei în 
plus — o a doua posibilitate... 
Insă si la CCH, dincolo de posi
bilitățile acestea care uneori se 
realizează „de la sine*, modali
tățile organizatorice de impri-
mare a atmosferei de întrecere £ 
întîrzie încă nejustificat. La 
două luni de la publicarea che
mării în ziarul județean (așadar, A 
un procedeu de popularizare 
excelent !). tinerii combinatului 
nu cunosc încă „sarcinile de 
producție la nivelul întreprinde
rii, secției, atelierului* — igno- 
rînd astfel unul din primele 
puncte ale chemării. Mai mul*, 
decît atît unii din tinerii cu 
care am discutat nu știau nici _ 
măcar că sint antrejiați într-o 
întrecere, deși ni s-au dat asi
gurări că în adunările generale 
care au avut loc în luna martie 
li s-a vorbit (in treacăt fie zis, 
chiar și așa fiind, ca să aduci la 
cunoștință în martie obiectivele a 
unei întreceri la care tu te-ai 
angajat în ianuarie ni se pare, 
iarăși, un aspect discutabil). 
Dar starea de lucruri are șl ea 
o explicație : aceea că „populari
zarea" obiectivelor, „cunoaște- 
rea" sarcinilor s-a făcut numai 
la nivelul activului din combi
nat, iar acesta n-a mai transmis 
nimic mai departe. J3a mai £ 
mult, le-a cunoscut atît de bine, 
Incit după cîtăva vreme le-a ui
tat și de curînd a fost nevoie de 
o „re-prelucrare“ pentru îm- w 
prospătarea lor. Iar cînd, după 
sondajele noastre, s-a văzut ca 
tot nu sînt cunoscute, ni s-a 
promis că se va mai încerca 
odată. A treia oară. Si tot nu
mai cu activul ! Pe cînd cu ti- A 
nerii ? _

ION CHIRIAC 
D. MATALA

Electricienii Popa Ion și Petre Mircea lucrează In secția excava
toare a Uzinei „Progresul" Brăila. Ei se bucură de o hună apre

ciere din partea colegilor lor de muncă

Foto: C. CIOBOAT*
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Ce înseamnă
UT EC 1ST?

pune, din partea fiecărui utecist, 
o muncă neîntreruptă, eforturi 
stăruitoare. înțeleg prin aceasta 
caracterul sistematic î» studiuF 
tuturor problemelor, instituirea 
unei discipline ferme în desci
frarea sensurilor sociale înaintate 
cuprinse în materialele supuse a- 
nalizei, evidențierea concluziilor 
generalizatoare, aplicarea princi- 
f(iilor de largă valabilitate asupra 
aptelor proprii. înțeleg. înainte 

•*- eȚocturile personale
♦mîeacă spre *-

rime Sa cane în’erpretlrfte teore
tice stăpînite, unind îrrtr-țm un
gur tot elemente ale cunoașteri 
ideologice, economice, științifice 
sâ-ți configureze practic iniția-

ÎNALTĂ MATURI
TATE POLITICĂ

tivele, să dea direcție pozitivă 
existenței tale. înalta pregătire 
politică a unui utecist se expri
mă prin maturitatea și intransi
gența convingerilor materializate 
în fapte de muncă și viața, de 
ea depinde, în cea mai mare 
măsură, certificatul de eficiență 
al eforturilor sale.

A doua condiție necesară pen
tru realizarea unui asemenea de
ziderat revine organizației U.T.C., 
printre răspunderile căreia se află 
și aceea de a veni în ajutorul 
membrilor săi, oferindu-le un ca
dru organizat propice desfășurării 
unei bogate activități de educație 
politică, mijloacele prin care a- 
ceștia să realizeze o cît mai 
mare continuitate în pregătire, o 
ritmicitate a acțiunilor capabilă 
să le dozeze efortul în timp.

Tocmai un asemenea scop are 
în vedere comitetul U.T.C. al în
treprinderii noastre prin înființa
rea clubului de informare politi
că. Criteriul continuității în for
marea convingerilor politice îl 
vedem asigurat, în cadrul aces-

tui club, nu numai prin inițierea 
periodică a unor acțiuni, ci și 
prin simplul fapt că tinerii pot 
consulta oricind colecțiile de zia
re și reviste care le sînt puse la 
dispoziție și a căror lectură in
tenționăm s-o completăm prin 
ore de consultații oferite pentru 
limpezirea problemelor mai difi
cile, sau care cer o cantitate mai 
mare de informații. De aseme
nea, cadrul adecvat despre care 
vorbeam mai înainte nu este în- 

îr*r-o ji
4MM o dată pfBCu Mmnm ;

■nodahlătiiar de tratare pria cr- 
gani rarea ocor simpftzîoene. a 
■mor farfUmn, teri de B'
răspunsuri la care vbm imita 

cadre de specia- 
Htxte de la Unf- 
vezsitaîea ieșea
nă. fără să ne
glijam, In ace!<T: 
timp, fonneie 
mai simple dar 
tot atît de utile 
ca : lectura ia 
grup a unor ma
teriale, prelucra
rea celor mai 
importante di
rective și hotă- 
rîri ale partidu
lui urmate, cum 

este și firesc, de stabilirea unor 
măsuri proprii ale organizației 
noastre pentru înfăptuirea lor.

Organizată în felul acesta ac
tivitatea de educație politică, îm
pletită și cu alte forme specifi
ce de pregătire inițiate de orga
nizație, cu studiul individual per
severent, este de natură să se 
închege într-un proces continuu, 
de perspectivă, cu eficiență reală- 
Rezultatul ei va fi, în mod fi
resc, cultivarea temeinică a ace
lor trăsături care definesc cu e- 
xactitate, calitatea de membru al 
U.T.C., prin realizarea unui ni
vel de pregătire politică cores
punzător cerințelor actuale și a 
unei capacități solide de orientare 
și de interpretare a fenomene io i 
politice, sociale ale lumii con
temporane.

Coloanele secției de extracție a butadinei intrată recent în probe 
tehnologice la Combinatul petrochimic Pitești

iN PEKSPECM• ••

Foto: O. FLECAN

(Urmare din pag. I)

• vorbe frumoase, s-au stabilit 
angajamente („vom fi în fruntea 
acțiunilor pentru obținerea de 
mari recolte") șt uite că acum, 
cînd sînt ceasuri hotărîtoare. 
toți tac mîlc. Poate*ne spune 

• ceva Comitetul județean Pra
hova al U.T.C. !

Nimeni nu pretindea ca în 
• zilele săptămînii trecute cînd a 

mai plouat, a mai fulguit, să 
se însămînțeze floarea-soarelui 

«în județul Prahova ; dar se 
puteau face multe lucruri cu 
care sînt rămași în urmă. M-am 
întrebat chiar dacă vremea, atît 
de capricioasă, s-ar schimba 
brusc și de mîine s-ar produce 

£ o explozie de căldură ce s-ar 
întîmpla ? Adevărul este că în 
multe cooperative agricole pra- 

• hovene nu s-ar putea lucra și 
s-ar mai pierde zile bune, cu 
toate ca campania este mult de
calată. In primul rînd, pentru 
că nu toate secțiile I.M.A. și-au 
scos mașinile în cîmp. Apoi, 
pentru că, sub masca reglărilor 

M ii «cum se mai meșterește pa 
la ele. £>acâ e o zi cu

«i Xrade în -cJ. nu se
• poate semăna pentru că nu sint 

arate 6 700 de hectare. De Ia 
Cîmpina încoace, în zona de 
pantă unde apele s-au scurs
repede, pămînturile s-au zvîn- 
tat și se pot executa lucrările 

A pregătitoare dar, într-o săptă- 
• mină abia s-au pregătit, prin 

arătură. 70 de hectare, la Cio- 
rani. Inginerul Aurel Furfurică, 
directorul Direcției agricole ju
dețene Prahova, ne spunea că, 
avîndu-se în vedere condițiile 
speciale ale acestei primăveri 
se va aplica o agrotehnică di
ferențiată, așa cum indică Con- 

ț siliul Superior al Agriculturii.
„Unele tarlale poate nu vor mal 
fi arate ci numai lucrate cu 
discul". Poate, dar, cînd vor ho
tărî aceasta specialiștii ? De ce 
nu s-a identificat starea fiecărei 

©tarlale și nu s-a stabilit încă a- 
grotehnica acesteia pentru ca 
în funcție de constatare, fiecare 
unitate să-și facă un grafic de 

Qr lucru, de programare a mași
nilor ? Oare și pentru asta tre- 
buie să strălucească soarele o 
săptămînă ?

Mîine nu s-ar putea lucra în 
MM toate unitățile pentru că nici 
w pentru culturile din epoca în- 

tîia, unitățile nu au fost asigu- 
• rate în întregime cu sămînță — 

la ovăz în proporție de 97.3 Ia

as-ar putea face nimic pentru _ 
se crea posibilități de deschi
dere a silozurilor și de trans
port la unitățile beneficiare a 
sămînței de cartofi fără a-i a- 
fecta calitatea ? Poate se hotă
răște si Consiliul Superior al 
Agriculturii să intervină cu mă
suri operative( cu indicații teh
nice precise.

Specialiștii Direcției agricole 
Prahova se arată îngrijorați că 
nu s-au creat, încă, condițiile 
pentru scoaterea în cîmp a ră
sadurilor. îngrijorare justifica
tă !- In cîmp, însă, trebuie să al 
ce să scoți. Și dacă semănatul 
celor 11 000 de metri pătrațl de 
roșii s-a încheiat, la ardei, însă, 
s-au semănat, pînă la 28 martie, 
doar 8 089 de metri pătrați din 
cei 19 900 metri pătrați prevă- 
zuți. Repicatul răsadurilor de 
legume timpurii este, de aseme
nea, extrem de întîrziat. în 
special la roșii (11 240 metri pă- 
trati din 71 795 de metri pătrați) 
șl la varză 6 525 metri pătrați 
din 29 000 metri pătrați.

Viile și livezile, știe toată lu
mea, sînt amplasate pe terenuri 
în pantă și nu cred că poate ci
neva să-sî justifice aici că ar fi 
băltit apa și din această pri
cină nu s-au făcut gropi pentru 
pomi sau din aceeași cauză nu 
s-a pichetat terenul pentru 
plantatul viei. In județ, aceste 
lucrări sînt deosebit de impor
tante avînd în vedere si supra
fețele mari pe care se execută 
— 75 de hectare urmează să fie 
plantate cu pomi, iar 460 de 
hectare cu vie.

Începutul săptăminil a debu
tat cu o zi care se arată pro
mițătoare pentru desfășurarea 
lucrărilor ceea ce amplifică ne
cesitatea urgentării acțiunilor 
de dinaintea ieșirii pe brazdă a 
semănătorii, a scoaterii răsadu
rilor. Măsuri care să facă posi
bil ca în prima zi, în primul 
ceas bun toate forțele din județ 
să lucreze din plin. Exploziei 
de căldură, care se așteaptă, 
trebuie să-i corespundă o explo
zie de energie materializată în 
lucrări executate operativ si la 
un înalt nivel calitativ.

Primăvara mat păstrează 
incă în Vrancea toaleta de
modată a unei ierni clasice. 
Sub streașină Zbolnel, la 
Soveja, la gurile de exploa
tare de pe valea Mileovului 
și a Putnei, dar mai cu sea
mă la cele situate de-a lun
gul Zăbalei și Nărujei, iar
na se simte încă la ea acasă.

...Urmărim firul văii Mil- 
covuluî, trecem de „focul 
viu" de la Andreiașu și îna
inte de a ne avinta într-un 
urcuș temerar spre avanpos- 
:urile de pe trupul munți
lor — exploatările forestiere 
— facem un scurt popas la 
una din cabane : Gîrbova.

Tînărul Ion Galoiu stă în 
mijlocul muncitorilor fores
tieri ca maistru și prieten 
totodată. Neobosit, e prezent 
totdeauna acolo unde ajuto
rul lui e necesar. Urcăm spre 
unul din parchetele forestie
re însoțiți de Galoiu. Cîțiva 
oameni, dar care în aceste 
singurătăți formează un grup 
numeros, fredonează un re
fren al muncii: Hai... Hai.. 
Hai,., Cîntecul e sincronizat 
cu mișcările țapinelor iar a- 
companiamentul îl dau fie- 
răstraiele mecanice. De aici 
copacii seculari, forțați la o 
tăcută smerenie în fața omu
lui. își încep drumul spre 
noile ipostaze ale existenței 
lor.

