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Sub acest titlu, Inaugurăm astăzi un ciclu de articole care-șl 
propun să configureze — venind în întâmpinarea interesului ma
nifestat de numeroși cititori — an „club tehnic", nn elnb al ti
nerilor pasionați pentru tehnică ; cu alte cuvinte, un spațiu anu
me rezervat în ziar, de unde să pornească spre cititori interviuri, 
reportaje, anchete, opinii, subordonate aceleiași intenții: găsirea 
celor mal eficiente modalități pentru a se răspunde interesului 
tinerilor pentru tehnică, pentru fructificarea și sporirea acestnî 
interes — atât de firesc anilor noștri. Propunindu-șl să asigure 
un cit mai fructuos schimb de experiență al acțiunilor organi
zate în sprijinul propagandei tehnice, „clubul" nostru se vrea. 
In același timp, un catalizator al activităților tehnico-aplicatlve 
adresate cu precădere tinerilor. Primul nostru interlocutor, prof, 
univ. dr. GEORGE BĂRĂNESCU, membru corespondent al Aca- 
demief Republicii Socialiste

— Tovarășe profesor, vă 
propunem mal întâi să încer
căm o definire a cadrului in 
care se desfășoară în prezent 
dialogul dintre tineret si teh
nică.

— Ml se pare firesc ca pasiu
nea pentru tehnică să constituie 
o trăsătură fundamentală a ti- 
neretului de azi. De ce? Astăzi, 
noi toți, de toate vîrstele. venim 
în contact permanent cu tehni
ca, sîntem „înconjurați*4 mereu 
de ea. Mai alea în perioada pe 
care o traversăm fiecare din
tre noi, asistăm, la Inter
vale reduse de timp, la «chim-

OVIDIU PAPADIMA
Ajunsă, după aproape doi 

ani de existență, la cel de-ai 
47-lea volum al său, — colecției 
„Lyceum**, a Editurii Tineretu
lui, i se poate face un bilanț 
care să nu aibă caracterul de 
încheiere ci, dimpotrivă, să pu
nă în discuție, pentru activita
te^ ei viitoare, ce s-a realizat și 
ce ar mai fi de făcut.

Dintr-o înștiințare către „pro
fesori, părinți și elevi", de la 
finele volumului 11. aflăm că 
această colecție „are un profil 
enciclopedic*4. Formatul de bu
zunar și tirajul mare — între 
70 000 și 120 000 exemplare — a- 
rată că se are în vedere un pu
blic foarte larg. Prin urmare, 
ceva în genul celebrelor colecții 
germane din trecut, „Aus Natur

und Geisteswelt44 șl „Kroners Ta- 
schenausgabe". Spre deosebire 
de acestea însă, colecția „Ly- 
ceum“ se adresează unui pu
blic mai precis delimitat, ur- 
mîn'd să cuprindă — conform 
programului ei — „volume de 
literatură, de informare literară, 
artistică, științifică, axate pe 
principalele materii predate în 
licee**. De Ia început, se promi
te astfel .,o armonioasă îmbina
re a lucrărilor de umanistică (is
torie, literatură, muzică, arte 
olastice etc.) cu lucrări din do
meniul științelor exacte (mate
matică. astronomie, fizică, chi
mie. ștințele naturii, geografie 
etc.)“. Tinîndu-se seama de pro
grama pentru clasele IX—XII. 
colecția îsi propune totuși „să 
extindă sfera preocupărilor sale 
dincolo de cerințele stricte ale 
procesului de învfitămînt, ofe
rind cititorilor săi ediții de un 
Drofil cit mai variat șl mai com
plex."

Să vedem acum întru cit au 
fost îndeplinite aceste frumoase 
nromisiunl care ținteau într-un 
fel să diferențieze profilul co
lecției „Lyceum" de cel al „Bi
bliotecii pentru toți". Exami- 
nînd lista celor 47 volume apă
rute pînă acum, constatăm că 8 
dintre ele au fost 
științelor 

spune în . 
cele mai diverse domenii, aceste 
volume — în care numărul ce
lor traduse se echilibrează per
fect cu al celor semnate de au
tori români — indică si o bine
venită preocupare de a acorda 
nea mai mare atenție actualită
ți. în ceea ce privește dezvol- 
*area prodigioasă a acestor ști
ințe în zilele noastre. Dacă însă 
ne îndreptăm spre volumele a- 
nărute în domeniul științelor u- 
manistice. nu mal întîlnim ace
leași echilibre. Cu privire la mu
zică și artele plastice nu aflăm 
nici un volum. Aproape aceeași 
afirmație s-ar putea face șl des
pre istoriografie, căci volume
le apărute — din operele Iul N.

vorbi 
univ. dr.

bări cu caracter esențial în teh
nică. Este un proces de amplă 
rezonanță, stârnind admirația 
pentru posibilitățile pe care a- 
ceasta le oferă. Este pregnant, 
mai mult decît pînă acum, fap
tul că tehnica acționează asupra 
oamenilor nu numai pe calea 
clasică, a producției industriale, 
ci șl prin facilitățile imediate 
pe care le creează în favoarea 
omului.

Astăzi tehnica se bucură de 
tot mal mare prestigiu în rîn- 
dul maselor largi — Ia baza a- 
cestul fenomen fiind însăsi is
toria tehnicii, arsenalul său de 
realizări. In acest context 
ml se pare cu totul norma
lă. evidentă chiar, orientarea 
spre tehnică a tinerei generații. 
Pasiunea pentru tehnică stă în 
firea omului, el se simte îndem
nat. chemat să-i pătrundă tai
nele. a-o perfecționez®.

—* Conduceți o Instituția 
destinată să valorifice fruc
tuos relația intre cei doi ter
meni la care ne referim : TI
NERET — TEHNICĂ. Nece
sitatea acestei simbioze mal 
are nevoie de argumente ?

— A crea condițiile de mani
festare la tînăra generație a pa
siunii pentru tehnică înseamnă 
a permite cristalizarea înclina
țiilor fiecăruia. Se manevrează 
astfel posibilitatea de evidenție
re timpurie a talentelor, iar în 
continuare, de canalizare spre 
activități tehnice de „perfor
manță". Tehnica este în același 
timp o artă și exercitarea el Ia 
parametrii superiori presupune 
din capul lacului predispoziția 
nativă a Individului către teh-

Miercuri, 9 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ministrul Israelului la București, 
Eliezer Doron, tn legătură cu

O importantă per
fecționare tehnică s-a 
aplicat la 3 din cup
toarele de 400 de 
tone ale 
Martin nr. 2 de la 
Combinatul siderur
gic Hunedoara. Ea 
constă tn îmbunătă
țirea constructivă a 
grătarelor agregatelor, 
perfecționare care 
permite funcționarea

neîntreruptă a cup
toarelor între două 
reparații capitale, in 
condițiile intensifică
rii procesului de to
pire ți elaborare a o- 
țelului cu ajutorul 
oxigenului insuflat 
prin lance. Metodele 
clasice nu permiteau 
utilizarea grătarelor 
pînă la termenul re
parației capitale

cuptorului, procesul 
de elaborare a meta
lului fiind adesea în
trerupt. Prin extinde
rea perfecționării ți 
la celelalte cuptoare 
de mare capacitate 
din cadrul oțelăriei 
se va realiza o eco
nomie anuală de pes
te 2 000000 lei, con
comitent cu creșterea 
producției de metal.

măsuri
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Facultatea de electrotehnică Timișoara. Cercul științific studențesc de centrale electrice și 
măsuri Foto t O. PLECAN

Facultatea de electrotehnică Timișoara. Cercul științific studențesc de centrale electrice 
Foto t O. PLECAN

ORGANIZA ȚI A 
DE CARE RĂSPUND

La începutul acestui an s-a hotârît ca fiecare activist U.T.C. să răspundă de îndru
marea activilâfii unei organizații pe o perioada mai îndelungata de timp. Urmărind 
modul cum se realizează în practica aceasta măsură, reportajul nostru din pag. 3. 
vă înfățișează unele stări de lucruri întîlnite în județul Suceava,

RECUPERATE
CAMPANIA 
AGRICOLĂ 
DE PRIMĂVARĂ

Pe tarlalele C.A.P. din comuna Blejoi, județul Prahova

PARTEA A DOUA

MASA ROTUNDA 
A „SClNTEII

...Partea a doua, pentru că par
tea întîi a fost scrisă. Cititorul 
a reținut, desigur, că „Scînte’a 
tineretului" a publicat pe par
cursul unui întreg an amintirile 
— de pe vremea cind erau șco
lari — ale unor oameni ajunși 
la vîrsta amintirilor, savanți și 
cărturari de prestigiu. Rubrica 
purta titulatura „Anii de uceni
cie", și Editura politică făcînd 
un bun serviciu elevilor de azi, 
le-a adunat între coperțtle unei 
cărți devenită unul dintre volu
mele la care cei ce ucenicesc 
acum pe băncile școlii, apelează 
cu real interes. Redeschiztnd ru
brica, săvîrșim, fără îndoială, un 
gest temerar, întrucit intenționăm 
S-o incredițăm celor care sînt în
că departe de vîrsta consacrată 
amintirilor, elevilor înșiși. Meri
tă acest risc măcar pentru a ve
dea ce adaugă la amintirile foar
te vii, intacte, incontestabil de 
mare valoare, dar trecute prin fil
trul experienței de viață, poves
tite de la înălțimea omului rea
lizat care apreciază acum cu 
luciditate, aportul școlii în acea
stă realizare — cei pentru care 
viața școlară nu este o amintire, 
ci o prezență. Departe de noi 
gîndul de a pune față în față 
amintirile primului volum cu cele 
care se derulează aici, astăzi. Ele

în funcție de condițiile pedo-climatlce, lucrările agricole se 
desfășoară acum într-un ritm mal Intens în toate județele țării. 
Tractoarele și celelalte mașini agricole sînt folosite la valori 
mai apropiate de capacitatea de producție reală, iar pe terenu
rile ce nu permit deocamdată efectuarea mecanizată a lucrărilor 
sînt utilizate cu succes, pe scară tot mai largă, mijloacele cn 
tracțiune animala. Rezultatele globale ascund. însă, diferențieri 
însemnate de organizare a muncii între județe, Intre o coopera
tivă sau alta, diferențieri ce pun In lumină importantele rezerve 
nefoloaite Încă ii care, in cel mai scurt timp, trebuie valorificate 
la maximum. Fapt ce se poate urmări, de exemplu, cercetlnd 
desfășurarea campaniei in județele Gorj și Mureș.

tn județul 
WGorj sînt multe 

treburi de 
în această 
Danie de 
mi vară.

au mai rămas de 
hectare, la

80 000 hectare 
pentru însămințări.

din toamnă _ 
axat peste 14 000 
care se adaugă 
prevăzute ,... ............. .......... ......
în partea de nord a județului, 
sute de hectare de plantații de 
pomi și vie așteaptă lucrările

de sezon. Executarea lor în li
mitele timpului optim e condi
ționată. în primul rind. de cali
tatea Si operativitatea lucrări
lor din această campanie. Ulti
mele rile au însemnat șl pentru 
județul Gorj „ultimul gong*4 
De marea scenă a cîmpului. 
Primele acțiuni întreprinse 
confirmă garanțiile date de or
ganele județene de specialitate, 
de conducerile IALA. și consi
liile cooperativelor agricole, pri-

vlnd desfășurarea ireproșabilă a 
lucrărilor în această campanie. 
Cu prilejul raidului întreprins 
luni In lunca Jiului si Gilortu- 
lui. pe care se înșiruie 12 coo
perative agricole, garanțiile au 
fost confirmate doar în parte. 
După cum se știe, un preambul 
al campaniei 51 constituie unele 
lucrări în aparență de mai mică 
importantă, dar absolut nece
sare. ca defrișările, transportul 
gunoiului si îngrășămintelor 
chimice In cîmp, tăierile în vii 
și li veri. Bunii gospodari, ca cei 
din Plopsoru. G îl ortul, n-au aș
teptat vremea frumoasă pentru 
a le efectua. Alții, negiijindu-îe. 
sînt obligați să le facă tocmai

I. OLTEANU
D. DABULEANU
C. POGACEANU
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— Finalele campionatului national de box : AS

TĂZI COMENTEAZĂ GHEORGHE FIAT

AMINTIRI DIN ANII DE ȘCOALA
nu pot fi, din mal multe motive, 
alăturate ; le publicăm totuși, ca 
o continuare, întrucit, cine știe, 
s-ar putea ca fiorul lor contem
poran să constituie substanța u- 
fiei noi cărți, ale cărei file pot fi 
revelatoare pentru ceea ce and 
noștri au însemnat în procesul da 
formare al noilor generații de 
elevi. Dar, să nu anticipăm.

...Șapte elevi din licee timișo
rene, se lasă greu convinși că 
și-ar putea alătura amintirile, a- 
mintirilor unor oameni al căror 
nume s-a impus în viața științi
fică și culturală nu numai din 
țară, ci și de peste hotare. Trep
tat, modelele, deși aparent răma
se în sfera lor intangibilă, patro
nează nevăzut discuția cars se 
înfiripă...

SIMONA : Cartea a circulai

din mină in mină. Deși aminti
rile erau ale unor savanți, gă
seam tangențe cu viața clasei 
noastre. De aceea, ne și interesau. 
Mai ales am descoperit un țel 
comun : dorința de a ști cit mai 
mult, nu numai fizică sau chi
mie, ci de a lua de la școală tot 
ceea ce da și ceea ce e ome
nește posibil să iei. Ne-ați luat 
prin surprindere și, de aceea, 
primul răspuns pe care aș fi vrut 
să-l dau este că noi nu avem 
amintiri. Mereu ni se spune : „ve
deți, aveți grijă. Mai sint două 
luni și părăsiți școala". Iar nouă 
nu ne vine să credem. Ne știm 
școlari de cind lumea ți ne „tre
zim" amenințați că nu vom mai 
fi....

GABRIEL: Nu-mi pare rău că 
părăsesc viața de școală, deși

mulți zic că aceștia sini anii de 
aur. Vreau să ajung student la 
calculatoare. Nu m-am simții rău 
ca ele o, dar simt că îmi ca fi 
mai bine ca student. In școală 
tinzi să știi cit mai mult în do
meniile care te interesează dar 
ești suprasolicitat. îmi amintesc 
cu groază de latină, geografie; 
n-am acut note rele la aceste o- 
biecte dar nici n-am învățat cu 
plăcere. Cele mai frumoase a- 
mintiri fin de zilele cind se ter
mina țcoala și venea vacanța. Iar 
cele mai însemnate evenimente 
au fost olimpiadele școlare...

ROSANA : Eu mă simt foarte 
bine la școală. In vacanțe, dacă 
nu plec undeva, îmi lipsește 
țcoala. Nu notele, un extemporal 
ori o teză, ci școala cu atmosfe
ra ei...

Am avid, ca elevă. o ciofd 
foarte agitată, chiar din clasa 2 ; 
poate ți din cauza temperamen
tului meu. Pind la liceu mi-a fost 
foarte ușor ți școala nu-mi făcea 
nici o impresie. Luam cu ușu
rință 9 ți 10. Abia în Zicea mi-flm 
dai seama ce înseamnă să fii 
elev.

Vă spun din capul locului că 
nu mi-au plăcut tocilarii. De ce ? 
Pentru că sînt ridicoli. Chiar da
că fac parte din categoria ele
vilor buni sau sînt dintre cei in- 
capabilL Primii sint ridicoli pen
tru că se agață de notă și țin 
la premiu în sine. Dacă iau o no
tă proastă, e o catastrofă, se umi
lesc, se tîrguiesc cu profesorii. 
Ceilalți învață 4 ani, eu vini cu 
cuvînt manuale ți notițe. De ce 
n-ar renunța la un asemenea cal-

BIRCERU ROSANA

LLCREȚIA LUSTIG 
MARIETA V1DRAȘCU

GROSZ GABRIEL

MIHAI SIMONA BARBELT IRINA

• • •

car ? De ce fac neapărat liceul 
dacă le e atit de greu ?

Să recunoaștem — tot sîntem 
la sfirșitul școlii! — sint materii 
la care înveți cu plăcere și al
tele la care înveți din obligație. 
Eu n-aș încrimina această „le
ge". li înțeleg pe realiști că nu 
le place latina pentru că nici mie 
nu-mi place matematica. O în
văț, dar îmi scapă relația dintre 
formele ți ansamblul ei. întreaga 
clasă plutește, pe undeva, prin 
ignoranță în ceea ce privește ma
tematica. Poate ți pentru că am 
fost o clasă vitregită, am schim
bat șase profesori la matematică... 
In schimb, îmi plac latina, lite-

(Continuare In pag. a II-a)
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INIȚIATIVA ARE CUVINTUL
La Negrenl, la șezătoare

te

NOI EDIFICII DOBROGENE CĂNESCU
în Italia

„Stagiunea muncii patriotice"

In aprilie, calendarul Can sta aței va eeaetMBB 
două importante eveniment* ■ deschidem a 
doui mari șantiere naționale alt lineretalal.

Primul erie șantierul național de la Mangalia 
Nerd, care constituie, de fapt, ■■ iulreg eeai- 
plex de șantiere, pentru construcția unor o- 
hieciive destinate odihnei oamenilor muncii. Aici 
vor lucra, in permanență. Ml de tineri dintre 
care 360 vor veni din alte județe ale țării.

Al doilea șantier național al tineretului ac va 
deschide in cadrul sistemului de irigații dtn 
Valea Cara-Su, care va fertili» pent* 179 900 
de hectare. In cele două puncte principale ale 
acestui șantier — Castel» al Poarta Albă — 
vor lucra Ml de tineri conotănțcni șl al|l M 
din alte județe.

Tot in cadrai aetnalei „stagiuni de Bunel 
patriotică" din Constanța aensnalăns Inițiativa 
tinerilor de la Trustul de eonstrueȘti locale din 
•ri|, de a prelua un lot de IM apartament*. 
Amenajarea parcului din jurul lacului Tftbfeă- 
rlel, a plajelor pentru aeion |i a anai pare cu 
diferite obiective de agrement In Jurul Canei 
de cultură a tineretului din Conatanța. precum 
șl participarea la Inerăril* șantiemlni de arben- 
logle de la Kaaova — lucrări tare vor Incarna 
peste nn milion da ore muncă patriotică — «Ini 
alte obiective pe care tinerii dlu Const an ța «l-au 
luat angajamentul să la re a lizei a In trimes
trul al II-lea ai acestui an.

..Bine v-am găsit !" 
și ..Mai bun lucru *" 
siat urări care, mai 
zilele trecute, într-u- 
ts din casele comunei 

Negroni, județul Olt. 
au kiat locul obhnu- 
iUMui ..bună seara-. 
Slut urări pe care și 
le adresau băieți și 
fete. In costume poou- 
lare locale. invitați 
la rotaviersa unei 
vechi tradiții — aeză- 
toorea. Fetele. orin- 
duite fnanoe pe lavi
țe. au prins dor de 
lucru si sporovăială ; 
Maria Badea gi Ioana 
Atanasaaru ■îicâlese 
eu ac*_zl la oa ștergar 
pentru brad. Maria 
Martakeacu H-WToară La 
nema de m sunări 
iar Toana Badea ero- 
șetaază la tm tn£orer 
în edt lln<i aoeă 
tusa Aaeta tui Carta- 
rh* favfrte fusul din 
fujor. daodi.u o 
dată eu lina. M 
cu tiic «Etni fvce-e 
mrs tacreară la zas- 
traa de nuntă. Băie-

form obiceiului, 
taclale despre cite se 
mai intimplă prin sat 
și prin țară, prin lu
me. Ii mai ajută cu 
cite o veste tînărul in
giner Die Manea. Din 
cind In cind. o mină 
nevăzută net rece prin 
fața băieților o ulci
că cu vin nou. Maria 
Badea si Ilie St an cu 
dau drumul apoi la 
cin tec. Treptat se 
prind sl ceilalți în a- 
ceastă horă de cuvin
te. ^ib aur Jiul d lacre t, 
împlinit al profesoa
rei Nastasia Zamfi- 
reacu. secretara comi
tetului U.T.C., organi
zatoarea aerii. recu
noscută peaionată
pentru obiceiurile lo
cului în aceeași sea
ră. tinerii au hotărît 
să facă astfel de aeză- 
tori gl pe alte uliți 
ale comunei.

ION MARI MC A 
aefiriri 

*1 Coeutetubsi

W U.T.C.

*• RM n

PESTE HOTARE
MIHU VUL-

Galeria „Mentana1 
Florența 8-a deschis, recent, ex
poziția tînărului pictor român 
Mihu Vulcănescu. în catalogul 
expoziției, pe care l-am primit 
recent la redacție, citim, sub 
semnătura lui Franz Tassl£, un 
extras din revista „Express", 
consacrat, în special, artei de 
grafician și ilustrator de carte a 
Iul M. Vulcănescu, modalitate 
prin care s-a făcut cunoscut pu
blicului italian de la 
sa anterioară, deschisă la Pa
lazzo Palffy. Amintind că Mihu 
Vulcănescu a ilustrat pini in 
prezent circa IM de volume (în 
special de poezie), cronicarul re
marcă „arta delicată, ca o veri
tabilă expresie muzicală",

nia clară, care te Incintă ți 
prinde subit". (în clișeu : ilus
trație la „Ghepardul", din cata
logul expoziției lui M. Vulcă
nescu).

• ION BACIU

legi realul dnd oral ad deoîî fP 
lolog I — am f Acut-a deliberai 
și aș proceda la fel dacă m-aș 
înscrie iar în clasa a IX-a.

ROSANA : Poate că tu ești a 
azeapția. Realiștii, aa zice, n-au 
cultură, nu știu mai nimic des
pre artă, literatură...

GABRIEL : Greșești. Este im
posibil să absolvi liceul și să n-ai 
o bază culturală. Chiar dacă te 
limitezi numai la ceea ce-ți oferi 
școala — dar cunosc mulți co
legi care nu se limitează la atît 
— tot capeți acel orizont de 
cultură atît de rîvnit...

