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Hotărirea Consiliului de Mi
niștri ca, în condițiile anului a- 
cesta, pe ogoare Ziua muncii să 
fie sărbătorită prin muncă, a a- 
vut un puternic ecou în rîndurile 
mecanizatorilor — aceste pîrghii 
hotărîtoare ale campaniei — ale 
țărănimii cooperatiste, specialiști
lor și lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat, determinînd 
o mobilizare generală a forțelor 
de care șe dispune, un ritm de 
muncă superior. Aceasta o dove
dește faptul că în zilele din urmă 
suprafețele înSămînțate cu po
rumb, cartofi și unele culturi le
gumicole au crescut mult, — în 
județele Bistrița-Năsăud, Brăila, 
Constanța, Tulcea, Ialomița, Ga
lați, Ilfov, Satu 
Alba și Bihor, în 
perative agricole

Mare, Vrancea, 
numeroase coo- 
și întreprinderi

agricole de stat din alte zone ale 
țării, lucrarea fiind practic înche
iată. îndrumarea imediată a trac
toarelor și atelajelor către unită
țile deficitare a dat posibilitatea 
menținerii unui ritm alert la însă- 
mînțări. Duminică dimineața, de 
pildă, patruzeci de tractoare de la 
secțiile de mecanizare Vlăduleni, 
Cioroiu, Dobrosloveni și Fărcașele 
— s-au îndreptat către ogoarele 
cooperatorilor din Fălcoiu. „Noi 
am isprăvit semănatul aseară, re
marca șeful secției de mecanizare 
Vlăduleni, și am venit în ajutorul 
celor de la Fălcoiu unde mai sînt 
de semănat circa cinci sute de 
hectare. Oricum, cu forțele exis
tente vom fi gata în cel mult 
trei zile".

Nici nu apucaseră să ajungă în 
tarlalele unde vor lucra, nici nu

aflaseră dacă le-au fost create 
condiții de cazare, de hrană și 
șeful unei secții de tractoare, în 
numele „ortacilor" săi, al lui 
Constantin Dănăvoiu, llie Voinea, 
Gheorghe Monicea și al celorlalți, 
se angajează ca „în cel mult trei 
zile vom fi gata". Oricum ar fi a- 
preciat, exemplul nu este izolat, 
în județul Bacău, cîteva sute de 
atelaje din unitățile agricole de 
șes au fost îndrumate către coo
perativele agricole de deal cu su
prafețe mari nemecanizabile. In 
Teleorman, aproape opt sute de 
tractoare s-au deplasat la unită
țile rămase în urmă cu lucrările 
din actuala campanie. Asemănă
tor, în județele Dolj, Arad, Vaslui, 
Buzău și Vrancea.

GH. FECIORU I 
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PE TRASEUL UNEI ACȚIUNI PRIVIND

ÎNGRIJIREA
UTILAJELOR

Abia intrăm într-o secția ■ 
Uzinei de prelucrare a maselor 
plastice din Iași și vedem cite va 
inscripții : „Această instalație
este* în grija uteciștilor!“ \e 
apropiem de utilajele respec
tive și constatăm că sînt mai 
curate, au o strălucire mai pu
ternică, funcționează parcă mai 

4țră eforturi, fără încordări.
— După cum vedeți, ni v a- 

dresează DUMITRU ILIȘESCU. 
secretarul comitetului coordona
tor U.T.C.. este o acțiune a or
ganizației U.T.C. de la noi. Fa 
a fost declanșată la începutul a- 
r.ului și reliefează o parte din e- 
forturile noastre pentru sporirea 
aportului tinerelului la îndepli
nirea sarcinilor de plan al între
prinderii. Pină in prezent, un nu
măr de 44 mașini au fost luate

de tineri m ior, «
jîndu-se prin ăcestt si le 
treze permanent iatr-o cobSt*** 
stare de fvncAifmve.

Inițiativa U-T.C. a
întrunit aprecierile ..jiantrue ale 
maiștrilor și întinărilor, ale con
ducerii întreprinderii, spripml 
acestora. Ea venea «țp înlăture 
una din deficientele perpetuate 
în hmp și care își lăsa serioase 
amprente asupra ritmului înde
plinirii sarcinilor uzinei.

— Acțiunea e deosebit de rod
nică, pe declaja,EDI TOPER- 
ȚErt, șef de linie in cadrul pri
mei secții. înainte, la noi, îngri
jirea, păstrarea și întreținerea 
mașinilor se desfășurau în mod 
nesatisfăcător, superficial. Dimi
nuarea răspunderii era favorizată 
și de un anumit specific al mun-

CATEDRA ȘCOLARĂ

IN CELE DIN URMĂ 
TOTUL DEPINDE 

DE DIRIGINTE
MASA ROTUNDĂ

A „SCÎNTEII TINERETULUI"

OMBrOiV ’**■ 
sâ tncsrze c pcr&ăiA

A=« v £-:tâte
oLa, c.*-j, jăfadcâ re
perele se scJeis-bd foc.^e de*. 
Prin acțiunea organizației U.T.C. 
aeeiafi îlsăr rc'punde p^-aessent 
dr o mașină, indifer&rf kt'
crmza m nu pe ca in ritu rr* 
pecri'rH mu in zilele ce urmează 
Astfel, nu i»*j zzte t ciobii ra
ționamentul lucrat azi pe o
mașină dar. nu o quiaț Itșuiea. 
fiindcă cine știe cînd o să mai 
lucrez pe ea". Responsabilitățile 
fiind precise, rezultatele sînt fl 
ele mult îmbunătățite.

Am parcurs întreaga uzină și 
am putut constata că, într-adevăr, 
între starea mașinilor îngrijite de 
tineri și starea celorlalte există 
o diferență vizibilă. Utilajele 
luate de tineri spre îngrijire sînt 
curate, bine întreținute, fapt care 
influențează pozitiv randamentul 
lor.

O asemenea acțiune aflăm că 
se desfășoară și în alte două în
treprinderi din Iași : la Fabrica 
„Țesătura" și la Fabrica de anti
biotice.

•— La Fabrica de antibiotice, 
ne spune GHEORGHE MACO- 
VEI, secretarul comitetului mu
nicipal, acțiunea se desfășoară 
mai bine, deoarece pentru or
ganizația U.T.C. de aici ea re
prezintă o reluare și o materia
lizare a unei inițiative din anii 
trecuți. Tinerii de aici au mai 
multă experiență. La Fabrica 
„Țesătura", tinerii au luat în pri
mire 84 de utilaje, mare parte 
din produsele obținute de între
prindere peste plan pină în pre
zent provenind de pe aceste 
mașini.

Ne imaginăm un permanent 
schimb de păreri între organiza
țiile U.T.C. din cele trei între-

ION CHIRIC
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Reluăm discuția, întreruptă I 

cîtva timp, despre ora de di- I 
rigenție. O facem dintr-o ne- 
cesitate: ora de dirigenție are I 
din ce în ce o pondere tot mai I 
însemnată în procesul educa
tiv din școală. Ea polarizează I 
interesul profesorilor îneît la I 
ora actuală discuțiile despre " 
dirigenție sînt1 acceptate cu u- ■ 
șurință. ba chiar solicitate și ■ 
provocate. Despre o asemenea - 
discuție, purtată recent la Ti- | 
mișoara, ne propunem să re
latăm. Menționăm că ea a ur- ■ 
mat unei ample analize făcute I 
pe aceiași temă de Comitetul ■ 
județean Timiș al P.C.R. și al _ 
cărei ccoy s-a' resimțit pro- I 
fund în discuția noastră. Si- I 
gur, fiind o „masă rotundă44 * 
am formulat întrebări, am pri- . 
mit răspunsuri — nu numai la I 
întrebările noastre, ci și al- I 
tele pe care și le pun dirigin- 
ții. Cum nu este posibil să re- . 
producem tot ce s-a discutat, I 
operăm o selecție conduși fi- I 
ind de frecvența cu căițe s-au 
ridicat unele probleme, de a- I 
cuitatea cu care se impun al- | 
tele în viața școlară.

CONDIȚIA DE A Fl A 
DIRIGINTELUI — CREAȚIA

I
I

Discuția a debutat cu un a- 
devăr care nu mai necesită co
mentarii — formulat astfel de

LUCREȚIA LUSTIG
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. .a U-a)
Tăietori de lemne din întreprinderea forestieră Gorf 

Foto: FL. ROȘOGA

Iași — vedere generală spre noua Fabrică de panificație și spre cea de ulei
Foto: SORIN DAN

STUDIOUL ARTISTULUI 
AMATOR-0 FRUMOASĂ 
REALITATE FICTIVĂ

în anul 1063, una din tipări
turile Casei Centrale a Creației 
Populare intitulata ..Studioul 
artistului amator* ridica proble
ma îndrumării metodice de spe
cialitate a formațiilor artistica 
de amatori, ca îndatorire cen
trală a activității caselor crea
ției populare. Intr-o introducere 
de citeva pagini era semnalați 
— printre altele — necesitatea 
creșterii calității artistice a 
spectacolelor amatorilor „ca 
urmare a sporirii exigenței pu
blicului spectator care, familia- 
rizindu-se cu valorile arteL și-a 
format criterii mai sigure de a- 
preciere estetică, cit și ca ur
mare a faptului că arta de ama
tori a preluat, pe lîng£ artele 
populare tradiționale. artele 
culte". Erau indicate în conti
nuare mijloacele prin care s-ar 
fi putut realiza aceste cerințe 
impuse de noua etapă.

Pentru ridicarea acestor ac
țiuni pe o treaptă superioară.
caracterizata prin continuitate, 
se propunea înființarea Studiou
lui artistului amator ce urma să 
funcționeze pe lingă casele crea
ției populare sau palatele de 
cultură din centrele de re
giune și pe lingă casele raio
nale de cultură.

Studioul era conceput ca ..un 
centru de schimb de experiență

NOU TIP DE 
MOTOR ELECTRIC 

DE 15 KV
L* Uzina „Electromotor" 

din Timișoara a fost asimilat 
în producția industrială un 
nou tip de motor electric de 
15 KV., cu o turație de 1 5M 
rotații pe minut, destinat ac
ționării unor mașini din in
dustria textilă.

Realizat pentru prima dată 
în (ară, de către specialiștii 
uzinei, noul motor atinge pa
rametri tehnici și funcționali 
comparabili cu cei ai motoa
relor similare din alte țări. 
Este al 5-lea tip de motor e- 
lectrio intrat în producție 'de 
serie, In acest an la Uzina 
,,Electromotor" din Timișoa
ra.

In primele 4 luni ale anu
lui, producția de motoare e- 
lectrlce a uzinei timișorene a 
creecut cn peste 25 la iută, 
față de aceeași perioadă a 
anului treout.

Literaturo este zona cultu
rii fârâ spectacol și se caută I 
recompense. Scriitorii trag I 
după ei pe rotile un vis cu 
aplauze. „In căutarea mare- I 
lui public' e un titlu real. | 
Dar cine e „marele public ?' 

întîlnirile cu cititorii sînt I 
la mare preț. Nu există scrii- | 
tor român care sâ nu se fi 
întîlnit măcar o dată cu citi- I 
torii săi. în ce scop ? într-un 1 
scop care — inițial -* a - 
marcat o semnificație : cu- I

MARELL i

între instructorii formațiilor ar
tistice de amatori, un centru 
metodic prin mijlocirea căruia 
artiștii profesioniști transmit 
cunoștințe de specialitate artiș
tilor amatori. în scopul ridicării 
artei de amatori pe o treaptă 
calitativ superioară-".

Au trecut șase ani de la apa
riția aceslui îndreptar și mulți 
ar putea spune că reamintirea 
ideilor pe care le conținea nu 
ar maj avea nici un rost acum, 
cunoscute fiind schimbările in
tervenite în ultima vreme în a- 
cest domer.iu : apariția de ar
tiști amatori și în alte sectoare 
ale artei (concludente din acest 
punct de vedere sînt cele două 
manifestări republicane organi
zate pentru prima oară în a-

cest an șl anume : festivalul ci
neaștilor amatori și prima 
poziție a fotoamatorilor), care a 
făcut ca noțiunea de studio al 
artistului amator, așa cum fu
sese concepută inițial, să nu 
mai fie suficient de cuprinză
toare ; creșterea numărului for
mațiilor artistice, care a dus 
la insuficiența metodelor de in
struire preconizate la început ; 
necesitatea înființării caselor 
județene de creație și — ca ur
mare — accentuata fluctuație 
de cadre din ultima vreme etc.

Le-am reamintit totuși, pe de 
o parte pentru că vom încerca 
să privim realizările de pină 
acum, raportîndu-le la aceste 
indicații inițiale, iar pe de altă 
parte pentru că, de fapt, ideea

unui studio al artistului amator 
nu s-a perimat ; ea rămîne va
labilă — urmînd numai să fie 
adaptată noilor cerințe.

Am ales pentru ancheta noas
tră municipiul BUCUREȘTI 
și județele JLFOV, BRAILA si 
GALAȚI — rezultatele cercetă
rilor dezvăluind realități dife
rite.

Cea mai veche tradiție a stu
dioului artistului amator 
am întîlnit-o la București. 

Directorul Casei creației popu
lare a municipiului București, 
tov. Alexandru lancuîescu, a a- 
firmat că un asemenea studio

SABINA CARAUȘU

(Continuare in pag. a IlI-a)

; PUBLIC ? i 
| de SÂNZIANA POP j 
t noașferea reciprocă de fond.

IUn dialog pertinent de pro- I 
fesii este totdeauna plin de I 
urmări. Dintr-o discuție li
beră și spontană se poate I

I învăța. Dar tocmai sponta- I 
nul acestor întîlniri s-a pier
dut. Cineva a avut ideea că I 
o întîlnire cu scriitorii e un I 

| act ce poate deveni profita
bil pentru activitatea artis- I 

Itico-distracfivc* a unui colec- I 
tiv. Pe nevăzute, pe nesim
țite, publicului natural i s-a I 

[substituit un public de cir- I 
cumstanțâ, n-a mai contat 
calitatea discuțiilor ci can- I 

Ititalea de auditori, ambiția I 
maximă fiind în cele din ur
ma numărul de participant!. I 

IAșa că, situația scriitorului I 
este, mai ales, aceea de a 
se afla în fata unui amfitea- I 
tru umplut la refuz, cu o I 

Imasă pasivă care așteaptă
apariția scriitorului ca pe-a I 
unui scamator prestidigita- I 

Itor. Evident, iluzia se pierde
din primul moment. După I 
scurte tendințe de concen- I 

| » (Continuare în pag. a V-a) |

PRIMĂVARA
ANOTIMPUL AMENAJĂRII 
BAZELOR SPORTIVE

Nu spunem o noutate: nu poți 
Dractica aproape nici un fed de 
sport dacă n-ai unde, dacă n-ai 
spațiul necesar, dacă n-ai — 
ceea se numim in termeni con- 
sacrati — baze sportive. O de
monstrație a necesității mișcării 
in aer liber, a necesității împli
nirii pasiunii tinerilor pentru 
sport, nu. credem că mai trebuie 
făcută.

Dacă raportăm nevoia acută 
de haze sportive la investițiile 
făcute de către stat ajungem 
la concluzia că aceste eforturi, 
oricît de susținute, n-au putut și 
nu pot acoperi în ritmul cerut 
necesarul. Un cîmp nelimitat de 
acțiune au In acest domeniu 
Inițiativele locale, ale organe
lor obștești fi de masă oare, cu

forțe proprii, pot contribui la 
creșterea patrimoniului mate
rial al sportului. Cîteva date sta
tistice pe care le vom consemna 
mai jos, arată că două sectoare 
foarte importante, care asi
gură sportului baza de masă 
— SATUL și ȘCOALA — 
au o insuficiență acută de baze 
sportive. Potrivit unui sondaj 
recent, spre exemplu, asociațiile 
sportive sătești (C.A.P.. I.A.S.,
I.M.A.) -— nu sînt incluse șco
lile — dispun, la ora actuală, de 
1924 baze sportive cu următoa
rea structură : 1433 terenuri de 
fotbal, 131 de handbal, 287 de 
volei, 5 de baschet, 68 popicării 
51 o sală de tenis de masă. Dacă 
facem o socoteală simplă — 
■vlnd ta vedere că după noui

organizare teritorială există 
2 706 comune, cu o populație. în 
medie, de 4 580 de locuitori — 
vom ajunge lesne la concluzia 

’ ca în mediul rural revine o bază 
sportivă la cîteva mii de locui
tori. Insuficiența bazelor spor
tive e și mai acută în școli.

Problema amenajării unor 
terenuri, a unor spații pen
tru practicarea sporturilor 
revine în discuție în fiecare an 
în ajunul reluării activității în 
aer liber. Ea întrunește teoretic 
sufragiile tuturor factorilor de 
răspundere dar, în planul fapte
lor. șe menține încă undeva în
tre dorință și înfăptuire. O adu
cem acum din nou în discuție 
fi fiindcă «-a daschia sezonul 
sportiv în aer liber și fiindcă

organizația U.T.C. a fost inves
tită cu îndatorirea de a je 
ocupa sub toate raporturile, de 
dezvoltarea, organizarea și des
fășurarea activității sportive 
pentru tineret. Interesată să va
lorifice toate posibilitățile ce 
i se conferă, organizația U.T.C., 
în recenta Chemare, a stabilit 
ca un volum‘-important. în an
samblul acțiunilor de muncă 
patriotică, să-1 ocupe AMENA
JĂRILE SPORTIVE. Organiza
țiile U.T.C. au acumulat, în a- 
ceastă direcție, o experiență po-

VASILE CAbLLEA
VIOREL RABA

(Continuare In pag. a V-a)
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* „Vremiri 
Speisart". un 
Hoffmann.
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0 COMEDIE DUPĂ 2400 DE ANI
UN OM DE ȘTIINȚĂ ROMÂN PROPUNE O

După imensul succes obți- 
■ .aut cu „Hanul din Spessart" 
1 și „Copiii minune**. Kurt Hof- 
I tmann a devenit anul din nu- 
I mele „de afiș** ale filmului 
I European, fiind — Incontes- 
I tabil — primul regizor al ci

nematografului vest-german. 
Chiar dacă nu egala valoa
rea celor două filme aminti
te, „Fantomele din Spessart" 
realizarea următoare, 
menținea la un nivel artis- 
,ic ridicat. Nu aceleași cu
vinte se pot spune și deepre 
„Albă ca zăpada și cei șapte 
înltimbancri și —- și în spe
cial — ,tDr. Prătorius" filme 
2are au rulat pe ecranele 
noastre. Dintre ele, primul 
era o operetă fără pretenții 
iar al doilea o melodramă in
sipidă.

întoarcerea regizorului Ia 
..uneltele sale", comicul sar
castic, e încercată acum pe 
motivul vechiului succes : 
peripețiile briganzilor din 
Spessart.

Tema filmului, net antirăz
boinică, pe care o tratează 
Hoffmann acum, nu mai este 
servită la „temperatura** din 
precedentele opere. De-

vlne ostentativ vizibil exerci
țiul în sine. comicul — în 
ciuda verve! interpreților — 
nu depășește condiția lejeră 
a spectacolului revuiitic oa
recare. Racheta celor trei 
fantome își poartă mucaliții 
pasageri (piua incintă torul 
personaj feminin interpretat 
de Liselotte Pulver) prin se
cole. înainte si înapoi, de la 
preistorie și evul mediu pină 
intr-un probabil an 2067. pro
babil nu ca dată calendaris
tică ci doar ca atmosferă si 
problematică (opțiunea răz
boi sau pace nu-i nici atunci 
rezolvată). De fiecare dată 
un același pretext : îndrăgos
titele sint părăsite de cel ales 
din cauza războaielor. Ca 
să alunge din monotonia u- 
nor situații care se repetă 
cu o exasperantă fidelitate 
de la secvență la secvență, e 
introdus songul — cintece ta 
care se pledează cam neu
tral pentru pace — Si o lun
gă secvență de lirism fală ta 
care sint amestecate : o cen
tură de castitate, un c.y. aler 
în armură care pleacă intr-o 
cruciadă, un trubadur spe
cializat ta a tine locul soți
lor plecați in lupte si un con
curs de lieduri care sfirșeau 
în ritmul îndrăcit al muzicii 
ușoare con tempo rane.

Ca «ă nu avem dubii

I SOLUȚIE A PARADOXELOR LOGICO MATEMATICE
O serie de recenzii, apărute 

în ultimele numere ale revis
telor Scientia, II Dialogo, fi 
International Philosophical 
Quarterly, precum fi numirea 
ca profesor onorific al Institu
tului de Înalta studii umaniste 
din Urbino șl ca membru al 
Academiei mediteraneene din 
Bologna, ne-aa determinat 
solicităm tovarAșnlnl ANTON 
DUMITBIU, șef de sectar la 
Centrul de logică. ua in
terviu pe tema lucrării ce a 
«Urnit un atît de viu Interes 

lumea fUoxafUor fi legicie-

• Fabrica de strunguri 
Arad a omologat recent trei 
noi tipuri de strunguri'S.N.A. 
450. S.N.A. 500 si S.N.A. 500, 
strunguri de mărime mijlo
cie, al căror lot zero a și fost 
dat în exploatare. Destinate 
prelucrării diferitelor piese 
în universal sau între vîrfurl, 
atît în cazul unicatelor cit și 
în cazul aeriilor mici sau mij
locii. ele pot face următoarele 
Operațiuni ; strunjirea longi
tudinală cu avans manual 
sau mecanic, găurire cu a- 
vans manual sau mecanic, fî- 
letarea cu filet metric, whit
worth. modul sau Diametral 
Pitch. Toate cele trei tipuri 
de strunguri 4nt acționate 
de motoare de 7.5 kw.

• Uzina de utilaj petrolier 
Tirgoviște a execute! șl omo- 

■loaat recent fiandfia 
Icțieă S. G. — IM. Venită în 
sprijinul geolcz rariania 
electrică staționară «ate des
tinată executârij forajelor ta 
carotaj mecanic continuii. In. 
-copul detectării de mb- 
stanțe minerale utile, solidfc. 
Ea Doate executa găuri ver
ticale sau înclinate, ta cadru? 
lucrărilor miniere subte
rane sau de suprafață. Adta- 
cimea maximă de forare este 
de 250 metri, cu un diametru 
initial al puțului de 100 mm 
si cel final de 38 mm.

ST. GANESCU

putem 
(‘umpuru

_ __ ________ si 
nostalgia dupi ..Copie minu
ne" $i ..Hanul din Spesaart" 
să ne chinuie In continuare, 
finalul aceitei comedii deco
lorate are frifca 3i liropul 
tradițional al operetei de alti 
dată, atenuind la maximum 
si cele dteva accente satiri
ce de bună calitate exiiîente 
ici-calo In cuprinsul narațiu
nii.

