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• Pe numeroase șantiere de investiții indus
triale, ritmul de lucru este accelerat • Calen
daristic, au trecut patru luni, dar bilanțul unor 
constructori ignoră acest lucru • Mari sau mici, 
toate investițiile trebuie predate la termen
• Practica dispersării fondurilor de investiții, 
pusă în cauză de criteriile eficienței economice
• Munca educativă — pe coordonatele esen
țiale din cîmpul șantierului.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV. SERIA II, NR. 6216 6 PAGINI — 30 BANI MIERCURI 14 MAI 1969

Anul acesta sînt prevăzu
te să intre în funcțiune 770 
capacități de producție noi. 
Cifra este de natură să sub
linieze, 
meniul 
1969 îl 
grama programului 
vestiții industriale c 
naiului. în fiecare din anii 
precedenți s-au obținut suc
cese remarcabile în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al IX-lea pen
tru dezvoltarea economică 
a României în această pe
rioadă. Dar, așa cum s-a 
subliniat în repetate rînduri, 
rezultatele ce se vor obține 
în acest an, bilanțul cu care 
ne vom prezenta la sfîrșitul 
lui, au un rol determinant 
în îndeplinirea cu succes a 
întregului plan cincinal, lată 
de ce, acum, cînd ne apro
piam de încheierea primului 
semestru, ne oprim din nou 
pe șantiere, așa cum am 
făcut-o în atîtea rînduri, în- 
cercînd să dimensionăm din 
realitatea datelor statistice, 
fjrîn analizele la fața locu- 
ui, ritmul în care evoluoazâ 

spre cota finală cîteva din 
investițiile industriale ale a- 
nului 1969. (Ancheta noastră 
se desfășoară în perimetrul 
geografic a trei județe : 
GALATI, BRAILA si VRAN- 
CEA). '

Am ales această parte a 
țării nu întîmplător. In cursul 
actualului cincinal, geografia 
economică de pe teritoriul 
menționat a cunoscut im
portante prefaceri. Fără în
doială, orice raportare la 
valoarea și volumul investi
țiilor trebuie să înceapă cu 
referiri la lucrările de edifi
care a marelui Combinat si
derurgic de la Galați, unde 
pînă în prezent a fost reali
zat un volum de investiții da 
aproape 9 miliarde lei.

Am ales această zonă 
geografică și pentru alt mo
tiv. Atît în 1969 cît și în 
anul viitor — ultimul an al 
cincinalului — în județele 
respective sînt prevăzute a 
se executa ample lucrări de 
investiții, localizate în obiec
tive noi sau în extinderea 
celor existente. La Combi
natul siderurgic urmează sâ 
aibă loc conectarea în flu
xul producției a celui de-al 
doilea furnal de 1 700 de 
metri cubi. în Brăila urmează 
să se dea în funcțiune o fa
brică de lapte praf și să fie 
extinsă capacitatea de pro
ducție a Uzinei de construc
ții industriale și rutiere. în 
anul viitor continuă lucrările 
de dezvoltare la Șantierul 
naval și la Fabrica de celo
fibră de la CFA. în județul 
Vrancea, între altele, este 
prevăzută finalizarea investi
ției de 260 milioane destina
te Fabricii de P.F.L. de la 
C.I.L. Focșani și extinderea 
Fabricii chimice de la Mă- 
rășești. Așa cum se știe, orice

o dată în plus, W 
hotărîfGr pe care 
marchează pe dia- 

i de in- 
industriale ale cinci

(Continuare în pag. a IlI-a)
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...Schimbul s-a terminat, dar a doua zi activitatea va fi reluată cu acreați intensitate, pe schelete 
cincinalului Foto : O. PLEC AN

„CATEDRA ȘCOLARA"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit marți, 13 mai 
1969, pe ambasadorul extraordi-

nal și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Ba
sov la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

PTJPjS Primireabl Hl/1 jjj c^re țovarăsu|

SPECIALIZARil-ETAPA
CULTURII GENERALE

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL
DE SEMNALE LUMINOASE
AL BIBLIOTECII ANCHETA

N O AS TR A

litenrurl
— Bucureftj descoperă 

'ja proces fearse mare, nxurin- 
Uwr chiar. de _fo$xi-reali4*. 
Uxoxmatr 71 • t>. Consecințele 
unî iesne de bănuit . in primul 
riad o pre pitire profesională mai 
slabă dm prmet de vedere uma
nist. edificatoare fiind problema 
limbii ‘.afine. Neutralizarea se 
produce tocmai datorită faptului 
că foștii elevi nu au făcut 
nici o diferență între real și 
uman, nu au simtit deosebirile 
de structură cu efecte pozitive — 
mărirea orizontului de cunoș
tințe — dar și cu efecte negative 
pentru cei care nu se îndreptau 
spre o secție cu înclinații bine 
evidențiate. Este interesant că 
si ia condițiile în care «peri aii- 
firea Ia scoli mărit prin în-

trodererea sistemului de învăță- 
sainî de 12 ani (seria respectivă 
de studenți absolvise liceul cu 
11 clase) mul ți elevi nu socot că 
există o specializare prea mare 
admițînd că opoziția între cele 
două secții uman7real nu este 
toufeaiina în măsură să le deter
mine o adeziune precisă. Aproa
pe jumătate din elevii Liceu
lui Mihail Sadovc&nu, chestio
nați în acest scop, au declarat că 
secția aleasă nu le limitează în 
nici un fel posibilitatea de a se 
prezenta la examenul de admi
tere al oricărei facultăți. Un 
elev. M. G.« dă următoarea ex-

Anehetă realizată de 
OCTAVIAN PETRESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

DIALOG DESPRE

TIMPUL

Ion Gheorghe Maurer 
a ambasadorului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți după- 
amiază pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, Amrik 
Singh Mehta, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs înlr-o atmosferă cordia
lă, a participat Mihai'Marin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

(Agerpres)

nBmfriiwlt institațu care statal ••eialirt le-a 
ia! lxrți. bibliotecile 

_ __ ___ _____________ __________ ___ ___ ~_ino rang. Acolo 
se petrece. într una din modalitățile sale cele mai intime fi saai 
fertile, contactul oamenilor en inestimabila! texaar de valori spi
rituale ale umanității, contact pe care bibliotecile, ea fermă in- 
s t it uț io na Uzată, aa menirea să-1 călăuzească $î să-l înlesnească. 
Chiar «i în epoea noastră, in care mijloacele de informare audio
vizuale trăiesc o extensiune eeplefitaare. cartea continuă — >1 v> 
continua încă multă vreme — să râmi na principala rută de acces 
Către comorile culturii >1 ale civilizației. Ca să prelnngim com
parația, pe această ruta bibliotecile joacă ralul unui sistem de 
orientare fi dirijare a circulației, al unui complex de semnale 
luminoase, covârșitor de important, a cărui eficacitate depinde 
de precizia șl promptitudinea cu care se exercită. Celelalte for
me de răspîndire a cărții (librăriile. în primul rind), aricit de 
bine organizate $1 coordinate ar fi. nu pot Îndeplini, in măsura 
in care o pot face bibliotecile, funcția de îndrumare specializată

Printre 
destinat rispindirii cal tarii in masele cele 
detin, din mnlte puncte de vedere, «n lat de prii E» • LIBER

FALSA ItOtLlMA
A CELOR TREI OFTURI

Ce prilej neașteptat de 
a-mi împlini datoria 
sentimentală de a scrie 

despre vechiul meu prieten, 
poetul de mare dăruire 
Florin Mugur I El a obținut 
de curînd Marele premiu 
la Festivalul internațional 
de poezie de la Sarajevo 
(R.S.F. Iugoslavia), festival în 
care s-a întrecut înlr-un tur
nir desfășurat după rit ro
mantic cu poeți din Austria, 
Cehoslovacia, Franța, Italia, 
Iugoslavia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Mi-a trebuit acest fericit 
prilej pentru a pune mîna pe

URGENȚE ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ:
REȚEAUA

BIBLIOTECILOR-

• terminarea semanatijuji
UN MECANISM

PERFECTIBIL

• EXECUTAREA Z/f TIMP /I 
LIJCRĂRILOR DE INTREIINERE

Cu fiecare zi, volumul lucră
rilor ce solicită activitatea ță
ranilor cooperatori și mecaniza
torilor din unitățile agricole ale 
județului Vaslui crește neconte
nit. Plantatul viei — lucrare ce 
mai trebuie executată pe aproa
pe 300 hectare — amenajările 
pentru irigații, care, de fapt, 
n-au fos-t încă înscrise pe agen
da preocupărilor zilnice, și mai 
ales, lucrările de întreținere în 
vii și la culturile de floarea soa
relui și porumb. în legumicul- 
tură, solicită în aceste zile, o im
portantă concentrare de forțe. In 
foarte mică măsură se poate 
răspunde, însă, acestor cerințe 
pentru că, în majoritatea coope
rativelor agricole arăturile și

semănatul porumbului continuă, 
aproape toată forța mecanică 
fiind concentrată aici. în jude
țul Vaslui, semănatul porumbu
lui — o lucrare ce ar fi trebuit 
terminată — înaintează în ritm 
foarte lent. Zilnic se realizează 
cel mult 2-3 procente. Rapor
tând ceea ce este încă trecut la 
„de însămînțat“ la acest ritm, 
constatăm că lucrarea cu impor
tanță maximă pentru producția 
agricolă — semănatul — va 
încheiată abia către “ . 
săptămînii. Cum se explică a- 
ccastă situație deloc mulțumi
toare întîlnită în județul Vas
lui ? Tovarășul SERGIU MORU- 
GA, directorul direcției agricole 
județene justifică rămînerea în

fi 
sfîrșitul

urmă 3 a semănatul porumbului 
în cele aproape 50 de cooperati
ve agricole ca datorîndu-se a 
trei factori : apa care băltește 
încă pe circa 6 000 hectare, pre
lungirea pînă către sfîrșitul lu
nii aprilie a timpului nefavora
bil muncilor în cîmp și existen
ța unor suprafețe mari în pantă 
care nu permite folosirea des
fășurată a forței mecanice.

Raidul-^anchetă întreprins în 
această parte a țării ne dă po
sibilitatea să semnalăm însă, alte 
aspecte, de fapt precumpănitoa
re, care țin de ceea ce ne-am o-

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

niiounPentru ei în dezbaterea noastră despre bugetul de timp am 
dorit ai pornim de la niște date obiective, ne-am adresat prorec
tori Ini Universității bucureștene, conf. univ. TAMARA DOBBIN.utău cifru de 25 âtt. iar cel al 

puse §a circulație 
prin intermediul lor s-a ridicat 
ia 131 de milioane, ceea ce re
prezintă o medie de 7 cărți 
pentru fiecare locuitor. lată 
cifre care constituie, pentru cei 
ce răflpind de structura și acti
vitatea rețelei de biblioteci, un 
îndemn la responsabilitate ma
ximi.

Restructurată de mai multe 
ori in decursul anilor, rețeaua 
bibliotecilor publice a dat 
vadă. In numeroase puncte 
ei. de suficientă mobilitate 
suplețe- pentru a se putea

GH. TOMOZEI
Toms George Maiorescu : — 

V-am ruga să ne vorbiți despre 
rezultatele anchetei pe care 
Universitatea a întreprins a cu 
privire la „bugetul de timp".

Tamara Dobrîn : — Pentru 
mine noțiunea ..buget de timp“ 
se referă la timpul integral din 
care se scade timpul de odihnă.

T. G. M. : — E vorba de o di
mensiune strict temporala. Din 
24 de ore vom scădea 7-9 ore ți 
obținem bugetul de timp ?

T. D. : — Da și nu. Adică, 
vreau să spun, nu e numai o 
problemă de timp. Dar și o pro
blemă de conținut : a valorii pe 
care o acordă fiecare student(Continuare în pag. a IV-a)

SEBASTIAN COSTIN'

Panoramic din municipiul Roman

Statul socialist acordă o deo
sebită atenție, concretizată in 
eforturi materiale considerabile, 
dezvoltării continue a rețelei 
bibliotecilor publice. Spre edi
ficare doar cîteva date : în 1968. 
numărul acestor biblioteci

în raport 
personalbtății.

problemă

timpului, de la minut la oră. Ia 
zi. la săptămînă etc,..

T. G. M. : — Vă gîndiți la 
gradul de adecvare a reflectă
rii subiective a timpului fată de 
valoarea sa obiectivă?

T. D. : — Da. Cînd vorbim de 
bugetul de timp, gradul de 
adecvare mi se pare problema 
nr._ 1. A doua problemă în evo
luția personalității este aceea a 
opțiunii. A selecției 
cu directivarea

T.G.M, : — Adică o 
de motivație.

T. D. : — Această 
schimbă foarte mult 
narea despre care am 
Raportul dintre ceea 
cheamă timpul de lucru 
obligatoriu de studiu) și 
liber (loislr). Cele trei 
despre carg se discută 
deosebesc după vîrstă. 
profesiune și chiar după consti
tuția psiho-fizioJogică. în cazul 
studenților, de pildă, dacă pînă 
la limita de 8 are de odihnă ră- 
mîne un parametru stabil, res
tul timpului e foarte labil și di- 
vers. datorită celor două condi
ționări de care am vorbit. Exis
tă diferente enorme între ceea 
ce poate face un tînăr de 18 ani 
(anul I) de la aceeași facultate, 
același an de studiu. în decurs 
de 4-6 ore de program univer
sitar. fată de altul care, prac
tic, cheltuiește tot atîta timp. 
Problema nu se pune că amîn- 
doi sînt obligați Ia 4-6 ore. ci 
cum le folosesc. Cu alte cuvin
te. gradul de implicație a fie
cărui tînăr în minut. în oră. în

TOMA GEORGE
maiorescu

(Continuare în pag. a V-a)

motivație 
condițio- 

vorbit. 
ce se 
(timpul 
timpul 
opturi 

atît se 
după

condei și trebuie s-o spun 
câ o fac cu vinovăție, repro- 
șîndu-mi inerția care m-a îm
piedicat să-i pun lui Florin 
Mugur pe pervazul ferestrei 
sale sufletești o scrisoare de 
frate în care să-i mărturisesc 
dragostea și stima pe care 
o nutresc pentru poezia lui, 
pentru el. A fost, pînă nu de 
mult un bătrîn. cărturar care 
era foarte bolnav — pe ju
mătate lunecat în moarte — 
si foarte trist — pe jumătate 
lunecar în liniște — care, 
citind o carte de Mugur 
(„Visele de dimineață") n-a 
ezitat și a înnegrit cu scrisul 
lui mărunt cîteva file de 
calda apreciere. Se numea

(Continuare în pag. a V-a)
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IERI AU AVUT LOC în 
Capitală festivitățile de 
premiere la concursurile 
școlare de literatură ro
mână, matematică, fizică 
și chimie — etapa repu
blicană. îl invităm pe ci
titorul nostru sâ urmă
rească în ziarul de mîine 
rezultatele concursului, 
sintetizate în imagini și în 
reportajul-anchetă „VE
DETELE ȘCOLARE ALE 
ANULUI 1969".
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0 IMPORTANTĂ
DISTINCȚIE

ȘTIINȚIFICĂ ACORDATĂ
UNOR CERCETĂRI

MEDICALE ROMÂNEȘTI
Consiliul Ligii contra traho- 

mului a acordat, recent, me
dalia de aur a luptei împotri
va trahomulul, pe anul 1968, 
prof. dr. doc. PETRE VAN- 
CEA, membru corespondent al 
Academiei K.S.R., ca recom
pensă pentru contribuția adu
să la cercetarea științifică '<> 
acest domeniu și pentru lupta 
dusă în vederea eradicării <* 
cestei boli In țara noastră.

Am solicitat savantului ro
mân cîteva cuvinte privitoare 
Ia lucrările sale în problema 
trahomulul.

— „Cercetările în problema 
trahomulul — ne-a declarat 
prof. dr. P. Vancea — privesa 
epldemlologla, simptomatologia 
și profilaxia acestei boli. Pen
tru diagnosticul diferențial al 
trahomului, am întreprini o 
serie de cercetări eeraloglce 
privind fixarea complementu-

• Căsuțe automate
pentru bagaje de mină

In Gara de Nord

I
I

STUDENȚEȘTI

DV.DV. H.0IBER.
în Gara de Nord au foat 

Instalate căsuțe automate, 
metalice, pentru bagaje de 
mînă. în schimbul unei fise 
de 1 leu. călătorii pot lăisa în 
siguranță bagajele, luînd che
ia cu ei. Această „autoservi
re" reduce timpul de preda
re al bagajelor șl cozile — 
atît de obișnuite de la casele 
de bagaje... obișnuite. Deo
camdată, 30 de asemenea că
suțe au fost puse la dispozi
ția călătorilor.

Duminică seara a avut loc 
la Sala Palatului din Capi
tală. concertul extraordinar 
al Orchestrei populare „Bar- 
bu Lăutaru" de pe lingă 
Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu", cu prilejul săr- 
hătoririi a 20 de ani de la 
Înființare. Am solicitat Iui 
FLORIAN ECONOMI), cel 
mai tînăr dirijor al orches
trei, cîteva amănunte legate 
de acest eveniment :

— V-am propune, mal In- 
tti, o succintă secțiune re
trospectivă 
mației 1

— Rod al 
mal multe 
lara („Garofița1, 
României", „Cioeîrlia". .. 
nu Mărăcine", „Săbărelul" 
etc.), care existau în 1949 în 
București, formația ..Barbu 
Lăutaru", fi in tind inițial pe 
lingă Institutul de folclor, s-a 
vrut — prin eforturile de
puse de-a lungul anilor — 
reprezentativă pentru întrea
ga arie folclorică a țării.

— CanereitsaȘi-ae, ▼* ră
gim, elteva din aeeate efor
turi.

— E vorba. în primul rînd. 
de un efort colectiv, de con
tribuția pasionantă a tutu
ror membrilor formației la 
dezvoltarea și afirmarea a- 
cesteia. Nu se poate trece, 
însă, peste această perioadă.

a sublinia contribuția 
deosebită a dirijorilor Ionel 
Bodișteanu, artist al poporu
lui, și Nicu Stănescu, maes
tru emerit al artei, a mai 
vechilor „combatanți" Mari* 
LătArețu, Angela Moldovan.

— Fe lingă rolul de pur
tător al cîntecului popular 
In înseși rîndurile celor ce 
l-an creat, o astfel de for
mație are și menirea răspfn- 
dirii folclorului românesc pe 
alte meridiane. Ce ne puteți 
spune, în legătură cu a- 
ccasta ?

— Rețineți, mal întîl, că, 
în ceea ce privește „activi
tatea internă" a orchestrei, 
numai în ultimii 5 ani numă
rul anual de concerte a tre
cut de 200, iar cel al spec
tatorilor depășește, tot anual, 
cifra de 75 000. Peste hotare 
am aflat aceeași prețuire și 
recunoaștere : în Cehoslova
cia, India, Polonia, Bulgaria, 

In

mentamenta
(ora 20), COMEDIANȚI1 ruleaxă 
la Expoziția (ora 20), PIPELE ru
lează la Buzești (ora 20), ADIO, 
GRINGO rulează Ia Bucegl (ora 
20), PENTRU 1NCA PUȚINI DO
LARI rulează 1a Unirea (ora 20), 
RECOMPENSA rulează la Lira (orai 20), NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA rulează la Au- 
rorai(ora 19,45). PARADISUL IN- 
DRĂGOSTIȚILOR rulează la To
mis (ora 20), VREMURI MINUNA
TE LA SPESSART rulează la 
Arta (ora 20), RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT rulează la Rahova 
(ora 20), Vitan (ora 20), ASTA 
SEARA MĂ DISTREZ rulează la 
Progresul Parc (ora 20).

I LA DOLCE VITA rulează la 
Patria (orele 9,30 ; JJ ; 16,30 ;
20) ; TARZAN, OMULWUNGLEI 
rulează la Republica (orele 9 ; 11 i
13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,15) ; Festival 
(orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 j
21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30). IN UMBRA COLTULUI 
rulează la Luceafărul (orele 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; București 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10,30 ; 10,45 ; 
21). căsătorie PRIPITA rulea
ză la Victoria (orele 8,45 
12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; ____
CRĂCIUN CU ELISABETA rulea
ză la Central (orele 17 ; 19 ; 21), 
ECLIPSA (orele 9,30 ; 12 ; 14,30). 
PROFESIONIȘTII rulează la Lu
mina (orele 9—15,45 în continua
re, 18,15 : 20.45). CEASUL CĂPI
TANULUI ENRICO rulează la 
Doina (orele 11,30 ; 13 ; 14,30). APE
LE PRIMĂVERII rulează la Union 
---- ’1 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Moșilor 
----- J 15,30), BUNA ZIUA CON
TESA (orele 18 ; 20,90). PE CEK 
SÎNT NUMAI FETE ; ÎNGER BA- 
TR1N — FULG DE ZAPADA — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR, 4/lflfifl 
— GUSTAV FACE ORDINE — 
GUSTAV ȘI ELEFANTUL — 
PETTY LA CAMPING rulează la 
Timpuri noi (orele fi—21 în con
tinuare). COMEDIANȚII ruleazâ 
Ia Feroviar (orele 9—14,30 în con
tinuare ; 17,30; 20,30) ; Excelsior (o- 
rele 9 ; 12 ; 16 ; 19). NOAPTEA « 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează
13.30 ; 15,43 ;
(orele 8 j- iz ; jo ; imj.
CRUZ rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20). PIPELE rulează
la Buzești (orele 15,30 ; 18) ; Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). LA EST 
DE EDEN rulează la. Dacia (orele 
8—lfl,30 în continuare ; 18,45 ; 21). 
ADIO. GRINGO rulează la Bu- 
cegi (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Volga (orele 8,30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45). 
PENTRU ÎNCĂ PUTINI DOLARI 
rulează la Unirea (orele 15,30), 
NUMAI O SINGURA VIATA (o- 
rele 18) : Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). CRIMA ÎN STIL PERSO
NAL rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18) ; RISCURILE MESERIEI ru
lează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20). RIO BRAVO rulează la
Ferentari (orele 16 ; 19). TATĂ DE 
FAMILIE rulează la Giulești (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20.30). ROLtS
ROYCE-UL GALBEN rulează Ia 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18), TAN
DREȚE (orele 20.30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Crîngașl (orele
15.30 ; 18 ; 20.15). A TRĂI PENTRU 
A TRAI rulează Ia Melodia (ore
le 9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20.45). PA
RADISUL 1NDRAGOST1ȚILOR 
ruleazâ Ia Floreasca (orele fl ;
11.30 ; 13.45 : 10 ; 18.15 ; 20.30); To- 
mis (orele 9—15,45 în continuare ;
11.30) . PAȘA rulează la Viitorul 
(orele 15,30 ; 18) ; VIRSTELe o- 
MULUI (orele 20,30). PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează la Gloria (o- 
rele 9—14 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Modern (orele 9.30 ; 11,45 ;
14 ! 18.15: 19.20 : 20.45). Flamura (o- 
rele 9—14 în continuare, 16 ; 18.15;
20.30) . VREMURI MINUNATE LA
SPESSART rulează la Miorița (o- 
rele 9—13,45 în continuare ; 18,13 ; 
29,45) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 11,15 ; 20,30. FELD-
WAREȘALA ratează la Munca (•-

14 : 1<1. PRIETENELE (ora M). 
■ECKKT rulează la Flacăra (ore- 
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La Casa da cultură a stu
denților din Timișoara, în 
cadrul unei seri culturale 
festive au fost decernate pre
miile ediției 1968 a concursu
lui de creație „Orizonturi 
studențești", dedicat celei 
de a 25-a aniversări a elibe
rării patriei șl Congresului 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

LaureațM premiilor maxi
me sînt : Eugen Apoca — 
anul I Construcții (poezie) î 
Ion JurAscu — anul II Filolo
gie (proză) ; Nicolae Terpea
— anul II Muzică (compozi
ție) ; Mihai Vasiloiu — anul 
IV Agronomie (foto) ; Otto 
Carmanschi și Iacob Vlasa — 
anul II Arte Plastice (pictu
ră) ; Adriana Simlovici, anul 
II Filologie și Delia Sepețean
— anul I Filologie (film). Cu 
acest prilej, Studioul studen
țesc Thalia" a prezentat un 
recital de poezie patriotică. 
Manifestarea a-a încheiat 
prin spectacolul folcloric „La 
porțile dorului", susținut de 
ansamblul folcloric universi
tar ..Doina Timidului".