Am stat de vorbă cu Ne- 
culai Damian șl cu alți cîțl- 
va muncitori din jurul său-

0 familie

DUMITRU ILIȘESCU 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice — Iași

PE ȘANTIERELE DE HIDROAMELIORAȚII
Alte șantiere de hi
droameliorații, situa
te în zonele Buziaș, 
Recaș, Lugoj, unde 
și-au anunțat paitici- 
parea muncitori și 
țărani din comune- 
le și satele din jur, 
vor reda, în 1969. 
producției agricole -----------
prin lucrări de de- ț avînd în vedere condițiile spe- 
secări și îndiguiri cifice grele ale acestei primă- 
mai mult de 35 000 _ veri, cînd trebuie să cîștigăm 
ha terenuri. w fiecare oră bună de lucru nu

AVANPREMIERĂ

in zona de șes a 
Cîmp i ri “
an fost 
mari șantiere de hi
droameliorații, la ca
re participă prin 
muncă patriotică lu
crători ai ogoareloj 
din unități agricole 
de stat și coopera
tiste. In zona Cia- 
cova—Ghilad, de
pildă, unde prin îm
bunătățirile funciare

Banatului 
deschise

ce se vor executa 
vor fi scoase de sub 
influența excesului de 
umiditate peste 11 000 
ha, mai mult de 
1000 de mecaniza
tori și țărani coope
ratori din Ceacova, 
Chilad, Cebza, Pe- 
troman, Macedonia 
au și început efec
tuarea canalelor și 
digurilor pentru noua 
rețea de desecări.

sută, la orz 80 Ia suta, la po
rumb 85 la sută, la fasole de 
cîmp 49.7 ]a suta, iar la fasole 
de grădină deloc. Miine carto
fii de cîmp nu pot fi plantați 
pentru că azi ei se mai află în 
silozuri la Brașov și Covasna. 
Si nu-s mai puțini decit 1 360 de 

șl 
in

tone (adică o sută treizeci 
șase de vagoane !) Știm că 
alți ani silozurile cu cartofi de 
sămînță se deschideau atunci 
cînd soarele zvînta pămîntul si 
viorelele umpleau cîmpul. Dar,

INDUSTRIALĂ
LA TURDA

(Urmare din pag. 1)
— Decembrie *fifl — replică 

ferm dînsul.
— Ar fi bine să-I întrebați 

pe inginer. EI știe cel mai bine
— ne sfătuiește Frederich Hala- 
brin.

— După cîte am auzit, ne spu
ne macaragiul Dumitru Mihai
— cred că prin noiembrie sau 
decembrie.

Surprinși, crezînd că interlo
cutorii noștri lucrează pe acest 
șantier doar de o zi sau două 
și deci n-au avut timp să se in
formeze, îj rugăm să aproxime
ze data venirii lor. Rezultatul : 
nici unvl dintre ei n-are o ve
chime mai mică de 4—5 luni.

— Cum merge treaba ?
Aprecieri unanime — destul 

de bine 1
Destul de bine ?
Teren desfundat, cărămizi ne

stivuite. sparte în bună parte, 
descărcate alandala în toată In
cinta, grămezi de fier-beton a- 
proape îngropate în pămînt —

CÎND VOR FI RECUPERATE ?
iată imaginea oferită brutal —, 
de la prima vedere — de lucră
rile de extindere a Uzinei de 
apă.

Destul de bine ?
Față de graficele de execuție 

există o întîrziere de 45 zile. 
Deci afirmația interlocutorilor 
noștri este în flagrantă contra
dicție cu realitatea. Avînd însă 
în vedere și răspunsurile 
anterioare, aprecierea era 
așteptat. Este un 
incontestabil : pentru 
tea face o apreciere _ ___
cii sale, fiecare trebuie să aibă 
în calcul o bază de comparație, 
un termen în care se încadrează 
sau nu, în funcție de care își 
dozează eforturile. Tn cazul no
stru tinerii știu că sînt angajațll

de 
adevăr 
a pu- 

a mun-

Trustului I de construcții Ti
mișoara, că lucrează pe șantie
rul unei uzine de apă, că tre
buie să vină la serviciu unde 
vor executa lucrările ce li se în
credințează. Cînd va trebui ter
minată întreaga lucrare, ce tre
buie făcut pentru a urgenta edi
ficarea ei — reprezintă tot atitea 
semne de întrebare. Funcționea
ză aici mentalitatea conform că
reia muncitorul trebuie să fie 
doar un simplu executant — 
bun meseriaș dacă se poate — 
contribuția Iui mărginindu-se la 
partea strict fizică a muncii, ori
zontul său profesional deschi- 
zîndu-se dimineața cînd I se 
specifică ce are de făcut în acea 
zi șl încheindu-se cînd și-a ter
minat programul de lucru. Re

petăm : pe șantier majoritatea 
muncitorilor sînt tineri. Adău
găm : absolvenți ai școlilor pro
fesionale. elevi la liceele serale. 
Solicitarea cunoștințelor lor este 
însă extrem de limitată, deseori 
ignorată. Oare nu trebuie cău
tate și în aceasta cauzele pen
tru care planul de investiții pre
zintă restanțe ?

Aici nu există organizație 
U.T.C. ? Scriptic există. Faptic.,. 
Am încercat în cadrul discuții
lor să aflăm cum anume înțe
lege organizația U.T.C, să mobi
lizeze masa de tineri Ia o parti
cipare susținută în toate com
partimentele de activitate ale 
șantierului, cum înțelege să folo
sească forțele lor la rezolvarea 
problemelor dificile ce se Ivesc

în munca constructorilor. Ni s-a 
vorbit despre un meci de fotbal, 
despre o altă acțiune cultural- 
distractivă și cam atît. Mai sînt 
necesare comentarii suplimen
tare ?

— Recuperarea rămînerilor în 
urmă, intrarea în funcțiune Ia 
termenul stabilit — ne informa 
tov. inginer Liviu Andronic, șe
ful șantierului — impune reali
zarea unei productivități lunare 
de 5000 lei/muncitor. Prin spo
rirea numărului de salariațl 
vom reuși să ne încadrăm în 
grafice.

Deci productivitatea mărită 
prin număr mărit de muncitori. 
Tn ce anume constă atunci efor
tul propriu al constructorilor ? 
în locul investigării atente a po-

sibilităților de folosire mai bună 
a timpului de lucru, a forței de 
muncă și utilajelor, se preferă 
rezolvarea cea mai comodă, e- 
liminată de însăși noțiunea de 
randament. Pe șantier, așa cum 
arătam, domnește încă dezordi
nea, căile de aceea sînt greu 
practicabile, gospodărirea mate
rialelor se face necorespunză
tor. Dar organizația U.T.C. ne 
face dovada că nu are nimic 
de spus în legătură cu această 
stare de lucruri.

Timpul rămas pînă la data 
intrării în funcțiune a lucrărilor 
de extindere a Uzinei de apă 
nr. 2 Timișoara trebuie folosit 
Ia maximum. Următoarele 3 luni 
reprezintă pentru tinerii de aici, 
ca și pentru organizația U.T.C., 
o perioadă în care vor trebui să 
facă dovada maturității, munca 
lor hotarînd dacă termenele fi
xate inițial vor fi sau nu res- 
pectate. Și asta presupune, îna
inte de toate, responsabil'Aatea 
în sensul ei cel mai concret.

Noua fabrică de electroizo- 
latori ceramici de la Turda 
se află în pragul primelor 
șarje. în uriașa hală de pro
ducție, care se întinde pe 
36 000 mp, s-a aprins „focul 
continuu*1 Ia cuptoarele tunel 
de 112 m, cele mai mari din 
țară. Capacitatea utilă a unul 
asemenea tunel este do 3 000 
tone produse. Linia de fabri
cație a izolatorilor de susți
nere pentru rețelele electrice 
de joasă tensiune a și intrat 
în probe tehnologice. Aici se 
pregătesc produse semifinite 
pentru șarja „O" care va în
cepe în clipa cînd în interio
rul cuptoarelor temperatura 
va atinge 1 300 de grade 
Celsius. La linia tehnologică 
pe care se vor produce izo
latori de susținere pentru 
cablurile electrice de înaltă 
tensiune au fost puse în 
funcție mașinile și utilajele 
pentru probe mecanice. Ca
pacitatea celor două linii 
tehnologice se va ridica la 
4 400 000 bucăți electrpizola- 
torl ceramici anual,

Abia pe urmă aveam să a- 
flăm că de fapt am vorbit cu 
Stoica și cu Nan și cu Ște
fan și cu toți Damienii. fii 
ai lui Neculai Damian. Dis- 
cutînd apoi cu Miron, Ion șl 
Radu Munteanu, toți frați, 
ne dăm seama că dialogul 
l-am putut purta pe familii. 
Renunțăm însă din teama de 
a nu greși, pentru că după o 
rememorare a discuțiilor, toți 
forestierii alcătuiesc o sin
gură familie. Cel puțin aici, 
la Gîrbova. Și încă ce fami
lie ! Fruntași între fruntașii 
întreprinderii forestiere din 
Focșani. Afirmația nu ne a- 
parține. A fost făcută de in
ginerul șef al întreprinderii 
forestiere din Focșani, Virgil 
Rotaru, și completată cu pre
cizarea că este cea mai bună 
gură de exploatare de pe 
toată valea Mileovului. în 
luna februarie planul a fost 
depășit Ia toate sortimentele. 

Pătrundem la Vidra și de 
aici, spre izvorul Putnei. Și 
iată că din nou. de la Zăbala 
și Babovici, de la Greșu la 
Neteda, de la Pîrîul Țiganul 
la Nereju, sîntem martorii 
muncii de fiecare zi a aces
tor oameni, prin care se de
pășesc cifre de plan, se 
„mușcă" noi drumuri în 
piatră, se clădesc și prind 
contururi concrete pasiu
nile.

Este important de știut că 
la Năruja tehnicianul Ginel 
Stefănescu rupe un nou 
drum forestier, că la Babo
vici maistrul de exploatare 
Ion Lechea a pus în func
țiune al V-Iea funicular, că 
undeva pe Ostog sau Soroș, 
Ion Păun clădește o nouă ca
bană și că tehnicianul Gri- 
gore Cobzaru a dat în folo
sință încă un utilaj forestier, 
că toți aceștia sînt tineri.

în scurtul popas făcut la 
Vidra, inginerul Petre Cos- 
teschi, director la I. F. Vran
cea, ne relata că în ultima . 
vreme gradul de înzestrare 
și utilizare a mecanismelor 
și utilajelor de la gurile de 
exploatare ale întreprinde
rii, au determinat mecaniza
rea totală a fazei de doborît 
— secționat a lemnului ro
tund, în procent de peste 61 I 
la sută la operațiunea de | 
scos-apropiat și peste 87 Ia I 
sută la încărcat în vagoane I 
C.F.R. O extindere conside- I 
rabilă care a influențat sub- I 
stanțial creșterea procentu- I 
lui de bușteni pentru indus- I 
trializare, a lemnului de lu- I 
cru în general, precum șl re- I 
ducerea pierderilor de mate- I 
rial lemnos. I

★ I
Cîteva nume, cîteva profl- I 

luri. O veritabilă înlănțuire I 
de fapte, un fragment 
viață.

Poate că șî de aceea, 
întoarcere, peisajul ni 
părut mai puțin îneîntător, 
în comparație cu febra con
tinuă descifrată pe șantiere
le de gheață.