TUDOR STANESCD

Interesai manifestai față d® 
„Soluția paradoxelor logico- 
tnaicmafite- — ne declară in
teri oca tarsi — confirmi juste
țea orientării feoid noastre de 
logică, condnsi de acad. Atba- 
na^e Joja, cpre reconsiderarea 
■oefidL a teoriei cnnoaitertl 
grecești -

— Sint tnulțl est caro nu în
cercat si ofere sorții acestor 
paradox® ♦

— MM. Problema • utrem de 
impartas:! pom*" gindirea le
gici la geaeraL pentrn male- 
nalică ta specftaL Căci, dacă 
gindirea • capabilă să-|i ean- 
■ Irwiaacft Maturi coniradieiii 
iBeluciatalls. din care an seal 
poate iest alunei ariee edifi
ciu legim-matematic e minat 
la taaza Ini. nu vai are alei a 
garanție logică- Astfel de pa
radox® au fost cunoscute Inel 
din antichitate. In special pa
radoxal ..mincinos ni ui-, care 
tuni astfel : „Un mincinos 
care spune ei minte, mintă 
tind spuae ei minte ?" Oricum 
s-ar răspunde, reiese el dacă 
minte na minte, fi dacă na 
minte, minte, deci rezultai 
mut radi cte riu. Prahleme de a- 
telași dp l-au ivit |i In mate
matici — afirmații caro ia 
:sat razie aingure.

— înainte de a vl cere ai ne 
explicați In ce constă soluția 
f» . cirf «te soluția cu 
anal mare credit la 
t&ali 1

— Cea elaborat! de filozoful 
englez Bertrand Huiael ; el 
considera aceste paradoxe ca o 
provocare directă la adresa lui 
și era decis ii le dedice în
treaga viață, dacă ar fi fost 
nevoie. B. Russel, a propui • 
soluție despre care spunea sin
gur cl „evită", nn „rezolvă" 
paradoxele, șl pe care a cali
fi ea „haotică, obscură șl con
fuzi”. Pretalema a rămas, de 
de fapt, eaai departe la »m- 
peusie.

Soluția propusă de mine a 
apărut, la formă embrionară. 
Ia 1ML De-a lungul milenii  Ier 
aa fod cuaerute dear citera 
paradaxe. Ea am eautrait • 
serie Întreagă de aei paradaxt. 
de ua tip aaal general deeft 
cele cuaoocwte, pe care le-am

— Nu, nu a eoniidar IU 
M-am ocupat de soluția pm 
daxelor pentru a putea cApAta 
încredere personali Ia glndirea 
omenească, pentru ca sA pot 
trece, ta sflrțlt, la ceea ce dv. 
numiți opera mea capitali : 
A fl Si a ști. Soluția proaie- 
melor pe care și le pune min
tea omcnaascl const! lntr-e 
fuziune a actului de cunoaș
tere cn existența. Lucrarea • 
redactat! Iu creion.

— Ce uraiânU. publlcînd a- 
cesuitA lucrare T

— SA atrag atenția asupra 
poMfeiiltlțllar filoxoflee pierdu
te. Clei am pierdut sau ans al
iat malta și foarte Importante 
texte din filozofia greceascA. 
Vuâ muHțiaaa care sini aceia 
texte. In special cele asupra 
raaeeatulnl Universalului — 
ctaeia 1a|eleserii puctnlul 
central al filosofici frecești.

— Flanurile editoriale ne a- 
unti apariția, ta cursul acat- 
a, an. a unei „Istorii a logi

cii=. serial de dv. Ce interes 
sa prezenta ea pentru tineri •

— 1b lume. actualmente, 
exist! daar dau! ist arii moder
ne ale logicii (una a soților 
eșuezi William ți Martha 
KueeL Iar cealaltă a poione- 
solol J. M. Bohcnschv]. Am ți- 
a« seama de deficiențele a- 
eesaar loeriri In redactarea 
irtorie! ce urmează s! apară. 
Faț! da penuria tratatelor de 
laclcL cred c! tineretul va pu
tea avuu la ludemln! Întrec 
materialul isteric al logicii, cu 
Interpretări corecte — un In- 
struaeet de informație șl de 
lucre care li lipsea. Ml folo
sesc de acest prilej pentru a 
up;a« ei. la șcciil, se predă 
Rrea puținA lucie! — această 
..irilați a țtUnlelar, arii a ar
telor-. Cred ed logica ar trebui 
loirodosA mai devreme și mal 
in extenao !■ procrama șeoia- 
riL tei necesar al te deprins! 
do timpuria a fflndl corect, a 
lavița ai afudețil.

prof. Ion Martin, inspector 
școlar : Diriginții nu pot fi în
grădiți «ă aplice pe o perioadă 
lungă aceleași tipare. Măsura 
de a se aproba o tematică va
labilă un întreg trimestru nu 
trebuie absolutizată. în prin
cipiu se pot stabili jaloanele 
orelor de dirigenție, dar diri
gintele să aibe libertatea — șl 
inițiativa — să facă abstracție 
de planificarea inițială, care nu 
poate fi socotită un act rigid, 
în favoarea dezbaterii unor 
teme reclamate de viață colec
tivului de elevi1*. Sub semnul 
acestui adevăr discuția s-a de
clanșat și fiecare participant a 
ținut să-1 ilustreze cu propria 
experiență. O experiență care 
ar trebui să-i scutească de re
comandări excesive aducînd 
pe undeva cu dădăceala și fa- 
vorizînd uniformizarea orelor. 
Pentru că cei cu care stăteam 
de vorbă, avînd un număr în
semnat de ani de profesorat, 
și poate tot atîția de dirigen
ție, nu mai au nevoie de în
drumări orientative cum să 
procedeze cu clasa, ce tema
tică să abordeze. A ti ta vrem a 
cit și în specialitate experiența 
fi scutește de alcătuirea planu
rilor pentru fiecare lecție, de 
ce ar avea nevoie la dirigen
ție. de o tematică impusă din 
afară, de planuri, caiete și alte 
forme de rrariră să-1 coboare 
la rolul de executant și să-1 
obișnuiască cu c<w^xl:tatea de - 
a gindi alții pentru el ?

Cine ar putea «âș. de pildt, 
mai bine deck profesoara Vir
ginia Corner, diriginta clasei 
a XH-a A reală de la Liceul 

Eftimie Murgu*, cum să pro-

ție, au apărut noi preferințe i 
elevii doresc acum să devină 
agronomi, strungari, chimiști, 
electricieni etc. De unde s-a 
tras concluzia că opțiunea ex
clusivă pentru studii liceale 
era, de fapt, consecința necu
noașterii altor posibilități.

Aproape toate tematicile o- 
relor de dirigenție la clasele a
IX- a, uneori și a X-a, cu
prind obiectivele „formarea 
colectivului de elevi", „mobi
lizarea la învățătură și forma
rea deprinderilor de muncă in
telectuală". în general, obiec
tivele sînt justificate : sînt 
clase liceale de început și re-* 
almente se pun asemenea pro
bleme. „Dar sînt destule ele
mente care particularizează o 
clasă a IX-a sau a X-a de alta 
în cadrul aceluiași liceu și de 
la un liceu la altul — a fost 
de părere tovarășa Bîtea. Sînt 
clase a IX-a care își păstrează 
aproape componența din școala 
generală, deci colectivul este 
închegat, are propriile sale 
tradiții, ceea ce înseamnă că 
dirigintele poate „trece" peste 
ora sau orele dedicate formă
rii colectivului. Dar cine nu 
știe că sînt clase unde nu e 
necesar să-i îndrumi pe elevi 
să învețe, dimpotrivă, trebuie 
să li se mai tempereze zelul 
pentru a nu se surmena, diri
gintele veghind să le echilibre
ze programul cu ore de dis
tracție. sport, cu fel de fel de 
tentații pentru a-i scoate din 
casă. In situația aceasta mă a- 
flu eu ca dirigintă a clasei a
X- a cu program de fizică. Mi 
s-ar putea reproșa că benefici
ez de o clasă cu „vîrfuri". Dar 
destui colegi pot confirma că 
«i alta clase manifestă aseme-

de domeniul științei, muzicii 
ușoare, modei, îmbrăcate în 
haina spectaculosului, senzați
onalului sau divertismentului. 
Nu în puțina cazuri, dirigintele 
ghidlndu-se numai după cerin
țele elevilor alcătuiește un fel 
de tematică caleidoscop găsind 
chiar și justificări educative i 
educație estetică, educație mo
rală, educație intelectuală etc. 
etc. Dar, hai să admitem 
că această categorie de di
riginți tot mai izbutește 
să facă ceva, cel puțin 
pe plan informativ dacă nu 
și formativ. Sînt însă o cate
gorie î 
ginți 
condiția 
această latură a activității 
lor profesionale numită, pre
tențios, dar întemeiat de pro
fesoara Nușa Strat — disci
plină a disciplinelor. Orele a- 
cestora sînt încropite întîmplă- 
tor, inspirate după un coleg, 
reluate pînă la banalizare, de-a 
lungul carierei didactice, tran
sferate din lecturi în clasă, 
brut, neprelucrat. De regulă 
aceștia cer tematici, programă, 
culegeri de texte și bibliografii 
— un rețetar complet și vala
bil pentru toate clasele, toate 
trimestrele și toți anii școlari. 
Ciudat, deși interlocutorii noș
tri nu făceau parte din această 
categorie de diriginți au pledat 
și ei pentru existența unor a- 
semenea instrumente de lucru. 
Atrăgîndu-Ie atenția că s-au 
contrazic, le găsim justificarea 
că au făcut-o doar din... spi
rit de colegialitate. Pentru că, 
ni s-a părut mai convingă
toare insistența cu care au 
demonstrat că valoarea, orei 
de dirigenție o dâ dirigintele

însemnată de diri- 
care nu depășesc 

l amatorismului în 
latură a

TOTUL DEPINDE
V PADURARU

KDmiA POLITICA

V. I. Lenta : „Opere complete-, voL Si. Iei 12.

IfVGO

Lisaiotta p Haroid Laipiatt :
_Vmn U SpMMrf

DE DIRIGINTE

— ToyarAșe responsabil, vă rog 
să ne prezentați noile mărfuri pe 
care nwgazinul „Bora“. atît de so
licitat, le oferă cumpărătorilor In 
sâptâmîna aceasta.

— Da, cu plăcere. Cine «înteți • 
Vă rog să așteptați un moment, 
să dau un telefon...

Considerind că formalitățile de 
rigoare au fost Îndeplinite — în
tărite de prezentarea legitimației 
de ziarist — mă așez, răbdător, pe 
9Cflun și aștept informațiile soli
citate. Aștept cinci minute : aș
tept zece ; ii încă zece : îmi pierd 
răbdarea șl intru In biroul res
ponsabilului, care, cu un aer de 
zolat, îmi spune că... nu-mi poate 
oferi Informațiile necesare.

— Bine, dar ce vă împiedică •

— înțelegeți. WTBxAve. 
dlagoz- ia 1 Nu avren vote aA ttl 
de eorbl cu tKrifC. ptal ee ao 
primim. aproiMim <Se 1> direcție 
8un. rum vedeți, tta a 
de ort. Si nu e fefu- aeaio. V-M 
d* eu plleere toate datele aar mi 
pot taediea duportțla. Dar fiindel 
tot ați bătut dramul pfnl alei. 
uiTați-vd at dumneevoaatrl pe la 
rafturi d no tați-vi ce doriți ..

Sir.tem contrariap. VaaAriei. IE- 
r.ixterul Comerț—tu Interior 
cheltuiește nun sume pentru re
clame. (foarte taine), dar. intrtad 
In acest mare magazlr.. altfel aecit 
ta postura cumpArâUruU:.. res
ponsabilul său refuzJI pvbijcititM 
mărfii — 51 Încă o publicitate e- 
ficienti. bazată tocmai pe popu
larizarea noutăților, pentru sim
plul motiv el... nu are ..avizul »e- 
fulul Avizul cut cînd Mie știut 
de către oricine câ. In acest caz. e 
valabil de fapt. numa. „avizul” 
cumpărători tor ! Este atlt de greu 
si înțelegem ?

IDrTTTA PRNTRU LTTXXATVBA VNIVRRflALA

I. M.

EDITURA TINERETULUI

PALTL TAMAS : MUmbra Iul Zamolxo", 7,73 laL (Col. „Cute
ritorii-).

• • • : ..Povești nemuritoare", vot XL 1,75 leL
H GASPAR • „Nemeșul fi dracul". 2M lei. țeoL „Traista cu 

povesti").
NICOLAE PAUL MIHAI : ..Femela cibernetici". 4.M lei. (eoL 

»A venture").
BĂRBULESCU M. : ..îngerii lui Rafael" TJt lei.
GHEORGHE GRIGURCU : „Trei nori". 5.5® lei

CHAR : ..Poeme" (col. „Cele mai frumoase poezii"). 4 Iei 
«broșat) fi 6 (cartonat).

EDITURA MILITARĂ

D MIRCEA : ..în zile mari". 3.75 lei
D. VTCOL : „Poeme în marș", 5,25 lei-
G. BARBU : „File dintr-o istorie necunoscută", 13.M leL

^țnemu P’ENTCU TIMPUL DV. LIBER
A TRAI PENTRU A TRAI, ru

lează
12.15 ;
tlval (oreie s ; un ; i*.*j .
17.15 ; 2Q.1.1). PARADISUL INDRA-
GOSTIȚILOR, rulează Ia Repu
blica (orele 9 ; 11 . 13 ; 15 . 1" ; 19 : 
21.46). IN UMBRA ------------------
rulțazfi la Luceafărul
11 , 13,15 ; 16 ; 18 30 ;
reștl (orele 9 ; 11,15 ;
18,45 : 21) ; Favorit

Ih Patria 
15 ; 17.45 ;

(orele 9 ;

(orele
20.30) ; 

Ik+5 ;

IM
Fes- 

14.30 ;

, 15 . 17 : 19 : 
COLTULUI, 
(orele 8.45 ;

21) , Bucu- 
13,30 ; 16,30 :

, _____ (orele 10 ;
13': 15.30; 18; 20,30). APELE PRI
MĂVERII, rulează la Victoria (o- 
rele 8.45 ; 11 ; 13,30 , 16 ; 18.30 ;

.20,45). ECLIPSA, rulează la Cen
tral (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 ; 
20,30). RIO BRAVO, rulează la Lu- 
’nina (orele 9.15 ; 17.30 în conti
nuare 20.15). CEASUL CĂPITA
NULUI ENRIKO, rulează la Doi
na (orele 11.30 ; 13 ; 14,30). BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele 16 ; 18.15 ; 

»•’!),30). PIPELE, rulează la Union 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30). BOMBOA
NE MUZICALE. LOS MEME, DA- 

*CA O IUBEȘTI, rulează la Tim
puri Noi /orele 9—21 în continua
re) PE URMELE ȘOIMULUI, ru- 

'lează la Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.3Q ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior, 
(orele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 ; 18,15 ; 

ho.30). ADIO GRINGO, rulează la
Grivlța (orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
’1,15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 ; 

’ 11,15; 13.30; 16; 18,45; 20,30);
Arta (orele 8.30—16,30 în conti
nuare ; 18,15 : 20,30). FELDMARE- 
ȘALA, rulează la înfrățirea (orele 
15.15 17.45 ; 20)- RĂUTĂCIOSUL

(orele 15.51 : 11 ; ».»)• PE PLA
JELE LUMII, rulează la Daca (o- 
rele ‘r. :
11.91 : ae.45) . Ciuleați (oi ele 15.M ; 
18 ; 20.31). VREMURI MINUNATE 
LA SPESS4RT. rulează 3a Bu- 
cegl (orele 8.38 ; 12 , 15,91 ; 18 ‘
20.30) ; Tonus (orele 1—15.45 ta 
continuare 18,15 ; 2I.JB). pașa, ru
lează la Unirea (orele 15,3a), ȚAR
CUL (ora lfl). LA EST DE EDEN, 
rulează la Lira (orele 15,11 ; 18 ; 
M 13) ; Rahova (orele 15.M ; II). 
PRIMA ZI DE LIBERTATE (orele
20.30) . PIANELE MECANICE, ru
lează la Drumul Sării (orele 15. ;
17.30 ; 20) ; Pacea (orele 15,30 ; 18 : 
20,15). SAMURAIUL, rulează la 
Ferentari (orele 15.10 ; 18 ; 10,15). 
RISCURILE MESERIEI, rulează 
la Cotrocenl (orele 15.10 ; 18). VA
RA CAPRICIOASA (orele 20.31) ; 
Popular (orele 15,30 : 18). PROCE
SUL DE LA VERONA (orele M M) 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RYAN, rulează la CrlnRașl (orele
15.30 ; 18 ; 20.15). COMEDIANȚ1I, 
rulează la Melodia (orele 10.31 ;
14 ; 17 ; 20). Gloria (orele 9 ; 12.31 ; 
16 ; 19.30). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA. rulează la 
Floreasca (orele 9 : 11.38 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) : Modern (orele
9.30 ; 11.45 ; 14 : 16.15 ; 11.30 ; 20.45) ;
Flamura (orele ‘J . 11.15 . 13.30 ;
16 : 18.15 : 20,30). CRIMA ÎN STIL 
PERSONAL, rulează Ia Volga (a- 
rele 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30). TATA DE FAMILIE, rulea
ză la Miorița (orele 9.30 ; 12 ; 14,98;
17.30 ; 20). NOAPTEA, rulează la 
Moșilor (orele 15,30 ;

8.15-11,15 In continuare ;

ROLLS ROYCE-UL GALBEN, ru
le ax* Ia Munca «orele if ; 11). HO
ȚUL DE piersici (oreie 2». R1O 
BRAVO, ruleaxi la Cosmoa (ore
le 15.31 . II) VERA CRUZ. rulea- 
xA la FiacAra (oreie 15.31 ; IM
POST SEZON (orele ».») PEN
TRU ÎNCĂ PUȚINI DOLARI ru
lează Ia Progresul (oreie 15.91 ; 
îl). soare Și UMBRA (orele 
28.31) : Vitan (orele 15.31 : II). 
CU MIINILE PE ORAȘ (orele

MARȚI < MAI ÎMI

Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora II,M ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : IDIOTUL — ora 
11,M : (sa'.a Studio) : TRAVESTI 
— ora II,M ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra” (Schitu Migurea- 
nu) : METEORUL — ora 20.00 ; 
(sala Studio) ; TANDREȚE ȘI AB
JECȚIE — ora 20.00 ; Teatrul de 
Comediț : CROITORII CEI MARI 

. DIN VALAHIA — ora 20.00 ; Tea
tru! Mic : PREȚUL — ora 21.00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara- (B-dul 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 11.30 ; 
(sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNA „M“ — ara 20,00 ; Tea
trul Glulețti : PALARIA FLO
RENTINA — ora 11,30 ; Teatrul
„Ion CreangB" : POVESTE

cedeze azi cu clasa sa pe care 
o are, aproape In ac-eeași for
mație, de 6 ani ? Poate că ia 
prima vedere tematica orelor 
de dirigenție din acest an ar 
putea fi atacată. O discuție 
despre viitoarea profesie, alta 
despre personalitate, o oră 
consacrată perfectărilor gospo
dărești ale banchetului de 
sfirșit de școală, creează apa
rența cf orele de dirigenție 
sini disparate. Dar pnvite din 
.L.'-eriorul i<x, !n-contextul vie- 

iases pe care dinginta o 
de atfta vreme îți 

fest mb nu
:kntL că âe s-«u 

__  bine, spre osn] e- 
TevCBP. Lucrurile «ujpoț fi ju
decate din afară. De ce spunem 
a ceai ta ? Profesoara Elvira Bi
tes, de la Liceul nr. 10, sus
ținea că în practica activității 
ei orele de dirigenție se în- 

-cheagâ pe aspeese~-ale educa
ției urmărite pa-parcursul u- 
nui trimestru, uneori chiar a 
unui întreg an șnîax. Fiind de 
acord cu acest pali el de ve
dere, nu înseamnă că anulăm 
practica relatată mai lua. Și o 
modalitate și cealaltă pot fi 
la fel de valabile, pentru că se 
aplici unor colective diferite 
ca virată, caracteristici gene
rale, școală etc. Dacă dirigin
tele ar fi lipsit de această su
plețe ar săvlrși greșeli, fie de- 
vansînd niște preocupări, fie 
rămînînd în urma evoluției 
colectivului. Și Intr-un caz și 
în altul, rezultatul educativ ar 
fi, dacă nu nul în orice caz, 
destul de modest Să luăm ca 
model mult discutata chesti
une a orientării profesionale. 
Dacă tovarășa Corner, propu- 
nîndu-și să discute despre pro
fesie a invitat niște specialiști 
care au împărtășit elevilor cum 
au ajuns la profesie și cum 
s-au realizat (avînd în vedere 
că se adresau unor elevi cu 
profesie hotărîtă) 
Bîtea, dirigintă Ia 
IX-a — aflată în 
opțiuni în vederea 
și-a propus sprijinirea elevilor 
și. implicit, a familiei în cu
noașterea exactă a aptitudini
lor lor îneît alegerea secției 
următoare — umană ori reală 
— să nu fie întimplătoare și 
arbitrară.