I. T.

TINERE-
in... virsta for-

und selecții din 
orchestre popu- 

„Floarea 
" „Bl-

ȚEA LVI
BARBU

LĂUTARU

V .rAvescu I 10,45 :
20,45).

I• Acțiunea „Mușețelul"
Egipt, China, U.R.S.S., 
goslavia. Indonezia etc.

— Ce preocupă în 
deosebit, la ora actuală, 
lectivul formației ?

— Intr-un cuvînt, perfec
ționarea ; în primul rînd, a 
întregii orchestre — și aici 
e vorba de prelucrări și or
chestrații noi — apoi la fel 
de necesar, a repertoriului 
unora din soliști.

— Perspective
— Cea mal apropiată : un 

turneu de două luni în Ori
ent : R.P.D. Coreeană, Mon
golia, R. D. Vietnam, China...

mod 
co-

Comitetul județean Bistrl- 
ța-Năsăud al U.T.C., în cola
borare eu Uniunea județeană 
a cooperativelor de consum, 
a inițiat o largă acțiune de 
colectare a plantelor medici
nale din flora spontană. La 
această acțiune vor participa 
circa 10 000 de tineri, din 57 
de organizații U.T.C. comu
nale ți orășenești. Ei ști-au 
proptK să predea centrelor 
de colectare peste 29 000 kg 
plante medicinale uscate.

I
I (orele

(orele TESA

I

MIERCURI 14 MAI IM»
Opera Română : RIGOLETTO — 

ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA — ora 20,00 . 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : VIJELIE IN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA 
DOAMNA ,,M“ — ora 20,00 ; Tea
trul Giulești : VISUL UNEI
NOPȚI DE IARNA — ora 19.30 ; 
Studioul I.A.T.C. : BACANTELE 
(premieră) — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — ora 10,00 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 17,00 ; (Str. Acade
miei) : A FUGIT UN TREN — 
ora 17,00 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : TĂNASE REVUE 
— ora 19,30 ; (Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 
19,30 ; Teatrul de estradă „Ion Va- 
silescu" : HANUL MELODIILOR 
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IAȘI • „Van Gogh“ — prezin
tă asist, univ. G. Maearie (Clubul 
Artelor. miercurL ora 20).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

mai sînt

la Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 
■" ; 18,15 ; 20,30) ; Aurora

12 ; 16 ; 19). VERA

CLUJ • A doua ediție a Festi
valului „Tinerețe pe portativ" 
(Sala Mare, miercuri, ora 20).

ih,ou ; ie 
silescu" :
POPULARE — ora 20.90 ; 
de Stat : SELECȚ1UNI DE 
MAVARA — ora 19,30.

TARZAN, OMUL JUNGLEI ru- 
ază la Stadionul Dinamo (ora 

N). Festival (ora 20) IN UMBRA 
COLTULUI (ruleazâ la Doina

• 30 da sosiri — pa agenda O.S.TX — a unor dirijori, cîn- 
lârețî și formații artistice de peste hotare.

• Luminița Dobreicu, Hanya Pazelfova și Cociny Vînk 
.turneul celor trei cerbi"
• Reîntilnire cu Remo Germani

> XMI » RAtTTACIORUL 
•OLESCrsT ralead la Vitan 
sete mi : 11 : MJn : Rahova 
r^e n«: lf). ASTA SEARA MA
BRTRE1 rulează la ProgreuH Co
rrie is.»: ii), huoșima. dra
gostea MEI (orele MJț). CUȚI
TUL ÎN APA ruleazâ la Cosmoi 
(orele ÎS.» ; 11; M.U).

I

lui, precum și raportul clorat- 
eritroplasmatic In trahom. Da asemenea, am efectuat o acria 
de Încercări de cultivare ■ vi
rusului trahomulul. Una dintre 
cele mai însemnate realizări, 
este, Insă, după părerea mea, 
Întrebuințarea pe scară largă, 
în tratamentul trahomulul, a 
sulfamidelor, iar, recent, a 
chirurgiei Ia temperatură scă
zută. Toate aceste încercări au 
fost urmărite clinic și anato- 
mo-patologic, demonstrînd In 
mod obiectiv vindecarea defi
nitivă a acestei boli — boală 
care, după datele Organizației 
Mondiale a Sănătății, continuă 
să albă, astăzi, o mare rfispîn- 
dlre în lume. în același timp, 
am reușit să demonstrez că 
trahomul poate fi vindecat 
prin vaccinoteraple, cu ajuto
rul unor Injecții efectuate 1- 
mediat sub mucoasa conjucti- 
vală. Aceste încercări, începu
te in urmă cu aproape trai 
decenii, constituie, în prezent, 
baza tratamentului biologic al 
trahomulul prin vaccin fabri
cat din culturi de virus. Tre
buie subliniat, însă, In prim ut 
rînd, faptul că succesele ulti
melor cercetări în *nest dome
niu se datorează- condițiilor 
create cercetării științifice !n 
România socialistă, noii orien
tări sanitare a acestor ani, ni
velului de viață al poporului, 
aflat în permanentă creștere ; 
subliniez aceasta, întrucît tra- 
homul — după expresia unul 
mare savant — este o boală 
(a mizeriei și promiscuității

In această lună, pe agenda 
Oficiului de ipectacole și tur
nee artistice sînt programate 
30 de sosiri în țara noastră a 
unor dirijori, cîntĂreți și for
mații artistica din străinătate, 
ce $1 alte acțiuni de profil, 
împreună cu tovarășul direc
tor-adjunct Grigore Dala am 
selectat, pentru cititorii noștri, 
citeva din manifestările ce se 
anunță.

Astfel, în această lună m 
va vizita formația de muzică 
de cameră PJeyel din Olanda, 
care va concerta în București, 
Cluj șl Tg. Mureș. Dirijorul 
polonez Marian Lewandov&ki 
va putea fi intilnit la pupitrul 
filarmonicilor din Oradea șl 
Satu Mare. Alți patru dirijări 
americani — Ionel Ferlea, 
Franklin Cheset. Martin Rich. 
Kurt Adler — vor susține 
iDectacole cu orciie>tre de o- 
perl. filarmonic* șd radiodifu
ziune din București. TIfrJ»o»- 
ra_ BrtSrt, G«_ațL Arad 
leva CTUL <C

In timp ee ue grup d> 1 
llștl ai «perei belgiene 
Liege va «vsține două specta
cole la Opera Română din 
București. Alături de Cerul de 
copii „Zadikow" al Confede
rației Generale a Muncii dtn 
Israel, Parada modei din iugo
slavia. In spectacole cu con
cursul formației de muzici 
ușoară „Sideral”, constituie 
alt cap de *fif artistic al a- 
cestei luni.

O știre Îmbucurătoare pen
tru pasl o na tu muzicii u*omm« : 
In luna august O-S-T_A_ or 
nizeajA un tam«« a] es 
„trei cerb*” de la Brasm* 
Luminița Dobreocu. H»ya Pa- 
zeltova s’ Conny Vînk — ală
turi de care n apărea st ^pre- 
miui pentna popularitate", J*- 
qu eline Midmerte.

To< Ln accMal p 
toc a rafaaizairv r» 
aaaaL afU -

• TABERE DE ODIHNA 
ALE TINERETULUI, LA 
MUNTE Șl LA MARE

• EXCURSII PESTE HO
TARE

• NOI CERCURI DE SPE
CIALITATE, LA NIVEL 
CENTRAL

b&rfl *e vor bucura de 
programe Interesante 
r virtate, «Jtemlnd 
sportul eu drumețiile 
fe și ma-
BifestAn euJtural-ar-

încă 
locuri pentru trasee 
care cuprind țările : 
Cehoslovacia, Franța, 
U.R.S.S., R. F. a Ger
maniei, Polonia, R. D. 
Germană, Danemarca, 
Ungaria, Belgia, Alge
ria. Pentru înscrieri, 
ca și pentru detaliile 
necesare, tinerii se 
pot adresa comisiilor 
de turism de pe lîngă 
comitetele județene, 
municipale fi orășe
nești ale U.T.C.. comi
tetelor U.T.C. din cen
trele universitare fi, 
direct, B.T T.-ului.

O altă inițiativă 
Biroulțp de 
pentru Tineret : orga
nizarea a două cercuri 
de ipecialiute, la ni
vel central — „Cer
cul de speologie” fi 
^Cerrul oe ocrotire a 
9NK= umsr.' c - r_i tu -
r-» ia de a

pulam 
cumpăra

O recentă vizită la Becii■ „Ha- 
xiglas »i articole de podoabă" du 
cadrul UCECOii-uiul, secție car», 
ni se spune ^acoperi o mar* 
parte din necesitățile de podoabe 
feminine și... chiar maseuline". 
ne-a oferit, o dată cu prilejul ti
ne! adevărate excursii In lumea 
miniaturilor colorate, și pe cel da 
a oferi cititoarelor si cititorilor 
noștri, grație tov. Nicolae Bucur, 
inginerul șef, cîteva informații ti
ttle.

— Ce noutăți lansați, în aced 
an, pe piață ?

— Pentru noi, anul începe, da

IN LUMEA
PODOABELOR

• 10,00 — Limba franceză, 
țla a 58-a (reluare) a 10.30 —___
ba engleză. Lecția a 57-a (reluare)
• 11,00 — Ce ați dori să revedeți 1
Spectacolul de teatru ..Jocul dra
gostei și al înttmplăril" de Mari
vaux • 17,30 — Limba germană. 
Lecția a 55-a ® 18,05 — Lumea co
piilor : „O fetiță caută un cîntec" 
(II) — poveste cu păpuși — de 
Alecu Fopovicl • 18.25 — Pentru 
școlari : ,,Fantastice metamorfo
ze" • 18,45 — Tribuna economică
• 19,00 — Telejurnalul de seară 
■ 19,30 — Tele cinemateca : „Hoții 
de biciclete" — producție a stu
diourilor italiene « 20,55 — Clntfi 
Mireille Mathieu • 21,10 — Reflec
tor a 21,25 - Fotbal : Elveția - 
România. Transmisiune de la Lau
sanne • 23,15 — Telejurnalul de 
noapte.

BUCUREȘTI • Concert de mu
zică ușoară, susținut de formația 
„Olimpic ’84" — soliști : Dimitrle 
Ingleula șl Dorin Llviu Zaharia 
(Sala Mare, miercuri, ora M,3«). 
• Spectacol de muzici <1 plastică, 
susțLnut de Sorin Haber, „Un lu- 
mr" — microrecital de poezie u- 
niveraall, susținut de Radu Basa- 
rab ; „Eu sînt așa cum sînt- — 
microrecital de poezie universală, 
interpretat de Geraldina Bassrab 
(Student-Club, miercuri, ora 26).

(Urmare din pa%. 1)

plicație : „pregătirea de la scoa
lă reprezintă numai 3/5 din pre
gătirea unui elev uentru anii 
viitori". Deci, indiferent de sec
ție, volumul cunoștințelor tre
buie întregit cu 2/5 indispensa
bile unui candidat la un loc în 
învătămîntul superior. Alt elev, 
I. R., consideră că „nivelul este 
slab și nu contează ce secție 
urmezi". Desigur impresia a- 
ceasta este falsă, dar de ce o 
au, totuși, elevii ? De altfel, 
există elevi care au reușit 
de la real la uman dînd o dife
rență la limba latină, fără să în- 
tîmpine greutăți în noua secție. 
Totuși, un număr mare dintre 
cei -chestionați sînt de a- 
cord că urmSnd umanul nu pot 
concura la facultăți cu profil 
tehnic și invers. Cei care vor 
urma o facultate cu profil teh
nic. în mod special cei care do
resc să urmeze Politehnica, s-au 
declarat satisfăcut! de nivelul 
specializării, toti propunînd însă 
să se introducă și la clasa a 
XII-a reală studiul literaturii 
(universale. Dorința lor vine în 
întîmninarea aceleiași idei ex
primate mai sus, a simbiozei în
tre o specializare strictă si un 
nivel de cultură generală pe 
care societatea modernă îl cere 
cu obligativitate. Pentru că ti
marul contemporan acestei epoci 
de mare efervescență tehnică 
și culturală își poate alcătui un 
bagaj util de informație diversă, 
profundă, mai ales pe băncile 
liceului, în perioada cînd pu
terea lui de acumulare este ma
ximă, cînd noțiunile elementare 
ale unui domeniu deschid pen- 
,tru el porțile unei cunoașteri 
diferențiate, capabilă de discer- 
nămînt. în acest sens o mai mare 
atenție trebuie acordată reparti
zării cunoștințelor pe secții căci 
ee pot întîmpla unele anomalii, 
după cum remarca o elevă : „a- 
ceeași materie pe care o are și 
realul este inclusă și la uman, 
dar în loc să se predea materia 
în 5 ore. la noi se predă în două 
ore". Această simplificare for
mală, fără înlăturarea unui ba
last de cunoștințe nu face decît 
ca materia respectivă să le apară 
elevilor discontinuă, lipsindu-i 
de posibilitatea unei înțelegeri a 
esenței ei, obligîndu-î la o acu- 
prulare cantitativă și nu calita
tivă.

CINE HOTAtASTE? 
ELEVUL SAU FAMJUA ?

Oricum, protoia»â Ae la 
care se pleacă ene aaodeJ 
în care ae face «eteeua. 
orientarea elevilor fe cele 
două secții- Aceas’â 
este valabilă Lndiferea: de *>- 
temui de învățăm*»** prereetraL 
Evident cel mai importax: 
în dirijarea elevilor pe secui St 
are familia. deși majiorit&îea 
elevilor du pare să-fi dea sea
ma de aceasta. Doar îr.tr-jn 
singur caz din cele anchetate 
părinții s-«u odus doricei co

ETAPA CULTURII GENERALE
pilului șl acesta a trebuit «ă ce
deze. dar ulterior el *-■ con
vins de justețea opiniei părin
ților. Ceilalți elevi «u impre«i« 
că aleg singuri, ceea ce «le 
foarte bine : familia intervine, 
printr-o orientare discretă, ac- 
ționind într-un mod indirect, 
favorabil atît precizării penona- 
lității lui cît și independentei 
opiniei. Alegerea unei «eclii de 
către elev este, deci, conformă 
cu părerile familiei în aproape 
toate cazurile. Dar în orienta
rea elevilor eforturile părinți
lor trebuiesc împletite cu cele 
ale scolii, al cărei rol este deo
sebit de important. Care este 
cauza deselor schimbări de to 
real la uman ? Este Întotdeauna 
sprijinul acordat de școală foarte 
eficient ? AProximativ 70 • • din
tre elevii chestionați au declarat 
că școala nu a avut nici o In
fluență asupra alegerii lor. deși 
80 % din același eșantion a sus
ținut că acțiunile scolii pot avea 
o mare influență asupra celor 
nehotărîți. Ni se pare mal im
portant să se clarifice de ce 
15—20% din subiecți neagă rolul 
școlii : „nu cred că școala poate 
avea vreo influență în alegerea 
secțiilor" ; „nu cred că are vreo 
Influentă în alegerea secțiilor". 
Unul dintre motivele acestui re
fuz poate fi acela al psihologici 
complexe a adolescentului, a

2”--. r- t- m:
ștrzfes:" '• . i-'-Z

mfornare. Se «ciupi j*rue-

rtou DE rNKXMAtE

desccoer*. le cultivi c-u oa tnmi 
înaintea auîo-descoperini lor. 
Misiunea școlii «te iasă foarte 
delirată : tovarășa profesoară 
Spiței remarca ia un elev 
al tău o mare pasiune 
pentru biologie. Inîr-aâevăr a- 
ce« lucru a fost confirmat $i ae 
colegi. însă ia răspunsul său Ia 
chestionar etevul afirmă că va 
urma realul fiindcă dorește 
foarte mult si devină inginer, 
determinat fiind de faptul că se 
deacurcă mal ușor cu matema
tica. Am atras atenția asupra 
acestui riev fiindcă este încă 
greu 81 Lntllnești la unele vîrste 
pasiuni foarte bine contu
rate. Ce îl face totuși Bă renun
țe la o pasiune și să urmeze in
gineria ? Spicuind din răspun
sul său observăm că „părinții 
sînt de acord cu alegerea" sec
ției respective și că aceasta a 
constituit un criteriu In opțiune. 
Se pare deci, că elevul a cedat 
în fața dorinței părinților ; alei 
școala ar trebui să convingă pă
rinții că prejudecățile de tipul 
„unui băiat îi șade mai bine la 
real", „ingineria este o meserie 
bănoasă"... etc., nu fac decît să 
dăuneze evoluției tînărului. $1 
acesta este numai unul din ca
zurile în care puterea școlii de 
a-i orienta pe tineri cere o 
foarte atentă preocupare pentru 
fiecare caz in parte. 

ture «certul ^irae de infer- 
■■are" în ale cărui atribuții ar 
intra akăwirea unei documen
tari complete, care si cuprin
dă toită rețeaua de invătimint, 
inclusiv școlile profesionale și 
cele tehnice. Această documen
tație ar putea cuprinde obiec
tele necesare la examenul de 
admitere, programa materiilor 
care se studiază in cadrul școli
lor sau institutelor respective și 
posibilitățile pe care le au ab
solvenții acestor forme de învă- 
țămint. Pentru o mai mare fa
miliarizare a elevilor cu siste
mul Invățămintului superior s-ar 
putea organiza, tot de către acest 
birou, frecventarea temporară 
51 de scurtă durată a elevilor 
din clasa a XII la cursurile vii
toarei facultăți. O altă atribuție 
ar fi șl organizarea de întîlnlri 
între personalități fie din învă
tămîntul superior, fie din insti
tutele de cercetări, cu elevii 
ceea ce ar contribui la clarifica
rea numeroaselor probleme pe 
care și le pun elevii cu privire 
la perspectivele activității lor 
sociaJe. Un asemenea birou ar 
putea fi chemat să organizeze 
aceste acțiuni în școli sau ar 
putea oferi material pentru a fi 
consultat individual de elevi. In 
numeroase cazuri, elevii nu cif
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: nr.Trsel ed®rstivă foarte 
bogată. NLu muîtt elevi au ridi
cat probleeaa cercurilor de spe
cialități pucJnd © «erie de In tre

bări dintre rare cea mai frecven
tă a fost: ..de ce se organizează 
atît de rar Iată, deci, că tim
pul liber *1 elevilor pe care îl 
bănuim adesea a fi prea redus, 
este dirijat de ei înșiși spre o 
multitudine de ocupații nece
sare lor. dintre care aceea a ac
tivităților extrascoiare profilate 
pe idee a specializării, pare a fi 
cea mai stringentă.

Totuși, cel mai important spri
jin pe care îl poate acorda «coa
la este deseooerirea aptitudini
lor. căci deși majoritatea ele
vilor au răspuns că în alegerea 
lor criteriul principal H repre
zintă aptitudinile, depistarea 
lor reprezintă încă ceva des
tul de nebulos pentru ele
vii puși în fața bifurcării. 
Deși generațiile actuale se 
arată a fi mai precoce, gradul de 
responsabilitate pe care îl im
plică un asemenea pas depășește, 
nu rareori, capacitatea de auto
control a elevului. Acest fapt 
nu trebuie să-1 piardă din ve
dere școala, cu atît mai mult cu 
cît orientarea pe secții se va 
face, peste puțin timp, la vîrsta 
cînd elevii vor fi împlinit doar 
14—15 ani (din clasa a VIII-a 
spre a XI-a). Dar, cum remar
cam mal sus, aproape 
70 % din elevi declară că școala 
nu a avut nici o influență a- 
supra alegerii făcute ; aceasta 

să fie una din explicațiile „ne
utralizării spontane" de care 
vorbeam ? în orice caz foarte 
putini «Jeg o anumită secție fi
ind hotă rit i deja La care facul
tate se vor prezenta la examenul 
de admitere, doar 15—20 •/•.

PLANUKI SI... 
„MANUUr DE VIITOR

Ceilalți au toate șansele să-și 
schimbe părerea, dacă nu în li
ceu cel puțin mai departe, căci 
opțiunea este de multe ori for
tuită, elevii fiind puși în fața 
unei alegeri pe care trebuie să 

o facă și. de multe ori, acțio
nează mobile ca acestea : „Pla
nurile mele de viitor sînt prea 
mari pentru a mă Îndrepta spre 
uman". Deci, banii !! Bau, avan
taje materiale demne de luat In 
considerație". Este o surpriză că 
alegerea făcută după astfel de 
criterii va fi infirmată de evo
luția ulterioară a tînărului ? Ac
țiunea școlii să nu fie oare nece
sară ? Marea majoritate însă 
alege în fUhctie de preferințe, 
atunci cînd ele există ; dacă nu, 
de cele mai multe ori intervin 
leitmotive de genul : „nu îmi 
place latina". în general nehotă- 
rîții sînt orientați de tovarășii 
profesori spre real: „tovarășa 
dirigintă ne-a sfătuit să urmăm 
realul explicîndu-ne că această 
sectfe ne dă posibilitatea să ale
gem între mai multe faculăți". 
Această opinie și-a lnsușlt-o ma
joritatea elevilor, dar ea nu con
stituie un criteriu important 
deși reprezintă un lucru foarte 
adevărat : este mult mai ușor 
pentru un licean să candideze 
la o facultate umanistă după ee 
a urmat .realul, decît să urmeze 
umanul și să candideze la o fa
cultate cu profil tehnic. Un po
sibil criteriu ar fl și diferența 
dintre gradul de dificultate al 
bacalaureatului la real și la 
uman. Majoritatea elevilor din 
clasa a XII-a chestionați, au 

susținut că examenul este mai 
dificil la real.