T. OANCEA

de

Ia
s-a
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lui Tudor Vladimirescu. 
Casa, care este proprieta
te particulară fi astăzi, are 
mai multi locatari. Ceea ce 
nu împiedică ca tavanul să 
cadă, să plouă înăuntru, 
să se crape pereții și o- 
dată cu ei să se compro
mită toată decorația exte
rioară de stucatură. Insta
lația electrică este o con
tinuă primejdie de incen
diu. Nu trebuie să fii spe
cialist ca să-ți dai seama 
că această casă nu va re
zista mai mult de cîțiva 
ani. Proprietarul, Alexan
dru Guță, in vîrstă de 82 
de ani, nu poate întreprin
de nimic pentru salvarea 
construcției și ar fi fericit 
dacă ar avea posibilitatea 
să doneze „beleaua* în 
schimbul „unei camere 
curate și sănătoase în oare 
să-ți sfirșească tihnit zile
le". Numai că solicitanții 
întîrzie... Un membru al 
familiei Brădăfeanu, fami
lie care locuiește tn ace
eași casă, ne-a confirmat 
că știe, că „a auzit cile 
ceva despre valoarea isto
rică" d casei. Dar nu s-a 
sfiit să ne declare franc ți 
disprețul său pentru... 
„șandrama". „Dacă a-ar 
dărîma ne-am tedea fi 
noi ia bloc". Nu vrem să 
stabilim nici o legătură 
între această dorință ți 
spartul lemnelor pe prispă 
sau în casă. Dacă ar fi să 
completăm această succin
tă biografie d casei ar tre
bui să spunem că nu po
sedă nici o „carte da vi
zită" care să-t decline tn 
fața trecătorilor calitatea, 
valoarea. Deși, adăugind 
acest amănunt am putea 
fi Invinufți tntr-un «numit 
sens de formalism. Ce mai 
contează o tăblifă cu in 
scripția : MONUMENT
DE ARHITECTURĂ (ața 
cum prevăd regulamentele 
tn vigoare) etnd acoperim 
e găurit, dușumeaua des
fundată iar pereții se nJ- 
ruie f Cu această meschi
nă si ridicolă săbiuță de 
tinichea nu se poate în* 
frunta cu sorfi de izhîn 
dâ vitregia timpului, a a- 
pei, a cîntului și mai ales 
a oamenilor.

• In strada Mircea Vo
dă nr. 51 există un alt 
monument de arhitectură. 
Nu cel pe care greșit ni-1 
propune Oust rația respec
tivă din Ghidul monumen
telor din București (auto
rii : Florian Georgescu, 
Paul Cemovodeanu, Ale
xandru Cebuc), ci oltul, 
situat in aceeași curte, 
ceva mai lateral ți mai 
ascuns privirilor. Este e 
casă de o remarvabi' 
monumentalitate, cu rezul- | 
vări plastice arhitecturale 
de un mare rafinament 
care reprezinți incontesta
bil o etapă importanți din 
evoluția concepției aifatax- 
tonice urbane irarfaiti 
Pare să dateze de la m- 
ceputul aocnlciltM ai XIX- 
lea. Istoricul ei — cum na 
Informează areAaji ghtd — 
nu este stabilit piad fc 
prezent. Din cwitmtote 
am zăbovit !n areal loc n 
am solicitat bunăvoie 
unuia dintre proprietarii
acestui monument, tmame 
Venera Balaban. oare lo
cuiește m aceeași rari# 
dar in ah imobil, a- 
flat că această casă veche
a fost cumpărată de tatU 
d-sale de la un negwjfnr | 
ou numele de Rtmrricemu. . 
căsătorit ca fata unui za
raf și deținător al casei 
prin foaie dotală. Numele 
acestui zaraf care se pare 
că a fost și primul pro
prietar și poate construc
tor al casei nu se cunoaș
te. Venera Balaban ne-a 
relatat că poate pune la 
dispoziția specialiștilor. în 
timp bineînțeles, o serie 
de acte și documente, 
vechi care să aducă pu
țină lumină în istoricul a- 
cestei case.

— Știați că e monument 
de arhitectură ?

— Da.
— De multă creme ?
— 01 da 1 La noi în 

familie se păstrează amin
tirea acelor zile în care am 
fost vizitați de Nicolae 
lorga. El a descoperit-o și 
ne-a informat că arc o va
loare istorică. A făcut și 
niște fotografii...

— Casa ar avea nevoie 
acum de oarecari reparații. 
Se văd numeroase crăpă
turi !.n pereți... Poate este 
indicată chiar o reducere 
la forma inițială a unor 
detalii care au suferit 
transformări vizibile (și 
nedorite) în cursul anilor.

— Poate... Dar nu avem 
posibilități materiale... Sin- 
tem cinci moștenitori și 
fiecare...

• In Calea Șerhan Vo
dă nr. 33 nu ne-a mai în- 
tîmpinat nimeni. Era pus
tiu. Și dezolant. Și nu 
știam dacă această senza
ție provenea în primul 
rînd de la tăcerea 
caracteristică caselor pără
site de la înclinația casei, 
asemănătoare acum unui 
vas pe vreme de hulă ori

particulară, 
în

trecut Acriaji 
ca avea ți cam 
din strada SpA- 
nr. 33 intrată da 
tn powrie Conai-

■

MONUMENTELE
DE ARHITECTURA • M

de la zăpada care înttrzia 
murdară, corozivă lingă 
pereții cojiți. In fereastra 
unei uși un bilet. Eram 
anunțați că „Imobilul din 
Calea Șerban Vodă nr. 33 
aparține Muzeului de is
torie al orașului București 
B-dul 1848 nr. 2, telefon 
15.07.50“... „Clădirea — 
eram înștiințați mai depar
te — se află în restaurare 
fiind monument istoric". 
Am răspuns „invitației** și 
ne-am deplasat la Muzeul 
de istorie al orașului Bucu
rești. Aci tovarășa Cantili 
ne-a oferit o serie de re
lații suplimentare. Casa 
respectivă, prin eforturile 
conjugate ale Consiliului 
popular al municipiului 
București și ale Muzeului 
de istorie al aceluiași oraș, 
a devenit proprietatea a- 
cestuia din urmă, urmtnâ 
evident să se amenajeze 
aici (în exterior și în inte
rior prin mobilier, costume 
etc.) o secție tematică a 
muzeului care «3 ilus- 
'reze tipul de case de 
tîrgoveți bucureșteni dbi 
secolul 
regim 
Melik 
tarului 
curind
Uuhsi popular ți f aspect ie 
a Muzeului da isteria pria 
donația, unda ea ca orga
niza o afid secție cu tema : 
costume și tipuri aocMla 
din vechiul Bncarești. De
sigur, nu te poete trece 
n eedarea eoaeumad A a- 
rtergia ți efortul material 
pe care l-au depua buti- 
tuțtAa reepectiLe, la ema 
se poate adăuga 
tuirea HatultA tari

pot fi apărata și recondi
ționate numai în măsura 
în care devin patrimoniu 
de stat, legea neîngăduind 
nici un fel de ajutor yfitn- 
țific sau bănesc pentru 
restaurarea monumentelor 
proprietate 
Ne-a mai răspuns că, 
general. Consiliul popular 
al municipiului București 
se arată receptiv la toate 
sugestiile ți propunerile 
făcute in acest sens dai, 
fatal, anumite probleme 
mai periferice li scapă, că 
el se ocupă de aspectele 
generale, centrale și că 
problemele puse tn discu
ție ar intra de fapt și în 
competența consiliiloi 
populare ala diverselor 
sectoare".

— Dar activitatea aces
tor consilii populare ale 
sectoarelor cine o coordo
nează, cine o Indrumd 
/î o controlează ? am în
trebat. Râfpunttd a tenii 
logic, implacabil : ^evident, 
toi Conribul popular ai 
mmicipiuhri Bucanțti". 
Cadnttd „cantrwT3 (ți e 
«mnmN o aatxMia MmpO- 
Aomi aa-a Mearf ai M 
flndim Jli Bteamra Doam
nei, tU vddâ, rituatA hi 
pkn eanfrid o rapidei Cats. 
f*jeriea Deanmei ar. D, 
mowmrM dartad Ai 
1683, ctitoria dooamai Ma

ha Sa-bmi Ceas-

Fațada casei Hei lade (str. Mircea Vodă ar. 51 eu Him« 
care acoperi frumoasa detalii arhitectonice

tn târlo ar A ■ aceleiași Mbma îngrijite” case. tn 
le lom fi rt se poate observa o construcția nouă.

neaprobată da D.M.L

PERMISELE CANDIDATILOR 
PENTRU ETERNITATE INTIRZIE

0 LEGE .OFXIALA' $1
ALTELE MAI MICL PERSONALE

9

IN CONȘTIINȚA ORAȘULUI

HELIADE RADULESCU
Cl HELIADE SAPUNARU

a* fac «A

Ua aapaet — a drept foarte puțin plăcut — al 
artarferalui easel din rtr. Orzari nr. A3

Cel mal de seamă proprietar al •cailei om din 
«tr. Orzari nr. S3, pare aA fl fort un elpltna de 

na ml uri din nnataa Iul T. Vladimir earn

PRECIS: NU ESTE

a în Strada Mircrc 
Vodă nr. 5 există o altă 
casă declarată monument 
istoric. Este o casă ciuda
tă cu un farmec aparte, 
rare prezintă unele simi
litudini stilistice cu pala
tul Ghica-Tei. De curind 
un specialist de la Direc
ția monumentelor istorice 
a descoperit un zid de in
cintă în curtea acestei ca
se, zid evident mult mal 
vechi decît casa, care are 
practicate mai multe ocni- 
țe pentru tragere, deci 
pentru apărarea unui do
meniu, fapt care in centrul 
orașului este un lucru mai 
puțin obișnuit și lasă te
ren liber unor interesante 
supoziții. Astăzi casa Helia- 
de (numele sub care este 
cunoscută în nomenclator) 
este sediul Casei de cul
tură a sectorului IV. Cu
riozitatea ne-a îndemnat 
să discutăm cu „proprieta
rii*. Iată, succint, dialogul 
purtat cu tovarășul direc
tor al casei de cultură :

—- Știați în ce casă are 
sediul instituția pe care o 
conduceți ?

— Da. Este monument 
istoric.

— De ce se numește 
Casa Heliade ? Cunoașteți 
ceva din istoricul ei P

— Știu precis că nu a 
vorba de Heliade Rădules- 
cu ci de un alt Heliade. Un 
grec bogat. Pobabil, negu
stor. Altceva nu știu. Dacă 
doriți amănunte, am niște 
cunoscliți șl poate...

— Dr 
înțepa i

— Dta 1*1 
froaAoa.

— CW 9 
da rrpe^ra _

— Eitdc*. Aj 
far și reameac*^ 
ode mterioarrCds? 
Înțeleg ca
Direcția oaMMM* 
lorice. Dr uirvC 
nanfat ib « mi 
Am dat 
coiuinăaaoi »a 
alăturat caaei. m 
rimat ntțte iapm 
duri vacht 
curții. îmi placa 
curdțenia—

COTM. bt 
stitupei. Am foot, 

ekfei, informați că datori
tă lessor ta vieoare im se 

i peatm «al

■■fig flfirtiM. ^ertrmentn] 
Horiri m rotunjește, se 
tmpEnefte tn conștiința u- 
nm popor la alte dimen
siuni ți temperaturi spiri
tuale afective, toc®ai prezența concrete •. Adta- 
cent acestor probleme ar 
trebui să ne mai rețină 
atenția ideea că și ope
rele arbitecților noștri de 
valoare nu sînt suficient 
cunoscute publicului larg. 
De pildă, numai pe Calea 
Victoriei sînt înșirate la 
dirtar^e mici casa hii Cer
chez, Ctiw Dissescu, Casa 
Gheorghe Mmu, Casa 
Monteoru, Palatul Stirbey, 
Casa Românit (fostă reșe
dință domnească), declara
te momtmente de arhitec
tură, dar pe lingă care cea 
mai mare parte a trecăto
rilor se scurg, zilnic fără 
ai le bătmie valoarea, tn- 
semnitatea. Cele mai mul
te bb au plăcuțe de iden
titate, le lipsește un isto
ric succint o descriere a 
particularităților lor stilis
tice. elementele prin care 
flustreazA concepția arhi
tectului. a epocii, în gene
ral etc. Este timpul să 
spunem publicului care 
este valoarea urna Mincv, 
Ghsca - Budețti, Oriscu, 
Cerchez etc. S3 m inițieze 
ekssr ta această acțiune de 
popularizare ți informare 
— altfel foarte slabă și 
haotică — chiar un ghid 
el momsmenieior de arhi
tectură pe autori. Și arhi
tecta de prestigiu pe care 
f-aai acut merâa recunoaș
terea posteritățu alături 
de scriitori, plesticieni, mu- 
zideai.