Dar discuția noastră ne-a 
demonstrat că unghiul de abor
dare a problemelor legate de 
orientarea profesională poate 
fi determinat și de un lucru 
aparent de neluat în seamă : a- 
șezarea liceului în geografia 
orașului. Ne-a demonstrat-o 
profesorul Ilie Ilurbean, di
rectorul Liceului nr. 8, plasat 
într-unul din cartierele mărgi
nașe ale Timișoarei. Rezultatul 
unei statistici efectuate în 
școală a dezvăluit tendința tu
turor elevilor claselor a VIII-a 
de a se îndrepta spre liceu, cu 
toate că pregătirea și posibili
tățile intelectuale ale multora 
nu justificau alegerea. Colecti
vul didactic și-a dat seama că 
familjile n-au influențat ale
gerea următoarei trepte școla
re, că elevii au optat pentru 
liceu fiind alegerea cea mai u- 
șoară. Dacă ar fi fost să se o- 
prească asupra unui liceu de 
specialitate ori a unei școli 
profesionale, trebuiau să ho
tărască și asupra unei anume 
meserii. Ori despre meserii 
știau foarte puțin. S-a hotărît 
să li se îmbogățească elevilor 
cunoștințele despre profesie 
prin intermediul orelor de di
rigenție. In acest sens, au fost 
invitați elevi de la toate șco
lile profesionale din oraș la 
întîlniri cu elevii claselor a 
VIII-a. Repetîndu-se sondajul 
dună asemenea ore de dirigen-

profesoara 
o clasă a 
fața primei 
profesiei —

— cu capacitatea sa de creație, 
originalitate și înțelepciune 
pedagogică. Deci condiția sine 
qua non a reușitei orei de di
rigenție este dirigintele și nu 
programa, culegerea de texte 
și bibliografia recomandata. 
Nu trebuie să mergem cu gini^ 
dul prea departe, dar nici li
nul dintre diriginții prezențl 
nu ne-au pomenit de ore ținute- 
de ei pe care să le fi luat din 
vreo programă. Toate au fost 
creația lor, au fost rodul ex
perienței, al pregătirii profe
sionale și al culturii personale. 
De altfel, ne-âu . mărturisit-o, 
s-ar simți jigniți să Ii se im
pună teme cînd ei sint aceja 
care cunosc colectivul de elevi 
încredințat, știu care-i sînt 
calitățile și limitele și, In fun
cție de acestea, își fixează obi
ectivele muncii educative ime
diate și de perspectivă.

nea par.: .îxritlți. Id aceste 
c-^zin. dirigintele va urmări 
să aj.ile prin orele sale forma
rea armonioasă a elevului 
— viitor intelectual. Sigur că 
e mai plăcut să ai de realizat 
un asemenea obiectiv, nefiind 
bruiat de rezolvarea a tot fe
lul de cazuri de indisciplină, 
de repetarea, pînă la banali
zare. a îndemnului să învețe".

Deseori se reproșează diri
gintelui că își pune toate spe
ranțele educative in ora de di- 
r.genție. Am mai spus și cu 
■ tâ ocazie ci ea nu poale re
zolva totul dar poete rezolva 
foarte mult „Pe parcursul ce- 
lor 4 ani de liceu — dacă se 
asigură dirigintelui continui
tate — a fost de părere pro
fesoara Leahu, dirigintă a u- 
nei clase a XH-a din cadrul 
Liceului nr. 7 — se pot abor
da, în linii mari, aspectele •- 
sențiale ale educației. Să nu 
ne speriem dacă repetăm u- 
nele formule, teme, metode 
etc. de la an la an. Lăsat să-și 
conceapă singur activitatea, di
rigintele va găsi și Burse de 0- 
rlginalitate, unghiuri Inedite de 
abordare a problemelor. Am o 
clasă, poate așa mi-am șl for
mat-o, — o spun cu toată mo
destia — cu care nu-mi pot 
permite să abordez pur șî sim
plu teme ca, situația la învă
țătură", „cum să ne compor
tăm" etc. Am simțit că ase
menea aspecte fac corp comun 
cu marile probleme pe care și 
le pun elevii la vîrsta asta și 
în consecință, le-am încorporat 
într-o tematică pe măsura pre
ocupărilor lor 'reale. Așa s-au 
născut orele de dirigenție „Ce 
cred eu despre generația mea", 
„Ce este fericirea, voi reuși să 
devin pe deplin fericit „Ce 
știu eu despre mine", „între
bări la care caut răspuns" și 
altele. Toate au fost teme —• 
dezbateri ; elevii detestă pre
legerea, orele de dirigenție sce
netă. Te acceptă pe tine diri
ginte, catalizator al discuției 
dacă ai să le spui ceva și știi 
cum să le-o spui..."

„Și dirigintele, dacă e bun 
diriginte — aprecia profesoara 
Nușa Strat, director adjunct al 
Liceului nr. 5. — are întotdea
una ceva de spus, nu numai 
de spus, ci ceva de dat din 
marea lui bogăție sufletească, 
pentru că, așa cum spunea ci
neva „focul se alimentează de 
la foc, apa de Ia apă și omul 
de la om".

NU EXISTA 
DIPLOMA DE DIRIGINTEI

Facultatea eliberează absol
ventului diploma de profesor. 
Dar, odată uroat la catedră, 
proaspătul profesor devine, în 
cele mai multe cazuri, și di
riginte. Pentru această „disci
plină a disciplinelor*4 nu are 
titlu și nici pregătirea necesa
ră. Pînă cînd facultatea își va 
onora obligația de a-1 pregăti 
și pe acest fllan se cuvine ca 
proaspătului diriginte să i se 
dea o mînă de ajutor. Cum, 
cine și în ce mod sâ fie ajutat ? 
Firește, întîi el urmează să 
aspire la însușirea „meseriei*4 
de diriginte, chiar pe cale au- 
todidacticâ. Poate s-o facă fiind 
alături de colegi cu experiență, 
iubindu-i pe elevi și încercînd 
să le cunoască psihologia, pre
ocupările, veleitățile: poate 
s-o facă printr-o lectură bo
gată, manifestlnd interes viu 
față de tot ce ține, teoretic ți 
practic, de știința educației. 
Dar, oricît ar fi de sîrguincios 
pentru doblndirea acestei noi 
calificări paralele, tinărul pro- 
fesor-diriginte are nevoie de 
acel cadru organizat care să-i 
fundamenteze pregătirea peda
gogică pe acest plan și sâ-i 
dea certitudinile de care are 
nevoie la început de carieră. 
Un asemenea cadru îl oferă 
comisia diriginților, care tre
buie să consacre tînărului 
profesor o bună parte din ac
tivitatea sa. Conducerea șco
lii, Ia rîndul ei. fără a-și ri
sipi forțele cu îndrumări va
labile pentru toți diriginții. să 
se consacre îndrumării tineri
lor diriginți. Pentru ei, da, 
este necesară o tematică ori
entativă, o bibliografie mai 
largă alcătuită de biblioteca 
școlii, poate chiar șî culegeri 
de texte pentru temele mai 
dificile. Ne gîndim că și presa 
de specialitate ar putea îm
brățișa mai călduros ideea 
sprijinirii tinerilor diriginți : 
Gazeta Invățămîntului cu o 
rubrică destinată lor, Revista 
de pedagogie cu dezbateri, 
puncte de vedere și schim
buri de experiență. Și, în 
sffrsit, Ministerul învâțămîn- 
tului, prin inspectoratele șco
lare județene, le-ar putea con
sacra în vacanțe cursuri, spe
ciale de instruire.

stu- 
MA- 
ȚAn-

TERMINATA 
dioul I.A.T.C.
NOLE — Ora ; îeairui jdn*
d Ari ei (CU Victoriei) : AVENTU
RILE LUI PLUM-PLUM — ora 
17.M ; (Str. Academiei) : TIGR1SO- 
RVL PETRE — ora 17,« : Teatrul 
„C. T An a se - : (Cal. Victoriei) :
FEMEI. FEMEI, FEMEI — ora 
II,* ; Teatrul de «stradă „Ion 
VasUeacu* : HANUL MELODI
ILOR POPULARE — ora 20.M ; 
Ansamblul Artistic al U.G.S. ; 
BALADA OMULUI ora 20,00 ; 
Circul de Stat ; SELECȚIUNI 
PRIMĂVARA — ora 19,30.

— ora 15.X ; 
.• MEȘTERUL 
II.M ; Teatrul

DE

MARȚI 6 MAI 19«9

• 17,39 — Telex TV. a 17,35 — 
Ecranul cu păpuși. „Albinița șl 
Soarele" de Nina Stfinculescu.
• 17,51 — Limba engleză. Lecția 
58. • 11,ÎS — Vă place muzica ? 
— emisiune pentru tineretul șco
lar. Formația de cameră a elevi- . 
lor „Dinu Lipattl" din București.
• 18,45 - Cîntece bătrfnești — 
muzică populară românească in
terpretată de : Marioara Tfinaae, 
George ta Anghel, George Hazgan. 
Dirijor : Nicu Stănescu. • 18,01

Telejumalul de seară. Buletinul 
meteorologic, ■ II,31 — Din. lu
mea științei. Emisiune de Ion 
Petru și Dana Boboc, g 21,M — 
Seară de teatru ,.Veae de iarna" 
de Ion Omescu. Interpretează un 
colectiv al Teatrului National „V. 
Alecsandrri din Iași g 21.448 — Ca
dran ~ emisiune de actualitate in
ternațională. g 23,11 — Varietăți 
pe peliculă, g 22,23 — Recital de 
poezie românească cu Irina Râ- 
chlțeanu-Șirianu șî Emil Botta. 
g 22.45 — Itinerar european : 
UNESCO, Noguki și Zao-won-Ki. 
Emisiune ‘ ~
Dan Gr. _
Telejurnalul de noapte, 'g 23,11 — 
închiderea emisiunii.

de Dan Hăulieă și
Grlgonrscu. g 23,M —

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

TEMATICA ÎNTRE 
CERINȚELE 
CERINȚELE 

NECESITĂȚILE 
Șl CE FACE

OFICIALE,
ELEVILOR,
COLECTIVULUI 
DIRIGINTELE

IAȘI
• întllnlre cu actori de teatru 

șl cinema :
Film artistic (Sala de spectacole, 

mărfi, ora 11,30).
• Concert de muzicfi de earne

rs al cvartetului „Virtuoși" (Clu
bul Artelor, marți, ora 21).

• Dans, cu formația „Roșu și 
negru" (Student-Club-Bar, marți 
ora 20).

CLUJ
• Stagiunea teatrală studențeas

că I960—1969 : Formația de teatru 
a Casei de cultură prezintă „Po
dul de piatră", dramă în 3 acte 
de Laszlofi Csaba (Sala de specta
cole, marți, ora 20,30).

I ADOLESCENT, rulează la Buzești 
(orele 15,30 ; 18 : 20.30) ; Viitorul

In articolul cu care am inau
gurat dezbaterea despre „ora 
de dirigenție “ făceam un cal
cul simplu : din 33 ore de di
rigenție anuale, după ce s-au 
„acoperit" cerințele oficiale, la 
dispoziția dirigintelui mai ră- 
mîn foarte puține. Cum să le 
folosească ? Cei care știu, au 
văzut cum le folosesc. Dar cei
lalți ? Invitații noștri ne-au a- 
tras atenția că destui diriginți 
sînt „sclavii" propunerilor e- 
levilor. Departe de noi inten
ția de a minimaliza însemnă
tatea propunerilor elevilor în 
alcătuirea tematicii dirigenției. 
Dar, cum pe bună dreptate ob
serva profesorul Ilie Deac, in
spector școlar, eleyii cer, de o- 
bicei, ce le place, și nu tot
deauna ce le place este egal 
cu ce le trebuie. Temele pro
puse de elevi țin, de regulă,

★

Reînnoim invitația adresată 
cadrelor didactice de a medita 
asupra problemelor puse în 
discuție și de a sprijini rubrica 
consacrată „orei de dirigenție“ 
cu opiniile lor.
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Tineretul reprezinți astăzi forța sociali 
eu cele mai reale disponibilități de însu
șire a cunoștințelor noi din cele mai va
riate domenii de activitate: știință, artă, 
literatură etc., cunoștințe care, pentru a 
servi nemijlocit societatea, trebuie pre
luate și conștientizate în baza unei con
cepții adecvate despre lume. Antrenat de 
marile prefaceri socialiste pe care le tră
iește țara, tineretul patriei noastre este 
călăuzit, atit în activitatea sa practică cit 

, șî fn concepția sa ideologică, de ideile 
înaintate, militante și dinamice ale filo
zofiei materîalist-dialectîce.

Evident, fiecare fenomen social, în ceea 
ca privește înțelegerea lui, se raportează 

î la o concepție despre om și societate, in 
1 funcție de care și potrivit căreia acționăm 

zi de zî. Din acest punct de vedere, în 
i organizațiile noastre de tineret, problema 

educației ideologice și politice prezintă o 
importanță deosebită, cu atit mai mult cu 
cit această educație influențează și ghidea
ză întreaga activitate a tineretului nostru. 
Munea de educație ideologică și politică,

In această optică, are ca scop antrenarea 
tineretului In acțiuni sociale da o mare 
amploare, In descoperirea unor unghiuri 
noi de vedere asupra problemelor actuale 
ale societății noastre, în redimensionarea 
unor activități pentru ca ele să devină 
stimulatoare și să-și manifeste efectiv 
virtuțile, atit la locul de muncă, cit și in 
procesul de înțelegere a aportului pe car», 
trebuie să-1 aducă fiecare tînăr la înflo
rirea patriei socialiste.

Funcțiile majore pe care le îndeplinește 
educația politică în rînduriie tineretului 
ne-au fost relevate de succesele obținute, 
în această direcție, de o serie întreagă de 
organizații U.T.C. din țară. Oprindu-ne, in 
cele ce urmează, asupra inițiativelor și 
acțiunilor întreprinse pe această linie în 
județul Brașov, ne propunem să inaugu
răm o largă dezbatere — în cadrul căreia 
vom reveni, în numerele viitoare ale zia
rului, cu noi exemple — privind modul 
in care se desfășoară, la ora de față, edu
cația politică și ideologică în organizațiile 
U.T.C.

ASPECTE 
ALE EDUCAȚIEI 

IDEOLOGICE 
Șl POLITICE 

A TINERETULUI

■I

Ceea oe reține, fn primul rînd, 
ațfibtia «te, fn organizațiile 

jU/T.C. de «ici, atmosfera fnnoi- 
^toare, tendința firească de a ie 

trece la schimbări calitative în 
’chei ce privește conținu tul, te- 
|matica și problemele care intră 

în «f«a activității de educare 
Țpalitiei ți ideologică a tineretu
lui. Acest lucru presupune, ca o 

^condiție neeeiara, folosirea unor 
* noi mijloace de acțiune, de trans

mitere șî de receptare a cunoș
tințelor ideologice și politice și, 
ca atare, înlocuirea unor forme 
care nu mai corespund și nu 
mai satisfac pe deplin cerințele 
noilor noastre stadii de dezvol
tare.

Pornind de Ia cîteva premise, 
dezvăluite în cadrul discuțiilor și 
dezbaterilor din. organizațiile 
care li se subordonează, atit Co
mitetul județean U.T.C. Brașov, 
cit și cel municipal, au putut 
stabili cîteva repere în funcție de 
care activitatea ideologică și po
litică din județ și municipiu sa 
capete un nou impuls. Dar, să 
relevăm cîteva din rezultatele 
acestei munci, pentru a putea 
vedea în ce anume constă nou
tatea și valoarea ei pozitivă.

In ceea ce-1 privește, Comite
tul județean U.T.C. Brașov — 
după cum ne-a informat tovară
șul Șandru Cornel — a căutat în 
permanență metode noi, eficace, 
de armonizare a problemelor 
pentru care optează organizațiile 
U.T.C. cu cele pe care le 
are în vedere comitetul jude
țean. In acest sens, dialogul des
chis în jurul rolului educației 
politice și ideologice a avut drept 
rezultat inițierea unor modalități 
comete de activitate, care sâ 
constituie — în intențiâ organi
zatorilor — un exemplu pentru 
întreaga muncă ideologică din 
județ.

Nu mai departe, cu două luni 
în urmă, la Brașov a luat ființă 
un Ateneu al tineretului, care, 
prin diversitatea problemelor in
cluse în agenda activității sale 
ideologice, și-a propus să satis
facă cerințe dintre cele mai mul
tiple. Mai mult, acest ateneu și-a 
propus ca acțiunile sale lunare 
sau săptămînale să se desfășoare 
nu numai la Brașov, ci și la Cod- 
lea, Făgăraș, Orașul Victoria și în 
alte orașe ale județului, în care 
scop au fost alcătuite tematici 
speciale, menite să pătrundă pîna 
la nivelul grupelor U.T.C. din 
județ. „Perfecționarea democra
ției socialiste", „Realizări ale re- 
ginitiMi de democrație populară 
și PjAoeeticele anului 1969“ — 
iată UMfi două din aceste tema
tici, prin a căror concretizare pe 
plan local, de către fiecare orga
nizație de tineret, munca politi
că și ideologică cu tineretul a- 
bordează problemele imediate 
ale politicii interne a partidului ’ 
și statului nostru.

In altă ordine de idei, ori de 
oîte ari se ivesc anumite insu
ficiențe în ceea ce privește înțe

legerea materialelor, nelămuriri 
sau opțiuni pentru o informare 
mai bogată, se face apel la Ate
neul tineretului, care s-a trans
format într-un adevărat coordo
nator al muncii politice și ideo
logice în rindul tineretului din 
județ. In cuprinsul activității tale 
politice au fost, de asemenea, 
incluse o serie de acțiuni struc
turate și diferențiate în funcție 
de cerințele exprimate de tineri, 
referitoare, de pildă, la proble
mele ateismului științific, atunci 
cînd au fost în cauză șantierele 
de construcții din județ, sau la 
materiale cu privire la istoria 
U.T.C., în cadrul școlilor de la 
orașe și sate. Apoi, efortul ace
luiași ateneu de a cerceta Arhi
vele Statului din Brașov, în ve
derea găsirii unor documente le
gate de mișcarea, de tineret din 
județ în deceniile trecute, me
rită și el salutat.

Una din problemele importan
te pe care comitetul județean 
al U.T.C. le-a avut în vedere a 
fost ' aceea a preocupării pentru 
formarea ideologică și politică a 
elevilor din școlile în Are nu se 
predau științe umaniste și so
ciale. Este cazul școlilor profe
sionale de genul celei de con
strucții din Săcele, al Grupului 
școlar U.A.B., al Școlii profesio
nale auto, unde, succesiv, mai 
ales în preajma aniversări unor 
evenimente istorice și politice, 
au loc întîlniri cu elevii și se or
ganizează simpozioane și con
cursuri pe o tema fixată din 
timp. In acest mod, elevii se 
pregătesc de pe acum pentru a 
se antrena în activitățile viitoare, 
care se vor desfășura în cadrul 
societății Iiterar-artistice ASTRA, 
ce va lua ființă, în curînd, 
după modelul societății „începu
turi hihorene" de la Oradea.

O activitate similară desfășoa
ră, pe linie ideologică și politică, 
și Comitetul municipal U.T.C. 
Brașov. In acest sens, merită, în 
primul rînd, sa fie relevată ac
țiunea recentă privind susținerea 
ținui Dicționar politic în rîndul 
tinerilor din întreprinderile și in
stituțiile orașului. Tov. Ene Oc
tavian, căruia îi aparține iniția
tiva unora dintre acțiunile în
scrise pe agenda acestei forme do 
activitate, ne-a asigurat că s-a a- 
vut în vedere, înainte de toate, 
interesul tineretului pentru pro
blemele Ia zi ale politicii interne

LA PREMISE 
REZULTATE

și internaționale. Or, înțelegerea 
acestora, în condițiile actuale, 
presupune dezbateri tot mai largi, 
mai competente și mai substan
țiale, dezbateri pe care Dicționa
rul politic le-a inaugurat la 
Uzina „MetronT. Dezbateri
le asupra primelor trei noți
uni din dicționar — Agre- 
nunz, Alianță ți Alegeri — 
au trezit un interes deosebit, 
dovedind că Dicționarul politic 
reprezintă o formă de activitate 
educativă care poate îmbina in
tr-un tot unitar o diversitate de 
cunoștințe și idei asupra dezvol
tării și evoluției lumii contem
porane. Față de informările po
litice clasice, el reprezintă, fără 
îndoială, un pas înainte, tocmai 
prin faptul că asigură o cuprin
dere sintetică a problemelor, 
centralizînd datele existente și 
distingînd trăsătura esențială care 
definește un eveniment sau altul. 
Apelul la specialiști și, mai ales, 
la oameni care au călătorit pe 
locurile care stau în atenția dic
ționarului, oferă o posibilitate în

plus de adincire și cunoaștere a 
problemelor supuse discuțiilor.

In același cadru de activitate 
ideologică și politica se înscriu și 
cercurile cultural-politice inițiate 
de Comitetul municipal Brașov, 
sub denumirea de Magazin isto
ric. Desigur, este vorba de o 
munci educativă care se va des
fășura pe baza unor materiale 
din revista cu același titlu, la 
care se vor adăuga lucrări cu 
referință la perioade istorice, per
sonalități și momente culturale. 
O temă centrală, fixată deja, are 
ca subiect lupta poporului ro
mân, sub conducerea P.C.R., 
pentru eliberarea sa de sub jugul 
fascist, și dezbaterea ei se va 
desfășura sub semnul celei de-a 
25-^ aniversări a zilei de 23 Au
gust.

Reținem, apoi, dorința de a se 
trece la susținerea unui așa-nu- 
mit Panoramic internațional, 
care ar urma să aibă în vedere 
aspecte ale relațiilor dintre state, 
națiuni și popoare. Totuși, cre
dem că, deși aceasta formă de 
activitate ideologică și politică se

vrea o fază superioară dicționa- 
‘ rului amintit, în cadrul ei se vor 

ivi, pe parcurs, tangențe, dacă 
nu suprapuneri cu acesta, cu 
toate că unele dintre problemele 
înscrise pe agenda acestui pano
ramic, cum ar fi „Urbanismul 
arhitectura ca problemă socială", 
„Încațămîntul pe plan mondial" 
sau „Cercetările spațiale actua
le" conturează, cît se poate de 
pregnant, direcțiile proprii ale 
activității.

Relevînd doar cîteva secvențe 
din activitatea comitetului jude
țean și a celui municipal din 
Brașov’, pe linia educației ideo
logice și politice a tineretului, 
am stăruit asupra a ceea' ce ni 
s-a părut — ca modalitate edu
cativă — novator. A da acestei 
modalități, acestei formule inte
resante, un conținut corespunză
tor, rămîne, evident, o perma
nență și o sarcină de căpetenie a 

-organizațiilor U.T.C. — chestiu
ne asupra căreia vom reveni.