ANUL PREUNIVERSITAR
— O SOLUJIE. 

DAR ESTE CEA MAI BUNA?

în discuțiile avute cu tovarășii 
profesori și cu elevii s-au dat 
cîteva soluții de îmbunătățire a 
procesului de învățămînt în a- 
cest sens. Ce ar trebui să aducă 
în plus aceste noi tipuri de or
ganizare ? în primul rînd, maî 
multe variante posibile și un 
grad de maturitate al elevului 
mai mare în momentul opțiunii.

Cele mai bune soluții (sînt două) 
ar merita luate în considerare.

Una din ele ar preconiza ca 
specializarea să se facă înce- 
pînd din clasa a XI-a. Pînă a- 
tunci s-ar insista după cum pro
punea tovarășa profesoară 
A. Spițer. asupra culturii gene
rale iar cea de-a XII-a clasă ar 
urma să fie un an preuniversi- 
tar. Acest an de specializare ar 
fi foarte bine venit pentru pre
gătirea candidaților la învătă
mîntul superior. Atunci s-ar stu
dia un număr restrins de obi
ecte asupra cărora se insistă 
mult ; cursurile ar fi ținute de 
cele mai calificate cadre din 
școală, de profesorii de gradul 
întîl. în acest fel s-ar putea re
media si problema facultăților 
care necesită o pregătire speci
ală, de cele mai multe ori efec
tuată cu meditatori. Această cla
să a XII-a ar fi mai apropiată 
de structura învățămîntului 
superior prinți-un program șco
lar obligatoriu mai restrîns, stu
diul urmînd să se facă după ma
nuale, notițe dar și cu biblio
grafie pentru a-i obișnui pe vii
torii studenți cu studiul indivi
dual corespunzător necesităților 
facultății. Tot în acest timp, ele
vii ar trebui obișnuiti să ia no
tițe căci majoritatea studenților 
din anul I sînt dezorientați din 
această cauză. Soluția ar pre

zenta ca avantaje principale o 
totala mulare a sistemului de 
învătămînt pe dorințele subiec
ților, ridicarea nivelului de cul
tură generală și neutralizarea in 
mare măsură a opoziției amin
tite, o adaptare mai rapidă a 
proaspătului admis în institutul 
de învătămînt superior, cu noul 
sistem, o maturizare a celor care 
trebuie să facă alegerea și o 
cristalizare a aptitudinilor care 
în general sînt destul de greu 
observabile la o vîrstâ fragedă. 
Eventualele dezavantaje slnt de 
ordin organizatoric și în această 
privință inițiativa și răspunde
rea codectvului de profesori ai 
liceului are un rol preponde
rent.

O altă soluție propusă ar fi 
stabilirea unui număr de ma
terii obligatorii și un număr de 
materii „facultative" intre 
care elevul ar putea alege In 
locul actualelor secții sau. chiar 
pe plan mai restrîns. numai la 
clasa a XII-a. Materiile ar fi 
alese în așa fel incit să 
fie asigurat un nivel de ipecia- 
lizare mulțumitor dar și de cul
tură generală tot atît de ridicat- 
Principalul avantaj al acestei 
propuneri ar fl numărul măre de 
variante pe care-1 poate oferu 
Am schițat aici în citeva cu
vinte soluțiile pe care le-ar dori 
profesorii și elevii. Ele pot fi 
discutate întrucît nu «e poate 
spune acum, fără un experi
ment, că aceste mijloace «int 
cele mai bune. în orice caz. 
ceva trebuie intreprim pentru 
c« opțiunile elevilor si fie fun
damentate științific. Școala tre
buie să le demonstreze celor 20 
la sută din elevii care înclină 
să nege rolul ei. că sprijinul 
școlii este indispensabil, pentru 
că în conturarea personalității, 
în depistarea și sublinierea ca
lităților și a pasiunilor fiecărui 
în parte, școala devine singura 
Si cea mai necesară etapă de 
început a Integrării sociale a 
omului. Unul din principiile 
supreme ale educație! comuniste 
este si acela al aplicării unor 
soluții diferențiate, lipsite de 
dogmatism, a refuzului acelui 
sistem „în pilule" dună cum re
marca elevul I. R. Trebuie în
depărtat cu delicatețe și simt de 
răspundere, tot ceea ce ar duce 
la evoluțiile rebut ale unor ti
neri, la dezorientare sau echi
voc în formarea unui om capa
bil. conștient de sarcinile care-I 
revin în societatea noastră.
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din ju- 
își desfă- 

un mare 
Ponderea

un

întîrziere, orice abatere de la 
datele prevăzute prin plan 
se soldează cu mari pierderi 
pentru economia națională. 
Tocmai de aceea, în cursul 
raidului întreprins am ur
mărit să aflăm dacă stadiul 
aciuai al lucrărilor de inves
tiții asigură premise certe 
îndeplinirii integrale a pla
nului pe întregul an, ce tre
buia făcut, unde trebuie ac
ționai ca sfîrșitul anului 1969 
să nu se soldeze cu transfe
rări nedorite în contul anu
lui viitor.

Pe șantierele țării, implicit 
în cadrul celor din ju
dețele amintite, 
șoarâ activitatea 
număr de tineri.
lor însemnată în totalul for
ței de muncă angajată în în
făptuirea investițiilor este 
argument pentru aportul pe 
care trebuie să-l aducă 
desfășurarea normală a tu
turor lucrărilor prevăzu
te. O importanță deo
sebită capătă, în acest con
text, receptivitatea organiza
țiilor U.T.C. la problemele 
esențiale ale șantierului, o- 
rientarea activității lor spre 
rezolvarea acestora prin a- 
pelorea la forme și mijloa
ce în stare să mobilizeze în 
cît mai mare măsură pe ti
neri la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan. Cum 
se regăsesc aceste lucruri 
în realitate ? Ce corespon
dență se poate stabili între 
ce este necesar de făcut și 
ce se face în mod concret ?

în

ANCHETA 
NOASTRĂ

în județele TITIILE

UNDE NE SITUAM
PE DIAGRAMA
PLANULUI ANUAL?

După mai bine de patru luni, 
cite s-au scurs din 1969, o privire 
retrospectivă în evoluția lucrărilor 
pe șantierele de investiții ni se 
pare absolut necesară. Am apelat, 
pentru constituirea unei imagini 
cuprinzătoare la ochiul sintetic al 
băncii de investiții, refinînd din 
multitudinea de date, elemente
le de definiție ale perioadei în 
care ne aflăm :

E. ZISSU, directorul filialei 
județene Galați, a Băncii de in
vestiții :

„De la începutul anului, în raza 
județului nostru, a fost realizat 
un volum de lucrări ce reprezintă 
29,54 la sută din planul anual fi 
respectiv 97,32 la sută din sarci
nile prevăzute pentru perioada 1 
ianuarie — 30 aprilie. Este de lo 
sine înțeles că în cifra totală ra
portată, diferitele întreprinderi 
dispersate pe șantiere se regăsesc 
în mod diferențiat. Astfel, între
prinderea de construcții și mon
taje siderurgice Galați, construc
torul principal al marelui combi
nat de aici — ca fi șantierul din 
Tecuci al Trustului de construcții

— și-au îndeplinit Și depășit pla
nul pe primele patru luni ale Ci
nului, în curs, fiind astfel create 
premisele unui bilanț favorabil 
în continuare.

Se observă însă că și global, 
lucrurile evidențiază rămîne ri in 
urmă. Este o consecință a faptu
lui că O serie de unități de con
strucții au intrat în luna mai cu 
restanțe, afectind diferite poziții 
ale planului de investiții. In a- 
ceastă categorie intră Intrcprin 
derea 7 de construct ii-montaț 
(care raportează îndeplinirea pla
nului pe patru luni doar în pro
porție de 91,7 la sută). Șantierul 
Electromontaj (78,2 la sută), 
I.C.S.T. viaduct (44,2 la sută).

Vreau să precizez că prin efor
turile conjugate ale factorilor in
teresați, pe șantierul combinatului 
siderurgic a continuat să se ame
lioreze ritmul de execuție a o- 
biectivelor aflate în construcție 
pe platformă. Cu toate acestea o 
parte din lucrări sînt rămase in 
urmă față de prevederile graficu
lui.

La baza acestor intîrzieri se 

Nici pro- 
planului 

luni nu

situează un complex de factori: 
unii vizează modul nesatisfăcător 
de livrare a utilajelor pentru mon
taj, lipsa materialelor de con
strucție ; alții se referă la modul 
de organizare a lucrărilor".

V. PĂTRĂNOIU — director 
adjunct al filialei județene Brăi
la a Băncii de Investiții.

„Pe trimestdul I, ca să ne refe
rim în primul tind la el, sarcinile 
de investiții au fost realizate nu
mai tn proporție de 12 la sută 
din planul anual, 
centul îndeplinirii 
pe primele patru 
indică un nivel prea departe de 
acesta : 16 la sută. Există — după 
cum se poate bănui — și unități 
care și-au achitat obligațiile pen
tru acest interval. In această ca
tegorie intră cele două mari uni
tăți constructoare de mașini din 
municipiul Brăila — Șantierul 
naval fi Uzina de construcții in
dustriale și rutiere — unde reali
zările sînt de peste 30 la sută 
din planul anual. Dar situația de 
ansamblu ramîne cea sintetizată 
in cifre. La trustul de utilaj greu, 
realizările sînt peste medie, dar 
inferior nivelului cerut. La Fa
brica de lapte s-a atins 28 la sută 
din plan, iar termenul de punere 
în funcțiune este foarte apropiat. 
Rămase în urmă sînt și lucrările 
pentru dezvoltarea Complexului 
de industrializare a lemnului.

Explicații ? Condițiile de lucru 
neprielnice ale acestui sezon au 
constituit un impediment serios, 
dar nu singurul așa cum se in- 

cearcă de prea multe ori să se 
acrediteze. Cert este că s-a intrai 
în timpul friguros fără să se pre
gătească corespunzător spațiile în
chise în vederea continuării o- 
perațiilor și in perioada de iarnă. 
A mai intervenit apoi insuficienta 
preocupare pentru asigurarea tu
turor condițiilor cerute de ataca
rea și materializarea investițiilor".

GHEORGHE OPREA — in
spector șef al filialei județene 
Vrancea a Băncii de investiții.

„La sfîrșitul primelor 4 luni a 
fost realizat doar 12,4 la sută din 
planul de investiții, în loc de 32 
la sută cit ar fi corespuns pre- 

. vederilor. Justificări sînt, desigur, 
destule, unele formulate, incon
testabil, pe cauze obiective. 
Lor li se adaugă însă și 
altele mai puțin obiective. Astfel 
la Fabrica chimică din Mărășești 
nu a sosit nici pînă în prezent 

Fără îndoială, cauzele care 
sînt multiple. O parte dintre 
zentanții celor trei filiale județene ale Băncii de investiții. 
Asupra lor își apleacă acum atenția, investigînd soluțiile ce 
se impun pentru înlăturarea lor, conducerile și specialiștii 
întreprinderilor de construcții, cadre competente din diverse 
organe locale și centrale. Nu ne-am propus, în cele ce ur
mează, să analizăm toate cauzele care au frînat desfășura
rea normală a lucrărilor pe șantierele de investiții și nici 
relevarea tuturor factorilor ce au impulsionat accelerarea 
ritmului de execuție. Pornind de la ideea că pe aceste șan
tiere trăiesc și muncesc foarte mulți tineri, vom cerceta cî- 
teva aspecte ale activității lor, cu intenția de a releva măsura 
în care ei se integrează în efortul general de edificare a 
acestor obiective, disponibilitățile care există și, în același 
timp, de a sublinia rolul pe care-1 îndeplinesc sau ar trebui 
să-1 îndeplinească organizațiile U.T.C., cărora le revin sar
cini deosebit de importante în această amplă activitate pro
ductivă.

Așadar, un prim popas pe 
rurgic din Galați.

In întregime documentația ne
cesară. E tot atît de adevărat însă 
că aici și organizarea șantierului 
a început cu multă intîrziere, iar 
la unele obiective ca fabrica 
P.F.L., crama de 1050 vagoane sau 
secția de prelucrare coniac nu 
s-au pregătit din timp condițiile 
de lucru pe timp nefavorabil. Pe 
de altă parte, aprovizionarea cu 
materiale a fost deficitară. Lipsa 
cherestelei pentru cofraje, de 
exemplu, s-a resimțit în perma
nență la secția prelucrare coniac. 
Să mai adăugăm la toate acestea 
și lipsa de muncitori calificați tn 
meserii ca zidari, beloniști și 
dulgheri și vom avea o imagine 
sumară a cauzelor care au gene
rat răminerile în urmă. Se pare 
însă că în ultimul timp echilibrul 
a fost restabilit. Ritmul de con
strucție e tot mai accelerat, ceea 
ce ne dă speranța că restanțele 
vor fi înlăturate".

au generat răminerile în urmă 
ele au fost amintite de repre-
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schelele marelui combinat aide-

Un punct care concentrează 
ca un magnet efortul construc
torilor gălățeni: al doilea 
furnal de 1 700 metri cubi pro
gramat să intre in funcțiune 

in cursul acestui an

• GALAȚI
• BRĂILA
• VRANCEA CINCINALULUI SPRE COTA FINALA
Permanentele 
muncii educative

P« măsură ce beneficiarul 
preia treptat locul constructoru
lui, aici, pe platforma combina
tului gălățean, febra ritmului de 
șantier devine mai puțin eviden
tă. în aparență, doar. Sîntem în 
luna mai și termenele de intrare 
în funcțiune a unor obiective se 
situează destul de aproape. La 
ora actuală, punctele cele mai 
solicitate sînt amplasate pe 
șantierul celui de-al doilea 
fumai de 1700 metri cubi, 
la lucrările aferente celor 
două laminoare de benzi, la 
cald și la rece, care merg a- 
Îjroape paralel. După cum evo- 
uează lucrările există premisa 

ca termenele de dare în func
țiune să fie devansate. In 
primele patru luni, planul de 
investiții a fost îndeplinit în 
proporție de 103 la sută. Un 
corespondent al cifrei respective 
— valoarea mijloacelor fixe puse 
în funcțiune, în intervalul arătat, 
se ridică la circa 130 milioane lei 
față de 74 milioane lei planifi
cați.

Pe platforma combinatului lu
crează aproape 10 000 de tineri. 
Aproape jumătate dintre ei apar
țin constructorului. Prin urmare, 
ca într-un dialog echilibrat, ceea 
ce unii termină, celialți preiau, 
lucrul ieșit din mîna oamenilor 
șantierului intră pe mîna benefi
ciarului. Si, de o parte și de cea
laltă — invitație permanentă de 
a participa substanțial la împli
nirea sarcinilor de plan. Unde își 
plasează organizațiile U.T.C. con
tribuția proprie pentru a se ralia 
eforturilor făcute pe toate pla
nurile în combinat ?

— Am pornit, de fiecare dată, 
de la problemele pe care le ri
dică obiectivele ce urmează a fi 
date în funcțiune în perioada ur
mătoare, își începe explicația to
varășul NICOLAE PĂUN, se
cretarul comitetului U.T.C. de pe 
platformă. Ni s-a părut cît se 
poate de normal ca tinerii să cu
noască termenele de execuție ale 
lucrărilor la care participă. Este 
un element ce ține de informarea 
lor generală, strict indispensabi
lă. De aceea, am și urmărit ca 
ei să știe nu doar data finală de 
predare a lucrării, ci oricare din 
termenele intermediare la care 
își raportează, de fapt, efortul.

Reținusem, dintr-un document 
al organizației U.T.C., angaja
mentul său de a contribui prin 
metode și forme specifice la în
deplinirea și depășirea planului 
de stat pe anul 1969.

Simțim obligația să aprofun
dam întrebarea pe care ne-am 
pus-o anterior, sarcină facilitată 
de intervenția imediată a tovară
șului Păun.

— Noi am reușit să integrăm 
pe tinerii angajați la beneficiar 
în colectivul de constructori 
încă din perioada de montaj a 
instalației și utilajelor. Cei de la 
oțelărie, de exemplu, au lucrat 
împreună cu montorii în echipele 
șantierului 71 și 81, în timp ce 
jurnaliștii au lucrat împreună cu 
montorii de la șantierul 63. E- 
xemvM* vot continua. In acest 

mod s-a reușit o însușire cores
punzătoare a utilajului înainte de 
a-l lua în primire.

— Dar, în ce-i privește pe 
constructori ?

— Considerăm că pentru ei 
reprezintă o importanță deosebi
tă cunoașterea combinatului: 
structura, capacități, plan de 
producție. De aceea, am și găsit 
necesară organizarea unui con
curs care să faciliteze asimilarea 
unui volum de cunoștințe cores
punzător scopului propus — 
„Combinatul siderurgic Galați în 
contextul economiei naționale" — 
cu faze pe întreprinderi și la ni
velul platformei, concurs la care 
au fost antrenați aproape 2 000 
de tineri. In prealabil, a acut loc 
vizitarea combinatului ți o în- 
tîlnire cu cei doi directori teh
nici — de la beneficiar ți con
structor — care au prezentat în 
detaliu, inscrțindu-le de comen
tarii, datele necesare. Analiza la 
amănunt a acțiunilor întreprinse, 
în ultimul timp mai ales, de că
tre comitetul U.T.C. coordona
tor, relevă firul conducător in 
jurul căruia gravitează formele 
concrete adoptate: desfășurarea 
muncii educative pe ambele di
recții — pentru tinerii construc
tori ca și pentru meseriașii bene
ficiarului — sub semnul sudurii 
ce trebuie realizată intre tînăr ți 
meseria pe care o practică. In
tr-un asemenea cadru se cer 
privite și simpozioanele organi
zate pentru tineri ; ele se subor
donează prin conținutul, prin fe
lul cum au fost concepute, dorin
ței de a-i permanentiza pe șan
tier sau în combinat. S-a pornit 
de la situația des intibutâ: mulți 
tineri, mai ales forța de muncă 
necalificată, plecau la scurta vre
me, după angajare. „Mândria de 
a fi constructor" a constituit su
biectul unora din simpozioanele 
desfășurate, a numeroase întîl- 
niri cu veterani ai șantierelor.

Cei aproape 5 750 de partici- 
panți, tineri necalificați sau în 
curs de calificare, au avut astfel 
prilejul să asculte pe invitații în- 
tîlnirii, aleși cu multă pricepere : 
maistrul Constantin Truță, de la 
șantierul 22, un vechi fi nedez
mințit pasionai de meserie ; Ni- 
colae Aftet, excavatoristul care a 
desprins prima cupă de pămînt 
la inaugurarea lucrărilor pe șan
tier ; ing. Miron Buju de la gru
pul 4 al I.C.S.M.G., prezent pe 
șantiere de la vârsta de 16 ani. 
Pe scurt, oameni autorizați de 
propria viață, de experiența trăi
tă să se adreseze celor tineri, să 
le dezvăluie fragmente din con
ținutul muncii, perspectiva acti
vității de constructor.

— Chiar acum două saptămîni 
s-a desfășurat simpozionul î 
„Meseria — brățară de aur”. In
vitații noștri, și de această dată, 
meseriași de prestigiu, cu mulți 
ani de zile petrecuți în vatra 
șantierelor.

Contactul cu specialitatea 
comportă, desigur, un gen de ac
tivități, în timp ce, perioadele 
următoare solicită acțiuni adec
vate fiecărui profil. Așa se expli

că adoptarea pentru meseriașii 
calificați a formelor concursuri
lor profesionale, intrate în prac
tica curentă. în anul trecut, de 
exemplu, am avut 32 de aseme
nea concursuri destinate diferi
telor meserii: fierari-betoniști, 
dulgheri, șoferi, laminatori, oțe- 
lari, electricieni. Ultima întrece
re s-a desfășurat cu o lună în 
urma pentru dulgherii de la șan
tierul 22, sudorii de la S.P.I. și 
lăcătușii de la direcția mecani
că. In pregătire — concursul

Nivelul calificării 
se menține imper
turbabil sub nivelul 
cerințelor...

Rdntrim pentru a treia ®ari 
în zona de activitate a Șantieru
lui 703 (fin Focșani, intr-o pe
rioada de numai 6 lcS3_ 
O primă constatare : de data 
aceasta, la obiectivele industriale 
se lucrează intens. Desprinderea 
din amorțeala nu înseamnă, însă, 
așa cum am relevat prin inter
venția reprezentantului fiitiiei ju
dețene a Băncii de investiții, 
că răminerile in urmă an fost 
recuperate, că stadiile fizice pre- 
văzute au fost atinse. Printre jus
tificările oferite este și cea a 
lipsei muncitorilor calîficați

— Avem nevoie mai ales de 
zidari, betoniști ți dul^veri. ne 
declară ing. VIOREL DUM1- 
TRAȘCU, șeful șantieruhss, dar 
am intirziai cu mult deschiderea 
cursurilor. In timp de iarnă nu 
am acut amdtțu—

Condiții înseamnă aid loc de 
desfășurare, lectori, preocuparea 
tuturor factorilor interesați- Dar 
toate acestea, în primul trimes
tru, au fost concentrate spre ter
minarea cursurilor de anul tre
cut, întrerupte după cîtera luni 
de funcționare, datorită dezinte
resului acelorași factori. Astfel, 
în loc ca aceste cursuri să aibă 
loc în lunile de iarnă, cînd mulți 
muncitori nu puteau lucra pe 
șantier din diferite cauze și erau 
retribuiți în regie, ele se desfă
șoară vara, cînd ziua de muncă 
a constructorului este și așa 
foarte încărcată. Consecințele 
sînt — firesc — negative; dar 
sa ne întoarcem la punctul de 
plecare.