Casa din str. Șerban Vodă nr. 33 în așteptarea 
condiției de „muzeu"...

Adevărata casă din str. Mircea Vodă nr. 51, și 
nu aceea propusă de Ghidul monumentelor din 

București

te de cultură care se află 
în patrimoniul altor per
soane fizice sau juridice, 
pentru care această sarci
nă revine persoanelor, fizi
ce sau juridice, respec
tive".

O dispoziție finală a pri
mului H.C.M. luminează, 
de asemenea, fără echivoc 
situația monumentelor is
torice proprietate particu
lară. Starea de urgență nu 
se acordă în ordinea pre
ferențială a unor fonduri 
sau a unui bun plac per
sonal, ci starea de urgență

cultură de pe teritoriul 
lor, să se așeze, în termen 
de 30 de zile de la încu- 
noștiințare, o placă tip, sta
bilită de organul în com
petența camia intra monu
mentul respectiv, pe care 
să fie indicată calitatea de 
monument de cultură, data 
construcției sau realizării 
acestuia (în limita posibi
lității) și numărul de ordi
ne dat, după caz, de Co
mitetul de Stat pentru Ar
hitectură și Construcții, 
Ministerul Culturii sau A- 
cademia R.P.R. ; 8. Comi
tetele Executive ale Sfatu
rilor populare sînt obliga
te. sub îndrumarea orga
nelor prevăzute la ari. 6 
din Hotărîre, să ia măsuri 
pentru :

a) popularizarea și vizi
tarea organizată a monu
mentelor de cultură; b) al
cătuirea tematicii și a tex
telor ce se vor folosi pen
tru lămurirea vizitatorilor; 
c) educarea cetățenilor în 
spiritul respectării și păs
trării monumentelor de 
cultură ; d) întreținerea în 
cele mai bune condițium 
a drumurilor de acces la 
monumentele de cultură 
care pot fi vizitate, pre
cum ți marcarea acestor 
drumuri ; 9. Ministerul Tn- 
vățămîntului prin cadrele 
de fnvSțămînt de toate ca
tegoriile, Ministerul Cultu
rii prin presă, radio, cine
matografie, Ministerul Cul- 

in organizațiile de

da stat, 
ari Me- 

K * al ctri din Serbau 
Vodă. In consecință mo
numentele proprietate par
ticularii alnt susceptibile 
degradării. S-a recunoscut 
ca un punct -l- vedere 
specializat e& actuala lege 
t<» «nsoare ar trebui nuan
țată printr-un amendamenl 
în care să se prevadă in
tervenția statului și în ca
zurile în care particulari 
nu pot dispune de acești 
lume pentru repararea mo
numentelor (acestea râmi 
nînd în continuare în pro 
prietate* lor). S-a mai re 
cunoscut că actualul no 
menclator poate fi mul 
îmbogățit, că Hstele orie» 
tative pe care instituția 1< 
trimite direcției de arhitec 
tură și sistematizare ni 
pot salva, în ultimă instan 
ță, anumite monumente îi 
cazul unei demolări imi 
nente. S-a mai delimita 
clar că rolul acestei insti 
tuații este, în general, d 
consilier științific, de în 
drum are și control îi 
specialitate, dar că de tra 
ducerea în fapte a divei 
selor propuneri răspund 
în ultimă instanță, num;

AU Dl

Nu putem acorda ver
dicte, nu putem escamota 
eforturile înfăptuite în 
timp, mai ales tn ultimii 
ani, ale unor instituții și 
ale unor persoane pasio
nate, din păcate nu prea 
numeroase, în această di
recție. Este evident că pre
zentul H.C.M. cere o com
pletare, o mlădiere pe mă
sura noilor realități exis
tente, fapt care ar permite 
salvarea acelor monumente 
pe care astăzi unele para
grafe, devenite rigide, le 
condamnă. Tot atît de a- 
devărat este și faptul că 
anumite inițiative persona
le, prompte, ar fi găsit po
sibilitatea salvării lor. Se 
pot aduce infinite justifi
cări pe care le accepți, /ie 
logic, fie datorită unor si
tuații existente pe care nu 
le poți transforma foarte 
ușor și repede, printr-o 
simplă dispoziție verbală 
sau scrisă. Nu poți să ac
cepți însă, sub nici o for
mă, orice explicație care 
se dă faptului că monu
mente vechi de sute de 
ani se degradează sub o- 
chii noștri, că ploaia, ză
pada, vîntul își continuă 
opera destructivă In timp 
ce hîrtiile oficiale circulă 
pe niște rute greoaie și a-

desea absurde între Insti
tuții. Este adevărat, mulți 
oameni ar putea proteja 
aceste monumente dar a- 
cești oameni nu le cunosc 
valoarea, n-au fost educați 
să cunoască această valoa
re și, în consecință, nu pot 
proceda altfel. Nu-t putem 
cere cuiva să protejeze o 
casă despre care nu știe 
nimic. Instituțiile speciali
zate au datoria de a face 
cunoscute aceste valori și 
abia după aceea să facă 
apel la spiritul civic. Nu 
se poate acorda nici un fel 
de circumstanță atenuan
tă faptului că toate aceste 
valori nu pot vorbi astăzi 
publicului larg, tineretului, 
generațiilor următoare, că 
nu pot împlini o aspirație 
către cunoașterea istoriei 
pe care deseori locuitorii 
acestui oraș au căutat-o u- 
neori în literatură, în me
tafora poetică sau în des
crierea istorică. Bucureș- 
tiul are, fără îndoială, din
colo de farmecul și atmos
fera sa specifică, intraduc
tibilă, o fizionomie artisti
că arhitecturală proprie 
chiar dacă este născută din 
sinuoase decantări, influ
ențe etc.

Sîntem datori publicu
lui aceste mari restituțit
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A. C. R. ÎN SSONUL AUTOMOBILISTIC| SPORTTelegrame de felicitare adresate 

tovarășilor Nicolae Ceausescu
J

si Ion Gheorghe Maurer
Cn prilejul realegerii sale 

ta funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Roenânla. to
varășul NICOLAE CEAfȘES- 
CU a primit telegrame de fe
licitare din partea : guverna
torului general al Canade..

Roland Mlctoeaer: președinte
lui Repuokcii IndcoeKM, Su
harto : guverna toruta: general 
ta funcțiune al Maltei. Aatho- 
ny Mama.

De ademenea, cu prilejui 
realegerii zale ta funcția ae 
președinte ai Consiliului de

Miniștri al Rep’jhlriii Socia
liste România, lovarfițui ION 
GHEORGHE MAURER a pri
mit telegrame de felicitară 
din partea : primului nr.rr.stru 
al Canadei. Pierre Htati Tru
deau ; primului nutostru al 
Maltei. Giorgio Borg Oliver.

TELEGRAME
^'«ședințele Consiliului da Stat al Rapubticll Bocialtete Ha- 

mânia, Nicolae Ceaușescu. a adreaat preiedtatelul XLfi^UblldJ 
Arabe Dalia. Gamal Abdel Nasser, o telegramă de condoleanțe 
fia teflturâ cu catamote Mrtaad de la Auman, transmitted tot
odată profundă compasiun- 'arod-.ilor îndoliate

în răspuneul său, președintele Gamal Abdel Nasser, mulțumind 
Ctavu «oaMaaofiale pnrr u», a apreciat In modul cK mai toaix 

:,e .-j ; fost exprimate.

Delegația Consiliului muni
cipal Stockholm, condufâ de 
Era Remens. președinta Con
siliului, care la invitația Comi
tetului Executiv al Consiliu
lui Popular al municipiului 
București a făcut o vizita ta 
țara noastră, a părăsit luni di
mineața Capitala, 
du-se spre patrie.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația
dusă de Dumitru Popa, prepe 
dintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al Mu
nicipiului București, primarul 
general al Capitalei. Ion Coa
ma, prim-vicepreședinte, și 
alți membri ai Comitetului 
Executiv.

A fost prezent Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești.

Duminică de duminică, ba 
chiar fi la mijlocul sâptauri
nii, pe atadioane *e desfă
șoară meciuri de fotbal, deci 
afară, în aer liber. Dar tere
nurile pentru atletism din 
București nu stat încă pro
pice pentru concurs. Doar 
cîteva probe, poate, s-ar fi 
putut desfășura în aer liber. 
Sălile de atletism însă oferă 
condiții uptime. Totuși, sîm- 
bătă și duminică — în plină 
vacantă a elevilor — na s-a 
desfasurat nici nn concurs 
atletic.

Se invucă. drept argument, 
■rga nix area cîtorva tabere 
de elevi în afara Capitalei 
Dar restul elevilor ? Vacan
ța trebuie să fie un prilej 
de relaxare prin sport și alte 
activități. Tocmai ta vacan-
O ÎNTREBARE PE ADRESA

MAI MULTOR FACTORI i

pTimăvara ți-a intrat, se pare, tn drepturi — unul din semnele cele 
mai sigure ale sosirii ei fiind puzderia de autoturisme, scoase de la 
,iernaiu, pornite pe drumuri ți fosele. Intrucit foarte mulți dintre 
posesorii de autoturisme fac parte din Automobil Clubul Român (ta 
începutul anului se numărau peste 20000 de membri), ne-am edrr- 
sat recent tov. inginer Vasile lordăchescu, secretar general al A.C.R. 
care ne-a furnizat noutățile de mai jos:

trecerile Interne -cu seturi de 
bujii românești, le-a acordat 
asistentă tehnică, și-a asumai 
Si răspunderea de a patrona un 
r»1in regional. Mai pot fi amin
tite și alte acțiuni asemănătoa
re : astfel, „Ciclop" București. 
ADAS, luoto-PronoKDort si ®lte 
institut^ au instituit premii 
oferite participanților la com
petițiile interne.

In acest an, lucrurile au luat 
o turnură mai favorabilă. Ast
fel. Campionatul national de 
raliuri va fi patronat de Uzi
na de autoturisme Pitești, iar 
Campionatul de viteză în cir
cuit, de către Uzina de anvelo-

tadrepdn-

■rro portul 
a fost coo-

DE CE NU FAC

Plecarea delegației C.C. 
al P.C.R. la cel de al XV-lea 
Congres ai P.C. din Finlanda

T.unî dimineața a plecat la
H ................. ...... :
Cer
Bon

ELEVII SPORT

— Am dori să ne echi
tăți obiectivele progra
mului de club ale anu
lui.

— Tin să menționez, ta pri
mul rînd, că programul compe- 
tițional al A.C.R. poate fi so
cotit bogat. Aș aminti Cam
pionatul național de raliuri, 
cu cele 4 etape prelimina
re : Nord-Vest Oradea (30 
martie). Sud-Vest Timișoara 
(12 aprilie). Mănăstirea Sucea
va (11 mai), Narciselor-Brașov 
(8 iunie) și etapa finală cu so
sirea și plecarea de la Pitești 
(27—29 iunie) O altă competiție 
importantă o reprezintă Cam
pionatul de viteză în coasta cu 
etapele Hula (6 aprilie). Măgu
ra (8 iunie), Mateiașul (14 sep
tembrie) și Fele ac (5 octom
brie). Apoi. Campionatul de vi
teză în circuit, cu etape La Bra
șov, Timișoara. Suceava, Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej. Sibiu, 
Tg. Mureș, Arad, Cluj și Bucu
rești. Filialele A.C.R. vor orga
niza o serie de raliuri, probe 
de viteză în circuit și de înde
mânare, cu caracter local.

fel, ta colaborare cu O.N.T„ 
vor fi Inițiate călătorii turisti
ce pentru numeroși excursio
niști. încă de pe acum s-au 
luat măsuri în vederea realiză
rii unor condiții îmbunătățite 
de călătorie si asistentă pentru 
membrii clubului prin asigura
rea de scrisori de credit, hărți 
turistice pentru .........
europene etc.

