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PARȚIAL Șl PROBLE

MELE ORGANIZAȚIEI U. T. C ?
Î

ntrebarea din titlu poate surprinde. Cum adică ? Se știe doar toarte bine, princi
pala atribuție a organelor și organizațiilor U.T.C. este educarea prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, mobilizarea lor. prin forme și mijloace specifice, la îndeplinirea 
sarcinilor economice ale întreprinder ii în care lucrează. Folosirea integrală a celor 480 
de minute, utilizarea judicioasă a mașinilor și instalațiilor, reducerea rebuturilor, mă
rirea productivității muncii, atragerea întregii mase de tineri la acțiuni menite să 

contribuie la sporirea calității, la obținerea unei eficiente economice maxime, sint obiective care 
nu pot lipsi din programul de activitate a unei organizații U.T.C. dintr-o întreprindere. Și atunci 
cum ar fi posibil ca problemele majore ale întreprinderii să nu-și pună puternic amprenta și Pe 
p> >cupările colectivului de uteciști, să reprezinte pentru organizația U.T.C. tot atîtea necu
noscute? Paradoxal, am întîlnit și astfel de situații. N-am fi întîlnit-o poate dacă investigînd 
activitatea organizației U.T.C. de la Fabrica „Sebeșul" din orașul cu același nume nu ne-am fi 
pus întrebarea de ce paleta de preocupări a acestui numeros colectiv de uteciști — sînt 
aproape 1200 — este mai mult decît săracă și mai ales de ce și acele puține acțiuni pe care 
le inițiază trezesc puțin interes, au o slabă eficiență....

Și iată ce-am constatat.

SECRETARUL COMITETULUI 
U.T.C. COORDONATOR 

SE GINDESTE LA...
O ARIPA SUPRAETAJATA

MARȚI 28 OCTOMBRIE 1969

„Sînteți invitat a participa 
la desfășurarea concursului 
„Arta deservirii** ce are loc 
în zilele de 24—25 octom
brie 1969 orele 17—01 Ia 
restaurantele Moldova, lațul, 
Cotnari și Bolta Rece din 
Iași cu participarea celor 
mal buni dintre tinerii ospă
tari ai județului Bacău, Bo
toșani, Suceava, Iași, Neamț, 
Vaslui și Galați".

Așa suna textul invitației 
care ne-a adus la Iași zilele 
trecute pentru a fi prezenți 
la concursul organizat de 
comitetele județene Iași și 
Galați ale U.T.C., în colabo
rare cu organele T.A.P.L. și 
consiliile sindicatelor. Rostul 
întrecerii — ușor de bănuit 
— angajarea tinerilor din ali
mentația publică într-un 
dialog permanent cu ei în
șiși, pe terenul plin de exi-

„ARTA

RESTANȚELE
NU SE RECUPEREAZĂ
MUNCIND IN... RATE
Vîlcea se numără printre cele 

cîteva județe care încă nu au 
reușit să termine însămînțarea 
griului în perioada optimă. Deși 
condițiile în care s-au desfășu
rat lucrările campaniei au fost 
în general asemănătoare, se con
stată în cadrul județului mari 
contraste în îndeplinirea aces
tui obiectiv. în vreme ce unele 
unități, ca cele din Drăgășani, 
Drăgoiești, Băbeni, Dăiești, Tina, 
Ușurei au încheiat la timp lu-

crările de însămînțare a griu
lui, altele nu au realizat nici 
jumătate din suprafață (Scundu, 
Fumureni), iar un număr încă 
destul de mare abia au depășit 
această limită (Irimești, Mădu- 
lari, Giulești, Văleni). Majori
tatea restanțelor se datoresc de-

ficiențelor de organizare și mai 
puțin unor factori obiectivi.

Un raid întreprins în cîteva 
C.A.P.-uri din județ ne-a con
dus la această concluzie. La

VASILE rAVESCU

(Continuare tn pag. a V-a)

VIZITA IN TARA NOASTRĂ
A PRESEDINTELOI CONSILIULUI

AFACERILOR EXTERNE AL OLANDEI

Mai întîi o precizare. în ulti
mii cinci ani, 60 milioane lei au 
fost investite în dotări, tehnice, 
în înzestrarea cu utilaje perfecțio
nate de mare randament, în ex
tinderea secțiilor. Dacă la capătul 
celor 9 luni de activitate pe a- 
nul acesta, cînd planul de pro
ducție a fost cu 25 la sută mai 
mare decît al anului precedent, 
angajamentul fabricii a fost rea
lizat și depășit atît la produc
ția marfă vîndută și încasată cît 
și la indicatorul „productivitatea 
muncii", dacă livrările pentru ex
port au fost de aproape 6 ori mai 
mari decît cele stabilite inițial, 
asta nu înseamnă că colectivul 
poate fi din toate punctele satis
făcut. Mai sînt încă capitole la 
care realizările nu se ridică la 
nivelul angajamentelor, în care 
eforturile colectivului se cer con
centrate într-o și mai mare măsu
ră. Astfel de capitole sînt cel al 
economiilor la fire de bumbac, 
unde se înregistrează o nerealiza- 
re de 67 la suta. al cheltuielilor 
la mia de lei producție marfă, 
care se mențin încă ridicate. 
Iată, așadar, alături de realizări, 
deficiențele asuDra cărora condu
cerea întreprinderii își îndreaptă 
în prezent toată atenția. N-ar fi 
firesc ca asupra acestor probleme 
să-și concentreze preocupările 
organizația U.T.C., comitetul său 
coordonator ?

Există explicație pentru faptul 
că acest lucru nu se întîmplă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

VIRIT
gențe al deservirii consuma
torilor.

...Restaurantele amintite 
în zilele de concurs. Cîte 
șase tineri, reprezentînd fie
care județ al Moldovei (o 
singură absență, regretabilă 
și nejustificată — Botoșanii), 
s-au prezentat în postura 
de... gazde față de consu
matorii ocazionali în localul 
respectiv. La „Cotnari", res
taurant modern a senat 
chiar „echipa de concurs" a 
lașului. La restaurantul „la
șul", organizați în două ture, 
tinerii din Galați și Bacău, 
cei din Neamț și Vaslui la 
„Moldova" în timp ce, cin
stea de a lucra pe durata 
concursului în localul cu 
specific „Bolta Rece", a re
venit, prin tragere la sorți, 
sucevenilor (veniți din pro
prie inițiativă, în costume 
naționale).

Se pot spune sumedenie 
de lucruri despre felul cum

N. U.
(Continuare în pag. a lll-a)

DESER

■HHi »
La invitația guvernului Re

publicii Socialiste România, luni 
după-amiază au sosit în Capi
tală președintele Consiliului de 
Miniștri al Olandei, Piet J. S. 
de Jong și Joseph M. A. H. 
Luns, ministrul afacerilor ex
terne. In vizita lor oficială în 
România, oaspeții sînt însoțiți 
de Dirk van Eysinga, ambasa
dorul Olandei la București, 
J. A. de Ranitz, director gene
ral al afacerilor politice din 
M.A.E., D. M. Ringnalda, con
silier la cabinetul primului mi
nistru, K. W. Reinink, șeful

direcției Europa din M.A.E., șl 
de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Băneasa, în în- 
tîmpinarea oaspeților se aflau 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Alexandra 
Boabă, Nicolae Giosan, Pompiliu 
Macovei, Cornel Burtică, Gheor-

ghe Buzdugan — membri al 
guvernului, Ion Cosma, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
George Elian, ambasadorul Ro
mâniei la Haga, conducători de 
instituții centrale, generali și

(Continuare în pag. a V-a)
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Lunar 11 conține 
structura sa o metaforă. 
Destinat a purta numele u- 
nui grup poetic ieșean ce 
și-a propus apariția în pu
blic la fiecare 11 ale lunii, 
el reflectă la ora actuală 
mai puțin un plan calen
daristic și mai mult un 
conținut.

Lansat în lume la 11 a- 
prilie 1968, grupul s-a im
pus încă de Ia primele 
două apariții prin seriozita
te și talent. Eleganta sală a 
„Clubului Artelor** de la 
Casa de Cultură a tinere
tului și studenților din Iași

'Till să subliniez că asu
pra componenței grupului 
nu a acționat vreun alt im
perativ decît acela al intui
ției și al bunulții gust, al 
unității de vederi între 
temperamente atît de dife
rite ; într-un cuvînt, a ac
ționat imperativul (și nu 
dezideratul) calității și res
pectul reciproc. Am simțit 
că avem nevoie unul de al
tul și că este nevoie de 

’noi. Fac parte din Lunar 
11 cinci poeți și un muzi
cian : Paul Drumaru, autor 
al volumului de versuri 
Ochii necesari; Ion Chi- 
riac, mare iubitor de pă- 
mint și de strămoși, auto
rul volumului „Ce se nu
mește toamnă"; Emil Bru- 
maru („medicul echipei") 
autor al volumului în curs 
de apariție „Fluturii din 
pandișpan"; iată traversînd 
anotimpurile meditativul 
poet Mihai Ursache, autor

• LICEUL NU-ȘI TRANS
FORMA AUTOMAT TOȚI 
ABSOLVENȚII TN STU- 
DENȚI a „ORI CE...« NU
MAI SA FIU FUNCȚIO
NAR • TIMPUL ClND 
FIECARE MUNCITOR VA 
AVEA STUDII LICEALE 
NU MAI TINE DE PER
SPECTIVA ,, ÎNDEPĂRTA
TĂ • TINĂRUL SĂ FIE 
PREGĂTIT PSIHOLOGIC 
INCIT SĂ CONSIDERE O 
VARIANTĂ POSIBILA ȘI 
FIREASCĂ CALIFICAREA 
INTR-O MESERIE » DE 
CE SE AJUNGE LA RE- 
ORIENTAREA PROFESIO
NALĂ? a ZIARUL CON
SACRĂ TINERILOR INTE
RESAȚI O NOUĂ RUBRI
CĂ „PROFESIA TA“.

de ADI CUSIN
(Continuarea tn pag. a Iha)

Acum, după ce concursurile 
de admitere în învățămîntul su
perior și cel postliceal s-au în
cheiat și din rîndul numeroși
lor candidați s-au selecționat 
studenții și elevii — circa 30 000 
la redacție a început să so
sească un anumit fel de co
respondență, conținînd, declarat 
■au tn subtext, întrebarea din 
titlu. 0 întrebare justificată car»

: * N- ’

gr JLO

implică mai multe răspunsuri, 
necesitînd, înainte de toate, un 
scurt istoric al problemei.

în ultimii ani, promoțiile U-

rămtn în afara formelor de șco
larizare de după liceu este și ea 
statornicită.

După cum se vede, între ci-

perspectiv*. S-ar putea ivi în
trebarea : este firesc ca un 
număr atît de mare de absol
venți ai liceelor să rămînă In

- o „brățară 
de aur“ și pentru 

absolventul de liceu!

Meseria

ceelor însumează, destul de sta
tornic, în medie 60 000 absol
venți. Destul de statornică este 
și cifra de școlarizare în învă- 
țămîntul superior șl cel post- 
Uceal. Cel mal simplu calcul 
arat* e* fi eifr* tinerilor care

fre există un anumit raport și 
el este dictat de nevoia socie
tății noastre de a dirija tînăra 
generație, aflat* la momentul 
opțiunii profesionale, să se for
meze în concordant* eu cerin
țele de cadre prezente fi de

afara învățămîntului postliceal ? 
Problema fiind acută pentru ti
nerii în această aituație, nu poa-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare tn pag. « V.-a)

Aici, în creierul munților, 
în lupta cu timpul și natura, 
clipele de răgaz sînt măsu
rate. La Lotru, duminica e o 
zi de lucru ca oricare alta.

Prezentă într-o asemenea 
zi pe șantierul viitoarei hi
drocentrale, brigada „Scîn- 
teii tineretului" vă redă cîte
va secvențe din ritmul tre
pidant al activității în unul 
din cele mai importante 
puncte de lucru : șantierul 
Vidra-Baraj. Și, din partea 
șantierului, pentru tineri/o 
invitație :

La baraj, sus la 
Vidra, acolo unde 
lucrează cîteva sute 
de tineri, mai sînt 
locuri care vă aș
teaptă.

LA JUDEȚ SAU
LA COMUNĂ ?
S-a instaurat de o bună bu

cată de vreme, în activitatea 
comitetelor județene U.T.C., 
obișnuința de a aborda acțiu
nile ample, cu o mai largă 
deschidere spre antrenarea și 
participarea unui mare număr 
de tineri, ceea ce are înrîuriri 
firești nu numai asupra ariei 
de cuprindere, ci în același 
timp și asupra nivelului cali
tativ pe care îl presupun prin 
definiție intențiile generoase 
urmărite prin aceste desfășu
rări de forțe. Fenomenul este 
cu atît mai evident, cu cît, în
deosebi de Ia Consfătuirea pe

VIITOAREA NOASTRA RUBRICA
VA CUPRINDE :

• Ce știi despre tine ? Psihologi, mediei ți specialiști din 
producție în dialog cu tinerii despre modalitatea de depis
tare a aptitudinilor.

• Teste-concurs privind verificarea însușirilor pentru anu
mite domenii de activitate.

• Ași ai profesiilor în dialog cu elevii. Tema : „Tinere, 
îndrăznești să înfrunți dificultățile acestei profesii?"

• MUNCA — cu majuscule (profesioniști din cele mai 
diverse domenii explică ce înseamnă a conferi prin muncă, 
tu însuți, demnitatea profesiei.

o Verificați-vă cunoștințele pentru concursul de admi
tere I (probleme de concurs, teme de sinteză, bibliografii).

• Cabinetul absolventului de liceu — rubrică în cadrul 
căreia vor da consultații cadre didactice universitare, stu- 
denți, profesori din școli postliceale, directori de întreprin
deri și instituții.

• „Rubrica fetelor' își propune să discute despre profe
siile care le sînt specifice.

• Ghid de profesii, școli postliceale, monografii, adrese 
utile.

• Ora de consultație pentru părinți.
• Ora de consultație pentru diriginți.
Rubrica rămîne deschisă >i altor sugestii. Le așteptăm.

el a c*-țară a U.T.C. încoace, 
pătat frecvență și ritmicitate.
Simpla enumerare a formelor 

și modalităților nou apărute în 
ultima perioadă poate fî, ea 
singură, îndeajun* de convin
gătoare pentru a susține «altul 
calitativ înregistrat tn activi
tatea comitetelor județene 
U.T.C., deși n-ar face decît să 
le treacă, succint, în revistă.

Dar același fenomen, are, din 
păcate, și consecințe de loo 
plăcute, neintenționate, bineîn
țeles, de nimeni, însă care în
soțesc cu umbrele lor unele 
din cele mai frumoase reali
zări. Exemplele culeee, tn acest 
sens, într-o deplasare prin, ju
dețele Bistrița-Năsăud șl Să
laj se adaugă unui întreg țis 
de exemple, întâlnit» mai îna
inte.

Mă aflu, de pildă, tn comu
na Rebrișoara, undeva pe lin
gă Năsăud. 11 întreb pe secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C., Ion Frișan, ce e nou tn 
activitatea organizației sale, 
îmi vorbește imediat despre o 
olimpiadă a șoferilor, care s-a 
desfășurat și tn comuna lor, la 
I.M.T.F. „Ba chiar unul dintre 
concurenți a luat parcă un 
premiu la faza Județeană" — 
dar secretarul nu-și mai amin
tește exact ce șl cum. Nu a 
fost acțiunea dv. 7 Cum de nu 
vă mai amintiți 7 A, nu, bine
înțeles, nu era acțiunea lor, ci 
a comitetului județean al 
U.T.C. Altceva 7 Altceva, poa
te ciclul de filme care au rulat 
în cîteva comune, decî 
mai aici, sau poate „Cupa 
tineretului de la 
aici a fost un centru 
pei județene. Am continuat 
să insist, incomod i voiam să 
aflu ceva „al lor**, nerepetat 
în alte comune aidoma, ne- 
transmis din etapă In etapă 
pînă la județ, și am aflat, în 
cele din urmă, dar totul era de 
dimensiuni mult mai modestei 
o duminică cultural-sportivă 
sau două („directorul căminu
lui șiti» mal bine...*), etteva re-

D. K7ATAEA
(Continuare tn pag. e IlI-a) i

nu nu-

sate1*, 
al eta-
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE

ATMOSFERA DE VERITABILA TEMA PENTRU ACASA“ ‘)SĂRBĂTOARE CULTURALA
Mal întîl, cîteva detalii organizatorice. Gazdele 

— forurile culturale șl teatrul din Brașov — au 
făcut evidente eforturi nu numai în direcția ospi
talității, dar mal cu seamă în aceea a statorni
cirii unei atmosfere de veritabilă sărbătoare cul
turală. Festivalul este realmente prezent în am
bianța orașului (de la bogăția șl varietatea afișelor 
pînă la promptitudinea Informativă a publicației 
„Săptămina brașoveană"), iar publicul a răspuns, 
cel puțin în primele zile, un vizibil Interes.