Cursurile de calificare se află 
în pragul deschiderii. Un tînăr, 
Petre Răchițosu, din cadrul servi
ciului de învățămînt, se zbate să 
strîngă cererile de înscriere. A 
înjgebat deja 3 dosare volumi
noase. Nu știe cîți oameni 
vor fi cuprinși la cursurile de ca
lificare, care-i necesarul pentru 
diferite meserii, dar stringe cereri. 
Anul trecut, din 84 de cursanți 
înscriși au mai rămas, în ultima 
lună, doar 30. Exista vreo garan
ție ca anul acesta nu se va repeta 
situația ? Nu, atîla timp cît nu s,a 
luat nici o măsură. In ciuda fap
tului că problema calificării con- 

pentru luminătorii de la slebing 
și pentru jurnaliști și olimpiada 
sudorului.

Oprind aici seria exemplelor, 
nu punem punct, de fapt, preo
cupărilor organizației U.T.C. mult 
mai numeroase, preocupări 
ce, în ansamblu, dau măsura 
exactă a rolului deținut de orga
nizația U.T.C. în obținerea reali
zărilor importante amintite de di
rectorul filialei din Galați a 
Băncii de investiții.

statuie un punct în programul de 
activitate al organizația U.T.C, 
nici pe această m s-a acțio 
naL Suvru secietarul co-
mitrtxdm U.T.C, face mari efor
turi să-și ammtească cel ptițin o 

țiufw» a organizației L .T.C mi- 
t^iiă in sprijinul product iei-

— Concur nd profesional pre
văzut pentru primul trimestru, își 
ammiețte dinsul, «i s-a desfășu
rat deoarece nu am acut fonduri. 
Prin aprdia s-a organizat un sim
pozion numit „Cmstea de a fi 
constructor" ți, m aceeași seară, 
a acut loc ți un concurs proje- 
rionaL Pe acestea le țin minte 
— ne dedară cu multă candoare, 
in continuare — fiindcă atunci a 
venii un tovarăși activist de la 
județ ți a stat la noi, pe țanHer, 
3 zile.

Înregistrăm cu satisfacție că ul
timul nostru articol critic a avut 
ecou, că a determinat intervenția 
rrwnitehilui județean U.T.C.. Ne 
așteptam însă la mai mult, era ne
cesară o intervenție mult mai ac
tiva a comitetului județean 
U.T.C. fiindcă aid trebuie puse 
bazele unei adevărate vieți de or
ganizație în așa fel îneît acțiunile 
să pornească din interior, din ca
drul organizației.

De altfel, dată fiind situația 
precară pe șantierele de inves
tiții din acest județ, activitatea 
slabă a organizației U.T.C. în
dreptată spre mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, surprinde lipsa de interes, 
inerția în caro se menține co
mitetul județean al U.T.C. A- 
ceste obiective industriale, par
ticiparea tinerilor la edificarea 
lor, activitatea organizațiilor 
U.T.C. respective ar trebui să 
se situeze, în permanentă, în a- 
tenfia comitetului județean 
U.T.C., să constituie obiectivul 
principal al preocupărilor sale, în 
vederea sporirii contribuției ti
neretului la realizarea sarcinilor 
economice. Trimiterea unui ac
tivist nu rezolvă lucrurile. E 
timpul ca biroul comitetului 
detean Vrancea al U.T.C. să 
privească cu mai multă maturi
tate sarcinile importante ce-i re
vin în acest domeniu. Altfel, si

tuația nu se va schimba. Pentru 
că, iată, referindu-ne la un sin
gur exemplu.

Rămînînd în același domeniu, 
ne interesăm de desfășurarea pro
cesului de ridicarea calificării. Ne- 
realizarea nici unui singur indica
tor și mai ales a productivității 
muncii impune, printre altele, ac
celerarea acestui proces aici, la 
șantierul 703. Dar...

— Cursuri de ridicarea califi
cării — ne declară ing. VIOREL 
DUM1TRAȘCU, șeful șantierului 
— nu am prevăzut deoarece am 
întrevăzut eșecul lor. După 10-11 
ore de muncă oamenii nu vor să 
mai participe.

Explicația are desigur, un sîm- 
bure de adevăr. Rămîne însă în
trebarea : de ce nu au fost orga
nizate în timpul iernii, cînd mun
citorii stăteau cu brațele încruci
șate așteptînd o zi mai căldu
roasă ? A da un răspuns, înseam
nă însă a repeta povestea cursu
rilor de calificare- In concluzie, 
aid, la șantierul 703, unitate care 
construiește obiectivele industri
ale de pe teritoriul munidpinlui 
Focșani, se află La el acasă un

...în schimb numărul

„vizitatorilor" crește

Ca să te lămurești de ce între
prinderea de șantiere construcții 

Brăila nn a izbutit să în- 
drrLrcască dedt în proporție de 
77.7 la sută planul la producția 
el oblii, trebuie să iei în conside
rație numeroși factori. O parte 
din ei an fost amintiți, alte cauze 
le aflăm la sediul comitetului 
U.T.C., discutând cu tGvsrășul 
NICOLAE KORTOS, secre
tarul U.T.C. pe întreprindere. 
Pe una din hîrtiile ce le 
are în față apare scris că nu
mai intr-o singură zi, pe 29 apri
lie, tu fost angajați 16 tineri. Pe 
un alt formular -— o cifră : 2 250. 
Este numărul de total ore absențe 
nnootivate în cursul trimestrului 
I dh acest an. Alăturăm cele 
două date unei informații des
prinsă din formularul raportării 
îndeplinirii planului pe primele 
patre luni : numărul mediu scrip
tic a fost îndeplinit în proporție 
de numai 78,4 la sută. Așadar, 
deși planul de producție nu este 
îndeplinit, absențele curg; în 
timp ce angajările se lant nu- 
mănal mediu scriptic rămîne tot 
nereilizat Așa am ajuns la o 
chestiune foarte presantă în ca
drul I.S.C.M. Brăila: FLUC
TUAȚIA.

întreprinderea are acum în an- 
treprinză unele obiective econo
mice de greutate în planul de in
vestiri al județului Brăila. Este 
vorba de Fabrica de produse lac
tate, extinderea de la C.F.A. (ins- 
talața de fire artificiale cu o ca
pacitate de 15 000 tone/an), cala 
de linșare de la șantierul naval.

— Mulți pleacă de pe șantier 
ca urmare a neîmplinirii unor gtn- 
duri su care vin de acasă, este de 
părere inginerul Kortos. Nu sînt 
puțiri cei ce vin pentru prima 
dată tn contact cu uneltele con
structorului. Nu se acomodează și 

cerc vicios : vara nu pregătim 
condițiile de lucru pentru iarnă 
(închiderea de spații etc.) iar 
iarna nu se pregătesc condițiile 
de lucru intens pe timp de vară 
(calificarea și ridicarea calificării).

Situația fiind aceasta, se ridică 
chestiunea modului în care acțio
nează organizația U.T.C., știin- 
du-se sarcinile pe care le are a- 
cest factor în direcția amintită. 
A sesizat fenomenele redate mai 
sus, a propus conducerii șantieru
lui soluții de rezolvare, a inițiat 
acțiuni proprii ?

— Sprijinul organizației U.T.C., 
ne declara șeful șantierului, nu 
este pe măsura posibilităților. 
Noi solicităm organizația U.T.C., 
comitetul ei. Dar invers nu se 
intîmpld. Cred că e cazul ca or
ganizația U.T.C. să fie scoasă din 
amorțeală, să jie activizată.

Cum la dialogul nostru a fost 
de față și secretarul Comitetului 
municipal Focșani al U.T.C., spe
răm să Mistăm la un asemenen 
reviriment. E timpuL 

pleacă. Acum o lună ne-au plecat 
15—20 de tineri.

Cauza o afli abia dincolo de 
prima explicație primită. Cine cre
ează acele iluzii care, neîmplinite, 
devin combustibilul ce alimen
tează atît de consecvent oscilațiile 
forței de muncă pe șantier ? Ni 
se relatează faptul că „delegații” 
(întreprinderea este nevoită să tri
mită prin țară oameni speciali 
pentru a recruta pe viitorii lu
crători), în excesul lor de zel, dai 
mai ales pentru a nu se întoarce 
„cu mîna goală”, fac afirmații 
gratuite privind „perspectiva" ce
lui ce lucrează în cadrul șantieru
lui. Astfel numeroși tineri își pă
răsesc satul și vin la întreprin
dere. Cînd aici constată diferența 
între ce spunea „tovarășul” și 
condițiile foarte obișnuite de 
lucru, apare, firesc, dorul de ducă. 
Și uite așa azi angajează 15, peste 
o săptamînă pleacă 10 sau poate 
tot atîția. Poate că delegatul își 
face socotelile lui: „dueîndu-i pe 
șantier, chiar dacă mai pleacă din 
ei, unii tot or sa ramînă“. Cui fo
losește însă această apropiere ar
tificială.

Ar trebui sancționați astfel de 
oameni ce nu știu să-și exercite 
corect atribuțiile, replica pe bună 
dreptate cineva referindu-se la 
asemenea „delegați".

La sediul Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C. asistam, într-una 
din zile, la un moment deosebit : 
cîteva zeci de tineri ceruseră să 
fie primiți pe șantierul național 
de irigații de pe terasa mare a 
Brăilei. în prezența părinților — 
o bună parte din tineri erau sub 
20 de ani — activiștii comitetului 
municipal furnizau pe larg, lămu
ritor, toate informațiile cerute de 
punerea în cunoștință de cauză a 
viitorilor brigadieri cu condiții
le în care vor lucra, vor trăi, se 
vor destinde acolo. Ni se pare că 
un asemenea procedeu deschis. 

obiectiv este obligatoriu înainte 
de plecarea oamenilor pe șantier. 
Generalizînd experiența acumu
lată în perioada îndrumării tine
rilor pe șantierele naționale, (sur
prinde faptul de ce acest lucru 
nu s-a făcut pînă acum, fiindcă 
șantierele de investiții amintite 
intra, de asemenea, în aria activi
tății comitetului j’udețean U.T.C.), 
avem convingerea ca organele ju
dețene U.T.C., prin activul lor 
salariat sau extrabugetar,’ pot 
contribui eficient la soluționarea 
unei chestiuni deosebite : recru
tarea forței de muncă.

Dar fluctuația este întreținută 
chiar în condițiile începerii activi
tății, al ridicării primului salariu, 
ceva mai încolo chiar de momen
tul angajării. „Condițiile de via
tă* se răspunde în unele cazuri. 
I.S.C.M. Brăila nu intră în a- 
ceastă categorie dispunînd de un 
grup social bine pus la punct, 
prevăzut cu stație de amplificare, 
televizor, cinematograf, situat îa 
o distanță destul de mică de șan
tier. I.S.C.M. Brăila ofeiă condiții 
la care, pe drept cuvînt, pot 
rîvni mulți constructori. Și to
tuși... Totul devine în acest caz 
o problemă de educație.

Un singur exemplu. Răsfoim 
programul de activitate al comi
tetului U.T.C. de la I.S.C.M. 
Brăila adoptat la alegeri în toam
na trecută. Referitor la educația 
pentru muncă el cuprinde : a) or
ganizarea unei dezbateri pe tema 
„Munca — o chestiune definito

Reținem din relatările invitaților noștri în această pagină, 
din constatările efectuate pe diferite șantiere faptul că, în 
momentul de față, pe o serie de șantiere de construcții ritmul 
de lucru in prima parte a anului — puternic influențat în rău 
de vremea capricioasă — a atins un nivel satisfăcător. Plin 
de promisiuni apare nivelul atins de lucrările pe cîteva din 
șantierele de mare importanță pentru economia națională, 
obiective a căror intrare în circuitul industrial al țării sînt 
pregătite cu succes.

Se constată, însă, o îngrijorătoare rămînere în urmă pe 
mai multe puncte de lucru în care sînt angajate, însumat, 
importante fonduri de investiții. Adevărat, o bună parte din 
ele nu sînt, prin volumul lor, atît de spectaculoase. Dar, mari 
sau mici, investițiile trebuie privite cu egală atenție; toate 
pozițiile din planul de stat trebuie să fie date in folosință la 
termenul stabilit, fiecare avîndu-și rațiunea de a exista, Incul 
său bine determinat in organismul economiei naționale. Acest 
adevăr elementar continuă să fie ignorat în multe locuri.

In județele în care am realizat această investigație am 
fntîlnit numeroase situații dificile. In aceste dificultăți se 
regăsesc evident, deficiențe existente în activitatea nu
meroșilor factori ce se ocupă de acest important domeniu 
— realizarea planului de investiții. Ceea ce vrem, însă, să 
subliniem în finalul acestor rînduri este necesitatea ca or
ganizațiile U.T.C., comitetele județene, orășenești și muni
cipale ale U.T.C. să se ocupe cu responsabilitate maximă 
de mersul lucrărilor pe șantierele de construcții, să asigure 
participarea efectivă, la posibilitățile reale, a tinerilor la 
edificare, în termenele stabilite, a importantelor obiective 
economice ale cincinalului. Intră în atribuțiile acestor fac
tori de a contribui, prin mijloacele ce le stau Ia îndemînă, 
Ia rezolvarea unor asemenea probleme, de mare actualitate 
pe șantierele de construcții, cum ar fi : recrutarea și perma
nentizarea forței de muncă, calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a tinerilor, dezvoltarea responsabili
tății și a spiritului de emulație în muncă, asigurarea unor 
condiții de muncă și viață corespunzătoare posibilităților 
mari existente ne aceste șantiere. în această pagină am cu
prins doar cîteva aspecte privind activitatea desfășurată de 
organizațiile U.T.C. din întreprinderi, de pe șantiere. Ne-am 
referit mai puțin Ia activitatea comitetelor județene, muni
cipale și orășenești ale U.T.C., ale căror sarcini, în această 
direcție, nu sînt cu nimic mai mici. Dar despre aceasta 
intr-unui din numerele noastre următoare.

Anchetă realizată de 
NEAGU UDROIU 
ION CHIRIC

rie a personalității umane * (! ?), 
prevăzută pentru aprilie a.c. ; nu 
s-a îndeplinit, b) Lunar vor fi 
organizate întîlnirî cu conducă
tori ai procesului de producție; 
înțelegem ca asemenea întîlnirî 
au avut loc, Ia intervale ceva mai 
mari ; c) Vor fi organizate con
cursuri pe meserii pentru 8 spe
cialități ; a avut loc una singură. 
Ni se pare că lucrurile s-au oprit 
prea devreme, pînă și intenția 
fiind uneori neclară. O problemă 
cum este fluctuația, mai ales unde 
ea este bine cunoscută, ca în ca
zul de față, reclamă „muncă și 
timp“ cum se exprima chiar in
terlocutorul nostru. în orice caz 
însă lucrurile nu pot fi deplasate 
din loc acceptînd doar ca timpul 
să treacă... Este adevărat că 
secretarul comitetului U.T.C. 
coordonator, inginerul Nicolae 
Kortos, este bine informat, depu
ne eforturi pentru încheierea cu 
succes a diferitelor sarcini de or
ganizație. Este la fel de adevărat 
că și comitetul U.T.C. înregistrea
ză în activitatea lui rezultate me
ritorii, cărora își datorează apre
cierile de care se bucură în mu
nicipiu. Cum de este lăsată, însă, 
în afara cîmpulul de observație 
o astfel de problemă — esențială 
pentru rezultatele întreprinderii ?

întrebarea, prilejuită de exem
plul de la I.S.C.M. Brăila o pro
nunțăm cu același înțeles pentru 
toate locurile unde lucrurile stau 
la fel.
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(Urmare din pag. I)

Critica a intrat din nou ta 
bătaia reflectoarelor de aceas
tă dată prin pionul ei care este 
cronica literară. ..Introducere 
în critica literară" de Adrian 
Marino, a provocat o sumă de 
opinii privind specia cea mai 
ingrată a criticii. Pentru mulți, 
critica literară este totuna cu 
cronica literară, eroare frec
ventă si pentru ca celelalte as
pecte ale criticii se lasă mai 
puțin văzute. Cronica literară 
este însă o necesitate si regula
ritatea și seriozitatea cu care 
este susținută în multe publica
ții este un fapt salutar. Prin 
cronică se efectuează primul 
serios examen al produselor 
literare si se stabilește o cotă 
de valoare. Cititorul se îndreap
tă către cronică așa cum se În
dreaptă spre un reper. Existen
ta cronicii literare se datorează 
nevoii de repere și orientare a 
publicului. Funcțiile ei sînt deci 
mal multe și specia merită în- 
tr-adevăr să fie discutată pe 
larg. S-a înțeles că in cartea sa 
Adrian Marino minimalizează 
rolul cronicii literare si s-a 
răspuns cu aceeași mon&dă la 
adresa „Introducerii în critica 
literară". Unul din argumente 
era că nu poate face o introdu
cere în critica literară cineva 
care nu face de obicei critică. 
Argument demn de atenție dar 
nu convingător. Nu toți croni
carii literari scriu Introduceri 
în critica literară după cum nu 
toți cei ce întemeiază 
teoretice le pot ilustra perfect 
în practică. Lucrurile 
rezolva considerînd „Introduce
rea" cu pricina drept ceea ce 
este : o introducere.

Important este că s-a semna
lat din nou ingrata poziție a 
cronicarului litoral supus diver
selor constrângeri cărora tre
buie să le facă față. A dispre- 
tui acest sector al criticii în
seamnă a disprețul capacitatea 
criticii de a se aplica pe feno
menul literar viu, Cronica are 
în momentele de confuzie a va
lorilor o imperativă sarcină in- 
terdictivă.

In momentele de calm si bel
șug literar de prim ordin este 
operația de stabilire a indivi
dualităților șl a direcțiilor. 
Cum de multe ari situația este 
mixtă — cazul actualului mo
ment literar — cronica are sar
cini mai complexe șl asta pen
tru că acea critică literară, că
reia i se acordă supremația >n 
fața cronicii literare, nu-și în
deplinește menirea. O cronică 
spunînd da sau nu e abia înce
putul. Ea face o primă situare 
și stabilește prizele de contact. 
De obicei lucrurile rămîn aici 
șl. pentru că ele nu slnt duse 
mai departe, situația rămîne 
confuză. Un fenomen atît de 
bogat si variat ca cel poetic 
contemporan în care apar nume 
noi nu este analizat și dincolo 
de etapa cronicii. Ierarhiile de 
valoare care trebuie înfăptuite, 
în această a doua etapă lipsesc. 
Debutanții se amestecă eu cei 
deja consacrați pentru că trata
mentul nedepășind modalitatea 
cronicii literare, în limbaj și in
tenții. nu spune nimic în piua. 
Poeți ca Nichita Stănescu, Gri- 
gore Hagiu. Ion Alexandru au 
un statut încă neprecizat deși 
volumele lor de poezie o cereau 
de mult. O singură excepție 
dar cel ce o reprezintă nu este 
oritic : St. Aug- Doinaș. Coexis
tă în acest fenomen poetic con
temporan arte poetice și orien
tări atît de diferite ineît de o 
stratificare, de o organizare sub 
unghi critic, a volumelor de 
poezie este nevoie ca de aer. 
Cronica a stabilit o veche ierar
hie de valori odată cu apariția 
unei pleiade de poeți. La apari
ția unor nume noi cronica ope
rează o nouă ierarhizare dar no 
și în raport cu prima etc. Nu di
ferita este situația prozei deși 
aici evidențele sînt mai puter
nice : un debutant se impune 
mai greu în proză decît în poe
zie : Marin Preda, N. Breban, 
Fănuș Neagu nu sînt totuna cu 
Mihai Pelin, Iulian Neacșu etc. 
Pentru a-și vădi importanta

de MIHAI UNGHEANU

sisteme

se not

reală și rodul de auxiliar de ne
înlocuit, cronica trebuie susținu
tă de critica propriu-zisă.

De obicei cronica literară în- 
timpină două feluri de nemul
țumiri : cea a scriitorilor șl cea 
a cititorilor. La rlndu-le. aces
tea se pot divide și subdivide 
dar nu acest studiu îl avem în 
intenție. Nemulțumirea scrii
torului e de a nu fi aflat 
cronică exact ceea ce crede eL 
autorul, că trebuie să afle. în 
general se preferă. analizei și 
nuanțelor, ort lauda operei ori 
negația la fel de puternică. Ci
titorul cere cronicii sâ-1 infor
meze asupra cărții, informare 
Înțeleasă foarte diferit. Unii ar 
dori să știe ce conține carteo. 
alții doar o apreciere de valoa
re pentru a $ti dacă o carte me
rită aă fie citită sau nu. In ex
periența din ultimii douăzeci 
de ani a cronicii literare nlciu- 
na din aceste cerințe n-a rămas 
fără consecințe asupra speciei. 
Cea mai vie nemulțumire a citi
torului de cronici se manifestă 
atunci rfnd descoperă divergen
ta de opinii în legătură cu o 
carte. Nu trebuie să explicăm 
De larg că de cele mai multe 
ori vinovați de aceste nemulțu
miri sînt chiar cei ce le expri
mă. Scriitorul, pentru că prefe
ră o ierarhie proprie s valori
lor pe care ar voi s-o recunoas
că în pagina de cronică, citito
rul pentru că este de multe ori 
nepregătit pentru a citi litera
tura. inclusiv critica. Nu vom 
sta să analizăm aici cauzele, 
după cum nu excludem cazurile 
în care aceste părți pot avea 
dreptate. Cronica nu prezintă 
o opinie ultimă si definitivă. E 
o voce într-o colaborare de 
Opinii. Din comoditate un citi
tor neavînd o opinie vrea să-și 
însușească una si apelează la 
mai multe cronici. Gest inutil 
pentru că. neavînd o opinie 
proprie, rru poate verifica opi
niile nici uneia din cronici. 
Asta si explică apelul li mai 
multe. Un cititor avertizaț se 
fixează, după o verificare care-i 
dă certitudini, la una sau eeî 
mult două rubrici ale croaicii 
literara, avînd încredere Intr-o 
semnătură. Diferența de opi
nie este firească si existenta 
unor sinteze critice ulterioare 
ar elimin» ceea ce » foet tn- 
tr-adevăr pasager în primele 
aprecieri. Cronica literară nu 
este și nu poate fi infailibilă. O 
judecată asupra ei este cu pu
tință și cu atît mai utilă dacă 
cel ce o încearcă are instrumen
tele adecvate. Iată de ce, din 
acest punt de vedere eate saluta
ră ideea unei ereniei a cronicii 
literare realizată de Cornel Ref- 
man In revista Tomis. Plecată 
cu intenția de a fi Intr-adevăr 
o „cronică a cronicii" un co
mentariu al comentariilor în 
care cei discutați ar fi fost doar 
semnatarii de rubrici ea a de
venit foarte curînd o cronică 
a ..scriitorilor — dileme". între
prindere care aduce un cîștlg de 
profunzime Î4ră a pierde din 
vedere proiectul inițial Aici se 
realizează, mai mult decît ori
unde în altă parte, o serte de 
clarificări necesare.