în acest an __ — - .
nctiuni menite să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor cu asoci
ațiile similare de peste hotare. 
Mi se pare interesantă acțiunea 
organizată de A.C.R. în colabo
rare cu alte cluburi de Dește 
hotare de a oferi o călătorie 
în circuit în România unor vi
zitatori străini pe un itinerar 
alee de aceștia. în cadrul așa 
numitului sistem „Package 
Tour“. O primă estimare a ce
rerilor de acest gen primită ia 
clubul nostru ne indică la apro
ximativ 50 000 numărul oaspeți-

diferite tari

am întreprins

De vorbă cu
Ing. VASILE IORDACHESCU 
secretar general al A.C.R.

'ki delegația Comitetului 
al Partidului Comunist 
?are va participa la

fyespre
publicul

cititor

lucrările celui de al XV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda. Delegația 
este formată din tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. R., și Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Al- 
dea Militaru. șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Luni a părăsit Capitala de
legația Centralei Ziariștilor 
din R. S. Cehoslovacă, 
care. Ia invitația Uniunii Zia
riștilor din Republica Socialis
tă România, a făcut o vizită ta 
țara noastră.

în urma convorbirilor pur
tate, a fost reînnoit protocolul 
de colaborare dintre uniunile 
de ziariști din cele două țări, 
stabilindu-se obiectivele pen
tru anul 1969.

IN VACANȚĂ ?
ți tind elevii n-au grija lec- 
fiiler saa a altor preocupări 
fctiarv, activitatea atletică 
se paste desfășura în cele 
mai tame condiții. Nemai- 
TorMad ei ti puținii seniori 
rare aetiveai* în București 
pnseoo fi present! la start. 
Iar dară se aprecia că ele
vii •»•"«»]> în atletism stat 
plecați. mulți dintre ei.
thrpă eile ytlm, se află în 
Bm-orestli se puteau iniția 
mtwruri pentru Începători. 
Tot așa dnpă cum, tn aer 
liber, s-ar fi putut organiza 
ti întreceri de ere», Timpul 
fi-nzecs de duminică diminea
ța. după atilea zile vitrege, 
parcă imtota la a asemenea 
activi tute.

Dar. din picate, nu ■-» gi
nit uimeai dl*ee să declan
șeze a asemenea inițiativa. 
Ce părere au forurile care 
răspund de activitatea atle
tică a elevilor din București ?

— Am aflat că o sea
mă de întreprinderi 
au strînse legături 
industria de autoturis
me vor sprijini în acest 
an programul comneti- 
țional. Despre ce anume 
este vorba ?

ce 
cu

V. TIMIȘ

(A ger preș) (Agerpre»)

— Este vorba — în mod cert 
— de o inițiativă meritorie, m 
legătură cu care mi-aș permite 
cîteva considerații. Este cu
noscut că în multe țări nume
roase cluburi și chiar echipe 
de piloți colaborează îndeaproa
pe, pe bază de contract, cu fa
brici de automobile șl acceso
rii auto, cu firmele de carbu
ranți șî lubrefianți. In urma 
acestei colaborări se obțin avan
taje indiscutabile. Ca sa nu 
mai vorbim de reclama făcută 
produselor-.

Și în tara noastră, încă în 
cursul anului trecut, s-au făcut 
primii pași — ce-i drept, încă 
timizi — pe această linie. M-a? 
referi, astfel, la întreprinderea 
clujeană „Sinterom“ care l-a 
înzestrat pe participanta la în

• UN BOGAT CALENDAR COMPETIȚIONAL • IN CAPITALA : 
CONGRESUL INTERNAȚIONAL „VACANȚE Șl TURISM" • UN 
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ULTRAMODERN LINGĂ BUCUREȘTI

dată la raliurile „Cordatic” din 
Ungaria și al Tirgului de la 
Belgrad, precum șl la „Micele 
premiu al orașului Brno~. Pi- 
loți români vor lua startul șl 
în tradiționalul „Raliu Balca
nic" care în acest an se va des
fășura în Turcia. Un număr de 
echipaje (românești vor concu
ra pe autoturisme „Dacia 11UU*.

— Ce măsuri vor mal 
fi luate pentru dezvol
tarea automobilismului ?

pe „Danubiana". Evident, mal 
există și alte întreprinderi 
care prin natura lor au 
o strinsă legătură cu industria 
autoturismelor — cum ar fi. de 
pildă. Uzina de anvelope „Victo
ria" din Florești, „Peco" etc. — 
și care ar putea să-și asume 
unele responsabilități în orga
nizarea ori stimularea deplină 
a unor activități fie competițio- 
nale, fie cu caracter turistic.

de ai- 
în ce 

activitatea A.C.E.
— Ați pomenit 

pertu 1 turistic... 
constă ___  _
în această direcție ?

— Programul elaborat con
semnează o seamă de mfisuTÎ 
ce vizează extinderea activită
ții A.C.R. în domeniul turismu
lui intern și extern. O aten
ție specială vom acorda așa 
numitei - - -
ne vom 
cercuri 
tente să
Evident, 
sibilități 
excursii 
tară cât și peste hotare. De alt»

lor ce vor vizita țara cu ma
șini proprii. Chiar recent m-am 
întors dintr-o călătorie de con
tractare în Italia, Austria, Iu
goslavia, Ungaria și R.D. Ger
mană cu care prilej am dus tra
tative în vederea realizării unei 
colaborări mai depline.

O confirmare a prestigiului 
de cere se bucură Clubul ro
mân. pe plan european, este 
faptul că în luna septembrie 
a-c. se va desfășura la Bucu
rești Congresul internațional 
„Vacanțe și turism" în organi
zarea Asociației Internaționale 
de Turism si a A.C.R. la care 
vor participa personalități și 
exporti aî celor mai importante 
foruri internaționale de turism 
din toată lumea.

„laturi organizatorice": 
strădui ca celor 165 de 
automobilistice exis- 

11 se adauge încă 150. 
se vor obține noi po- 
de organizare a unor 
în caravană, atît în

— Ce prevede calen
darul competițional ex
tern ?

— Participarea unor echipa
je românești Ia raliurile Dună
rii „Castrol" și „Sofia — Sina
ia" al căror traseu străbate în 
mare măsură teritoriul tării 
noastre. Un număr de echipaje 
vor participa pentru prima

— M-aș referi pe scurt la 
construirea în vecinătatea Bucu- 
reștiului a unui autodrom mo
dern. al cărui proiect de prin
cipiu a fost întocmit de către 
specialiști, membri ai A.c.h. 
Este evident rostul unei lu
crări de un asemenea amplu 
interes pentru dezvoltarea au
tomobilismului. As menționa 
doar cîteva din direcțiile de 
utilizare, care de altfel sini 
cuprinse și în tema de proiec
tare. Astfel, s-ar putea asigura 
instruirea conducătorilor auto 
începători în condițiile unei cir
culații în deplină siguranța; 
perfectionarea în arta conduce
rii a automobiliștilor cu oare
care experiență ; instruirea 
pionierilor și școlarilor privitor 
la regulile de circulație ; orga
nizarea antrenamentelor pilo- 
tilor din Iotul național și a ce
lorlalți automobiliști sportivi ; 
organizarea de competiții națio
nale sau internaționale de auto
mobilism sau carting ; testarea 
automobilelor românești sau 
străine. în condiții asemănătoa
re cu cele existente pe plan 
mondial etc.

CAROL ROMAN

(Urmare din par 0

Uzați în domeniu - cn_ 
ticii este de repre^f^e 
de indrumare a p^i*cuuu ?

Multe întrebări f HUM mut- 
Dar indiferent 

i exactita- 
:ăr din- 
'oela că
Ue ne- 
e tub-
•• pu-

Semnarea planului de colaborare științifică

între Academia Republicii Socialiste România

și Academia Regală Suedeză

<Ls

Uzuri fi
Foa- 

ratura este a 
final concret. E-

c... 
de i. 
me de rea. 
aventură cu 
xistă ideea impărtățirii totale 
prin scris, ideea recunoațterii 
tardive, a decantării valorii 
prin timp, ți Lucrurile aces
tea sint valabile și reale ți 
șinr chuțf reconfortante pîna 
intr-un bunct. Dar, cine scrie 
în realitate pentru sine ? Cine 
Iti poats refuza gestul hotă- 
ritor ei tiparului ? Cine e 
insensibil felul In care i se 
vtnd căvțUg ? ecoul pe
care car^a o arg printre ci
titorii ir^diați ? La semnătu
ra de admirație din capătul 
unei Scrisori Cine refuză 
autogfufg pg carie fi întîlniri 
cu oui de cititori P

Xr mpunem toți neeesifă- [ 
fii de public. Memree srri- 

I sului e de a se comumca. 
I Secret sau pe față, vom mm- 
Inoațte toți asta pînă la sfîr- 

șit. Vom trece prin spectacol 
I ca printr-o experiență nece- 
I sară pe generații, pe vîrste, 
I pe rînd. Mergem la întîlniri 
I cu cititorii in librărie, cu 
I cui de a-ți arunca cineva 
I tea în față, zicînd că 
I face cadou. Participăm la 
I tîlniri cu sute de oameni, 
I ralizați sus, pe scenă, că »»»- ■ 

meni din sală nu pune între- I 
bări. Că instructorul cultural I 
a strîns un public cu convo
catorul pentru reușita acțiu
nii -Y. Că publicul n-a citit 
cartea. Că n-are nimic de zis 
nici „la fragmentele împărtă
șite din operaadică la cele 
citite în fața lui. Că...

Și totuși, publicul cititor 
fste real. O mie, zece mii de 
concrețt. Nu-i vom cunoaște 
niciodată, dar ei sînt. Nu 
vom izbuti nicicînd relații 
idilice, dar ei ne cumpără. 
Ne vom aroga permanent 
dreptul independenței, al su
biectivului literar, al aventu
rii de unul singur și totuși, 
scriem pentru cititori. Că-i 
dorim inteligenți și-i bănuim 
informați de două ori mai 
mult decît sînt în realitate sau 
de două ori mai puțin, că-i 
considerăm în masă și de 
dragul personalității noastre

Luni a fost semnat la Bucu
rești Planul de colaborare știin
țifică între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia 
Revala Suedeză de Științe Ingi- 
cercetitori, ae -j—.
publicații, organizarea anuală de 
simpozioane bilaterale pe diferite 
teme ale cercetării științifice de 
interes comun. Documentai a 
foit semnat de acad. Miron Nl- 
ooleccu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, și 
de prof. dr. Arne Tiselius, de la

Universitatea Uppsala, laureat al 
Premiului Nobel, membru de o- 
noare al Academiei Republicii 
Socialiste România.

După semnare, acad. Miron 
Nicolescu și prof. dr. Arne Ti

ni cuvtotări.
A Tiaelim a arruntat ci Acade
mia Regală de Știmte și Aerie
nii* de Arte Framoase. Istorie ti 
Antichități din Suedia an donat 
Academiei Republicii Sociabste 
România o colecție de cărți re
prezentative din tezaxxrnl gtnnțri 
ti mituri! suedeze.

(Agerpra*)

ris- 
car- 
ți-o 
fn- 
Pa~ 
ni-

o negăm pe a lor, că dialec
tica relației cu publicul este 
sinuoasă și dură da, sigur, 
desigur, dar dincolo de toate 
acestea există adevărul exis
tenței reale a publicului lite
rar, a celor zece sau două 
zeci de mii pentru care, în 
mod programatic sau numai 
în cele din urmă scriem toți. 
Și numai aplauzele lor lip
sesc, și uneori ne e foame de 
r>lp.

Primul fim potion romAno- 
•uedez de biochimie Iff începe 
lucrările marți la ora fi, Ia 
Aula Academiei. Reuniunea, 
organizată de Academia Repu
blicii Socialiste România ti 
Academia Regală Suedeză de 
Științe Inginerești, întrunește 
cunoscuți specialiști din cele 
două țări. Timp de două zile 
ei iși vor împărtăși rex-.tete.e

(f s«c n
ire a orașului și proba eu mar
tori. Și nu e de loc surpriniător 
că în timp ce Gh. Paraschiv 
cheamă în judecată pe Elena 
Preda se constituie ca martor al 

| e eu rar ii Constantin Rimboi, iar
cînd cel din urmă acuză, martor 
e. prin rotație cu soția sa, Gh. 
Paraschiv.