VASILE VETIȘANU

Poezia este, după cunoscuta 
si sugestiva imagine rămasă de 
*.a G. Căli ne seu („Universul poe
ziei**), un Cosmos, cu legi, nor
me proprii de dezvoltare, un 

t cu flora și fauna lui 
_____ Strălucitorul eseu, 

de fapt un seminar de poezie 
demonstrînd virtuțile sintetice 
ale criticului, purcede, de alt
fel, la o inventariere și o cata
logare, de-a dreptul spectacu
loasă, a elementelor lirice sau 
mai bine-zis a lucrurilor pasi
bile de a deveni poetice, a ace
lor „simboluri" sau „hierogli- 

1 fe" indispensabile, formînd 
• însăși substanța nutritivă a u- 
l niversului liric. Cosmosul poetic 
I nu este unul suspendat, perfect 
i autonom, ci derivă, ca univers 
"secund, din cosmosul mal larg, 

' obiectiv, populat însă și de ele- 
1 mente supraprozaice. Cu alte 
1 cuvinte : „Universul prim nu-î 
1 străin de acest univers secund", 

sau : „...universul poeziei con
stituie un al doilea Cosmos, ad
mis" — notează G. Călinescu. 
Stă In puterea poetului de a 
lărgi neîntrerupt acest Cosmos 
prin transferul de „lucruri pro
zaice- In lumea „simbolurilor", 
prin descătușarea cîntecului 
care odihnește în lucruri, prin 
descoperire, adesea Imprevizi
bilă, a mesajului poetic acolo 
unde nu ne-am 
aștepta, urmînd 
regulile percep
ției comune.
Emblemă căli- 
nesciană devin 
atunci versurile 
lui Eichendorff: 
„în fiecare lucru 
doarme un cln- 
tec / visind ne
întrerupt. / dacă 
nemerești cu
vântul magic A 
Lumea începe 
să cinte“. A 
deștepta cînte- 
cul din lucruri 
înseamnă, pen
tru G. Călinea- 
cu, a te afla în- 
tr-o „poziție fa
vorabilă" 
mișcările 
ele. Este 
lă** numai 
hazardului 
aluviunilor 
simpla întîmplare — afirmă cri
ticul, apodictic — face, acum, 
ca un lucru să devie element al 
universului poetic, cu valoare 
simbolică". „Pozițiile favorabile" 
se repetă, nu insă într-o infini
tate de forme, există o tipolo
gie > lor. a cărei înregistrare 
ține de procesul îndelung și se- 

i1 dimentat al unei culturi. Feno- 
' menul este echivalent. în ter

meni mai pretențioși spus, cu
• nașterea și viața conceptelor.
• Vitalitatea conceptelor lirice (ca

•

•

’ suprafață) fiind un organism 
• perfect sănătos la care excres- 
i cențele neconsonaritice amenință 
i să-i altereze ființa. O 
, de „poziții favorabile" 
t zentată de atitudinea

fată de marile teme, 
poeziei românești, cum

!’sl 
;;ia 

i;
i’ continent 
I* specifică. 
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Azi și miine, continuă, la Faculta tea de limbă și literatură română, din București, dezbaterile știin
țifice din cadrul celei de-a ll-a ediții a Colocviului studențesc național de folclor

tare inadecvată * unei unde de 
lirism blagian capătă o puterni
că nuanță particulară. Este ex
ploatat în mod nemilos filonul 
tematic al paradisului periclitat 
de destrămare, nenumita „boală 
blagiană" care a pătruns în 
lume, căpătînd proporții fabu
loase. Universul e invadat de 
sterpiciune, cutreierat de mias
me otrăvitoare, forțe distructi
ve ce se extind cu o iuțeală u- 
luitoare^ amenințînd întreaga 
coajă terestră. Versuri de-a 
dreptul memorabile, metafore 
viguroase sînt concentrate în : 
Platou, Abur uman, Umezeală, 
Iulie, Dealuri. Două sînt ipos
tazele prin care destrămarea își 
exercită forțele obscure : cani
cula și umezeala, frigul primor
dial. Canicula e mai iertătoare 
și uneori peisajul capătă un a- 
bur dulce idilic : „Cașii în pla
se de cînepă se coc pe acoperi
se, / Iulie gol, puturos se scaldă 
în toate fîntînile" („Iulie"). Re
zonanța e de leneș, molcom, 
pastel clasic, atmosfera de îm
pietrire temporală, de stagnare, 
evocă tablouri de veritabilă li
rică „tradiționalistă". Împietri
re blagiană, adînc meditativă, 
la hotarele veacului sau remi
niscențe mai largi, plurivalen
te ? Jocul aluviunilor !! Umidi
tatea este concentrată într-un 
veri la fel de revelator : „Plouă 
din morminte în sua". Nu tre
buie aă ne lăsăm induși In e- 
roare, căci propensiunea devo
rantă spre deteriorare este mal 
mult nevoia supremă de autope- 
deapsă, în spatele căreia pulsea
ză frenetic clocotul, pofta da 
viață. Mai puțin vital, mai rilke-

tele / de pomană marților* 
(„Dincolo").

De un autohtonism mal filtrat 
evltind 
ariptiv. 
Istrate.
oroarea
trădării , _ . ..
bă. Comportamentul e umâ ar
haic. profund susceptibil față 
de Cuvînt. Leit-motivul ob
sesiv este, de aceea, rămînerea 
pe „pragul vorbei" („pe-nșeiă- 
t o area vorbei treaptă"). Ceea 
ce provoacă, de obicei, aver
siune. în. receptarea poeziei, 
sînt fenomenele de mimetism. 
Susceptibilitatea
astăzi de o parte a criticii, cît 
și de lectori, față de ermetism, 
aste, de fapt, alimentată, întă
rită de falsul ermetifim. Mo
mentul unei atari atitudini a 
spiritului critic se repetă. Aver
siunea nu e noua. N-avem de
cît să răsfoim articolele și no
tele de epocă ale lui G. Căli- 
nescu spre a ne întări convin
gerea. Avem de-a face cu o ade
vărată și vehementă campania 
antiermetică vizînd, în special, 
fenomenul parazitar, simulările 
ermetice, „încuierea sintactică", 
lipsa de mesaj artistic („Falsa 
absconsitate", „Hermetism ți 
claritate", „Purism și substan
ță"). Reproducem din „Fals* 
absconsitate" : „Recurgînd la 
hoțescul gest de a fura frazelor 
elementele de claritate gramati
cală. care nu atinge nebuloasa 
Ideologică, versificatorul obți
ne un efect contrar celui arătat, 
adică, după o iritație prealabi
lă și sforțare logică de a des
cifra sensul intern, o dezamă

gire în raport 
direct cu ‘ bana
litatea ascun
să". Hermetis- 
mul este numit 
într-altă parte 
— metoda ghici
toarei. pe eare 
în cele din ur
mă tot o dez-

etnograficul pur. d«- 
®înt poemele iul Gh. 

Ele traduc, de f^pt, 
de „măști", anxietate* 

prin geat si prin vor-

manifestată

COSMOSUL
POETIC

(sinonimie
astrelor)

„poziția
un simplu joc al 
sau și produsul 
de cultură ? „Nu

voită cu 
față de 
favorabi-

«
i

!
I

■

s..... ...... ....
terminîsmul spațial si ancestral, 

/ mișcarea înfiorată spre origini. 
» Desigur, peste mai mulți poeți

i'

tipologii de „poziții favorabile") 
nu are nimic de a face cu senti
mentul de vitalitate, în sine, 
nici cu pulsul vital al artistului 
sau al poetului, poezia (indife
rent de peregrinările și tribu
lațiile prin care a fost adusă la 
suprafață)

tipologie 
e repre- 
adoptată 
specifice 
ar fi de-

i ilustrînd a doua cotă de lirism 
românesc, Lucian Blaga e un 
model. In acest context de ru- 
ralism robust, afișat, presupu- 
nînd chiar o afectare (un „tra
diționalism decantat**), primul 
ecou se face auzit Ia Ion Ale
xandru. Fondul este însă prea 
vivace, mai puțin rilkeian (sau 
blagian) și ceea ce izbește mai 
întîi în poezia lui Ion Alexan
dru este nota de încrâncenare, 
de inconformism labișian. (N. 
Labiș, făcînd si el parte din a- 
ceeași familie, concepută insă 
în sens mai larg, tematic adică. 
Lirismul lui NIcolae Labiș se 
înscrie sub zodia aceleiași „po
ziții favorabile"). Această recep-

ian și prin aceasta mai aproape 
de Lucian Blaga — tempera
mental vorbind — este Gh. Pi- 
tuț. în mișcarea regresivă spre 
„părinți". Ochiul care pîndește 
strîmtoarea lirismului este an
corarea în etnograficul pur și 
într-un eticism accentuat. Gh. 
Pituț și Ion Alexandru sînt re
prezentanții unui spațiu bine 
definit, „spațiul mioritic". Ei 
primesc replica neașteptată 
(simptom cum nu se poate mai 
potrivit pentru momentul ac
tual al liricii. în care gruparea 
elementelor devine evidentă), 
a muntenilor Gh. Istrate si G. 
Alboiu. încercarea acestora de 
a crea în lirică o mitologie a 
Bărăganului, corespunde unei 
mai vechi si temerare inițiati
ve a prozatorilor de sorginte 
munteană, de a servi o replică 
la mitologia șadoveniană (și, im
plicit, blagiană). G. Alboiu de
ține știința detaliului coloristic, 
din care percepția violentă, acu
itatea vizionară nu lipsesc. O- 
rizontul spațial imaginai în 
„Cîmpia eternă" (Bărăganul) 
întreține senzația unei continue 

-deplasări, detaliile fizice supra
abundente se constituie într-o 
adevărată foiala de elemente. 
Veșnica peregrinare spațială 
conferă planului halucinant un 
aer mitizant — fabulos. Liris
mul e amenințat de supraabun
dență și încîlccală. Numai cînd 
imaginile sînt defrișate, liniile 
devin clare, energice, de acuare
lă : „încordați tîrau năvodul / 
prin apa înțesată de pește seîn- 
teiat. / Treceau din rîu în rîu, 
din lac în lac, mugind / cu lot
cile săpate în umăr la edec, I 
seara cu ciorbe mari acrite cu 
stele / bălti pe de-a-ntregul fier
te / pentru oboseala lor uriașă. ' 
Pastori încrîncenati ai tăcerii / 
cu picioarele goale lipăind prin 
nămol, / încărcați de dragostea 
neagră I a lipitorilor, / haluei- 
nați în umblet, după 7 fructele 
umblătoare / ale înecatului 
pom al apelor. / Adunau și tru
puri / de oameni rătăciți de 
lume / și atunci dădeau tot peș

Călin» cu 
nu ezită să-1 a- 
mendeze chiar 
pe Ion Barbu, 
promotorul. în 
fapt, al ambelor 
forme de erme
tism (identifi- 
cînd ermetismul 
superior, de tip 
inițiatic, în ci

clu] Uvedendrode și apleca
rea spre gratuitate, erme
tismul inferior, falsul ermetism, 
de tip filologic, în ciclul „Joc 
secund"). Afirmația pare, la pri
ma vedere, paradoxală, întru- 
cît contravine esteticii profesate 
de Ion Barbu, mareînd ascen
denta, evoluția de la ciclul par
nasian la ciclul „Joc secund". 
Creația nu poate fi constrinsă 
să urmeze pas cu pas liniile u- 
nui program teoretic. O neînțe
legere flagrantă a Iui Ion Barbu 
mai dăinuie, poetul 
secund", inimitabil, 
din partea unei noi 
de prozeliți obiect de 
și de snobism estetic, 
filie totală nu există totuși nici 
în ciclul „Joc secund" unde, în 
ciuda unor piese mai puțin re
zistente, este abordată o poezie 
de cunoaștere, reluînd, în altă 
formă și dezvoltfnd atît de su
gestivul vers din „Nastratin 
Hogea la Isarlîk" : Sfint trup și 
hrană sieși, hagl rupea din el.

Sub o poziție favorabilă. în 
altă ordine de îdei, se află și 
„Versurile" lui Virgil Maziles- 
cu. Ceea ce pare, la o primă 
vedere, hazard interior, auto
matism pur, nu e decît o simu
lare a dicteuluî, în fond supra
vegherea lucidă a construcției. 
Tonul e profund elegiac.

S-a observat la Cezar Ivă- 
nescu („Rod"), dar mai ales la 
Dan Laurențiu („Poziția aștri
lor") o reluare tardivă a unor 
atitudini și motive „simboliste" 
fenomen pus sub semnul unef 
„valorificări creatoare". Acest 
„simbolism" prin orientare te
matică. împins pînă la adevă
rate ticuri, corespunde, evi
dent, expedițiilor critice între
prinse, în vremea din urmă. în 
zona poeziei simboliste. Pro
pensiunea era anunțată, în cazul 
poeților amintiți, de serafismul 
de substanță, și 
ginte simbolistă, 
chita Stănescu.

„Jocului 
devenind 
promoții 
fala cult 
O calo-

el tot de «or
al liricii lui Ni-

ov. GHIDIRMIC

(Urmare din pag. I)

s-a înființat aici în urmă cu 
6—7 ani.

Programele sale de activitate 
consemnau ample dezbateri pe 
marginea alegerii repertoriului 
formațiilor muzicale, însoțite de 
concerte-model de muzică u- 
șoară sau muzică populară (toa
te avînd în vedere lansarea 
unor noi cîntece populare sau 
orientarea spre muzica ușoară 
românească de calitate) ; dezba
teri. însoțite de exemplificări, 
pe teme ca „Probleme de regie 
ale spectacolului de brigadă ar
tistică" ; „Actualitatea satului în 
spectacolele brigăzii artistice de 
la căminele culturale" ; lecții 
practice de dicție, mese rotunde 
(„Permanenta exigență pentru 
autenticitatea și calitatea pro
ducțiilor’Coregrafice') si. o pre
ocupare neprevăzută initial, dar 
cerută de noi realități — arta 
plgstică (ședințe ale studioului 
au fost dedicate lui Brâncuși, 
N. Grigorescu, Luchian).

Incepind însă de la 1 ianuarie 
1908. Casa creației populare a 
municipiului București a intrat 
în renovare. Renovarea a durat 
pină în toamnă, timp în care — 
obligat sa-și desfășoare activi
tatea pe la diverse case de cul
tură — studioul a cunoscut o 
perioadă de stagnare și nici ac
tualmente nu a reintrat în nor
mal- Se va renunța la această 
formă de lucru ?

„Nedispărînd condițiile care 
i-au dat viață, studioul artistu
lui amator este tot atît de ne
cesar și acum — ne încredința 
directorul Casei creației popu
lare a municipiului București. 
Bineînțeles, în organizarea lui 
actuală trebuie neapărat să se 
țină seama de elementele noi 
intervenite pe parcurs, de pro
gresele înregistrate pe plan po
litic, economic, cultural, ca și 
pe planul sporirii posibilităților 
de instruire și informare".

Ni s-a vorbit de un curs de 
instruire pentru metodiști și in
structorii artistici, de înviorarea 
activității teatrale prin promo
varea unor noi autori dramatici, 
ale căror spectacole, cu distri
buții paralele — profesioniști- 
amatori — vor reprezenta' un 
model de punere în icenă. 
S-a treeut da «jernenei, la în- 
■estriT** bibliotecii eu material

de specialitate. Și... ca o lărgire 
a preocupărilor, ample discuții 
de studio avînd în centrul lor 
poezia.

La. Casa județeană a crea
ției populare Ilfov, nece
sitatea înființării studiou

lui artistului amator s-a simțit 
destul de tîrziu, in anul 1967, 
ședințele lui de lucru fiind rare 
(instructorii fiecărui gen de artă 
erau instruiți cam o dată Ia 
două luni).

„De fapt — ne mărturisește 
GH. BAZA VAN, directorul Ca
sei județene a creației populare 
Ilfov — noi am considerat stu
dioul ca pe o posibilitate de re
împrospătare a cunoștințelor 
acumulate la cursurile perio
dice ținute de secția externă a 
Școlii populare de artă, în va
canțele de primăvară și de vară 
ale elevilor (majoritatea instruc
torilor fiind cadre didactice, în 
special invâțători)".

Intr-o asemenea viziune, exis
tența unui studio al artistului 
amator este inutilă, acesta tre
buind în realitate să constituie 
o etapă superioară in activita
tea de instruire, o formă mult 
mai cuprinzătoare. Si apoi, in 
vreme ce la cursurile externe 
ale Școlii populare de artă, sînt 
școlarizați numai instructorii 
din comune, activitatea de stu
dio are în vedere și pregătirea 
numeroșilor instructori artistici 
din sistemul sindicatelor și coo
perației.

Din cauza lipsei unui spațiu 
propriu, din pricina impe
dimentelor în mobilizare (în ve
chea împărțire administrativ-te- 
ritoriala regiunea București era 
foarte mare), ședințele studiou
lui nu aveau un sediu stabil. Ele 
se țineau fie la București, fie 
— mai des — la Giurgiu, Călă
rași, Alexandria (unde existau 
— ni se spune — condiții mai 
bune), cu participarea comune
lor învecinate, temele repetîn- 
du-se și ele în fiecare centru.

Iată și cîteva exemple : la 
Casa de cultură din Buftea a 
avut loc o ședință de studio cu 
tema : „Procesul de culegere și 
valorificare a jocului popular 
local; crearea dansului popular 
pentru scenă", însoțită de exem
plificări. Li Casa de cultură din 
Giurgiu — unde se organizau 
e expoziție de artă plastică al

cătuită din lycrări profesioniste 
și o selecție din cele mai bune 
lucrări ale artiștilor amatori — 
pictorul I. Sălișteanu a vorbit 
despre „Conținut și formă în 
opera de artă".

Lista, bineînțeles, ar putea 
continua. Trecînd însă în revis
tă titlurile expunerilor, se poate 
constata cu ușurință lipsa unui 
plan tematic bine chibzuit care 
să urmărească transmiterea pro
gresivă a unor cunoștințe. Pre
legerile nu au legăinră, conti
nuitate : și atunci e firesc să ne 
întrebăm pe ce criterii se ba
zează alegerea temelor ce ur
mează a fi prezentat^ în ședin
țele de studio ?

Dar planurile de perspectivă ? 
Deocamdată nimic concret. în-

în noiembrie 1968, o sesiune 
a Consiliului popular municipal 
a pus problema reeditării stu
dioului artistului amator. însă 
fiindcă exista o experiență — 
s-a considerat că nu se putea 
rămîne la vechea formă. S-a 
trecut deci ia o serie de acti
vități care să „înlocuiască" în
tr-un fel studioul proprîu-zis.

„Este vorba mai întîi — ne 
informează tovarășul AURE
LIAN BOTEZATU. metodist cu 
problemele de teatru la Casa 
creației populare a județului 
Galați — de niște expuneri pe 
teme de coregrafie, brigadă ar
tistică. muzică și teatru, ținute 
aproape lunar pentru fiecare 
gen de artă, și la care sînt an
trenați specialiști din domeniile

structori. continuîndu-se școla
rizarea în anul II a celor care 
au început cursurile la Brăila.

Nimeni nu poate contesta im
portanța acestor acțiuni in ri
dicarea calității mișcării artis
tice de amatori. Acoperă Insă 
ele cu adevărat activitatea ce 
s-ar putea desfășura într-un 
studio ? Firește că nu. Ele con
stituie obligații elementare ale 
forurilor de îndrumare cultu
rală, și nu acțiuni ample, de 
perspectivă, care să poată crea 
un circuit continuu șl fertil de 
idei.

Un loc oarecum aparte în 
cazul anchetei noastre l-a 
ocupat BRAILA, în care 

noua împărțire administrativ-

„In presă, de circa 6 luni se 
poartă o discuție — ne relatează 
directorul Casei creației popu
lare. Laurențiu Nicolau — în 
legătură cu transformarea ac
tualului cinematograf „23 
August" în Casă de cultură a ti
neretului (pe lîngă care ar pu
tea funcționa studioul artistului 
amator). Cinematografia însă se 
opune, deși cinematograful, cu o 
capacitate de 520 de locuri, s-a 
dovedit nerentabil. De obicei se 
programează aici jfilme în re
luare, sala nefiind utilizată în 
întreaga ei capacitate".

Tovarășul AVRAM ANGHEL, 
președinte al Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, 
ne-a vorbit de eventualitatea 
funcționării acestui studio pe

todiștilor Casei creației popu
lare (sînt numai 3 la număr și 
cu greu fac fața multiplelor 
obligații!) în comune, în scopul 
instruirii directe a formațiilor ; 
funcționează și aici cursurile ex- 
-ierne ale Școlii populare de 
artă. Toate însă s-au dovedit 
insuficiente și consecințele nu 
întirzie să se arate. Este, cred, 
semnificativ faptul că. primin- 
du-se din partea Comitetului de 
stat pentru cultură și artă indi
cația de a Darticipa la Festiva
lul balcanic din acest an de « la 
Burgas cu o reprezentativa for
mație folclorică județeană, fo
rurile culturale brăilene s-au 
trezit puse în încurcătură.

STUDIOUL ARTISTULUI AMATOR- 
0 FRUMOASĂ REALITATE FICTIVĂ

trase
Casei

treruptă In luna ianuarie, acti
vitatea de studio urma să fie 
reluată curînd, axîndu-se pe a- 
naliza rezultatelor obținute la 
faza intercomunală a concursu
lui al IK-lea.

Înființat în anul 1966 pe 
lîngă Casa de cultură din 
Galați, studioul artistului 

amator — în adevărata accep
țiune a cuvîntului — nu a func
ționat decît o stagiune, deși 
inaugurarea lui a avut Ioc într-un 
cadru cît se poate de festiv, 
pornindu-se la drum cu un nu
măr satisfăcător de specialiști, 
cu planuri riguros întocmite. 
(Exista chiar și spațiu adecvat!). 
Speranțele și inițiativele ce în
soțesc fiecare început de drum 
au fost însă repede spulberate. 
Cauza ? „Nu i-a putut realiza 
mobilizarea0. Iati de ce, în anul 
1M7 «-a gi renunțat-

respective. Acest gen de șe
dințe de lucru — pentru a asi
gura mobilizarea instructorilor 
și formațiilor de amatori (un 
cor de pildă ar fi foarte greu de 
adus dintr-o comună în reșe
dința de județ) — s-a realizat 
pe grupuri de comune".

Paralel cu aceste activități, la 
Galați s-a organizat o stagiune 
permanentă în scopul stimulă
rii formațiilor fruntașe. Se în- 
tilnesc astfel în sala de specta
cole „Al. Vlahuță" formații mu- 
zical-coregrafice, de teatru, 
creîndu-se posibilitatea unui 
schimb de experiență. Numai 
că „permanența" stagiunii a ră
mas pe hîrtie, ea desfașurîn- 
du-se cu mari întreruperi. Și în 
sfîrșit, mereu amintita Școală 
populară de artă, Înființată aici 
în octombrie 1868. care pentru 
această vară a prevăzut școla
rizarea unui număr de 80 de ln-

teritorială a adua numeroasa 
schimbări.

Cunoscînd criza de spațiu de 
care suferă instituțiile de cul
tură brăilene. existența unul 
studio al artistului amator o 
exclusesem de la bun început. 
Totuși acesta a existat între 
anii 1966—1968 pe lingă Casa de 
cultură orășenească — și răsfoi
rea dosarelor nu întlrzie nici o 
clipă : „Conținutul programelor 
brigăzilor artistice și forma spe
cifică de reflectare a conținutu
lui" — expunere cu exemplifi
cări ; „Etapele de pregătire a 
spectacolelor de teatru" — 
idem.