O sală arhiplină a aplaudat duminică seara, cele 
cîteva momente izbutite ale spectacolului cu piesa 
GABOR ARON de Sombori Sandor în Interpreta
rea Teatrului maghiar de stat din Sf. Gheorghe 
Readucînd în față contemporanilor figura revolu
ționarului ardelean maghiar de la 1848, dramatur
gul a încercat să scoată în relief trăsăturile care 
îi conferă perenitate istorică : dragostea înflăcă
rată pentru popor, noblețea sacrificiului pentru 
cauza patriei, consecvența în lupta pentru înfră
țirea dintre români, maghiari și sași în numele in
tereselor comune ale revoluției, luciditatea respon
sabilă față de istorie, insuficienta unitate dramatică 
a textului, concesiile făcute discursivității și îlustra- 
tivismul an ridicat însă în fața regizorului Tompa 
Miklos dificultăți insurmontabile, care In ciuda efor-

actori foarte înzestrați, ex- 
de serioasă tradiție realistă 
bunele intenții. Fină la 
aerul de istorie romanța-

istoric mai nou l-a abandonat

o caldă primire oferită la pri- 
membrllor Juriului șl cronica-

tulul -vizibil al cîtorva 
ponențl ai unei școli 
au oprit în fașă toate 
urmă, spectacolul are 
tă pe care teatrul 
de destulă vreme.

Luni seara, după 
măria municipiului
rilor teatrali prezent! la Brașov, aceștia au asistat 
alături de publicul local, la spectacolele teatrului 
din Sibiu CU CROITORII CEI MARI DIN VALA- 
H1A, de Al. Popescu. Pusă în scenă de Dan Nasta, 
reprezentația sibiană se desfășoară Intr-un tempo 
grațios de menuet filigranat ; implicațiile satirice 
ale textului se transmit cu o eleganță la care con
tribuie șl decorul de mare rafinament al lui Hel
muth Stârmer, șl interpretarea omogenă și nuan
țată în care cîțiva actori tineri — Adina Rațiu. Se
bastian Papaiani, Valeriu Paraschiv — se impun cu 
autoritate.

Ștacheta valorică a etapei brașovene se menține 
In continuare, așadar, la un nivel relativ ridicat. 
Festivalul își regăsește, prin aceasta, menirea.

a Teleeinemateca : CĂPITĂNII 
CURAJOȘI

Realizat în 1937 după romanul 
lui Ri.dyard Kipling și în regia Iui 
Victor Fleming, filmul ne oferă 
reîntîlnlrea cu Spencer Tracy, dar 
la ani mai tineri. Cînd a turnat 
acest film era în vîrstă de 37 ani 
și a avut ca parteneri pe Lionel 
Barrymore și copilul Freddie Bar
tholomew. Pentru rolul din acest 
film, ca șl cel din Boys Town 
(1938) a obținut în anii 1937—1938 
două premii Oscar pentru inter
pretare (29. X. 20,00. pr. I)

0 Seară de teatru TV. AGEN
TUL DIN CAHORS

Este cea mai recentă piesă scrisă 
de Marguerite Duras și jucată a- 
nul trecut la Paris pe scena Tea
trului Național Popular cu Made
leine Renaud și Claude Dauphin 
în rolurile principle. Autoare a 
numeroase romane (Viață liniștită, 
Stăvilar la Pacific, Moderato Can
tabile, Viceconsulul etc), scenarii 
de film, (Hiroșima dragostea mea, 
O atît de îndelungată absență, A- 
nul trecut la Marienbad) și lucrări 
dramatice (Viaductele, Zile întregi 

păduri) etc.

MARGUERITE DURAS (n.
la Saigon) în „AGENTUL DIN 
CAHORS" pornind de Ia un fapt 
real, Istorisește anchetarea unei 
crime comtse într-un orășel din 
Franța. Cla.re Lannes, Pierre Lan
nes și anchetatorul, ce reprezintă 
de fapt spectatorul, opinia publică 
sînt cele trei personaje principale 
ale piesei.

„Actrița Ileana Predescu în ro
lul Ivi Claire Lannes are o creație 
remarcabilă. Este posibil ca aceas
tă piesă, cu aceeași echipă de ac
tori șl realizatori, să fie jucată pe 
scena „Municipalului" — ne spune 
Petre Sava Băleanu, regizorul 
spectacolului (30. X .20,00 pr. I)
• BUNĂ SEARA FETE. BUNA 

SEARA BĂIEȚI ! '
Realizatorii emisiunii, Elisabeta 

Mandanos și Titi Acs, ne-au reco
mandat cîteva rubrici . Iubita mea 
e muzica — Formația de muzică 
ușoară „Mondial" va interpreta 
două melodii pe versuri de Emi- 
nescu și Goga : „Atît de fragedă" 
și „De v-a veni la tine vîntul’’. 
Clișee nedevelopate — schiță tea
trală „Fetița mamei" scrisă de Va- 
sile Băran ; Unora le place Jazzul 
— Ștefan Berindei cu formația sa 
continuă ciclul de Inițiere în tai
nele jazzului: insula — dialog cu 
tinerii, susținut de scriitorul Oc- 
tav Pancu-Iași pe tema „Ce ați lua 

ocu voi dacă ați fl singiirl pe 
insulă" (1. XI. 18,30, pr. I).

FUNCȚIONARUL NECIN
STIT Citit Ion (22 ani) din Tur- 
nu Severin, str. Anghel Saligny 
nr. 35, funcționar principal la 
Serviciul Personal al Șantierului 
Baraj-Uzină Gura Văii obișnuia 
să elibereze muncitorilor care pă
răseau șantierul adeverințe prin 
care le certifica categorii de în 
cadrate mai mari decît cele pe 
care le aveau în realitate. Bine
înțeles că făcea această operație 
în schimbul unor sume de 
bani sau a altor foloase mate
riale. Faptele lui se încadrează 
în infracțiunea de fals material 
în înscrisuri oficiale.

HOȚ LA 13 ANI, 25 de furturi 
(însumînd peste 20.000 de lei, 
plus șase ceasuri și diverse biju
terii) a comis în numai cîteva 

• luni minorul Florin Nițescu (13 
ani !) din București str. Spiri
don Matei nr. 25 sectorul 4. Ac
tualmente minorul este cercetat 
în stare de libertate urmînd să 
i se facă forme pentru internarea 
într-un institut de reeducare. 
Responsabili pentru educația ac
tuală sînt și părinții săi — tatăl, 
muncitor la întreprinderea pre
stări servicii manuale iar mama 
îngrijitoare la Magazinul univer
sal „Victaria".

A INTRAT LA... GHIAȚĂ.
Radu Nicolae din Ploiești, Bd. 
Republicii nr. 130, avea acasă tot 
ceea ce își dorea. La vîrsta de 
16 ani a considerat însă că tre
buie să-și îmbogățească viața cu 
niște aventuri. Astfel, a fugit în 
repetate rînduri de acasă, vaga
bonded prin București, Ploiești, 
Brașov. Cum însă banii nu-i pi
cau din cer, la Ploiești s-a apucat 
de spargeri. Mai întîi un centru 
de sticle și borcane de unde ia 
20 de lei ! în aceeași noapte 
sparge și cofetăria-„Mugurul", 
apoi Consignația de pe str. Vă
leni de unde ia un ceas de mînă 
și un tranzistor. Și-a achitat apoi 
la gara Ploiești-sud amenzile pen
tru repetate călătorii fără bilet" 
și a descins la București, la ma
gazinul „Victoria" unde și-a cum
părat haine noi. în această ținu
tă prinzește Ia restaurantul Am
basador unde lasă suma de 400 
de lei și se întoarce din nou la 
Ploiești unde sparge chioșcul de 
dulciuri din piața „AI. I. Cuza" 
Surprins de vînzători, s-a ascuns 

. în lada cu ghiață, unde a și fost 
descoperit. I. T.

• BALTAGUL : rulează la Pa
tria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
• CORABIA NEBUNILOR : ru- 

dează la Modern (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). Flamura (orele 9: 12,30; 
16; 19).

® ORAȘUL VISURILOR : rulea
ză la Republica (orele 10,30; 13 ; 
16; 18,30; 21).

® VIATA LUI MATEUS : rulea
ză la Buzești (ora 20,30).

® AVENTURA : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

® SINGURĂTATE IN DOI ; ru
lează la Cotroceni (orele 20,30).

® CÎND VOI FI MORT ȘI LI
VID : rulează la Miorița (orele 
9,30; 11,30, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

® MESTEACĂNUL : rulează la 
Moșilor fora 20,30).

® VIEȚI USCATE rulează la 
Vitan (ora 20,30).

© FRATELE DOCTORULUI HO
MER : rulează la Progresul (ora 
20,30.

© ATENTATUL DE LA SARA
JEVO : luiează Ia Victoria (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.30: 20); Volga 
orele 9,30—15,45 în continuare; 
18,15; 20,30).

® 6 IULIE : rulează la Lumina 
(orele 9.30—16 în continuare: 18.20: 
20.30).

® CONTESA COSEL ; rulează Ia 
Dacia (orele 8,15—20 în continuare).

®ROSTI SI ALBI • rulează la 
Rahova (ora 20,30).

® OMUL, ORGOLIUL, VEN
DETA : rulează la Bucegi (orele 
9. 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRTNE- 

TE : rulează la Munca (orele 16; 
}8; 20).

VIITOARE PREMIERE

copaci,SEBASTIAN COSTIN

LA „CASANDRA"
în preajma deschiderii stagiu

nii. la Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografi
că se repetă de zor.

Primele premiere sînt „Astă 
seara se improvizează" de Luigi 
Pirandello (clasa conf. George 
Carabin). „Jedermann" de 
Hugo von Hoffmanstahl (clasa 
de limbă germană, lector Pe- 
trică Vasilescu), iar din reper
toriul românesc „O scrisoare

pierdută" (clasa prof. Eugenia 
Popovicb

în continuare, cei mai tineri 
regizori — conduși de Radu 
Penciulescu — vor începe repe
tițiile cu piesele Hamlet de 
Shakespeare (Petre Ionescu, an 
IV regie), Tragica poveste a dr. 
Faustus de Marlow (Constan
tin Marinescu.
Cartofi prăjiți 
Visarion an IV 
na Si Pepelea 
an IV regie).

an IV regie), 
cu orice (Alexa 
regie) și Sînzia- 
(Emandi Marina.

\

TRADIȚIONALELE excursii de sfîrșit de săptămina 
au adus Ia startul zilei de sîmbătă. 25 octombrie a.c., aproa
pe o mie de tineri bucureșteni — elevi, studenți și salariați. 
Principalele magistrale turistice solicitate — Valea Oltului, 
Valea Prahovei, Munții Bucegi.

TOT LA SFÎRȘITUL acestei săptămîni, Biroul de Turism 
pentru Tineret s-a dovedit a fi gazdă bună (aviz doritorilor!) 
pentru 350 de tineri din județele Hunedoara, Bihor, Suceava, 
Caraș-Severin, Iași și Cluj, veniți prin comisiile județene de 
turism ale U.T.C. să viziteze Capitala.

PENTRU FINALUL săptămînii acesteia (1—2 noiembrie) 
B.T.T. pune la dispoziția tinerilor programe interesante (pot 
fi întocmite programe, ca și trasee, Ia cerere) pentru caba
nele din Bucegi, Ciucaș, Valea Oltului. Pînă la data apariției 
acestor rînduri s-au înscris peste 650 tineri. Lista rămîne 
încă deschisă.

Un film cu și despre adoles
cenți este unul dintre cele mat 
autentice „riscuri". Foarte ușor, 
filmele cu adolescenți se pot 
transforma in șlagăre, iar cele 
despre (bine înțeles depre ado
lescenți) în poncife... Ce pot fi
— totuși — aceste filme o de
monstrează o înșiruire de titluri 
care pot alcătui unul dintre cele 
mai senzaționale programe de 
cinematecă: „Drumul vieții",
după „Poemul pedagogic" de 
Macarenko — copilăria care-și 
„cucerește" adolescența; „Sece
rișul verde", „Podul", „Undeva 
în Europa", „Micii luptători".
— copilăria și războiul; ~
cinci din strada Barska", 
de lovituri", „Dragostea lui Alio- 
șa“ — .„sau cum se descoperă 
lumea.

Temă generoasă dar cu rigori 
care se refuză oricăror falsuri, 
chiar din cele mai bine și foar
te artistic mimate, adolescenta în 
cinematograf ține de mit. Filmul 
„Să trăim pînă luni" e o pledoa
rie în acest sens. Nu exactă, ci 
probabilă. Regizorul Stanislav 
Rostoțki, autorul neuitatului film 
„Casa de la răscruce" (fără egal 
într-o filmografie ce cuprinde 
„Stele de mai". „Bela", „S-a în
tâmplat la Penkov") ne-a făcut 
intimă — în cadrul temei: „A- 
dolescența — anotimp ireversibil"
— și o idee: pedagogia inclusă 
în umanism. „Decorticate" — 
după un termen poetic dintr-un© ---- -

drag autor — de canoane, dar 
însumată celei mai omenești do- 
rinți, singura care ne justifică — 
de a ne depăși, de a fi ceea ce 
dorim și trebuie să fim: curați 
pînă la sunet.

Pentru un film în care se ros
tesc și devin ades cinematografice 
cadențele multor versuri, nu e

FILATELIE
Se împlinesc 100 de ani de 

cînd pe linia ferată Bucu
rești — Filaret — Giurgiu, 
prima cale feroviară din 
România, a pornit la drum 
prima locomotivă.

Pentru a marca această 
aniversare care coincide și 
cu centenarul Căilor Ferate 
Române, Direcția Generală 
a Poștelor pregătește o emi
siune jubiliară formată din- 
tr-o marcă poștală cu 
nominal de 55 bani, 
va fi tipărită în 
tiefdruck, pe hîrtie 
Emisiunea este 
și de apariția a unui 
„prima zi a emisiunii" 
8 obliterări speciale.

un 
Marca 
sistem 
cromo. 

completată

(Urmare din pag. I)

„Cei
„400

deloc gratuită alăturarea sufle
tească a personajelor de supre
ma dăruire a acelui „Eu nu mai 
sînt I Eu sînt un cîntec tot ce 
sînt..."

Filmul are imperfecțiuni. Exis
tă undeva goluri care frîng na
rațiunea fi simți că autorii (în a- 
fara regizorului amintim de sce
naristul Gheorghi Polonski) se 
lasă intimidați de temă, nu-i fac 
față pe alocuri. Dar fi asta se 
transformă si devine — cum, 
greu de explicat — în ceea ce 
titlul rîndurilor de fată numește 
o „temă pentru acasă". Adică în 
gravitatea întrebării (spre cinstea 
filmului și dincolo de el) cum 
sîntem față de ce puteam să fim. 
Sîntem ori nu în stare să rămî- 
nem curați în crâncenul examen 
cu viața ? Care viață, e formida
bilă ! De ce da și de ce nu. a-

dică pentru ce rămânem sau nu 
curați, filmul „Să trăim nă 
luni" oferă cîteva exemple.-Cî
teva posibil și, real, existente.