SIMONA : Nu este nimic mai 
sublim decît să citești versurile 
unui matematician. Dar trebuie 
să știi matematică ca să poți 
încerca plăcerea de a citi versu
rile lui Barbu, să spunem. Mate
matica și fizica mi-au dezvoltat 
și ordonat gindirea. Pînă acum 
doi ani mă nemulțumea calculul 
mărunt pe care-l făceam la aces
te discipline, dar ceea ce studiem 
în ultimele clase este minunat, ne 
ridică pe culmile înalte ale ab
stractizării. Este fundamental gre
șită absolutizarea : realiștii sînt 
inculți. umaniștii nu știu mate
matică. Cunosc umaniști cu care 
am dispute științifice, după cum 
sînt destui realiști premia fi la 
olimpiadele de română...

VIOREL: Ce vreți mai bun 
exemplu decît un fapt recent pe
trecut în clasa noastră, de rea
liști. Nici nu mai știu cum a în
ceput discuția, țin minte însă că 
a fost foarte violentă. Era vorba 
despre critici literari pe care noi 
i-am taxat, cu un alt prilej, drept 
neînțelegători ai talentului. De 
data asta vorbeam despre Maio- 
rescu și Gherea. Ne-am împărțit 
In tabere pro și contra, le-am dise
cat filozof ia, principiile estetice.

Ne-au venit in 
ajutor matemati
ca și... profeso
rul de română 
care nu s-a spe
riat de discuția 
noastră

ROS AN A î Profesoara mea de 
latină a primit cea dintîi un ast
fel de apelativ. Este într-adevăr 
o doamnă profesoară. Ne-a insu
flat dragoste pentru limba 'latină 
fi ne-a trezit o imensă simpatie 
pentru persoana ei. O mică do
vadă : fapte elevi din clasă au 
ales latina pentru bacalaureat.

GETA : Pentru mine rămîne un 
mister de unde găsește profesoa
ra mea de română, doamna Măr- 
gineanțu, atita capacitate de dă
ruire, atîtea rezerve de căldură 
și de timp fizic să ni se consa
cre. Poate, adică nu, sigur, în pa
siunea pentru profesie, în enor
ma dragoste pentru copii. Acum, 
mari fiind, înțelegem că un pro
fesor adevărat nu se poate plictisi 
predînd o întreagă carieră ace
eași lecție despre Eminescu, să 
spunem. De fapt, nici nu este a- 
ceiași lecție chiar dacă Eminescu 
rămîne același. Dar prezența pro
fesoarei Mărgineanțu. printre noi 
se prelungește |i după ore. Este 
sufletul cenaclului liceului, recu
noscut în ordf, fi în jurul căruia 
s-a format societatea literar-artis- 
tică a elevilor timișoreni...

GABRIEL : Profesoara mea da 
chimie este o sinteză ideală în
tre competență profesională fi cu
noașterea psihologiei elevului. 
Numele ei îmi ta 
morie toată viața 
plăcut chimia.

1RINA : N-am 
toți profesorii, ci 
meu. Cind m-am înscria în clasa l 
n-am știut nici un cuvint in limba 
română. El a știut să-mi trezea
scă un asemenea interes pentru 
școală și o asemenea dragoste 
pentru limba română incit am ab
solvit clasa cu premiul I.

ROS AN A : Un omagiu pentru

roturo, iatoria, limbile străine. O 
traducere din latină e a adevăra
tă desfătare.

GABRIEL : Iar pentru mina 
manualul de latină a fost un ade
vărat coșmar...

ROSANA : Ce știi tu I Sd tra
duci din Virgiliu, aă-i găsești nu
anțele, sensul exact. Ce poate fi 
mai frumos 1

LIGIA : Sînt lucruri comune 
elevilor din toate vremurile. Am 
descoperit tangențe între noi și 
cei din generațiile trecute prin 
intermediul confesiunilor de la 
care a pornit discuția noastră. 
Chiar și în lucrurile mărunte. 
Șoptim, copiem, ne învățăm bine 
lecția dar... șoptim, copiem, parcă 
numai de dragul de a o face. Și 
apoi, cu puțină ipocrizie, deve
nim severi și ne judecăm pentru 
asemenea manifestări. Nu ne pla
ce să fim cuminți, ni se pare că 
nu ne stă bine la vîrsta asta să 
fim cuminți ca în clasa I...

ROSANA: Să nu ne lamentăm 
degeaba. Așa-i firesc. Am fost e- 
levi, am crescut, terminăm liceul, 
mergem la facultate. Cu totul te 
obișnuiești. Important este să faci 
ușor trecerile...

GETA : Dar nu putem face tre
cerea ștergînd cu buretele pro
priile noastre acte și fapte. Eu 
fac parte din faimoasa clasă a 
X-a de acum doi ani a Liceului 
nr. 7, care a vizionat, în corpore, 
la ora 11 dimineața, intr-o zi 0- 
bișnuită de lucru, filmul cu fai
moasa Angelica interzis pînă la 
16 ani. Am crezut că nu facem 
nimic rău. cursuri nu aveam 
pentru că lipsea profesorul, unii 
împliniserăm 16 ani, așa incit nici 
nu ne-am scos matricola de la 
mină I Dar am fost văzuți, aduși 
la director, cer
tați, ni s-a scă
zut nota la pur
tare, s-a scris 
despre noi in 
ziar...

GABRIEL : 
Sîntem gata sd 
credem despre 
fiecare sancțiune 
școlară că e, da
tă pe nedrept. 
Dar dacă jude
căm cinstit, înțe
legem justifica
rea sancțiunilor. 
Poate și în cazul 
povestit de Geta 
și pe care l-au 
cunoscut toți e- 
levii din oraș la 
vremea respecti
vă. Tratamentul, 
modul de aplica
re a sancțiunii 
ne deranjează 
pentru că este 
uneori medie
val, determinind 
acea solidaritate 
în rău a elevilor 
vorbește afit. Un

rămîne in me- 
deși... nu mi-a

să vorbesc de 
de învățătorul

— au Inserat o serie de cronici 
despre aceste vizite.

La aolicitarea noastră. Ion 
Baciu ne-a împărtășit cîteva 
detalii despre cancertefle sale.

— Programele pe care le-am 
Drezontat publicului german și 
francez au avut ca punct co
mun Suita la Do major de 
G. Enescu, iar în rest lucrări 
de Haydn, Wagner, Dvorak etc. 
Aș vrea să subliniez faptul că 
am fost adine impresionat de 
calda primire făcută suitei 
enesciene. Publicul și critica de 
■©•ci aii ta te au reacționat cu o 
receptivitate într-adevăr emo
ționantă. Manifestîndu-și regre
tul pentru faptul că opera enes- 
eianl nu este Îndeajuns de cu
noscută în aceste țări, cronicarii 
au consacrat elogioase rîndurl 
cu privire la valoarea suitei, 
fiind de altfel rugat ca la vii
toarele reîntilniri să prezint și 
alte lucrări ala compozitorilor 
români.

în Franța 
si R. D. Germană •

Tlnirul 
Baciu a 
de concerte în Franța «i R-D. 
Germană, unde a condus or
chestra Asdclatiel de concerte 
din Bretania- Ziarele germare 
și franceze — printre care „Thii- 
ringer Tageblat", „Das Velk", 
..Quest France". „La telegrame"MINTUL SUPERIOR

STUDENTI

țv

— Ce alte amintiri mai păs
trați din aceste turnee ?

dirijor Ieșean Ion 
întreprins un turneu

P. SEVEXIN

ta •»-

ta
Ue a.

DIALOG LA
INSPECTORATUL SANHA1 

DE STAT

TIMPUL DV. LIBER

IN LIBRĂRII $1 CHIOȘCURILE DE ZIARE
„ADMITEREA ÎN ÎNVÂTA

A apărat. egItată Intrau 
tiraj de mvâ. broșuri ..Ad
miterea In invăUmîntal su
perior — 1M9“.

Elaborată ca u ghid •«■- 
tril orientarea candidați lei1 
la concursei de admitere din 
învăjămintiil superior. bro
șura se adresează. prin in
formațiile pe care le cMțlif. 
și universitarilor. pre fes ari
lor din învățăminte] de căi
turi generală, eadrelar da 
conducere țl speciali 3 tiler 
din diferite domenii ale eco
nomiei si enltarii. părinți
lor elevilor.

Este prezentată, pe profila 
(tehnic. agronomie onlvcr- 
sitar. economic, medicină și

CURS DE CIRCULAȚIE 
RUTIERĂ PENTRU

te «-«n di (Li le In care, pe pn- 
selele noastre aleargă tei naal 
multe automobile, nevnia da 
cadre cu gregMire superioară, 
specializate in probleme de 
clrcula(la rutieră, e mai mult 
decit evidenii. Eăspuazind a- 
cestel cerințe, Ministerul In- 
vățămtntulul — printre alte 
măsuri — a aprobat Include
rea, In programul de InvățA- 
mtnt a] Facultății de construc
ții din Timișoara, a unul curs 
da circulație rutieri. In acest 
an universitar, cursul va fi 
absolvit de o primă promoție 
da viitori Ingineri.

Studenții au acum la dispo
ziție al un manual tipărit. Au
torii t colonel de miliție Vlorel 
Tăureacu șl căpitan ing. Vlorel 
Crișan.

Pe lingă pregătirea teoreti
ci, studenții nrmeail și un 

eondur.ara

[cinema
COMEDIANȚII rulează la Patria 

(orele 17 ; 2d), pipele rulează la 
Republica (orele 9,30 ; 11,45 ; ‘
16,30; 16,45; 21).
STIL PERSONAL 
Festival (orele fl ;
18 . 18,39 , 20.45 , in _ .
Jupiter trebuie salvat). RĂUTĂ
CIOSUL ADOLESCENT rulează 
la Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45 , în completare
Cînteceie Renașterii) ; Excelsior 
(orele 0 ; 11,15 . 13,30 , 16 . 16,30 ; 
20,45 , în completare Cînteceie 
Renașterii) CĂLUGĂRIȚĂ ȘI CO
MISARUL rulează la Central 
(orele 8,45 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 : 15,45;
17.30 ; 19,15 ; 21). PRELUDIU rulea
ză la Lumina (orele 9,15—16 In con
tinuare ; 18,30 ; 20.45 ; In comple
tare Eternul feminin) RIO BRA
VO rulează 'a Doina (orele 11,30 ; 
18 ; 19,30 . Program pentru copil
orele 9 , 10) , Arta (orele 8,45-12 
în continuare ; 20 , în completare 
Domnia sa. pietonul). OAMENI 
ÎMPIETRIT! rulează la Union (o- 
lele 15.30 ; 19 ; 20,30 . simoâtâ.
completare Soarele negru). PE 
PLAJELE LUMII rulează la Fe
roviar (orele 8,30 , 10,30 ; 12,30 ;
14.30 . 16,30 . 10,45 , 21 în comple
tare Cînteceie Renașterii) ; Mo
dern (orele 9,3S , 11,45 . 14 ; 16,15 ; 
18 30 . 20,45 , în completare Eter
nul feminin) RISCURILE MESE
RIEI rulează la Grivița (orele a : 
11,15 . 13.30 . 16 . 18,15 , 20.30 . In
completare Drama străzii) ; Me
lodia (orele B ; 11,15 . 13,30 , 16 ; 
18.13 ; 20.30) . Flamura (orele 9 ; 
11,15 , 13.30 . 16 . 18,15 . 20,30). CO
LUMNA rulează la înfrățirea (o-
ele 15.30 , 1B . în completare Ori- 

•unt științific nr, 2/1869). ROLLS 
tOYCE-UL GALBEN rulează la 
Tuzeșt! (orele 15,30 . 10) HOMAN- 
CA PENTRU TROMPETA (orele 
0,30) UN OM PENTRU 
4ITATE rulează 1a Dacia (orele 
45—15,45 In continuare . 18.18 ;

?0,4f>) PAȘA rulează la Bucegl (c- 
ele 9 , 11,15 ; 13,30 . 18 ; 18,15 ;
0.M . în completare Cu toții !■ 

>r»t) 1 Giulaști (orele 15,30 ;

? ; ; 1A ;
CRIMA IN 
rulează la 

11,15 , 13,30 ,
completare

E'l'KK-

ADMITEREA

28.38) ; Aurora (orale fl ; 11,18 ;
13,30 ; 18 , 18,18 ; 20,30). AVENTU
RILE LUI TOM SAWYER ; 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 19). 
PRINȚESA rulează la Lira (orele 
------  •' In completare 

nr. 1/1989). PE 
rulează la Dru- 
15 . 17,30 ; 20).
rulează la Fe- 

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

15,30 ; 18 ; 20,15 ;
Orizont științific 
TEREN PROPRIU 
mul Sării (orele 
PROFESIONIȘTII 
ren tari “
GUSTUL MIERII rulează la Co- 
trocenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; In 
completare Anotimp șl 
brficăminte). LA EST DE 
DEN rulează la Floreasca

ADIO, GRINGO

CUM NE APARĂM

» LexJc.- a cs^azim.e *ma- 
ez ■■ragv'rate în

grrrlll bOfî! 

gripal la alta

îm- 
E- 
(o-

UN FILM CU 
GIULIANO 
GEMMA. Acest 
romantic „cow
boy de stil ita
lian", primul 
Interpret al 
western-uiui pe
ninsulei după ra
colarea lui Clint 
Eastwood de că
tre americani, 
părăsește ți el 
pistoalele și „sa- 
loon“-ul pentru 
a se dedica — în 
filmul „Insula" 
— cinematogra
fului psihologic. 
Dintre realizări
le sole cele mai 
reușite In filme
le western, a- 
mlntim: „Un do
lar găurit", „Pen
tru încă puțini 
dolari" 
mlniel" 
tuala sa 
ță pe 
noastre, 
Gringo".
Filmul rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 11); ;
București (orele 8,45; 11 ; 13,38 ; 16; 
18,30 , 21 ; în completare Paiața) ; 
Favorit — Drumul Taberei (orele 

13 ; 15,30 ; II ; M.M).

, .Zilele 
ți ac- 
prezen- 

ecranele 
„Adio

reia f ; 11,M ; 14.» :
« , Tn completare Șofer de •«- 
mJnlcă) ; Gloria (orele 1.39 , 13 ;
14.30 ; 17 : 19,39 ; In completare
Cimentul). PENTRU TNCA PU
TINI DOLARI rulează la Volga 
(orele S—15,30 in continuare : 11 ;
30.30 ; In completare r«e<ieuej j 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,39 ; 19 ;
18.30 , 20,45 ; în completare Mts-
tere In piatră). FELDMAREȘALA 
rulează la Viitorul (oreie 15,39 . 
Ifl , DRUMURI orele 29,39 , In 
completare Misterul culorilor). 
NEÎNȚELESUL rulează la Moților 
(orele 15,30 , 18 . CELE TREI
NOPȚJ ALE UNEI IUBIRI orele 
20,30). „...APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA" rulează la Popular (o- 
rele 15,30 . 18 ; 20,30). CADEREA
IMPERIULUI ROMAN rulează la 
Munca (orele 10 , MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 29). 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18 15 , 20,30 , în comple
tare Legendele Ceahlăului). nUE- 
LUL LUNG rulează la Flacăra 
(orele 15,30 ; 18 ; MESTEACĂNUL 
orele 20,30 • în completare Ca o- 
țelul) VEȘNICUL INTIRZIAT 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; II ; 
TANDREȚE orele 20,30 , în com
pletare Pentru cel așteptat). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Rahova (orele
15.30 , 18 ; în completare Răscru
ce) : VALEA (orele 20.30 . Tn com
pletare Merele). BECKET rulează 
la Progresul (orele 15,30 ; 19). UR
LETUL LUPILOR rulează la Pa

in 
De

cea (orele 15,30 , 18 , 20,15 5
completare Despre pițigoi ;
la 10 aprilie PENSIUNE PENTRU 
HOLTEI orele 15,45 ; 18 ; 20,15 ;
în completare Carnavalul anima
lelor). PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Crîngași (orele 
15.39 î 18 ; 20,15 : Tn completare
Apa subterană. De la 10 aprilie 
URLETUL LUPILOR orele 15.M ; 
II ; 28,15). PRINȚESA rulează
la Cosmos (orele 15,80 ; 18 ;
28,15). TOTUL PENTRU RI8 
CULTURA PIERSICULUI ; 989
SECUNDE DE ADEVĂR ; GUS
TAV SE ODIHNEȘTE rulea
ză la Timpuri Noi (orele 
9—21 In continuare). DOMNUL 
ROSSI FACE SCHI J UN OS
CAR PENTRU DOMNUL ROS
SI ; GUSTAV SUPERSTIȚIOSUL; 
GUSTAV ȘI RUDELE BOGATE J 
VRĂBIUȚA CIUFULICI | ALFA,

AMINTIRI
DIN ANII

— ...Plăcuta surpriză pe care 
mi-a oferit-n orchestra Asocia
ției de concerte din Bretania : 
Printre membrii săi se aflau și 
doi instrumentiști care au cintat 
sub bagheta lui George Eneacu, 
unul dintre aceștia la premiera 
pariziană a lui „Oedip". celălalt 
in 1953 la Lyon. cind s-a execu
tat „Simfonia de cameră".

O întrebare pe zi:

U l.T.B : 5 \M

al LTJL-ulul

a n »a-

DE ȘCOALA

Opera Ra-AnA : LUCEA DE I_A- 
MMERMOOB. ora 1L39 ; Tea
trul de Operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO, ora 1SJS ; Teatrul 
Național 4. L_ Cnnc-alp'* (Sala 
Comedia) : HSTDELBERGUL DE 
ALTA DATA, ora M.M , (Sala 
Studio) : PĂRINȚI TERIBILI,
ora 19.39 ; Teatrul da Comedie : 
NICN1C, ora JUI ; Teatrul Mic : 
PREȚUL, era M.M : Teatrul „C. 
L Nottara" (B-dul Magneru) : O 
CASA ONORABILA, ora L1J» ; 
(Sala Comedia) : ANONIMUL, ora 
29.99 ; Teatrul Ciulești : VISUL 

ora
Stat :

M it ; Teatrul Ciulești : 
UNEI NOPȚI DE IARNA, 
19.Jt ; Teatrul Evreiesc de 
UN ȘIRAG DE PERLE, ora 
Studioul I.A.T.C. : MULT 
MOT PENTRU NIMIC, ora i>.aa , 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei) : NOCTURN I : MIRIAM RA- 
DUCANU ; GH. CACIULEANU ; 
VIRGIL OG AȘA NU. ora 21.» ; 
Teatrul Satiric Muzical ,.C. Tăna
se- : (Sala Savov) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO, ora ll.M ; (Sala 
din Calea Victoriei) : FEMEI. FE
MEI, FEMEI ora 19,39 ; Circul de 
Stat : CIRCUL ORION" (R. P. 
Bulgaria), ora 19.39.

zco-
19.31 ;

PROGRAMUL I

• 17,35 — Pentru elevi. Consul
tații la ’ ' ■ ' ----------
Tema : Hidrocarburi
Si
•

Buletinul meteorologic « 11,31 — 
„Tinerețe fără bătrînețe". Selec- 
țlunl din spectacolul Ansamblului 
de cîntaee șl dansuri „Cioctrlla"
• 21,11 — Seară de teatru : „Luna 
dezmoșteniților" de Eugen O'Heill
• 22,ÎS — Antologie contempora
ni românească. Versuri de Eu
gen Jebeleanu, Nina Casslan, Ian 
Horea, Nlchlta Stănescu, Comellu 
Belclugățeanu, Constantin,

Blandiana Baltag,

chimie (clasa a XlI-a). 
structură 

proprietăți (lecție de sinteză) 
11.15 — Limba rusă. Lecția 12 
11,3* — Studioul pionierilor
19.1I — Telejurnalul de searfl.

CKaorgta Plîu^ Radu Bcuraanu 
• 2X.M — Tel• Jurnalul do noapte.
PtOGlXML L n
• 3939 — Telex TV « M,H — 

Concert «lm fonic. Interpretează 
Orchestra «imfonlcA a Radlotele- 
vlziuniL Dirijor : Antonio Ros 
Mar ba — Spania. Solist : George 
Hamza s 39je — Film artlitlc : 
..RepubHea Skid — o producție a 
Studiourilor sovietice.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI : a „Portret cine
matografie ; „Giulietta llacaina", 
prezintă Eugen Comarnescu ; Fil
mul artistic italian „La Strada" 
(Sala Mare, joi, ora 29,39). a For
mația „Contrapunct" ; „Alternan
țe" — spectacol de dans, muzică 
și poezie, cu Simona Ștefănescu, 
Adina Cezar și Adriana Piteștea- 
nu (Student-Ciua, jaj, ora 28). 
• „Arhitectură șl ambianță In o- 
pera lui George CAllneacu" — par
ticipă D. Hăullcă, n. Floru și M. 
Duță (Clubul Actualităților, Joi, 
ora 29,39).

CLUJ : • Ateneul centrului u- 
niverjitar . .Ritmul înalt, con
stantă a dezvoltării industriei 
României In anii socialismului" — 
vorbește conf. dr. Aurel Negucio- 
iu. prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" ; Program de fil
me documentare (Sala de specta
cole, joi, ora 29.39).

IAȘI 5 • Formații engleze de 
muzică ușoară — prezentare și e- 
xemplificări pe bandă de prof. 
D. Moroșanu, redactor la Radio 
Iași (Clubul Artelor, vineri, 
ora 29).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
După-amlază cultural-distractlvă 
cu fermația „Entuziaștii" și so
liștii Radu Tănase șl Grigore 
Cornel ; recital de versuri „Ion 
Minuleseu- (ora 11).

Unlversal-Club (sectorul III) : 
„Joia tineretului* cu formația 
„Amiral" ; „Dicționar coregrafic" 
— demonstrații cu balerini de la 
Teatrul „C. Tănase" (ora 17).