După noua împărțire admi- 
nistrativ-teritorială sarcina or
ganizării studioului a revenit 
Casei creației populare județene. 
Și acum intervine fatala lipsă 
de ipițiu.

lingă teatru — mai ales că la 
sfîrșitul lunii aprilie acesta își 
va relua activitatea în clădirea 
complet renovată. Ar fi o solu
ție?! Consultată, însă, direcția 
teatrului nu împărtășește ideea. 
Planul său de perspectivă — 
avînd în vedere cei doi ani în 
care a fost obligat să-și restrîn- 
gă activitatea din lipsă de sală 
proprie — prevede pe lîngă 
spectacolele propriu-zise, o se
rie de întîlniri cu tinerii, seri 
de poezie etc. Unde ar mai avea 
loc și studioul ?

Iată deci că o soluție sigură 
care sa rezolve în scurt timp 
lucrurile nu există.

Ce se face atunci ? Fiindcă 
— în ciuda tuturor neajunsuri
lor— existența formațiilor ar
tistice de amatori și nevoia lor 
de îndrumare «înt realități in
contestabile.

Există șl «lei deplasările me-

★
Și acum, epuizînd inițiativele, 

realizările șî eșecurile înregis
trate în activitatea celor patru 
case de creație, se cuvin 
concluziile. Cu excepția
creației populare a municipiului 
București — un studio al artis
tului amator în adevăratul sens 
al cuvîntului nu există. Există 
doar niște forme care au preten
ția că-1 înlocuiesc fără continui
tate, care nu 
miterea unui 
de cunoștințe 
dat. după un .
tic bine pus la punct : lipsește de 
fapt tocmai caracterul de sistem 
organizat pe care 
îndreptarul despre 
beam la început-

Dar casa centrală 
populare, care a 
acestei forme de îndrumare me
todică. a sprijinit-o. a suprave
gheat-o ? Pentru aceasta noțiu
nea de studio al artistului ama
tor — la data la care se făcea an
cheta — era golită de orice 
sens. Răspunsurile la o mulțime 
de întrebări abia atunci se cău
tau — și cred că nu întîmplă- 
tor mulți dintre interlocutorii 
din județe mi-au amintit de 
lipsa de sprijin din partea Casei 
centrale a creației populare — 
căreia de fapt îi reveneau sar
cini foarte importante. Iată și 
cîteva opinii la care subscriem 
de fapt si noi :

AVRAM ANGHEL. președinte 
al Comitetului județean pentru 
cultură si artă Brăila : „S-a fă
cut simțită lipsa unor consfă
tuiri pe tară a tuturor celor 
care iu folosit această formă de 
•ctivitate. consfătuiri H urma

urmăresc
întreg
în mod 
plan și tema-

trans- 
sistem 

gra-

îl conținea 
care vor-

a creației 
lansat ideea

cărora s-ar putea trage niște 
concluzii orientative de mart 
folos".

MARIA NECULCE, vicepreșe
dintă a Comitetului județean 
pentru cultură și artă Brăila : 
„O situație de pe urma căreia 
activitatea de instruire a artistu
lui amator suferă încă, este lipsa 
unor lucrări de specialitate. Ar 
trebui, cred, un concurs — inițiat 
de Casa centrală a creației 
populare — pentru realizarea 
unor lucrări care să răspundă 
unor cerințe concrete, unor 
nevoi reale ale activității cul
turale de masă".

Aceste opinii, ca și concluzii
le la care conduc, în mod fi
resc, constatările întreprinse 
de noi, impun adoptarea urgentă 
a unor măsuri care să ducă la 
revitalizarea studiourilor artis
tului amator. In condițiile în 
care, în general, mijloacele de 
îndrumare și stimulare a acti
vității artiștilor amatori nu co
respund încă pe de-a-ntregul 
amplei dezvoltări numerice și 
calitative pe care o clinoaște 
aceasta, casele creației popu
lare nu se pot lipsi de acest in
strument prețios, care le asi
gură pe de o parte posibilita
tea unui program de instruire 
și îndrumare continuu, sistema
tic, organizat, iar pe de altă 
parte le îngăduie să cuprindă 
în obiectivul activității lor me
todice un număr mult mai mare 
de formații și de artiști amatori 
decît cel care poate fi cuprins 
prin alte mijloace. Pornind de 
la o asemenea realitate, noul 
regulament de funcționare al 
caselor creației populare, țJa- 
borat de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, acordă o 
atenție deosebită organizării 
studioului artistului amator. Li
tera regulamentului nu este 
însă suficientă. Ea trebuie în
soțită de o preocupare continuă, 
care să pornească de la forurile 
culturale centrale și să se ex
tindă în toate județele, privind 
programul de activitate al a- 
cestor studiouri, mobilizarea ce
lor mai buni instructori și ar
tiști amatori la manifestările 
lor. atragerea unor cadre de 
înaltă specializare care să func
ționeze drept lectori și — mai 
ales — stabilirea unui regim de 
continuitate, care să evite sal
turile ri căderile !n gol.
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Adresăm această pagină tineretului, în mod deosebit tine
retului școlar, elevilor și pionierilor care odată cu știința de 
carte trebuie să învețe acum, din fragedă vîrstă, și o altă știință 
la fel de necesară în viața societății — cumpătarea, virtute pe care 
epoca noastră socialistă o păstrează, alături de muncă la un loc 
de cinste. Fiindcă, sub toate aspectele economia stă la baza bu
nei organizări a vieții noastre.

Casa de Economii și Consernnațiuni a avut amabilitatea de 
a ne furniza date interesante despre acțiunile desfășurate în școli 
in vederea cultivării la elevi a spiritului de buni gospodari, de 
tineri care își formează deprinderea de a economisi, fapte intere
sante, instructive pe care le prezentăm în cuprinsul paginii noas
tre.

Ultimele pledoarii, în spiritul economiei, poate cele mai con- ■ 
vingătoare fiindcă le-am consemnat în notesurile noastre la | 
lalatul C.E.C.-uluir în fața ghișeelor — locul cel mai potrivii • 
)ontru a recunoaște cu mai mare ușurință pa tinerii gospodari. 
Interlocutorii noștri, depunători de toate vîrslele, au pledat fie- I 
:are pe potriva experienței sale de viață.

VLAȘCĂ CONSTANTIN — 17 ani, elev la Școala profesionali 
.,Electromagnetica" :

— Voim să începem un colocviu despre economie dar mi te 
pare că acest lucru, în ce te pricește pe dumneata a Itpsit da 
valabilitate, fiindcă observ că iți lichidezi cecul.

— Nu-l lichidez, transfer suma ds pe libretul mea pa tm cae 
mai mare, al părinților.

Costel Vlașcă procedează simplu : din 300 lai, bursa șoolaai, 300 
oferă în casă, 50 lei cheltuieli pentru „bugetul cuhuraT, iar 50 lat 
;j depune, lunar pe libret. Acum, face cheltuieli mai mici (timpul 
liber și-l petrece antrenîndu-se (oa sportiv da performanță mu 
'clevizor. Astfel că, pe Ungă cei 50 de lei, sumele care-i mai ră- 
min necheltuite le adună tot pentru excursia din vacanța de vâri 
proiectată la „Stîno de Vale" din Munții Bihor. Nu 1 n pme cane 
deosebit că are această deprindere de a economiei. „E firme. Mei 
am și alți colegi care fac la fel. Aproape toți buraieiii antem da- 
punători".

în hol observăm pe o bancă doi gemeni, pitoreac imbrăeați, «mafa 
Unind strtns în mină poșeta mămichii. Cind revine mama ■Tof 
Maria) de la ghișeu ni-i prezintă : Marian a In clnsis a LV-e și 
Xicușor inii-a II-a". Am venit si aapunem o mia de lai ne un 
libret de economii. Avem pînă acum adunați SS 000 lei pentru a na 
construi o locuință proprietate personală.

„Copiii se află aici întîmplăior
„Acum da, dar au și ei librete. Toată familia, toți patra /in

tern depunători la C.E.C., fiecare In măsura în cere știe să ae
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gospodărească; Marian cwe a mm aw ere skum ii CLd r 
sumă mai mică decii Ntrașsr. Ei șmeJă cs te
reușesc să economisească _Ei îi.nf Km m >
parăm rechizite, fi lăsam sâ aa gorpodjnasră 
lunar o sumă. S-eu cmcmu i rre—-i-o ano---- *
nice sd rmr.ind țării caiete (Manșe ar iaca ta 
acest lucru nu se poate întiarpla teoata
de atunci băieții se administrează așa da bata ca la ■ 
(ițiră Ici fi pentru a-i

Părinții observind că fiii sînt economi. ea -m. 
ivtă-i acum „libretipF — cu time ii** de in . £= |BW 
cheltuielile de aprovizionare a£e casei erau mm K±ri *-«■ 
uniforma școlare din economiile lor. Copâi r cu -a smta
generală nr. 84 din Vitan și wj desleinute . SGK.or±țfde 
fătoare Sur du Elena și Bozoc Ecater.no — vor m oi^ti- m 
vară o excursie școlară cu banii economisiși da eăeta— p cu uamr 
sume completate de părinți

...Avem ocazia să discutăm, ex cathedra, cu două ca&e thcac- 
tice. Profesorul da limba română Aurel Panta p da
limbă engleză Olga Panta. Sini di< Sibiu — cetiși în zcaaae 
scurtă „vacanța" de mai sd m pună U curent cu .'-■'ni-
rale ale Capitalei. Aici, unde purtăm ditcij^, au cemt ai mtxî 
dnbînda (SOO leii unui libret mai vechi.

„Avem o frumoasă tradiție in pnvuița educației fedamo- m 
spiritul bunei gospodăriri, a cumpătării Aproape toți mari - ''«i
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,r______ __________ ..... ......r..-^ _______ I
scriitori au scris pentru manualele școlare cite o itonoari arw-* I 
această virtute. Sumele eterilor noștri uni eunore, au *e ;
cază pe ele, dar importanta lor morală e mart. CopW econom 
le astăzi este bărbatul catdlecr de mîîne. core trebuia se fee 

cumpătat, raspunxâlor de bunuri obștești materiale sau spin* 
uale. Gestul cel mai laudat asie al unui capii cere dm doi Im 
conomisește unul,față de altul care din 10 lei cheltuiește, m- 

ustificat, șapte. Școala învață pe elevi nu numai sâ fie ecoeoM 
cu sumele, aer și cum să se folosească de bunurile personale f> 
obștești și mai ales, cum să-și chibzuiascâ timpul, cel mai va
loros capital. Ca educația lor să ne fee ușurală și desâvirșită. 
elevul trebuie sâ facă, în primul rind, cum spuneau băteimî, 
„cei șapte ani de acasă" !

...La îndemnul profesorului descindem la citeva familii cu copu 
pentru a cerceta în ce mod se desfășoară „coi fapta «na de acasă" 
valabili mai mult in proverb, deoarece educațte -» M
face, precum bine știți, mai mult in grădinițele de copri. Totuși- 
■ amil ia, exemplul celui mai apropiat ți drag este ti mat eșor ae 
:nnat. In acest sens mediul familial deține primatul în edn~ti(~ 

iînarultti de orice cir stă. Vizitind copiii părinților, am foit eteați 
iă vedem cum se gospodăresc și trăiesc fi părinții copiilor.

Ne aflăm în Dudești pe strada Vlad Județul nr. 52, la ce*a 
Petruței Pateu, elevă în clasa a \ 11-a de la Școala generală nr. &1 
Părinții Petruței veniți la C.E.C. pentru a retrage o suma neve- ■ 
'iră curățeniei generale de primăvara a casei, au avut amabilitatea I 

de a ne face această invitație. •
Mama începe cu o remarcă: „Nu căutăm să facem economia 

de la gura', ca să nu dăm apoi banii pe medicamente". Intr-a- I 
levăr, Peiruța e frumoasă, sănătoasă, pasionată de gospodărie ca I 

>i de carie, mediile acestui trimestru sînt mărturie. Tatăl fate o I 
altă remarcă: „Sînt de principiul să nu dai bani pe mina copi- 
dui. Ea știe că banii nu sînt de risipit dacă are nevoie de I 
?va eu ti cumpăr, numai ceea ce cred că îi este necesar" | 

Jltima remacă, cea mai interesantă, a făcut-o insă Petrufa Pascu : 
.,Cu toate acestea am șt eu ca și părinții mei un libret de eco- ■ 
’etnii. E adevărat că nu primesc prea multi bani ,.pe mina', dar I 
idun totdeauna sticlele ți borcanele goale din cămară, le spăl, I 
le curăț ți le predau la centru, ^stfel îmi creez o economia din 
care reușesc chiar, cind ți cind, să-i fac cite o surpriză mamei I 
sau tatălui". j

DINU PETRICAN — din clasa a X-a, Liceul „I. L. Cars- • 
giale" :

Intr-o clasă cu program special de matematică. Deține o fru- | 
moașă bibliotecă de matematician, moștenită și completată mai | 
departe de el. Economisește, după un principiu : .,Pentru a avea 
întotdeauna banii pregătiți". Așa și-a. cumpărat un echipament I 
de baschet, iar la cară va face o excursie cu prietenii „din cabană I 
.n cabană". *

Ancheta noastră se încheie aici. S-ar fi putut continua, oriunde, 
pe tot cuprinsul patriei, acolo unde sînt școli, unde sînt elevi. I 

undea. peste 500 000 de elevi, și numărul lor crește continuu, I 
învață la ȘCOALA ECONOMIEI,
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CU TÎLC:
„POTCOAVA"

Un țăran călătorea o dată 
ou im băiat al «du, numit To
ma. Călătorind ei, tatăl găsi 
pe drum a potooanA, ce că
zuse de le an oaL El tiee fiu- 
luieău:

~ Tomo> fa această potcoa
vă, ț-e pene In tnsirtd la tine.

— Așa t dar oe om td fac 
ra mi ? Fentm «m Zu-
ora de nimica să md pico fi 
e-e port In tnefetd J l

Tatăl tăcu, se plecă, e luă 
f-e puee In traistă la dtnsuL 
Ahtnglnd ei le un orășel, pe 
unde erou aă treacă, taiăl 
scoase potcoave ț-o eindu 
pentru dțice bani, la un fie
rar ; fi ou band de pe tbnaa, 
eatmpdri oișine. De eioi mer
geri înainta. In sece ei ere 
foerăa cald: soarele ardea, de 
te frișca : ere nâdușeaU ma
re. Pe dram na oadeaci rdcl 
oaei, nici orcan arbore unde 
ai mai «tata la umbră, nici 
ftu^nă. Ltd Tome i se tndeș 
Sece gem da eeos fi pieioervie 
i se mutase, tnCtt abia se mai 
9re după tat£ «du. Totă-săa

îrțțelese și, ca din intimplare, 
făcu să-i cadă o o ițind din le
gătură. Toma se răpede, o ia 
de jos, ca ți cum ar fi fost 
o bucată de aur, ș-o bagă în 
gură cu mare poftă! După 
(nțiva pași lăsă alta. Toma m 
plecă fi la aceasta, tot w 
aoea lufrald ți poftă. Apei o 
a treia, ți așa pini la oca din 
urmă vișină. Băietul le ridică 
pe toate ou mare plăcere l 
Cind sa gătiră vișMle fi bă
ietul înghițea pe cea din ur
mă, tatăl se tntoaree Ic el, 
risind, și zise :

— Vezi, dragul mau P Da- 
eai fi ascultat eă toi potcoa
ve, cind ți-am zis, te-ai fi ple
cat numai o dată; așa, Inx4 
ei fost nevoit să te pleci pen
tru fiecare vișină. Sd știi, dar, 
dragul meu, „că cine despre- 
țuioște ciftigul cel mie, pierde 
pe cel mare. Scumpul totdea
una păgubește ți leneșul mai 
mult aleargă. Fii strlngăior. 
interesindu-te ți dă cel mai 
mic lucru".

(Din MTnvSțfttoni! 
copiilor", 1871)

CECUL DE 
ECONOMII 
ȘCOLARE

-cit hlenturn etc. Ele ae gă
sesc grupele ia setări de dta 
10 cecssn. Fiecare „cec" are 
o xxaLiare de 5 lei. deci cm set 
complet este semnul economi

siră da citre eJeșă a sumei 
de 50 lei ’ Primal set a avut te
ma -PemonaHtați din trecutul 
glorios al patriei" p înfăUțea- 
zA printre alții pe Ștefan cd 
Marc. Mirea cel Bâtrin. Mi
hai Viteazul, Avram Iancu, 
Nicche Bălcescu. Alexandru 
loan Caza etc. Apoi a fost 
Isnsat un al doilea cu tema :

.Oameni de seamă din țara 
noastră din domeniul științei 
Si teferieii" și apoi treptat vor 
fi puse la dispoziția elevilor 
mereu alte seturi de cecuri cu 
teme variate și interesante.

Elevii își pot procura carto
nașele, unul sau mai multe, 
de ia oricare unitate C.E.C. 
și poștala, ca ți de la școala 
la care învață. Aceste seturi 
de economii se preschimbă 
imediat la dorința posesorilor 
în sumele reprezentind valoa
rea lor sau intr-un veritabil 
libret de «economii.

J

J

Excursie școlară la Timișul de Sus

„CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR 
INIȚIAZĂ CU ELEVII AMPLE ACȚIUNI DE ECONOMISIRE" 

a *

Pe teos te jMtmuri, ca par- 
te :. aata am educația
aoEal-crtâferaeasci a picrie- 
rver. am snâkitat nn intemn 
to"». lector e™”» SILVESIKU 
PATTȚV al
C-:«7râului NaU-jr_il al Orga- 
itzapei PiamerJor :

poi banii Ia C.E.C. .Astfel, în 
comuna Poieni, lingă Ciucea, 
prin vînzarea măcieșelor s-au 
obținut sume importante cu 
care s-au organizat la sfîr- 
șit, de an excursii colec
tive la care au participat 
toți elevii. Noi am căutat să 
orientăm școhle către autodo-

viermi de mătase, obținînd 
1 433 lei, pe care i-au depus 
la C.E.C., cumpărînd ulterior 
cu ei pînza pentru 12 costu
me naționale lucrate la Cercul 
de cusături pentru echipele de 
dansuri ale școlii. La Lelești 
(Gorj) cercul apicol a valo
rificat mierea de la cei 10

înălțat, prin strădania învăță
torilor, soții Qrigoroiu — un 
monument alegoric cu prilejul 
sărbătoririi centenarului șco
lii.

I
I

I
I

— îs ace^ ne puteți cita 
cineva excmols htete de 
ccȘeriiatn da ecc 
a pionierilor ?

— S-au îndrumat elevii spre 
depunerea in limita pos»h-htă- 
ților a ușor sume de bani )s 
C£.C. In vederea organizării 
de exL!nrii, dintre care unele 
au și fnat înfăptuite In pe
rioada vacanței. Avem - nu
meroase școli cărora Casa de 
economii le-a acordat premii 
pentru activitatea de economi
sire. La concursurile pionie
rești de la Radio și Televiziu
ne f„La șase pași de o ex
cursie"), concursurile interju- 
dețene, C.E.C.-ul a acordat și 
acordă elevilor premii în li
brete de economii cu depuneri 
inițiale sau în cecuri de eco
nomii școlare.

Ci te va exemple din acti
vitatea do buni goepodari a 
pionierilor : în județul Cluj 
multe școli din mediul rural 
au adunat plante medicinala 
valorificfndu-lo și depunlnd a-

— Deci care sînt orientările 
generale spre care se în
dreaptă preocupările Con
siliului Național al Orga
nizației Pionierilor în pro
blema educativă privind 
economisirea la C.E.C. ?

• PIONIERII DIN DĂBULENI DEPRIND 
SPIRITUL GOSPODĂRESC • DIN MICI 
ECONOMII — UN MONUMENT ALEGORIC 
ÎNCHINAT ȘCOLII CENTENARE • DE LA 
TRAFORAJE LA VASE TRANSOCEANICE 

PRIN... C.E.C.

tarea cercurilor do pionieri, 
din sumele depuse la C.E.C.

Interesante acțiuni pe acea
stă linie au fost inițiate în 
comuna Celei (lingă Corabia, 
în județul Olt) și mai ales 
în comuna Dăhuleni, unde 
funcționează un oara de •eri- 
ciculturi care a valorifiaat a* 
nul trecut 30 kg de gogoși de

stupi ai aăl, obținînd ast
fel 4 000 lei, bani depuși 
la C.E.C., și au aceștia 
au cumpărat puieți, în
jgheb înd o pepion iară din 
care au vîndut comunei ar
bori pentru a fi plantați pe 
marginea drumului. Din acești 
bani, piui cei încasați pa 
plantele medicinale culese i-a

— Ne străduim să-i convin
gem de necesitatea practică a 
actului economisirii prin in
termediul unor acțiuni care 
să-i intereseze. Dorim să 
popularizăm frumoasa inițiati
vă de la Constanța, unde se 
construiește un mare complex 
sportiv dotat cu opt terenuri, 
din economiile cercurilor pio
nierești și din organizarea u- 
nor acțiuni școlare, cultural- 
sportive, printre care și un 
meci internațional de fotbal 
patronat de Consiliul pionie
rilor. Complexul se află în- 
tr-o fază înaintată de con
strucție. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor va 
iniția și pe viitor ample 
acțiuni de economisire, e- 
conomia făcînd parte in
tegrantă din vastul program 
de instruire și educație al 
școlii, al organizațiilor pionie
rești.

I

I
Cunoseînd proverbiale conciziuna cnticâ, cumpătarea, riguro- 

^zbatea gospodărească elenă am solicitat profesorului de Iit.d 
clasice, autor de manuale latine, traducător al lui Cicero — 
POPA MIHAIL, cîteva cugetări despre economie : „Nu am fost 
niciodată pentru economie cu orice pref sau fără nici un 
rost, ci am așezat-o totdeauna pe ceea ce aș numi bun simț I
gospodăresc care în anii tineri cred că venea din exponenta | 
moștenită de la înaintași, oameni de muncă gospodărească — 
prin care s-a statornicit apoi treptat propria înțelepciune de I 
viată. <

înțelepciunea celor dinainte, experiența proprie de viață 
mi-au lărgit tn același timp sfera noțiunii de economie, dincolo | 
de bani, și la timp și la vorbă ; de altfel așa spune și face I 
poporul (vorba lungă — sărăcia omului).