în sfîrșit, pentru a nu mal 
lungi această penibilă poveste, 
să ajungem la apariția din cu
lisele scandalului în plină are
nă a jălbașului orașului, de 
profesie fără, C. Mocanu, tip de 
o imoralitate dovedită juridic. 
El trimite aceluiași ziar care 
rezolvase, pînă la un punct, 
amintitul litigiu, o coresponden
ță plina de indignarea demnă 
de un om onorabil : „Preda E- 
lena din Techirghiol... caută din 
orice pricină motiv de scanda] 
și de proces. Clientă veche a 
comisiei de împăciuire, proceso
mana noastră consideră că hra
na ei sufletească nu noate fi 
decît un proces de... „întindere" 
(a se observa interesata amne
zie a „corespondentului" — n.n.). 
Ceea ce este mai periculos fnză 
e faptul că si copiii ei sînt de-a 
dreptul „otrăviți" de această 
manie provocînd scandaluri și 
organizînd bombardamente cu 
pietre de după gardul lor. Rim
boi Constantin, de pe aceeași 
stradă, un tînăr plin de elan și 
pasiune pentru muncă, vecin cu 
aceasta, are deosebite greutăți 
din cauza Elenei Preda.. Și pen
tru că l-a interzis frecventarea 
casei sale, întregul arsenal al 
Elenei Preda s-a îndreptat îm
potriva sa" etc., etc. O verifi
care reală a celor semnalate de 
corespondentul „sincer indignat" 
ar fl dovedit ca imaginar, dupl 
doî ani de la rezolvarea defini
tivă, juridică, „procesul de... în
tindere" șl. cunoscîndu-se acest 
fapt, bunul simt ar fl reținut 
esențialul, adică „mărul disc o r-

diey." d's acrvj'l iL -arlre
c i tî-rea 1

câ’re P.teacc*.. rs?.ruX:^
urmând s p-net-Js
galS- a sco* o-
soarei
tuî sâ'j ti a ve
rificare către CoMih.il poțra- 
lar al Consta”-
ța. C<mr2!_! popular al m^ti- 
cipîului Co&rtanta e compus o 
scrisoare, dactilografiată pe 
hîrtie cu antei ti a trtmis-e 
Consiliului popular ti orașului 
Techirghiol, aflat ta «ubordimea 
Iui. Trebuie să recunoaștem câ

AfltrendrM In wte baschet a clubului sport» Rapid dăt
Capitală

Mrude cu antet au circulat în 
invers. Cităm din adresa 

ziarului „România libe
ri • de către Consiliul municipal 
C«WNtenta la data de 13 decem
bre 1961 ; „Este (Elena Preda 
— n,n.) o locuitoare a orașului 
T«hirghiol lipsită în totalitate 
Of etica moralei cetățenești de 
rxiTiețuire. iar cele relatate în 
srrjnarea adresată dv. sînt ab- 

întemeiate. Pentru edifi
care asupra caracterului său 
cer-ăreț, vă comunicăm că din 
l--.a septembrie 1967 pînă la 1 
or.zThrie 1968 sus-amintita a 
fost deferită organelor de jude-

cheta noastră, miopia birocra
tică a celor amintiți de noi nu 
conduce la aplanarea conflictu
lui, la readucerea sub zodia fi
rescului a relațiilor de vecină
tate ale celor trei familii, ci la 
ațîțarea patimilor. Ia dilatarea 
spiritului de răzbunare.

La rîndul nostru, primim o 
scrisoare prin care Valeria 
Predi. elevă în clasa a Xl-a, 
contestă autenticitatea reclama
tei. Nu ne vom opri asupra 
fapMlui că noul „curs" al liti
giului ar putea influența instan
ța judecătorească, ci vom sub
linia acele elemente din scrisoa-

VENDETA LA... 
TECHIRGHIOL

de aici hîrtla nu mai avea unde 
să plece ; ta schimb s-ar fi cu
venit să facă un drum pe teren 
funcționarul căruia i a-a dat 
spre rezolvare această sesizare. 
Ion Coman. Dar aici, „ofensa" 
pe care a primit-o instituția — 
prin persoana fostului președin
ta — ta cheatia 
n-a fost
cu care —-«.mb »xwua ■-■ „u«- 
tut" să i se facă dreptate. Deci, 
pentru a da o bază reală con- 
atatărilor sale, Ion Coman, 
funcționar cu 20 de ani în sta
tele de serviciu, a făcut apel la 
dosarele comisiei de împăciuire 
care nu cuprind decît... plînge- 
rile acuzării 1 în baza lor, Ion 
Coman a alcătuit un referat si

cu extinderea 
uitată, ca și insistența 
Elena Prada „bă-

da o bază reală con
tate, Ion Coman,

cată de 4 persoane (e vorbs ds 
comisia de judecată și evident 
că cele 4 persoane sînt prin ro
tație, din cele 2 familii pomeni
te — n.n.) la date diferite pen
tru Injurii, lovire si calomnii..."

Drept care „adevărul" atît de 
atrimh verificat conduce la apa
riția unei note „De profesie... 
procesomani" (11 februar**® 1969).

Este inadmisibil ca, dti como
ditate sau spirit rutinier, cîțiva 
funcționari din cadru) organelor 
amintite aă verifice eu superfi
cialitate sesizarea lipsită de o- 
btectlvltata a unu! individ cer
tat cu bunele intenții șl, pe a- 
ceajjtă cale, să inducă în eroare 
un organ de pr*fiă. Ba, mai 
mult, așa cum a dovedit «1 an-

re care fac să transpară gravele 
traume psihice de care n-au fost 
scutiți nici copiii acestor fami
lii : „Au trecut săptămîni în
tregi de cînd amin mereu să 
scriu aceste rânduri (...). La 26 
martie 1969 vecinii noștri — 
caută să obțină condamnarea 
mamei noastre (a celor patru 
copii — n.n.). Acest eveniment 
m-a îndemnat să încalc sfatul 
mamei de a tăcea ti de a apela 
la ajutorul dv (...). Cu ochii 
plini de lacrimi șl cu sufletul 
plin de speranță aștept înflo
rirea adevărului".

Scrisoarea acestei adolescente 
(din care am retlnut doar cîteva 
rîndurl) eate elocventă pentru 
traumele morale pe care le iu-

PERSONALITATEA
ATENEULUI STUDENțESC

(Vrmare din pag. I)

sonale. de a avea o ,f.onlr^n^® argumentată a pozițiilor, a opi 
niilor colegiale, ta această pri
vință Ateneul Universității 
Tuia an. “J*?
rare sălile de cursuri și amfitea
trele, localul clubului, ta ca
drul unui program judicios con
ceput din punct de vedere tema
tic în cîteva cicluri. Una sau 
aita dintre aceste suite se a- 
dreaează ..profilat" studenților 
unor facultăți, dar ti studenților 
Universității, ta totalitatea lor, 
sau colegilor din alta institute. 
In cadrul ateneului studenții 
«-au tatilnJt cu perzonalități de 
•eamă ale vieții politice — to
varășii Pani Nicul caca-Mlxil, 
Cornelia Minei ea, Mircea Ma li
la — care au răspuns Ia tatre- 
băn din domeniile vieții po
litice, economice. diplomati
ce. „Clubul filozofilor", „du
bei juriștilor", „cadranul ac
tualităților" Întregesc tabloul 
activităților organizate în ca
drul ateneului, prilejuind ■- 
firmarea preocupărilor itu- 
denteeti pentru dezbaterea vie, 
pasionantă a unor probleme ac

tuale ale filozofiei, dreptului Is- 
toriei — confruntări care să le 
formeze studenților convingeri 
politice ferme, care să-i inar- 
meze cu mijloacele cele mal 
precise in aprecierea Ienom® 
nelor polltico-ldeologlce contem-

țese „Socialifltmnl și democra
ția". organizat de comitetul 
U.T.C. al Universității din Bucu
rești sub egida ateneului. Reușite 
acestui simpozion, participarea 
numeroasă a colegilor din Cluj 
•I din Iași l-a Încurajat De stu
denții Universității bucureștene, 
l-a mobUlzat ta realizarea unei 
alte Încercări de acest gen. El 
pregătesc acum Colocviul națio
nal „Responsabilitate» șl anga
jarea sociali a stadentalnl In 
România".

Subliniem finetul că toata a- 
eetie inltfatlrs care au prim 
▼late Tn cadrul ateneului Univer
sității bucurestene aparțin stu
denților : ti le-au gîndlt. ti au 
pregătit transpunerea tor ta fapt 
Din păcate, asemenea Initiative 
nu stat prea numeroase. La Ti
mișoara. președintele ateneului 
Institutului Politehnic. orof. 
univ. Virgil Barbu mărturi
sea că ar dori ca , tieneal aă fie 
tatr-adevlr a! studenților, dar

portă ti copiii familiilor aflate 
intr-un jalnic conflict de-atita 
amar de vreme, de taziunile 
morale ce sînt aduse acestora 
tocmai la o vîrstă în care liniș
tea căminului, modelele exem
plare de conduită ale virstnici- 
lor, lingă care cresc, sint nece- 
«ităti de nerefuzat. Incapabile 
—> cel puțin pînă în momentul 
de fată — să reconsidere, prin 
prisma rațiunii și a bunului 
simț, relațiile lor de vecinătate, 
cete trei familii amintite aten- | 
tează nu numai asupra liniștii 
lor. nu numai asupra moralită
ții cartierului în care trăiesc 
dar, ceea ce este cel puțin tot I 
atît de grav, și asupra destinu
lui moral al copiilor lor pe care, litică, 
din inconștientă. încearcă să-i A Uneoii 
transforme în parte din conflict w ,.ma«ă
sau în obiect al răzbunării.

Renunțînd la circuitul hîrti- 
jlor cu antet, am fort la fața 
locului, am stat de vorbă cu 
„părțile11, cu tovarășii din con
ducerea Consiliului popular al 
orașului Techirghiol și. dincolo 
de anomaliile pe care le-am 
semnalat de-a lungul acestui 
articol, anomalii aflate în di
vorț total cu etica cetățenească 
a unora și cu etica profesională 
(care o Implică, evident, pe pri
ma) a altora n-am putut re- A 
tine decît concluzia Consiliului 
popular al municipiului Con
stanta : „In continuare se va 
urmi comportarea numitei 
Preda Elena din Techirghiol, 
urmînd ca în cazul în care a- 
baterile vor continua aă fie M 
luate măsuri corespunzătoare 
conviețuirii pașnice ce trebuie 
si existe între cetățeni". Cu e W 
fllngură modificare, de fond : 
de tratament cel puțin egal tre- " 
hulo al benefieioce fl familiile 
Rimboi fi Paraschiv, ea șl pe- £ 
ti ți o na ral — Intri rant C. Mooa- 
nn. Dar nu prin scripte, el prin 
fapta eonvtar&toare. V

mtr-aaevar al studenților, dar

• el este mal mult al cadrelor di
dactice. Studenții citesc afișele 
eare ti informează despre actiu- 
n>le ateneului și în seara cînd A «ini prorramate armte aetinni 
umplu sălile asculta, văd apla
uda. sînt entuziasmați. Sau alte- 

• eri nu tint entuziasmați, nu a- 
plandă. apun deschis că nu le-a 
plăcut. Ceea ce este foarte bine.

• Dar noi vrem sprijinul lor. mai 
molt, vrem ca ei să fie organi
zatori direcțî ai acțiunilor la 
eare participă Altfel sursa A neastr» de fantezie seacă !