Tehnlc-Club (sectorul V) : „Ti
nerețea și răspunderea față de 
normele conviețuirii sociale" — 
vorbește Victor Orleanu, procu- 
ror-șef al sectorului V ; concert 
de muzică ușoară cu orchestra 
„Tinerețea" ; dans (ora 16) ; 
rlozitățl științifice*' (ora 19).

despre care se 
elev din școala 

I noarfrd a fost eliminat 3 zile pen- 
I try ținută vestimentară necores- 
I pmzâkxre. Bine! Dar de ce a 
I trebuii sd fie ptanbat ba toots 
I chirie p ad-fi eăteaaed nagur cir- 
I eadaru cere a nun (a aMrȘtaiiaM ? 
I LIGIA : De fapt, cei sancțin- 
I «afi lirrf țapi ispășitori. Doar tu
rn turor elevilor li se înfimpZd sd 
I cmd cu adausuri sau minusuri la 
I umformă. Dacă te prinde, plâ- 
I teșii 1
I VIOREL : Asemenea procedee 
I au efecte contrare. Elevii încep 
I ad comenteze măsurile profeso- 
I riior și asia nu a bine. Sancțtu- 
I nea școlii trebuie ad apară dreap- 
I tă și, deci, indiscutabilă. Dar să 
I idjdm astea...
I Mi bucur că se termină școala 
I cu toata cd md de ea a-
I minftri da tot Chiar din
I clasa I, cu tainele pa care le 
I bănuiam intre coperțile manuole- 
I lor. Un fapt petrecut în clasa a 
I Vil-a m-d urmărit In toată viața 
I da elev și, probabil, nu-l voi uita 
I prea curind. Am copiat la tata 
I da geografia. N-am fost prins și 
I am primit nota 10. De atunci am 
I devenit un elev foarte bun la 
I geografia și, poate tot da atunci, 
I mi se trage și pasiunea de a cu- 
I noațte locurile despre care în- 
I văț. Sin* un turist incorigibil. De 

patru ani sînt președintele cercu
lui de turism din școală — pa
tronat de organizația U.T.C. — 
șî aștept fiecare vacanță pentru 
excursiile minunate pe care le în- 

| treprindem. Excursiile îți dau sen
zația unei anume libertăți. E o

I școală și asta, dar o școală fără 
orar. Le combinăm cu o muncă 
de cercetare, plecăm cu aparate 
de filmat — in Apuseni am tras 
două bobine — adunăm roci, fa
cem fotografii fi diapozitive, al- 
cătuindu-ne colecția noastră de 
amintiri. Despre note și calitatea 
de elev vorbesc caietele, carne
tele de note, diplomele șl manua
lele pe care le păstrăm. Despre 
viața de elev vorbesc amintirile 
la care m-am referit înainte...

SIMONA : Ce-ar fi să vorbim 
despre profesori ? Școala, la ur
ma urmelor, este o clădire. Pro
fesorii îi dau viață și o însufle
țesc....

VIOREL: Profesorul nostru de 
geografie a cucerit întreaga cla
să. Ne dezvăluie o lume. Am ln- 
vățat cu plăcere geografia, deși 
nici unul nu va urnia geografia, 
fiind toți „realiști"...

SIMONA : Diriginta noastră 
spune despre clasa in care în
văț, clasă cu program special de 
fizică, că pentru dînsa a fost un 
eșec, că n-a reușit să comunice 
cu elevii. Noi însă o iubim, o 
respectăm pentru pregătire și o 
simțim aproape, ne înțelege. Pu
tem discuta cu dînsa orice. Am 
convingerea că abia 
vite ne va regreta.

GETA: Elevii au 
lor. Pentru că sînt 
școlii o fac publică. _____ r..
fesori, îmi permit să spun, so
mități în materie. Ei știu să mic
șoreze, cu tact și măiestrie cind 
e cazul, distanța catedră-elev. 
Simțim nevoia să le comunicăm 
această prețuire prin ceva, prin- 
tr-o investiție în plus de respect. 
Poate e o copilărie, — poate 
n-am găsit formula cea mai bună, 
dar noi, acestora nu ne adresăm 
decît cu cele mai reverențioase 
formule.

după ahsol-

o »Jege“ a 
la sf îrșitul 
Avem pro-

doi profesori, cei mai formidabili 
oameni pe care i-am cunoscut. 
Orele predate de profesoara de 
matematică pe care am avut-o 
in diatele moi miri du fost o rt- 

ei
ar 

realul si 
Așa, coi 

urma filologia. Nu este o bu
tadă, profesorul poate determină 
o profesie. Dacă am să fiu vreo
dată profesoară am să semăn, în
să, neapărat cu profesoara de 
muzică, LÂvia Balla. Regretul 
mau e că n-o predat altă mate
rie, din care cauză nu ne intil- 
nim decît o oră pe săptămină. 
Nu este a profesoară blinda, cu
nosc elevi cărora la a teamă da 
ea, e severă, dar cită duioșie 
se ascunde in spatele acestei se
verități. Am o adevărată slăbiciu
ne pentru profesorii severi, dacă 
știu să rămtnă oameni și cind te 
pedepsesc...

SIMONA : Putem vorbi la ne
sfârșit despre profesorii noștri. Le 
început se putea crea impresia 
că avem numai reproșuri la adre
sa lor. După cum se vede, însă, 
centrul de greutate indină spre 
omagii și recunoștință. Hai să 
profităm că mai sintem școlari 
și să urmărim, școlărește, evolu
ția criteriilor noastre de apreciere 
la adresa profesorilor. Pînă prin 
clasa a VH-a ne fascinau profe
sorii frumoși. De atunci încolo 
profesorii ni s-au impus fie ca 
specialiști, fie ca oameni și, în 
cazurile fericite, cînd ambele ca
lități s-au interferat.

La noi în clasă era Li un mo
ment dat o situație dificilă. Fiind 
o clasă cu elevi selecționați din 
tot orașul, fiecare cu o părere 
excelentă despre el, s-a ajuns la 
o controversă ; facem ce ne place 
ce vrem, sau facem ce trebuie și 
din convingere ? Controversa a 
căpătat asemenea accente, incit 
s-a ajuns la interpelări cu totul 
nedorite între noi și cu profeso
rii. Diriginta noastră ne-a fă
cut xă înțelegem că, deocamdată, 
sîntem elevi și avem obligația 
să ne supunem anumitor rigori, 
chiar dacă ne considerăm noi 
„străluciți". De fapt controversa 
se manifesta în recreație, căci în 
ore eram captivați de lecții ma
gistrale ca, de pildă, cele ale 
profesorului de fizică, A. Sușler. 
El a făcut din fizică o disciplină 
filozofică, astfel îneît astăzi înțe
legem mai profund materialitatea 
lumii, ce este energia discontinuă, 
ce este lumina...

VIOREL : Gabriel spunea mai 
înainte că școala te suprasolicită. 
Eu am să tinjesc după acel cîmp 
larg de preocupări, care, prin 
forța împrejurărilor, va intra de 
aci^înainte la copitolul „faculta
tiv". Obligațiile de student îmi 
vor atrage mereu atenția că tre
buie să stau cuminte în banca 
mea, să-mi văd de specialitate și 
să amin, pentru mai tîrziu, (cind 
oare ?) vechile deprinderi de a 
mă interesa de istorie, filozofie, 
literatură, geografie...

SIMONA : Școala m-a îndru
mat, n-aș fi putut face nimic fără 
să fiu ghidată. Școala mi-a dat 
certitudini, incit astăzi pot spune 
cu precizie : dacă aș începe din 
nou liceul, aș alege tot secția 
reală, m-aș pasiona tot de mate
matică și aș urma, la absolvire, 
tot filologia. Nu poți fi filolog 
fără o gîndire matematică, rela
ția latină-matematică este irever
sibilă. S-ar părea că n-am fost 
consecventă în intenția — tă a-

veiație pentru mine. Moartea 
mi-a schimbat cariera. Dacă 
mai fi trăit, urmam 
făceam matematică.

matema
tizată. Să știți» 

raționamentul 
matematic nu ne 
distruge sensibi
litatea și in a- 
ceustă izbucnire 
a personalității 
noastre eram șl •, 
realiști și uma
niști...

IRINA : Cine
va spunea că 
n-avem amintiri. 
Dar astea ce 
sîni ? Poate gre
șim noi le a- 
mestecăm cu re
gretele ! Eu, de 
pildă, regret pro
fund că n-am 
urmat secția u- 
mană...

LIGIA : Am 
trecut la regrete ? Eu voi regreta 
atmosfera clasei, colegii. Parcă 
plec în necunoscut, deși știu pre
cis că voi merge la medicină un
de voi acea colegi, unde va fi o 
anume atmosferă...

SIMONA : Regret dualitatea 
matematică-filologic și vreau să 
continui studiul științelor, chiar 
dacă va fi la periferia ocupațiilor 
de viitor. Mai regret că, odată 
cu terminarea școlii, pierdem 
dreptul să ne mai numim copii, K 
deși mai simțim nevoia sâ ne ju
căm... Regret pragul pe care-l 
trecem...

ROSANA : Adevărat I Odată 
cu liceul pierdem inocența, nu 
cea puerilă, cea care domnea... în 
Mănăstirea Ursulinelor. Am cres
cut, am intrat într-o zonă de 
maturitate care obligă, pierd de
gajarea de a prioî viața cu ochii 
copilăriei. Regret, deși îmi pare 
bine că am crescut...

GABRIEL: Părăsesc colegii 
printre care am destui prieteni. 
Regret vacanțele, pentru că cela 
care vor veni nu vor mai fi va
canțe școlare...

GETA: Regret despărțirea
doar de cîțiva colegi. Pe alții, cu 
care am stat 7 ani în acegaji cla
să, nici nu-i cunosc. Ce fel de 
tineri sînt dacă n-au simțit nevoia 
să schimbe impresii și glnduri 
cu noi, colegii lor P Regret at
mosfera aceea utecistă, specifică 
școlii, în care încercam sd ne de
finim opiniile, să fim exigeați, 
autoexigenți, să ne desăvârșim 
personalitatea. Regret reuniunile, 
care, tn școala noastră, au fost 
foarte frumoase ți au înmagazi
nat în ele o mare cantitate de 
fantezie.

VIOREL: Regret colectivul, 
deși îmi pare bine că se termi
na școala. Îmi pare rău că nu 
voi mai dispune de timp incit 
să-nu pot permite a zăbovi cea
suri întregi asupra unor pagini 
de filozofie, de pildă. Mă întreb 
dacă am știut să fiu destul de e- 
conom cu timpul și, în același 
timp, nu regret că l-am cheltuit 
in dreapta și stingă. Dar, cum nu 
sînt la vremea socotelilor finale, 
am să calculez mai tîrziu dacă 
investițiile mele de timp au fost 
cele mai bune...

★
După cum vedeți, reporterii 

st1^. absenți din discuție; între
bările, întreruperile, precizării* 
lipsesc. Sint amintirile elevilor, 
impresiile, gîndurile și opiniile lor 
despre școală. N-am vrut să le 
alterăm, sa le influențăm, ori să 

co^ecIdm. Dar nici nu le con
siderăm un etalon sau un punct 
de vedere desăvîrșit exprimat de 
generația care absolvă acum li
ceul. La urma urmelor, este vorba 
de amintirile a șapte elevi din 
cei 60 000 care-și iau rămas bun 
de la școală. La urma urmelor, 
rubrica abia debutează. Cine se 
mai înscrie la cuvînt ?

Catalogul are file albe. 11 vom 
considera complet, peste 10 ani, 
la o agapă a „Scînteii tineretului1" 
cu semnatarii rubricii, deși, poate 
reporteri» care vor consemna 
desfășurarea agapei vor fi alții 
decît

• ••

WCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

Primii invitați : Simona Mihai, 
Liceul nr. 10 ; Rosana Bîrceru, 
Liceul nr. 3 : Ligia Șola, Liceul 
nr. 2 ; Geta Olaru, Liceul nr. 7 ; 
Irina Barbely, Liceul nr. 8 ; Ga
briel Grosz. Viorel Tamaș, Liceul 
nr. 10 — toți din Timișoara,
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ARHIVA
SENTIMENTALA

Preocuparea scriitorii or de as
pecte proprii altor domenii de- 
ott literatura *e vede a fi, când 
nti • vorba de amplu diletantism, 
expresia unei adina nevoi de 
integrare în matca unei culturi.

Advenar hotărft al autarhici 
literara. Paul Anghri face fi ges
tul următor : întreaga ArhicA eata 
o avizată trecere în revistă a U- 
nor probleme atingînd antropolo
gia, etnografia, folclorul și, fi
rește, literatura. De altfel, în 
măsura în care cartea aceasta ara 
im program, al aa poate «atrage 
mal puțin din euvtutul tatroduo- 
tfv cit din chiar articolul cu a- 
cest titlu: Autaehu Utenră. E- 
manciparea unei literaturi este, 
firește, actul lucid al conștiinței 
da sine. Istoria literaturii da G. 
Că lin «cu reprezintă cu adevă
rat actul acestei emancipări re
strictive. Literatura își cunoaște 
marginile și ie dezvdtă. oarecum, 
în cunoștință de cauză, devine 
un domeniu specializat, ca ati- 
tea altele. Numai că speciali za
rea, c!t privește literatura, taw- 
bule înțeleasă ca o simpli ana
logie și nu ca o autentică izo
lare într-un domeniu. Aceasta, 
cum se știe, din cauza obiectului 
ei. Dar autorul „Arhivei" attA- 

f zează, cu justețe principială, un 
posibil pericol : „Scriitorul e cel 
care scrie. Viziunea generaliza
toare, îmbrățișarea din perspecti
vă estetică a întregului fenomen 
al creației, stabilirea implicații
lor istorice sau culturale ale ac
tului creator pare a trece în o- 
blîgația de profesie a criticului, 
singurul împovărat cu datoria de 
a se informa cultural și de a in
forma la rfndu-i". însă și criti
cul suferă de „restrfngere de ori
zont”, de maladia specializării. 
El „rămîne cel mai adesea la 
frontiera domeniului, eu spaima 
iau indiferența acelui dincolo, 
de unde încetează literatura”. 
Probabil că realitatea activității 
critice de ari nu răspunde, în 
mare, acestei incriminări. O luăm 
ca pe un extrem de util avertis
ment, dar și ca pe o posibilitate 
de â mi încheia discuția cu ape
lul implicat în avertisment. E- 
manciparea literaturii nu exclude 
da la sine decît confuzia valo
rilor dar nu și cercetarea lor cu 
instrumentele pe care le recla
mă. Este absurd să încerci o o- 
peră de sociologie cu criterii es
tetice ș.a.m.d. în realitate, mi se 
pare că interesul față de ceea ce 
Paul Anghel numește „domenii 
vecine" („celelalte arte și bine
înțeles psihologia, sociologia, fi
lozofia") crește în mod direct 
proporțional cu procesul emanci
pării (și al specializării). Numai 
că acest interes, el însuși, 
„specializează", este orientat 
adecvat. Pentru o activitate 
ti că nu numai ideală, dar
pectîndu-și pur și simplu obiec
tul, literatura nu încetează, de 
fapt, nicăieri și ca atare acel din-

se 
mai 
cri- 
res-

TURNEE
In aprilie

Și în luna aceasta publicul 
românesc va avea prilejul 
să asiste la spectacole și 
concerte prezentate de colec
tive artistice de peste hotare, 
care vor întreprinde turnee 
în țara noastră.

întoreînd vizita pe care 
Teatrul .,Ion Creangă“ a fă
cut-o la începutul anului în 
Iugoslavia. Teatrul „Dram- 
ski“ din Skoplje va fi timp 
de zece zile oaspetele unor 
scene românești. Colectivul 
iugoslav își va începe seria 
spectacolelor la Timișoara, 
va continua cu orașele Sibiu 
și Brașov si în încheiere va 
da o serie de reprezentații 
la București, în sala Teatru
lui „Io>n Creangă". O alta 
formație din Skoplje, ce ne 
vizitează
blul Operei, 
spectacol la 
tine o serie 
la duj.

în a doua
va aosl în turneu șl colecti
vul Teatrului muzicaLl „Ște
fan Macedonskl" din Sofia.

țara, este ansam- 
care, după un 
Timișoara, bus- 

de reprezentații

jumătate a lunii

(Agerprea).

U.TX2. — este caracterul une
ori formal pe c&re-I arc, în 
unele organizații U.T.C., mun
ca de popul ari* are a muzeelor 
gl de organizare a unor acțiuni 
în colaborare cu ele. tu munca 
culturală a unora din organiza
țiile U.T.C. nu ae acordă încă 
suficientă atenție acestui Im
portant factor cultural care 
este muzeul. Simplele vizite în 
grupuri la monumente și muzee 
nu-și realizează în întregime 
scopul propus dacă nu sînt 
transformate în mici evenimen
te culturale, în care diferitele 
mijloace instructlv-educative 
aă concurs la atingerea obiec
tivelor Inițial alese.

Un scurt tur de orizont prin 
muzeele bucureștene și o con
sultare a statisticilor vizitato
rilor ne-au demonstrat efi, în 
afara celor cîteva mari muzee 
— MuzeuQ de istorie a orașului 
București, Muzeul de artă ci 
Republicii. Muzeul de istorie 
naturală —, exista case memo
rials si muzee care, deși po
sedă codecțU de o deosebită va
loare, stat foarte puțin eau a- 
proajpe deloc cunoscute oi frec
ventata 
muzeele 
Babes. 
Medroa. 
etc. nu____ ___ ____  ____
cîteva teri da tinaarl vizMatori 
anuali.

Carta permanent doachixi a 
realizărilor unul popor, a dru
mului ®dtu spre procrea, a adlr- 
mfirll tdaaihrrfior mie, msuteul 
este umil dintre aorfa locuri 
unde istoria devine pripabUfl. 
vie, Integrîndu-sa prezentului.

O oerle de acțhmi pe (we 
aoeate muzee le-ar putae orga
niza în oolaborare cu diferita 
instituții și organizații U.T.C. 
ar duce, erodern, la o mtift mal 
temeinică vaflorifloare a tesa- 
uruhii muaetetlc, de t>e urma 
cArute orizontul oul tunai al 
tinerilor nu ar avea, evident, 
decît de cbtifiat

treegl da obiective de prim In
teres, cum ar fi Muzeul de ar
heologie, șantierele arheolo
gica din București și din preaj
ma Bucur eș țiului, vechile mo
numente arhitectonice, intere
sante colecții de artă, scapă 
constant din atenția organize-’ 
tarilor acestor manifestări.

Sistemul prelegerilor șl
lectora tel ar a dat pînă acum, 
în general, rezultate satisfăcă
toare când a fost vorba de teme 
legate de istoria Capitalei. în

tineretului — preciza tovarășa 
DIANA ZEFER, șefa comisiei 
da educație politică de la Co
mitetul municipal București al 
U.T.C, —, ele nu epuizează for
mele el mijloacele de cultivare 
a interesului pentru muzee al 
tineretului. Trebuie, fără îndo
ială. ca Intre organizațiile de 
tineret si unitățile muzeistice 
atit de variate si de bogate din 
București să existe, si în bună 
măsură deja există, o strânsă 
colaborare. Dar munca de popu-

rect în sălile muzealul nostru 
$i cercurile de „Prieteni al mu
zeului" create în ultimul timp. 
O altă modalitate de stimulare 
am găsit-o în expozițiile itine
rante pe teme din istoria Bucu- 
rcțtiului, pe care le-am deschis 
In întreprinderi, în scoli sau 
la cluburile tineretului. Una 
din eele mal recente expoziții 
de acest tip a fazi Intitulată 
..Dinamism hncurejtean" șl a 
fost deschisă la secția de aoa- 
rataj de la Uzinele „23 August".

e știe că un bun mij
loc de completare a 
cunoștințelor de cultu
ră generală din dome- 

_ niul istoriei, culturii,
științei, 11 constituie pentru 
tineret muzeele și casele me- 

A mortale. Contactul într-un 
muzeu cu documetntele Mvii“ 
dintr-o perioadă istorică. în- 

• tîlnirea cu biografia unui 
scriitor în ambianța în care fl
ees ta a trăit și a scris, urmă- 

^rirea realizărilor din diferite 
W domenii ale științei reprezintă 

pentru orice tînăr o ineț>uizabi
lă sursă de îmbogățire a educa- 

Atlei «ale estetice și patrio- 
tlca.

Atunci cînd vizita la muzeu 
Acu are ua simplu caracter Sor- 

mal, cind printre operele de 
. . ___ _ artă «au mărturiile trecutului
[cn sugerarea vizita tonii caută a pătnmda
«proptele de natura organică •WBeMurills ■dinei ale dezvdltării 
croației. CapMitaiea de a dra- iatorlce. «tăticul intelectul al 

•rota oara 0 viii tail rote. Mr* 
tttaiteU. otel*. Educați» wate- 
rtei* • etanilor, a aMdrotllro 

_«s • alter eateeoell 4» tiacri. 
Mtetecratl vnxaauhii de produc- 

«• fe fabeitl « urine, a» poa
te In mod îrjet-uo*
arta confnaotBTro dlroet* eu 
ororo dropra car. auall

amrâu ■ uaor mlnvrti 
tacumaote orlvind roeta. 
tav^Urtl politie. • na- 

aoaave. a kuptet p*tt--j

O
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LITERARĂ

SPRE INIȚIERE
ÎN CULTURĂ de tineri. Bunăoară, 

Zambaoclan, Victor 
C. I. Nottara. Cornel 

Muzeul pomplariBor 
primase mai nmUlt da

pledoaria lui Paul Anghel pen
tru „redobîndirea unor însușiri 
pierdute", pentru „o reintegrare 
în actul de cultura” nu este o in
vitație la adoptarea forțată a unor 
ticuri encidopedistfl, d rreți- 
rea plină de justețe a ahoen|ri 
adevăratului spirit critic Intr-e 
literatură care, ajunsă la o eman
cipare adevărată, nu se mai poa
te teme de confuzii.

Arhiva sentimentală constituie, 
drept urmare a programului în
trevăzut, o încercare încununată 
de succes de a situa o serie de 
valori într-o poziție mai favora
bilă perspectivei și integrării lor. 
Este o carte polemică. Ea poate 
fi pusă sub semnul acelei îndo
ieli eliberatoare (extrasă din E- 
seurile lui Montaigne), cu condi
ția sa naturală, negarea. Cît de 
fertilă este această poziție de „in- 
confort" ai spiritului se vede 
peste tot. Autorul se purifică de 
orice prejudecăți pentru a citi, 
privi, judeca altfel decît norma 
încetățenită. Lasîndu-se pătruns 
de indicația de regie a unei o- 
pere, el o confirmă printi-un •- 
numit fel de a privi realitatea, 
natura. Iată, Barcelona contem
plată după tehnica sugerată de 
Picasso : „Văzută de aid, pe ver
ticală, Barcelona se compune din 
suprapuneri incoerente, discre
pante, bizare, ca și motivele lui 
Pablo dintr-un tablou al etapei 
cubiste".