Cuvinte care s-au mai spus, 
nici un film nu se poate povesti. 
Mai ales în cazul de față unde se 
pot simplifica niște destine. De 
elevi ori de profesori. De la 
dragostea întâlnită de dirigintele 
Ilia Melnikov, pînă la irascibili- 
tatea elevului Ghenea care — a- 
mendabilă faptă — dă focului 
caietele de teză în care colegii 
lui au scris despre fericire, totul 
devine gravă discuție despre 
responsabilitatea întrebării: „Oa
meni, eu vă iubesc, iubiți-mă“.

Nu poți să nu treci cu vede
rea acestui film sentimentalis
mul, puțin și ostentativ cit exis
tă. Temele pentru acasă sînt te
mele pentru totdeauna. Ale im
perioasei cerințe de perfecțiune... 
E tot ce strigă privirea persona
jului creat de Viaceslav Tihonov 
fi ce se traduce din gesturile ti
nerei profesoare de engleză Na
talia Gorelova (interpretată de o 
mare actriță în devenire, Irina 
Pecernikova).

O școală e o uzină de oameni 
în care rebuturile nu pot fi plă
tite. Un film despre o școală e 
cel mai autentic a fi ori a nu fi.„

TUDOR STANESCU

*) Să trăim pînă luni" — un 
film sovietic în regia lui S. 
Rostoțki.

VIZIUNI DIVERSE
I. ANDREIȚA

Foto •• RADU MIRCEA

Una dintre modernele clă
diri ale Clujului: Teatrul 

fi Opera maghiară

al volumulu1 de versuri 
„Pe un drum între ape" (în 
curs de apariție) și nu mai 
puțin adevăratul lor prie
ten Adi Cusin, autorul vo
lumului de versuri A fi.

Atît de frămîntatul și tu
multuosul pianist George 
Rodi Foca dă în permanen
ță un plus de noblețe și e- 
moție oricărei lecturi.

Sprijiniți de Comitetul 
județean și Comitetul mu
nicipal U.T.C.. de Casa de 
cultură a tineretului și stu
denților. grupul nostru își 
poate permite invitarea la 
recitalurile sale a celor mai 
proeminente figuri ale vie
ții artistice și culturale din 
țară

Lunar 11 nu este o for- 
muiă închisă. Vom fi bucu
roși să vedem alături de 
noi și alți slujitori ai artei. 
Cu o mențiune : prelungite 
șezători literare cu cîte 
cincisprezece participanți 
hazlii am mai văzut și nu 
acesta este scopul nostru...

Deviza noastră este înal-

ta exigență. Teribilismul în 
formele sale civice sau es
tetice este exclus. Falsa a- 
titudine poetică, extrava
ganța și ermetismul ce as
cund adeseori o jalnică lip
să de conținut ne indispun.

...La un ceas al serii u- 
nul scormonește cu piciorul 
un‘morman de frunze, la o

în seara apariției, de o- 
bicei peste o sută de iubi
tori ai poeziei și muzicii o- 
cupă fotoliile și fac dovada 
omului ce se încrede în om. 
Nu avem voie 
nu avem voie 
diocri.

Ne bucurăm
flînd cum treptat intrăm în

să înșelăm, 
să fim me-

nespus a-

LUNAR 11

regizoare Anca Ovanes se 
și gîndește la un gen de 
spectacole în care poezia 
propriu-zisă se va îmbina 
fericit cu o întreagă serie 
de alte modalități expresi
ve. Coincidență fericită a 
momentului — directorul 
teatrului, Corneliu Sturzu, 
este și e! poet.

Ne bucură sprijinul și în
crederea ce ni s-au acordat. 
Invitația „Scînteil tineretu
lui" de a comunica în che
narul acestei rubrici — de
talii despre activitatea 
noastră, de a ne semnala 
prezența. înseamnă o mină 
întinsă de un prieten ce 
ne-a prețuit prietenia.

Ni se pare puțin forțată a- 
ceaștă insistență a criticii în 
a descoperi cu orice preț afi
nități între personalități întîl- 
nite fortuit pe panourile unei 
expoziții colective, pe care de 
altminteri le-ar situa în cu to
tul alte familii spirituale. O spu
nem pentru că toate expozițiile 
de grup organizate în sala „A- 
pollo", inclusiv cea la care ne 
referim, nu s-au constituit din
tr-un impuls programatic oare
care, ci dintr-o liberă „asoci
ație" în care fiecare artist se 
prezintă de fapt publicului și 
examenului critic ca o indi
vidualitatea perfect marcată, 
perfect singularizată.

Și acum artiștii actualei ex
poziții. Pictura lui Iacob La- 
zăr se înscrie în zonele tradi
ționale ale unui „colorism", mai 
mult prin' valoarea afectivă cu 
care e investită pasta, prin sim
bolistica ce i se atribuie, de
cît prin acord propriu-zis, artis
tul fiind mai degrabă un va- 
lovist al unor tonuri dominan
te (roșu, verde, albastru). El 
sensibilizează materia conferin- 
du-i transparență, o iradiere in
terioară peste care adaugă cu 
o funcție pur plastică un de
sen fragmentar, ordonator al 
suprafețelor. Dimensiunea fizi
că la care sînt realizate lucră
rile sale a găsit de astă dată o 
corespondență secretă, dar per
fect adecvată cu o anume di
mensiune spirituală și prin ex
tensie cu o anume notă lirică 
proprie artistului. Ervant Nlco- 
gosian continuă cu lucrările din 
actuala expoziție o viziune de 
fabulos oriental mai mult su
gerată printr-o stare de inde
cizie a formelor, printr-o per
manentă interpătrundere a e- 
lementelor plastice, dirijate de 
un ritm tncanțatoriu, fascinant 
în încetineala și persistența sa. 
Există la el și un anumit fast 
al culorii astăzi ceva mai sur- 
dinizată, mai mată, apropiată

de valoarea unei culori de apa, 
perfect 
grafic 
pictura 
lucrările prezentate 
de ordonare, 
rebrală a motivului, care prin
de viață încet, chiar cu a- 
nume greutate, printr-o conlu
crare îndelungă cu materia. Mai

adecvată accentului 
pe care îl cunoaște 

sa. Desprindem din 
un efort 

de stăpînire ce-

® STELELE DIN EGER: rulează 
la Arta (orele 9,30—16 în continua
re: 19,30).

® BĂRBAȚI IN DEPLASARE S 
rulează la Flacăra (ora 20,30).

O PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—16,15 în 
continuare).

® TIGRUL : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15), înfrățirea 
între popoare (orele 15; 17,45; 20).

© OMUL CU ORDIN DE RE
PARTIȚIE rulează la Unirea (o- 
rele 20,15).

© FAMILIA NOASTRĂ TRĂZ- 
NITĂ : rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18. 20,30).

® ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 18).

© VIRSTA INGRATĂ : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18).

© OMUL MOMENTULUI : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Progresul (orele 15,30; 18).

® CĂSĂTORIE DIN INTERES: 
rulează la Cosmos (orele 15,30- 18;
20.15) .

® MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,30: 20).

® DRAGOSTE LA LAS ----
GAS rulează la Doina i 
11,30; 14; 16,15: 18.30: 20,45), 
mul Sării (orele 15; 17,30: 20).

® VERA CRUZ rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

® LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Floreasca (orele 9.30; 
13.30: 17.20).

® SOARELE VAGABONZILOR î 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18).

® TESTAMENTUL DOCTORU
LUI MABUSE î rulează la Festi
val (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18: 20,30).

©MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

VE- 
(orele 
Drt-

PLASTICĂ

puțin convingător ni s-a părut 
a fi în ipostaza sa abstracti- 
zantă, în care caută stilul, ma
niera („Concert", „Muzică de ca
meră").

La Wanda Sachelarie expre
sionismul e legat de motiv, 
fapt evidențiat încă în descifra
bila sa atitudine figurativă 
(„Dans", „Petrecere", „Orien
tală") și sustrasă acestuia prin 
valoarea culorii (mai degrabă 
caldă, calmă și limpede, ar
ticulată într-o perfectă logică 
arhitecturală, opusă chiar unor 
accente mai vechi de exacer
bat. de grotesc). Prin aceste lu
crări Wanda Sachelarie își de
finește structura sa lirică în
clinată mai mult către o expre
sivitate, o exploatare intensivă 
a culorii și a sentimentului de- 
ctt a unei anume idei sau po
lemică condiționată de un pro
gram anume. Fapt care îi nu
anțează și individualizează pic
tura și care în egală măsură ne 
invită la o mai mare pruden-

ță (sau în orice caz la nuanța
re) în încadrarea creației sale 
în „expresionism" chiar în va
rianta sa „autohtonă".

George Tomaziu uimește prin 
posibilitățile noi pe care le des
coperă figurativului în cel mai 
„clasic" sens al cuvîntului, con
ferind acestuia o longevitate 
neașteptată. In tot ceea ce în
treprinde este salvator senti
mentul, adînca sa credință în 
validitatea acestei posibilități 
de exprimare și dincolo de 
acestea o intuiție artistică sigu
ră care situează lucrările sale 
(peisaje, portret, natură moartă) 
în zonele artei.

în grafica Marianei Petrașcu 
întîlnim aceeași propensiune 
pentru culoarea intensă, fastu
oasă obținută nu prin decantări, 
ci printr-un impuls spontan ca
re satisface o necesitate spiri
tuală de pitoresc și de exotic, 
de mișcare. Grafica sa nu trece 
de pragul senzorialului. Motive
le sale în general pretexte („Fe
restre", „Grădini"), care se sen
sibilizează numai în efortul de 
citire logică, cerebrală, sau toc
mai prin contrapunerea acestuia 
impulsurilor gestuale izvorîte 
dintr-un autentio și vibrant a- 
vînt liric.

Sculptura lui Titi Simionescu, 
cu toată bunăvoința pe care 
sîntem dispuși să i-o acordăm, 
nu depășește oondiția artizana
lă, fiind într-un dezacord va
loric cu ansamblul expoziției, 
sculptură oare n-am vrea să 
devină în viitor un „mobilier" 
obligatoriu aoestor expoziții o" 
grup.

C. R. CONSTANTINESCU

CONFIRMAREA
lumină mică cineva îl des
chide pe Kant, altul moțăie 
într-un tren spre București 
sau trăiește momentul unei 
renunțări definitive. Băieții 
aceștia, cu două săptămîni 
înainte de recital, trăiesc 
emoțiile unui debut, au 
bătăi de cap cu afișe, cu 
fel de fel de cabluri elec
trice, cu „mufe" (!), cu re
flectoare și cu ei înșiși.

conștiința unui public exi
gent, care atunci cînd 
ne-am permis o vacanță s-a 
interesat cu îngrijorare 
dacă nu cumva am aban
donat. Nu, n-am 
nat, ci avem de 
dăm recitalurilor 
și mai mare amploare. Vor 
colabora cu noi actori ai 
Teatrului National. Tînăra

ț ...

București (orele 
16,30; 18,45: 21).
• OMUL CARE 

LIARDE: rulează 
15,30; 18: 20,30).

« LUPII ALBI : 
rovlar îorele 9; 11: 
21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13^30; 
16; 18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30 16: 18,15; 20,30).

■ PARIA : rulează la Gri vi
te (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30- 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15).

0 UN GLONTE PENTRU GE
NERAL: rulează la Buzești (orele 
15,30; 18), Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL : 

rulează la Glulești (orele 15,30; 
18; 20,30).
• COMISARUL „X“ ȘI BANDA 

„TREI CÎINI VERZI" : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18).
• SHERLOCK HOLMES : rulea

ză la Moșilor (orele 15,30; 18).
0 PROGRAM DE FILME DO

CUMENTARE: rulează la Timpuri 
Noi (orele 17—21 în continuare).

MARȚI 28 OCTOMBRIE 1989

• 18,00 Buletin de știri • 18,05 
Misterul din peșteră (IV), Film se- 
rial pentru copil — producție a 
studiourilor suedeze ® 18,35 Publi
citate © 18,40 Din lumea științei. 
..Darurile mării"® ® 19,10 Fante
zie și ritm — montaj folcloric ©

rulează la Fe- 
13,30: 16: 18,30;

VALORA Mi
la Lira (orele

abando- 
gînd să 
noastre o

a-
țării 

de a 
la a-

concert sim-

MARȚI 28 OCTOMBRIE

19,30 Telejurnalul de seară. Edi
ție specială . actualitatea econo
mică * 20,15 Seară de teatru „Si 
soarele are pete" de Leopold La- 
hola. Traducere de Eugen Targa- 
șev. în distribuție : Constantin 
Tănase, Larisa Stase Mureșan, Ion 
Săsăran. Gh. Lazarovici o 22,05 
Prim plan,. Henri Coandă 0 22,35 
Telejurnalul» de noapte • 22,50 Va
rietăți dș peliculă. Cu : Judi ta 
Cerovska; Petei" Alexander, Fran- 
cisc Letharque, Marion, Louis 
Armstrong și fjene Kruppa 0 23,20 
închiderea emisiunii.

Opera Română : BAL MASCAT 
— ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
IDIOTUL — ora 20; (Sala Studio): 
O FEMEIE CU BANI - ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20; Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU - ora 
20 ; (Sala Studio) • SFlNTUL MITI
CĂ BLAJINU - ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
VIJELIE IN CRENGILE DE SA
SSAFRAS — ora 19,30; Teatrul 
Giulești • CURSA DE ȘOARECI — 
ora 19,30 ; Teatrul „I. Vasilescu": 
DOAMNA DE LA MAXIM — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei): ELEFANTUL CURIOS — 
ora 18; (Str. Academiei): CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Tea
trul „C. Tănase": (Sala Savoy): 
BIRLIC - ora 19,30; (Cal. Victori
ei): FEMEI, FEMEI, FEMEI —
ora 19,30 : Circul de Stat : RITMU
RILE ARENEI — ora 19,30.

PRESTIGIULUI
Un eveniment muzical cu mul

tiple semnificații a avut Ioc la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
viața noastră muzicală : Orches
tra Simfonică a Radioteleviziu- 
nii, (dirijată de Iosif Conta) a 
fost invitată, alături de două 
din cele mai prestigioase for
mații ale lumii — „Royal Phi- 
larmonie Orchestra" din Lon
dra (dirijată de Rudolf Kempee) 
și orchestra „Suisse Romande" 
(dirijată de Paul Kletzki) — să 
susțină, cu prilejul Zilei Nați
unilor Unite, un 
rome preluat ae 
stațiile de radio 
de pe toate con
tinentele.

Invitația 
dresată 
noastre 
colabora 
cest prestigios și simbolic act de 
cultură vine să confirme pre
țuirea lumii artistice atît pentru 
creația muzicală românească cit 
și pentru autenticitatea valorilor 
interpretative românești.

Concertul a fost transmis din 
Sala Adunării Generale a 
O.N.U, din New York, din Sala 
Teatrului Mare din Geneva, și 
din Studioul de Concerte al Ra- 
dioteleviziunii Române. în pro
grame — Concertul nr. 3 de 
Beethoven interpretat de Ru
dolf Serkin (la New York). Rap
sodia l-a de George Enescu și 
Suita l-a din baletul „întoar
cerea din adîncuri" de Mihail 
Jora (la București) și Concertul 
pentru vioară și orchestră de 
Ernest Bloch-solist Zwei Zet- 
lin (la Geneva).

Lucrările românești pe care 
le-am putut asculta în studioul

bucureștean. piese de prim 
din în patrimoniul cultural 
mânesc. nu necesită nici un . — 
de recomandări speciale, fiind 
de mult cunoscute iubitorilor 
muzicii din țara noastră din 
multiplele versiuni interpretati
ve.

Chiar dacă a avut o notă de 
spectaculozitate deosebită in
terpretarea Rapsodiei ne-a pri
lejuit _ reaudierea unui opus da 
adîncă și autentică sensibilita
te românească 
te definitorii.

or- 
ro- 
fel

sesizînd elemen-

Prin suita or
chestrală din 
baletul academi
cianului M. Jo
ra, iubitorii de 
artă de pretu
tindeni au pu
tut asculta una 

dintre cele mai semnificative lu
crări ale noii muzici românești 
într-o versiune în care fluxul 
sonor, fascinantul colorit orche
stral au fost perfect luminate.