Diversitatea de modalități 
Prin care sint abordate teme de 
stringentă actualitate în cadrul 
ateneului Universității bucures
tene nu se face simtită și aici, 
la Timișoara. O singură formă ™ — expunerea — domină aproape 
întreaga activitate a secției Po- 

ideologie și filozofie. 
>ri se organizează și cite o 

„masă rotundă". Studenții nu se 
arată însă dornici să participe 

V la conferințe, la expuneri decît 
atunci cînd conferențiarul este 
un foarte bun specialist. du
blet de un foarte bun orator, 
iar tema conferinței este extrem 
de interesantă. Trebuie să spu
nem însă că de această restrân
gere a activității ateneului se 
fac vinovate organizațiile de ti-

„ret din instltut.car;L)te.nrum 
£ Ti wUȘf 

ente mijloace de exprimare ale 
dezideratelor educative promo 
vate în facultăți.

Ateneul nu este $1 nu poate 
tf eflfle"».. Ci£Î2- Se^SSnde ’ vî- 
zită a unei instituții a» presti
giu, deosebită de casa de cul
tură, de clubul studențesc atît 
prin conținutul activității cît și 
prin formele pe care le îmbra
că această activitate, aă con- 
■titule unul din făgașele 
de afirmare, dar și de direcțio
nare a Inteligenței, entuziasmu
lui șl pasiunii de cunoaștere a 
gtudentiJor.

Dar iată, 
tru expuneri 
titfi și în „__o. 
neului Institutului politehnic 
din București. Aici ateneul a 
fost organizat „înginerește" în 
nouă cicluri a cite șase prele
geri lunare. Dar singurul ciclu 
profilat pentru un ateneu stu
dențesc este „Lumea azi". Cele
lalte — „Muzică", 
„Literatură", „Teatru", 

Știință", „Sport", 
elopedie", însumează 
medalioane, expuneri,

paslunea 
se face 

programul
pen- 
sim- 
ate-

„Plastică", 
" „Cine- 

„Enci- 
simple 

. _ ț----desigur
utile îmbogățirii orizontului cul- 
tural-științific al studenților, 
dar fără a aborda teme contem
porane de strictă actualitate, 
fără a angaja dezbateri, contu
rări sau analize ale unor con
cepții despre lume și viață 
chiar atunci cînd tărîmul pro
pus discuției este arta si crea
ția artistică, filozofia, știința.

A*---- ’ --------v»xxxi|.a.
Ateneul studențesc trebuie să 

a 
a 

în care este 
nostru studios

poarte amprenta actualității, 
preocupărilor lumii de azi, 
spiritului general 
format tineretul ___
pentru muncă și viață. Acțiuni
le sale vor fi însă reușite nu
mai dacă vor mobiliza pasiuni
le și căutările creatoare, entu
ziasmul și romantismul studen
ților, inteligența lor. Aceas
ta se impune cu atît mai 
mult cu cît activitatea a- 
teneelor care au deja o 
personalitate, care își justifică 
numele, care se bucură de pres
tigiu (vezi ateneul Univei’sității 
București), s-a dovedit 
dul viabil 
dențești.

â fi ro-
al inițiativelor stu-

supco
SUPE CONCENTRATE
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Dniglit Eisenhower

LUCREȚIA LUS
care 
avea 

veniti

I 
t
e

natal al generalului Eisenhower, 
unde miercuri va avea loc înhu
marea.

„PANORAMA*. 
Cineu, s pnblî-

in R. S. Ceho-

a4 avut loc 
generalului 
fost pre- 
Unite ale 

om de stat

■ IN CADRUL tradiționale
lor marșuri de primi vară, orga
nizate !■ fiecare ib in princi
palele «rațe vest-țermaae. da- 
■aitecă s-a desfășarai la Ham-

școlil 
clasă,
me,

AL VIZITEI TOVARĂȘULUI
7

NICOLAE CEAUSESCU

MOSCOVA 31 (Agerprt,). — 
Relatind despre comunicatul co
in Un publicat la încheierea chi
tei președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, in 
Turcia, ziarul JZVESTIA" xna 
te în evidență faptul că șefii da 
stat ai celor două țâri s-au pro
nunțat pentru instaurarea unui 
climat de bunâ vecinătate ți ia 
ț degere reciprocă în Pentntula 
Balcanică, climat care ar contri
bui intr-o măsură insewnaiă la 
întărirea păcii in Europa Ziarul 
menționează dezvoltarea pozitivd 
a relațiilor româno-turce ți nte- 
surile în vederea extinderii co
laborării economice bilaterale. 
Dialogul roinuno-turc, scrie tai 
încheiere ziarul, ca fi continuat 
la nivel înalt în cursul yi-rtfei de 
răspuns a președintelui Turcia 
în România.

>■>
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■HUI

maMjj 
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Conferința

de presă

a tui Wilson

Clteva Inatanlanee care 
prefigurează cit de cit pre
ocupările țcolii cehoslovace 
am surprins în Însemnările 
Pe care le-am publicat. Dar, 
cum am avut ocazia să dis
cut cu directorul departa
mentului învățămlntulni de 
nivel mediu din Ministerul 
Invățămîntului, K. Spurny, 
Încerc să întregesc tabloul 
aspectelor școlare de actua
litate Si perspectivă.

la 15 ani lucrurile «e 
deifapaară aidoma pentru 
■ aii capiii Cehoslovaciei. în
vață la școala 
ohligaiarie.
damă sailioauc 
la vlnta de 
U bml daci,

generală și 
Aproximativ 

de copii, de 
șase ani. La 

. — pune proble- 
vtttornlad. a «pțianii. în

sevă stă vîrstă, a- 
an la dispoziția 

diversificat de ln-

aă aleagă cu 
îmi expliea 

Acrit discer
nă • apțiua 

i. ca ■ 
dar te

nrIAN DAN“ despre
convorbirile

discipline de strictă xctuxd 
tate. O asemenea disclplli 
este, spre exemplu „Ecom 
mia familiei*. Utilitatea t 
nei asemenea discipline 
fost rapid verificată si cer 
tmcată de interesul cu cari 
este studiată, dat fiind va
loarea ei practică 
riorul unei aaemt 
pline, îmi relata 
torul, trehnie «g 
perspectivă, alătur 
despre bugetul n 
familiei șl gospod 
bugetnl timp B] j 
folosirea Iui, lnd< 
posibile ale unei : 
soție, mamă, salar 
trebuie să se dedic 
sie-și, studii despr 
fac cumpărăturile, 
estetica șl arhitect 
inței, rapiditatea a 
dăririf, folosirea 
lor tehnice .modern 
Dodărle — ca să c 
cîteva exemple. Ș, 
cestea au astăzi m 
didzte și asigură i 
efectivului de cerin 
menii în care f 
descurcă cel mal b

In condițiile o: 
moderne, care a 
mstații șl în viața 
a individului, nu eai 
HMit de interes i 
■>■1 exact tipul de 
pai nd seama de mc 
rare pr«vlQ tinerii, 
eiteiile fizice det< 
a- faetarț biologici, 
tațiile Moderne 
Piatra fete și băieți 

Ftpai de școală ci 
— ea profil - 

eu liceal nume

PR AGA 31 (Agerpres). — ^Ro
mânia ți Turcia se pronunță 
pentru dezvoltarea bunei vecină
tăți în Balcani *, serie ziarul 
„RUDE PR AVO" In titlul infor
matici cu privire la încheierea 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu tn Turcia. Zia
rul scoate tn evidență importan
ța pe care o acordă cele două 
țări principiilor mtenniUta e- 
galității în drepturi, neamestecu
lui In treburile interne ți avanta
jului reciproc. Aceste principii 
— relevă „RUDE BRAVO" — 
rint general valabile, creează ba
zele unor relații internaționala 
sănătoase și trebuie să fie res
pectate de către toate statele, fie 
ele mari sau mici. Citind din 
comunicatul comun româno-iurc, 
ziarul subliniază convingerea că 
instaurarea încrederii ți mțeiege- 
rii în Europa ar constitui tm n- 
port însemnat la pacea ți aeeii- 
ritatea în întreaga lume. Ambele 
părți, arată ziarul, declară ei 
vor dezvolta relațiile tn spiritul 
bunei vecinătăți ți al respectidu» 
reciproc. Este, da asemenea, re
levată importanța acordată de 
Șefii de stat ai României și Tur
ciei dezvoltării relațiilor econo
mice bilateral*

NOTE<®2Bfi3SB
TOKIO 31 (A-rr^ 

rul jtpoon 4. mt* ta 
HI’ publici curat, d 
nicaftil oooMi «M 
Ier la J ctMnagefiM 
de state că iuisii 
noii, mdraaMh^t, 
drepturi « Matar, 
feun/a iider. 
bidirpruvthi al 
temaționaie 
te, de cam

pricitocn 
dttuar*. arprt^a ]

Islandezii

N.A.T.O

MM

ATENA 31 (Agerpres). — In 
legătură cu încheierea vizitei în 
Turcia a președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, ziarul „TO VIMA" 
publică o relatare In care scoa
te în evidență partea din comu
nicatul comun referitoare la im
portanța statornicirii unor relațfâ 
de încredere ți înțelegere pa con
tinentul european, pentru pecea 
și securitatea întregii lumi. Cei 
doi conducători — scria ziarul 
— au subliniat importanța dez
voltării raporturilor de bună ce-

■ JAROSLAV KOHOUT. loc- 
knr al intoufxxW 1 —rața 1C EI a avat convor

biri cu conducători ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai 
unor cercuri economice si cul
turale ale Italiei în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și unele probleme ale 
stlai^Uei internaționale. Pietro 
Nenni, ministrul de externe al 
Italtsi, a acceptat invitația de a 
fate o vizită - - -
slovacă. *■

FOST ^NCHEIATK 
PuuâELX de c*j >-to-
r xaodel _Fteî L24“, cam
=~-axă te fie fabricat la L’zi- 
aele ten Orașul TogLatli pe 
Volga, etapă licență si cu insta
lații importata de la urinele 
italiene „Fiaf. Autoturismul a 
paiuiirs In probe aproximativ 
-T milion de kilometei..j»c- rfntj- 
âffsalflBIuri. Toate modificările 
în vederea adaptării mașinii la 
condițiile de climă și de drumuri 
ale Uniunii Sovietice, vor fi fă
cute de firma „Fiat*.

■ deaa omi rație prin care 
grupuri de peruane 

an prates Lai împotriva rizbaiu- 
Inl și i-au pronunțat pentru de
zarmarea nucleară. Au avnt loo 
eiormri rn oolitia, car*> • *>—- 
mat 2d de am tari. Demonilran- 
W an pătmm intr-n închisoare 
nm Hamburg, pentru a cere pu
nerea in libertate a persoanelor 
arestate eu prilejul unei de
monstrații anterioare.

• MINISTRUL JUSTIȚIEI AL 
BRAZILIEI, Gama e Silva, a dp- rlni-ai la — •,T«*nirenea moain- 
cari sînt deja în curs de reali
zare, iar diferitele acte institu
tionale și ordonanțele compli
mentare proclamate de guvern 
sînt o primă expresie concretă 
a acestora". Fără să furnizeze 
detalii In legătură cu aceste mo
dificări a legii fundamentale. 
Gama e Silva a arătat că ele 
se referă la legislația electorală, 
statutul partidelor politica și 
sistemul de vot.

• ZIARUL 
care apare ta . _ _
cat a declarație a președintelui 
Asociației .-Pro Venezuela". 
Reinalde Servite, care sc pro
nunță pentru revizui rea dc că
tre Venezuela a Tratatului co
mercial eu S-U.A. Președintele 
acestei asociații, care reunește 
organizații economice sl «amer- 
eiale, a relevat că a asemenea 
revizuire trebuie te corespundă 
in primul rind inlerenelar ua|io-

in Statele Unite au Început să fio elabo
rate primele bilanțuri la Împlinirea a 15 
ani de la intrarea in vigoare a hotăririi 
considerată drept „istorică", luată la I nsai 
1954 de Curtea Supremă a S.U.A. priu tare 
era decretată obligativitatea lichidării se
gregației rasiale in școli. După scurgerea 
acestei perioade destul de îndelungate se 
recunoaște că rezultatele tint extrem de 
modeste. Aproximativ 8® la suta din șcnliln 
americane continuă să rămină Închista ie in 
sistemul educației după principiile rasiale. 
După părerea nnor uersonalități striat 
legate de problema integrării școlare. ..dacă 
in viitorii cițiva ani nu va fi Înregistrat nn 
succes rapid, întreaga idee a lichidării se
gregației în Institutele de învățămint va fi 
compromisă**.