Extragerea normei secrete a 
creației, de orice natură, pare a 
dirija demersul autorului. Aceas
tă normă nu este chiar a mate
riei din care se naște o operă 
pentru că, încă un exemplu, 
florile lui Luchian fac istorie 
pe cîmpul de bătaie a! citorva 
decimetri pătrați", propoziție su
ficientă pentru a marca drama 
florilor. In general, sînt denun
țate falsele universuri calme, vi
ziunile idilice prin reconstituirea

te «aa-^ 
taTteA 

Hrt de 
anvesgnrL Inaăși ratamoa 
rioars a drama itenoce «sfii 
dmtificată de Paul Aașțhel te 

^nsxlă a veacnta 
gM p«irite, credem 

dramele sale istorice ar fi .jsto- 
rice" abia fa al dădea dtadL îr 
același aeas. m pot cAs p ahr | 
ol uri. torre care rrrrcițwwate- 

pr trfmr—de b .
Pwl aPta. M pr

valorilor în stilai cnltm noastre, 
fructifică fntr-o aleasă mantei 1, 
sugestii ale gîndirii lrri Lucian1 
Blaga. Lumea lui Voiculncu 
(„Prin proza lm V. Voiculmcn 
am mai anexat spiritualității noas
tre o lume, o țară stranie p ne- 
bănuită, țara de dedesubt"), Ț«- 9 
cubseu O® curgerea apolinică a 
artei noastre, Țucnleecsi pune 
cenzură brutală*). Stere p «pu- w 
țiul boreal (Jn proza lm Stere 
și în experiența sa artistică se 
circurmcrie un spatiu a-irtoric p 
a-cultural, ce se ridică pentru an 
erou modern la prestigiul de sur
să a tragediei, spațiu pe care 11 
vom numi — indazînd grologi- 
cul — spațiu boreal") — sînt a- A 
nalize care lărgesc uimitor cadrul 
interpretărilor de pînă aewa. to 
bună măsura anulfndu-le, chim 
dacă prin parțiali subsumare. 
Preocupat de interpretarea aste 
fenomene de cultură, caitebib 
sa mărturisească un specii rr 
nu se reduce la simplul wmbb-I 
tar. actorul are fot dreptul să se 
dedare nemulțumit de puținăta
tea încercărilor de acest fd ca 
și de ceea ce a numit ^auțarine 
literară". Tu fine, să mai obser
văm că din analizele ^tifistice" 
întreprinse se vădește stracfma 
unui intdectual fin care, iubitor 
al ade\*ănilui, își caută secrete 
corespondențe în cri pe care 
așa zicând, îi studiază. De —wV 
deducem o severă sriecție a su
biectelor în această aparent 
timplătoare Arhica rrnfiaarateli

c. stAxescc P

RODICA MARINESCU

F. SLȚIANU

DIN COLECȚIA DE ARTA A V.T.C.

(Urmare din pag. I)

Bălcescu, Gr. Ureche, D. Can- 
temir — au tot atîtea contin
gențe și cu literatura noastră, 
autorii lor fiind studiați ca scri
itori în liceu. E adevărat, în 
programul colecției se amintește 
că „prioritate vor avea nu
merele destinate studierii și a- 
profundării literaturii române 
și universale". Dar și aici con
statăm că promisiunea a fost în
deplinită doar în ceea ce pri
vește prima ei parte. Din 
literatura universală modernă 
nu întregistrăm decât un singur 
volum, cu traducerea romane
lor lui Balzac : Eugenie Grandet 
și Pere Goriot. în privința celor 
clasice stăm ceva mai bine : un 
volurh despre Literatura elină și 
traduceri cu caracter antologic 
din Proza latină, din Marii tra
gici greci și Eneida lui Vergi- 
liu.

Prin urmare. incomparabil 
maj mult s-a realizat în ceea 
ce privește literatura română. 
Din literatura veche, s-a con
sacrat cite un volum lui Gr. 
Ureche, D. Cantemir și cronica
rilor munteni. Cred că e prea 
puțin. avind în vedere că în 
acest domeniu, chiar obișnuitele 
ediții de autori — ca să nu mal 
vorbim de eele critice — date 
la lumină de celelalte edituri, 
sînt prea puține în raport eu ce
rințele programei școlare. S-a 
procedat și aici — ca de altfel 
în tot programul volumelor de 
literatură română — după prin
cipiul de a se apela la Istorici 
literari care s-au făcut cunoa- 
cuți de mai înainte, prin ediții 
sau studii referitoare la scriito
rii programați. Dar problema 
capătă aki un dublu aspect. Pe 
de o parte, există garanția unor

Cole
ediții verificate în ceea ce pri
vește calitatea lor. Dar pe de 
altă parte, se merge inevitabil 
spre minimul efort. Colecția 
„Lyceum" riscă astfel xă cal
ce mereu pe urmele unor 
inițiative editoriale anterioare, 
repetîndu-le si mai ales dublînd 
„Biblioteca pentru toți", căreia 
îi incumbă în primul rind sarcina 
să repete. în ediții portative, 
fără aparatul critic și fără ex
tensiunea în cuprins — edițiile 
obișnuite de autor ale Editurii 
pentru literatură. Inconvenien-

I

JFeullurU \oiST
A» a <U. do! dl ari modalități 
jorrtrti «a «fioantl importantă 
îwcă > educația. capabili ii 

«prafuodaraa aan- 
pairiottea ala ttoa-

tr-adavăr, «tund afod Mamanaa 
acțiuni au lost concepute nu 
ca acop în «ine. ri ca trac
ta indispensabile de intțtere, 
ala au servit în taAregima in
tențiilor propuse. „Trecut ei 
prezent In istoria Bucuroștiu- 
lui" ■-• toanafotnmat într-un 
adevărat oecrtaool to care «-ou 
recitat fi versuri legate de 
tema respectivă, ca ri „Tredi- 
til *1 obiceiuri", ținute la 
dam club in colaborare ou 
acul estului.

— Ceea «e ml se pars 
e* trebuia ramsrnat. ea un _____ 
îngrijorător — arăta tovarășul 
NICOLAS GtRCEAG, iccreter 
al oomttetuhil municipal aă

Mo- 
Mu-

FLORENTIN rOPESCT

UN FESTIVAL
AL JAZZ-ULUT

In clima tul actual, de înaltă 
csnula Ua aruiti că. apari țin fi 
dsvaftarea unei mișcări jaz- 
ziatire trebuie ecnaf d era ti ea 
tm ban rfstigat al muzlell 
noMCro- In prezent, janul g*- 
ae«te o bază tot mal largă da 
«sadițte în rîndul celor mal di
verse esfecurii de tineri. E drept 
el Ari emoasterea istoriei «i 
dfXToltMi oale pe pian mondial, 
jatzul nn-ai poate forma aeel 
aadriurln competent yf pnxionat, 
care dă dreptul la existentă 
arleArei emotil artistice. Rele
văm ca meritorie. în acest sens, 
oanolbutia Rittio-TeleTiziunil, 
• „nrctreLurtfalui-. a „Editurii 
muzjeale- yi, fn ultimă Instanță, 
sl a celor »aae cluburi de jazz 
eonatituite în diverse orașe ale 
țării Pe de altă porte, consta
tăm că beneficiem de formații 
*1 Interpret! pregătiți In exclu
sivitate pentru acest gen mu
zical deosebit de pretențios.

Faptele acestea au primit o 
solidă confirmare cu ocazia fes
tivalului de jazz desfășurat In
tre 4 si 6 aprilie sub egida 
.Palatului Culturii*- din Ploiești. 
Inițiativa .Clubului de jazx" 
ploieștean, care-ii dorea aniver
sarea unui an de activitate In- 
tr-un cadru mai larg, a fost 
bine primită și iată că „Fes
tivalul de jan „Ploiești *69" ca
pătă dimensiuni naționale, re
ușind să aducă pe scenă, cu 
cîteva excepții, cele mal impor
tante formații de jazz din țară.

în afara formațiilor profesi
oniste care au participat la fes
tival (Orchestra de jazz a Ra- 
dio-Televiziunil condusă de Sile 
Dinicu și Orchestra Filarmo
nicii de stat — Ploiești, au mai 
apărut pe scenă o serie de for
mații semiprofesiaffiiste (a Clu
bului de Jazz București și 
-Quartetu! lui Richard Oschani- 
tzky“) și de amatori („Cboraliys") 
— Constanta. ..Free-Jazi ~ 
li _Tuhy Holz Trio" —
«oara, quartetele ..Titel 
povici" — Iasi și ..Robert 
sessian" — Ploiești etc — 
aambluri omogene. în care par
tea solistică, exprimată In di
ferite maniere de interpretare, 
a excelat, deseori, în virtuozi- 
late.

în cerc in d o trecere în revistă 
a celor mai buni pianiști, în 
afara subtilului și complexului

muzician Richard Oschanitzky, 
a cunoscuțtlor Zoltan Boroș sau 
Marius Pop, trebuie să mențio
năm pe Paul Weiner și Mihai 
Chirilov, doi tineri înzestrați.

Mai puțin numeroasă, dar de 
o similară valoare, a fost pre
zența suflătorilor, în frunte cu 
un excelent tehnician și șef de 
orchestră, Ștefan Berindei (sax
ofon sopran și alto), apoi Marcel 
Jivănescu, Virgil Popovic! 
trombonistul Cornel Moraru.

«1

Saxofonistul
ȘTEFAN BER1NDEI

remarcă specială aducem

Trio“ 
Timi- 

Po-
Mov-

- an-

O 
originalului saxofonist loan Uță, 
membru al Cercului de jazz de 
pe lingă Fabrica de țevi — Ro
man. care, cu a sa „Pe plaiuri 
moldovene", ne-a trezit regre
tul că această formație sindicală 
a trebuit să cînte numai în afa
ra festivalului.

Privind secțiile ritmice, am 
admirat spontaneitatea consa
cratului Adrian Ciceu, rafina
mentul mișcării la Eugen Gondi, 
constanța ritmului lui Mircea 
Popovici. Dintre contrabasiști 
ne-au plăcut Petho Ștefan, Emil 
Muller și Sorin Movileanu.

Misiunea solistului de jazz e 
deosebit de dificilă și ca atare 
nu putem considera decît ca 
speranțe prezențele la acest fes
tival. Regretăm că absența Au
rel Urziceanu nu ne-a permis 
o comparație cu Gunther Rei- 
ninger, Elena Constantinescu, 
Delia Lucaciu și Mircea Chicin.

LYCEUM"
tele acestui mers pe urme făcute 
dinainte se pot observa mai bine 
cind e vorba de volume cu ca
racter antologic, care în mod fi
resc impun pînă la un punct si 
un act de opțiune personală din 
partea alcătuitorilor lor. Atunci 
se pune întrebarea : de ce acest 
act de alegere să fie repetat ai
doma de Ia „Biblioteca pentru 
toți" la .Lyceum" ? De exemplu, 
voi. 40 Teatru de V. Alecsan- 
dri. e realizat de G. Pienescu 
după cele două volume de tea
tru ale lui Aiecsandri, alcătuite

tot de G. Pienescu în „Biblio
teca pentru toți". In anii 1961— 
1962. Rezultatul a fost un mariaj 
nefericit, din primul volum de 
acolo alegîndu-se Chiri ța în pro
vincie și Sandu Nipoilă Ultra- 
retrogradul. așezate alături de 
Despot Vodă, Fîntîna Blanduziei 
și Ovidiu, care alcătuiau al doi
lea volum din „Biblioteca pen
tru toți".
toare s-ar putea însemna și cu 
privire la volumul Poezii, nu
vele, romane de Duiliu Zamfi- 
rescu, în care se reproduc — „cu

Observații asemănă-
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unele mici modificări" — suma
rele volumelor Poezii și nuvele 
și Viața la (ară și Tănase Sca
tiu, apărute in anii 1961 și 1963, 
tot la Editura Tineretului, pri
mul tot sub îngrijirea lui Al. 
Săndulescu, care semnează și e- 
diția din ..Lyceum". De aseme
nea. nr. 19. Un om in toată fi
rea, cuprinde și el, cu unele 
„modificări și adausuri" selecția 
cu același titlu din „Biblioteca 
școlarului" (1961).

Toate acestea nu înseamnă 
însă ci în Colecția „Lyceum" 
n-ar exista si volume cu speci
fic de antologie realizate adec
vat, ca de exemplu : 39, Pa
gini alese din B. P. Hasdeu (ed. 
Ion Bălu) ; 29, Versuri șl proză 
de G. Topfrceanu (ed. Virgiliu 
Ene) ; 47. Scrieri alese de I. He- 
liade Radulescu (ed. C. Măciu
că). îngrijitorii lor s-au stră
duit aă realizeze un echilibru 
între preferințele lor și cerin
țele profilului specific al Colec
ției „Lyceum". Și cum majori
tatea volumelor apărute aici fac 
parte din această categorie a 
„scrierilor alese", firește că e 
demnă de lalutat orice demon
strație că realizarea unei astfel 
de antologii — mal alea cînd e 
vorba de autori cu operă vastă 
șl complexă — nu e considerată 
ca o lucrare mecanică.

Alături de reeditări integrale 
ale unor «crieri de mai mari 
Sroporțll — de la Românii sub 

[ihal Vodă Viteaza de N. Băl- 
ceacu pînă la Moromeți! Iul Ma
rin Preda — prezența unor scri-

eri de știintă a literaturii e 
foarte firavă, rezumîndu-se la 
un singur volum, despre Genul 
liric, semnat de Margareta Ior
dan, care și el e mai mult an
tologie decît studiu. Arhitectura 
volumelor de literatură ale co
lecției este cea devenită oare
cum clasică la asemenea colecții: 
studiu introductiv, notă asupra 
ediției, textul propriu-zis al 
operei, aprecieri critice asu
pra autorului ei. cronologia 
vieții și operei lui, bibliografie 
selectivă și, cînd e necesar, un 
glosar. Uneori parcă aștepți de 
la nota asupra ediției mai mult 
decît lămurirea oarecum ste
reotipă a tehnicii ei. la care se 
adaugă — cînd e vorba de 
„scrieri alese" — indicarea sur
sei textelor selectate. In acest 
caz, simți și necesitatea unei 
motivări, măcar sumare, a selec
ției făcute, o indicare a motive
lor orientării ei. De asemenea, 
și în gruparea „aprecierilor 
critice" se observă uneori o me
canică a minimului efort, ape- 

' lîndu-se, de obicei — pe lingă 
cele cîteva istorii ale literaturii 
noastre devenite oarecum clasi
ce — la prefețele edițiilor ifne- 
diat anterioare.

Desigur, toate aceste observa
ții nu sînt decît tentative de a 
creiona un portret mal mult sau 
mal puțin idea! al acestei colec
ții. Ele s-ar putea rezuma la un 
singur deziderat major : mai 
multă îndrăzneală în conturarea 
personalității proprii a co
lecției „Lyceum", care a-a do
vedit — 51 în ceea ce a realizat 
din frumosul ei program ini
țial — foarte utilă. Dovada stă 
în felul în care a îmbrățișat-o 
largul său public, epuizînd ma
sivul tiraj al majorității volu
melor ei apărute pînă acum.

N1 i-a părut, de asemenea, 
remarcabilă ideea profesorului 
constănțean Marian Ml te a de a 
realiza nonetul vocal „Chora- 
Iiys", cum și armonizarea voci
lor. Așteptăm rodajul formației 
si un cîstig în volum, prin care 
tinerii elevi ai Școlii de muzică 
din Constanța să transpună cu 
maximum de eficiență artistică 
muzica simfonică în jazz.

Importantă a fost, pentru acest 
festival, lansarea pieselor origi
nale, a aranjamentelor pe teme 
folclorice sau simfonice, care, 
alături de bucăți celebre ale 
genului, au imprimat festiva
lului un caracter original.

Numai perseverînd 5n acest 
domeniu, interpreții și șefii da 
orchestră vor putea lansa jaz- 
zul românesc pe plan interna
țional, vor putea reuși să for
meze și să impună o școală 
românească de jazz.

Reușita festivalului trebuia 
căutată în faptul că pentru pri
ma dată sînt reunite în ace
lași loc toate forțele acestui gen, 
verifieîndu-se în fața publicu
lui mijloacele de atracție ale 
jazzului autohton.

Prezența de bun augur Ia 
acest festival a Radio-Televi- 
ziunii, care a înregistrat cele 
trei seri ale festivalului, va per
mite unui cerc larg de auditori 
să ia cunoștință de acest eve
niment muzical. Regretăm, însă, 
lipsa tehnicienilor Casei de dis
curi „Electrecord" Or, în toată 
lumea se preferă ca înregistră
rile de jazz să fie făcute în con
certe sau festivaluri, cînd in
terpretul stimulat de comuni
unea cu publicul atinge maxi
mum de sinceritate și sponta
neitate.

Succesul festivalului nu s-a 
limitat la concertele susținute 
de cele 18 formații. In cele trei 
zile, programul — foarte încăr- 
cat,” a aprins, dimineața, re
petiții și „mese rotunde", după 
amiaza, proiecții cu filme de 
]azz, iar noaptea, după concert, 
„jam-session", în care s-au pro
dus formații constituite ad-hoc 
dintre participanțl.

Discuțiile care au avut Ioc cu 
acest prilej între participant!, 
șefi de orchestră, organizatori, 
au relevat necesitatea unul or
ganism coordonator, a dotării 
materiale a cluburilor, a achi
tării unor cotizații lunare din 
partea susținătorilor cluburilor, 
schimburi de formații între clu
buri, în scopul cunoașterii re
ciproce a activității. Un util 
schimb de opinii a avut ca obi
ect structura repertoriului.

Privind cu realism situația ja
zzului românesc, la ora actuală, 
unii dintre participant! au rele
vat că acesta are nevoie de cît 
mai multi interpret cu o solidă 
pregătire muzicală în domeniul 
respectiv. S-a subliniat cu acest 
prilej că existența, în acest cli
mat a unor diverse tipuri de 
interpret și interpretări aflate 
în legătură și cu jazzul comer
cial, cu scheme 
improvizații pe 
sau simfonice, 
pentru început
neinițiat în această muzică.

Poate că acestor frămîntări 
inerente, dar bino intenționate, 
le va veni răspunsul competent 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură șl Artă, al Uniunii 
Compozitorilor, instituții care 
trebuie să sprijine sau să preia 
această mișcare spontantă năs
cută în jurul unor nuclee de en
tuziaști. Ar fl marele cîștig al 
festivalului ploieștean.

Menționăm în legătură cu fes
tivalul numai sprijinul primit 
din partea organelor locale, rod
nica activitate 
Palatul Culturii 
Stan Ion), care 
ceastă acțiune și 
sebite depuse de
cători ai clubului de Jazz Plo
iești, profesorii Al. Comăneseu 
șl Mancaș Paul.

mai vizibile de 
teme folclorice 
poate apropia 
pe ascultătorul

desfășurată la 
(director, prof, 
a patronat a- 
eforturile dco- 
cei doi condu-

AMITA—NICOL ETA
GI1ERG1IEL
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Vă prezentăm pe unul dintre nenumărații tineri care fi-au cif- 
tigat, prin munca lor, un loc do frunte pe „panoul da onoare'* 
ol încrederii fi prețuirii noaitre: tirutrul muncitor Vasile Hirțu 

de la CJ.L. Focțani.

Foto i C. Cioboati

GTQ ÎN MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Expunere

de motive
La începutul acestui an »~a 

hotărît ca fiecare activist 
U.T.C.. începînd cu cei al Co
mitetului Central, pe lingă 
atribuțiile de zi cu zi pe caxa 
le are flecare în funcția sa, șl 
într-o prelungire firească cu 
acestea, să răspundă în mod 
concret și nemijlocit de cite o 
organizație mai mare, pentru o 
perioadă mai îndelungată de 
timp. O asemenea răspundere 
are, fără îndoială, sensuri mul
tiple. fiecare cu semnificația 
sa proprie, fiecare adăugind o 
nuanță nouă celei de mai îna
inte. însâ numai toate la un loc, 
nelipsite, compun întregul no
țiunii.

— Preocuparea pentru culti
varea unei răspunderi de un ni
vel superior, ne-a precizat to
varășul GIIEORGIIE STOICA, 
secretar al C.C. al U.T.C., nu este 
ații de nouă în practica organi
zațiilor U.T.C. Ea s-a manifestat 
constant de Ia Consfătuirea pe 
țară a U.T.C. încoace.

încă de atunci s-a pas ea 
fermitate problema ca. pentru 
o mai mare apropiere a activi
tății U.T.C. de viata ti preaci- 
părlle tinerilor, să fie sporite 
răspunderile directe ale orga
nizațiilor. să Ii se asigure • 
mai largă autonomie In conce
perea si desfășurarea actianilor 
educative, să ofere, ca alte cu
vinte. un cadru optim peotra 
manifestarea spiritului Iar de 
inițiativă. în acest context, m- 
lul activistului in monta de în
drumare capătă alte dimensi
uni. El trebuie să fie in parti
cipant activ, nemijlocit, la efor-

mal; fara poticniri, ca si altele 
în care rezolvările înțepenesc 
la jumătatea distanței sau mai 
înainte de ea. Pornind de la 
aceste considerații, refacem cu 
fidelitate filmul unei recente 
deplasări în organizațiile U.T.C. 
din județul Suceava.

Cele trei trepte

ale răspunderii

C.C.H. Suceava răspund de 
fact mal multe persoane : în 
afară de primul secretar al co
mitetului județean, mai răs
pund de această organizație un 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C., și un activist al Co
mitetului Central.