Studiile mele clasice, munca mea de dascăl de latinește timp I 
de 40 de ani, m-au pus apoi în contact cu vechea cumințenie I 
română ; aș putea spune că ele reînnoadă peste veacuri firul 
acelorași trăsături de sobrietate, drag si prețuire de muncă, I 
cinste și cruțare în toate de la plugarii români din primele | 
veacuri pînă la oamenii noștri ai muncii, de astăzi. Vestitul 
vers latinesc „Moribus antiquis res stat Romana virisque („Te- I 
meiul puterii romane î! fac străvechile moravuri și bărbații I 
ei cu asemenea moravuri'), subliniind că între acestea, pe 
merit lăudate însușiri și nu printre ultimele, este economia în I 
ban, timp și vorbă ; ea □ trecut de altfel și în limba poporului I 
nostru — sobră, strînsă, lapidară — luminoasă.

Tinerilor mei prieteni de astâzi, prin intermediul binevoitor I 
al „Scînteii tineretului" îmi permit sâ te adresez un lapidar I 
sfat: „CA SA AJUNGĂ BANI, TIMPUL TREBUIE SA FI FOST 
MUNCA CINSTITA $1 BINE R1NDUITA".

PAGINA REALIZATĂ LA SOLICITAREA $1 CU COLABORAREA CASEI DE ECONOMII Șl CbNSEMNAȚIUNI
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TELEGR M
Tovarășul TODOR JIVKOV, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, a transmis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri , 
al Republicii Socialiste România

o telegramă cu următorul conți
nut :

Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și poporului ro
mân salutări cordiale ți urări de 
noi succese în construirea socia
lismului în România frățească, 
pentru adinei rea în continuare a 
colaborării bulgaro-române, în 
interesul unității comunității so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Luni dimineața a plecat la 
Oslo delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân condusa de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Norvegia, va face 
o vizită în această țara.

în aceeași zi delegația a losit 
la Oslo. Membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Reidar 
Larsen, președintele Partidului 
Comunist din Norvegia, Ivar Lie 
și Leif Hammerstud, secretari ai 
C.C. al P.C. din Norvegia.

• ASTAZI A SOSIT în Ca
pitala o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist din R. P. 
Ungara (K.I.S.Z.) condusă de 
Laszlo Orosz, șeful secției cul
turale a C.C. al K.I.S.Z., care, 
la invitația Comitetului Central 
al U.T.C. va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de fafâ tovarășul 
Gheorghe Miron, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C, șef de 
secție și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Tovarășul 
Virgil Troiin 

a primit o dcicoa- 
țic a P. C. Italian
Luni la amiază, tovarășul 

Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C C. al P.C.R.. a primit delega
ția de activiști ai Federației 
P.C. Italian din orașul Ferrara, 
care, la invitația Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., face 
o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră. Delega
ția Federației P.C. Italian din 
Ferrara este formată din tova
rășii Luigi Pusinanti, membru 
al Secretariatului Comitetului 
Federal, conducătorul delega
ției, Ismer Piva, senator, 
membru al Comitetului Fede
ral și Rino Rossi, membru al 
Comitetului Federal, secretar 
al unui comitet de zonă.

A participat tovarășul An
drei Ștefan, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirea a avut loc in
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Sosirea in Capitală a
parlamentare a R. S. F.

I
I

zltivă valoroasă sl «a trebuie 
«linsă. îmbogățită si valori
ficată dt mal eficient.

Dacă ar brebul să dăm o defi
niție primăverii. între multe 
altele, ar trebui s-o amintim si 
ne aceea de SEZON AL AME
NAJĂRILOR SPORTIVE. Cine 
alții că dea metaforei străluci
rea faptelor, să construiască 
si să amenajeze noi baze spor
tive dacă nu înșiși beneficiarii, 
tineri dornici să practice spor
tul ?

Acum, în plină primăvară, am 
făcut cîteva investigații în ju
dețele ILFOV, BUZĂU. ARGEȘ, 
și ALBA care lint în măsură 
să ofere posibilitatea unor, con
cluzii utile, credem, la toate ni
velele de acțiune — în vederea 
finalizării unui deziderat indis
pensabil al aportului de masa : 
asigurarea bazelor sportive.

car» dispun de terenuri, de po
sibilități materiale44.

Am subînțeles în cuvintele re
prezentantului comitetului U.T.C. 
un apel ia sprijin din partea 
Consiliului popular orășenesc șl 
ne-am adresat tovarășulu NICO
LAE IOSIN, președintele aces
tuia.

— Comitetul orășenesc al 
U.T.C., tinerii pot conta pe spri
jinul. nostru. Dar să-l solicite. 
Am răspuns cererii de ■ se ame
naja baze sportive în „Parcul 
pionierilor", dsr nu văd acțiuni 
concrete. Nici U.T.C.-ul, nici 
consiliul pentru educație fizică 
ți sport, nici alți factori cu res
ponsabilități în această direcție 
n-au mișcat un deget pînă acum, 
Consiliul popular a fost nevoit 
să ia unele măsuri în ce pri
vește reglementarea folosirii șl 
întreținerii stadionului orășe
nesc. a sălii de sport. întrucit 
ceilalți beneficiari nu au ©chițat 
nici măcar gesturi de intenție. 
Avem în vedere realizarea unui 
teren pentru rugbi, sport care 
la noi a început să se practice 
în proporție de masă.

Citite în paralel, cele două de
clarații conduc la următoarea 
concluzie : în proieetele comite
tului orășenesc U.T.C. „există" 
adevărate șantiere pentru con
strucții de baze sportive. în rea
litate aceste șantiere Isi aș
teaptă — disțmnînd de spații 
mari — constructorii, adică tine
rii — viitorii beneficiari Deo
camdată «intern nevotl să con-

lansată o chemare la întrecerea 
cu aceste obiective către toate 
organizațiile U.T.C. Acțiunea a 
avut un mare succes. Intr-un 
timp scurt, organizația U.T.C. ți 
asociația sportivă din comuna 
Uumeni au amenajat 2 terenuri 
de fotbal, două de volei, două 
de handbal, două piste de aler
gări. două gropi pentru sărituri ; 
de altfel asociația sportivă de 
aici a dstigat primul loc în în
trecerea organizată de comitetul 
județean Buzău al U.T.C.

Ce se Intîmplă însă In acest 
an ? Valorificînd rezultatele c« 
au fost obținute, comitetul jude
țean a reînnoit întrecerea ,.Pen
tru cea mai bună bază spor
tivă44. Așadar, o întrecere deve
nită tradițională. S-a stabilit, 
astfel, ca-ntr-un timp scurt să 
se amenajeze alte 10 baze spor
tive. în special în satele și co
munele de deaJ si munte. Trei 
dintre acestea, cele din comu
nele Lopătari, Vlntilă Vodă și 
Scorțoasa, și primit ama
torii diferitelor discipline spor
tive. La Lopătari, de exemplu, 
tinerii au confecționat cu mij
loace proprii, bănci de lemn de 
mesteacăn și au împrejmuit te
renul.

Acestea ar fi, ca să zicem așa, 
faptele pozitive. inițiativele 
bune care merită și trebuie să 
fie continuate. In timpul raidului 
întreprins am descoperit însă și 
altfel ide aspecte care re
clamă măsuri concrete și ope
rative. în unele comune noțiu-

atabillt nn plan de acțiune co
mun care ai detasexe lu
crările care pot fi executate prin 
muncă voluntară patriotică de 
lucrările necesare a fi executate 
cu mina calificată ipeclali- 
aată !

în discuțiile pe care le-am 
avut cu tinerii, a reieșit fap
tul că dezvoltarea mișcării 
sportive de masă la «ate este 
strîns legată, în primul rînd, de 
asigurarea bazei materiale în 
general și în special de exis
tenta unor terenuri pe care 
să se poată practica sportul. 
Iată de ce am consemnat con
statările noastre pentru ca fo
rurile competente să ia. fîe și 
cu această întfrziere inexpli
cabilă. măsurile cuvenite.
parte

VASILE TELEANU 
ION DRAGANDIU 
ION NICOLAE
(de la stih redacția noastră 
voluntară)

ARGEȘ: In așteptarea unei 
sâptâmîni fantoma

Un alt exemplu elocvent pe 
linia... inactivității am întîlnit și 
în comuna Băiculești, județul 
Argeș. în imediata apropiere a 
Fabricii de conserve se află o 
frumoasă bază sportivă com-

tulraa de energie și fonduri 
bănești — au fost desființate 
și dezafectate primind alte în
trebuințări. Din multele consta
tări întîlnite în raidul nostru, 
ne oprim la cîteva — dată fi
ind frecvența lor mare — din 
județtil Alba. în comuna Oarda 
de jos. terenul de fotbal a de
venit, acum, saivanul de vițel 
al IAS-ului ; la Tărtărla, tot pe 
terenul de fotbal. CAP șl-a 
Instalat grajdurile ; popicăria 
din Sibot, acoperită, cu două 
pista și instalație de întoarce
rea bilelor, aparținînd asocia
ției sportive CFR, a devenit 
magazie de icule și materiale 
de întreținerea liniei de cale 
ferată ; în comuna Zlatna, te
renurile de volei și handbal, cu 
zgură roșie, cu vestiare și club, 
situate în centrul localității 
eînt acum — grație hotărîrll 
OCL Alba — grădină de vară 
și restaurant...; în comuna Ba- 
lomir, CAP-ul a transformat în 
ogor pentru cereale terenul de 
fotbal ; în comuna Benlc soarta 
terenului de sport al școlii ge
nerale este identică cu a celui 
de la Balomir ; Ia Băr&bant, nu 
departe de Alba Iulia, CAP-ul 
a luat „înapoi44 terenul da 
fotbal, iar Consiliul agricol ju
dețean nu a repartizat tineri
lor, pentru sport, un alt spațiu 
corespunzător.

Exemplele ar purtea continua 
dar ne oprim aici. Nu înainte 
de a pune o întrebare : cine 
și ou ce drept își permite a-

Luni dimineața a sosit în 
Capitală o delegație parlamen
tară a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, condusă de 
Milentie Popovici, președintele 
Skupștinei Federale, care, îm
preună cu soția, face o vizită 
în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România. 
Din delegație fac parte Djuro 
Kladarin, președintele Vecei 
pentru cultură și învățămînt, 
Beno Zupancici, deputat al 
Vecei Popoarelor, membru al 
Comitetului de politică externă 
și secretar general al Confe
rinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, Viorel Sele- 
jan, deputat in Vecea Fede
rală, Radmila Lazarevska, de
putat în Vecea pentru ocroti
rea socială și sănătate, Goiko 
Konievici, deputat în Vecea

(Urmare din pag. I)

Irare, publicul devine ne- 
mulțumit și nervos, iar scrii- 

•^^^feșuează de cele mai 
dUOfl d*»- 

pt> «-■ T&,';:re,B 'a moaâ im- 
POqJI Pe ultimul disc.

«j^asemenea triste expe- 
rieî^. Am acceptat și eu 
dicrfoguri despre Tom Jones 
și despre Cerbul de aur. Nu 
po|i abandona un public de 
cincisute de persoane fără 
sâ arunci în joc toate acele 
mijloace, fie ele și nelite
rare, care i-ar putea retine 
atenfia cîtva timp.

De ce întîlniri cu publicul 
mare ? De ce formalism ? 
Culturalizarea e normă ? E 
chestiune rentabilă ? Se face 
în scop administrativ ?

La întîlnirile cu scriitorii 
trebuie sâ vină cine vrea. 

5 cine citește. Sinau- 
ifit poate fi tras din- 
icufie în cauza, din 
b scrîitor-cititor in- 
Ihvertizat despre li- 
HKhiar dacă mtîlni- 
țrtiîarii vor porni de 

la o asistența formata din 
zece participant dar zece 
participant în cunoștință de 
problema, concluziile care 
se vor desprinde vor avea

economică, Moma Sliukici, 
consilier la cabinetul președin
telui Skupștinei Federale, și 
alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întimpi- 
nată de Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, cu soția, Mia Groza, Ko
vacs Gyorgy, Hie Murgulescu 
și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Nlcolae Agachi și Ște
fan Bălan, miniștri, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Aurel Vi- 
joll, președintele Comisiei eco- 
nomico-financiare a M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură, Constantin Din- 
culescu, președintele Comisiei 
pentru învățămînt, știință și 
cultură, Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări 
sociale, Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice. Mi
hai Levente. președintele 
Grupului român al Uniunii in
terparlamentare. aecretar al 
Frontului Unității Socialiste, 
deputați. funcționari superiori 
in M.A.N. și M.A.E.

Erau prezenți Iakșa Petrici, 
ambasadorul Iugoslaviei 
București, și 
basadei.

la
membri ai am-

*
Delegația parlamentară iugo

slavă, condusă de Milentie 
Popovici, președintele Skupști- 
nel Federale, a făcut luni la 
amiază o vizită președintelui 
Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec.

La întrevedere, ore s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Mia Groza,

delegației 
Iugoslavia

Kovacs Gyorgy, Ilie Murgu
lescu și Gheorghe Necula. vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Roșu, 
președintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură, Mi
hai Levente. președintele 
Grupului român al Uniunii in
terparlamentare, secretar al 
Frontului Unității Socialiste, 
Ion Mărgineanu, secretar 
M.A.N.

A participat Iakșa Petrici, I 
ambasadorul Iugoslaviei la | 
București.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost subliniate unele aspecte 
ale activității parlamentare, 
precum și dezvoltarea relații
lor dintre Marea Adunare Na
țională și Skupștina Federală.

e
Luni dupâ-amiază. președin

tele Skupștinei Federale, Mi
lentie Popovici. însoțit de 
membrii delegației parlamen
tare iugoslave și de ambasa
dorul Iakșa Petrici, a dejx;s o 
coroană de fiori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a pjUrle-i. 
pentru socialism.

La solemnitate au partisrtfe*. 
vicepreședm;. $: ceputa;. ai 
MAX, reprezentant, ă! Cc-.n- 
siliului popular al mur:opiu
lui București, generali și ofi
țeri superiori.

•
în după-ainiaza aceleiași zile, 

parlamentarii iugoslavi au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării
nare 
ni a,

La placare, președintele Skup- 
| tin ei Federale a consemnat tn 
cartea de onoare cuvinte elogioa
se pentru felul In care este oglin
dit în muzee trecutul glorios al 
clasei noastre muncitoare.

I
I

il

l

I

I
revoluția- | 

și democratice din Româ-

I
I

ILFOV : „Șantiere" în protocie, 
dar nu și în realitate

Orașul Oltenița cunoaște o 
amplificare și o diversificare a 
preferințelor celor cîteva mii 
de tineri peutru «per*

— Cufi Tine eamitctal arăae- 
■ese al U.T.C. fa iatimplnarea 
acestei dorințe a tinerilar ? Ce 
mlrnri ati lnat »cntra a ane-
naja ]■ acest «■ cit 
baia s»«rtiTe «i—pl> •

— Trebuie «5 recunosc — ne 
răspunde tov^rxiul MIHAI NI
CU LE SC U. locțiitorii secretaru
lui £ stiletului al
U.T.C. — pini in momentul 
de față n-am întrepri»*» as* ni
mic. Arem !n*ă nrotecle se
rioase. Pri**cipeh:-! cbiectrr 
eer.e cel din .Par*r_i pio
nierilor* Aic-* am rsâuât a- 
menajările pentru .Sa za spor
tivă a '.'“ArcXhi is-iec-j’e 

tisT.r-a an vi.,
Atur.' i . rÂrst. *..r>ia

—-1 pitMihaL fc ’ ••
unrxie terea&iiri baadbal.
barbel, velei — b«t i-l-
tate. A— fî reewt 
crăr.le dar avecn
bir^rr.ul.

Ne-am să =asum*»
:iyr. i-.?ă - iț.;:: r» ă-e*1-
nată exciusiv scdSfer. Dta «gi»- 
râ »: eărârF.^â. vr>- fam tere* 
r..-. de basebrt veiaă kaadhal.
Arias poc: —
Arg^știl tre<e Pxr-
rl., — toci eoe.it'-i sn
itreM oeeîru rijtart» sa

nee, să arr.vKî ăm e^iera bvre 
sportive simixe ți periru erevl: 
T.'Leului nr. 1 care r-au nici 
fel de spațiu pentru sport. 
Există un teren. în apropiere, 
aparținînd I.AS. un spațiu vi
ran. Noi 11 tot solicităm dar 
nimeni nu ne aude. Nu vom 
nutee realiza însă nimic dacă nu

ANOTIMPUL AMENAJĂRII
BAZELOR SPORTIVE

atatăm că proiectele «ini îndrăx- 
nete. dar că acțiunile eoeerete. 
care lc pat traasferma in rea
litate. lipsesc Atenție, tineri din 
Oltenița ! Credem în bârniela 
veaatră și prenakem w revenim 
aă vedem tot ași baie Ie spertive

•UZAU t p~«n. •
clwio»». 0* «wnia «

Mmrib'U r^oreriactăet smma—• 
vaiMOtas** FUsaăa —■ la urvm
mat raM aadbett mervotlM O 
e: . es: e; -- -i
Hmarv^ pwtgidb HMMt 

■ ;? > . -.■erui.'iarea L-i. -
tor SMdtobe. Dii, —iț 
cfu-. . ț-' in -at* ie și eamu-
nele hide'.cir; Bniaa există §4 
de bxie «pertîve care cuprind 
terenuri ge fnthal. hzndbxL va
let perne de peptee. rmpl pe=- 
trn sanitari ete. Nvmai in anal 
trece l i-m amenajaL nrin 
munci visfeutar patneriei. 29 dt 
lerrnnri ap-r-.vve dinue care 11 
la sat* C «w-r..
tU peseta «Arfluim ka nnr IA* 
ber a ;wrtar nan»
r.rie Cer-ȘfnptL MOaăfltogfl Blă- 
jar fi Vjkele Duăîbi-
l’tatea de a prsc«:ca in mod orga
nizat si permanent sportul.

de la plenara de constitu
ire a Comitetului județean al 
U.T.C. — rerimțlndu-se nevoia 
creșterii numărului de baze 
sportive. întreținerii șl amena- 
iăril cedor existente — a font

□ea de bază sportivă este con- 
f-.;-.J.ată cu o bucată de izlaz în 
care se plantează sau nu sa 
phisreazu nLte pari în chip de 
porii pentru fotbal. Culmea e 
câ tcrmrc pe ^stfel de terenuri 
— iimpropriu spăî baze spor
ii/? — crei-: ?h:ar și pe timp G« 

rr.î: rrjiri buruieni. 
Totuși. In situații figurează îa 
CspFtBuul... bize sportive. Să 

-2 ex«r-olu_ Asociația 
din rorriuna Scutelnici 

un t?rer._ Normal ar fi ca 
c : peste 2*® de tineri să conțri- 

la amezaiare» «i 5-*reține- 
1-. D-r. « ji a Tul trecut, 

to» o a rărrsâ. L* Pa-
d,‘-i ‘.-rer.jl ei’e smplaasit în- 
tr-ur. Ioc U
searr.âjLî r_ s-ceea a *u
mai mu’te în comună
exls-.ă £<*.r cooperative agrir^’e 
de pcn&rs<l4e, «i o întreprindere 
dr m«ri7:.tare c agriculturii. De 
fț.eur.erea ti -rea lui nu 
•v însă ntmea?

Iată și nu alt exsSLphi : în 
cg.t -ati Pogoane’* există ram

■ ?*'<! de ; ur.;i lucreixf. la
CAP. a>. sa 1MA, alții ?‘r.t
e> ■ . li liceu sau la școala 
p.-.fr<i>r.slâ. Fac sport? Fac! 
Dar în ce condiții. .. Anul tre
cut a Început construcția unui 
complex sportiv. S-au alocat 
fondurile necesare, dar con
strucția — întrucit consiliul 

•jjopular nu Intervine energic — 
ae tărăgănează. Așa că totul 
a rămas ca de la început. Ce 
simplu ar fl foct dacă consiliul 
popular !n colaborare eu co
mitete! eomunal al U.T.C. ar fivom fi sprijiniți de alți factori

firin profunzimea caracferu- 
ui lor o putere a exemplului 

mult mai mare decît pot a- 
vea întîlnirile cu „publicul 
larg".

Nu public mare, ci public 
cititor, acesta aste dezide
ratul. Că publicul cititor 
poate fi mare, asta e alt
ceva. Chestiunea participă
rii,sa numărului, trebuie sâ 
preocupe însâ abia în al 
doilea rînd pe inițiatorii în- 
tîlnirilor cu caracter literar, 
preocuparea de fond a pro
blemei privind activarea pu
blicului în sensul lecturii, a 
informării pregătitoare pen
tru dialogul cu caracter cul
tural.

Asn participat la aseme
nea întîlniri organizate cu 
elevii liceelor din București 
și, mai ales, cu elevii cercu
rilor de literaturo din tarâ 
aflați în tabere de. creație. 
Am fost la Sinaia și la Gîl- 
ma, anul trecut, și mărturi
sesc câ n-am avut alt prilej 
mai intim sâ mâ conving 
de concluziile cu totul ex
cepționale la care se poate 
ajunge ca urmare a dialo
gului în care întrebarea 
pornește din partea unui 
public avertizat. Temele de 
discuție propuse atunci de 
elevi au furnizat nu numai 
surprinzătoarea lor pregăti
re literara, cunoașterea 
profundâ a actualității noas
tre beletristice dar au pro
vocat scriitorilor partici
pant! adevărate mărturisiri 
de credință, solicitînd zone 
ale conștiinței profesionale 
în care nu se pătrunde foar
te ușor. Încît, susținerea 
ideii de public conștient 
de public activ, pare sâ fie 
un deziderat realizabil, iar 
întîlnirile cu cititorii să de
vină o chestiune de fond.

Dineu oferit de președintele M.A.NI <•

l
I

P rated intel e Marl 1 Adunări 
Naționala, Ștefan Voitec, îm
preună cu soția, a oferit luni 
un dineu în cinstea delegației 
parlamentare iugoslave. con
dusă de Milentie Popovici, pre- 
5«dint&le Skupștinei Federale, 
care, împreună cu soția se află 
tn vizită în țara noastră.

Au participat Mia Groza. 
Kovacs Gyorgy, Hie Murgu
lescu și Gheorghe Necula. vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale. Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat 
Nicolae Agachi și Stefan Bălan, 
miniștri. Vasile Șandru. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne. președinții unor comisii 
permanente ale M.A.N., depu- 
tați. oameni de știință si cul
tură. funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E.

Erau prezenți Iakșa Petrici, 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București și membri al ambasa
dei.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă pri
etenească. Ștefan Voitec și Mi
lentie Popovici au rostit toas
turi.

Salutînd prezența oaspeților iu
goslavi, președintele Marii Adu
nări Naționale a exprimat depli
na satisfacție pentru evoluția as
cendentă a relațiilor frățești, de 
bună vecinătate, stimă și înțele
gere reciprocă, dintre România si 
Iugoslavia.