în

[ dapta fără mari eforturi unor 
I realități noi. Noua împărțire ad
ministrativă, bunăoară, a pns, 
mai cu seamă în mediul rural, 
premisele unei organizări mai 
raționale a bibliotecilor. „Cred 
că actualul sistem de organiza
re a bibliotecilor de la sate este 
mai potrivit — ne spune Viorica 
Burja, bibliotecară în comuna 

|Să§chiz, județul Mureș. Se
1 țin mai puține ședințe și se lu
crează mai mult. Sîntem con
trolați cu rigurozitate și primim 
indicații precise cu privire la 
diversele aspecte ale muncii 
noastre". Fiecare comună dispu
ne acum de o bibliotecă puter
nică, cu un fond de cărți mai 
mare și în continuă îmbogățire. 
Fostele biblioteci sătești au de
venit biblioteci afiliate, ceea ce 
permite — în principiu — o 
mai precisă coordonare a acti
vității lor.

Dintr-o analiză mai aprofun
dată a unei biblioteci comuna
le — aceea din Vintilă Vodă, 
județul Buzău — au ieșit însă 
la iveală o serie de lacune și 
de impreciziuni care împiedică 
bibliotecile de la sate, chiar în 
actualul lor statut, să-și perfec
ționeze activitatea în măsura 
dorită. Aici, la Vintilă Vodă, 
lucrurile se prezintă aparent 
bine. Registrele consemnează la 
sfîrtftul anului trecut 
de 98S cititori, care, 
de 4 399 de locuitori 
nei, dau un procent 
îmbucurător, capabil 
aprecieri optimiste. Cum stau 
Insă lucrurile In realitate ? 
Este greu de verificat, pentru 

■ că o oarecare abilitate birocra
tică încearcă cu tot dinadinsul 

alege plecțnd Ja* drum. Va exa-fl^ >3C jndă adevărul. Să pre-
» i> l__ __ zentăm faptele mai pe larg :

Idin 989 de cititori activi, trecu ți 
numeric In catalog, fisele exis
tente certifică doar 301.. Res
tul ? Bibliotecara Pallxaadra 
Ungareanu ne-a asigurat că di- 

I ferența provine de la bibliote
cile afiliate (foste biblioteci să
tești). Faptul pare ciudat, pen
tru că acestea au fonduri da 
cărfi mult mai mici decît bi
blioteca comunală centrali. Dar 
să admtiem afirmația ca ipote
ză : totuși, numărul de cititori 
înscris! în catalog ca provenind 
de la bibliotecile afiliate este 
de numai 431. O simplă opera
ție aritmetică, descoperă așa
dar, un număr de 257 cititori 
care apar din senin în scripte. 

Am insitat atita asupra aces
tui exemplu, pentru că el nu 
este un caz izolat, ci reflexul 
unei situații destul de frecvente 
(am întilnit-e aidoma ți in co
munele Căvăran, Glimboea si 
Buchi ni din județul Caras- 
Severin, precum și ta alte 
locuri). Ceea ce ne interesează 
ta mod deosebit aid, nu erte 
atît denaturarea realitătilcr. cit 
o deficiență de sistem care o 
înlesnește ți chiar o proveari. 
Deși fostele biblioteci fciter?; au

Cronicile au ambiția de a spu
ne despre un autor, asupra că
ruia s-au exprimat puncte de ve
dere contradictorii, adevărul. 
Pretenția nu e vană : analizele 
la Leonid Dimov, Nicolae Velea, 
St. Aug. Doinaș, Adrian Păunes- 
cu au constituit bilanțuri fronta
le ale acestor „scriitori dilema- 
tici“ sau .scriitori cazuri". în 
Cronica cronicii care se înteme
iază ca o specie suprapusă, ne- 
gînd de multe ori cronica și cro
nicarul, cronicile literare își 
află necesarul receptacol. în po
lemică aparentă cu cronicarii li- j 
terari semna tarul rubricii este 
de fapt cel mai atent colabora- | 
tor al lor.

Dificultățile cronicarului de- | 
rivă si din unghiul pe care-1 I
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I
I
i

un număr 
la totalul 
ai comu- 
destul de 
să suscite

mina cu răceală cartea, ca pe 
un produs rupt de orice deter
minări. chiar și de cărțile an
terioare ale aceluiași autor li 
de cele probabile, cele ce vor 
urma ? Ori v# accepta atitudi
nea examinării intenționalită
ții șl posibilităților creatoare 
avînt în vedere ansamblul 
nut și cel bănuit, adică cel 
tor al creației ?

Dacă vrei să dai seamă
Micului o alegi mai ales pe pri
ma. în dialog cu autorul, criti
cul va alege pe cea de a doua. 
Ideală ar fi concilierea lor. lu
cru ce se întîmplă mai rar. O 
carte ca ..F“ romanul lui D.R- 
Popescu. a fost tratată altfel de 
fiecare critic. Intr-una din cro
nici examenul a fost inteligent 
si sever prin decuparea acestui 
roman din ansamblul creației 
lui D.R. Popescu. Ambiția cro
nicii de a fi infailibilă naște 
astfel de decizii care ignoră | 
funcția subtil pedagogică a cro-j 
nici! literare. Cronica literară 
nu analizează numai cărți ci 1 
procese literare în plini oe*fă-l 
surare. ceea ce îi aduce o difl- I 
cui ta te în piu». Cronicarul ie . 
afli Jntz—un dialog permanent I 
nu numai cu cititorii săi dar si 
ca acrutorli de care ae ocupi 
ri franebec-a cir. >
acestui de 11 de«3ea d-xiw «:• 
foarte Crttasfi e
cn iti: -ni; rwpocuaac fiii 4» 
crtiîcru-I riu. cu rit e 
pcmaabt'i ta are*: dtafoc 
seri toc ruâ.

Una din ertwririi
spectacolul pe care tata*, t 
criticului vrea să-1 ofere s 
tatoriloT săi. Cărțile devin 
texte alteori există o fastri» 
a judecății drastice. Pot i 
pe eșafod si oroduse ce tiu 
un tratament atenL Altă boală 
e poia distantă : a nu scrie d*’- 
ore cărțile proaste. E adevăr*-: 
că acestea sînt foarte multe s: 
că a acrie desore ele e o pier
dere de vreme. Dar există în
tre acestea false £ lorii care tre
buie înlăturate sî produse căra 
sintetizează sablacu1 nociv, 
oroductia de serie. Printr-un 
singur exemplar poate fi exe
cutată o serie întreagă de afini 

Iată numai cîteva din delica
tele chec ti uni pe care le ridică 
o rubrică de eronică literară al 
cărui semnatar trebuie să dea 
dovadă de o intuiție șl de un 
tact deosebit- Ele însă nu se not 
verifica sau clștiga decît prin 
exercițiu sistematic. ® ne Informează că în majorfta-

i
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CARNET TEATRAL

MEȘTERUL 
MANOLE
de VALEBIU ANANIA

Recenta premieră a stu
dioului IATC prilejuiește un 
triplu debut scenic : în regie, 
Alexandru Colpacci, anul IV, 
în scenografie — Gelu Kazan, 
anul IV, Arte plastice, și de
butul lui Adrian Enescu, 
anul III, Conservatorul de mu
zică, semnatarul ilustrației 
muzicale. De la bun început, 
trebuie însă să remarcăm op
țiunea neinspirată pentru 
Meșterul Manole al lui Valeriu 
Anania. întrucât virtuțile pre
lucrării nu ating decît foarte 
rar profunzimea mitului. Am 
i'i preferat să apreciem efor
turile creatoare ale tinerilor 
debutanți într-o transpunere 
scenică a unui text cu mai 
puține imperfecțiuni.

Alături de legendă, lucrarea 
lui Anania nu este decît o pa
lidă țesătură dramatică, colo
rată doar în tonuri tragice. 
Replica se refugiază în ca
dența versului popular, sub- 
liniindu-i însă mal mult so
noritatea exotică și mai puțin 
vibrația tragică. Acțiunea se 
pierde într-un amalgam obo 
sitor de secvențe.

Viziunea regizorală. In spec
tacolul studențesc, reușește să 
spargi' tiparul facil al cons
trucției dramatice. Structura 
scenică seamănă prea puțin cu 
litera lui Anania, spectacolul 
impunindu-se prin virtuți de 
montare modernă, a cărei 
semnătură regizoral-sceno
grafică se simte pregnant. O- 
perînd cu abilitate in text, 
suplinind monotonia discur
surilor printr-o exprimare di
namică a gîndului și cuvîntu- 
lui, Alexandru Colpacci a în
chegat un spectacol cu exce
lente efecte plastice în sce
nele de înfruntare și cu rezol
vări scenice pe cit de inte
resante ca formulă, pe atît de 
dramatice în expresie (scena 
jurămîntului, de pildă). Dimi- 
nuînd tonalitatea mistică în 
care autorul și-a complăcut 
personajele, -spectacolul s-a ri
dicat la diapazonul acut al 
tragediei. într-un cadru neu
tru, îmbrăcat în albul aspru al 
pînzei de sac, momentele ac
țiunii sînt punctate prin cîteva 
elemente de decor (cîteva 
planșe, cergi, o candelă, ma-
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rj un fond de pubbca£: sărac 
n xeorsanfaat. fără

«i firi o activitate permire2:L 
Cărțflc tar ani ta mJ practic, 

sc—Je 4ta firwtaiăr. '.z zr.zn;- 
Mureș. exxKă 1S5 ce 

:=’.:oîert dlx^re rare două de- 
ervese ^rtraaga poțxitațxe. iar 
-estul aearțta î=ireprâaier£cr, 
.nrutuuîîor. «colilor. Dui:re a- 
ras:ea. doar ci te vi faj desfâșo-- 
râ a ruvitatea cu bibHotecari ra- 
lar.âți. cele sa; multe fu^rțio- 
nlnd pe bază de voluntariat, cn 

un program de două, trei ore 
FâptămînaL Conseti-.ta ? Cele CI 
de biblioteci sindicale au împru
mutat In decursul unui an nu
mai de două ori mai mult* 
cărți decît singura bibliotecă a 
cooperației meșteșugărești sau 
decît cele patru biblioteci co
munale a part’ui nd de munici
piu. care au bibliotecari salart- 
ațt Cit privește bibliotecile 
pentru tineret, acestea sînt ca si 
inexistente, deși literatura de 
specialitate din țările socialiste

I
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I
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cheta mănăstirii). Carențele 
textului au rămas însă sesi
zabile uneori ți In jocul inter- 
preților, în unele căderi bruște 
In monotonie, din culmea în
cleștării dramatice și mai ales 
în gestul final al jertfei lui 
Manole. AstfeL îngroparea Si- 
minei In zid se consumă ca un 
asasinat îndeplinit cu gesturi 
grăbite, furițate. Proporții de 
intensă poezie tragică capătă 
însă momentul premergător 
zidirii, cînd Manole, în invo
cații sfâșietoare de bocet. Iți 
lasă sufletul răstignit pe alta
rul creației sale. Ion Ca- 
eiera — înzestrat cu sensibi
litatea combinată eu lucidita
tea unui actor cerebral a creat 
un Manole nelinițtit, dornic 
să ardă in focul sacru al crea
ției, torturat de îndoieli în 
fața ețecului, sigur in acelați 
timp pe forța sa creatoare ți 
autentic desnâdâjduit în fața 
inevitabilei jertfe. Emil Ca- 
țern — Safirin, surprinde sen
sibil sentimentele contradic
torii care torturează ființa 
personajului său: conștiința 
misiunii spirituale și glasul 
tulburător al dorinței pămin- 
teștL Personajele feminine au 
respirat la aceeași tensiune 
înaltă a emoției- Adina Po
pescu a întrupat tn Simina 
cîntecul de dragoste al fe
meii tinere și strigătul dure
ros al sacrificiului din iubire. 
Rolul Iovanca a devenit în 
interpretarea Mihaelei Buta 
unul dintre personajele cele 
mai interesante, nălucă obse
dantă
crudă 
ciem 
brul
meșteri.

a ispitei, imploratoare și 
în același timp. Apre- 

omogenitatea și echili- 
evoluției grupului de

LILIANA MOLDOVAN

tea acestor țări funcționează bi
blioteci separate pentru copii și 
tineret, in toate orașele cu 
peste 20 000 de locuitori. Aceas
tă doleanță ar fi și la noi rela
tiv ușor de realizat, prin uni
ficarea — sub conducerea și în
drumarea bibliotecilor munici
pale sau orășenești — a micilor 
biblioteci împrăștiate în aceste 
orașe".

OSCILAȚIILE

FONDULUi

DE CART!

Chestionați asupra caracteris
ticilor fondului de cărți și pu
blicații pe care-1 administrează, 
mai mulți lucrători din bibliote
cile municipale și orășenești au 
înclinat să-1 considere corespun
zător necesităților. Intr-adevăr, 
majoritatea bibliotecilor mari

aici, acoperite de praf (și aceas
ta nu este o figură de stil), cărți 
ca „Cultura borceagului", „Cul
tura răchitei", cărți despre cul
tura trandafirilor, despre „Pre
lucrarea laptelui în ferme" (nu 
există aici nici o astfel de între
prindere). Apoi cărți despre box 
și haltere (cel mai apropiat club 
sportiv se află la 50 de kilome
tri depărtare — la Buzău). In 
sfârșit, peste zece exemplare 
din „Cartea tencuitorului" vin 
să completeze setul de.tipărituri 
atît de nepotrivit îndrumate 
spre aceartă bibliotecă.

Problema este aceea a unei 
organizări defectuoase, și ea se 
pune în termeni asemănători 
pentru numeroase biblioteci co
munale. Se manifestă, în unele 
județe, un formalism de neîn
țeles în aprovizionarea cu cărți : 
bibliotecilor le sînt repartizate 
automat aceleași titluri, indife
rent de preocupările cititorilor 
lor. Mai recent, dispozițiile ce
reau ca aprovizionarea bibliote
cii să se facă pornind de la ceea 
ce solicită bibliotecarul ; dar a- 
ceste dispoziții au rămas în une
le ilocuri o simplă recomandare 
formală, care nu modifică cu 
nimic atitudinea C.L.D.C.-urilor. 
In felul acesta, fondul de cărți 
activ, al unor biblioteci este

al mistificării' unor cifre. Este 
vorba de o realitate de ordin 
general, ținînd de sistemul care 
promovează îndeobște, în pos
tul de bibilotecar, oameni iară 
nici o tangență cu această pro
fesie. Ne aflăm în plin para
dox : avem unul dintre cele 
mai ample și de mai mare per
spectivă sisteme de biblioteci 
publice din lume, și în a^lași 
timp ne numărăm printre pu
ținele țări care nu pregătesc 
bibliotecari specializați. Din
tre absolvenții învățământu
lui superior umanist, foarte pu
țini sînt cel C2re se decid să 
lucreze în biblioteci, .și încă și 
mai puțini cei ce doresc să-și 
facă din aceasta o profesie 
stabilă. Explicațiile nu sînt 
greu de găsit. în primul rînd, 
absolventul de filologie ori de 
filozofie nu acoperă decît în 
parte suprafața reală a profe
siunii de bibliotecar, care — ca 
orice profesiune — are o știin
ță și o tehnică specială, greu de 
însușit în afara unui studiu or
ganizat. Apoi — și aici începem 
să ne mișcăm pe circumferința 
unui cerc vicios — însuși mo
dul în care s-au recrutat pînă 
acum cadrele de bibliotecari a 
creat acestei profesii o atmos
feră deloc atrăgătoare, un statut

SISTEMUL DE SEM
NALE LUMINOASE

’ru estee

AL BIBLIOTECII

BIBLIOTECARUL

UN PROFESIO-

NIST DILETANT

Iată o problemă In jurul că
reia s-a consumat destulă cer
neală, cu o iipsâ de rezultate 
care ar trebui =€ descurajeze 
orice încercare de a mai inter
veni. Situația existentă ne obli
gă însă să ne Întoarcem la ceea 
ce. du pi zpinia noastră, consti
tuie cauza fundamentală a unor 

deficiențe din activitatea biblio
tecilor : stilul de muncă inadec
vat (ea să folosim un eufemism) 
al oamenilor. Nn este vorba aici 
de situațiile particulare — deși 
ii ele. din păcate, destul de 
frecvente — de felul orariilor 
de funcționare incerte, al super- 
fîtfalitltii unor manifestări sau

CRONICA TELEVIZIUNII 1

MAREA“
Arirtim de citiră vreme, 

rimbăiă jmh, le derularea 
cehă mai taueționâ ^eriaT 
pe care ni l-a ofent vreodată 
teievirimea Faptei m. petrece 
aproape pe eaobsescots, dis
cret, liră obieamteie tom- 
tem-rm pabbdure. iaâr-o at- 
ewefari da admtraUâ rigoare 
p firmtă utiriecrisilă. Este 
vorbe da cmJmJ de „prghzeri 
ilustrate* acmd ca dnect ma
rea, ps care takemicbwda* 
le include cu o remarcabilă 
rtmtfsnțj In adu. alt
fel destul de sărac ți neinte- 
resenî de le o crewr încoace.

„Maree* — ecest cu ade
vărat pasionant serul, care a 
supraviețuit „răzbisiătorilor* 

lui Templar, famiiilor For
syte fi CarttrgTif, lyplă acum 
de la egal la egal cu Klos fi 
cu discipolii lui Hitchcook 
(Pentru că veni cona, se im
pune, cred, o preckare, pen
tru a risipi unele nedumeriri ■ 
filmele prezentate în cadrul 
emisiunii: „O oră cu Hit
chcook* nu sînt rtalizale de 
însuși „marele nuestru* al 
suspensului ci de liște emuli 
ai săi, care ii împrtmută pro
cedeele și preferințele tema
tice. Hitchcook nu semnează

arrste dae* ea fwodu-
rAor, OMi kt taisd in cam 
tscăivaa maeștrii Rentierii t*- 
bicmnle caia» mm iazestrati

^dmaa“ se bacuri da apor
tul sma escairof prezentator, 
posed-xd vaste cunoștința 
da specmbtate, >, lucru rar, 
rcaii mzestvare bierară. O- 
mul acesta se numește Mi
hai Leftereau fi este, din 
cite am auzit, da profesie 
biolog, specializat in piscicul
turii. Dacă deci familiaritatea 
cu obiectul prezentării sale ni 
m pars firească, impresio
nantă este pasiunea discretă 
pe care o pune conferențiarul 
în fiecare vorbă a sa, reușind, 
cu ajutorul imaginii să ne 
transmită interesul viu pentru 
fascinanta lume subacvatică.

Senzațional este acest serial 
pentru că deține toate atribu
tele unui film de aventuri. Nu 
lipsesc aici momentele de mare 
tensiune dramatică, soldate 
uneori cu un sfirșit tragic, cu 
adevărat tragic, așa cum au 
fost secvențele unicat care 
ne-au prezentat finalul dure
ros al unor temerare expe-

fucje subacvatice, soldate cu 
rwvrtes unor martiri ai ex- 
pwWnkw mar i ne. Partici
pam ca martori oculari, In 
viața halucinantă a junglei 
ttdaznae, populată cu cele 
run fantastice exemplare de 
vietăți, inireetnd uneori, ca 
înfățișare, cele mai îndrăznețe 
întruchipări ale imaginației 
noastre. Lumea care ni se 
releoează plină de mister ți 
farmec pare uneori zămislită 
de o minte bolnavă și mor
bidă, alteori pare a fi rodul 
unei imaginații grațioase ți 
delicate; universul prezentat 
este uluitor ea complexitate 
și bogăție de semnificații.

Cu gîndul la viitoarele zbo
ruri în lună, aștepttnd desco
periri senzaționale care să do
vedească existența unor for
me de viață pe cine știe ce 
planetă îndepărtată, uităm u- 
neori că aici, pe pămînt, tși 
trăiește viața proprie și enig
matică un univers misterios fi 
fantastic, încd insuficient cer
cetat, o lume fabuloasă fi ha
lucinantă, o lume de giganți 
fi ființe de dimensiuni infi
me, o lume de umbre lune- 
etnd printre arbori ți plante 
luxuriante, o lume a tăcerii...

Este meritul televiziunii că 
ne reamintește, în fiecare slm- 
bătă, că aici, la doi pași de 
noi pulsează viața a două tre
imi de planetă.

«octal incert care începe cu lip- 
acordată bl- 

de celelalte cate- 
de intelectuali.

Cit despre iluzia că. angajln- 
-»e absolvenți de liceu, pregă

ti U sumar in cadrul unor cursuri 
pe plan local, 
rezolva lucrurile 
mediul rural (dar oare în me
diul rural problemele profesiu
nii sînt mai puțin dificile decît 
să spunem, la o bibliotecă mu
nicipală ?), aceasta are eficiența 
practică a iluziilor. Cei care 
devin bibliotecari pentru maxi
mum 2—3 ani nu sînt pregătiți 
nu numai profesional, dar nici 
măcar psihologic pentru o ase
menea muncă. Biblioteca este 
pentru ei doar un refugiu liniș
tit între două examene — cel 
de bacalaureat și cel de admite
re în facultate.

în felul acesta, bibliotecile, 
bine dotate cu mobilier și cu 
cărți, îndrumate de cîteva fo
ruri de specialitate, solicitate 
intens de către public, se află 
în situația ciobotarului dintr-o 
poveste a lui Creangă : piele de 
calitate, talpă bună, ață și scîrț 
ațijderea. dar se poate coase la 
infinit, fără nici un rost, pen
tru că s-a neglijat un amănunt : 
nodul Ia ață. Acest minuscul 
nod. cu trecerea anilor, a deve
nit un adevărat nod gordian, și 
lovitura care trebuie să-1 taie 
nu este greu de dedus : înfiin
țarea unor școli de specialitate, 
cu un program adecvat, care 
să pregătească bibliotecari pro
fesioniști (urmînd a fi angajați 
și remunerați ca atare), precum 
și înființarea, în facultățile 
umaniste, a unor cursuri facul
tative de biblioteconomie, ex
tinse pe parcursul cîtorva se
mestre, care să asigure biblio
tecilor cadre de concepție, cu o 
înaltă palificare.