In orice caz. în situația amin
tită mai sus credem că simplul 
fapt că un activist al Comitetu
lui Central își asumase răspun
derea unei organizații din ju
dețul Suceava, răspunzi nd fi
resc unei măsuri de o asemenea 
lmjgortantă, nu trebuia să-1 
faci De Drimul secretar să se 
simtă obligat de a-si rezerva 
aceeași organizație. Dimpotri
vă. mult mal normai era să 
aieac* c alta, la fel de impor
tantă. oenrru a arăta, la riadul 

Înțelege să investească 
efort si £ă dovedească

modul său personal de a răs- 
txinde de o organizație- Altfel, 
prin stabilirea nnei triple răs- 
wsaderi lntz-o sinfură organi
zație, altele două an foct inevi
tabil Ttirecite de tm nrijin 
care putea fi nretiaa-

Cu atât ma: mult, cu dt aid 
nu eete vorba de exercitarea 
atributuLor normale ale munici- 
DÎuîui asupra organizațiilor 
din raza sa. saa ale județului 
pe O rază care include și muni
cipiul. adică nu de treptele fi
rești ale răspunderilor de fie
care zi. Dimpotrivă, răspunde-

tent Ia realizarea intcnțiilT 
sale, la descoperirea si valoriff- 
carea' resurselor de inîfiitivă 
ale colectivului. Măiestria |i 
priceperea unui activist. în con
dițiile actuale de lucru, tocmai 
în aceasta constă. într-o înțele
gere superioară a rolului său 
In viata organizației, prin cajia- 

. ci ta tea sa de a-i pune în atigre- 
. naj întreg activul, de a-i încu

raja mersul pe propriile _picîoa- 
. re sl obișnuința fle a lua ea 

■IniruFfl. BflTiLrTrE ---------
Alături 3e—numeroase alte 

măsuri, în acest scop s-a stabi
lit ca fiecare activist, de la toa
te nivelele, în afara faptului că, 
prin atribuțiile lui firești, răs
punde de un număr mai mare 
de organizații, din punctul de 
vedere al domeniului în care 
activează, să răspundă direct, 
personal, șl de cîte o organiza
ție mai marc, din toate punctele 
de vedere ale activității ei. 
Prin aceasta nu înțelegem, de
sigur. o substituire sau o mini
malizare a rolului pe care îl 
are. înainte de oricine, activul 
organizației respective ; ^acti-
.vistul județului uu al munici
piului^ trebuie să aiute. cu cu- 

"BBștTnîele si experiența sa, Tă' 
Imh11n* lățirea. metodologie^
muncii, la realizarea unui nnehf 
ffe uunceulle Unitar in organiza
rea acRyTtfttrr------------------------

Privită din punctul acesta de 
vedere, noua hotărire se consti
tuie într-un fel de examen al 
capacității de activist, într-o 
probă de demonstrare a calită
ților sale de îndrumător în ac
tivitatea concreta, de zi cu îl 
cu tinerii.

Succint, dar îndeajuns de cu
prinzător, aceasta ar fi, așadar, 
expunerea de 
destul de scurt 
de la aplicarea 
nu permite, desigur, 
definitive și generalizatoare, și 
nici recomandarea unor proce
dee verificate printr-o mai în
delungată utilizare. Permite. In 
schimb, înfățișarea unor situații 
intervenite pe traseul aplicării 
acestei măsuri în practică, situ
ații în care totul decurge nor-

motive. Timpul 
care a trecut 
acestei măsuri 

concluzii

ANCHETA 
NOASTRĂ

Doi tineri, o tehniciană ți un 
munci tor, de li Uzina de mașini 
electrica — București, invitați 
să definească atributele morale 
ți etice ale tânărului u tec ist, de
vin dintr-o dată psihologi subtili 
care preferă teoretizărilor discu
țiile „pe viu-, exemplificindu-șJ 
fiecare argumentele cu aspecte 
luate din viața colectivului în 
care muncesc. Alexandrina Co- 
man. tehniciană metrolog și Ioan 
Poleacov, sculer matrițer, inter
locutorii noștri, ne demonstrea
ză în felul acesta că atributele 
care compun no ți unea de mem
bru al U.T.C. nu cer întâmplări 
extraordinare pentru a m mani
festa, ți nici na sînt niște defi
niții ra caracter abstract care să 
contureze un prototip idaaL Ele 
se dezvăluie, mal aegrabi, în 
împrejurări din cele mai obiș
nuite, la locul de muncă al fie
căruia, în faptele sale cele mai 
concrete, reiețind din atitudinile 
fiecărui utedst în relațiile sale 
cu ceilalți membri ai colectivu
lui. Transcriem câteva din opi
niile lor, luîndu-ne dreptul ca în 
final lă încercăm, dacă na defi
niții, ca lă respectăm părerea 
interlocutorilor noștri. măcar 
cîteva sinteze.

Dezbaterea ■ pornit de la tn» 
exemplu, pe câ de obișnuit, pe 
atât de aemnificativ :

— Urmăresc, de pildă, afirma 
Alexandrina Cmh, pe cîte un 
coleg de mancă. H vid cum nu 
refuzi niciodată să-ți aducă con
tribuția la acțiunile inițiate de 
organizație ți, cu toate că are 
îndatoriri multiple la locul său 
de muncă, tot găsește timp pen
tru toate. Există, desigur, în a- 
cest caz, ți o capacitate perso
nală de a răspunde tuturor so
licitărilor, dar, în același timp, 
și un anumit climat al colectivu
lui, care încurajează o asemenea

■e creta rulai de organizație 
Iți apune cu vin tul decisiv.

Se înscriu situațiile întâlnite 
în județul Suceava pe linia 
realizării acestor deziderate ? 
Unele da, se înscriu. altele 
însă... Județul are, de pildă, șap
te orașe de mărime mijlocie, 
fiecare cu cîte un singur acti-» 
vist salariat la comitetul oră
șenesc U.T.C., dar cu un număr 
de 1500-2000 sau peste 2000 de 
tineri fiecare. Am pătruns 
două din ele. Fălticeni — 
care răspunde secretarul 
propaganda al comitetului ju
dețean, Mihai Ghergu — și Câm
pulung Moldovenesc — de care 
răspunde Raman Stecyk, șeful 
secției sport-turism.

Primul lucru 
Dur ți simplu 
tr-un loc și în 
aglomerarea cu 
doi secretari, și încercările lor 
infructuoase de a le face față 
de unul singur. Impresia noas
tră era de altfel aceea că își 
făceau singuri greutăți, pentru 
a avea motive să reclame apoi 
imposibilitatea rezolvării lor. 
Secretarii comitetului județean 
ne confirmă această impresie :

— Secretarii orașelor lucrea
ză încă dezorganizat, nu-și do
zează bine timpul. Aleargă de 
dimineață pină seara, dar fac 
totul De deasupra.

— Poate că și sarcinile îi de

în 
de 
cu

care ne-a sărit 
în ochi. și în- 
celălalt, a fost 
treburi a celor

Ce înseamnă A FI UT EC 1ST
atitudine, care pornește ca de la 
o condiție firească de la acest 
efort 
nala.

continuu de dăruire perso-

Dv- a ti făcut însă invitația 
nu teoretiza, am intervenit, 
p un exemplu în acest 

sens ?
— Bineînțdea. De la un ase

menea exemplu, pe care 11 cu-

de a 
Aveți 
sens ?

9

uzină, își neglija uneori chiar și 
propriile atribuții profesionale, 
sub cuvînt că are un scop mai 
înalt, căruia îi subordona toate 
eforturile : pregătirea pentru li
ceul seral.

— Poate aș mai fi întârziat și 
eu să intervin, îl urmăream de 
cîtăva vreme și nu știam cum 
iă-1 fac să înțeleagă. Pînă cînd,

man, poate că s-a adăugat și el 
șirului de exemple care, prin în
treaga lor comportare, își dove
desc în activitatea lor diurnă 
trăsăturile ferme ale unui profil 
moral înaintat, format în clima
tul fertil al colectivului.

Sintetizînd cele relatate pînă 
aici, constatări făcute înainte de 
toate nu de către noi, ci de cei

PROFILUL MORAL

noee bine, ia ți pornit pentru 
■ rus ține ideea- Dai dacă vi-1 
ofer pe acesta, ce facem cn ce- 
lebdte ?

— Eu aș relatez o aM
situație, a adăngat ți Ian Polea
ca v. Ea demonstrează intr-un 
fel Că din definiția pmfilnlrri 
mqral al nuni utecist nu trebuie 
să absenteze particularitățile in
dividuale ale fiecăruia ți că toc
mai pe acestea trebuie să le 
sesizăm pentru a sprijini afirma
rea sa în cadrul colectivului.

Și am ascultat o scurtă istori
sire, despre un coleg al său de 
secție, învinuit de interlocutorul 
meu de egoism. Bineînțeles, un 
egoism de o structură oarecum 
diferită. Nu-1 interesa aproape 
nimic din ceea ce se petrecea în

într-o dimineață, am observat o 
neglijență în ținuta sa vestimen
tară. Nu era nimic grav, un sim 
piu amănunt banal, dacă nu fa
cem legătura cu neglijențele de 
pe plan profesional, care înce
peau 
tarea 
exact 
dțipft 
mi-a 
făcut 
nici tu în nume de rău". A fost 
una din marile mele satisfacții. 
Am simțit atunci că tânărul a- 
cesta înțelesese în mod indirect 
apartenența sa la un colectiv și 
că nu-i poate fi indiferentă păre
rea acestuia.

— In momentul acesta, a ținut 
aă precizeze Alexandrina Co-

să se continue în compor
ta particulară. Nici nu Știi’ 
ce i-am spus atunci, dar 
vreo două zile a venit și 
dat replica: „poate n-am 
nici eu bine, dar nu o lua

cu care am discutat, desprindem 
cîteva opinii ce pot contura ca
racterul complex al acestei tră
sături indispensabile calității de 
membru al U.T.C. Prima din ele 
ar fi nevoia firească a unei con-

științe de apartenență la o co
lectivitate, la organizația sa. De 
la o anumită vîrstă „colectivul
de muncă se constituie într-o 
altă familie". Există . un profil 
moral individual și unul social. 
Acesta din urmă poate interveni 
prin organismele sale la corecta- 

. rea abaterilor. Datoria lui este 
aceea de a sesiza trăsăturile po
zitive pe temeiul cărora pot fi 
clădite altele (Ion Poleacov). O 
altă concluzie ar fi aceea că e 
nevoie întotdeauna să ne cunoaș
tem propriile suficiențe pentru 
a ști sa ni le depășim. întotdea
una trebuie să admirăm curajul 
de a afla adevărurile, chiar dacă, 
uneori, sînt neplăcute. (Alexan
drina Coman).

Și astfel, din discuția pe care 
am purtat-o cu cei doi tineri, 
s-a desprins în primul rînd ideea 
că într-o întreprindere cum este 
U.M.E.B., eforturile organizației 
U.T.C. au izbutit să creeze un 
climat favorabil în oare însușirile 
cele mai bune ale membrilor săi 
să se transforme în dominante 
ale calității lor de uteciști. De
oarece, căutând aceste însușiri la 
alții, la colegii de muncă, le-am 
descoperit în cele din urmă nu- 
mărîndu-se printre propriile lor 
atribute.

ION D. DANCEA

tinerilor la curburile de ridicare 
a calificării. A participat «i a 
tras concluziile. Cam atât. Din
colo. la Cîmpulung, tovatrășul 
Roman Stecyk a trecut, nimic 
de zis, destul de des prin oraș, 
dar de fiecare dată cu niște 
treburi oarecum expeditive : 
transmiterea unor sarcini cu
rente. participarea la niște ple
nare de activ în licee sau la 
dezbaterea cifrelor de plan la 
Fabrica de mobilă, și alte aju
toare de același fel. Poate că 
nu degeaba si secretarul comi
tetului orășenesc U.T.C.. Vasile 
Ardeleana, exclama că activiș
tii județului vin mai mult în 
control, decît pentru îndruma
re : „Aș dori să vină și dînșil 
cu mine în întreprinderi, să or
ganizăm împreună activități. 
Altfel, ce să controlăm, dacă 
n-am făcut nimic ?“

Si zicem „poate" pentru 
totuși. responsabilitatea și în
drumarea care îi aparțin de 
drețjt comitetului județean nu 
pot scuti comitetul orășenesc 
de propria sa răspundere. Pen
tru că de activitatea organiza
țiilor U.T.C. din oraș răspunde 
In primul rînd. comitetul oră
șenesc. în frunte cu secretarul 
său. iar de lipsa lor de activi
tate nu putem să ne eschivăm 
aruncind o parte, mai mică sau 
mai mare, de vină 
organului 
timp. însă, trebuie să recunoaș-

că,

_ _____ în seama 
superior. în același

ORGANIZAȚIA DE
CARE RĂSPUND

se cam pe la Inceixitul lui fe
bruarie. Deci sint două hmi ae 
atunci. încercăm să aflăm, des
pre activitatea organizației, 
despre eforturile ei. cîteva amă
nunte. Ni se spun numai gene
ralități : organizație bună— mai 
sînt și necazuri.» Anul trecut 
mergea mai bine parcă- „Se 
pare" ca s-au luat niște măsuri. 
Si as a mai departe. Modul cum 
cunoaște primul secretar orga
nizația de care răspunde, e 
drept, nu de mult, numai de la 
începutul anului, dar. oricum, 
răspunde, este destul de eloc
vent din acest simplu amănunt 
Este adevărat nu vrem să tre
cem cu vederea în mod îngust, 
faptul că perioada care a.trecut 
a fost destui de dificilă, că a 
fost plină de solicitări de tot 
felul, la care, bineînțeles, pri
mul secretar al județului U.T.C. 
era chemat să răspundă în pri
mul rînd. însăși recunoașterea 
deschisă a faptului să n-a mal 
trecut cam de mult pe la C.C.H., 
ni 
un 
din 
singurul argument, 
șl altele, care dezvăluie cea
laltă fată 
C.C.H. am 
constatăm 
mitetului coordonator U. T. C., 
ing Ion Crivăț, nici nu știa că de 
orsanizatia sa răspunde primul 
secretar al județului. Or, în
tr-un trimestru se putea face 
măcar atît. măcar o cunoaștere 
mai apropiată și, în orice caz, 
reciprocă.

Nu putem trece mal departe 
însă fără a semnala, tot aici, o 
împrejurare care merită ceva 
mai multă atenție, pentru că 
am întîlnit-o. într-o formă sau 
alta, si în alte nărtâ. dezvăluind 
existent unui fenomen. De

rea de curînd creata se aplică 
De același plan, indiferent de la 

ce nivel pornește, cu alte cu
vinte se răsfringe în mod direct 
asuora unei singure organizații, 
deci nu si-o Doate asuma decît 
un singur om tocmai pentru a 
putea da cu exactitate măsura 
capacității sale și a avea satis
facția datoriei împlinite.

aici

mai departe!
or-

mai
Co-

se pare, într-un 
regret autocritic, 
păcate, nu este ; 

mai

fel. 
Dar 

acesta 
. sînt

care
a lucrurilor.

i avut surpriza 
că secretarul

La 
să 

co-

— A răspunde de o 
ganizațle, ne spune 
departe secretarul 
mitetului Central, tovară
șul GHEORGHE STOICA, 
Înseamnă, așadar, in pri
mul rînd. a cunoaște in 
amănunt situațiile el spe- 
cifiee. în 
eoncret al irepetabil, 
cunoaște

. care îi preocupă pe mem
brii ei și. în aceeași mă
sură. pe cele ale locului 

. de muncă în care acti
vează organizația. Ace
sta este însă abia primul 
pas. necesar, e drept, dar 
numai in măsura în care 
după el urmează al doi
lea, al treilea. Valorifica
rea deplină a procesului 
de cunoaștere, la un ni
vel superior.
numai 
care dă 
ventiile 
pentru 
stări de 
sprijinul 
mărul pus lingă

pășesc. intr-adevăr. Dar și din 
cauză că pun prea mare accent 
pe sarcinile curente, așa - zis 
„operative". în dauna unei 
munci de perspectivă și a or
ganizării unor acțiuni concrete.

Si n-ar fi numai atît. Ne-am 
convins, atît la Fălticeni cit si 
la Cimpulung. că birourile co
mitetelor orășenești trăiesc 
prea puțin la înălțimea obliga
țiilor pe care le au prin defi
niție. că fac cite ceva numai 
dacă li se dă de făcut și numai 
ce li se dă de făcut și, cum 
adesea sarcinile au un caracter 
la zi. nici experiența lor nu se 
ridică deasupra acestora. Se
cretarii comitetului județean 
confirmă și de data asta :

— I-am criticat și noi nu o da
tă pentru lipsa de antrenare a 
activului, dar lucrurile 
tot așa. Prea așteaptă și 
venim noi să-i ajutăm, 
într-un fel de concluzie :

— Există. într-adevăr. la ora
șe, niște lipsuri de care sîntem 
conștient!.

Așadar. sîntem conștiențL 
Prin urmare : le cunoaștem. Si 
dacă sînt cunoscute, de ce nu 
se intervine ? Pentru că „ne 
criticăm și ne autocriticăm, însă 
nu avem timp să ne ocupăm 
mai îndeaproape".

Nu știm dacă într-adevăr tâm
pul e de vină, sau dacă poate 
fi dus în față acest argument 
cînd e vorba de organizațiile 
de care răspunzi printr-o însăr
cinare expresă a biroului jude
țean U.T.C., dar fapt este că 
acea preocupare mai îndeaproa
pe este... cam depărtată deo
camdată. Poate singura acțiune 
mai concretă a tovarășului Mi
hai Ghprgo în orașul Fălticeni, 
în ultima vreme, este participa
rea la o ședință de birou în 
care s-a analizat mobilizarea

tem că stările de lucruri întîl- 
nite de noi îndreptățesc obser
vația. A răspunde de o organi
zație, de bunul mers al activi
tății ei. nu se poate confunda 
cu controlul limitat și superfi
cial. care nu trece dincolo de 
întrebarea : ..cum mai merge 
treaba ?“ și nu schimbă cu ni
mic cursul lucrurilor prin pre
zența pasageră a activistului 
U.T.C.

motiv că la oraș există, oricum, 
un activist salariat, pe cînd în 
restul sectorului este o mai 
mare nevoie de prezența lor. 
Argumentul este, desigur, des
tul de întemeiat, dar de temei
nicia Iui ne-am dat seama în
tâmplător chiar din prima zi a 
sosirii noastre în Fălticeni. Se
cretarul județului răspunzător 
de sector, Mihai Ghergu, a co
municat din timp activiștilor 
să se adune la „centru", ei s-au 
adunat de dimineață, el s-a 
prezentat după amiază si le-a 
făcut a cît sc poate de 6curtă 
instruire : sarcinile organiza
țiilor din I.M.A. în campania de 
primăvară. urmărirea angaja
mentelor pronunțate în confe
rința județeană, ce să se mai 
discute în activele U.T.C., cum 
se completează noile formulare 
de evidentă și altele. Apoi i-a 
repartizat pe activiști în alte 
comune și într-o jumătate de 
oră totul era gata și tovarășul 
secretar s-a întors înapoi la 
județ. Cam asta a fost tot. Or, 
cu o asemenea dispersare a 
răspunderilor in mai multe 
părți, nesusținută decît de ast
fel de instruiri fugitive și, e- 
ventual, de deplasări la fel de 
fugitive în comunele sectorului, 
înseamnă mai degrabă a nu răs
punde de nimic concret.

Alături de actualele instruiri, 
pe sectoare sau grupe de co
mune. care au șl ele utilitatea 
lor. ar putea să-și facă loc în 
practica comitetului județean 
si un alt procedeu, mai efica
ce : informările reciproce. între 
membrii biroului sau ai secre
tariatului. asupra modului cum 
se desfășoară activitatea în or
ganizațiile de care răspunde 
fiecare din ei. O asemenea idee, 
aplicată la măsura luată de 
C.C. al U.T.C.. ar veni să com
pleteze prevederile sale și să—i 
sporească eficienta, pentru că 
informările periodice. întoc
mite cu autoritatea unul organ 
cum este biroul sau secretaria
tul județean, duc în mod firesc 
La sporirea sentimentului de 
responsabilitate morală față 
de calitatea muncii desfășura
te. pe lîngă atribuțiile îndepli
nite zi de zi în calitatea pe care 
le-o acordă funcția, si într-o 
organizație de a cărei activitate 
sînt și ei direct răspunzători.

★
— In concluzie, tovarășe se

cretar. față de situațiile prezen
tate de noi...

Printre noile puncte industria
le, în continuă dezvoltare, pa 
harta țării, se află, în județul Ti
miș, și Șandra, Sat-chinez și 
Valcani. Intenția noastră nu e 
însă aceea de a preciza noutățile 
industriale ce se impun aici, 
ci de a remarca faptul că, 
așa cum era de așteptat, lăr
girea orizontului industrial al 
județului n-a putut trece neob
servată de tineri. Ca pretutin
deni, prezenta tinerilor s-a făcut 
simțită și în aceste cazuri. La 
punctul de lucru de la Valcani 
activează 13 uteciști, în cel de 
la Șandra 7. Un complex neobiș
nuit de împrejurări însă, în care 
și-au dat mîna pe rînd comodi
tatea, nepăsarea, indiferența unor 
foruri de resort, a făcut ca exis
tența acestora să fie contestată cu 
strășnicie pînă mai deunăzi. Iată 
cum s-au desfășurat faptele.

O scrisoare sosită la redacție 
ne informa că, în pofida dorin
ței tinerilor muncitori de la Val-

un an în urmă. La 3 km mai 
departe, acolo unde se aflau cei 
13 uteciști, care se adresaseră 
redacției, mirarea sa este și mai 
marc.

— Aceștia sînt pe teritoriul 
comunei vecine — s-a acuzat, 
în cele din urmă. Ceea ce era 
inexact.

— Sînt cu toții instabili — a 
adăugat apoi secretarul U.T.C. 
comunei — 
pleacă, cum 
dența ?

Și aceasta
Veniți i august 1968, tinerii, care 
locuiesc cu toții în sat, nu și-au 
mai schimbat de atunci și pînă 
azi domiciliul. Este inutil să mai 
adăugăm că tot de atunci și pînă 
în prezent nu și-au găsit orga
nizația, nici unul din ei nu și-a 
plătit cotizația. Lanțul justifică
rilor fără acoperire obiectivă cul
minează însă la Șandra. Secre
tam comunal U.T.C. Biled, vic
timă a aceleiași prejudecăți a

azi 
să-i

era

Unitatea de

măsură a efortului

caracterul lor 
a 

problemele

este dală 
de măsurile la 
naștere, de inter- 

nrompte făcute 
rezolvarea unor 
lucruri Iar aici 

nemijlocit, u- 
umărul

merg 
ei să 
Apoi.