în restul programului care a 
completat săptămânalul simfonia 
din Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii am mai putut re- 1 
asculta una dintre cuceririle de-* 
finitive ale muzicii lui Stra- 
vinski — .Petrușka" — într-o 
imprimare, care a subliniat în
treg potențialul expresiv al lu
crării și două arii din opere in
terpretate de Nicolae Herlea.

Indubitabil participarea noas
tră la un asemenea concert in
ternațional 
meținere
pretative, la continua împros- 
nătare a vieții de concert

obligă la continua 
a „ștachetei" inter-

IOSIF SAVA

• CRONICI •CRONICI •



„ARTA DESERVIRII"

La județ
(Urmare din pag. I)

cenzii de cărți („bibliotecara le 
are notate pe toate"), vreo 
două expuneri (una din ele de 
mare noutate în activitatea 
organizației i „Prietenie, tovă
rășie, dragoste**). In ziua în 
care am sosit acolo, după a- 
miază, urma să aibă loc, înain
te sau după o adunare a or
ganizației sătești, primirea u- 
nui număr de vreo 10 tineri în 
U.T.C. Dar și aici a fost ne
voie de o completare: „ideea 
a fost a mea, a precizat acti
vistul comitetului județean 
U.T.C., m-am gîndit că prile
jul e bun și n-ar trebui să-l 
pierdem".

Cel puțin o concluzie se 
poate desprinde din relatarea 
rez “mată a situației de mal 
sus (vom vedea imediat că nu 
este singura și nici cea mai 
semnificativă). Eforturile lău
dabile ale comitetelor județe
ne U.T.C. de a-și îmbogăți re
gistrul activității și de a-i da 
mai multă eficiență s-au re
percutat într-un mod neaștep
tat în activitatea organizațiilor 
comunale, înăbușindu-le iniția
tiva proprie, descurajîndu-le 
încercările, existente sau nu, 
de a-și găsi un timbru perso
nal în ansamblul activității. 
Ceea ce se întîmplă într-o co
mună se va petrece cu sigu
ranță și fn alta, fa zeci de ki
lometri distanță, pentru că au
torul este același, Județul, aflat 
mereu în curs de organizare a 
unei acțiuni sau alteia și ape- 
lind la organizațiile comunale 
doar ca simpli executanți ai

£$f5Ș>

acasă, ■familia lor rămînea de
părta de ei. Acum închegarea 
unor familii e un fapt frecvent 
în însăși familia șantierului.

Duminica vizitei noastre a 
coincis cu două asemenea cere
monii. Una la Voineasa și alta 
la baraj. In familia magazione
rului Vasile Margarita fusese 
sărbătoare. Fata acestuia, unul 
din cei opt copii ai săi, care lu
crează pe șantier, se căsătorise. 
Mai sus, pe Lotru, mecanicul 
Octm Cristureanu, fi el consă
tean ou Liviu Rebreanu, și la
boranta Ileana Jurcă, primeau la 
rîndul lor felicitările tovarășilor 
de muncă. Cele mai tinere fa
milii ale Lotrului ne-au intim- 
pinat tn veșmintele tradiționale 
ale începutului lor de drum gata 
să ne facă părtași la inegalabila 
lor avere — munții din fur între 
care brațele lor așează încă un 
munte. Erau singurii din șantier 
învoiți tn ziua aceea, l-am găsit 
în colonie, am ciocnit împreună 
un pahar de vin și le-am urat 
„să fie intr-un ceas bun".

★
Am urmărit pikamerele sfre

delind tn stîncă 20 de găuri a 
cite 9 metri, am simțit pămîntul 
cutremurîndu-ni-se sub picioare 
și ne-am înfiorat la vulcanica 
erupție a celor peste 6000 m‘ stră
fulgerați la orele 12,30 de cele 
45 de pușcături ale artificieru
lui Anghel, am văzut adierea de 
satisfacție pe chipurile „carie
riștilor" din schimbul de dumi
nică și nu puteam să nu le dăm 
dreptate. Ritmul barajului este 
într-adevăr ritmul în care ei, cei 
de aici, de la carieră vor disloca, 
explozie după explozie, cele peste 
2 600 000 m‘ de rocă ce trebuie 
stivuită în trupul uriaș al cons
trucției.

Ritmul barajului, îți va spune 
însă șoferul care te coboară în 
fosta albie a Lotrului deviat pe 
cîteva sute de metri, îl dăm noi, 
conducătorii auto. Și cum ai 
putea să te îndoiești cînd, iată, 
pe drumul acesta vînturat dea
supra prăpastiei, deși vitezome
trul „limuzinei" sale de 12 tone 
nu coboară sub 50 la oră, co
loana din spate ne acuză că dor
mim pe drum, ne strigă să for
țăm, că loc nu le. putem face, și 
ei sînt grăbiți, duc rocă la ba
raj I

Și iată, în sfîrșit, barajul...

de dinamită Cm mai tînirS familie constituit! 1» Lotru : mecanicul Ovidiu Cristu. 
reinu și laboranta Ileana, de duminică, tot Cristureanu.

Artificierul Ion Anghel execută buratul ultimului calup

sau la comună ?
ideilor sale. Se observă astfel, 
în ultima vreme, o deplasare 
a accentului într-o singură di
recție, o mutare a centrului de 
greutate de la comună către 
județ. Termenii în care mi se 
vorbea despre existența aces
tui fenomen nu însemnau însă 
numai o recunoaștere neputin
cioasă a lui, ci trădau dorința 
de a interveni pentru modifi
carea lucrurilor, însemnau, 
așadar, frămîntare.

— Una din explicațiile posi
bile, încerca să urce pe firul 
cauzelor secretarul cu propa
ganda al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al U.T.C., 
Ioan Măierean, cred că este 
aceea că, imediat după înfiin
țarea județelor, noi am pornit 
foarte avîntați să dovedim ce 
sîntem în stare. Procesul era 
firesc, exista o anumită impe
tuozitate a începutului, dar am 
scăpat într-un fel din vedere 
că scutim în felul acesta co
munele de unele din datoriile 
lor.

Afirmația, deși adevărată, 
nu explică decît în mică mă
sură fenomenul. E mai greu 
de înțeles de ce lucrurile con
tinuă și acum în același ritm, 
deși începutul a rămas de mult 
în urmă. La Bistrița-Năsăud 
se înregistrează, într-o perioa
dă foarte scurtă, un mare nu
măr de acțiuni de amploare, 
începînd cu festivalurile cul- 
tural-artistice și încheind cu 
concursurile și olimpiadele pe 
meserii, care urmează să apa
ră, din nou sau pentru prima 
oară, și în toamna aceasta : o 
consfătuire a mecanizatorilor,

In amonte — primul strat de 
anrocamente în grosime de 
peste un metru înaintează vizi
bil. O linie albă de var pe coas
tele munților din preajmă jalo
nează grosimea celui de al doi
lea. In batardou se execută lu
crări de curățenie și pompaje. 
„Ritmul, prinde a-ți răspunde 
tînărul de pe foreza de serviciu, 
dar nu-i nevoie să continue ca 
să înțelegi ce vrea să-ți spună. 
Ritmul barajului îl dau ei, sau și 
ei, cei de aici, de la injecție; el, 
Gabriel Ciubotaru, mecanicul 
care la 19 ani poate lucra cu 
toate tipurile de foreză existente

înainte de a-ți spune că
este secretarul organizației U.T.C. 
de la baraj, Dorel Frăsincaru 
ține să amintească: „Sînt din 
Tîrlișiua, dintr-un sat cu Liviu 

Rebreanu".
în șantier, și ei, cei doi frați 
ai săi, Marin și Gheorghe, veniți 
mai de curînd la Lotru, dar stă- 
pînind la fel de bine meseria. 
Și Ion Paraschița, care a lucrat 
la Bicaz, la Piatra-Neamț, pe Va
lea Bistriței și din 1961 la Por
țile de Fier.

★
Secretarul comitetului coordo

nator UTC, Petre Gras, cel care 
fusese secretar U.T.C. și la Ar- 

o olimpiadă și o consfătuire a 
tehnicienilor agronomi, o alta 
a pomiculitorilor și viticultori
lor. Toate concepute și desfă
șurate de comitetul județean 
U.T.C., la care comunele nu 
au decît un singur rost 1 acela 
de a participa.

— îndeosebi în domeniul ac
tivității culturale și sportive 
se pare că sînt prea multe 
competiții pornite de la cen
tru, preciza și Iosif Tișa, șeful 
secției organizatorice de la Co
mitetul județean Sălaj al

CENTRUL DE GREUTATE
AL ACTIVITĂȚII U.T.C. (I)

U.T.C. Nici nu se termină bine 
una, că se și inițiază alta.

— Noi vom continua totuși 
asemenea acțiuni, era de păre
re primul secretar de la Bis
trița-Năsăud, Augustin Ma- 
teuț. Nu putem în nici un caz 
renunța la ele.

Și are, bineînțeles, perfectă 
dreptate. Nici nu cere nimeni 
să se renunțe la aceste bunuri 
cîștigate; nu ne putem plînge 
acum de ele după ce, nu cu 
prea multă vreme în urmă, ne 
plîngeam de absența lor. Dacă 
nu sînt, totuși, cam multe, asta 
e o întrebare care ar putea fi 
pusă și ar cere ca răspuns un 
mai mare spirit de discernă- 
mlnt în conceperea și organi
zarea lor, o corelare mai te

geș, e prezent la discuție. Iși 
freacă mîinile, îl vedem supărat, 
ar vrea să facă ceva, dar ce-ar 
putea face mai ales aici și acum ? 
Necazul inginerului șef al șan
tierului „Baraj" îl depășește.

— Ah, dacă aș mai avea cel 
puțin o sută de oameni! Atunci 
să stăm de vorbă, altfel ar 
merge cu planul...

Nu-i vorbă, chiar dacă-i supă
rat inginerul nu dramatizează. 
Lucrările se desfășoară și aici 
mulțumitor. De la rămînerea în 
urmă față de grafic din primă
vară s-a făcut un salt serios. In 
subteran, la captări sînt brigăzi 
compacte mai vechi, treaba 
merge mai bine. Lucrările de la 
suprafață sînt cele care dau bă
taie de cap. Lipsa de brațe de 
muncă afectează aici serios rit
mul.

— Ne-am mai cîrpit noi, măr
turisește inginerul. Ca să pregă
tim turnarea am mai luat de 
ici, de colo, un om — doi, după 
cum erau urgențele, dar merge 
greu așa. In subteran oamenii 
sînt numărați. Dacă iei doi oa
meni din front se cunoaște și 
apoi nici cu galeriile n-avem 
voie s-o lăsăm mai moale. Nu
mai o sută de oameni încă și...

— Cam cinci sute, calculează 
cu voce tare secretarul.

Știe și el că inginerul are drep
tate ; aici la baraj nu-i ca dincolo, 
la Ciunget, la Voineasa. Aici e 
mai dificil. Trebuie să vină patru 
ca să rămînă unuL

— Am găsit, chiar de cinci 
sute era vorba. Trebuiau să vind. 
își ridică în sfîrșit secretarul 
U.T.C. ochii de pe carnetul pe 
care-l răsfoise t<rt timpul. Iată, 
era prin aprilie.

Și începe să povestească cum 
atunci la începutul primăverii 
venise pe șantier un activist 
U.T.C., își are notat undeva și 
numele dar nu-l găsește momen
tan, cum discutaseră atunci îm
preună cu directorul general 
Cocoș, cum îi repartizaseră pe 
șantiere — și barajul nu fusese 
uitat, firește — pe cei cinci sute 
de tineri pe care organizațiile 
U.T.C. din mai multe județe 
aveau să-i îndrume spre șantierul 
marii hidrocentrale de pe Lotru. 
Vor sosi, precizase atunci acti
vistul, pe data de 1 mai, dar în 
urma obiecției directorului s-a 
stabilit că ar fi mai bine după 
cele două zile de sărbătoare, prin 
6—7 mai, ca să poată fi primiți 
cum se cuvine. Au trecut săr
bătorile, au mai trecut cîteva 
luni de-atunci. Activistul U.T.C. 
n-a mai venit pe șantier, dar 
nici despre cei cinci sute de

meinică cu necesitățile reale 
ale unei comune sau alteia, 
pentru a nu antrena comunele 
in desfășurarea lor pur și sim
plu după criteriul strigării ca
talogului.

Problema care se pune cu 
adevărat și este, se pare, de 
cea mai mare importanță, e 
alta. „Aș zice că și acțiunile 
noastre, din cauză că sînt mai 
mari, Ie ascund pe cele mici, 
în ghilimele, care nu se mai 
văd deloc**, adăuga tot atunci 
tovarășul Mateuț. Și de data 
aceasta ,nu mi se mai pare că 
lucrurile stau întrutotul așa. 
Dincolo, la Sălaj, primul secre
tar al județenei U.T.C., loan 
Moraru, ajungea tot în preaj
ma aceleiași concluzii cînd' a- 
firma i

— Noi am încercat să luăm 
pe cont propriu unele acțiuni 
pentru a oferi comunelor niște 
modele, niște exemple bune de 
continuat. Ele însă nu mai 
completează golurile și așteap
tă tot de la noi continuarea.

Vina nu este însă numai a 
comunelor dacă se lasă mai 
greu antrenate în circuitul ini
țiativei, ci aparține în egală 
măsură județului. Acesta nu 
se limitează, de multe ori, nu
mai la acțiunile „mari", care 
să fie într-adevăr „modele" 
chiar cu riscul că ar putea as
cunde pe cele „mici" ți „mo
deste" ale comunei. Uneori 
tocmai aceasta e exagera
rea de care nu s-a putut 
feri comitetul județean, că

„Ritmul depinde de fiecare din noi", iți spune toți eei 
de aici vrînd parcă să-ți dea a înțelege că trebuie să-i lași 
in pace, că ofensiva lor e de durată, că n-au vreme de inter

viuri...

tineri a căror sosire o anunțase 
nu s-a mai primit nici o veste.

— O sută măcar, repetă ca 
un laitmotiv inginerul șef... Mai 
ales acum, cînd avem și aici 
școală de calificare în toate me
seriile...

Secretarul U.T.C. nu poate 
face nimic, aici și acum. Pro
blema șantierului — „Baraj" îl 
frămîntă însă. „Poate chiar în 
județul nostru gîndește el cu 
voce tare, cu siguranță... „E mem
bru al comitetului județean. Va 
ridica chestiunea. N-a făcut-o 
pînă acum. Regretă. Nu-i tîrziu 
însă. O acțiune concretă în fie
care organizație ar fi soluția.

La baraj, sus la Vidra, acolo 
unde lucrează cîteva sute de 
tineri mai sînt încă locuri și 

se amestecă ți în treburile 
mai mici, care țin de bucătă
ria fiecărei comune, și vrea 
nu numai să dea sfaturi și a- 
jutor, ci să coordoneze el to
tul, ajungînd astfel să se sub
stituie atribuțiilor firești ale 
comitetului comunal U.T.C., să 
înlocuiască treptat munca a- 
cestuia cu munca sa. La Teaca 
(Bistrița-Năsăud) s-a orga
nizat nu de mult un fel de 
concurs — montaj literar „Ro
mânia în vers și cînt“. Textul, 
am aflat, și bibliografia, fuse
seră expediate de comitetul 
județean U.T.C., care obișnu
iește să trimită din cînd în 
cînd asemenea montaje sau 
simpozioane în mai multe co
mune din județ. Comitetului 
comunal nu-i mai rămîne > deci 

decit să le organizeze. N-ați fi 
putut întocmi dv. totul sin
guri, nu aveți profesori care 
să lucreze un montaj ?, am 
vrut să știu. Ba da, cum să 
nu, dar dacă îl trimisese ju
dețul... L-au acceptat și l-au 
făcut. La Sălaj, comitetul ju
dețean U.T.C. a avut ideea or
ganizării unor conferințe și 
expuneri pe teme politice. Dar 
nu s-a mulțumit să stabilească 
o tematică și, eventual, cîteva 
trimiteri bibliografice, s-ă gîn
dit să întocmească tot el și 
textele și să ie tragă la șapi- 
rograf, așa că în fiecare lună, 
fiecare comună primește cîte 
o conferință identică iar comi
tetul comunal U.T.C. nu face 
altceva decît să o plimbe prin 

pentru alții. „S-o afle numai, își 
dă cu părerea inginerul, invo- 
cînd ca argument .întreaga sa 
experiență, și vor veni".