După ce a relevat însemnăta
tea, în dezvoltarea acestor relații, 
a vizitelor oficiale și întîlnirilor 
prietenești dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășul Ștefan Voitec a' 
spus printre altele :

Intensificarea relațiilor multila
terale dintre țările noastre se re
flectă în creșterea volumului 
schimburilor comerciale, adînci- 
rea cooperării industriale și teh- 
nico-științifice, în lărgirea legătu
rilor cultural-artistice, a schimbu
rilor pe linie de partid, de stat 
și parlamentară, între organizații
le obștești, precum și în con
struirea prin cooperare a marelui 
complex hidroenergetic si de na
vigație de la Porțile de Fier.

Relațiile de strînsă prietenie, 
bună vecinătate și conlucrarea 
fructuoasă dintre România și Iu
goslavia se înscriu totodată ca un 
aport pozitiv la extinderea si in
tensificarea legăturilor de colabo
rare și cooperare dintre țările so
cialiste, la întărirea forțelor an- 
tiimperialiste, a prieteniei dintre 
popoare.

Vorbitorul a relevat totodată 
că, în contextul general al rela
țiilor româno-iugoslave, * contac
tele. întîlnirile tovărășești, schim
burile de vederi dintre reprezen
tanții parlamentelor celor două

țări dobîndeac «emnificații deo- a 
aebite, contribuind la o mai bună I 
cunoaștere a realizărilor popoare- 1 
lor român și iugoslav în construe- a 
ția socialismului, la apropierea și | 
înțelegerea lor reciprocă.

în încheiere, președintele Ma- I 
rii Adunări Naționale a toastat în I 
sănătatea președintelui losip 
Broz Tito, pentru prosperitatea I 
Iugoslaviei și fericirea popoarelor | 
sale, în sănătatea președintelui 
Milentie Popovici, și a celorlalți I 
membri ai delegației Skupștinei | 
Federale, pentru înflorirea conți 
nuă a tradiționalei prietenii din
tre țările și popoarele noastre. I 
pentru pace. |

Mulțumind pentru ospitalitatea ’ 
sinceră cu care membrii delega- . 
ției iugoslave se simt înconjurați I 
în vizita lor, președintele Skupșri- I 
nei Federale a exprimat bucuria • 
de a putea cunoaște nemijlocit 
eforturile și succesele obținute în I 
edificarea societății socialiste în 1 
România, de a putea contribui, 
prin această vizită, la întărirea 
continuă a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări socialiste 
și vecine. Subliniind că contacte
le parlamentare dintre cele doua 
țări se încadrează fericit în cola
borarea generală reciprocă dintre 
România și Iugoslavia, vorbitorul 
a arătat că aceasta se dezvoltă cu 
succes, fapt dovedit de creșterea 
necontenită a colaborării econo
mice, de promovarea unor legă
turi strfnse în domeniul științei si 
culturii, de colaborarea organiza
țiilor social-politice și dintre ce
tățeni și — în primul rînd — de 
desele întîlniri ale celor mai 
înalți reprezentanți ai țarilor și 
popoarelor noastre. Aceasta cola
borare este atît de reușită deoare
ce ea se bazează pe interesele și 
aspirațiile comune ale popoare
lor noastre. Prin aceasta, cele 
două țări contribuie în modul cel 
mai eficient la stahilitatea din a- 
ceastă parte a lumii, precum și la 
afirmarea largă a principiului e- 
galității în drepturi în relațiile 
dintre toate țările. Noi sîntero 
profund convinși că astfel de re
lații între țările socialiste contri
buie în cea mai mare măsură la 
propagarea ideilor socialismului 
în lume.

Președintele Popovici a toastat 
pentru sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a președinte
lui Marii Adunări Naționale, pen
tru prietenie și colaborare conti
nuă între cele două țari și popoa
re, pentru noi succese în construc
ția societății socialiste în Româ
nia. (Agerpres)

pusă dintr-un teren de fotbal, 
altul pentru volei și o popică- 
rie. Nu ne-a fost greu să con
statăm că pe teren mai există 
și acum un strat gros de frun
ze rămase din toamnă, că o 
parte din gardul de sirmă in
terior este la pămînt, că mar
catorul zace pe teren ruginit de 
ploaie, că popicăria este fere
cată. neingrijită și de multă 
vreme nafolosită. (Doi tineri 
muncitori de la fabrică ne-au 
relatat că popicăria este trans
formată in depozit de lăzi de 
fructe h Interesîndu-ne ce a 
întreprinș comitetul U.T.C. din 
comună pentru pregătirea ba
zei sportive pentru primăvară, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Valerian Pletea și președintele 
asociației sportive. Vasile Mica, 
ne-au răspuns ?â se așteaptă... 
,.Mă atârni na acțiunilor sportive", 
săptămina in care se vor or
ganiza acțiuni de muncă patrio
tică la amenajările sportive. 
P:nă atunci, chiar dacă este 
timp bun si soare, nefiind ..pla
nificate*. acțiunile nu au loc.

După săptămina acțiunilor 
•portive. totul va fi în ordi
ne. primim asigurări. Cît des
pre popicărie, „ea este constru
ită de fabrică și fabrica face 
ce crede de cuviință cu ea44.

Lucrurile nu stau chiar așa. 
Fabrica a construit terenurile 
și popicăria pentru a fi folo
site de tineri. Dar nu numai 
folosite, ci și gospodărite și în
grijite de ei. Organizația U.T.C. 
— nu spunem o noutate — are 
oblfgația de a se preocupa în
deaproape de amenajările pen
tru aport.

în satul Tutana, aflat în 
raza aceleiași comune, terenul 
de volei și cel de handbal din 

■curtea școlii adăpostesc trun
chiuri de copaci și sînt brăz
date de un șanț cu apă. Cine 
l-o fl împiedicat pe tineri să le 
îngrijească M să le ferească de 
degradare ? Sau, mal bine zis, 
ce au întreprins organizația 
U.T.C. șl asociația sportivă în a- 
ceastă direcție ? Dar nu ne 
putem aștepta la nici un revi
riment spectaculos atît timp cît, 
pe de o parte, organizația 
U.T.C. nu manifestă inițiativă, 
Iar, pe de altă parte, asociația 
■portlvă este condusă de un pre
ședinte «uprasoHcItat de o su
medenie de alte treburi ob
ștești șl pe care-1 Interesează 
prea puțin sportul de masă.

ALBA : Unde duce aplicarea 
legii cu ochii închiși

Imagine elocventă a modului tn care tinerii din 
comuna Săliște iți gospodăresc propria bază 

sportivă

„Vedere** din Băiculești. Intre terenurile de fotbal 
ți cel de volei, gardul stă să cadă...

Situația unor baze destinate 
activității sportive de masă, 
trebuie privită și din alt punct 
de vedere. Nu puține sînt ca
zurile în care, mai ales Ia sate, 
terenuri și amenajări pentru 
sport — toate înjghebate cu 
eforturi considerabile, cu chel-

ceit „masacru11 în maiă al ba
zelor sportive ?

întrucit în raidul nostru am 
întîlnit și alte situații asemă
nătoare, care ilustrează, toate 
la un loc, că in timp ce există 
un proces perpetuu de desfiin
țare a bazelor sportive desti
nate tineretului — nu există, 
așa cum prevede legea sportu
lui. și unul de reamenajarea 
bazelor desființate. Consiliile 
agricole județene invocă în des
ființarea bazelor sportive pre
vederile legii nr. 12,1968 privind 
■pararea, conservarea și folosi
rea terenurilor agricole alunei 
cind dispun dezafectarea unor 
terenuri de sport ce țin de pe
rimetrul localităților rurale. 
Dar aceleași Consilii, atît de 
cunoscătoare ale drepturilor, sa 
fac că uită prevederile legii nr. 
29.1967 cu privire la dezvolta
rea activității de educație fizică 
și sport și instrucțiunile co
mune cu privire la destinarea 
terenurilor pentru amenajarea 
bazelor sportive ale asociațiilor 
sportive sătești. Astfel, orga
nele locale ale administrației de 
stat, cooperativele agricole de 
producție și celelalte instituții, 
conform atribuțiilor ce le re
vin cu privire la dezvoltarea 
ac.țivității .xie educație fizică și 
sport-și 1tf“concor3anță cu pre
vederile legii ce 'Stipulează fo
losirea terenurilor agricole, tre
buie și pot să rezolve optim 
această problemă. O dată cu re
vizuirea și delimitarea vetrei 
satelor se vor prevedea supra
fețe corespunzătoare amenajării 
bazelor sportive, Iar în comu
nele unde există baze sportive 
la a oăror amenajare «-au in
vestit materiale și forță de 
muncă, acestea vor fi păatrate. 
Instrucțiunile prevăd, în legă
tură cu dezafectarea, ca orice 
bază «portivfi desființată din 
motiva temeinica aă fie Înlocu
ită cn nn apațiu corespunzător, 
eventual șl în afara vetrei «ațe
lor, de regulă pe terenuri Im
proprii pentru agriculturi șan 
din cele slab productive.

Iată, deci, că prevederile le
gale nu afectează nicidecum 
problema dezafectării bazelor 
sportive prin simpla lor des
ființare așa cum ilustrează e- 
xemplele bitate. cl șl înlocuirea 
lor. expresă, cu alte spații șl 
amenajări corespunzătoare.

W
în raidul nostru am înfățișat 

cîteva probleme ale construc
ției, amenajării și întreținerii 
bazelor sportive. Relația sport 
de masă — baze sportive este 
mult maî complexă și ziarul 
nostru își propune s-o dezbată, 
în continuare. Invităm, de a- 
ceea, cititorii, corespondenții 
noștri, activiștii U.T.C. și spor
tivi să-și spună părerea în ca
drul acesteia.

(Urmare din pag. I) 

prinderi, astfel încît acțiunea să 
fie continuu perfectată, îmbună
tățită, clementele noi apărute 
într-una din ele fiind preluate de 
celelalte două. Apreciind în mod 
deosebit inițiativa, precum și e- 
forturile depuse pentru îngrijirea 
utilajelor, pentru prevenirea pe 
această cale a defecțiunilor teh
nice și înlăturarea oricărei între
ruperi a procesului de producție, 
subliniem asemenea coordonare 
pentru o permanentă îmbunătă
țire și extindere a acțiunii. Pre
supunem, în aceeași ordine de

idei, că ea e susținută îndeaproa
pe cu activități adiacente, cum 
sînt schimburile de experiență, 
consfătuiri cu tinerii de la ate
lierul de întreținere, cu specia
liști, dezbateri, demonstrații prac
tice, precum și acțiuni privind 
organizarea locului de muncă 
(deficitară la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice) sau îmbună
tățirea calității produselor și sti
mularea spiritului novator. Tn- 
tr-un context cu astfel de coor
donate, îngrijirea utilajelor ca
pătă locul cuvenit printre preo
cupările organizației U.T.C. de 
a-șî mări aportul în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan al 
întreprinderii.

— Impulsul pentru declanșarea 
acțiunii de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice și la Fabrica 
„Țesătura1* a pornit de la noi, 
ne spune secretarul comitetului

municipal U.T.C. Desigur, acțiu
nea trebuie îmbunătățită și ex
tinsa. Dar...

Aici apare ruptura. Nimic din 
modul de desfășurare a acțiunii 
într-o întreprindere nu a trecut 
în celelalte două. E greu de în
chipuit că nu sînt destule ele
mente descoperite într-un loc, fie 
în ce privește fondul acțiunii, fie 
modalitatea de urmărire a eficien
ței sau activitatea de susținere a 
ei, care nu au trecut dincolo de 
poarta unității respective. Secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice, secretând comitetului 

UTILAJELOR
municipal, precum și șeful comi
siei de specialitate de la comite
tul județean au recunoscut ne
cesitatea îmbunătățirii, perfectării 
acțiunii și apoi a extinderii ei. 
Cum se va reuși, însă, aceasta, 
dacă nu s-a stabilit încă un conr 
tact strîns între cele trei organi
zații, dacă nu s-au pus' bazele 
unui dialog viu, prin care orice 
element nou să fie încorporat în 
acțiune, prin aceasta însăși ac
țiunea fiind ridicată pe o treap
tă superioară ? Ceea ce presu
puneam noi mai sus, că ar trebui 
să fritîlnim pe traseul unei ase
menea acțiuni ramîn, deci, de 
domeniul anticipației. Dar oare 
pentru fructificarea deplină a u- 
nei atît de importante acțiuni, 
pentru maturizarea ei, nu e nea
părat necesar să fie traduse în 
fapte ?

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
(Urmare din pag. I)

Samînța, mirabila sămînță, tre
buie să ajungă cît mai repede în 
pămînt 1 Din acest grup de cu
vinte s-a făcut o chemare cu larg 
ecou în satele noastre. După ce a 
terminat de semănat în unitatea 
sa, nimeni nu întreabă ce distanță 
va trebui să parcurgă pînă la noul 
loc de muncă ; nu se caută mo
tive pentru o eventuală eschivare. 
Ințelegînd fondul patriotic al che
mării lansată de conducerea parti
dului și statului nostru, cei care 
încheie semănatul amină tradițio
nala sărbătorire și se interesează 
la vecinii lor dacă nu cumva are 
nevoie de ajutorul lor. Ca și vara 
trecută, cind acțiunea de limitare 
a efectelor nedorite ale secetei a 
reliefat pregnant unitatea, dăru
irea, devotamentul țărănimii 
noastre cooperatiste, a mecaniza
torilor și lucrătorilor din l.A.S. 
primăvara aceasta deosebit de ca
pricioasă, a oferit o nouă probă a 
hărniciei lor. în decurs de numai 
patru zile, în cooperativele agri
cole din toată țara au fost însă
mânțate aproape patru sute de 
mii de hectare cu porumb, cinci
sprezece mii hectare cu cartofi și 
șapte mii de hectare cu legume, 
iar în întreprinderile agricole de 
stat o suprafață echivalentă cu 12 
procente din totalul planificat.

Județele și unitățile agricole 
care înainte de 1 Mai erau con
siderate rămase tn urmă cu semă
natul (întreprinderile agricole de

stat din județele Gorj, Maramu
reș, OU, Sibiu, Vaslui și coopera
tivele agricole din sudul Moldo
vei, vestul și sud-vestul țării) se 
află acum în grupul celor frun
tașe. In județul Vaslui, de pildă, 
faptul că s-a acordat maximă a- 
tenție organizării muncii, în peri
oada 1—4 mai s-a lucrat cu un 
ritm zilnic de 11 procente la se
mănatul porumbului. Astfel, luni 
seara, planul însămînțărilor de 
primăvară se realizase, aici, în 
proporție de peste 85 la sută și 
de 80 la sută la porumb.

Cu siguranță, ieri, alaltăieri 
precum și in zilele precedente 
cînd timpul a fost excepțional 
pentru executarea muncilor în 
cîmp — se puteau însamînța su
prafețe mai mari dacă n-ai 
fi persistat încă unele deficiențe 
de organizare. In multe unități a- 
gricale s-a ieșit tîrziu la lucru ; 
luațifpu alte treburi, președinții și 
ceilalți factori de răspundere din 
unele cooperative agricole n-au a- 
sigurat frontul de lucru necesar 
pentru tractoriști; din cauza unor 
defecțiuni apărute în aprovizio
narea cu piese de schimb, sau 
din cauza întîrzierii cu care s-a 
acționat la redistribuirea forței 
mecanice, multe tractoare au stat 
nefolosite, sau au fost utilizate 
cu mult sub capacitatea lor. Nu
mai așa se explică faptul că în 
județele Arad, Dolj, Mehedinți și 
Teleorman s-a înaintat în ultmiele 
cinci zile doar cu un procent la 
semănatul porumbului, iar tn ju

dețele Sibiu, Vrancea, Suceava 
s-a realizat doar jumătate din 
viteza zilnjcă stabilită.

Specialiștii afirmă că, in condi
țiile țării noastre, epoca optimă 
însămînțării porumbului s-a în
cheiat. S-a încheiat dar coopera
tivele agricole și întreprinderile 
de stat mai au de însămînțat po
rumbul pe circa 200 000 hectare 
— nerealizare constatată îndeo
sebi în județele Botoșani (65 la 
sută din suprafața planificată). 
Suceava (60 la sută din suprafața 
planificată), Sibiu (42 la sută din 
suprafața planificată), Prahova, 
Vîlcea, Vaslui, Iași, Maramureș 
(între 38 și 20 la sută din supra
fețele planificate). Aceste rămj- 
neri în urma constituie un nedo
rit semnal de alarmă pentru că 
orice zi întîrziată se transmite, 
prin nerealizări, recoltelor acestui 
an. lata de ce, în această perioadă 
se impune mai mult ca oricînd 
intensificarea activității prin orga
nizarea schimburilor prelungite 
pe tractor, prin permanentizarea 
locului de muncă în cîmp pentru 
specialiști, prin deplasarea rapidă 
a utilajelor în unitățile în care se
mănatul este întîrziat. Și reușita 
se poate asigura dacă toți factorii 
de răspundere, membrii coopera
tivelor agricole, mecanizatorii, lu
crătorii întreprinderilor agricole 
de stat vor interveni astfel încît 
încheierea semănatului sa devină 
o problemă de cel mult o zi sau 
două.



SITUAȚIA POLITICĂ
DIN FRANȚA

Continuă desemnarea candidatilor
Comitetul Central al Partidului Comunist Francei. întru

nit luni după-amîa2ă, la Paris a desemnat pe Jacques Du- 
clos, membru al Biroului Politic al P.C.F., senator, drept 
candidat al partidului la alegerile prezidențiale care ur
mează să aibă loc in Franța la 1 iunie.

Anunți nd această hotărîre. 
Waldeck Rochet, secretar gene
ral al P.C.F., a insistat din nou 
asupra necesității stabilirii unui 
program comun al stîngii france
ze — obiectiv pentru realizarea 
căruia P.C.F. a depus eforturi 
susținute. Pînă în prezent — a 
continuat el — aceste eforturi au 
fost respinse de Partidul Socii 
list, care și-a desemnat propriul 
candidat în persoana lui Gaston 
Defferre.

Campania electorală a P.C.F. 
— a adăugat Waldeck Rochet — 
va avea ca obiectiv*-.să cheme cel 
mai mare număr de francezi să 
aprobe și să susțină programul 
partidului pentru o, democrație 
politipa și eeondmiiă avansată, 
susceptihil^ să deschidă calea 
spre sdciâlîsm, prin votarea can
didatului P.C.F.

★
Pînă la sfirșitul săptămînii tre

cute trei candidați au fost desem
nați în mod oficial pentru ale
gerile prezidențiale de luna vi
itoare : Georges Pompidou, Gas
ton Defferre și Michel Rocard. 
Convocat pentru a sancționa con
stituirea noului partid socialist, 
Congresul- socialist de la Alfortvil- 
le s-a încheiat cu consemnarea u-

REUNIUNEA
CONSILIULUI

EUROPEI
Luni dimineață a ayut 

Joc la Londra o reuniu
ne a Consiliului Euro
pei. cu ocazia împlinirii 
a 20 de ani de la crea
rea acestui organism 
vest-european.

Au participat reprezentant] ai 
tuturor celor 18 țări vest-europa- 
ne, membre ale Consulului Eu
ropei.

în cuvîntaraa roibIA cu șc«t 
prilej, premierul bntgmc
Wilson a reafirmat ca guvanal 
său va continua si mm tuta can
didatura Angliei la Flata 
nă și a subliniat Importanța con
sultărilor politice ta cadru] U- 
niunii Europei Occidentale la 
care Franța a refnaa: să, partici
pe în ultima pepandă. Agenția 
France Praise apreciază - edi
tură cu această gcțjuue diploma
tică a lui Wflaon. că ea a fc«t 
lansată.în ciuda sfaturilor 
prudenta primite âin pfcrtea Mi 
nisterului de externe englez, ca
le propune așteptarea mai iotii 
a rezultatului alegerilor preziden 
țiale din Franța și formarei unui 
nou guvern francez. înainte de a 
se lua o nouă înitiathă in ches
tiunea aderării Anglie; la Piața 
comună. Potrivit aceleiași surse, 
teze ale Foreign Office-ului. a- 
vanssazâ ide ea că orîee inițiativă 
prematura ar putea să trezr*acJ 
suspiciuni fi riscul de a fi inter 
pretată, ea o tenia tui de a m 
fluența alegerile dm Franța.

nei rupturi. Este vorba de ruptu
ra dintre Partidul Socialist SFIO 
și Convenția instituțiilor republi
cane, cele două formațiuni prin
cipale care urmau să compună 
noul partid. Convenția (sau Clu
burile) a refuzat să aprobe cele 
două hotăriri adoptate de Con
gresul de la Alfortville privind 
statutul noului partid și candida
tura lui Gaston Deffeire.

Candidatura primarului Marsi- 
Itpi nu a fost votată de Congres 
decît după îndelungi manevre. 
Inițial, majoritatea delegați-or
votase pentru aminarea drsemnă
rii unui candidat socialist si con
sultarea prealabilă a celorlalte 
formațiuni ale stin gri. In carsul 
nopții însă. liderii Mciabști an 
reușit să convingă pe delegări 
să-și modifice poziția. Astfel, a- 
proape de revărsatul zorJar, Con
gresul a hotărît să-și desencseze 
imediat candidatul si a acordat 
sprijinul său lui Gaston Defferre 
In același timp, a fost adoptTfl e 
rezoluție care cere cundocătaneor 
partidului să staburascăi contacte 
cu celelalte formaț-ri*ni ale iHagfL 
exprimînd dorința ca «4 desem
nat de Congres să fie caoriHlataJ 
unic al tuturor forțelor de <ri-ra 
A fost respinsa cn o weits-
litate eventualitatea unei raben 
la o candidatură centrStL • •
‘ar fi cea a tctnxhiw 
interimar. Alam Pooer Ia 
^majorități delrgaXilar. cir* 
soaahst trrbfite sa *e cajerEa r.r- 
ze de centrism <• < ■ jr •• «,>" "• 
doar in nodul parAsona 5:
ga-

Cu toată acrastă precv-z.- m»- 
fon lalea otomaîacScr așa-.-t./ 
că desemnarea ta: Deriexn: '.oht 
phd sensibil efortunk m '«ta
rea realizării urnii acord intre par 
txiele de stingă awpra mm 
didaturi unice. Cu atât xex: «fc-V 
cn cît un ah candida* — Xfinhvfi 
Rocard. secretând genera' al 
Partidului Socrâhst l'mticM — • 
obțin ut spnmiul și tave^tatara 
părtjd--ai Mu.