A răspunde de o organizație, 
de întreaga ei activitate, de la 
alegeri pînă la alegeri, în
seamnă a-ți lega numele de re
zultatele ei, a-i fi părtaș nu nu
mai Ia bucurii, ci și la necazuri. 
O asemenea interpretare a răs
punderii nu este însă întotdeau
na pe deplin asimilată. De fapt, 
secretarii comitetului județean 
nici nu răspund în mod direct 
de orașele amintite mai sus 
sau de celelalte. Răspund mai 
degrabă la un mod subînțeles 
sau de la sine înțeles pentru 
că. dacă alți activiști au cite 
două comune foarte bine stabi
lite de care răspund, aau dacă 
membrii biroului au și ei cîte 
una. secretarii își împart res
ponsabilitățile asupra cîte unui 
sector întreg și poate de aceea 
e mai greu de urmărit pînă la 
ultimele consecințe. Prin urma
re. ei răspund da orașele res
pective la fel cum răspund de 
întregul aector. poate chiar 
ceva mal puțin dacă ne gîndlm 
bine, probabil pentru eimplul

— Față de situațiile 
prezentate de dv.. consi
der că primul lucru pe 
care trebuie să-1 facă 
Comitetul județean Sucea
va al U.T.C. este să-șl 
mobilizeze toate efortu
rile pentru a pune în a- 
pllcarc măsura cu toată 
seriozitatea. în profunzi- ■ 
me, așa cum a fost con
cepută ea inițial. Adică în • 
așa fel, incit să se facă 
simțit sprijinul compe
tent al activistului în or
ganizația de care răspun
de și să poala fi apreciat • 
In funcție de rezultatele 
concrete obținute. în 
mod firesc, lucrînd ală
turi de secretarul orga
nizației. împreună cu toți • 
membrii ei. la conceperea 
si organizarea celor mal • 
multe acțiuni, după o pe- e 
rioadă mai mult sau mai 
puțin îndelungată, reznl- <• 
tatcle nu se poate să nu 
apară. Și tocmai aceste '• 
rezultate vor trebui să ,t 
facă obiectul aprecieri
lor, pentru că ele reflec- • 
tă direct proporțional g 
cantitatea de energie si 
pasiune 
ridicarea 
superioară 
tivitățl.

Aceasta 
unitate de 
tulul depus.

cheltuită pentru fl 
pe o treaptă 
a întregii ac- *

• 
este singura

măsură a efor-
«

D MATALA 
ION CHIRIAC

al 
vin și mîine 
fi luat în evi-

$i mai inexact.

20 DE TINERI
INVIZIBILI

sou 20 de tineri care iși caută organizația.

câni, care simțeau nevoia desfă
șurării unei vieți de organizație 
normale, de pe urma căreia să 
beneficieze de bogate activități 
educative, aceasta nu are un 
curs firesc. De fapt, nu are nici 
un fel de curs, pentru că tinerii 
nu fac parte dintr-o organizație 
U.T.C. „Nici măcar datoria _ 
lementară prevăzută în statut, 
aceea de a ne plăti cotizația, nu 
ne-o putem îndeplini 
scriau tinerii.

e-

ne
Nu simțim nici 

măcar preocuparea de a fi luați 
în evidență undeva".

în verificarea acestui caz cu 
totul neobișnuit, ne-am adresat, 
în primul rînd, Comitetului ju
dețean Timiș al U.T.C. Situația 
existentă aici, la sectorul de e- 
vidență era și este încă din acest 
punct de vedere, inexplicabilă.

— N-a fost creată nici o or
ganizație U.T.C. pentru tinerii 
care lucrează pe aceste mici șan
tiere industriale, nu s-a făcut 
pentru că n-a fost posibilă. Aici 
uu există tineri.

Mai mult decît atît, la Valcani, 
Carol Velciov, secretai al co
mitetului U.T.C. Dudeș ti-Vechi, 
a încercat să ne demonstreze cu 
condica de prezență a întreprin
derii că acesta este adevărul cu
rat. Eforturi zadarnice. Spre ma
rea sa mirare, am făcut pe loc 
cunoștință cu doi uteciști pose
sori de carnete și am aflat că 
există și un al treilea, care își 
pierduse carnetul cu mai bine de

fluctuației tinerilor pe șantiere, 
descoperă într-un târziu că to
tul s-ar datora următoarelor cau
ze : punctul de lucru de la Șan
dra „este prea izolat, prea la 
marginea comunei și n-ai cum 
să-l vezi".

Ceea ce nedumerește într-o a- 
semenea împrejurare anormală, 
este faptul că în fiecare din a- 
ceste două locuri s-au aflat vre
me îndelungata doi activiști, șefi 
de comisii ai Comitetului jude
țean U.T.C., ca pe sub ochii a- 
ccstora au trecut cel puțin în 
perioada campaniei electorale 
din februarie listele cu tinerii 
care votează pentru prima oară 
și atît uteciștii din Valcani, cît 
și cei de la Șandra, se aflau în 
această situație.

Cum rămîne atunci cu afirma
țiile „aici nu sînt tineri", nu poa- I 
te fi constituită organizație 
U.T.C. ?
Autorul de istorii fantastice H. 

G. Wells, creator al unui singur 
„Om invizibil", pare să fi fost 
un precursor modest. A face in
vizibili 20 de tineri — meritul 
stilului de muncă al organelor 
U.T.C. menționate — este o per
formanță evident superioară. 
Sîntem, totuși, de părere că mă
surile pe care se impur • sa le 
adopte Comitetul județean Timiș 
al U.T.C. trebuie să facă parte 
dintr-o categorie ceva mai re
alistă.

MIRCEA TACCIU

Unul din miile de constructori ai strungurilor universale româ
nești. In fotografie : Mircea Iovanov, strungar la Uzina de strun

guri din Arad

Foto: O. PLECAN
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fotbal, „PARTITURA

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, NICOLAI PODGORNÎI, o telegramă în care se spune :

în legătură cu pierderea grea suferită prin încetarea din 
viață a lui Demian Sergheievici Korotcenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U- 
niunii Republicilor Sovietice Socialiste, președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, 
vă transmit profunde condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga 
compasiune.

ȘEDINȚELE UNOR COMISII 
PERMANENTE ALE MARII

ADUNARI NAȚIONALE
La Palatul Moffll Adimiri Na

ționale au avut loc mienourl, 8 
aprilie, a.c. ședințele de lucru 
ale unor comisii permanente.

Comifite pentru poili tir a exter
nă a Marii Adunări Naționale, 
Întrunită «ub președinția tovară
șului Mihai Da lea. președintele 
comisiei, a examinat din însăr
cinarea Consiliului de Stet 
Apelul wtateilor partijelpante la 
Tratatul de la Varșovia către 
toate statele europeme pentru 
Intensificarea eforturilor îndrep
tate spre întărirea păcii 81 secu
rității în Europa, adoptat la Con
sfătuirea de la Budapesta de la 
17 martie 1969.

în cadrul ședinței, tovarășul 
George Maooveacu, 2
junct al miniatrulul afacerilor 
externe, a prezentat o 
mare.

în urma discuțiilor purtate, co
misia a avizat favorabil aceat 
document, hotfirind *ă-l ou©ună

cu avizul «ău Consiliului de Stat 
•Jl Republicii Socialiste România.

★
Comisia pentru probleme de 

apărare, prezidată de tovarășul 
Vasile Pat II1 net, președinte la
comisiei, a examinat din Însăr
cinarea Consiliului de Stat do
cumentele privind perfecționarea 
structurii și a organelor de con
ducere ale Tratatului de la Var
șovia. adoptate de statele parti
cipante La acest Tratat, în ca- 

Comi te tulul 
care a avut

NAȚIONALEI N-A REUȘIT
Înaintea meciului din prelimi

nariile Campionatului mondial 
(16 aprilie la Atena cu Grecia), 
echipa noastră reprezentativă a 
susținut, ieri, la Timișoara, un 
nou meci de verificare. Parte
ner — Vojvodma Novisad. echi-» 
pă care, cu clțiva ani în urmă, a 
mai învins naționala noastră. 
Situația se repetă și ca scor — 
2—1 — și ca împrejurare. Atunci 
Vojvodina a învins naționala 
noastră tot în preajma unui 
meci de calificare. Dar. după în
frângerea de atunci, echipa noas
tră a cîștigat. Ce va fi acum ? 
Meciurile amicale tint și nu sînt 
„unitate de măsură" perfectă a 
posibilităților unei echipe. Ieri, 
la Timișoara. în fața unei echi
pe foarte elastice, care practica 
un fotbal modern, naționala „nu 
a conceput" meciul. în special 
linia de atac, fără Dumitrache, 
probabil nerestabilit, n-a dat sa
tisfacție. Antrenorii au încercat 
două formule de înaintași cen
trali (Dembrovschl — Domide și 
Dembrovschl — Tufan) care, 
poate și datorită faptului că 
evoluau pentru prima dată în 
această alcătuire, n-au legat de
loc jocul. Antrenorii, puși în 
fata unor dificultăți, n-au reușit 
încă să găsească soluții definiti-

ve. Rezultatul 1 înaintarea echi
pei naționale nu 
o formulă certă.

Meciul în sine 
Echipa noastră a 
că s-a menajat, 
profitat de aceaată stare psiho
logică șl a jucat mai cursiv. Go
lurile au fost rezultatul a două 
lovituri de la 11 m (transforma
te de Dakici și Lucescu) șl a 
unui gol. prin care a fo3t execu
tata întreaga apărare, înscris în 
minutul 90 de Pejovicl.

înfrângerea a creat o «tare de 
nervozitate în rîndul jucătorilor 
și al iubitorilor de fotbal. Ori
cum. — și asta trebuie înțeles — 
nu e cazul să se intre în panică. 
Mergem la un meci greu și fără 
încredere în propriile forțe, ne 
învingem singuri dinainte. Spe
răm că jucătorii noștri vor știi 
să facă trecerea necesară 
meciurile de verificare la 
clurile oficiale. Altfel...

Selecționata divizionară 
cat în următoarea componență : 
Răducanu, Sătmăre&nu (Anca), 
Boc, Dan, Deleanu (Mocatnu), 
Ghergheli, Dinu, Năsturescu, 
Dembrovschl, Domlde (Tufan), 
Lucescu.

n-a satisfăcut, 
lăsat impresia 
Vojvodina a

ara nici acum

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCATIF RĂSPUNDERI'

prim-ad-

fmfotr-

drul Consfătuirii 
Politic Consultativ, 
loc la Budapesta.

General-colonel 
ministrul forțelor armate, a pre
zentat o informare.

Pe baza documentelor studi
ate. a informăriL. ai a dezbate
rilor. Comisia a avizat favorabil 
aceste documente hotărînd «ă Ia 
supună cu avizul său Consiliului 
de Stat al Republicii Socialista 
România.

Ion Tonlță

de la
me-

a ju-

ION D. DANCEA

• Astâzi se va da star
tul în tradifionala cursâ 
ciclistâ de primâvarâj 
„Cupa F.R.C.*, care se 
desfâșoarâ anul acesta 
în 4 etape (însumînd 264 
km) pe șoselele din jurul 
Bucureștiului. Prima eta- 
pâ are loc pe șoseaua 
Urziceni (100 km). Vor 
participa cicliști din Bul
garia, Polonia și Româ
nia.

• Selecționata de baschet 
(juniori) a orașului București 
și-a început turneul în Polo
nia jucînd la Varșovia cu e- 
chipa de juniori a acestui o- 
raș. Baschethaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
74—68 (37—35).

Finalele campionatelor naționale de box

Astăzi comentează GHEORGHE FIAT
Maestrul emerit al sportului 

Gheorghe Flat, antrenor de Ju
niori la Clubul Steaua, comen
tează astăzi cea de-a cincea re
uniune pugllifitlcă.

— Prima impresie ?
— Arbitrii, care, pînă acum, 

ae dovediseră, mal mult iau mal 
puțin, obiectivi, l-an „scos’ din 
cur ni pe talentatul Ivan. Acesta 
după părerea mea cîștigase ! Ac
țiunile sale au fost mal clare, 
execuțiile tehnica corecte șl e-

ficace. Este unul dintre puținii 
boxeri care au făcut la acesta 
finale „scrimă pugiliatlcă". De
cizia m-a surprins. De altfel ar
bitrul din ring trebuia flă-1 șl 
avertizeze pe Mihai Aurel pen
tru lovituri cu copul și mănușa 
deschisă.

— Publicul a aplaudat mult al 
doilea meci al «eml-muștelor.

— Da, Lumezeanu a boxat 
foarte frumos. Dar, după pfirc«

fel

Delegația Uniunii Sindicate
lor din Austria — OG.B. — 
condusă de Anton Beoya, pre
ședintele Uniunii, a fost primi
ți miercuri la Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor de către tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, delegația 
O.G.B. a luat cunoștință de prin
cipalele realizări obținute do 
tara noastră în construcția socia
lismului, de preocupările Uniunii 
Generale a Sindicatelor pe plan 
intern și internațional. Intîlnirea 
i-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

★
In aceeași zi, delegația a avut 

o întîlnire cu activul sindical din 
Capitală.

Seara, oaspeții au asistat la un 
spectacol oferit do Ansamblul 
artistic al U.G.S.R.

Ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, A. V. Basov, a 
oferit miercuri un cocteil cu pri
lejul semnării Protocolului adi
țional la Planul de colaborare 
culturală și științifică între Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S., pe anii 1968—1969.

Au participat Mihail Roșianu, 
președintele Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S., Vasile Cliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externa. Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai unor lmtituțil centra
le, oameni de cultură șl arUL

4
oroUae, cm greu, cale spre titlu.. Foto: VIOREL RABA

în curind apare ziarul

„SATUL SOCIALIST *
Cons 11 ierul comercial al Am

basadei Republicii Democrata 
Germane la București, Gun
ther Schreiter, a oferit 
miercuri un cocteil cu prilejul 
închiderii Tîrgului de primă
vară de la Leipzig.

Au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul Co
merțului Exterior, Camera de 
Comerț, conducători ai unor 
întreprinderi de comerț exte
rior, reprezentanți din unele 
ministere economice, ziariști.

(Urmare din pag- 1)

nu se dimi-
importanța

nică. Prin aceasta 
nuează cu nimic 
educației tehnice ci dimpotrivă 
se cere subliniat 
netezirea drumului 
tate de valoare.

Nu trebuie uitat 
țările în domeniul 
un efect pozitiv asupra 
generații în însăși spiritul care 
o caracterizează acum ; acest 
spirit l-aș numi mobilitate, ori
entare către mai bine, mai ief
tin. mai economic.

în trecut, tehnica era consi
derată o activitate de rutină. 
Respectiv, acțiunea de execuție 
a unul produs oarecare. Stabi
lirea, conceperea acelui produs 
era trecută în compartimentul 
cercetării. Azi flecare obiect, ma
șină, instalație, indiferent de 
nomenclatorul în care sînt în
registrate au o viață foarte scur
tă tocmai datorită progresului 
tehnic, datorită faptului că pe 
plată produsele se confundă nu 
atît în domeniul finițîei — pro
dusele sînt comparabile... As
tăzi competiția se dă în sfera 
performanțelor. Crearea produ
selor noi se înscrie în momentul 
de fată în patrimoniul tehnicii. 
Astfel s-a realizat fuziunea în
tre știință șl tehnică. De aici și 
obligativitatea de a asigura con
dițiile optime pentru ca tinere
tul fiă intre rapid in contact cu 
realizările tehnicii. Răspîndirea 
largă a cuceririlor «ale este o 
condiție a activării spiritului In
ventiv. Cel care are posibili
tatea din fragedă tinerețe să-șl 
manifeste pasiunea pentru teh
nică își poate da seama de con
ținutul de fond al tehnicii. Con
tinued această idee, putem a- 
flrma că prin tehnică «e contu
rează pasiunea pentru cerceta
re. Schematic reprezentate, lu
crurile se desfășoară astfel : co
piii, tinerii, capătă obișnuința de 
• confecționa etnguri reallzînd

rolul ei în 
către rezul-

că manifes- 
tehnicii au 

tinerei

editai da Uniunea Naționala a Cooperativelor Agricole de 
producția.

în paginile ziarului ie vor putea citi articole, reportaje, an
chete, foiletoane, interviuri, note, care tratează cele mai di
verse aspecte ale agriculturii noastre cooperatiste, ale vieții 
latului, informații din țară și de peste notare, comentarii 
externe.

Ziarul „SATUL SOCIALIST* apare de cinci ori pa lăptămină 
în 4 pagini, iar «îmbăta în 6 pagini.

Prețul unui exemplar — 30 de bani.
Abonamentul lunar — 8 lei ; trimestrial — 24 lei ; pînâ la 

sfîrșitul anului — 64 lei. Abonamentele se fac prin factorii 
poștali, difuzorii procentuali, oficiile și agențiile poștale

dlferlte produse. Concomitent le 
este sensibilizată receptivitatea 
pentru informație, pentru ce 
este nou. Cu timpul își dau sea
ma că perfecționarea propriilor 
producții este posibilă doar prin 
cercetare. Procesul este aproape 
fluid, fără stații.

folosit în mal multe 
expresia „crearea

— Ați 
rin duri 
condițiilor de manifestare a 
pasiunii pentru tehnică*4. Ti- 
nînd cont de faptul că aceste 
„condiții" au rolul de a sti
mula spiritul inventiv, de a 
obișnui pe tînăr să lucreze, 
în acest domeniu, să caute 
lucruri noi, ce ar trebui ele 
să cuprindă ?

— Cadrul propice dezvoltării 
pasiuni pentru tehnică re
clamă obligatoriu laborator,

la electronică de exemplu. Acti
vitatea. aici, este condiționată da 
reușita in metalurgie și in me
canică fină. Vreau să subliniez 
aici obligația de a na împărți 
disciplinele tehnice în „majore" 
și „obianuite". Dar ca să dau to
tuși un răspuns, aș alege drept 
criteriu, procedînd preferential, 
acele domenii care permit «Mi
nerea de retaliate spectacol mm 
cu cheltuieli miaime. Mă gîr.- 
desc la chimie, electrotehnică. 
Oferă un asemenea avantaj.

— Obiectiv vsrbind gradai 
de difuzie al pasiunilor este 
destul de accentuat. Credeți 
în forța de atracție a tehni
cii. mai exact, a considerați 
capabilă să sustragă pasla- 
națil" altor preocupări, adu- 
cindu-i și in zona sa de e-

TEHNIC-CLUB
Mai greu poate fi 

tineretului prin argu- 
teoretice la activități

scule, 
atras 
mente 
pe hîrtie. Importanța afluenței 
tineretului spre tehnică este de 
prim ordin. De aceea, merită 
eforturile pe oare le presupune.

— Poate că ar fi util pen
tru a da un plus de concret 
discuției, să precizați cîteva 
direcții prioritare pentru a 
fixa epicentrul preocupărilor 
in domeniul abordat.

xercitiu ? Mă refer mai alea 
la timpul consumat de o par
te din tineri pentru lucruri 
nefolositoare, ca de exemplu 
întocmirea de statistici spor
tive pe durata unor ani în
tregi, la obiceiul de a-șl în
cărca memoria cu tot felul 
de date, la care nu-1 obligă 
nimeni și care nici nu le «er- 
veac la nimic.

— Dacă mă gîndeac numai la 
Institutul nostru unde aînt pre
zente 54 de specialități tehnice 
mi-ar fi greu să spun că tfna e 
mai importantă decît alta. Fle
care iși aduce aportul săn, ho- 
tăritor, pentru reușita acțiunii 
in ansamblu, dat fiind că acti
vitățile tehnice sînt legate în
tre ele. Chiar dacă m-aș opri

— In ca mfi privește, au atei 
un puionat de tehnică dar și 
de aport. Ml ae pare cu totul 
normală atracția pe care o pre
zintă «portul pentru tineret. In 
această privință ee pot face 
chiar considerații filozofice... 
Pentru că ne adresăm unor pa
sionați al tehnicii — aau vi
itori 1 — putem recurge la un 
pretext mal tehnicist : principiul 
al doilea al termodinamicii. Fiin
țele, !n perioada de creștere evo-

tre cel care vizi aici reprezint! 
un caz aparte.

în timpul vizitei la Institutul 
din Alexandria. în camera de 
„izolare" ae aflau pedepsiți trei 
minori. Pentru ce te afli aici ? 
Am fost găsit cu niște chei lîngâ 
vestiar, mi s-a spus că vreau să 
fur. Șl nu este adevărat ? Dacă 
mă asculta cineva, puteam do
vedi că n-am avut nici o inten
ție /rea. Dar tu ? Am fumat șl 
n-am vrut să dau educatorului 
țigările. Dar de fapt nu mal 
aveam nici una. Etc, etc. înainte 
de acordarea pedepsei trebuia 
lămurită bine problema : aceasta 
reprezintă o activitate educativă. 
In paranteză fie spus sistemul 
cu izolarea nu pare să fie bun. 
„Noi am renunțat la camera de 
izolare — declară directorul in
stitutului de la Roșu, tovarășa 
Ortansa Brezeanu. Camera era 
locul ideal de a trîndăvi, de a 
pune la cale cine știe ce năz- 
bîții, de a bîrfi».

Munca de educator cu flecara 
delicvent în par
te este îngreu
nată de faptul 
că slnt încă pu
ține cadre di
dactice. In sis
temul școlar o- 
bișnuit. desigur 
că normele pri
vind numărul 
profesorilor si 
cel al elevilor 
sînt bune ; aici 
insă mi-noril 
sînt lipsiți de 
sprijinul părin
ților de care be
neficiază ceilalți 
școlari. în plus 
este vorba de 
niște copii cht« 
au furat, des
pre care nu poți 
afirma cu tărie 
că au deosebit 
net binele 
rău. Și tot 
plus : „La 
nu vin să 

cele mai bine

umof, evident a^a cum ce pri
cepe).