N-a mai adăugat, dar a lăsat 
să se înțeleagă: „numai de s-ar 
face ceva mai repede..."

★
Ritmul e aici și duminica cu- 

vîntul de ordine, și ritmul bara
jului mai ales, e lucrul la care 
se raportează toți. Barajul, se 
pare, e pentru cei de aici, de la 
Lotru, cea mai adecvată unitate 
de măsură a eforturilor în lupta 
lor cu natura: un munte creat 
de mina omului.

Patruzeci și cinci de pușcă
turi vesteau duminică, cum fac 
pușcăturile de fiecare zi, o nouă 
victorie.

toate organizațiile sale. La 
Ileanda (Sălaj) mi s-ău înfăți
șat. printre altele, două cifre î 
15 hectare — suprafața ame
najată de tineri pentru irigații 
și 6 ha. — suprafața plantată 
cu puieți. Dar angajamentele 
stabilite inițial fuseseră mult 
mai mici, 5 hectare și respec
tiv 3 pentru că așa hotărîse 
județul, după cum avea el ci
frele, la județ. Și abia mai 
tîrziu tinerii au văzut că pu
teau face mai mult. Prin ur
mare, nici măcar în acțiunile 
de muncă patriotică comune
le nu sînt lăsate să-și stabi
lească singure angajamen
tele, chiar dacă în mod fi
resc, ele își cunosc mai bine 
posibilitățile ; și aici județul 
simte nevoia să se impună 
autoritar : atît și atît, de aici 
pînă aici I Așa se explică și si
tuațiile cînd inițiativele comu
nei, atunci cînd se ivesc, nu 
sînt ascultate cu aceeași ure
che atentă și nu găsesc ecoul 
pe care îl au, totuși, ideile ju
dețului în comună. Județul 
are. desigur planurile sale, 
mari sau mici, și pierde din 
vedere că are datoria să le 
încurajeze și pe cele ce por
nesc de jos. Undeva în județul 
Bistrița, un comitet comunal 
U.T.C. ar fi vrut să organizeze 
o întîlnire a intelectualilor din 
cîteva comune învecinate, la 
care să fie invitat un om de 
știință, un istoric, cineva de 
renume din Cluj. Pentru așa 
ceva avea nevoie, fără îndoia
lă, de un sprijin care i s-a și 
promis cu fermitate. încreză
tor, secretarul și-a înscris în- 
tîlnirea în programul de acti
vități pentru trimestrul I și a 
așteptat. Din trimestrul I, ac
țiunea a trecut în al doilea, tot 
ca proiect, apoi în al treilea, 
iar sprijinul județului conți-

(Urmare din pag. I) 

tinerii concurenți au încer
cat să definească portretul 
lucrătorului din comerț. S-au 
făcut aprecieri de către ju
riile prezente în fiecare local. 
Dar cea mai elocventă probă 
o constituia paginile acope
rite în cartea de impresii de 
cel mai complex juriu — 
publicul consumator. O ade
vărată sinteză a ceea ce aș
teaptă cetățeanul care intră 
în restaurant și dorește să 
fie servit „ca la carte". Re
producem cîteva notări, lua
te la întîmplare din caietele 
constituite special în acest 
sens.

„Serviciul este ireproșabil, 
executat cu mult bun simț, 
atent, dar fără slugărnicie !** 
(restaurantul „Moldova", 
pentru tinerii din județul 
Neamț). „Deservire exempla
ră. Foarte mulțumit Dacă 
se notează comportarea tine
rilor care ne-au servit dau 
calificativul „foarte bine" 
pentrii vasluieni", (localul 
„Moldova"). „Maniera de de
servire a ospătarului din Ba
cău ne obligă să apreciem 
tonul, timbrul, exprimarea 
corectă care ne-a făcut să 
ne simțim foarte bine. Un 
adevărat artist-culinar" (res
taurantul „lașul"). „Vrem să

DE CE PROBLEMELE

(Urmare din pag. I)

— în acest an ne-am angajat 
să reducem și am redus cu 5 lei 
cheltuielile de 1000 lei produc
ție marfă.

Inexact. Informația secretaru
lui U.T.C. Simon Ianoș este de
parte de adevăr. Nu sjSau redus 
decât cu 3,5 lei.

Despre economisirea de fire nu 
prea știe.

— Cred că... Oricum... Am au
zit că stăm bine.

Lipsa de informare devine însă 
și mai evidentă atunci cînd dis
cutăm despre dezvoltarea în per
spectivă a întreprinderii.

— în viitor — ne spune tova
rășul Simon Ianoș — se va con
strui încă o aripă... Va arăta foar
te frumos întrucît va fi supra
etajată.

Cum a ajuns secretarul oomite- 
tului U.T.C. la astfel de părere 
în contradicție flagrantă cu reali
tatea ? în ședințele comitetului 
de direcție — al căror invitat 
permanent este, nu s-a luat nici
odată în considerație o astfel de 
supoziție. Acolo s-a abordat în 
altfel posibilitatea măririi capaci
tății de producție a fabricii și a- 
niume prin mai buna folosire a 
spațiilor existente.

Ne-am gîndit atunci că dacă 
secretarului comitetului U.T.C. 
coordonator îi sînt puțin cunos
cute problemele esențiale care, în 
această perioadă, frămîntă între
prinderea, s-ar putea ca situația 
să fie alta la nivelul grupelor. 
Aici, în contactul nemijlocit cu 
producția, depășirea consumurilor 
de materiale poate să îndemne 
organizația la acțiuni mai concre
te. Dar,

CONSUMURILE SPECIFICE? 
DESPRE ASTA... NU ȘTIM NI
MIC

In secția mașini circulare I e- 
fectuăm un sondaj asupra modu
lui în care tinerii își cunosc sar
cinile de producție, ceea ce au ei 
de îndeplinit, ceea ce revine sec
torului în oare lucrează. Insistăm 

nua să cocheteze cu așteptările 
celor de la comună. „Am s-o 
trec și în programul pentru 
trimestrul IV, îmi spunea se
cretarul, dar de data asta mă 
voi duce eu singur la Cluj să 
caut invitatul**. Și probabil că 
de data asta vor fi mai multe 
șanse de reușită.

După cum se vede, lipsa de 
inițiativă a organizațiilor co
munale, pasivitatea cu care 
așteaptă totul, nu sînt singu
rele argumente, care dovedesc 
deplasarea accentului către ju
deț. Această posibilitate, mai 
mult sau mai puțin evidentă, 
dar încriminată pe drept cu- 
vînt de toți activiștii pe care 
i-am întrebat, nu a apărut din 
senin, ci datorită faptului că 
aceiași activiști le-au obișnuit 
să aștepte totul de la ei, iar 
acum comunele nu fac decît 
ceea ce au fost învățate. Do
rința comitetului județean 
U.T.C. de a conduce el totul, 
de a gîndi în locul tuturor or
ganizațiilor sale îl duce inevi
tabil la substituirea atribuții
lor, la înlocuirea unei activi
tăți specifice fiecărei organiza
ții cu o alta, raportată în an
samblu la întregul județ. E 
drept însă că nici încercări de 
inițiativă nu se observă cu 
prea multă insistență în rîndul 
comitetelor comunale U.T.C. 
Mai curînd se poate spune că 
și acestea, la rîndul lor, își 
transferă îndatoririle proprii 
la verigile de mai jos, la orga
nizațiile din sate, prelungind 
astfel ierarhic fenomenul zig
zagului pe care îl face centrul 
de greutate al activității prin 
alte locuri decît în cele în care 
ar trebui să se afle.

Dar despre aceasta, în arti
colul următor.

subliniem deservirea irepro
șabilă, atenția mare față de 
consumatori — calități vizi
bile la ospătarii din Galați".

Aprecierile, uneori conci
se, alteori întinse pe pagini 
întregi, cu adresă pre- 
cisă sau făcute în grup, t 
au atestat nota de se
riozitate în care s-a desfă
șurat «oroba practică a 
concursului, buna pregătire 
profesională a concurențelor. 
Dar, cum în finală trebuia 
să se dea permis de liberă 
trecere doar unui singur re
prezentant al fiecărui județ, 
juriile au fost obligate să 
opereze selectiv. Astfel au 
rămas pe scena concursului 
doar Gheorghe Aftanase 
(Iași), Dumitru Anicăi 
(Neamț), Adriana Barbărasă 
(Vaslui), Mihai Bobîmac 
(Bacău), Nicolae Huțapu (Su
ceava), Marcel Dimofte (Ga
lați) ordonați în această or
dine do proba teoretică, din 
păcate nesemnificativă prin 
modul do desfășurare.

Câștigători sau nu, partici- 
panțH la concursul organizat 
de cele două comitete jude
țene alo U.T.C. Iași și Ga
lați, au demonstrat că „simt 
meseria". Aceasta ne și face 
să reoomandăm perpetuarea 
ideii, slujită însă corespun
zător pe plan organizator.

îndeosebi asupra acelora care prin 
firea lucrurilor se leagă de defici
ențele semnalate.

— Eu știu — ne informează 
Maria Petra — că trebuie să fao 
280 de perechi de ciorapi în 8 
ore. Cît bumbac trebuie să con
sum pentru o pereche ? Cît mai 
puțin. Dar cît anume ? Asta...

— Procent de rebut ? se miră 
Maria Bena. Nu m-i s-a spus ni
mic. Atîta este — cît este (! ?).

— Planul de producție al secți
ei ? II știe tovarășul maistru — 
ne recomandă Elena Munteanu.

Fără nici o excepție, oricît am 
extins aria de investigație, răs
punsurile au fost identice. Nu 
știu, nu mi s-a spus, adresa- 
ți-vă....“ Ne așteptam ca măcar 
cei oare, aici, la secția mașini 
circulare I au mandatul de a an
trena masa de tineri la îndeplini
rea sarcinilor de producție, res
pectiv membrii biroului grupei 
U.T.C., să fie mai bine informați, 
să cunoască în detaliu problemele 
actuale ale compartimentului în 
care-și desfășoară activitatea. 
Prezumție infirmată. Asemeni ce
lorlalți, Victoria Igna, membră a 
biroului grupei U.T.C., nu-și cu
noaște nici propriile îndatoriri 
ce-i revin în calitatea de munci
toare, pentru a nu mai vorbi de 
ode ale secției sau fabricii.

— Știți, eu sînt elevă la seral. 
Nu prea am timp...

Este, în aceste condiții de mi
rare faptul că — așa cum preci
zam — curba consumurilor spe
cifice continuă să crească micșo- 
rînd beneficiile pe care întreprin
derea are posibilitatea să le ob
țină ? Secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator caută o expli
cație :

— întrucît tinerii participă la 
ședințele de producție organizate 
de către comitetul sindicatului, 
n-am considerat necesar ca și noi 
să ne ocupăm prea mult de ace
leași probleme.

Dar care să fie, atunci proble
mele aflate în atenția organizației 
U.T.C. din fabrică, a comitetu
lui ei coordonator ?

— In acest an a avut loc un 
concurs cu tema „Cel mai bun 
tricoter".
Atît și nimic mai mult. Singura 

acțiune. Faptul că la începutul 
anului a intrat în funcțiune o 
secție nouă, că permanent utila
jele vechi sînt înlocuite cu altele 
noi, că pe poarta întreprinderii a 
intrat un mare număr de tineri, 
că nu toți indicatorii de plan se 
realizează, nu le trezește nici un 
fel de interes, nici un fel de pre
ocupare. Tîrziu, la capătul discu
ției, secretarul comitetului U.T.C. 
coordonator speră că de proble
mele majore ale întreprinderii se 
ocupă șeful comisiei social-profe- 
sionale. Acesta, la rîndul lui, le-a 
lăsat însă în grija secretarilor de 
grupe U.T.C. Dar aici situația 
am văzut-o.

Și iată, așadar, răspunsul la în
trebarea pe care ne-am pus-o în 
legătură cu activitatea săracă a 
organizației U.T.C. de la Fabrica 
„Sebeșul", a comitetului său co
ordonator, iată deci de de paleta 
de preocupări a acestui colectiv 
ce numără aproape 1 200 de ute- 
ciști este extrem de restrînsă, iată 
de ce și acele puține acțiuni pe 
care le inițiază trezesc puțin inte
res, au slabă eficiență... Căci cum 
ar putea fi altfel lucrurile în con
dițiile în care problemele majore 
ale întreprinderii sînt doar parți
al și problemele organizației 
U.T.C., cînd comitetului său co
ordonator îi sînt străine punctele 
de intervenție, deficienăele asupra 
cărora trebuie să insiste pentru 
remedierea lor ?

La începutul anului, organiza
ția U.T.C. din Fabrica de cjoj 
răpi „Sebeșul" s-a angajat să 
contribuie din plin la îndeplinirea 
sarcinilor economice ale întreprin
derii, și-a stabilit domenii concre
te de acțiune, și-a fixat direcții 
precise de intervenție. N-a venit 
însă timpul ca aceste intenții a- 
firmate atunci să devină fapt îm
plinit ca preocupările întreprinde
rii să-și găsească ecoul cuvenit în 
ansamblul preocupărilor organiza
ției U.T.C.?
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Subscriem, în finalul aces
tui aspect al problemei (N. A. 
Capitolul începe cu prima pa
gină — „Elevul și cartea" — 
apărută în numărul 6 350 
al ziarului nostru), la opi
nia unor universitari, oameni 
de știință, care — solicitați 
să-și exprime opinia „de ce 
sînt rămîneri în urmă la dis
ciplina literatură", — ne-au 
răspuns : Pentru că astăzi, în 
epoca atracției irezistibile pen
tru știință și tehnică, care 
magnetizează mai cu seamă 
tineretul, o disciplină umanis
tă cum este literatura va fi 
studiată și îndrăgită în conti- E nuare și va trebui să fie — 
numai dacă va fi oferită elevi
lor de dascăli eminenți, de un 
corp, didactic de elită. Liceul 
trebuie să trădeze ambiții de 
asemenea factură.

Lucrurile au fost împinse 
pînă acolo — du cu inten
ție, evident, ci lăsate să a- 

| jungă — incit clasele umane 
I s-au transformat în cenușe-
■ resele liceelor. In loc să se 
| constituie pe criteriul aptitu- 
I dinilor și al dorinței de a ac- 
I centua studiul literaturii, căci 
I pe studiul literaturii se pune 
| temei în acest tip de clase, 
j clasele umane se formează a-
■ deseori din rămășițe ; adică, 
I din 'rîndul elevilor care nu 
I sînt buni la real, nu vor să 
J facă matematica, ci pur și 
I simplu să termine liceul ; ca- 
I tegoria elevilor mediocri și 
I submediocri își găsește refu- 
I giul aici, în clasele umane.

Uneori compromise, clasele 
umane nu atrag nici pe elevii 
care ar dori, din pasiune, să 
vină aici. Și aceștia preferă 
realul unde, după afirmația 
tuturor, „se face carte", deci 
și literatură. Situația aceasta 
nu este numai simptomatică, 
ci devine tipică. Procentual,

j & P“

cu o oarecare aproximație, în- 
trucît ne orientăm după răs
punsurile primite de noi, nu
mai 20 la sută din numărul 
elevilor claselor umane optea
ză să le urmeze din dorința 
expres formulată de a accen
tua studiul în domeniul uma
nist. Restul îl formează acei 
cărora le este perfect egal ce 
studiază.