«-ar putea 
măcar în

PUBLICUL TÎNĂR

este rațiunea
DE A FI

A BIBLIOTECII

PETRE RADO

Faptul că în cursul considera
țiilor de pînă acum a fost amin
tită doar rareori în chip direct 
problema relației dintre biblio
teci și cititorii tineri, nu tre
buie să inducă in eroare. Pen
tru că una din rațiunile funda
mentale de existentă ale biblio
tecilor este tocmai partea lor 
de contribuție la educația tine
rei generații ; în lumina acestei 
realități, toate anomaliile care 
se ivesc în drumul cărții spre 
cititor se răsfrîng în modul cel 
mai nemijlooit asupra tineretu
lui, a cărui lecfur4 are incom
parabil mai multă nevoie de a 
fi îndrumată cu solicitudine de
cît aceea a cititorilor maturi, 
în practica muncii bibliotecilor 
au apărut însă, de-a ’ungul ani
lor, și o serie de forme speci
fice de realizare și îmbunătă
țire a raporturilor cn tineretul, 
forme în a căror desfășurare 
colaborarea cu organizațiile

U.T.C. joaca un rol de primă 
însemnătate. Funcțiă lor este de 
a face ca frecventarea de către 
tineri a bibliotecilor să depă
șească stadial formal al „îm
prumutului de cărți“, desfășurat 
deseori la voia întâmplării, și 
să devină uu act necesar, în 
cursul căruia să se petreacă 
procesul , subtil de evoluție a 
gustului, de precizare a prefe
rințelor, de trezire a interesului 
pentru domenii variate ale cul
turii.

„Este semnificativ^— ne spu
nea Vasile Mărgăritărescu, di
rectorul Bibliotecii municipale 
Buzău — că proporția cea mai 
mare a cititorilor noștri o re
prezintă tinerii. în ce ne priveș
te, însă, trebuie să recunoaștem 
că nu am făcut încă suficiente 
eforturi pentru atragerea tine
rilor spre bibliotecă. Organiza
rea unor acțiuni — seri litera
re, întâlniri cu scriitorii — în 
colaborare cu comitetul munici
pal al U.T.C. nu a avut ecoul 
dorit".

Opinii asemănătoare ne îm
părtășea și Victor Renea, direc
torul Bibliotecii municipale 
Focșani : „Am organizat un nu
măr de manifestări pentru atra
gerea tineretului (seri literare 
în școli, prezentări de cărți la 
stația de radioficare a orașului, 
o vitrină a tineretului etc.), dar 
munca noastră este încă defici
tară în acest sens, iar conlucra
rea cu comitetul U.T.C. al mu
nicipiului nu s-a desfășurat așa 
cum am fi vrut-o. E drept că 
unele din acțiunile noastre, bu
năoară concursurile literare or
ganizate în fabrici, au stlrnit un 
mare ecou, dar ele reprezint! 
totuși prea puțin pentru bilan
țul unei biblioteci municipale".

O privire mai atentă asupra 
rapoartelor de activitate ale ce
lor două biblioteci nu tatîrzie 
să ne dezvăluie motivul pentru 
care tinerii nu se prea înghesuie 
la manifestările lor. Cele mal 
multe dintre acțiuni au lie un 
caracter strict ocazlonaJ, fie 
unul formal, de vizibilă superfi
cialitate (de altfel, cele două 
caractere nu se exclud de fel 
unul pe celălalt). Ca trase la 
șapirograf, aceleași și aceleași 
„seri literare", „recenzii", „sim
pozioane", manifestări care nu 
angajează dar nici nu atrag pe 
nimeni. Ici și colo, câte o ini
țiativă mai interesantă se îneacă 
5n oceanul activităților șablonar
de, sterile, lipsite de interes, vi
zibil organizate doar pentru a 
prilejui formularea unui punct 
într-o dare de seamă. Trebuia 
să precizăm că nici respective
le comitete municipale ale 
U.T.C. nu au avut inițiativa 
unei colaborări mai strînse cu 
bibliotecile ți a unei munci de 
popularizare a celor cîteva ac
țiuni mai răsărite organizare de 
acestea pentru tineret. In aseme
nea condiții, lipsa de entuziasm 
a tinerilor pentru ceea ce se nu
mește „manifestările de masă 
cu cartea" devine explicabilă.

In alte locuri, pînă’ și grija 
formală pentru îndeplinirea 
unor indici cantitativi este o 
floare rară. La biblioteca oră
șenească din Caransebeș, ,de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, a avut loc o singură acțiu
ne organizată în comun cu co
mitetul orășenesc U.T.C. In 
rest, mediocre recenzii și sim- 
pozioane referindu-se la lucrări 
de însemnătate minoră, ori co
piind pur și simplu articole a- 
părute în diverse publicații.

Fie și numai proporția masi
vă de tineri din registrele de 
cititori ale mai tuturor biblio
tecilor ne dă dreptul că ne aștep
tăm la mai mult.-Ca în orice alt 
domeniu, și aici un program de 
măsuri complex și eficient nu 
poate porni decît de la cunoaș
terea exactă, temeinică șl apli
cată a realității, în acest caz 
realitatea însemnînd preferințe
le pentru lectură ale tinerilor, 
punctele lor de receptivitate, 
care pot fi folosite pentru atra
gerea lor într-o zonă de inte
res cultural mai larg. Dintr-o a- 
șemenea cunoaștere se pot naște 
inițiative dintre cele mai intere
sante, cum este aceea sugerată, 
în cursul, anchetei noastre, de 
către Iosif Meszaros, de la Bi
blioteca municipală Tg. Mureș j 
„Mulți dintre tinerii noștri citi
tori se interesează de aparițiile 
de poezie.^ Volumele celor mai 
buni poeți clasici și contempo
rani, se află permanent în cir
culație. Față de acest interes 
care sporește mereu, și căruia 
actualele noastre mijloace nu-1 
pot răspunde decît în parte, aș 
propune înființarea, în orașele 
mai mari, a unui tip nou de bi
bliotecă (fie ca instituție sepa
rată, fie ca secție a unor biblio
teci mari), și anume biblioteca 
poeziei. Aceasta ar avea în fon
dul ei de publicații toate volu
mele de poezie apărute în țara 
noastră (și, în măsura posibili
tăților, în alte țări), studii și 
monografii despre poeți, reviste 
și ziare literare, discuri cu poe
zii etc. Cred că o astfel de insti
tuție, care ar funcționa ca un 
fel de bibliotecă-club pentru 
prietenii poeziei, eu un program 
de manifestări care să-i onoreze 
profilul, ar fi intens soli-citată și 
ar contribui cu cele mai bun® 
rezultate la educația patriotică 
și estetică a tineretului nostru".

Am consemnat această propu
nere și pentru valoarea ei in
trinsecă, dar și pentru că ea re
prezintă o dovadă a faptului că 
inițiativele cu adevărat fruc
tuoase pot apărea numai pa 
baza unei cunoașteri amănunți
te a realității, pe baza unui 
studiu științific al coordonate
lor lecturii tinerilor. Atît bi
bliotecile, cît și comitetele or
ganizațiilor U.T.C. — cărora 
Consfătuirea pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist le-a preci
zat răspunderi sporite în pri
vința stimulării pasiunii pentru 
lectură în rîndurile tinerilor — 
trebuie să-și unească eforturile 
pentru a da manifestărilor de 
masă cu cartea noblețea și alti
tudinea spirituală care li se cu- 
vin, si care — ele singure — 
sint în măsură să amplifice ți 
să dirijeze afluxul tineretului 
către bibliotecă.

(Anchetă realizată pe baza 
datelor culese de SABIV BOR
CAN, I. D. DANCE A, C. PO- 
GACEANU ți FLOREMIN 
POPESCU).
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Constituirea Asociației 
Uniunii Scriitorilor

din
Marți, a avut loc !n sala de 

festivități a Palatului culturii din 
Iași adunarea generală de con
stituire a Asociației locale a U- 
niunii Scriitorilor.

Cuvîntul de deschidere a fort 
rostit de Laurențiu Fulga, vice
președinte al Uniunii Scriitorilor.

Scriitorul Dumitru Ignea, se
cretarul filialei, a prezentat apoi 
darea de seamă, în cadrul căreia 
a fost relevată activitatea plina 
de efervescență creatoare a acri- 
itorilor ieșeni.

Tn continuare, au luat cuvîntul 
Ion Istrati, Haralambie Țugui. 
Comeliu Ștefănescu, Mihai Novi- 
cov, Ion Omescu, Cornehu Stur- 
zu, directorul Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri", conf. univ. 
Alexandru Husar, președintele 
Comitetului județean Iaji pentru 
cultură și artă, Mircea Radu Ia
cobin, George ta Saudnc, Ion 
Chiriac, Lucian Dumbravă, Ste- 
lian Baboi, Mihai U ruche, praf, 
univ. dr. docent Constantin Cio- 
praga, conf. univ. Vasile Arvin- 
te, decanul Facultății de filolo
gie a Universității ieșene. Ion 
Husti, secretar al Filialei locale 
a Uniunii Compozitorilor.

Luînd cuvîntul Mia Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, 
a subliniat că la Iași există toate 
premisele pentru ca activitatea 
scriitoricească să înregistreze noi 
succese.

In numele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, adunarea a fost salutată de 
acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii.

Comitetul de conducere al 
Asociației este alcătuit din Andi 
Andrieș, Nicolae Țațomir, Con
stantin Ciopraga, Dumitru Ignea, 
Nicolae Barbu. Ca secretar al 
Asociației scriitorilor a fost ales 
Dumitru Ignea.

In încheierea ședinței, într-o 
atmosferă de viu entuziasm, scri
itorii ieșeni au adresat urmă
toarea telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al C C. al P.C.R. :

Asociația scriitorilor din Iași. 
Întrunită în ședință plenară de 
constituire, își mărturisește senti
mentele statornice de dragoste $1 
profund devotament față de Co
mitetul Central aj Partidului Co
munist Român, față de dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, aducîn- 
du-vă cele mai fierbinți mulțu
miri pentru grija permanentă ce 
o purtați obștei scriitoricești, dez
voltării și înfloririi continue a 
culturii României socialiste.

VIZITA PARTICIPANTILOR LA ȘEDINȚA 
COMISIEI PERMANENTE PENTRU 

CONSTRUCȚII A C.A.E.R.
Ministrul industriei con

strucțiilor, Dumitru Mosora, a 
avut o întrevedere marți după- 
amiază, cu miniștrii construc
țiilor și conducătorii din insti
tuțiile centrale în domeniul 
construcțiilor din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Mongolia, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S., participanți la cea 
de-a 25-a ședință a Comisiei 
permanente pentru construcții 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care se desfășoa
ră la București, intre 11 și 18 
mai.

Cu acest prilej, ministrul 
român a făcut o prezentare a 
activității ministerului și a 
preocupărilor actuale ale spe
cialiștilor din țara noastră în 
domeniul industriei construc
țiilor și al producției de mate
riale de construcție.

Ședință de lucru a Comisiei 
profesionale a O.I.Z.

In ziua de 13 mai, a avut 
Ioc la București ședința de lu
cru a Comisiei profesionale a 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. Au participat re
prezentanți ai uniunilor și a- 
sociațiilor naționale de ziariști 
din Bulgaria, Columbia, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și 
Venezuela. Ședința, care a 
dezbătut propuneri și sugestii 
privind planul de activitate al 
comisiei, a fost condusă de 
Nestor Ignat, președintele U- 
niunii Ziariștilor din Republi
ca Socialistă România și pre
ședinte al Comisiei profesiona
le a Organizației Internaționa
le a Ziariștilor.

Dtâcnidtrca erpozițici
„Arhitectura contemporană

in Ihcfia"
Institutul elvețian de relații 

culturale cu străinătatea ,,Pro 
Helvetia" a deschis marți la a- 
miază, în sala Centrului de do
cumentare pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare din 
București, expoziția „Arhitectura 
contemporană în Elveția".

Expoziția este organizată în 
sala din R-dul Magheru 34—36, 
în perioada 13 mai—1 iunie, fiind 
deschisă în toate zilele între 
orele 10 și 20, cu excepția zilei 
de luni,

lași
Noi, acriitarii pmenți h lari 

cu prilejul acertui eveniment, 
«Intern pe dephn consbenți că 
toate succesele noastre pe tări- 
mul sensului ac datoreac ipri]inu
lui fi îndrumării Partidului Co
munist Român, forței de mo
bilizare și însuflețire a tuturor e- 
Dergnlor creatoare. Un asemenea 
chmat efervescent se conjugă cu 
dorința unanimă a oamenilor de 
btere de a realiza opere durabile, 
demne de glorioasa noastrâ tra
diție și de gemul artistic al po
porului român. Pe temeiul acestor 
adevăruri ți în virtutea acestei 
nestrămutate convingeri, vă făgă
duim că ți pe viitor vom răs
punde încrederii ce ni ie acordă 
ca fiecare pagină scrisă în lumi
na marxism-leninismului ți a u- 
manismuloi socialist să fie un dar 
spiritual adus celor ce muncesc.

La Iași, veche cetate de scana 
a șl ovei românești și-au desfășu
rat activitatea man cronicari p 
gînditori politici, poeți ți proza
tori de geniu, care prin opera lor 
au dat strălucire patrimoniului 
național și au pătruns în circui
tul valorilor universale. De-a lun
gul unor decenii de mari frănun- 
tări sociale, lațul a constituit un 
tarîm fertil pentru afirmarea ce
lor mai generoase idei de demo
crație ți progres. Continulnd o 
valorificinădu-și bogatele tradiții, 
orașul nostru a știut în anii de 
după eliberare să se angajeze pe 
noile coordonate ale socialismului 
biruitor ți să-ți afle locul bine 
definit între centrele importante 
lie scrisului ji artei contempora
ne românești. Păstrăm vie în me
morie vizita dumneavoastră la 
Iași din toamna anului trecut ți 
vibrează în noi acel cuvînt ce 
ne-a fost adresat îndeobște nouă : 
„Artiștii au datona să lase scris 
urmașilor peste veacuri, mărturii 
despre ceea ce au fost în stare 
să creeze oamenii, constructorii 
socialismului, despre ceea ce au 
fost în stare să realizeze oamenii 
de litere și de arte de azi“.

Vă făgăduim ca membrii Aso
ciației scriitorilor din Iași, pola- 
rizîndu-și talentele ți simțirea, 
vor răspunde acestei nobile sar
cini.

In această oră solemnă pentru 
noi, gîndul nostru se îndreaptă 
către Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, către 
dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, asi
gurând u-vă ca vom face din aso
ciația noastră un for activ al vie
ții literare ți nu vom precupeți 
nici un efort pentru ca scrisul 
nostru să contribuie la dezvol
tarea și înflorirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

Tn cursul zilei de marți, mi
niștrii și conducătorii institu
țiilor centrale din domeniul 
construcțiilor, din țările amin
tite, au vizitat întreprinderea 
de prefabricate ..Progresul" și 
Fabrica de prefabricate-Bucu- 
rești Militari, precum și între
prinderea de produse din cera
mică fină pentru construcții 
din Capitală.

(Urmare din pag. I)

zi. ne tot parcursul anului uni
versitar. E o prob Ierni de per
manentă. de continuitate, de rit
micitate.

TIMPUL LIBER SI 
STATUTUL PERSONALITĂȚII

T. G. M. : — Acelui lucru se 
referă, poate chiar mai profund 
ei cu mai multe repercusiuni. ți 
la timpul pe care-1 numim 
„liber4*.

T. D. : — în timpul la dispo
ziția studentului se petrec foar
te multe luaruri diferite si di
ferențiate. Reglarea conștientă 
a acestui timp. împărțirea lui 
în Dărțile solicitate obiectiv de 
situația lui de student, pe de o 
parte, pe de alta reglarea tim
pului individual de muncă este 
deosebit de importantă. Dacă a 
înarmat cu metode eficiente de 
studiu individual. atunci cl 
atic foarte bine cit timp are ne
voie pentru 50 de pagini de bi
bliografie. pentru prelucrarea 
unei informații sau pentru a re
zolva probleme de specialitate. 
Pentru că problema e pentru 
fiecare om diferită. în raport cu 
sarcina.

T. G. M. : — Totuși. ceea ce 
ați spus reprezintă numai o la
tură a problemei. Ce IntelezetU 
în fond, prin „timp liber"?

T. D. s — Personal, cred că e 
un termen care se pretează la 
multe echivocuri. în general, 
noțiunea ..timp liber" se folo
sește pentru întreg bugetul de 
timp, care nu e reglementat 
prin obligativitate statuală. 
Practic, cum ați remarcat, exis
tă o legătură organică Intre toa
te verigile implicate Intr-o zi de 
muncă. Există o mare labilitate 
și între ceea ce se consideră 
obligatoriu si neobligatorki. Din 
punctul meu de vedere, proble
ma obligativității nu se pune 
numai în corelație cu o autori
tate sau cu o constringere ex
terioară. ci în primul rînd cu 
statutul personalității.

T. G. M. : — Nu ne găsim In 
fata unei deformări profesio
nale a psihologului ?

T. D. : — Poate. Dar eu cred 
că statutul personalității ar 
trebui să includă la terminarea 
școlii un sistem de obligativi
tăți pe care ni le impunem prin

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat o telegramă de 
felicitare generalului A. M. YAHYA KHAN, cu prilejul pre
țuirii funcției de președinte al Republicii Islamice Pakistan.

în răspunsul său, președintele Pakistanului a mulțumit 
pentru metajul transmis de președintele Consiliului de Stat 
și a impărtășit speranța câ relațiile prietenești existente în
tre Pakistan și România vor continua sâ se dezvolte in avan
tajul reciproc al celor două țări și popoare.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

★

La 13 mai. dr. Gerhard Stol- 
ter.berg. ministrul cercetării 

dir. R. F. a Germa
nie: și persoanele rare l-au in
so4,:* au părăsit Capitala. La 
plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. oaspeții au fost condus: de 
NVolae Murfjleț. președintele 
Consiliului Național al Cerce
tări ș-: membri ai
conduceri: C5CS

Au fos*. de față dr. E. 
Stratlinx. ambasadorul R F. a 
Germaniei la Bururețti și 
membn ai ambasadeL

După cum a-a anunțat, vizi
ta a prilejuit un ict.mb utii da 
părer: in legătură cu posibui- 
tățJ*’ dexv crtârtâ reiavtâor cul
tural -stiin;:fxe între România 
și R. F. a Germaniei.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A P. G DIN AUSTRALIA

Marți a aoot în Capitală o 
delegație a Partidului Comu
nist din Australia, alcătuită 
din tovarâții Laurie Aarons, 
secretar național al partidu
lui și Bernie Taft, membru al 
Comitetului Executiv Național 
al partidului care, la invitația 
C.C. al P.CJU, va face o vizi
tă în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.CJL, 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.TL, Ghizela 
Vasa și Vasile Vlad, șefi de 
secție la CC. al P.C.R., de 
activiști de partid.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
ROMANO-IUGOSLAVE

La Consiliul de Miniștri au 
început marți dimineață lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte romă no-iugoslave de co
laborare economică.

Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de Gheorghe 
Rid ui eseu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar dele
gația guvernamentală iugoslavă 
de Mustafa Șabici, membru al 
Vecei Executive Federale.

La ședința plenară a sesiunii 
a luat parte lakșa Pctrici, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

La 13 mai, 
rilor externe, 
cu, a primit 
secretar general al M.A.E. al 

ministrul aface- 
Corneliu Mfines- 
pe Paul Fischer.

va putea valo- 
Dropria pers o-

pentru un om 
integral este 
randamentului

motive puternice, individuale 
Si conștiente. Cred că pentru un 
tînăr care șl-a ales drumul de 
înaltă calificare -a formației in
telectuale. dacă nu există ase
menea obligații autoimpnse. în 
legătură cu utilizarea integrală 
a timpului, nu-și 
rifica pe deplin 
nalitate.

într-un cuvînt, 
modem, timpul 
pus sub semnul . ___ ________
în corelație cu nevoile persona
lității care, la rîndul lor. sint 
înscrise in exigențele societății. 
Sub această prismă si timpul 
liber, sau. cum 1 se mai spune, 
de ..distracție", devine un timp 
de maxim randament, asigu
ri nd echilibrul necesar. Se 
spune : cine nu știe să învețe, 
nu știe nici să se distreze. Dar 
cred că e ți invers.

T. G. M. : — In realitate pa
siunile sînt Dolarliatoare. Ele

TIMPUL LIBER
au funcție magnetică asupra 

celorlalte preocupări

modul 
ierarhizeze 

Deriprofesionale 
locul 

armonioa- 
dezvoltare 

să lipseas- 
intelectual

o 
tuturor 
și nu una exclusivă.

T. D. : — Fiecare preocupare 
în afara dominantei întărește 
în fond dominanta, prin resur
se mereu proaspete, prin com
pensații si antrenamente speci
fice. care, lipsind, sărăcesc ia
răși baza energetică de care 
poate dispune dominanta. Firesc 
ar fi. ca la intrarea în facultate, 
fiecare sa cunoască modul în 
care trebuie să-și 
preocupările 
și. ideal, să le găsească 
printr-o dezvoltare 
să. într-o asemenea 
cred că n-ar trebui 
că. pentru un tînăr
(indiferent de pasiunea domi
nantă). practicarea culturii fizi
ce. a sportului, preocuparea 
pentru viata în aer liber, pen
tru turism. Nu poate lipsi din 
nici un fel de profil de dezvol
tare armonioasă cultura gene
rală. De pildă, nu se poate con-

tr-o atmosferă 
parte Nicolae

cordiali, a luat 
Murguleț, pre

ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

A fort de față dr. E. Striding, 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București-

Președintele C.N.C-S. șl mi
nistrul federal al cercetării 
științifice, au confirmat listele 
de schimburi culturale și știin
țifice. între Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală a Germaniei pe anJi 
1969—1970, stabilite cu prile
jul tratativelor avute Intre ex- 
perți In luna martie a c. Se au 
în vedere vizite reciproce do 
oameni de știință, cadre didac
tice. cercetători științifici pen
tru dz-:umentare. precum și a- 
cerdări reciproce de burse da 
studii și specializare- Sînt pre
văzute, de asemenea, sc him- 
bun pe linie artistică expo
ziții ae artă și documentare, 
tumee artistice, vizite ale u- 
nor oameni de artă și culturi.

Danemarcei, care întreprinde 
o v^z:tă in țara noastră la in
vitația primului adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
George Macovescu.

Oaspetele danez a purtat, de 
asemenea, convorbiri cu pri
mul adjunct al ministrului a- 
farerilor externe.