Deci ie poate, delicvenții mi
nori Mint recuperabili, își pot 
cîștiga cinstit locul în •ocietate. 
Asemenea scrisori, mărturii au
tentice despre noile destine ala 
tinerilor care au fost internați 
într-un institut de reedrucare sînt 
nenumărate ; există o adevărată 
corespondență între prietenii 
rămași „acolo”, educatori, profe
sori și cei care au pășit cu frun
tea sus pe poarta școlii. La 
Alexandria, unde am găsit scri
soarea citată, directorul institu
tului, tovarășul Ion Vlaicu, păs
trează cu plăcere asemenea măr
turii. Evident, de ce n-am su
blinia. o scrisoare 
care s-a reintegrat 
si o carte de vizită a instituției 
care s-a ocupat de reeducarea 
minorului. O bună carte de vi
zită : aici ca și in alte institute 
delicvenții sînt primiți cu grati
tudine. Statul nostru a creat 
asemenea instituții nu numai

Citez « scrisoare în întregime, 
csi stilul si ortografia respec
tive, trimisă de un fost delic
vent unui prieten rămas încă în 
Internare la un institut special 
d-o reeducare a minorilor.

«Dragă frata (n.a. “ „frate" 
■ete un simplu apelativ).

Să ști că am primit plicul tău 
exact cînd veneam de la «ervicl. 
Să știi că m-am bucurat foarte 
mult de lucru acesta și mai ales 
că mi mai dat uitării. Să stil că 
eu o duc foarte bine. Lucrez la 
I.T.B. ca tapițer auto. Cînd 
m-am dus să mă angajez și a 
aflat că sînt calificat imediat 
m-a angajat.

Dargă frate te rog frumos a fi 
îți vezi de treabă (de atelier și 
clasă) căci eu am văzut ce în
seamnă să fii calificat.

Să știi că Slmirad s-a plimbat 
prin vreo 5 Intreormderi. Acu e 
arestat efi l-a prins cu mîna 

• buzunare (fura din buzunare 
la cozi, pe la patinoar etc.)

Eu să știi că n-am treabă 
nimeni. La mi
ne în cartier nici 
nu mai etau. De 
distrat mă dis
trez foarte bine 
în toate privin
țele (fete, cea
iuri etc.). Dra
gă frate re rog 
din inimă să fii 
cuminte și as
cultător. Nu te 
mal lua în gură 
cu nimeni din
tre cadre și țl- 
ne-te de treabă 
să scapi și tu 
mai repede. Ție 
nu îți ajunge 
olt ai stat ? Tu 
nu vrei să fim 
iarăși împreu
nă ? Te rog Gică 
frumos de 
fii cuminte 
nu mori cft 
ai de stat.

(Urmează 
uă rînduri 
descifrabile

«Poza pe i

în
pe

tot 
ci 

mai

p«

de la cel 
reprezintă

MEDIUL SI
TRANSFERUL
VICIULUI CM

rea mea, prea prudent, punctea
ză prea puțin.

— „Cocoșii" au furnizat parti
de excelente. Acest Dumitrescu 
mi se pare a fi revelația galei 
din această seară...

— Dumitrescu este un
de... Giju. Are însă o calitate 
în plus : atacă șl lovește variat, 
folosind cu eficacitate și lovitu
rile la plex, ceea ce fac puțini 
dintre boxerii prezențl în fina
lă. în orice caz, el se anunță un 
boxer de valoare. Se cunoaște 
„mîna" maestrului Lucian Po
pescu. Nici Pometcu nu a evo
luat ilab. Pometcu a făcut un 
meci „tare". Păcat însă că, din 
dorința de a obține K.O.-ul, se 
angajează In schimburi dure șl 
riscante de lovituri. Finala lui 
cu Dumitrescu va fi deosebit de 
atractivă.

— Ce alțl boxeri i-aa impus 
atenției dumneavoastră și pe 
care îi recomandați selecțione
rilor pentru „europene"?

— Zilberman. Bun ! Foarte 
bun 1 Este un boxer cu multă 
forță în pumni șl cu mare frec
vență în brațe. Și el însă se 
angajează în schimburi de lovi
turi riscante. în plus, primește 
multe lovituri. Am însă încrede
re în el. Cred că are șanse la 
o medalie continentală, dacă an
trenorii îi vor îmbunătăți pro
cedeele de apărare. Mi-a mai 
plăcut Stumph, eu o tehnică 
mult îmbunătățită, și Hodoșan, 
care, deși nu a cîștigat, este în 
progres. Revenirea Iul după o 
absență îndelungată este de bun 
augur.

— Șl rezultatul meciului Năs- 
tac — Cojocaru a dat naștere la 
discuții și... fluierături din par
tea galeriei. Ce părere aveți ?

—• Mă abțin să comentez acest 
rezultat.

T. POGOCEANU

do- 
in-
— n.r.).

care ți-o trimit o am 
pe permisul de mașini. Spunei 
Iul tovarășul maistru multă să
nătate din partea mea și să știe 
precis că nu l-am făcut de rîs 
Si nici n-am să-1 fac, și îi mul
țumesc pentru sfaturile pe care 
mi le-a dat. Gică te rog încă o 
dată fii cuminte șl ascultă-1 pe 
tov. maistru căci ai multe de în
vățat de la dinsul. Spunei lui 
Mocanu eă mă ierte că nu am 
putut să-i scriu și lui în plicul 
ăsta. Dar spunei să fie și el cu
minte și îndemnațivă unul pe 
altul la treabă că tot spre binele 
vostru este.

Te sărută cu drag al tău frata 
care nu ' 
mondial 
grosime

...Este 
izbîndă.
urnii fost delicvent. Se bucură 
că are un serviciu ; cu banii 
primiți face ce dorește, sînt 
clstigați cinstit ; cu autobuzele 
I.T.B. călătorește fără .,blat“, are

• un permis cu fotografie : cînd îl 
arată conductorul, acesta îl

• salută cu două degete la șapcă : 
e se simte bine, se află în rîndul

oamenilor. Se simte bine mun-
• cind. în inima omului egoist, 

crud și necinstit de altă dată în-
• colțeste acum sămînța generozi- 

tății. Se gîndește la cel care i-au
w Împărtășit aoarta și le dorește bi-
• nele. așa cum a izbutit să-l vadă 

el. Ti îndeamnă fierbinte aă pro-
• cedeze la fel : „te rog din ini

mă..." (Are acum timp și pentru

te uită Sandu (campion 
absolut la săritura în 
și gdlncime)».
un strigăt tineresc de 
Prima izbîndă din viața

cmpm mm de p/mmtâ
(Urmare din pag. 1)

luează in mod normal da la o 
stare de ordonare inferioară la 
una superioară, puni nd in cauză 
principiul amintit ! Or. există 
păren că aceaaU agitație trans
formă enercia chimică in ener
gie calorică prin joc. prin ma
nifestări sportive, «alvind prin 
urmare principiul doi ’ Această 
demonstrație in chip de amuza
ment nu ne împiedică insă să 
disociem utilai de ia util. A face 
sport este una — lucru foarte 
necesar — iar a-ți ocupa timpul 
cu lucruri de-a dreptul netre- 
buincioase este altceva. în alte 
țări există o pasiune pentru teh
nică exprimată In genul de care 
am discutat : se comentează pe 
stradă, se informează, acasă, oa
menii își au colțul lor unde stu
diază, construiesc. Avem motive 
să-i invidiem. Aceasta trădea
ză faptul efi acolo există o opi
nie generală in societate pentru 
tehnică. Or, opinia se formează 
prin activitate susținută in do
meniul respectiv. Sfi tindem că
tre un astfel de ideal, propu- 
nîndu-ne să captăm dt mal de
plin disponibilitățile tinerilor, 
introdneind corective acolo unde 
este nevoie (noi ne-am referit 
Ia un exemplu cu totul întâm
plător). Nu avem o tradiție spec
taculoasă în acest sens. Dar pa
siunea cunoscută a poporului 
nostru pentru tehnică eate un 
argument care îndeamnă la cul
tivarea șl stimularea el. Statem 
o țară înscrisă într-un rapid pro
ces de industrializare. Aceasta 
reprezintă un cadru favorabil, 
dar, totodată, obligi. Cadrele 
care sînt chemate sfi atApîneaacft 
tehnica modernă din fabricile șl 
uzinele noastre trebuie să fiu 
prieteni fideli ai tehnicii. Cu a- 
tlt mal mult răapindirea activi
tăților tehnice, popularizarea In
tensă a cuceririlor tehnicii de
vine nu o chestiune particulari 
a unul domeniu, a unei Instituții, 
ol u Imperativ al tlmptzluL

eă-l nfarmeze brigadierii la 
apelul de «oară unde «i cum se 
poate lucra dnd ar fi fost poa
te euflciant «i m uite De fereai- 
tri la soarele cere in; mda 
curtea lodhiluL Sfi ne mal mire 
atunci eă în timp ce. de-a lun
gul soeelel dintre localitățile 
/ntnneee fi GilcrtuL o aupn- 
fațâ mai bine da 20 hectare era 
tocmai bună de lucru. 14 trac
toare agteptau atartul la sediul 
be-lgăzlL de ia manei dtfva kl- 
lome*rL fără ca cineva să le 
solicite. întregul activ salariat 
•I organelor județene de epe- 
cialitate se află, in acecte zile, 
fc teren, pentru a acorda ia 
ahnor eficient unităților coo
pera joare. Oare prin aceste 
tocuri nu a trecut nimeni da la 
județ ?

In comunele județuhri Gcrj 
trăiesc ai munceec câteva mii de 
tineri. Organele U.T.C. »i-au 
oribilii anumite jaloane în acti
vitatea lor. menite să vină în 
opri ținui efectuării într-un timp 
scurt a amplelor lucrări din cam
panie. In raidul nostru am in- 
tiim t. deck deocamdată in em
brion. declanșarea unor aseme
nea acțiuni. La Juoînesti. de 
pildă. organizația U.T.C. a si 
Început mobilizarea tuturor 
tinerilor din comune pentru a 
declara ziua de joi dreot ziua 
curățirii întregii suprafețe des
tinată pășunatului. în celelal
te comune pe care le-am stră
bătut organele U.T.C. se află 
încă în faza întocmirii unor pla
nuri.

Concluziile se impun de la 
sine. Dată fiind întîrzierea în
ceperii campaniei, e necesar ca 
toate forțele să fie mobilizate 
pentru înfăptuirea acestui o- 
biectiv, iar în această acțiune 
conducerile unităților, specia
liștii. organizațiile U.T.C. au un 
cuvînt hotărîtor.

mi;
IERI am e- 

fectuat un raid 
în cîteva coo
perative agri
cole de produc
ție din zona de

ctmple a județului Mureș, unde, 
pe lingă păioase. sfeclă de za
hăr, cartofi si alte culturi, se 
Întind, pe mari suprafețe plan
tațiile de pomi fructiferi și viță 
de vie. In majoritatea unități
lor vizitate se constată o dis
crepanță vizibilă în prestarea 
activităților epecifixM din livezi 
ti vil pe da o parte, ei cele de 
la culturile de cîmp, pe de altă 
parte. Starea de timp din pe
rioada precedentă a perm la ca 
lucrările în pomicultură și viti
cultură — bazate mal mult r* 
munca manuală — flfi ae desfă- 
eoare cu mal multă continuita
te. La C.A.P. Ceuayul de Cîmpla 
eu foat plantați cel 18M de tmi- 
lețl prevă2uțl în plan, mal sînt 
de descoperit doar două 
hectare de vită de vie pe rod,

uimind ca pe sue hectare să 
aa așeza parii ii să se afactuo- 
za legatul. în țeastă unitate ni 
a-a oferit. însă, o situația cu
rioasă : pentru eceat an s-a pla
nificat plantarea a 3 hectare cu 
viță de vie pe tarenul unda e-a 
defrișat vie veche, dar mi i-au 
primit creditele necesare, mo
ți vtodu-se că a lipsit doaznen- 
tația. Situația e confuză <1 ar fi 
cazul. credem, să fie studiată 
urgent da U.J.C.A-P.. pentru că. 
aga num afirme președintele de 
la Ceuesul de CtmgMe. in actaia- 
La campanie tocă nu a fost vă
zut pe acolo delegatul acestui 
tor uricol județean. Le aceeași 
unitate mai sint de arat 45 hec
tare de teren aerieni, de tesă- 
mintat M hectare cu sfeclă ce 
zahăr. 17 hectare cu ovăz, ne- 
m ai vorbind că nu a-a pus nici 
un cartof pe cele M hectare 
planificate. întârzierile se jus
tifică prin umiditatea exce
sivă a solului, ceee ce nu co
respunde decit în parte realită
ții- Din cele 15 tractoare, 
lucrau ieri De cimn. unul 
în rodaj, iar două au fost 
tate la transDorîiil pietrei 
tru amenajarea unui drum... De 
ce tocmai acum ?

Cooperatorii din Săbed mal 
au de arat 50 hectare din 420 
hectare planificate si au discuit 
doar M hectare din suprafața 
de M3 hectare prevăzute pentru 
însămințat ! Aici s-au plantat 
1000 puieți de pruni si s-au tă
iat coroanele pomilor, efectu- 
îndu-se Drăsitul si stropitul pe 
plantațiile vechi. Si la Rîciu, 
Sînpetru și Sinmartin, sînt a- 
vansate lucrările în livezi și In 
vii. La Rlciu au mai rămas 
doar 5 hectare de dezgropat de 
pe cele 31 hectare cu vie. iar în 
livadfi 8-a făcut transportul în
grășămintelor De 10 hectare.

La C.A.P. Ulies, însă, abia cu 
o zi în urmă a început dezgro
patul viei de pe cele 24 hectare, 
lucrările fiind încheiate numai 
în livadă. Nu s-a făcut bine re
partizarea brațelor de muncă, 
deoarece șl la culturile de cîmp 
întârzierile sînt mari : din to
talul de 745 hectare, numai 80 
eu fost însămînțate. Pe alocuri 
am văzut efi pe terenurile cu 
exces de umiditate se toloaea 
tracțiune animală la semănat șl 
grăpat. Este o soluție bunfi, care 
a dat rezultate satisfăcă
toare. Ea ar trebui extinsă șl 
la alta unități aflate în situații 
asemănătoare.

în zilele oare «u mal rămas 
din perioada optimă a campa
niei de primăvară, esențialul 
constă în organizarea riguroasă 
a muncii. Trebuie, de asemenea, 
«ă fie înlăturată neîncrederea 
în posibilitățile de intervenție, 
«i aceasta se poate faca cerce
tând flecara tarla, fleoare por
țiune de teren, pentru a acțio
na acolo unde se poată.

dintr-un umanitarism general, 
ci dintr-o rațiune practică : de a 
reda societății oameni utili, cu o 
conștiință civică dezvoltată.

Minorii internați la institutul 
de la Alexandria au posibilita
tea să termine 8 olase elemen
tare, sfi urmeze o școală profe
sională centru meseriile de tim- 
plar. manual și mecanic, tapițer, 
vopsitor și strungar. Există și 
cursuri de -calificare de scurtă 
durată pentru cei care au venit 
în institut la o vîrstă apropiată 
de majora-t. Școlile sînt orga
nizate după principiile învăță- 
mîntului obișnuit. Există săli de 
cursuri, material didactic, ate
liere etc. Minorii au posibilitatea 
să practice diferite sporturi, 
să-și dezvolte aptitudinile artis
tice (am vizitat muzeul institu
tului : macheta unui submarin 
executat de elevii de la cercul 
de navomodeli^m, o casă țără
nească din Maramureș, diferite 
diplome și cupe cîștigate la în
trecerile sportive și cultural-ar- 
tistice etc.). Cei merituoși la în
vățătură și însușirea meserie 
s5nt recompensați cu învoiri în 
oraș, la spectacole, sînt trimiși în 
vacante la părinți sau în tabără 
la mare. Minorii care înțeleg re
pede sensul faptelor comise îm
potriva societății, învață și se 
pregătesc pentru viață, .n-au sen
timentul claustrării. în biblio
teca institutului J-am cunoscut 
pe E. L., din Cluj. Curind ed va 
părăsi internatul ca absolvent al 
unei școli profesionale. în 
timpul discuției m-^a privit cu 
ochi senini și calmi șl m-a între
bat printre altele da<că nu știu 
cînd va avea turneu în Alexan
dria estrada bucureșteană.

Dar oeilaltl ? Și, ceilalți, „re
buturile" există. Explicația in
succesului atfi, după părerea noa
stră. «1 în marile lipsuri la însuși 
atatemul de funcționare al insti
tuției de acest gen. într-un ar
ticol precedent vorbeam despre 
tină ml Ion Dumitru. care a 
fugit de două ori din Inatitut. 
în prezent fiind anchetat 
pentru furt in bandă. Întrebam 
ahmd ce a Învățat minorul 
•Lei. de a-a apucat din nou să 
fure, care a fost comportarea Iul? 
întrebarea nu a primit nici !n 
timpul vizitei mele răspuns. Pro- 
feaorU «1 educatorii cu care am 
dtocutat nu-el aminteau de etL 
.-N« este pcaibll «ă-1 til minte 
pe fiecare-. Poate ci într^ade- 
văr. piwrtic nu este posibil să te 
ocunt de flecare delicvent în 
parte, «ă-1 cunoști bine. ai-I afli 
resorturile intime cape pot de- 

de 
Ini
ei

clama revenirea la starea 
puritate și generozitate, 
ti ale. dar atunci înseamnă 
organizarea activității de educa- 
tie nu este perfectă. Fiecare din-

3 nu 
fiind 
af ex
pen

r

ds 
în 

noi 
ac- 

pre-tiveze cadrele_______________
gătite, oameni cu multă experi
ență pe linie educativă — spu
nea tovarășul Ion Vlaicu. Iar 
unii n-au nici măcar studiile co
respunzătoare. Educatorii au 
cel mult liceul". Adaug faptul că 
unele cadre nimeresc aici întlm- 
plător. Este cazul unui tînÂr 
educator oare doar cu cîteva 
luni de zile in urmă era func
ționar la o întreprindere bucu- 
reș teamă de construcții. „N-a
vem nici măcar un psiholog" — 
continua directorul institutului 
de La Alexandria. „Noi avem 
însă un asemenea cadru" — ml 
se spune la Roșu. Este într-e.de- 
văr o încercare dar foarte ti
midă. De notat în conti
nuare, că volumul ,de activitate 
educativă, orele de educație pe 
care le țin educatorii, orele de 
dirigenție sînt puține, adică tot 
la nivelul unor școli obișnuite.

Afllnd că voi vizita cîteva in
stitute speciale de reeducare, ci
neva mă avertiza. Știți ce veți 
găsi acolo ? Niște tineri infrac
tori care fac „schimb de expe
riență" între ei. Este un punct 
de vedere sceptic pe care nu*l 
împărtășim. L-am notat to
tuși aici fiindcă această idee a 
apropierilor nepotrivite se 
dențiează și pe 
Delicvențli nu

_ _ _ evi- 
alte Dktnuri. 
sînt triațl da 

o comisie specială înainte de a 
fi trimiși aici — declară direc
torul institutului de Ia Roșu. 
Ne-au fost trimiși copii bolnavi 
(unii de epilepsie). Am f&aut rt- 
cutb, fiindcă fetele vin aici prin 
hotărire judecfitorească, dar fcn- 
deplinlrea unor formalități biro
cratice dureazfi uneori M ctte un 
•n da zile. In aceet timp cop Mul 
reopectiv nu ea te tratat cum 
m cuvine, iar ceilalți «Int da- 
ranjaU din activitatea lor-.

...Cele cHbvu puawte de vedara 
•xpune mal aua m vor un aetn- 
nal. Nu putem da soluții fata 
profiabrioate ; ae cere o agMdizft 
atent! a muncii educative ii a 
oonditlilar cari 
către forurile totelare gl iniție
rea unor măsuri printre minorii 
dollcvenți rare aînt „cazurile 
pierduta", iar recidiva după ter
minarea internării nu eate da loc 
o regulă cu procent.

o «las țin. da

VICTOR CONSTANTINESCU

•) începutul articolului în 
„Sdnteli tineretului- nr. fl 186.

A'j

Iei17,5 wl -4KLI

HIDRATEAZA Șl DEZINFECTEAZĂ EPIDERMA •CURĂȚA,
BUN MIJLOC DE DEMACHIERE (ÎNLĂTURA FAPTUL SI IM
PURITĂȚILE) • DA EMOLIENȚA Șl FRĂGEZIME TENULUI • 
CALMEAZĂ IRITATIILE • TENUL CAPĂTĂ UN ASPECT PROA5- 
PA, CATIFELAT Șl' PERMITE ETALAREA UNIFORMĂ A PUDREI 
SI A FARDULUI • SE FABRICA IN DOUA TIPURI i ROZ (blonde) 
6LEU (brunete), lai 17,75.



hCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MĂNESCU LA MOSCOVA
MOSCOVA — Corespondentul 

Agerpres. N. Cristoloveanu trans
mite : La 9 aprilie, Comeliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, care se află la Mosco
va într-o vizită oficială la invi
tația guvernului U.R.S.S., a fost 
primit de Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, au fost abordate pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
$i a colaborării multilaterale fră
țești dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii în Europa și în întreaga 
lume, al întăririi unității țărilor 
socialiste. Interlocutorii au fa- 
cut un schimb de păreri util a- 
supra unor probleme ale actua
lei situații internaționale, ala 
securității europene.

La convorbire au participat 
A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. il 
P.C.R., ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România la Mos
cova.

★
Corneliu Mănescu, ministrul 

«facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a fost pri
mit la 9 aprilie, la Kremlin, da 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U-R-S-S.

Cu acest prilej a avut loc 
într-o atmosferă prietenească 
un schimb de păreri privind dez
voltarea continuă a colaborării 
multilaterale dintre cele două

La pîacww <tae fxra JL*»” 
unde eran artewW ârapetefe da 
•ut aW p V wti W

V JLSA, g da aha ywnoa •»

Atac declanșat
de forțele patriotice 

asupra Saigonului
Pentru prima data hi 

cursul acestei luai, ferte- 
le Frontului National da 
Eliberare din Vietnamal 
de Sud au atacat marți 
noaptea Saigonal — re
latează corespondealQl 
agenției United Preu In
ternational.