Ne întrebăm : din moment 
ce se experimentează forma
rea unor clase speciale pentru 
elevii cei mai dotați la anu
mite discipline, de ce s-a făcut 
de la început discriminarea și 
s-au format doar clase cu pro
fil științific ? Vîrfurile școla
re, cu dorință și înclinație pen
tru studiile umaniste, ar fi 
meritat un tratament similar 
cu al matematicienilor, bună
oară. Nu cumva conceptual, 
de la nivelul forurilor de în- 
vățămînt specializate, se face 
prea puțin în sensul cîștigării 
din terenul pierdut pentru stu
diul și formația umanistă a 
elevilor ?

o-ȘCOALA II
RIENTEAZĂ PE 
ELEVI MAI 
MULT SPRE ȘTI
INȚĂ

lucrurile a- 
curmezișul 

Ar fi de-a 
în zilele

Nu răsturnăm 
șezîndu-ne de-a 
epocii, retrograd, 
dreptul aberantă 
noastre afirmația că școala nu
trebuie Să cultive, nu trebuie 
să încurajeze interesul elevi
lor pentru știință, și chiar în 
primul rînd pentru știință. 
Sîntem de acord, trebuie s-o 
facă, dar cu multă grijă, să 
nu cedeze, cînd nu trebuie ce
dat, tendinței de a uniformi
za, treptat, pregătirea elevilor.

DE CE ? —din punct
de vedere al familiei

A.'__ ‘______ ■■ A'».- WAA.A

noștri, nu 
decisiv al 
stimulator 
interesului

Elevii, subiecții 
recunosc nici rolul 
familiei ca factor 
în dezvoltarea 
pentru lectură. Numai un pro
cent de 19,66 la sută din su
biecți declară că „după exem
plul și din îndemnul familiei 
citesc mult și continuu". Rea
litatea este, intr-adevăr, aceas
ta. Familia nu se dovedește 
suficient de cointeresată în 
lecturile propriilor copii. Chiar 
și faptul că numai 104 din 
cei 448 subiecți declară că-și 
procură cărțile din biblioteca 
familiei, alimentată de familie 
— spune foarte mult. Un son- 

rîndul unor 
cu întreba- 
sumă fixă, 

cît de mică, 
cărților

daj „ad-hoc“ în 
părinți de școlari 
rea „rezervați o 
lună de lună, ori 
pentru cumpărarea 
familiei ? Acordați copiilor o 
anumită sumă de bani desti
nată procurării unor cârti neu
tru biblioteca lor personală ?“ 
ne-a condus la răspunsul — 
cu foarte mici excepții — „nu, 
nu procedăm astfel".

cută prin intermediar, acesta 
fiind părintele.

Am făcut paranteza, abătîn- 
du-ne de la subiectul ca atare, 
„Elevul și cartea", întrucît 
este foarte important să pre
cizăm de unde începe pasiu
nea pentru lectură, cînd tre
buie să intre cartea în circui
tul preocupărilor- omului, dacă 
vrem să rămînă definitivă și 
constantă în viața lui, chiar 
și atunci cînd cartea nu mai 
apare ca obligație de orar 
școlar. Intenția a impus un 
sondaj privitor la factorul fa
milie în orientarea lecturilor 
elevilor.

Pînă la un moment dat, 
exact pînă la începutul studi
ilor liceale, familia impune 
propriilor copii o pregătire 
școlară integrală. Deducem a- 
ceasta măcar din cerința ca 
elevii să aducă acasă 
mari la toate 
învățămînt, 
că lucrul este 
bil. Din clasa 
cu seamă,
se face prima opțiune de spe
cializare, optica familiei se 
schimbă. Părinții — și procen
tul lor este extrem de 
se delimitează, își 
cîmpul de pretenții. Au ce
rințe maxime de la propriii 
copii numai în ceea ce privește 
însușirea unei singure disci
pline de învățămînt ori a unui 
grup de discipline —• evident, 
cu precădere științifice. A ex
tinde acest maximum de ce
rințe asupra tuturor discipli
nelor școlare, este considerat, 
din capul locului, de dome
niul imposibilului. Argumen
tul „supraîncărcare" și „evita
rea ei" stă de pavăză pentru 
păsuirea copiilor de la efor
turi echilibrat distribuite pen
tru tot ceea ce se predă la ore.

IN FA- 
MODĂ, 
DISCI- 
CARE 

POARTĂ".

note 
disciplinele de 

considerîndu-se 
realmente posi- 
a IX-a și, mai 

dintr-a X-a, cînd

IN GENERAL 
CARTEA LITE
RARA INTRA 
TIMPLĂTOR 
CASA

IN
IN

Cumpărarea cărții 
regularitate, cu bani 
vați anume din veniturile fa
miliei, intră doar în obișnuin
ța constantă a acelor părinți 
pentru care cartea literară, 
lectura acesteia, fac parte din 
obligațiile profesionale.

Să luăm ur. al"; u.....ect. Am 
cerut părinților să precizeze 
partea lor 
cultivarea 
lor pentru 
ceasta de 
constatat - 
limitată. Părintele, la 
cînd el este, și trebuie să fie, 
mentorul spiritual al propriului 
copil, pasează această funcție 
televizorului, teatrului de pă
puși, cinematografului pentru 
copii. Copilului îi este, evi
dent, mai lesnicios contactul 
cu basmele copilăriei, cu căr
țile copilăriei „povestite" vi
zual de către asemenea mij
loace moderne, care nu supun 
la prea mult efort. Grabă, 
lipsă de timp, lipsă de răb
dare, credința că. din moment 
ce copiii lor s-au născut avînd 
în casă televizor, radio, au 
ocazia să afle tot ce trebuie 
aflat, să se întîlnească cu pri
mele elemente ale culturii și 
fără ajutorul lor direct? Poate 
o parte din aceste justificări 
sau toate la un Ioc, constituie 
motivul principal care dimi
nuează „amestecul" familiei în 
dirijarea lecturii copiilor. Evi
dent, toate justificările la un 
loc trebuie înlăturate, în inte
resul formațional al copiilor 
care au nevoie de o întîlnire 
foarte timpurie cu dificulta
tea cărții parcurse și înțelese, 
la îpceput pe calea lecturii fă
cute de părinți. Părintele tre
buie — o spun pedagogii, o 
spune experiența — să trimită 
copiii la școală, nu știind să 
citească, dar familiarizați cu 
cartea, prieteni cu cartea, 
chiar dacă lectura lor este fă-

cu 
rezer-

de contribuție la 
interesului copiilor 
lectură. Partea a- 
contribuție — am 

— este extrem de 
vîrsta

mare — 
restrîng

I
 EXISTĂ 

MILI1 O 
EXISTĂ 
PLINE

SE
ELEVUL MO
DEL E CEL 
CARE ȘTIE MA- 9 TEMATICĂ

Familia este gata să creadă 
că elevul exemplar este acela 
care știe matematica, este pre
gătit la disciplinele științifice, 
cu riscul că sînt frustrate cele
lalte discipline școlare. Să ac
ceptăm, deci, prototipul unui 
asemenea elev — elevul care 
în anii liceali se limitează și 
este în general orientat de fa
milie — și, am văzut, uneori, 
nevoit, chiar și de școală — 
spre însușirea exemplară a u- 
nei singure discipline.

Sigur, sîntem obligați să ad
mitem — pînă la o. anumită 
limită — că este un punct de 
vedere în pas cu cerințele 
epocii. Dar, în pregătirea pen
tru viață, alături de matema
tică, se situează cunoașterea 
și a altor domenii ale gîndirii 
umane, fără de care nu se 
poate construi viitoarea per
sonalitate. Ignorarea acestui 
adevăr, îndeobște cunoscut, și 
recunoscut cel puțin teoretic, 
creează pericolul sărăcirii spi-

rituale a celor care se for
mează azi pe băncile școlii.

Toate statisticile arată că 
lectura esențială se face în 
școală, în anii consacrați stu
diilor, că în timpul dobîndirii 
profesiei, în studenție, să spu
nem, și după dobîndirea pro
fesiei, practic, se citește mai 
puțin, mai puțin constant, mai 
puțin ordonat. Individul este 
la dispoziția aparițiilor de 
carte, lipsit de factorul îndru
mător, el se înscrie în circui
tul modei, al cărților care, 
dintr-un motiv sau ‘altul, sînt 
în atenția opiniei publice sau 
a anumitor categorii de citi
tori la un moment dat. Ab
sorbit de obligații profesio-

nalc, sociale și familiale, omul 
nu mai are răbdarea lecturilor 
dificile, ci înclină spre cartea 
deconectantă, renunță la lec
turile asimilante și frunzărește. 
Și atunci ?

Școala are nevoie de părinți 
în postură de colaboratori. 
Deocamdată determinîndu-i să 
nu diminueze din timpul co
piilor pentru lectură. Am 
spus, deocamdată, întrucît 
acum familia, aici greșește 
esențialmente. Cu timpul, pu
tem să ne gîndim și la for
marea părintelui ca om capa
bil să completeze influența 
școlii pe planul îndrumării 
lecturii.

VÎRSTA DE ȘCOALĂ
VÎRSTA LECTURILOR

FUNDAMENTALE
Motto : ...non multa 

sed multum".
După ce am căutat să aflăm 

dacă se citește literatură, cît, 
cum, pe ce Ioc stă lectura în

bui să-I utilizeze la maxi
mum. întîi, pentru a așe
za lectura pe locul ce i se 
cuvine, apoi, pentru substan- 
țializarea lecturii, prin aceasta

de opțiuni a fost întrunit de 
cartea 'lui Irving Stone 
„Agonie și extaz" — 44 de su
biecți numind-o cartea prefe
rată. întrucît mi se pare ex
trem de interesant tabloul 
preferințelor, așa cum apare 
după întabelierea cărților ci
tate de elevi, transcriu titlu
rile care au întrunit pînă la 
zece opțiuni. La Medeleni — 
Ionel Teodoreanu : 36 ; Jeane 
Eyre — Ch. Bronte: 23;
Toate pînzele sus — R. Tu- 
doran : 22 ; Contele de Monte- 
Cristo — Al. Dumas : 22 ; Wi- 
netou — K. May : 22 ; Balta
gul — M. Sadoveanu : 19 ; 
Mizerabilii — V. Hugo: 18; 
Cei trei mușchetari — Al. Du
mas : 17 ; Enigma Otiliei — 
G. Călinescu : 17 ; Ion —
L. Rebreanu : 16 ; David Coop- 
perfield — C. Dikens : 16 ; Co 
liba unchiului Tom — B 
Stowe: 15 ; Pădurea Spîn-
zuraților — L. Rebreanu : 13 ; 
Frații Jderi — M. Sadoveanu : 
13 ; La răscruce de vînturi — 
E. “Bronte : 13 ; Spartacus

Giovagnolli: 12 ; Poezii — 
Eminescu : 12 ; Răscoala — 
Rebreanu — 12 ; Zece ne

gri mititei — A. Christie : 11 ; 
Roșu și negru — Stendhal: 
10 ; Vicontele de Bragellona 
— Al. Dumas : 10.

24 de titluri de cărți au fost 
numite între 9 și 4 ori in
clusiv, 19 titluri au fost nu
mite de către trei subiecți, iar 
256 de titluri apar amintite de

M. 
L.

au început să circule în colec
tivele școlare sondate (prin 
imitație, prin acel sistem de 
transmitere din mină în mină, 
cum se întîmplă de obicei). 
Dar, pe insula aceea presu
pusă refugiu și cu posibilita
tea de a lua o singură carte, 
cei 448 de subiecți duc toți, în 
afara celor care n-au răspuns, 
192 de cărți. Din nou nu aflăm 
„marea carte" sau „marile 
cărți" ale vîrstei liceale, care 
să fi întrunit sufragiul, dacă 
nu unanim, măcar majoritar, 
ori mediu. Procentul nu este 
nici pe de departe acesta. E 
drept, 50 dintre subiecți se în
tîlnesc în părerea că ar duce 
cu ei un volum din versurile 
lui Eminescu, 25 dintre elevi 
și-ar lua cu ei, explicabil, 
cartea lui D. Defoe „Robinson 
Crusoe" ; 18 subiecți, de data 
aceasta numai fete, ar duce 
pe insulă „La Medeleni" de 
Ionel Teodoreanu,

Cu ajutorul celei de-a 16-a 
întrebări privitoare la cartea 
hotărîtoare, concluzia se con
turează în întregime. Mai 
întîi, nu răspund decît 69 de 
subiecți ; numai aceștia au gă
sit din numărul de cărți citite, 
pe aceea care acum pot s-o 
numească cu rol hotărîtor în 
viața lor. Restul, în afara ce
lor care au evitat să răspundă 
prin cele două variante, de
clară că „n-au citit o astfel 
de carte". De aici, se pot des
prinde două aspecte, amîn-

vență ponderată și, în general, 
se constată că este acceptată 
doar cartea de aventuri real
mente bună. Ba, mai mult, la 
întrebarea nr. 24, care cerea 
numirea a trei titluri de cărți 
oare n-au plăcut lectorilor- 
elevi apar, cu o suficient de 
mare frecvență, titluri de 
cărți de aventuri.

Ceea ce trebuie să constituie 
prilej de meditație și acțiune 
este faptul că ponderea pre
ocupării înclină spre cît 
se citește, neliniștile sînt pen
tru „criza de timp", pentru 
cînd se citește. Tehnicile mo
derne caută soluții moderne 
pentru o lectură rapidă. Nu 
pun sub semnul întrebării va
loarea unei metode care să ne 
ajute să ffitim mai repede, deci, 
mai mult, dar la vîrsta școlii

nu avem nevoie în primi 
rînd de lectura rapidă, juma 
listică, de inițiere, accelerat; 
La vîrsta aceasta se rosteșt 
ca un crez dictonul latii 
„non multa sed multum".

Elevul se află în etapa ini 
țierilor, cînd tot ceea ce fac 
înseamnă, trebuie să însemne 
cunoașterea vieții.

Mi se pare, așadar, că cee 
ce rămîne de făcut în esențs 
este îndrumarea lectorii, 
foarte bună îndruma; a lec 
turii încît ea să nu je frag 
mentată, împrăștiată, discon 
tinuă, ci integrală. Devine ab 
solut necesară elaborarea unu 
îndrumar sau a unor îndru 
mare de lectură, un fel d 
ABC-uri de lectură pe vîrste 
cicluri școlare, pe temeiul că 
rora și editurile să acționezi

BIBLIOTECA ȘCOLARĂ
0 INSTITUȚIE

DE PRESTIGIU
Cu ocazia unui interviu, 

Mircea Malița a fost întrebat 
de un reporter ziarului

Biblioteca liceului din Aiud

ocupațiile elevilor, pe ce Ioc 
ar trebui să stea avînd în ve
dere că ne referim la vîrsta 
expres consacrată formării 
culturii generale, nu este lip
sit de interes să secționăm 
conținutul lecturii elevilor așa 
cum ni-1 prezintă ei înșiși. 
Chestionarul nostru, din acest 
punct de vedere, a încercat un 
sondaj pe mai multe planuri, 
în final, el ne oferă imaginea 
unei situații de fapt, măsura 
în care subiecții se întîlnesc 
ei înșiși în aceleași concluzii 
ori se contrazic.

Intr-un studiu despre lec
tură, publicat de Adrian Ma
rino în septembrie 1968. în re
vista lașul literar, autorul 
împărțea lectura în „lecturi", 
compartimentare extrem de 
judicioasă, justificată și nece
sară. Compartimentarea res
pectivă subliniază că omul cu 
preocupări intelectuale abor
dează. pe traseul vieții sale, 
lectura-informativă, de cu
noaștere, instruire, documen
tare, personală și profesio
nală ; lectura-distracție, alun
gare a plictiselii, omorîrea 
timpului ; lectura-refugiu, 
compensație, evadare, visare ; 
lectura-cultură, instrument al 
memoriei și formației intelec
tuale prin acumulare, asimi
lare și sedimentare spirituală.