PRIMIREA 
TOVARĂȘUL 

A DELEGAȚIEI

DE CAT1E 
ION IUESCU 
U.T.G (K.LSX) 

DIN R. P. UNGARA

Marț? dimineața, tovarășul 
Ion Dieacu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C, ministru pen
tru problemele tineretului, a 
primit delegația Uniunii Tine
retului Comunist (K.I S Z.) din 
R. P. Ungară, condusă de 
Las zio Orosz, șeful secției cul
turale a C.C. al K.I.S.Z., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., a 
vizitat țara noastră. La discu
țiile care s-au desfășurat intr-a 
atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tov. Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★

în cursul aceleiași zile, dele
gația a părăsit Capitala, !n- 
dreptindu-se spre Budapesta. 
La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovară
șul Ion Popescu, 
C.C. al U.T.C., 
C.C. al U.T.C.

secretar 
activiștiȘi

a plecatMarți seara
Iugoslavia ansamblul folcloric 
al studenților din Centrul u- 
niversitar Oradea, care, între 
15—20 mai, va lua parte la 
Festivalul internațional folclo
ric de la Skoplje.

cepe ca în formația unul uma
nist să llpaească informații mi
nimale la zl despre evoluția 
tehnicii și științei contempora
ne. Dar și invers. Din profilul 
unui tînăr care și-a ales știin
țele exacte, nu poate să lipseas
că informația culturală și artis
tică.

T. G. M. î — Probabil că, In
diferent de profiluri șl profe
siuni. există anumite cunoștințe 
care constituie o punte de legă
tură Intre toate vîrstele si spe
cialitățile. E poate 
teatrul și 
cucerirea < 
cibernetica, 
logice sau ______  ________
trebuie să beneficieze din plin 
de tot ceea ce-i oferă ș|-l poate 
oferi mediul universitar.

Îmi amintesc de cursul de fi
lozofia culturii al lui Blaga ; 
amfiteatrul nu era plin numai 
cu studenți de la filozofie, ei ve- 

civilizația : 
arhitectura, poezia, 

cosmosului ți filmul, 
săpăturile arheo- 

i muzica. Studentul

nean să asculte „Introducerea la 
antropologie" și studenți de la 
medicină sau arte plastice. De la 
Călineacu, la Vianu ? Sau. in- 
ven, ciți de la litere șl filoio- 
fle nu erau văzuți la cursurile 
lui Grigore Benetato ?

T. D. : — Viața contempora
nă dovedește elocvent drumul 
comun al cunoașterii, indiferent 
sub ce formă se realizează, in
diferent de domeniu. Nu-mi pot 
imagina creativitate tehnică, 
solicitând un grad înalt de ima
ginație. bazată și pe observație, 
gîndire mobilă, spontaneitate, 
fără antrenamentul prin cufltură 
si artă. Si invers, nii-ml pot în
chipui sensibilitate contempo
rană și capacitate de a pătrunde 
semnificațiile umane șl perspec
tiva lor. fără înțelegerea cuce
ririlor cunoașterii si a rezulta
telor obținute prin progresul 
tehnic o-științific.

Lucrările
unor comisii permanente
ale Marii Adunări Naționale

La Palatul Marii Adunări Na
ționale se desfășoară ședințe de 
lucru ale unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale, 
care, din însărcinarea Consiliului 
de Stat, au dezbătut proiecte de 
decrete ce le-au fost trimise spre 
examinare.

Comisia pentru sănătate, mun
că și asigurări sociale, întrunită 
sub președinția tovarășului 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
comisiei, a examinat Proiectul de 
decret privind organizarea ți 
funcționarea Ministerului Sănă
tății. Proiectul de decret a fost 
prezentat de tovarășul Eugen 
Mareș, adjunct al ministrului să
nătății.

Comisia pentru agricultură fi 
silvicultură, prezidată de tovară
șul Gheorghe Roșu, a analizat 
Proiectul de decret pentru trece
rea atribuțiilor privind ramura sil
viculturii, precum și a Departa
mentului silviculturii, de la Mi
nisterul Economiei Forestiere la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
proiect expus de tovarășul Filip 
Tomul eseu, adjunct al ministru
lui economiei forestiere.

Comisia juridică a Marii 
nări Naționale a dezbătut, 
președinția tovarășului 
univ. Traian Ionașcu, proiectele 
de decrete discutate de celelalte 
comisii, prezentate în fața comi
siei de reprezentanți ai condu
cerii minirtereJor. De asemenea, 
a fort hiat în discuție Proiectul 
de decret privind orranixarea și 
funcțioMMuea Comitetului de Stat 
Dentru Economia și Admi nu
triția Locali, care a fort expos 
de twarâful Petre Blajovici. pre
ședintele acertai eomrtet.

Lncrările eoafaialar continuă-

Adu- 
sub 

prof.

r

u •fa
luptă eputzantă cu „datoria de oxigen"... 

Octavian Munteanu, in brațele profesorului 
său, la ctteva secunde după - . .
tineretului — juniori mari —

După 2000 de metri 
In imagine, sibianul

CE AR TREBUI 
Șl CE N-AR TREBUI 

SA OFERE STUDENTULUI 
ÎNVĂTAMINTUL SUPERIOR?

i'. D. : — Deci greșit se sus
ține că. datorită specializării, 
studentul trebuie să remmte la 
tot ce-i în afară de dominantă. 
De fapt insăsi dominanta impli
că astăzi corelații bine cunos
cute cu alte domenii. Or. ele 
nu se pot — toate — include 
în planurile de înv&tămînt su
perior.

Învățămîntul superior ar tre
bui să ofere în primul rînd un 
exemplu de folosire științifică 
a timpului zilnic, săptăminal șl 
anual al tinerilor. Dentru ca 
orice solicitare să aibă un ma
ximum de eficientă. Cadrele di
dactice. începînd din liceu, să 
statornicească un asemenea re
gim de lucru. îneît să deprindă 
pe viitorul cetățean cu folosirea 
efectivă a timpului. Respectul

față de timp și extragerea prln- 
tr-o unitate de timp a maximu
lui de randament, iată obi
ectivul principal. Numai evi
tând pierderea de timp, elimi- 
nînd elementele parazitare, inu
tile.
căm 
lorii

T 
prin

T.

adecvată a va-

Ce înțelegeți 
timp ?

putem intr-adevăr să edu- 
o reflectare 
timpului.
G M. : — 
pierdere de
D. : — De exemplu. într-o 

clasă de 30 de elevi, în decurs 
def 4G-45 de minute, un elev e 
solicitat efectiv numai 5-10 mi
nute. Asemenea situații trebuie 
să dispară, trebuie analizate 
metodele si structurile activită
ților. din punctul de vedere sl 
solicitării efective a fiecărui 
participant.

T. G. M. : — Cred că trebuie 
schimbată și concepția asupra 
lecției, asupra cursului. Tn socie
tatea contemporană cursurile ar 
trebui să fie orientative, meto
dologice, solicitînd în primul 
rînd munca individuală a stu
dentului, care, apelind la cursu
rile tipărite, la bibliografii, mo-

INIUE ZĂPEZI

SI MAGNOLII
După două ore de 

printr-un cer albastru ca Ri
nul cînd atinge coasta Elve
ției și alte două ore și ju
mătate de mers cu trenul 
printr-o mie de ochi cu soa
re și o mie de poieni cu 
magnolii, am ajuns la Lau
sanne, pe malul lacului Le
man, unde diseară echipa Ro
mâniei își va juca pe o sin
gură carte voiajul pentru 
Mexic. Atârnat între zăpezi 
și flori — spre vîrfuri, Alpii 
Hfilveticl și în fund Mont- 
Blancul sînt acoperiți de ză
pezi ca în nopțile fermecate 
ale Crăciunului, iar la poale 
sint acoperiți de liliac, livezi 
de meri în spumă roză, vil 
înfrunzite, iasomie și magno
lii cu mii de candele în care 
clocotește visul lunii mai — 
orașul Lausanne trăiește a- 
dînc și febril ceasurile care 
au mai rămas pînă în clipa 
cînd arbitrul scoțian Whar
ton va fluiera începutul par
tidei. Elveția toată vrea vic
toria și nu vorbește decît de 
victorie. Elevii d-lui Balla- 
bio, cantonați la Macolin — 
la 100 km depărtare de Lau
sanne — In frunte cu Oder- 
matt, cel mai mare jucător 
din Țara cantoanelor și cu 
Tachella care a jurat să-șl 
amintească de „figurile" pe 
care susține că 1 le-ar fi fă
cut corsarul nostru Dumi
trache la București — cîntă 
într-un cor al veseliei șl al 
încrederii. Cîntă cu toții de
clarații !n care nu găsești 
măcar o singură umbră de 
îndoială. „Speranța este în 
inima noastră", ne-a «pus a- 
aeară unul din zecile de pă
timași care foiesc prin sa
loanele hotelului „De la 
Paix", unde este cazată e- 
chlpa română. Iar pe afi
șele care anunță meciul, zeci 
de însemnări colorate : „To
tul pentru șampanie", „Ne 
vom cumpăra sombrero me-

luptă eputzantă cu „datoria de oxigen"...

sosirea din cursa finală a Crosului 
unde a cucerit medalia de bronz

Foto : VIOREL RABA 

nografii, crestomații, să fie obli
gat la o muncă personală, crea
toare.

T. D. : — Centrat pe desluși
rea modulul de constituire a no
țiunilor si legilor fundamenta
le. De dezvăluirea valorii și 
semnificația metodelor științei. 
De demonstrații primcep6. care 
deschid orizonturi pentru abor
darea unor probleme similare 
sau extrapolare, prin releya- 
rea drumului general al cu
noașterii dependenței domeniu
lui de drumul general al cu
noașterii în etapa actuală, de 
progresele generale ale știin
ței. de exigențele societății.

T. G. M. : — Rezultatul tre
buie să fie deci o deschidere 
accesibilă si sigură către orice 
problemă de specialitate In 
mod independent, ii o mișcare 
largă, dezinvoltă, în probleme
le general-umane ale civilizați
ei șl culturii. Dar concret ?

T. D. : — In ceea ce privește 
structurarea planurilor de în- 
vățfimînt pe diferitele trepte ale 
școlii, și vertical și orizontal, 
problema e complicată pentru 
că rezolvarea structurii de ace«" 
tip nou nu e posibilă fără con
strucția logică. Judicioasă a co
relațiilor obligatorii dintre dis
cipline. la un ciclu școlar. în 
timpul unui an școlar etc. Sis
temul linear sau concentric 
integrării 
discipline 
concordantă cu 
de astăzi. Totul 
structural... De

al 
raporturilor între 
trebuie revizuit în 

noile corelații 
s-a schimbat 
asemenea, o 

problemă de meditare pentru 
cercetarea didactică metodică 
este cea a sarcinilor specifice 
ale fiecărei discipline. Sigur 
că aceste sarcini specifice nu 
anulează aportul la formația
integrală a personalilății. Ci 
dimpotrivă. Cu alte cuvinte, nu 
poți să anulezi răspunderea ori
cărei discipline pentru forma
rea structurii etice, cetățenești 
a fiecărui student. Dar asta nu 
înseamnă că formarea im ei ase
menea structuri se face la în- 
tâmiriare sau In mod intermi
tent. Calea de eficiență rămîne 
satisfacerea sarcinii specifice 
la maximum, consolidînd in
trinsec si răspunderea civică 
și etică.

T. G. M. î — Cu alte cuvinte, 
coloana vertebrală a structurii 
etice este întotdeauna nn atît 
ceea ce spui, cît ceea ce faci.

xlcane" sau : „Din Alpii noș
tri se vede foarte bine Me
xicul".

Rapidlstul Dan, văzînd a- 
ceste însemnări, a scris și el 
cu un creion : „Mai există 
și Vîrful cu Dor pe lume".

Elveția, care în doi ani și 
ceva nu a pierdut nici un 
meci pe teren propriu, pare, 
într-un fel, să ne facă să 
credem că a și avansat ba
nii pentru avionul care să 
ducă echipa lui Ballablo la 
Ciudad de Mexico. Se întîl- 
nesc, prea puțin, e-adevărat, 
și susținători reținuți. Vico 
Torriani a declarat la tele
viziune că el cunoaște foar
te bine fotbalul românesc și

FĂNUȘ NEAGU 

transmite prin telefon 
de la Lausanne

înseamnă

naționalei 
lor, susțin

că rezultatul va fi sigur X. 
Pe de altă parte, ziarul „Tri
bune de Geneve", în supli
mentul său sportiv scria că : 
„nu sint deloc nebuni acești 
români, cînd cred într-o vic
torie «au într-un meci nul, 
care ar putea să-i propul
seze între primele 16 echipe 
ale lumii". Șl continuă : „Zu
rich 1967 nu mai 
nimic astăzi".

Toți oamenii 
noastre, la rîndul 
cu strășnicie că norocul ne va 
surlde. De la Răducanu, su
pranumit aici marele urmaș 
al lui Iașin, și pînă la Lu- 
cescu, despre care faimosul 
Raymond Kopa a declarat la 
Paris că este un jucător de 
cuperelasă, de o tehnică ire
proșabilă și de o viclenie o- 
rientală. toți jucătorii noștri 
sînt hotărîți să răstoarne cal
culele gazdelor.

TERMINAREA
SEMĂNATULUI

(Urmare din pag. I)

bișnuit să numim buna organiza
re a muncii. Iată, de pildă, modul 
în care sînt folosite tractoarele 
și celelalte mijloace mecanice 
angrenate în lucrările de cam
panie. In cele 43 de cooperative 
agricole vizitate am întâlnit 89 
de tractoare care nu lucrau de 
o zi sau două. Sînt multiple cau
zele ce determină folosirea ne- 
compleită a forței mecanice. Vi- 
col Frumuzache, Vasile Diaconu 
și Ilie Tudorache. de exemplu, 
răspunzînd solicitării celor din 
Blăgești, au parcurs 30 de kilo
metri pentru a da o mină de a- 
jutor la arături ori la semănat. 
Dar, după 31 de ore de aștepta
re zadarnică ca cineva să le adu
că ceva de mîncare, au plecat de 
unde veniseră. Iar la Blăgești a- 
proape 200 hectare au rămas, în 
continuare, nesemănate cu po
rumb.

La Dragomirești, sîmbătă toa
tă ziua tractoarele lui Gheorghe 
Andrei, Constantin Arsenle, Va- 
sile Cojoc, Marcel Stroe și Au
rel Dorobăț n-au funcționat nici 
măcar un minut. „Nu avem de 
lucru" — e-a scuzat Aurel But- 
naru, mecanbc de întreținere al 
secției. O scuză ticluită spunem 
noi, pentru că Ia Dragomirești 
pînă în clipa aceea, din cele 913 
hectare rezervate porumbului 
nu se semănaseră decît 155.

Lîngă Armășoaia. sat ce apar
ține comunei Pungești în brazdă 
nu erau decît 3 tractoare. Pen
tru că unitatea agricolă de aici 
e mult rămasă în urmă cu semă
natul s-a apelat și la mecaniza
torii de la ferma agricolă din 
localitate. Aceștia au Înțeles so
licitarea, dar mare le-a fost mi
rarea cînd s-au văzut pur și sim
plu scoși din cîmpul de lucru 
de către tractoriștii Dumitru 
Cîrlan și Vasile Cîrciu care le 
reproșau „dorința de a le lua 
cîștigul". Cei de la ferma de stat 
s-au întors acasă, iar cei doi 
tractoriști aproape o zi întreagă 
au însămînțat o suprafață cu 
totul neînsemnată. Această In

M U
(Urmare din pag. 1)

George Câlinescu... îl rog 
f)e Mugur să așeze cuvintele 
ui Câlinescu îp fruntea vo

lumului selectiv pe care a 
sosit timpul sâ și-l alcătu
iască.

Cine e Florin Mugur ?
Autorul cărților „Cîntecul 

lui Philipp Miiler", „Roman
tism", „Casa cu ferestre ar
gintii", „Vîseîe de diminea
ța", „Mituri" și „Destinele 
intermediare". E, cum ar 
spune Geo Bogza, un poet 
„negâlâgios", dar afît de 
negâlâgios, îneît a aiuns sâ 
scrie poeme memorabile în 
dureros consens cu aproape 
totala indiferentă a criticii 
literare. Atît de sever cu 
sine îneît își refuza gîndul 
câ, în fond scrisul poate fi și 
un act de bucurie imediata, 
nu numai 
împăcată, 
îneît nici 
în poezia 
un loc al 
cedeze 
al cefâfii Poesis. Nu dă in
terviuri (ci le ia cu un aer de 
superioară servitute, e drept, 
numai egalilor sâi, în chiar 
ziarul unde tipăresc aceste

de zvîrcolire ne- 
Atît de generos 

nu-și închipuie că 
româneasca are 

lui șî e gata să-l 
oricărui nou oaspe

tot 
Ni- 
pa-

Dar elvețienii au pus 
aurul lor pe acest meci, 
meni nu vorbește despre _ 
ralizia lui Lize Taylor, toată 
lumea vorbește despre meci. 
Antrenorii naționalei din 
Țara cantoanelor sînt stu- 
pefiați de absența lui Gher- 
gheli și Ionescu și acordă o 
atenție deosebită neofitului 
Tufan. Pe Dumitrache susțin 
că îl vor anihila complet. 
Rolbul din Oborul Bucu- 
reștiului a citit șl a rls. Du
mitrache e vesel și face de
clarații belicoase : „puștii din 
România au cultul meu. Di- 
seară voi sări pentru ei șl voi 
trimite la vlnclu".

Domnul Dan Gheorghiadis, 
antrenorul echipei Greciei, 
sosit la Lausanne aă urmă
rească această cea mai im
portantă întâlnire a grupei a 
IV-a, ne-a declarat : „Aș vrea 
să cîștige România. Cine va 
pierde azi, va pierde și dru
mul spre Mexic. Din punct 
de vedere tehnic, sînteți mai 
buni. Eu cred în voi".

Acum, cînd transmit, din 
Alpi coboară noaptea. De la 
ferestrele hotelului, clădit pe 
malul lacului Leman, văd tre- 
cînd iole si bărci cu lumini 
ca la carnaval. Cu o oră îna
inte, echipa noastră a termi
nat antrenamentul pe un te
ren de lingă stadionul Olym
pic, unde va avea loc meciul. 
E cald. Transpirăm. Și din
spre orașul Vevey, unde cresc 
cele mai frumoase narcise din 
Europa și unde se află și casa 
marelui actor Charlie Chaplin 
(toți băieții noștri au vizionat 
aseară un film realizat de 
maestru la vîrsta de 80 de 
ani), suflă un vînt cu par
fum amețitor. în arborii de 
magnolii cîntă un vînt sub
țire ridicat de pe ape. Șl, sus, 
în munți, zăpezile ard incan
descente. Pentru cine se vor 
deschide florile mîine noapte?

tîmplare a făcut ca în ziua aceea 
50 hectare să nu fie însâmînțate. 
Și această nerealizare se repetă 
mereu în ultimele 4 zile la coo
perativa agricolă de aici.

In cadrul județului Vaslui nici 
măcar o treime din atelajele fi
xiste,n te în proprietatea coope
rativelor agricole n-au fost an
trenate la executarea lucrărilor 
din actuala campanie agricolă, 
în schimb în mai multe coope
rative agricole specialiștii si 
membrii consiliilor de conduce
re au participat la ședințe a 
căror temă nu avea nimic co
mun cu activitatea în actuala 
campanie de primăvară.

Exmplele amintite, la care pot 
fi adăugate multe altele, infir
mă, prin urmare argumentele 
direcție agricole, dovedind, fără 
vreo umbră de îndoială că în
cetinirea ritmului la eemănat, 
întârzierea acestei lucrări în 
cele mai multe din unitățile ju
dețului se datorează nu numai 
unor factori obiectivi ce nu pot 
fi influențați în nlciun fel, ci, 
în principal, folosirii incomplete 
a capacității de lucru a tractoa
relor și celorlalte mașini agri
cole.

Zilele următoare vor coincide, 
în județul Vaslui, cu o aglome
rare a lucrărilor de campanie. 
Organele agricole județene, spe
cialiștii din unitățile agricole și 
membrii consiliilor de conduce
re au datoria să găsească solu
țiile potrivite asigurării execu
tării cu maximum de operativi
tate și la un nivel calitativ su
perior a întregului ansamblu de 
lucrări. îndeosebi Ia întreținerea 
culturilor în legumicultura, în 
viticultură și pomicultură. Dacă 
la semănat un număr restrîns 
de tineri au fost mobilizați, 
pentru că de atîțla era nevoie, la 
executarea lucrărilor de între
ținere trebuie să participe toți. 
Iată de ce în sarcina comitetului 
județean U.T.C., a tuturor orga
nelor din cooperativele agricole 
trebuie să stea mobilizarea tu
turor tinerilor în vederea efec
tuării rapide a lucrărilor.

G U R
rînduri), nu intervine „pate
tic" în dispute literare, ci 
face doar un singur lucru : 
scrie. Și scrie cu o dureroa- 
sâ responsabilitate, cu sufe
rința. Florin Mugur a izbutit 
sâ deschidâ cu „Destinele 
intermediare" singura cale 
de acces câtre un mediu 
niciodată cercetat de poezie, 
câtre o lume cu care sea- 
mânâ : a existentei consuma
te în clar-obscur, în „semi
ton", în inima vieții, dar în
tr-un miez al ei etern ano
nim, lumea în care cei buni 
nu e neapâraf sâ fie și cei 
mai strălucitori, iar învinșii 
nu-s neapărat cei din urmă. 
„Din mine 
sînt numai

ce rămîne ? Eu 
calfa trei sau 

calfa cinci 
Manele".
printre noi a lui

sau numai
Prezența r........

Florin Mugur certified viabi
litatea unei ipostaze singula
re de expresie a lirismului, 
care e cea practicată de el, 
dar e în stare să ne focă sâ 
revizuim imaginea pe care 
ne-am făcut-o despre poetul 
modern, accepfînd câ drumul 
ales de el e cel mai îndepăr
tat de bucurie, dar e cel 
mai apropiat de Adevăr.



□ a
și M. Dalea au

În Comitetul

După propunerile F.N.E

al Partidului Comu- 
și Carlo Calluzzț 

Direcțiunii P.C.I. 
unei convorbiri cor- 

i-a făcut un

Pre
set re- 

a a-

condusă de tovarășul
BRUXELLES 13 (Agerpres). 

— în continuarea vizitei sale 
în Belgia, delegația C.C. al 
Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al “ 
zidiului Permanent, 
tar al C.C. al P.C.R., 
vut, marți o nouă întîlnire la 
Comitetul Central al P.C. din 
Belgia, la care au participat 
tovarășii : Jean Terve, membru 
al Biroului Politic, vicepre
ședinte al P.C. din Belgia,

Jean Blume, Joseph Turf, Ur- 
bain Co unse merit, Jan de 
Brouwere. Louis van Geyt, 
Marc Levaux, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P C. 
din Belgia. DupA-aminrâ. dele
gația a luat parte la întâlnirea 
cu membri <i •ctivfcti ai Co
mitetului Federației dîa 
Bruxelles a PC in Belgia. A 
fost prezent Louis vsw GejX 
membru al Biroului Politic.