Rachetele lansate de forțele pa
triotice au explodat in sectorul 
Gia Dinb, Ia numai 4 kilometri 
de centrul capitalei sud-vietna- 
meze, în apropiere de autostra
da strategică ce duce spre baze
le militare americane de la Bieo 
Hoa și Long Binh. Un pod si
tuat în sectorul unde au căzeS 
rachetele a fost avariat.

Tot în cursul nopții de marți 
spre miercuri, forțele F.N.E. in 
atacat cu mortiere instalațiile 
militare deținute de inamici in 
orașul Ban Me Thuot, în zona 
platourilor înalte.

Un comunicat al Comanda- 
mentului forțelor armate popu
lare de eliberare din Vietnamd 
de sud, difuzat de agenția de 
presă Eliberarea, relevă succe
sele obținute de patrioți ta ctuinS 
celor cinci săptămâni ale ofenii- 
vei declanșate Ia 22 februarie 
pe toate cîmpurile de lupți- în

■0 m tai șasea! pw 
1MKB de oMata seata ta-

•e at Tatua a ta w

Sesiunea Comisiei Iconomice 
a 0111. pentru Europa

„Aniversarea N. A. T. 0.
sub semnul pesimismului"

Un comentariu al agenției U.P.I.
aștrilor afaceri-

GENEVA. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Tj sediul Națiunilor Unite din 
Geneva, s-au deschis miercuri 
lucrările celei de-a 24-a sesiuni 
a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.

In cadrul dezbaterilor, Comisia 
va examina situația economică pe 
continentul european, rapoartele 
celor 12 comitete ale sale, pre
cum și pe cele ale Secretariatu
lui cu privire la reuniunea con
silierilor economici principali al 
guvernelor țărilor membre ale 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa ; cooperarea științifi
că și tehnologică, etc.

La lucrări participă delegații 
ale tuturor țărilor membre ala 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa- Delegația română 
este condusă da Mircea Mali ța, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Sesiunea a fost deschisă da 
ambasadorul Emanuel Treu, pre
ședinte al Comisiei în perioada 
1967—1968.

Partidpanții an păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucraina, 
Demian Korotcenko.

Reprezentantul personal al se
cretarului genera! al O.N.U., 
Martin HiH. a dat apoi citire 
mesajului adresat de U Thant, 
care subliniază rolul vital al co
misul or regionale în pregătirea 
celui de-al doilea Deceniu al Na- 

W^Brandt

despre apelul 
de la Budapesta 

înainte de a pleca spre Was
hington, după vizita de două 
zile la Ottawa, ministrul de ex
terne vest-gennan a declarat, 
ta cadrul unui interviu televizat 
că „este foarte important sa nu 
fie adoptată o atitudine negati
vă" față de conferința cu privire 
la securitatea europeana, propu
să ta Apelul statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Subli
niind că o asemenea conferință 
„trebuie pregătită serios, deoa
rece, In cazul ta care va avea 
tac, an trebuie să se admită 
eșecul ei", Brandt a spus că Jtn 
AneU de la Badapesta există 
oi xoiBBBt nomăr de principii 
ew care, ea peraonal, aed d ți - 
nle aeădeutaîe se pot identifica 
tam « MOBta durlKM 
asațaa cărasa ar trebui să aibă 
fee dmcuttt prealabile*’.

țiunilor Unite pentru dezvoltare, 
fleferindu-se la Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru Europa, 
secretarul general al Națiunilor 
Unite relevă că datorită ei ță
rile industrializate ale continen
tului nostru au învățat să coope
reze rodnic, îmbogățindu-și expe
riența mutuală. In cadrul Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa, subliniază U Thant, a- 
ceastă cooperare se dezvoltă în
tre țări avînd sisteme economice 
și sociale diferite. Faptul prezin
tă foarte mare importanță pentru 
promovarea progresului economic 
reciproc și contribuie nu numai 
la dezvoltarea și la instaurarea 
unor relații prietenești, ci și la 
salvgardarea securității lumii.

A urmat la cuvînt secretarul 
executiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, Ianez 
Stanovnik, care a schițat evolu
ția schimburilor între țările mem
bre ale Comisiei. El a relevat ne
cesitatea adoptării unei politici 
mai deschise în vederea promo
vării cooperării internaționale și 
a înlăturării obstacolelor existen
te în comerțul Est-Vest

In ședința de după-amiază, 
delegatul polonez a atras aten
ția asupra necesității ca R.D.G. 
să fie prezentă la activitățile 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa ca membru cu de
pline drepturi, ca un stat cu un 
potențial economic important, 
situat printre cele mai dezvoltate 
țări industrializate din lume. De
legatul U.R.S.S. a arătat, la rîndul 
său, că R.D.G. ocupă al 14-lea 
loo în lume și al 6-lea în Europa 
în ceea ce privește volumul 
schimburilor.

Trecîndu-se la alegerea Birou
lui sesiunii, delegatul Marii Bri
tanii a propus ca președinte pa 
reprezentantul Bulgariei, prof. 
Evghenii Mateev. Șeful delegației 
române, Mircea Malița, după ce 
a mulțumit președintelui Treu 
pentru aportul adus în conduce
rea trecutelor sesiuni ale Comi
siei, a susținut propunerea bri
tanică. Subliniind aportul repre
zentantului bulgar fa activitatea 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa în vederea acce
lerării progresului economic și 
social și a cooperării în cadrul 
acestui organism european, Mir
cea Malița a spus că delegația 
română încearcă un sentiment de 
satisfacție pentru faptul că prof. 
Mateev reprezintă o țară vecină 
cu care România întreține vechi 
relații de prietenie și coopezaro 
rodnică ta toate domieniile.

Evghenii Mateev a fost ales în 
nnanimitate ca președinte al Co-

...Joa, la șapte kilometri 
■ub aripile păsării de metal, 
se disting contururile dan
telate ale insulei Kiigen.

Din Sassnitz, portul prin
cipal al Riigen-ului, un fery- 
boat pleacă zilnic spre Sue
dia, străbătând marea în trei 
ore și ceva. Turbopropulsoa- 
rele navei aeriene reduc, 
însă, distanța la cîteva mî(- 
nute... Spre Stockholm, zbu
ram deasupra pămîntului lă- 
sînd în dreapta valurile Bal
ticii ce udă țărmurile Sue
diei, contorsionate în puz
derie de fiorduri, pe 7800 de 
kilometri lungime.

Peisajul alternează în cu
lori diferite : verde, albastru, 
alb... Din mijlocul nesfirșîte- 
lor păduri de conifere veșnic 
verzi se desprind pete mari 
albastre, indicînd prezența 
numeroaselor lacuri ale Sue
diei, dintre care unele consti
tuie adevărate mări interi
oare cum ar fi Wănnern, de 
peste două ori mai mare ca 
suprafață decît Luxembur
gul. Tabloul cromatic este 
întregit de albul imaculat al 
zăpezii, menținută încă pe 
porțiuni largi la început de 
aprilie, cînd iarna suedeză 
n-a luat încă sfirșit, primă
vara mai avînd de așteptat, 
In mod normal, aproape o

gășia In nuanțe multico
lore lalelele de pe tarabele 
pieței de flori. Nicăieri poate 
în lume n-ai să găsești atîtea 
fiori de vînzare ca în această 
țară nordică unde ta majo
ritatea lor se aduc cu avi
onul din diverse colțuri ale 
lumii. Ti se oferă flori nu 
numai in piața specifică din 
fața celebrei săli de con- 
serte „Konserthusei*, ci peafe 
tot, pe trotuare. Ml a-a spus 
că Suedia importă anual 
flori în valoare de 50 mili
oane de dolari. La prima ve
dere, cifra pare exagerată, 
dar o scurtă plimbare pe 
străzile Stockholm-ului, pline 
de magazine, tarabe și vln- 
zători ambulanți de florii îți 
spulberă îndoielile.

...Orașul cu străzi de beton 
sau apă rămîne în urmă. Un 
tren electrlo de mare viteză 
ne poartă spre Văsteras, ci
tadela industriei electrice 
suedeze. Concernul A.S.E.A., 
înființat spre sfîrșltul seco
lului trecut, numără 80 000 
de salarlați. dintre care 
marea majoritate lucreart la 
V ăst eras.

In 1914 a fost inaugurată 
prima linie ferată electrifi
cată din Suedia. AsiăiL peste 
90 la iută din tramp orturile

SUEDEZE
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„SURPRIZE" UNIVERSITARE BOLIVIENE
După valul de demonstrații 

revendicative studențești core 
au marcat în primele zile a e 
lui martie deschiderea anului 
universitar, autoritățile bolrvie- 
ne de resort au anunțat că in
tenționează sâ se preocupe o- 
tent de problemele acute ale 
vieții universitare. Presa din La 
Paz semnala din surse oficiale 
că „se pregătește o surpriză 
pentru stadenți-.

„Surpriza' nu s-a lăsat mult 
așteptată și ea nu este, citași 
de puțin, plăcută pentru tine
rii care populează amfiteatrele 
celor 8 instituții de învățămînt 
superior din Bolivia. A fost pro
mulgată o lege reglementind 
funcționarea universităților. Una 
din inovații este introducerea 
taxelor pentru fiecare examen 
susținut (pină acum, studenții 
plăteau aoar taxa de înscriere 
și de frecventă). Și, cum... o 
„surpriză' nu vine niciodată sin
gură, noua lege a funcționării 
universității aduce o reglemen
tare de natură sâ stîrneascâ ne
mulțumiri mult mai profunde 
chiar decît taxele piperate de 
examen. Legea prevede că se 
interzice, atît studenților cît și* 
cadrelor didactice sau adminis
trative din universități, „orice 
activitate care ar îmbrăca for
me de agitație", specificînd că 
guvernul poate interveni în u- 
niversități „ori de cîte ori va 
socoti necesar aceasta în in-

♦erex noț»onai'. Noua lege eVa 
privită în cercuri pole ce c - 
capitala bohvicrvă ca 
zerVind o veritabilă „loviră 
de forță* revefKJ»câriIor stader- 
țimii ae □ pâr a re o aurono» e. 
universitare. No-.-a — D.
preciazâ revista EL HEaAPO — 
pune capot în mod vrtaal șj 
oficial în Bolivia par+iopănî ® 
fective a studenților la trebu
rile universitare și term nâ cu 
vechea Tradiție hisoa no-a mec
cano, în virtutea căreia unrver-. 
sitatea era socotita un sanctuar 
cu autonomia respectară de au
toritatea de stat".

în fapt, autoritățile boirvie-e 
au diminuat pîrvâ aproape ae 
anulare, in ultimii cinci-sase an , 
autonomia universitară. Sub 
pretextai luptei împotriva „sub
versiunii" s-a încercat, prin me
tode dure, reprimarea mișcării

OrxKj&fx* dz» Wvrers.*Q*eo 
ba *â*n_*x3ereo credere»
s- por-*ne» ta crvwers-? pre
zerva coer“ or pe^-e ’s c«- 
ftaatne, ou dererut fcțre co- 

Noua lege ur—cneve, 
cx-pd toata aparenta*. să ocor- 
oe irtervenhitor repres.ve v.»- 
’□cre fundament purtdac"
cor» p'-x5 ocjm lipsea. Esta. 
î-sd xoc»-e prooaoî! că. de
parte de o- int.rtidc pe s’v- 
de*** no -e masuri de iich.îaare 
~tagahâ* a autonomiei urner- 
s ’are vor accentua nemultami- 
rue frămintone in rîndul 
stadențirmi si al universitarilor.

S-cr putea ca autorii ^sur- 
pr ze-or' amintite să aibă sur
priza reală de a constata că 
duritățile lor legislative ou e- 
fectal unui bumerang.

E. R

• PURTĂTORUL DE CU- 
VTXT aS Mfcatatenti 1A Afaceri- 

■ - - . BEC Coreene
a ăat publicității la Phenian o 
tâecâaraxăe ta lecămră ea inten- 
tuke eataeSMBae janoceze de a 
trece prin Etietâ proiertul de 
-J.e^e cu privire la controlul 
err.igrxUei si imigrației*. eu sco
pul de a ta:eu»fica repreeiu- 
r_’.e împotriva reridentilor co
reeni dn Japonia. transmite 
vrenl_a A.C TC. Această lege, 
se arată ta declarație, are drept 
sron reprimarea drepturilor 
natxmaie democratice ale rezi- 
dentilor coreeni din Japonia. 
Totodată, prin această lege, se 
stiouLează dreptul autorităților 
japoneze de ■ -desemna" pe cei 
care urmează să fie ..expulzați**, 
cu scocul de a trimite numeroși 
rezidcaiu coresii din Japonia 
ta Coreea de sud.

Seminar african

pentru problema tineretului
La Accra a fost dată p«b tic ițiți j re za laț la adoptată de parti

cipants! la cel de al doilea seminar african pentru problema 
tineretului. Aeest document lansează un apel la acțiuni comune 
organizațiilor de tineret din țările independente ale continen
tului și subliniază necesitatea creării anei organizații de tineret 
pan-africane. Partlclpanțil la seminar, se menționează ta re
zoluție, au condamnat regimurile rasiste din R.S.A. fi Rhodesia 
fi aeele țări care acordă sprijin acestor regimuri.

La lucrările celui de al doilea seminar african, au participat 
reprezentanți din 21 de țări africane, precum și ai unor organi
zații internaționala printre oara fi U.N.E.S.C.O.

• POSTUL DE RADIO PA
KISTANEZ a anunțat că noul 
președinte al tării, generalul 
Yahia Khan. studiază posibilită
țile de schimbare a vechiului 
sistem electoral, stabilit de Con
stituția nromulgată în 1962. 
(Schimbarea acestui sistem, în 
virtutea căruia președintele 
statului si membrii Adunării 
Naționale erau ale«i de un co
legiu electoral, a fost, după cum 
se gtie. una dintre principalele 
revendicări susținute în cursul 
manifestațiilor împotriva admi
nistrației Iul Ayub Khan).

S-a anunțat, de asemenea, că 
guvernul pakistanez va prelua 
administrarea consiliilor dis
trictuala al comamaile car a nu 
funcțieneazl ta mod eficient

sloiul rq-t
• LA I APRILIE a aoait la 

Moscova tatr-o vizită neoficială 
Ivan Basev. ministrul afacerilor 
externe al R.P. Bulgaria. El a 
fost întîmptaat la aeroport de 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko.

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
DIN S.U.A. s-a ridicat în luna 
martie la 3,4 la sută din totalul 
forței de muncă a tării, a anun
țat Ministerul Muncii. O creș
tere deosebită a șomajului s-a 
înregistrat în această lună în 
rîndul tineretului, atingind ci-

lună. Aeroportul internațio
nal Aarland se află la circa 
30 de kilometri de Stockholm. 
Autostrada trece prin păduri 
de conifere intrînd în zona 
Industrială a orașului, care, 
te întîmpină cu blocuri din 
oțel șl sticlă. Clădirile mai 
vechi, în stilul specific al 
nordulnl, cu ziduri vișinii, 
se văd cu deosebire spre 
centrul orașului. Primă
ria, clădire monumenta
lă construită In al trei
lea deceniu al secolului 
nostru, amintind ca arhitec
tură de palatele venețiene 
ale Renașterii, are pereții tot 
din cărămidă vișinie ca aco
perișul vernil, ca mai toate 
casele vechi din StockbolVi.

Orașul este clădit pe 12 
insule legate între ele prin 
42 de poduri. Ultimul din
tre acestea, construit cu doi- 
trei ani In urmă, măsoară 
12 km. Marea, ca nave trans
oceanice sau tramvaie plu
titoare. ancorate la marginea 
de stradă, se interferează 
pretntindeni în decorul ca
pitalei suedeze, denumită, pe 
bună dreptate „Veneția Nor
dului".

Strada suedeză cu pasaje 
aeriene sau subterane, pen
tru a nu stînjcni circulația 
moța, respiră prin toți porii 
imaginea orașului secolului 
nostru, ilustrată de uriașe 
firme multicolore din tubnri 
cu neon. Nani centra comer
cial, din mijlocul căruia țâș
nesc cițiva zgîriie-norl din 
beton și sticlă, adăpostind bi
rourile unor mari societăți 
și bănci, este Impresionant 
prin arhitectura sa ultramo
dernă. Alături de „superma- 
gazine“ lșl etalează gin-

ferovlare ale țării utilizează 
tracțiunea electrică. Toate 
locomotivele electrice aflate 
în serviciu sînt fabricate in 
uzinele A.S.E.A. Echipament 
pentru centrale electrice și 
transport de curent, mașini, 
unelte cu reglare automată, 
calculatori electronici, as
censoare automate, reactoare 
atomice — constituie o parte 
din lunga listă de produse 
ale Întreprinderilor A.S.E.A, 
Tocmai de aceea nu este de 
mirare că uzinele din Văste- 
ras primesc curent de la 
centrala atomică din locali
tate, construită tot de 
A.S.E.A...

Upsala, aflată la 70 kilo
metri de Stockholm, repre
zintă Ia prima vedere con
trariul Văsteras-ulul, fiind 
celebră prin tradiția sa cul
turală. Aici se găsește vestita 
universitate fondată în 1477, 
cu biblioteca sa de valoare 
Incalculabilă, cuprinzînd pes
te un milion de volume și 
aproape 30 000 de manuscrise, 
printre care „Codex Argen- 
tus“ sau „Biblia de argint 
gotică*' ocupă locul de onoa
re. Dar Upsala, on Înfățișa
rea sa medievală, dominată 
de turlele de 120 de metri 
ale marii catedrale, este, la 
rîndul el, și un important 
centru industrial, cu fabrici 
de tramvaie, autobuze și bi
ciclete și un mare complex 
poligrafic.

La Upsala, împletirea din
tre nou șl vechi, prezentă 
peste tot In Suedia, lese Insă 
în evidență cu mal multă 
pregnanță, subliniind armo
nia tradiționalului cu mo
dernul, atît de caracteristică 
vieții de azi a aceste! țări.

ION GIURGIU

SPRf UI RfGIM
CIUL h GNW?

• INTR-UN MESAJ RADIO
TELEVIZAT, noul președinte al 
CMiilinlni Național de Elibe
rare din Ghana, generalul Wal
ter A. Afrifa, a afirmat că nu 
va interveni nici o schimbare în 
politica internă șl externă a 
țării. El a declarat că nnul din
tre obiectivele Consiliului Na
tional de Eliberare este trecerea 
la an regim civil și a precizat 
că activitatea partidelor politi
ce ghaneze va fi permisă înce- 
pînd de la 1 mai.

„iIRBUS** SUB PRTSIUm
TIMPULUI...

• DIN SURSE GUVERNA
MENTALE pariziene, citate de 
agenția U.P.I.. s-a aflat că Fran
ța va cere Marii Britanii să a- 
dopte o hotărîre rapidă cu pri
vire la soarta realizării Air- 
b tis-ului anglo-franco-vest-ger- 
man. Cererea în acest sens va 
fi prezentată de ministrul fran
cez al transporturilor. J.-*an 
Chamant. care se va întîlni joi 
Ia Londra cu ministrul britanic 
al tehnologiei. Anthony Wedg
wood Benn, și cu Claus von 
Dohnanye. secretar de stat la 
Ministerul Economiei al R.F.G. 
Franța și R.F.G. sînt hotărîte 
să continue realizarea airbus-u- 
Iui, chiar dacă Marea Britanie 
intenționează să abandoneze 
proiectul.

Conțin uindu-și vizita în 
Marea Britanie, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea, a 
acut întrevederi cu personali
tăți ale vieții culturale și ști
ințifice în orașele Cambridge 
și Manchester. In Londra, el 
a purtat convorbiri la „Bri
tish Council* și la „Centrul 
Marea Britanie—Europa de 
răsărit*.

fra de aproape 100 000 de șo
meri. Potrivit datelor oficiale, 
numărul absolut al șomerilor 
s-a ridicat în luna martie la 2,7 
milioane.

Regele Hussein al Iordaniei, 
care se află într-o vizită oficială 
de trei zile în S.U.A., a avut 
marți o întrevedere cu secretarul 
de stat William Rogers. La sfîr- 
șitul întrevederii, regele Hussein 
a refuzat să facă vreo declarație 
în legătură cu problemele dis
cutate.

Tot marți, suveranul iordanian 
a avut o întrevedere cu preșe
dintele Nixon.

FRANȚA: „CAMPANIA 
REFERENDUMULUI*

Întreaga viață politică franceză este dominată de campa
nia electorală in vederea referendumului din 27 aprilie asu
pra reformei regionale șî transformării Senatului.

Se așteaptă cu interes declara
ția radiotelevizată pe care pre
ședintele de Gaulle urmează să 
o facă joi seara, după ce va pre
zida o ședință a Consiliului de 
Miniștri.

FRANJ A. — Vedere oerianâ a portalul Brest

înfruntările de opinii se mani
festă atît în privința ansamblului 
legii supuse referendumului, cît 
și a anumitor detalii. Alocuțiunea 
de marți a primului ministru, 
Couve de Murville, care a soli
citat sprijinirea largă a reforme
lor inițiate de guvern, este con
tracarată de luările de atitudine 
ale altor personalități politice. 
Cu toate că a anunțat că își va 
preciza poziția definitivă la 14 
aprilie, Valery Giscard d’Estaing, 
președintele republicanilor inde
pendenți, al doilea partid al ma
jorității, a publicat marți și 
miercuri în ziarul „l’Aurore** 
două articole în care apreciază 
că reforma regiunilor are unele 
lipsuri fundamentale.

Marți seara în cursul dezbate
rilor din Senat, mai mulți sena
tori au luat atitudine împotriva 
reformelor, ceea ce a atras o re
plică vehementă din partea se
cretarului de stat pentru proble
mele informațiilor, Joel Le Theu- 
le, după care ședința a fost sus
pendată.

UN NOU DULL
DL ARTILERIE LA SUEZ

După schimbul de'focuri care 
a avut loc marți în zona cana
lului de Suez, pe un front de a- 
proximativ 80 de kilometri, între 
unități ale R.A.U. și trupe israe- 
liene, a fost semnalat un nou duel 
de artilerie în noaptea de marți 
spre miercuri în aceeași regiune. 
Potrivit relatărilor transmise de 
agențiile de presă, ambele părți 
se acuză reciproc pentru declan
șarea ostilităților.
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