DE CE CITIȚI?
1) „Ca să mă distrez, soco

tesc cititul un divertisment:
— 34 răspunsuri;

2) „Ca să-mi completeze cu
noștințele" — 175 răspunsuri ;

3) „Dintr-o necesitate pro
fundă. fără o utilitate pre
cisă : pentru că-mi lipsește 
atunci cînd nu citesc" — 186 
de răspunsuri;

4) „Ca să nu mă simt prost 
în societate în ignoranța mea"
— 8 răspunsuri

5) „Citesc din plictiseală, 
cînd nu am altceva mai bun 
de făcut" — 11 răspunsuri.

Procentajul este fără echi
voc, subiecții înșiși, necunos- 
cînd nici ei accepțiile pe care 
le dau lecturii specialiștii în 
problemă, 
lectura 
latură 
pentru 
361 din 
declară 
să-și completeze cunoștințele’ 
(presupunînd că le comple
tează pe cele date de școală), 
sau că citesc „dintr-o necesi
tate profundă, fără o utilitate 
precisă, pentru că le lipsește 
cînd nu citesc." Lectura pri
mește atribute calitative cînd 
pentru un om ea atinge 
treapta necesității profunde, 
fără a se mai gîndi, neapărat 
la utilitatea precisă, lectura 
devenind reflexă și indispen
sabilă, — dar nu o lectură 
viciu — după ce a pornit de 
la necesitatea completării cu
noștințelor. Procentul de elevi 
care declară că citesc ca di
vertisment, ca să se impună 
celorlalți, să nu se simtă prost 
în societate ori din plicti
seală este mic.

în peisajul unei 
care mai mult de 
din colectivitatea 
chestionați, cum ne arată pro
centul ilustrat notat mai sus, 
o situează după altceva, și nu 
pe planul unu, faptul că atît 
cît citesc, citesc pentru pro- 

formație intelectuală, 
consider un cîștig, un 

bun pe care școala ar tre

și-au autodefinit 
și motivația ei ca o 

fundamentală, făcută 
sedimentări spirituale, 
totalul de 448 subiecți 
că citesc : „pentru ca .«•

lecturi pe 
jumătate 

de elevi

avînd în vedere ce alcătuiește 
acum, prin deducție din răs
punsurile obținute, lectura li
terară a elevilor din clasele 
de referință. „A citi pentru 
completarea cunoștințelor, 
dintr-o necesitate profundă", 
ar trebui să însemne, la elevul 
nostru, a citi exact ceea ce 
trebuie, deci a avea lecturi de 
bază, obligate, nu numai în 
sens didactic, ci în sensul în
dreptării spre esențe.

Dacă lucrurile ar sta astfel, 
am fi înțeles-o din indicațiile 
de cărți la întrebarea nr. 23 
care cerea elevilor să nu
mească trei din cele mai în
drăgite cărți citite în ultimii 
2—3 ani, cu o motivație per
sonală succintă „de ce". Or, 
ele arată altceva.

așa 
în- 
în- 
ale

serioase.
parte a 
citit încă 

și-ar

CARE SÎNT

CĂRȚILE 
PREFERATE ?
Sîntem departe de ideea 

uniformizării lecturii elevilor 
și în afara lecturii obligatorii 
prin programa școlară ; ținem 
pe deplin seama de realitate 
în necesitatea diversității de 
gusturi. Dar, dacă sîntem de 
acord că lectura acestei vîrste 
este o lectură-cultură, care, 
cum se preciza în studiul a- 
mintit „implică selecție, echi
valează cu formarea culturii 
clasice, fundamentale, prin 
texte nu facultative, ori în- 
tîmplătoare, ci indispensabile, 
esențiale", atunci avem drep
tul să 
mirea 
ferate 
cu o 
celeași 
titlurile 
turi substanțiale, 
subiecți nu confirmă părerea. 
Nu există o carte, din cele 
numite de elevi, care să în
trunească măcar procentul de 
25 la sută din preferințele de
clarate. Cel mai mare număr

presupunem că la nu- 
cărților citite și pre- 
trebuiau să apară, 

anume constanță, a- 
titluri de autori, iar 

să numească lec-
Cei 448

către un singur subiect, în to
tal, deci, 361 titluri de cărți 
preferate.

Tabloul preferințelor, 
cum apare din sondajul 
treprins, este departe de a 
truni calitățile obligatorii
lecturilor vîrstei consacrate a- 
cumulărilor fundamentale. Nu 
trag concluzia numai din răs
punsurile la întrebarea de mai 
sus, ci aduc pentru argumen
tare în plus ceea ce a rezultat 
din răspunsurile la întreba
rea nr. 4 : „DACA ATI PLE
CA PE O INSULA PUSTIE 
PENTRU MAI MULTA VRE
ME ȘI N-AȚI PUTEA LUA CU 
DV. DECIT O SINGURA CAR
TE, CE FEL DE CARTE AȚI 
ALEGE ?“ și nr. 24 : „Puteți 
cita vreo carte care a avut o 
influență hotărîtoare asupra 
comportării și felului de a 
privi lumea și oamenii 
N-avem iluzia unui răspuns 
definitiv, adică nu ne aștep
tam ca elevii să numească 
acele cărți care să le rămînă 
însoțitori pînă la sfîrșitul vie
ții pe o presupusă insulă pus
tie sau acele cărți hotărîtoare, 
tot pînă la sfîrșitul vieții, pri
vind puterea de influențare ; 
elevul se află pe traseul prim 
al lecturilor din care ar putea 
alege titluri întrunind calita
tea cărților unice. Intr-o ase
menea situație, după o lună, 
sau chiar o săptămînă, dacă 
aș fi repetat întrebările, bă
nuiesc că subiecții, adăugind 
alte lecturi, dintre care unele 
să le fi plăcut mai mult decît 
cele anterioare, mi-ar fi numit 
alte titluri, și nu i-aș fi acu
zat de instabilitatea preferin
țelor. Aceasta, din bunul mo
tiv că pînă la vîrsta maturită
ții maxime în lectură, există 
o fluctuație a „cărților de că
pătîi". Așa stînd lucrurile, la 
aceste două întrebări amintite 
mai sus, ca de altminteri, și la 
aceea care cerea desemnarea 
cărților preferate, citite în ul
timul timp, ar fi trebuit să 
aflăm măcar cîteva din „căr
țile de căpătîi" ale vîrstei din
te 15—18 ani; dacă nu „cărți 
de căpătîi" general recunos
cute, măcar acelea care s-au 
impus prin aparițiile editoriale 
din perioada în care am lan
sat chestionarul, ori cărți ce

două egal de 
această mare 
biecților n-au 
asemenea carte 
fi trist să fie așa — ori du ci
tit dar a trecut pe lingă ei ca 
o lectură oarecare. Avem la 
îndemînă, totuși, 69 de răs
punsuri afirmative. Ce tră
dează ele ? Din nou situația 
se repetă : 69 subiecți aleg 52 
de cărți hotărîtoare. Numai 
două cărți „Tess Duberville" 
de Dreiser și „Agonie și Ex
taz" de I. Stone întrunesc cite 
cinci opțiuni.

Să căutăm justificarea ta
bloului pestriț care trădează 
instabilitatea în lectură și să 
o detaliem. în general, pentru 
nici o vîrstă nu poate fi ac
ceptată o lectură în sine, dar 
mai ales aceasta nu poate fi 
acceptată în anii școlarității. 
La urma urmelor, nimeni 
n-are nevoie de lectură ca de
pozit al memoriei, ci de lec- 
tură-instrument formativ, ba
zată pe’ criterii selective. Per
sonal, dacă aș fi profesor, n-aș 
fi satisfăcut ca elevii mei să 
poată numi cărți citite, cărți 
preferate, dar să nu găsesc 
într-o clasă o anumită carte 
care s-a impus ca lectură pre
ferată pentru cel puțin jumă
tate din numărul elevilor, 
m-ar îngrijora dacă într-o 
clasă ■— cu atît mai mult în
tr-o colectivitate de aproape 
500 * ' ’
din 
sau

nostru: „Se poate, oare, re
proșa tineretului că nu ci
tește „Nu, a răspuns dom
nia sa. Mai degrabă i se poate 
reproșa că, adeseori, nu știe 
cum și unde să citească. După 
părerea mea, toți ar trebui să 
facă un stagiu de bibliotecă, 
să aibă capacitatea de a mintii 
cataloage de materii, deprin
derea documentară fiind mal 
importantă decît lectura pro- 
priu-zisă".

Nu vrem să facem abuz de 
contemporaneizare a lecturii, 
dar reconsiderările pe epocă 
sînt notabile și în ceea ce pri
vește locul și modul în care 
se desfășoară lectura.

De necrezut, dar însăși noua 
arhitectură a locuințelor a 
transferat locul de lectură în 
altă parte decît acasă. Robert 
Escarpit în lucrarea sa „La 
revolution du livre", apărută 
sub egida UNESCO, arăta, de 
pildă, că un apartament mo
dern nu poate îngădui astăzi 
o bibliotecă de mari proporții, 
limita fixînd-o la maximum 
200—300 de cărți. în plus, în 
extrem de multe familii, car
tea a început să fie cumpă
rată și în funcție de calitățile 
estetice ale acesteia, în mă
sura în care cartea procurată 
adaugă ceva la ambianța es
tetică a locuinței. Se pare că, 
într-adevăr, am depășit sta
diul marilor biblioteci de fa
milie, al bibliotecii integrale, 
colecție, care să se completeze 
nu numai prin librărie, ci și 
prin anticariat. Și atunci, tînă- 
rul trebuie îndreptat spre bi
blioteca publică ; în cazul ele
vului, spre biblioteca școlară.

CUM POATE FI 
D O B I N DITĂ 
CULTURA SE
LECTIVĂ?

de elevi — nu s-ar detașa 
lecturile citite, un autor 
autori preferați.

SÎNTEM
DEPARTE,
PĂCATE, IN CA
ZUL UNUI 
MĂR MARE
ELEVI, DE LEC
TURILE FUNDA
MENTALE, DE 
LECTURA- 
CULTURĂ.

ÎNCĂ
DIN

NU
DE

Ar putea exista prejudecata 
că genul de lectură preferată 
de elevi este cartea de aven
turi. în realitate, cartea de 
aventuri se citește cu o frec-

Cu timpul, sîntem siguri, 
calculatoarele vor fi ofician
tele operațiunilor selective și 
de ghidare în acest labirint, 
care se numește cultura gene
rală. Pînă atunci, însă, se 
poate aspira la o soluție mai 
modestă : însușirea acelei teh
nici simple de mînuire a căr
ții — care, din păcate, nu se 
predă în școli, tehnică ce con
duce, implicit, la selecții efi
ciente. După părerea mea, în 
clasa a IX-a liceală, atunci 
cînd se predă „Teoria litera
turii", sau poate mai tîrziu, 
cînd elevul capătă deja, „ro
dajul" lecturii, un număr de 
ore ar putea fi consacrate bi
bliografiei. Noțiuni din a- 
ceastă disciplină sînt facilitate 
doar studenților de la facul
tățile de filologie. Chiar dacă
— să presupunem prin absurd
— ar putea toți studenții să 
audieze cursuri de asemenea 
factură, tot n-ar fi rezolvată 
chestiunea. Am părerea că nu ■ 
în perioada studiilor superioa
re trebuie să se înceapă mînui- 
rea cărților de referință, prin 
intermediul cărora să se 
ajungă la surse, ci mult mai 
devreme, în școală. Cerem 
poate prea mult pentru pe
rioada de studii liceale ? Se 
poate argumenta că elevul 
este orientat prin programă, 
prin indicațiile programelor 
„ce să citească". Dar ce se va 
întîmplă cînd această orien-

tare exactă va lipsi, ce va 
face viitorul student în fața 
unui material bibliografic pe 
care el trebuie să-1 caute, dacă 
nu cunoaște instrumentele de 
documentare ? îl lăsăm pe tî- 
năr să intre în studenție, in
suficient pregătit pentru o e.S> 
tivitate intelectuală indepen
dentă, amenințat să cedeze fie 
materialului enorm pe care-I 
va străbate, devenind el în
suși bibliotecă portativă, fie 

• tentației de a se prevala de 
obligația lecturii ? Ajungem, 
vrem nu vrem, tot la un pro
gram disciplinator care ,_,.iclu- 
de, în primul rînd, deprinderea 
metodelor de a stăpîni biblio
teca.

Biblioteca și prin excelență 
biblioteca școlară nu a intrat 
însă în circuitul vieții elevilor, 
ca o necesitate constantă. 
Școala nu face oficiul de a o 
așeza în preocupările elevilor 
cu aceeași frecventă cu care 
vin, la școală. Școala nu dă 
încă elevului deprinderile 
vieții de bibliotecă, doar cite 
un profesor, mai întreprinză
tor și cu inițiativă, propune, 
cîteodată, în programul orelor 
sale de dirigenție vizitarea 
unor mari biblioteci și iniție
rea elevilor în acest sens. O 
asemenea activitate e lăuda
bilă, dar nu prin hibrizi putem 
cultiva o metodă. »

Societatea este interesată să 
facă cele mai bune investiții 
materiale și spirituale și pînă 
cînd științele vor ajunge să 
explice și să indice soluții 
care să determine cantitatea 
de cunoștințe, cantitatea de 
muncă și mijloace prin care 
omul se poate autoexploata 
pentru acoperirea cantității de 
cunoștințe cu o cantitate echi
tabilă de muncă, poate fi ins
tituit un sistem educațional 
prin școală, eventual prin 
crearea unor cabinete de stu
diu, experiment și îndru
mare a muncii intelectuale, 
încît elevul, aflat la începutul 
unei intense vieți intelectuale, 
să poată învăța din cele mai 
competente surse tehnica a- 
cestei munci. Elevul ar ea 
urma un curs, chiar dacă ar' 
avea ,un caracter facultativ în 
școală, de natură să-l intro
ducă în laboratorul unei acti
vități intelectuale pe potriva 
vîrstei sale și a solicitărilor la 
care este supus. (Deocamdată, 
însă, nu beneficiază de un 
asemenea curs complet — și 
nu de un capitol — nici cei 
care se formează să devină 
profesori). Sistemul nostru de 
educație se bazează, în șensul 
acesta, prea mult pe intuiția 
și flerul pedagogic al profe
sorilor, pe interesul elevilor, 
pe simțul părinților în des
cifrarea noilor sensuri ale teh
nicii învățatului, în echili
brarea eforturilor armonios 
distribuite între ceea ce inte
resează pe individ, ceea ce fo
losește și ceea ce nu folosește.

★
CULTUL PENTRU CARTE 

ESTE UN ATRIBUT CARE SE 
ÎNSUȘEȘTE DEFINITIV ÎN 
ANII DE ȘCOALA. Ceea ce 
am vrut să demonstrez în pa
ginile de față nu epuizează 
nici pe departe, cum anume 
se poate realiza un asemenea 
act educativ. Mi-am propus să 
clarific de ce lectura anilor de 
școală poartă o anume am
prentă, are o anume specifi
citate, care n-o lasă la dispo
ziția apariției de carte, a ac
tualităților, ci implică putere 
de a amîna pentru mai tîrziu 
ceea ce nu-i absolut necesar 
acum elevului. Liceul trebuie 
să aibă vanitatea să dea pro
fesorilor un material uman 
bine cizelat, oameni cu un 
lid echilibru intelectual. UnJh- 
semenea echilibru se dobîn- 
dește printr-o pregătire de 
cultură generală fundamen
tală, prin obișnuința de a citi, 
selecta, discerne critic, prin 
obișnuința de a trăi în bi
bliotecă, de a frecventa libră
riile, anticariatele, de a-ți în
soți întreaga viață cu cartea- 
valoare, aleasă cu severitate 
din miile care invadează, soli
cită, tentează.

Anchetă realizată de LUCRETIA LUSTIG

/



VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI Șl A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL OLANDEI

SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

Nzită protocolară la președintele 
Consiliului de Miniștri

(Urmare din pag. I) 

ofițeri superiori, ziariști români 
și străini.

Erau de față membri ai Am
basadei Olandei la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
ți Olandei.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Olandei, Piet J. S. de Jong, 
și ministrul afacerilor externe, 
Joseph Luns, au fost salutați 
cordial de premierul Ion 
Gheorghe Maurer și de minis
trul Comeliu Mănescu.