ROMA 13. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit la 13 mal cu tovară
și Enrico Berlinguer, vicesecre- 
tar general ’ " ..........."
nist Italian, 
membru al

în cadrul 
diale, prietenești, 
schimb de păreri asupra situației 
internaționale actuale și îndeo
sebi cu privire la securitatea eu
ropeană, asupra unor probleme 
privind apropiata conferință in
ternațională a partidelor comu
niste și muncitorești și asupra u- 
nor probleme ale mișcării comu
niste fi muncitorești internațio-

nale. S-a constatat cu satisfacția 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
dintre cele două partide și s-a 
hotărît intensificarea lor în vii
tor.

In aceeași zi, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Mihai Dalea 
au fost primiți de către tovară
șul Luigi Longo, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ita
lian.

★
în seara zilei de 13 mai, tova

rășii Paul Niculescu-Mizil șl 
Mihai Dalea au plecat spre Paris, 
Ia invitația C.C. al P. C. Francez. 
La sosirea pe aeroportul Orly, 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil și 
Mihai Dalea au fost salutați de 
Paul Laurent, membru al Birou
lui Politic al P. C. Francez, și 
Jacques Denis, membru al C. C. 
al P.C.F.

In ședința de marți a Comite
tului celor 18 state pentru do- 
zarmare, șeful delegației canadie
ne, G. Ignatieff, a făcut o expu
nere asupra proiectului de demi
litarizare a fundului mărilor și o- 
ceanelor. După ce a analizat 
textul propus de delegația sovie
tică, el a afirmat că tratatul ar 
trebui să cuprindă interzicerea 
tuturor armelor nucleare și a ar
melor de distrugere !n masă ; a 
tuturor componenților acestora ; 
a depozitelor platformelor de 
lansare, bazelor sau fortificațiilor 
cu caracter militar care ar putea 
facilita un atac împotriva terito
riului național, apelor teritoriale 
sau spațiului aerian al altui stat.

Șeful delegației bulgare, K- 
Kristov, s-a declarat de acord cu 
proiectul sovietic, afirmînd câ el 
este de natură să împiedice ex
tinderea cursei înarmărilor auspra 
zonelor submarine.

Șeful delegației italiene, Rober
to Caracciolo, s-a ocupat la ria
dul săli de problema demilitari
zării fundului marin. Raliindu-se 
punctelor de vedere exprimate de 
o serie de delegați, el a insistat 
asupra necesității ca un eventual 
tratat să țină neapărat seama da 
asigurarea securității statelor ri
verane.

/. n. n c. s.
primită de H. Wilson

la convorbirile de la Paris
Disputa 

reevaluării'*
Rc^xz^ de a reevalua 

uxaS’ «hMCtal disputed 
d-jnr Fmidnl social 

arotatetasocrotâ. eate 
deed partide care for- 
Mreta soarea ceaBșta* 

unmairo'T,K din R.

LONDRA 13. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Delegația Institutului ro
mân pentru relații culturale cu 
străinătatea, condusă de tovară
șul Dnmitni Popescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a avut 
marți o întrevedere cu Harold 
Wilson, primul ministru al Marii 
Britanii. Au fost discutate pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și unele as
pecte ale vieții internaționale.

In aceeași zi, delegația a avut 
o convorbire cu Michael Stewart, 
nnmstrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, la care au mai luat 
parte Goroowy Roberts, ministru 
de stat la Ministerul de Externe, 
p VasiJe Pung an, ambasadorul

al O. N. U. •

Report"

• Declarația
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Frămintări

la Bogota

km. i i
coi

AL- 
ZEI- 
făeut

centrală a Asociației de priete
nie sovieio-română (A.P.S.R.).

pândeați din Bogata 
eotidtanu! rest-german 
FRANKFURTER
LGEMEINE
TVNG — n-an 
dec it ai adică la su
prafață nemillimiri 
eare vizează lipsa a- 
entă de fondări pen
tru învătămînt li sprl-

sr» C 
,d «oop d

KW Sdbtftr.
n. «3 te

,,Non-Pentagon

Do 12 ani ristemnl de racheta oatihainDc» A. 
se strecoare în arsenalul militar ri SUA. la HSI 
Zeus, în 1963 Nike-X, in 19*7 Sabail, iv db h 
președintele Nixoo, „Safeguard-. A a*M a 
mereu pusa sub aemnni intrihirii ta 
Congresului. A fost de fiecare data r 
destui partizani care intr-o fanai ■■ 
tua Uzeze. Ultima variantă a A JI M. 
struita pînă în 1973. a snadiat cele ■ 
Curentele pro și contra A.B.M. dta Ctangrej 
urmă, Ia întocmirea unor rapoarta 
larea pe teritoriul SU-A- a âsteM 
„Safeguard". Primul raport nuMÎt 
fast elaborat de 16 oameni de ftfiați ■ 
fost consilier științific al președmțitat 
cererea lenatorulni Edu-ard Kennedy. _ 
va provoca — se subliniază în raport — • 
reacție în cursa înarmărilor nudeare fi v> 
întîmpla așa ceva vreodată — prin atingerea ^nor aoi wvei 
nivelului înarmărilor cu prețul unor efieatussa e***^»-* 
consecința, remarcă antoni raportulm. eeaatmtaea K, 
complica posibilitatea realizării nui acord privtad teta 
mărilor, a stocurilor de arme da dittnugtie- ta aeeta 
articol înserat in raport reproduce părerfe Mai taoa i 
personalități politice din S.UA^ Arthnr GaMbaf, tart 
dor al S U.A. Ia O.N.U.: ~A încape courtioiiea aceste: 
înainte de a încerca negocierea umn acord pentru Ihu 
iilor de arme nucleare ar însemna de fapt u xiotare a 
iilor Tratatului de neprolifeiare a onnelor atoaac 
capitolele acestui tis lat se stipulează dar obhgatia 
are de a se abține de la acțiuni care ar ttace i 
cursei înarmărilor". AJLM- ax ceata S.UA 
de dolari și aceasta în condițiile fa care i 
făcut simțite cu putere, prețurile — taș 
„NEWSWEEK" — crescînd fa Medie ea li la 
?aradoxal, unii oameni de științi ae fadaâesc că 

uncționa deoarece ..sistonul complicat de redări 
ar putea fi în întregime experimentat înaintea w 
mic cu focoase nucleare și probabil nu-ti va inrieimza 
detectare a rachetelor" (INTERNAȚIONAL HFRAI.D TRI
BUNE). lata in rezumat un A B-M. — pe%*ară la 
tuieli, vulnerabil la progresul tehnic — pericatac 
națiunii americane și atrăgind eamerisțe pafitica 
pe plan internațional. Raportul — prima ncțiunu 
fanta întreprinsă de senatorul Edward Kennedy — s« 
naturi nu numai în rindu! democrațilot («â de arest tai 
nisiraiifi trebuie să țină într-un fel moi deoarece 
reprezintă majoritatea in Camera Repreientantder ea 
de 192 și în Senat — 57 față de 43). Una re pohta ata 
gton și Cooper, se pronunță și ei împotriva A.B3L

Cel de al doilea raport, întocmit b cererea 
mite „Consiliul american al •ectmtățn”, apta 
guard" ghidîndu-so mai mult după Interesele 
mari industriași de armament și foști oEțeri 
membri în administrația unor cumpăna do
Ei susțin actualul proiect al președînleiri Ntaa 
subțiri de protecție" care, după ramen
„NEW YORK TIMES" „a fort sea 
unde fiecare amplasament al rachetelor respective ax fi rețsezent^ 
ui) centru al demonstrațiilor studențești transferindn-ta . . hcșzâe 
militare din Montana și Dakota de nord nude «fcxlttjta ri 
demons!rațiile sînt mai puțin vizibile-. Administrația «le hota- 
rîtă să-șî impună punctul de vedere, deoarece o evfnhreb lofiâa- 
gero în Senat (la ora actuală 47 de senatori sînt împotriva ARAL 
și 43 îl aprobă), ar însemna înmulțirea acelora care, ca Mda 
Mansfield, cer retragerea a 4 divizii din Europa, investi tarea 
influenței Pentagonului și a utilități! celor peste 400 baze militară 
în străinătate-

Dezbaterile din Congres, amploarea controverselor pabhce. 
reflectă opoziția crcscîndu a americanilor față de acest proiect 
care multora le apare ca „Adiministration's Biggest Mistake" 
(cea inai mare greșeală a administrației). _ _

DOINA TOPOR

Ambasadorul

României

la Moscova

primit de L Bccjnev

Crâamlia lin liban

socialiste
Râspunzînd invitației Comitetului orășenesc Sofia al Uniunii 

Tineretului Comunist Dimiirovist, o delegație a Comitetului mu
nicipal București al Uniunii Tinerelului Comunist a efectuat re
cent o vizită în capitala țării vecine și prietene. L-am rugat 
Ge tovarășul Dumitru Gheorghișan, membru al Biroului C.C. al 

.T.C., prim-secretar al Comitetului municipal București al 
U.T.C., să ne împărtășească impreiiila din călătoria efectuată 
la Sofia.

impreiiila din cal&forin afnetvefd

bulgari i-au 
cursul scurtei 
să cunoaștem 
aspecte din

— Prietenii 
itrăduit ca în 
noastre vizite 
cît mai multe 
preocupările, munca și reali
zările tineretului bulgar. Ast
fel, am avut prilejul să ne în- 
tîlnim cu reprezentanți ai ti
neretului la Comitetul raional 
Kolarov, unul din raioanele cu 
însemnată pondere industria
lă din Sofia. Am purtat dis
cuții interesante în cadrul vi
zitelor la Liceul 29, Uzina da 
frigidere „Anton Ivanov 
Combinatul Kremikovți — la 
care am apreciat gradul de 
mecanizare și automatizare a 
liniilor tehnologice — am a- 
vut o întîlnire la Comitetul

munefl politico-ideologic^ 
preocupîn'du-ne, însă, să cu
noaștem și aspecte din alte 
domenii. Am reținut oa iern
ii ificative eforturile pentru 
transpunerea în viață a hotă* 
rîrilor Conferinței orășenești a 
U.T.C.D. i participarea tine»* 
retului și a U.T.C.D. la în* 
deplinirea sarcinilor economi* 
ce, la ridicarea continuă a ni* 
voiului calificării profesionale, 
la acțiunile educativ-patrioti- 
ce. Toate acestea se realizea
ză sub semnul sărbătoririi con 
lei de a 25-a aniversări a alfh 
berării'Bulgariei.

Organizațiile U.T.O.D. în
ăcriți în planurile lor, acțiuni 
sportiva, culturale, pontai eu*

României la Londra. Au fost 
abordate probleme privind noi 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor multilaterale dintre Marea 
Britanic și România și s-a făcut 
un schimb de vederi într-o serie 
de probleme internaționale ac
tuale.

în seara aceleiași zile, Comite
tul Executiv al Partidului Labu
rist a oferit în cinstea oaspeților 
români un banchet. Au partici
pat : Eirene White, președinta 
Partidului Laburist, Harry Nic
hols, secretar general al Partidu
lui Laburist, Albert Carthy, se
cretar general al Internaționalei 
Socialiste, membri ai Comitetului 
Executiv al Partidului Laburist, 
membri laburiști ai Parlamentu
lui.

Delegația parlamentară română la Haga
delegația a fost întâmpinată de 
prof. J. P. Mazure, președintele 
primei camere a Statelor Genera
le, dr. G. M. Nederhorst, vice
președintele celei de-a doua ca
mere, deputați ai Parlamentului

lare (instituții de în
vățământ foarte scum
pe. ca an plafon de 
taxe necontralat de 
stat).

în declarația comite
tului de acțiune stu
dente ac din Manga
nates se apreciază că 
aceste măsuri „tind să

a-

studentestia ->

jinn! extrem de slab 
acordat tinerilor de 
condiție socială mo
desta care vor să sto- 
diese**. Dană recente 
măsuri guvernamen
tale au declanșat pro
testul studențesc : ma
jorarea taxelor uni
versitare fi proiectele 
de transformare a trei 
universități de stat 
în universități partiru-

facă din studiul u- 
niveriitar un lux, 
lipsindn-i practic de 
posibilitatea de a ur
ma un institut de in- 
vățamînt superior, nu 
numai pe copiii mun
citorilor, ci și pe cei 
praveniți din rîndurile 
piturilor mijlocii'.

Principala revendi
care actuală a stu
denților este anularea

înfiorărilor de taxe șl 
renunțarea la „politica 
amputărilor" din bu
getul destinat învăță- 
mintului (în ultimii 
cinci ani, bugetul des
tinat universităților a 
cunoscut două ampu
tări, reprezentând ac
tualmente numai circa 
70 la sută din cel
locat în 1965). Conse
cința acestor „ampu
tări" e vizibilă în lip
sa acută de săli de 
cursuri si laboratoare. 
Ea este, de asemenea, 
resimțită in 
de viață ale 
lor. Numărul 
initial redus, 
adus treptat 
porții aproape 
(800 de burse la 42 000 
de studenți) iar mo
destele proiecte de 
construire a unor noi 
cămine studențești au 
fost annlate.

Consecință și reflec
tare a greutăților și 
dificultăților cu care 
sînt confruntate în Co
lumbia masele de ti
neri dornici să-si însu
șească o pregătire su
perioară, mișcarea
protestatară a studen- 
țimii columbiene se 
impune atenției.

condițiile 
studenți- 
burselor, 

a fosrt 
la pro- 

fictive

P. NICOARA

în tîlm ti prietenești

la Sofia
U.T.C.D. din Sofia specializat 
în probleme de transport, pre
cum și o vizită la cooperativa 
de producție „Mramur“. De 
asemenea, delegația a purtat 
o discuție tovărășească cu 
membrii secretariatului Comi
tetului orășenesc al U.T.C.D. 
și a fost primită la C.C. al 
U.T.C.D. Aceste întâlniri au 
prilejuit informări reciproce 
privind preocupările actuale 
ale organizațiilor noastre și 
au relevat posibilitățile de lăr
gire a cooperării între 
și U.T.C.D.

Țin să apreciez că 
bucurat de o primire 
bit de călduroasă din 
tovarășilor bulgari. Pretutin
deni am simțit o caldă simpa
tie și respect.

— Cu prilejul vizitei afi a- 
vut posibilitatea si cunoaș
teți unele din preocupările 
U.T.OD?

— Desigur. Obiectivul prin
cipal l-a reprezentat schim
bul de păreri pe probleme ala

U.T.C.

ne-am 
deose- 
partea

n o aș tei ea frumuseții ot țfcfe 
Aș dori să remarc interesul 
viu pe care, la rîndul lor, ti
nerii cu care am venit în 
contact, cadre ale U.T.C«D^ 
oameni ai muncii, l-au mani
festat față de preocupările 
prezente ale tineretului, ale 
organizației noastre, față de 
succesele poporului vomân 
condus de P.C.R.

Mulțumind fi pe aoeastl 
cale gazdelor pentru posibili
tatea de a cunoaște mai bine 
preocupările și activitatea ti
neretului bulgar, tovarășul 
Gheorghi^n a apreciat că 
schimburile de vizite Intra 
U.T.C. și U.T.C.D. reprezin
tă o contribuție la întărirea 
continuă a prieteniei tradiție* 
nale român o-bulgare. Utedș* 
tii din București așteaptă vi* 
zi ta de răspuns a reprezentan
ților organizației U.T.C.D. din 
Sofia.

Interviu rtaliurt do 
IOAN TIMOFTE

Cursa pentru Ely see
• S-a încheiat depunerea candidaturilor

• Prime sondaje preelectorale

La miezul nopții de marți spre 
miercuri a expirat termenul pen
tru depunerea candidaturilor în 
vederea alegerilor prezidențiale 
de luna viitoare. Lista oficială a 
candidaților va fi publicată, pro
babil abia joi seara, dar principa
lele cinci personalități care își 
vor disputa voturile corpului e- 
lectoral sînt de pe acum cunos
cute : Georges Pompidou, repre
zentând actuala majoritate parla
mentară, Alain Poher, președinte
le interimar al Franței, reprezen
tând în principiu grupările de la 
centrul evantaiului politic, Jac
ques Duclos, din partea Partidu
lui Comunist Francez, Gaston 
Defferre, a cărui candidatură a 
fost confirmată marți de Comite
tul Executiv al Partidului Socia
list, și Michel Rocard, din partea 
Partidului Socialist Unificat.

Hotărîrea președintelui interi
mar de a candida este apreciată,

în lumina unui ultim sondai de 
opinie, a fi de importanță majoră 
în configurația pe care o va lua 
votul de la 1 iunie. Acest sondaj, 
efectuat de Institutul francez al 
opiniei publice, ti conferă lui 
Poher locul al doilea (34 la sută 
din totalul voturilor) la primul 
tur de scrutin, după Pompidou 
(43 la sută din voturi), indicîn- 
du-l, deci, ca adversar al fostului 
prim-ministru în al doilea tur de 
scrutin. (După cum se știe, al 
doilea tur de scrutin are loc în 
cazul în care nici un candidat nu 
a obținut majoritatea absolută a 
voturilor în primul tur și la el 
participă numai candidații situați 
pe primele două locuri în ordi
nea numărului de voturi întrunit). 
Încă {îi mai surprinzător, același 
sondaj de opinie tl desemnează 
pe Poher ca învingător în al doi
lea tur de scrutin, cu 56 la sută 
din voturi.

• LA BUDAPESTA a fori 
aeranat majrțl anol acard ro- 
■in»«n<3r privind tran- 
apnrtoriie aeriene civile din
tre cele dnoă țări vecine.

Aeardol a fast semnat din 
partea r—iri de Ion 
Baăew. ratata! ral transporturi- 
tar sate, navale fi aeriene. 
Iar dta parte* angară de dr. 
Coanadi Gyirgy» ministrul 

sperterilar și telecomu- 
fâltar.

CAPITALA MALAYE- 
ZIEI. Kuala Izimpur. au fos t 
tixxpuM marți restricții de cir
culație pe timp de 24 da ore, ca 
urmare a tulburărilor semnala
ta după alegerile generale. în 
emeul cărora Partidul alianței 
(partid de guvernământ^ a ieșit 
krrincăxor. Potrivit agențiilor 
de Dresă ocădentaie. tulburări
le au izbucnit în cursul proce- 
ctî? or organizate de o earie de 
orga ni rații politice după enun
țarea rezultatelor alegerilor.

• DELEGAȚIA de acti
viști ai consiliului ge
neral A.R L.U.S., condusă de 

Morun, secretar general al 
Consiliilai, vicepreședinte al 
Cwalietulni de Stat pentru Cul
tură fi Artă, care ae află în 
Uniunea Sovietică. a făcut 
marii • vixită la conducerea

• LUNI ȘI-A ÎNCEPUT LU
CRĂRILE la Șefia, plenara 
Consiliului Național al Frontu
lui Patriei, in cadrul căreia 
sint dezbătute probleme cu pri
vire la restructurarea formelor, 
stilului și metodelor de lucru 
în sistemul frontului patriei, în 
conformitate cu hotăririle ple
narei din iulie 1968 a C.C. a 
P.C. Bulgar. La lucrările plena
rei iau parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, Gheor- 
ghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, și alțl conducă
tori de partid șl de stat.

• LA BERLIN a avut loc cea 
de-a doua reuniune a Comite
tului Internațional de pregătire 
a Adunării mondiale pentru 
pace, care se va desfășura în 
capitala R.D. Germane în peri
oada 21—24 iunie. La reuniune 
aru fost aprobate ordinea de lu-

Declarațiile

ministrului de

cru a Adunării mondiaJe pentru 
pace și activitatea comisiilor 
pentru Vietnam, securitate eu
ropeană, Orientul apropiat, pen
tru problemele colonialismului, 
neocolonialismului și indepen
denței naționale, pentru proble
mele dezarmării. Delegația ță
rii noastre a fost formată din 
Sanda Rangheț. secretar al Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, și Stanciu Brătescu, 
membru al comitetului.

« MANDATUL FORȚELOR 
O.N.U. DIN CIPRU, care expi
ră luna viitoare, va fi reînnoit 
cu încă sase luni, adică pînă la 
sfîrșitufl anului 1969, amuntă 
agenția France Presse. care ci
tează surse informate din Ni
cosia.

Pe de altă parte, se anunță 
că la convorbirile bilaterale re
feritoare la problema cipriotă, 
reprezentanții ciprioților greci și 
turci au căzut de acord asupra 
principiilor privind înființarea 
unei administrații locale pentru 
comunitatea turcă din insulă.

• LA MOSCOVA AVUT
LOC deschiderea oficială a 
Expoziției internaționale „Au
tomatiza rea-6 9". organizată în 
parcul Sokolniki. La expoziție 
Sși prezintă produsele aproxi
mativ 900 de firme, întreprin
deri și organizații industriale 
din 23 de țări. In cuvîntul ros
tit cu acest prilej, Vladimir No
vikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
declarat că Uniunea Sovietică 
este dispusă să-șl extindă livră
rile de aparate de automatizare 
fn toate statele interesate șl, 
totodată, să-și sporească achizi
țiile de 
străine, 
relațiile 
U.R.S.S. 
Austria, 
lia, Japonia și cu alte state.

externe canadian

utilaje de la firmele 
El a relevat, totodată, 
tot mai largi pe care 
le întreține cu Anglia, 
Finlanda, Franța, Ita-

• GUVERNATORUL STATU
LUI NEW YORK, Nelson Rocke
feller, și-a încheiat marți vizita 
în Mexic în cadrul turneului pe 
care îl face în calitate de repre
zentant personal al președintelui 
Nixon în țările Americii Latine.

lntr-o declarație făcută în Ca
mera Comunelor a Parlamentului 
canadian, ministrul de externe al 
Canadei, Mitchell Sharp, a arătat 
câ guvernul său este foarte in
teresat și va studia cu atenție fi 
seriozitate propunerile Finlandei 
în vederea organizării unei con
ferințe privind securitatea euro
peană. Precizînd că problema 
securității pe continentul euro
pean este „urgentă* Mitchell 
Sharp a subliniat în același timp 
că o asemenea conferință trebuie 
să fie bine organizată pentru a 
fi încununată de succes.

Precizările făcute de ministrul 
canadian de externe constituie un 
răspuns dat memorandumului a- 
dresat de Finlanda statelor euro
pene, Statelor Unite și Canadei 
privind organizarea unei confe
rințe pregătitoare pentru elabo
rarea unui acord în problema 
securității europene.
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