Este adevărat, unele miel progrese an fost 
Înregistrate din momentul cînd Curtea Su
premă a S.U.A. a decretat că educația se
parată pentrn copii albi și negri ..este ile
gală**. Dar. după cum a afirmat E. Benja
min E. Mays, președintele Colegiului Mo
rehouse, „dacă actualul ritm al integrării 
școlare va fi menținut, vor trebui să treacă 
cel puțin 100 de ani pînă la soluționarea 
deplină a acestei probleme".

Două momente distincte pot fi reținute 
în ce privește eforturile întreprinse în 
direcția desființării sistemului școlar din 
S.U.A. bazat pe segregație. Primul dintre 
ele îl constituie hotărîrea Curții Supreme 
din 1954. Al doilea este Legea drepturilor 
civile, adoptată în 1964, care a prevăzut sus
pendarea fondurilor federale acelor scoli 
care nu elimină barierele rasiale. Dar. 
după cum a subliniat agenția U.P.I. „chiar 
ei această amenințare a rămas neaplicată**. 
Motivul invocat dc Ministerul Sănătății. 
Educației și Asigurărilor Sociale a fost că 
„nu puteau fi tăiate fonduri pentru școlile 
ce aveau atîta nevoie de ele*1. S-a lăsat să 
se înțeleagă că administrația de la Washin
gton intenționează să aplice acest mijloc 
de constrîngere abia din... anul acesta.

Potrivit datelor publicate la Washington. 
Incepînd din anul 1964 procentul școlilor 
în care a fost lichidată segregația rasială 
a crescut de la 2 la 12 la sută. ..Trebuie sa 
recunoaștem însă — a subliniat același 
reprezentant al Ministerului Sănătății, 
Educației și Asigurărilor Sociale — că ma
joritatea copiilor negri nu au beneficiat de 
pe urma Legii drepturilor civile. Am 
scormonit numai Ia suprafața problemei șl

S. U. A

Obstacole in
calea integrării

abia acum încercăm si Intrăm în miezul 
ei". In fapt, după era se admite in cercu
rile oficiale americane. integrarea școlară 
a fost aplicată in primul rînd în școlile din 
acele regiuni unde autoritățile erau aproape 
sigure de sneers. In present se pune pro
blema ca eforturile aă fie îndreptate 
regiunile mai dificile". Este vorba. în prin
cipal, de statele sudiste unde. în ciuda tutu
ror măsurilor luate pe plan federal, discri
minarea rasială continuă să fie menținuți, 
nu numai în institutele școlare, dar și în 
domeniile locuințelor, folosirii forței de 
muncă, accesului In localurile publice si ■ 
recunoașterii drepturilor electorale.

2n opoziția lor înverșunită fată de aplica
rea principiului școlilor deschise deopo
trivă elevilor albi si negri, cercurile rasiste 
d:n aceste state l-au folosit de tot felul 
de subterfugii. In statul Mississippi, de 
pildă, unde procentul școlilor integrate este 
abia de 4 la srtă din totalul institutelor de 
invățămînt. s-a recurs la un sistem „origi
nal*1 de folosire a fondurilor federale des-

tiaate exBtiaelor aeolare. Aategaătile oea- 
lare Iacale >■ vărsat latrraga aa«ă ica- 
lilar rezervate aamai eapiilor acari, astfel 
tacit ta fostele scoli ..iaiegrale" albe ■ 
■iasă tastă 35 de ce a ti. iar ta sralle „tale- 
arafe" ale aecrilar ea este servite peatra 
5 ecați saa chiar graiaic Pria aee^te ma- 
■evră i-a armării ea elevii aegri. ai să
rat >iria(i aa veaitari exlresa de «adeste. 
să prefere să răauaă ta veeHle Iar șeaM dla 
Masive ttaaaaiice Dapă ewaa aa doftarat 
liderii argaaubtaUilar i ale gnsiaa iste die 
SCMalasippi. pria aerai sataerfagia .^a fast 
aaatate. ta raad srartie. iaale etstigwilc 
aotiaste ia daaseaial ialegrării scalare- la 
statal Alabaaaa. dapă araaMărate iacar- 
câri iteate arta iaierasedla] t ri ha uleia r 
leeale de a se elada Legea dtreptarilar e- 
vite. airiapi rasăsii ai elevilor alH aa ia. 
fnatet scati aartiaaiare .rezervate". Asa s-a 
ia ti* plai, de pildă, ta arasal Hayae villa 
nde. dapă aplicarea ardiaalte dc iate- 
grare. a fast tafRataiă «eaala particulară 
Lavaes. silul* la 1® ta de faste K»ate. 
aade rial admid aamai elevi albi, traas- 
partati ea aalaban speciale. Ua nalr de 
21® elevi frecveasează aram seaaila Lawaes. 
ia titep ce la Hayneville aa răasas 11® elevi 
negri si aa stegar alb. aa prafeser de eea- 
naasie politică, la tataL dta 1493 districte 
scalare aflate ta statele sadkte ale S.U.A., 
iaterrarea ia doaaenial iav41*niiat»!«i a 
palat fi aplicată namaî ta.- 144 !

Dificila p rable mă a eliminării segregației 
in sisâeraal asaerican de invățăaînt a 
can stil nil tema principală a disc nț iilor și 
cn prilej ni rceentnlni congres annal al Aso
ciației americane a administratorilor de 
școli. Gregory Coffin, superintendent al 
școlilor din Evanston (Illinois) a spus, cu 
acest prilej : „Trebuie să ne preocupăm 
series de discriminarea rasială și nu să o 
ignorăm Dacă vom continua pe aceeași 
ale. vam ajunge să eliberăm diplome se

parate de bacalaureat, unele pentrn ejevii 
albi și altele pentru negri".

Evident, dificultățile sînt încă foarte 
mari. Acest lucru este recunoscut șl de gn- 
vernnl de la Washington unde se consideră, 
dopa cum subliniază agenția U.P.I. că .sdacl 
nu vor fi obținute schimbări 
in această problemă. întreaga 
domeniul integrării școlare se 
nn e?ec“.

substanțiale 
politică in 
va solde CE

P. NICOARĂ

La 'Vrj?
Ioni funeraliile 
Dw.ght Eisenhower, 
fedmte al Statelor 
Amerimi. rvoambil
«i conducător militar care a a- 
dus o însemnată contribuție la 
victoria forțelor aliate asupra 
faacttsncJsii. Pe Întreg teritoriul 
Statelor Vuite, drapelul național 
a fa coborit in berna, fiind zi 
de «tatu național.

cursul depâ-amiezii. sicriul 
■ i r așezat pe afetul unui tun 
«x transportat la catedrala Wa- 

unde a avut loc o cp- 
mnonta «JiginacS. In cortegiul 
funebru s-au aflat președintele 
S.U.A- Richard Nixon, văduva 
generaluhii Eisenhower, miniștri 
ai guvernului S.U.A.. membrii 
Curții Suoreme a S.U.A., gene
rau etc. De asemenea, la fune
raliile generalului Eisenhower au 
pzrliripat demnitari din aproxi- 
tnalîv 100 de țări ale lumii, 
printre care președintele Fran
ței. Charles de Caulle. regele 
Baudouin al Belgiei, șahul Mo- 
rammad Reza Pahlavi al Iranu
lui, cancelarul R. F. a Germa
nei, Kurt Georg Kiesinger. pri- 
îuil ministru al Canadei. Pierre 
tlhntt Trudeau, primul ministru 
d Turciei, S. Detnirel, mareșalul 
Virili Ciuikov (U.R.S.S.). lordul 
Maun that ten (Marea Britanîe). 
Din țara noastră a participat 
George Macovescu. reprezentant 
al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Romlnia. Nicolae Ceaușescu.

Pe întreg traseul străbătut de 
corlrgjn] funebru se aflau zeci 
de xiii de locțiitori si capitalei 
S.U.A. ji ai statelor învecinate, 
sosiți aici pentru a-$i lua un ul
tim rina? bun de * 
conducător.

După hrminarea 
sicriu] acoț*rit cu 
stat al S.UA. a fost 
tntr-un tren special, care a ple
cat spre Abileie (Kansas), orașul

Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut luni di
mineața o întrevedere la Casa 
Albă cu președintele Franței, 
Charles de Gaulle, care a venit 
să asii'te la funeraliile fostului 
președinte țiscnhower. în cer
curile oficiale din capitala State
lor Unite se apreciează că aceas
ta este prima întîlnire din cadrul 
seriei de întrevederi pe 
președintele S.U.A. le va 
cu șefii statelor străine 
să asiste la aceste funeralii.

addnnnă adncă. aleg eres . 
J» atăcet becărIU dc 
rW- bcmin i|fl expi 
ftr»® d« ved^r*
■•rctad aă deierwiaa I 
vii tarul ti ni ml ui pe rr 
rim nlnrln al npiitndiiL
prnfeatouale || Intelectu 
fl In fucție de volumul 
cunoștințe acumulate. Co» 
iează fiecare individ. De 
bicei discuțiile se soldea: 
cu rezultate ; școala este a 
cultață, punctul el de vedei zi*1Ma*rdia]. Par' ® 
rientarea școlară nu se bi 
sule exclusiv pe discuții ; îi 
cele din urma primează ac 
ținnile practice în care se 
Înscrie mai cu seamă Însăși 
dezvoltarea anumitor ra
muri școlare solicitate de ae 
tualitate.invațamint au sesizat, la un 
moment dat, că orientarea 
școlară a fetelor este defici
tară. Uneori, din necunoaș
tere, or. pur și simplu, gre
șind. fetele abordau in învă- 
țimintul profesional șl teh
nic de nivel mediu, profesii 
nepotrivite pe care, apoi, fie 
le profesau ne&atisfăeător, 
fie le abandonau. Alteori, 
din obișnuință, alegeau școa
la medie, chiar în situația 
In care n-aveau intenția să 
meargă mai departe în ta- 
vățămintul superior. motiv 
pentru care facultățile a- 
vean dificultăți ca trierea 
valorică a candida*ilor. In 
consecință, mi se spunea, 
trebuia apelat nn numai Ia 
o orientare diferențiată * 
fetelor spre categoria de 
școală ee urma învitămîntn- 
lul obligatoriu, dar și eiști- 
garea lor pentru anumite 
profesii pe care ele să le 
simtă potrivite, deci, spre a- 
nume școli.

La ora actuală se desfă
șoară un experiment. Se 
știe, fetele pot practica cu 
mai multă ușurință profesii 
în domenii administrative, 
ale deservirii populației, în 
comerț, în alimentație și in
dustria ușoara. Școlile eco
nomice care includ aseme
nea profesii s-au înmulțit, 
evident, proporțional cu ne
voile de cadre. In aceste do
menii programa de invăță- 
mînt, are. Ia ora aceasta, 
ceva aparte, aș spune eu,

piuin «m te cap 
generale — a o 

. deci — ci moi a-' 
în clasa a V-a. To4 

se întreprinde este 
de ideea că, în >ersp 
dezvoltarea științei vi 
pentru studii superioa 
parități intelectuale 
consolidate, de for 
cărora «coala vi treba 
ocupe de la o vîrstă 
timpurie™

la fostul lor

ceremoniei, 
drapelul de 

Îmbarcat

La institutul de izotopi al Academiei de Știinje ungare

Situații

din Pakis
Generalul Yahia Kh< 

noii administrații milil 
Pakistan, și-a asumat li 
ția de președinte al țăr 
do președinte rămăses 
ta urma demisiei m. 
Ayub Khan, de la 25

Agențiile de presă au 
că luni s-au deschis șco 
giile și universitățile, re 
astfel cursurile după cine 
întrerupere. Marea maj 
întreprinderilor industrii 
ționeaza, iar prețurile la 
lela produse alimentare 
zut mult sub nivelul 
cursul lunii februarie. L 
în Pakistanul de est, i-i 
oficial că persoanele ar 
virtutea legii marțiale 
de conducerea militară 
acum în fața tribunalului
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