Tn tabăra
•neatale *e hc rrecăriz? aAroor 
1b vwderea
Stat
kipciirtlsâ, perezzir-je ne ce?w • 
va face G*--xț« Pnmp 
pohta» raterrr p er»*n»e pe 
o precouir=xzi_

■co da la Uzina de locomotive electrica din Phenian

ORIENTUL APROPIAT

de

FUNERALIILE
LUI ZAKIR
HUSSAIN

La 5 mai au avut loc la Delhi 
funeraliile /prfiedmtAiui- Indies, 
Zakir Huliți. Ceremonia înhu
mării a avtff loc la Unicereitaten 
musulmană, larnia MiHia. In cor
tegiul funeral se aflau membri 
ai guvernului Indiei, alte pena 
tialități indiene, precum fi dem
nitari străini.

In calitate de reprezentant per 
sonal al președintelui Consiliului 
de Stat el Republicii Socialiste 
România. Nicol ae Ceaușescu, la 
funerarii a participat ambasado 
ral României în India, Aurel Ar- 
deleariu.

dr
Zakir Hussain t-a născut in 

1897, în statul Uttar Prade A. El 
și-a făcut studiile la colegiile din 
statul natal, apoi la Universitatea 
din Berlin, bbtinfhd titlu! de doc 
tor în filozofiei ți crta. Adept al 
ideilor lui Mahatma Gandhi. Ta- 
kir Hussain a participat activ Ia 
mișcarea de eliberare ndbonnlă a 
țării sale. In el’a fost nu
mit guvernatorul statului Bihar fi 
membru al Camerei superioare a 
parlamentului din partea Parti
dului Congresul național indian. 
In anul I9â2, Zakir Hussein a 
font desemnat vicepreședinte ei 
Indiei, funcție pe care a deți- 
nut-o piua' în mal 1967, ctrid d 
fost ales președinte ai țării.

Concomitent cu activitatea po
litică, pe care a desfățureî-o 
timp.de jumătate de secșl, fos
tul președinte al Indiei s-A afir
mat și pe plan internațional ea 
personalitate marcantă tn dome
niul culturii.

O Vizita suveranului

L-*.. a ia Cairo regele
. Hussein. EI a avut 

fr. zi convorbiri zu pre-
ședinteta ÎLA_U_ Nasser. Vizita 
de o zi a suveranului Iordaniei 
-rmeaxă celei efectuate la Ca- 

de «^ful statului sirian, 
Nureâd.n El Arassi, și a mi- 
7..-SL-J1J1 x-j'.ve::iar. de interne, 
Modu-ah Al daîern Al Sabah. 
Re^ar ind ir.tensâ ac-
tiv-.tate diplomatică Gir. capita
la R.A-LL ziarul .Al Ah ram “ 
mer^iaftOBză că vizita suvera-

«a putut constata o amplă 
«dcsttate de vederi. Pielrn 
Nerau l-a asigurat cu această o- 
razie pe secretarul general al 
O.N.U. de sprijinul constant a] 
țâra ^de în ce privește toate ini- 

sarOBâr U dacă La rrznl-

ro» fasaa în tasne. U 
•r-a ecpmaai latafanta

iordanian la Cairo

nul ui Iordaniei se 
linia consultărilor 
la nivel Înalt consacrate exa
minării actualei situații din 
Orientul Apropiat. Cotidianul 
citat arată, de asemenea, că 
Hussein va informa pe pre
ședintele Nasser asupra rezul
tatelor recentei sale vizite in 
Statele Unite, Marea Britanie 
și Franța.

Marți regele Hussein va pă
răsi Cairo pentru a pleca la 
Riad unde va avea întrevederi 
cu regele Feisal.

înscrie pe 
care au loc

CAIRO. — Intr-o informație 
transmisă din Jsmailia, agen
ția M.E.N anunță că Republi
ca Arabă Unită a construit noi 
adăposturi pentru observatorii 
O.N.U., plasați de-a lungul 
malului occidental al Canalu
lui de Suez. în vederea garan
tării securității lor. Pe malul 
occidental al Canalului 
Suez se află in prezent 45 
observatori ai O.N.U.

de 
de

CAIRO. — Șeful misiunii 
observatori ai O.N.U. în Orientul 
Apropiat generalul Odd Bull, a 
***- la Cairo Dupi sosire, 
<4 « <saufi?sit e'î Sals-'h Goha/. 
v*ritar di a] R_A.U. pentru 

Pcirivjț,
M.E.N., pz.ntTR proh!es>»k abor
date Tiisrs;] IntreMcderii a figu
ra» utuxîh observatorilor O.N.U. 
la linia de încetare a focului de 
la Canalul Siuct

de

America Latină

GUINEEA—BISSAU.

Relațiile S. U. A.

și realitate
rir—r. premia lek Xikm 
■nil prea iaipartante pevtn ■ palea rcewge a ■ 
lazâari. teastari. gestari-. Era evi^eati alozia ta „AEsața peatiu 
progm'. Ziariștii roil-aMerieam aenditMi ia «pâtala StatelM 
laiie. avizați ia Maarrir. M întrebat pvtilaral 4e cw^st al O- 
•ei Albe âaeă .aritâafe hAmtr armele arestai piagraa tk 
către pre^fiaie ar îaseKaa ea -K&aața peatra progres- va fi 
par fi <«pla abaaakaaitii-. Râspaa^l baeaaâr a fost: .Noi lio
ta aagaiab ■■ goorea wr noi «oâotii piabkf ba emisferei-. 
Ora ce »a*a. dt fapt ea o uimii tril a eșeroJai prognaial^ 
a«a-namilei .. ABaale peatra progres .

Concepea a erau rw aproape 9 ml b Fw^a dri Este, progra- 
■al _»Aiuii|ri peatra ptogiu-. wa ta odaia mrirtre foadari de 
eiiei -■ miliarde dotări pe tap dr 11 am. drept ajtar pealra 
intiagerea stării de aabdmoJtara ta Aaariea I alta, la pre- 
zeet se constata ca aaiărăriaae că aăa star a patra parte dia 
soMek promise aa aa fost alocate, la ewta analri hrorai. cele 
4€9 milioane alocalr Irepartirste ta 19 țări itscaded drei. ia 
medie, circa 24 mtamae dolarii aa reper rea tal ? ■dKaaae
credite ca dabinzi destui de riscate — p rare aa trebnit să fie 
cheltuite pentru cumpărarea wear boa ori uamai _jaaok ia
— • mică parte ..donații- și aamai 80 de tatasm dotai au 
constituit asistența tehnică.

Dupâ cum rezultă din rapoartele pahfiratț de X—ă t ați ~
Ștatelor .Americane, pe anul in cars perspectivele riat ta fd de 
întunecate. Totalul fondurilor pe I9M s-ar ridica ta 999 aaaKoao? 
dolari, defalcarea pe destinații mențfeâadn-se procentoal ta nive
lul anului precedent In aceste coodiții este evident că "u se 
poate vorbi de învingerea stării de sabdezs altare a Ama răcii I a- 
tine. Șomajul atinge 30 la suta din totalul forței de moacă. Si
tuația cea mai graiâ se înregistrează cu deosebire în rețhiaîk >- 
gricole sud-omeriezne. Xhelul de viața — constata m n 
stadiu >1 Băncii iuteramericane de dezvoltare — este feerie 
zut Doar cinci țări latino-americaue întrunesc standard ai m 
de hrana pe cap de locuitor, stabilit de organăs^iek specsafaale 
ale O.N.L. ; iar mortalitatea infantilă reprezintă Al ta mie. O data 
cu înrăutățirea continuă a situației economice ți sociale pe conti
nent cele 3 000 de firme americane care acționează in America 
Latista an înregistrat profituri uriașe Numai 300 din ek obțin 
aauaj 3,5 miliarde de dolari beneficii. Concomitent statele diu 
regiune plătesc dobinzi la credite ce m ridică. în medie anoal la 
2 miliarde dolari.

In condițiile menținerii unor raporturi de inegalitate, profund 
dozaiantașoase in relațiile economice cu S.U.A. decalajul care 
desparte țările la tino-americane de statele dezvoltate sa adinceșle. 
AstfeL daca in anul creării ..Aliaa|ri pentru progres' raportul pro
dosului gfeW pe cap de locuitor intre America Latină și S-U-A- 
era de 1 ta 8, după end am de funcționare a Alianței, acesta re
prezintă 1 ta 19.

Evoluțiile actuale din America latini indică creșterea opoziției 
față de formala ia v îs tulea căreia unul din parteneri (S.LW.) pro
fită din plin iar ceihdfs I ta tino- americanii I sint supuși unor forme 
variate de exploatare. ..Soluțiile pentru dezvoltarea Americii La
tine — scria ziarul paruvtaa EL COMERCIO — trebuie căutate 
tntr-o direcție conuară față de cea propagată de protagoniștii 
...Mia nț ei pentru progres". Xumai utilizarea rațională și mobili
zarea propriilor noastre resurse. în cadrul unor schimburi inter
naționale largi, neândnstate ta limitele de pînă acum, ne pot oferi 
baza necesară pentru desfășurarea unei cruciade sigure de izbîndă 
contra flagelului subdezvoltării".

• O DELEGAȚIE de partid și 
gUTeraamentală bulgară in frun
te ca Tador Jirkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a sosit Ioni intr-o viiită oficială 
ia Berlin.

La ieșire. pe aeroport, dele
gația a fost intimpinată de Wal
ter Ulbrieht. prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consilia tai de Stat al R.D.G. și 
de alte persoane oficiale.

IOAN TIMOFTE

Manifestații 
la Sydney

• MII DE cetățeni australieni 
aa participat Ia manifestațiile 
organizate la sfîrșitul primei 
săptămini a lunii mai in orașul 
Sydney și în alte localități ale 
țării în sprijinul unor revendi
cări democratice. Demonstranții 
șl-an manifestat, totodată, pro-' 
testul față de războiul dus de 
S.U.A. fn Vietnam șl au cerut

din viata tineretului lumii
LUCRĂRILE SESIUNII

COMITETULUI EXECUTIV
AL

Intervenția
La Budapesta s-au deschis 

lucrările Comitetului Execu
tiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. Pe 
ordinea de zi a acestei se
siuni sînt înscrise probleme 
privind solidaritatea cu lupta 
poporului și tineretului din 
Vietnam, situația din mișca
rea internațională de tineret 
și activitatea desfășurata de 
către F.M.T.D. Au prezentat 
referate delegațiile organiza
țiilor de tineret din R. D. 
Vietnam, Vietnamul de «ud 
și secretarul general al 
F.M.T.D.

In cadrul dezbaterilor, vor
bitorii și-au reafirmat deplina 
solidaritate cu lupta eroica a 
poporului și tineretului viet
namez, au relevat contribu
ția tineretului și organizații
lor sale la lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, 
pentru libertate, independen
ță, democrație, progres, pen
tru pace și securitate inter
națională și căile prin care 
F.M.T.D. poate aă-și aducă 
un aport efectiv la întărirea 
și dezvoltarea mișcării inter
naționale de tineret.

Duminică dimineața a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Cristache, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C. După 
ce a exprimat solidaritatea 
militanta a tineretului din 
România cu lupta eroică, 
plină de abnegație a poporu
lui și tineretului din Vietnam, 
împotriva agresiunii brutale 
a imperialismului american, 
vorbitorul a arătat că înceta
rea bombardamentelor asupra 
R. . D. Vietnam trebuie să fie 
urmată de retragerea tuturor 
trupelor intervenționiste din 
Vie Luam, de stabilirea păcii 
pc Bay respectării dreptului 
poporului vietnamez de a de
cide. in mod liber fi suveran, 
soarta fa.

în continuare reprezentan
tul U.T.C. a subliniat că ti
neretul român acordă o deo
sebită atenție problemelor 
înfăptuirii securității în Eu
ropa. In legătură cu aceste 
probleme, Uniunea Tinerelu
lui Comunist pleacă de la 
convingerea ca realizarea 
securității europene corespun
de nu numai aspiraților și 
intereselor popoarelor de pe 
acest continent, dar și cauzei 
generale a păcii, avînd o im- 
Sortanță deosebită pentru 

estinderea atmosferei politi
ce în lumea ^întreagă.

Reamintind că nu s-a scurs 
mult timp de cînd țările so
cialiste membre ale Tratatu-

• DUPĂ cum informează 
Agenția C.T.K., la Bratislava 
a avut loc ședința Prezidiu
lui Consiliului Național Slo
vac, care a luat în discuție 
unele probleme organizato
rice. în legătura cu alegerea 
tovarășului Stefan Sadovsky, 
in funcția de prim-secretar 
a] C.C. al P.C. din Slovacia, 
Prezidiul Consiliului Național 
Slovac a aprobat cererea a- 
cestuia de a fi eliberat din 
funcția de președinte al Gu
vernului Republicii Socialis
te Slovace. Consiliul Național 
Slovac a ales pe Peter Colot- 
ka în funcția de președinte 
al Guvernului Republicii So
cialiste Slovace.

F. M. T. D
reprezentantului U. T. C.
lui de la Varșovia au adresat 
din acest oraș în 
desfășoară actuala 
a Comitetului Executiv al 
F.M.T.D., apelul către toate 
statele europene, apel cere a 
suscitat un viu și larg ecou 
în opinia publică din Europa 
și din întreaga lume, vorbi
torul a subliniat că forțe so
ciale diverse, personalități 
proeminente ale vieții publice 
și politice de pe continent 
s-au pronunțat în favoarea 
ideilor și obiectivelor apelu
lui. Noi iîntem convinși că 
tînăra generație a Europei și 
organizațiile sale dispun de 
multiple posibilități pentru a 
aduce o prețioasa contribuție 
la realizarea acestor nobile 
țeluri. In acest ipirit, Uniu
nea Tineretului Comunist din 
România va organiza între

care ne 
ficțiune

Corespondenți 
speciali pentru 

„Scintela 
tineretului"

15 și 20 iunie a. c. o „masă 
rotunda'1 privind securitatea 
europeană.

Consultările fructuoase care 
au avut loc în acest scop cu 
un număr mare de organiza
ții de tineret din țările so
cialiste, cu organizații comu
niste, socialiste, soeial-demo- 
crate, radicale, liberale, și de 
alte orientări politice din Eu
ropa ' . * - *
ecou pe care l-a stimit ini
țiativa organizării acestei ac
țiuni, primind numeroase 
propuneri și recomandări 
care organizația noastrl 
străduit să țină seamă 
manca de pregătire.

Vorbitorul a subliniat, 
continuare, că avînd în ve
dere caracterul acestei mani
festări, diversitatea de opinii 
care există în sinul mișcării 
de tineret reuniunea își pro
pune să ofere posibilitatea de 
a proceda la un larg schimb 
dc- opinii privind rolul și con
tribuția tineretului la reali
zarea unui climat de pace și 
securitate în Europa. In nu
mele Uniunii Tineretului Co
munist, vorbitorul a invitat 
F.M.T.D. și organizațiile sale 
membre din Europa sa par
ticipe Ia aceasta întilnir^ și 
ca împreună, intr-un spirit ’ 
de înțelegere și respect reci-

au evidențiat largul

de
l-a
în

In

proc, să contribuie la succe
sul ei.

Inițiativa U.T.C. de a or
ganiza în luna iunie o „majă 
rotundă" cu privire la rolul 
și contribuția tinerei genera
ții de pe continentul nostru 
în asigurarea unui climat de 
pace și securitate fn Europa, 
a suscitat un viu interes 
printre delegațiile prezenta 
la sesiunea Comitetului Exe
cutiv.

Referindu-ie Ia activitatea 
F.M.T.D., reprezentanta! 
U.T.C. a arătat ca organiza
ția noastră consideră că este 
necesar ca F.M.T.D. prin în
treaga sa activitate să asigure 
un cadru favorabil adincirii 
colaborării internaționale fi 
întăririi unității de acțiune a 
tinerei generații care, pe toa
te continentele, indiferent de 
concepțiile politice, filozofi
ce și religioase, luptă împo
triva imperialismului, pentru 
pace, cooperare, democrație 
și progres social. Pentru ■ 
realiza acest scop, noi consi
derăm drept o necesitate o- 
biectivă recunoașterea fi res- 
fiectarea autonomiei pozițîi- 
nr și opiniilor fiecărei orga

nizații, dreptul sau de a de
cide în mod liber asupra tu
turor problemelor care pri
vesc activitatea sa, metodele 
și formele sale de luptă, că 
e necesar să se asigure de
plina egalitate în drepturi ■ 
tuturor organizațiilor. g

De altfel și în referați 
prezentat de Michel kț ». 
secretar general al F.M.'lT^1 
s-a arătat că „sarcina 
țială a F.M.T.D. este de 
contribui la unirea tuturor 
forțelor antiimperialicte, iubi
toare de pace și progres ale 
tineretului. Militînd împotri
va imperialismului, 
mului fi 
pentru 
poarelor, 
rea suveranității, egalității, al 
respectului reciproc și ne
amestecului în treburile in
terne, pentru drepturile tine
retului, pentru progres fi 
pace, F.M.T.D. recunoaște că 
fiecărei organizații ii revine 
dreptul de a determina for
mele de luptă în funcție dB 
condițiile concrete existe^fl 
în fiecare țara, iar I.M.^H 
in ansamblu nu poale 
de să propună și să 
rețete general valabile

Lucrările sesiunii Comite
tului Executiv al F.M.T.D. 
continuă.

revanșia- 
neocolonîalismulni, 

independența po- 
pontni respecta-

AL. PINTEA
Budapesta, 5 mai

și securitatea
Timp de două zile s-au desfă

șurat la Milano, lucrările „Con
ferinței asupra păcii, securității în 
Europa", organizată de Federația 
locală a Tineretului democrat- 
creștin italian. Participanții la 
conferința, veniți din toate regiu
nile Italiei, au făcut o ampla a- 
naliză a politicii mondiale post
belice. „Criza N.A.T.O. și a poli-

acțiune în regiunea de sud a

retragerea trupelor australiene 
de pe teritoriul Vietnamului de 
sud.

e LA WASHINGTON se des
fășoară o nouă rundă de con
vorbiri Intre delegații guverna
mentale flin S.U.A. și Peru con
sacrate examinării căilor de re
glementare a conflictului provo
cat prin naționalizarea bunurilor 
aparținînd societății nord-ame- 
ricane „International Petroleum 
Company-. Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, Ro
bert Mc Closkey, a declarat că 
cele două delegații au căzut de 
acord să nu fie difuzate comu
nicate cu privire la mersul tra
tativelor.

între timp, delegația peruvia
na care este condusă de genera
lul Marco Fernandez Baca, a 
avut o întrevedere cu secretarul 
general al Organizației Statelor 
Americane, Galo Piaza, pe care 
l-a informat asupra poziției gu
vernului de la Lima în conflic
tul cu Statele Unite.

• ÎN URMA tratativelor des
fășurate între Banca de comerț 
din Varșovia și Institutul spa
niol pentru valuta străină a fost 
încheiat un protocol anual su
plimentar la tratatul încheiat în 
1963 între cele două instituții. 
Documentul prevede extinderea 
în 1969 a livrărilor reciproce de 
mărfuri dintre întreprinderile 
din cele două țări.

pe plan militar-, și a scos în 
evidentă faptul că țara sa face 
parte din alt continent. Primul 
ministru a ținut să sublinieze 
faptul că-unul din principalele 
scopuri' ale politicii externe a 
Canadei este garantarea suvera
nității țării. Premierul Trudeau 
a declarat, referindu-se la legă
turile dintre Canada și Franța, 
că relațiile dintre cele două țări 
„au fost și trebuie să fie bune 
și în viitor".

i* -

Interviul premierului
canadian

• PRIMUL ministru al Cana
dei, Pierre Eliot Trudeau. a 
acordat un interviu televiziunii 
din Montreal în cursul căreia a 
abordat unele probleme legate 
de politica externă a guvernului 
său. în legătură cu eventualita
tea retragerii trupelor canadiene 
de pe continentul european, pre
mierul Trudeau a arătat că 
„trupele canadiene din Europa 
îl conferă Canadei un rol minor

• LA MAUTHAUSEN, fostul 
lagăr nazist de exterminare, 
transformat în prezent în muzeu 
memorial, a avut loc du
minică tradiționala adunare co
memorativă cu prilejul împli
nirii a 24 de ani de 3a elibera
rea deținuților antifasciști.

Cu această ocazie a fost dez
velit monumentul ridicat 
grija R. P. Albania în memoria 
luptătorilor albanezi căzuți în 
acest lagăr. Au fost prezente 
oficialități austriece si repre
zentanți ai organizațiilor foști
lor luptători din rezistentă. Au 
depus coroane de flori repre
zentanții misiunilor diplomatice 
acreditate la Viena ale Bulga
riei, Cehoslovaciei. Iugoslaviei, 
Poloniei, României, Ungariei, 
U.R.S.S., precum si ai misiuni
lor comerciale ale R.P. Chineză 
și R.D. Germană.

prin

ticii blocurilor militare în general 
— a spus Alfredo de Poi, șeful 
Secției externe a mișcării națio
nale a Tineretului democrat-crej- 
tin — impune o clarificare în ca
drul forțelor politice interne și 
din Europa, pentru a se pute- 
desprinde de miturile care le-au 
încătușat". Asigurarea treptată a 
unei noi configurații europene — 
depășindu-se alianțele militare — 
a spus vorbitorul, constituie sco
pul final al cerințelor noastre.

Remo Giannelli, directorul 
săptămînalului democrat-crețtin 
„Politica" din Florența, a arătat 
că o politica de alternativă la a- 
lianța atlantică ar putea fi po
litica securității în Europa, reali - 
zată treptat.

Luînd cuvîntul ca invitat. Do
nat Cattin. membru al Direcțiu
nii Partidului democrat-cr;«<iii. a 
arătat ca instaurarea unei politici 
de pace sc poate obține numai 
prin destindere, care nu trebuie 
să se ba^bze pe contrapunerea 
blocurilor, așa cum se intimplă 
astăzi. El s-a pronunțat, de ase
menea, în favoarea, convocării u- 
nei conferințe pentru securitate 
europeană, pentru intensificarea 
relațiilor comerciale și culturale 
dintre toate țările Europei.

Tn cadrul conferinței s-a dat 
citire unei moțiuni în care, între 
altele, se spune că mișcarea de 
tineret democrat-creștină din Ita
lia este de acord cu acele forte 
care au ca scop depășirea politi
cii de blocuri militare în Europa 
șî în lume.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a avut loc un miting, urmat 
de o demonstrație pe străzile cen
trale ale orașului Milano.

r
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