Au fost intonate imnurile de 
s'at ale celor două țări. Cei doi 
șefi de guverne au trecut în 
revistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport. Oaspeților le-au fost 
prezentate celelalte persoane ofi
ciale venite în întîmpinare. A 
avut loc apoi defilarea gărzii 
mii» ^re. Un grup de pionieri a 
oferit buchete de flori.

(Agerpres)

Primiri
la președintele 

Consiliului 

de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
lite România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni dimi
neața pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Vietnam 
la București, Hoarig Tu, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră.

★

In cursul zilei de luni, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București, Kim The Hi, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră.

La scurt timp după sosirea la 
București, președintele Consiliului 
de Miniștri al Olandei, Piet de 
Jong, și Joseph Luns, ministrul a- 
facerilor externe al Olandei, au 
făcut o vizită protocolară preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Dineu oferit
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit luni seara, în saloanele Pa
latului Consiliului de Miniștri, un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și a ministrului afa
cerilor externe al acestei țări, 
Joseph Luns.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale,

Luni după-amiază a sosit 
în Capitală, venind de la Var
șovia, o delegație guverna
mentală economică a Republi
cii Democrate Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, vicepremier al Guvernu
lui R- D. Vietnam.

Guvernele statelor socialiste 
semnatare ale Apelului de la Bu 
dapesta — Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Democra
tă Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia. Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor Sovi
etice Socialiste — au convenit să 
organizeze la Praga, la 30 oc
tombrie 1969, o consfătuire a mi
niștrilor afacerilor externe, pentru 
examinarea unor probleme lega
te de pregătirea conferinței gene- 
ral-europene.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială.

La întrevedere au luat parte 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. George Elian, am
basadorul României la Haga, pre
cum și Dirk van Eysinga, amba
sadorul Olandei la București.

de președintele 
de Miniștri
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, miniștri și membri 
ai conducerii hnor ministere și 
instituții centrale, oameni de ști
ință și cultură și alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc 
pe oaspeții olandezi.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, cei doi premieri au rostit 
toasturi.

In continaurea vizitei pe care 
o întreprinde în țara noastră, de
legația de activiști ai P.C.U.S. 
condusă de P. K. Sizov, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., șeful 
secției industrie ușoară și alimen
tară a C.C. al P.C.U.S., a avut 
convorbiri la Comitetele județene 
Argeș și Sibiu ale P.C.R.. și la 
Comitetul municipal Cluj al 
P.C.R.

La Consiliul de Stat a avut 
loc luni la amiază solemnita 
tea înmînării unor ordine și 
medalii cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a Editurii 
Politice.

Luni dimineața, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, a primit pe Yos
hio Doomori, vicepreședinte 
al Grupului parlamentar de 
prietenie Japonia—România.

(Agerpres)

ROTĂi

CORRIDA 
ACVATICĂ 

LA ARAD
Săptămina trecută, la Arad 

s-a disputat meciul de polo 
dintre echipa locală Vagonul 
și Progresul București, con- 
tind pentru penultima etapă 
a campionatului diviziei A.

După trei reprize, la sco
rul de 5—5, gazdele au în
cercat să rupă echilibrul din 
bazin cu ajutorul altor mij
loace decit cele sportive : au 
năvălit cu pumnii și cu pi
cioarele asupra adversarilor. 
Meciul s-a translormat în
tr-o încăierare la care au 
ținut să contribuie și specta
torii : care cu pietre, care eu 
sticle sau chiar cu bucăți de 
fier, au început să lovească 
jucătorii oaspeți (unul din ei 
a fost grav accidentat) și să-1 
amenințe pe arbitrul Norman 
(Timișoara) Terorizat, aces
ta și-a pierdut cumpătul și a 
găsit drept unică soluție 
continuarea meciului și fa
vorizarea arădanilor pentru 
obținerea victoriei. Dincolo 
de atitudinea (intr-o oarecare 
măsură explicabilă și scuza
bilă) a arbitrului Norman, 
dincolo de rizibilul situației 
(conflict inutil intre jucătorii 
unor echipe din mijlocul cla
samentului). ne apare de-a 
drepful intolerabilă âtît ne- 
sportivilatea flagrantă a jucă
torilor echipei gazdă cit și 
neglijența cu care organiza
torii (clubul Vagonul) au 
asigurat ordinea la acest 
meci (nu e pentru prima oară 
că aici se comit acte huliga
nice). Așteptăm răspunsul, 
dar mai ales măsurile ferme 
care se impun din partea Fe
derației Române de Natațle 
și a C.J.E.F.S. Arad !

O. NEGRU

„SPQRTUL DE MASĂ 

Ș I... M A S A E LEV I L O R“

NEVOIA DE SPAȚIU
...Să derulăm, deci, și ultimele 

secvențe ale incursiunii — raid 
pe traseele activității sportive 
de masă din școlile bucurește- 
ne.

...Stăm și privim și nu ne vine 
să credem. Pe un teren hîrtopit, 
cu praf, trei fete și doi băieți 
amețesc o minge de... fotbal. Ne 
aflăm în curtea Liceului nr. 33 
din Drumul Taberei (sectorul 
VII). întrerupem „miuța" și în 
dialogul care se prinde repede, 
dezlegăm enigma. Sînt 5 elevi 
din clasa a Xl-a D care au oră 
de educație fizică. Profesorul 
Ion Stănescu n-a venit la oră. 
Ei s-au echipat, dar țața Maria, 
îngrijitoarea de la sala de sport, 
nu-i lasă să pătrundă înlăuntru, 
să joace baschet și volei, dacă 
nu sînt însoțiți de profesor. Am 
văzut ceva mai tîrziu asaltul pe 
care încercau să-1 dea sălii, cu 
echipamentul sub braț, elevii 
clasei a X-a C. Țața Maria n-a 
putut fi învinsă.

— Dacă nu vine profesorul 
noi nu facem sport, îmi spune 
cu amărăciune un elev.

Și sala a costat 470 000 lei !?
Atunci ? Din pasiune, din do

rința firească de mișcare, din 
lipsă de altceva, așa cum am 
văzut, joacă fotbal, pe acel teren 
care tare mult aduce a...mai
dan. Dar nu erau decît 5 din 44 
(10 sînt scutiți... anual). Ceilalți 
ce fac ? Stau la umbră prin 
curte, în sălile de clasă.

— Adevărul este că deși există 
un spațiul ideal pentru sport, a- 
fectat anume acestui scop, con
ducerea școlii, organizația U.T.C., 
Inspectoratul școlar al sectorului 
n-au făcut nimic să-1 transfor
me într-o bază sportivă, loc de 
recreare și destindere, atit de 
necesar pentru cei circa 1000 
de elevi.

— Am venit aici în cîteva rîn
duri să vedem ce-i de făcut — 
ne spune tovarășul Nicolae 
Stancu, șeful secției de sport, 
turism și pregătire militară a 
Comitetului municipal București 
al U.T.C. Am adus factori de 
răspundere de la municipiu și 
sectorul VII, un arhitect spe
cialist în construcții sportive, 
am făcut proiectul bazei, stabi
lind și ce terenuri să cuprindă, 
chiar le-am trasat — un teren 
mai mare de handbal pe care 
să se poată juca și fotbal, o pistă 
de atletism, un teren de volei și 
altul de baschet, ar fi loc și 
de un teren de tenis de cîmp

- li s-a oierit zgură și unele 
materiale în mod gratuit, cu co
mitetul ll.T.C am aranjat orga
nizarea unor acțiuni de muncă 
patriotică și, în plus, am făcut 
rost și de ceva fonduri, dar de
geaba Deși am primit asigurări 
din partea conducerii școlii, a 
profesorilor de educație fizică, a 
organizației U.T.C., cum vedeți 
nu s-a întreprins nimic. în loc 
să înceapă practic lucrul tova
rășii se văicăresc că nu pot, că 
nu știu, că n-au cu ce.. Toată 
isprava ce se face e că elevii 
își consumă energia aruncînd 
pămîntul dincolo de gard, la 
I.C.M. nr. 3. iar muncitorii, îna
poi, în perimetrul școlii. Și așa 
orele de muncă patriotică își 
găsesc un obiectiv de lucru..!?

Indiscutabil, pentru aceste fe
nomene, pentru tărăgănarea în
ceperii amenajărilor, nu se pot 
găsi în nici un chip justificări 
reale. Dar o întrebare se im

pune : mai poate fi vorba de 
o activitate sportivă de masă 
fără să fie asigurat spațiul mi
nim necesar acesteia ? Nu poa
te, evident, pentru că nici n-am 
găsit mai nimic.

Situații paradoxale, neverosi
mile chiar, există și la alte 
școli : Școala profesională „Au
tobuzul", pentru vreo 1 300 de 
elevi are o sală de sport cu di
mensiunile de circa 8/8. Există 
spațiu în curte dar nimeni nu se 
gîndește să-I amenajeze în acest 
scop: la Școala profesională 
„Dîmbovița", la fel, curtea ar 
putea fi asfaltată și folosită — 
prin amenajări și adaptări de 
sezon — și în timpul iernii pen
tru activități sportive; la Școala 
de metrologie s-a amenajat o 
frumoasă bază sportivă compusă 
din : teren de volei, teren de 
baschet și altul de handbal. Dar 
iată că unuj oarecare edil i-a 
venit o idee năstrușnică să li
miteze curtea școlii și, drept ur
mare, împrejmuirea înjumătă
țește terenurile de sport ale 
elevilor.

La liceul nr. 6 (circa 1400 e- 
levi) din cartierul Pajurei — 
Scînteia (sectorul VIII) ne-am 
Întreținut mai mult cu profe
soara de educație fizică, Antoa-

• Un teren viran 

care... strigă! • Cen

zorul activității spor

tive : țața Maria

neta Sidea, director adjunct, 
care ne-a prezentat un tablou 
pozitiv al activității sportive 
de... performanță și poate mai 
puțin pozitiv al sportului de 
masă. Totuși, merită remarcate 
competițiile dotate cu „cupe" și 
intrate deja în tradiție, suges
tiv intitulate ; „Sîntem atleții de 
mîine", „Sîntem cei mai mici 
atleți", „Sîntem cel mai bun 
detașament de handbal" etc. 
Aici, comisia metodică reparti
zează profesorii de educație fi
zică din școală pentru coordo
narea activității sportive de ma
să. Profesorii Ruxandra Dănes- 
cu și Tănase Rotaru, au drept 
sarcină din partea conducerii 
școlii să se ocupe și să sprijine 
efectiv comisia sportivă, orga
nizația U.T.C.

Și totuși și de-aici am plecat 
cu așteptări și satisfacții neîm
plinite, decimate. Liceul nr. 6 
dispune de o curte foarte spa
țioasă. Deși localul școlii — clă
dire mare, nouă - nu are sală 
de sport - profesorii se folosesc 
de o sală de clasă și de un cori
dor — nu se valorifică rațional 
spațiul existent. Am văzut că 
partea cea mai mare o ocupă 
plantațiile de plopi și băncile 
de odihnă Parcă n-ar fi școală, 
ci un azil de moșnegi. Cu efor
turi și cheltuieli deloc mari, 
prin asfaltare și prin amenaja
rea unor noi terenuri de bas
chet, volei și handbal cu zgură 
pot fi lărgite posibilitățile de a 
oferi elevilor condiții și mai 
bune, pentru o activitate de 
masă și mai bogată

Aici punem punct raidului în

treprins în zilele de luni Ș> 
marți ale săptămînii trecute prin 
cîteva școli din Capitală. Aspec
tele întîlnite, fenomenele rela
tate ca si problemele ce se ri
dică, implicațiile lor ceva mai 
grave decît apar la prima vede
re, ne determină să concentrăm 
concluziile ce se desprind în- 
tr-un număr viitor.

Aceasta întrucît problemele 
ridicate vizează schimbări esen
țiale, de structură la nivelul di- 
feriților factori de răspundere, 
precum și reconsiderarea con
cepției acestora, în general asu
pra sportului de masă, anularea 
unor reglementări greșit elabo
rate. cu interpretări eronate a 
atribuțiilor și răspunderilor 
stabilite de lege, de organele de 
stat în acest domeniu.

v. cAbulea

JUVENTIȘTII
Cine vrea, cine este interesat, și cine vrea să fie interesat, 

găsește și în întrecerile platonice ale juventiștilor surprize 
sau rezultate spectaculoase. De pildă, etapa de ieri și-a împărțit 
semnele de exclamare cu o dărnicie de nabab. Transcriem 
aici numai cîteva, pentru că spațiul nu ne permite altfel. 
Cadeții celor ce poartă tricourile în alb-negru pe sub Dealul 
Feleacului au ținut, și au reușit, EI ceea ce n-au putut seniorii: 
să cinstească semicentenarul ,,U“ cu o victorie (4—2) chiar 
în fața liderului — Crișul Oradea! (In paranteză, fie spus, 
este curios și regretabil că ,,U“ Cluj n-a cinstit marea săr
bătoare cu o victorie, ci a continuat să joace împotriva Cri- 
șului din Oradea cu aceeași „înțelegere" pe care a mani; 
festat-o constant față de această echipă de cînd foștii orădeni 
Solomon și Neșu s-au mutat de pe Criș pe Someș ; exemplificam 
cu acel 0—I de astă toamnă — surprinzătoare victorie a 
orădenilor după un șir de mari insuccese —, cu acel 1—1 
de astă primăvară, la Cluj, și cu acest 3—3 de ieri — cred 
eu — cusut și el cu ață albă. Păcat !) Dar să continuăm cu 
surprizele oferite de tineri. Campionii de anul trecut, craio- 
venii, continuă seria insucceselor din ultima vreme — rea- 
iizind abia un draw (1—1) pe teren propriu în fața arăda- 
nilor! Marinescu, un tînăr de pe Jii, și-a semnat debutul 
în prima formație a lui Ozon printr-o pasă care a creat un 
gol și printr-un șut care a trimis mingea în plasa portarului 
naționalei ! în sfîrșit, ultimul semn de exclamare : juventiștii 
de la Pitești, deși au jucat acasă, n-au putut trece de omo
nimii lor de la C.F.R. Cluj (!)—0) și rămin pe mai departe în 
posesia lanternei roșii ! Motiv pentru care aseară am ridicat 
receptorul telefonului, am format un număr și...

— Alo, Piteștiul ? Cu cine vorbim, vă rog !
— Mă prezint pe numele meu adevărat. Constantin Teașcă.
— Felicitări pentru victoria seniorilor și pentru locul doi 

ce-1 ocupați în clasament. Dar ce faceți cu tineretul ?
— Cum ce facem ? Pigulea, Roșu, Ariciu, Mățăoanu, Ivan II, 

lonescu, Ciolan ce sînt, nu sînt juventiști ? Din echipa de 
tineret de anul trecut noi am promovat 7 în prima for
mație, am împrumutat 6 Ia Dacia Pitești și acum jucăm cu 
niște mînji de la centrul nostru de juniori și copii con
dus de Mladin și Lovin. Nu le putem pretinde rezultate și 
nu le pretindem rezultate.

— Ceva Dobrini anunțați cu această nouă echipă de tineret ?
— Mal _ bine decît mine îi cunoaște antrenorul lor, Leonte 

Ianovschi. Dar și eu pot să vă citez cîteva nume despre 
care cred că se va vorbi cîndva numai în cuvinte de laudă : 
Georgescu, Chițu, Marcel, Vintilă, Nedelcu Și incă unul : 
DIN — un_ puștan care are de-acum tehnica Iui Dobrin, cu 
avantajul că realizează 11,3 secunde pe suta de metri!

— Poate, totuși, noul sistem de punctaj, care a început să 
fie folosit la întocmirea clasamentului juventist. va stimula 
și tinerilor de Ia Pitești pofta de rezultat...

— Nu socotesc prea fericită soluția pentru care știu că 
ai pledat atîta. Uite? eu, în ultima etapă pot aranja cu adver
sarii să-mi bată juventiștii, dar cu un scor astronomic : 
41—40 !! Ei ar fi mulțumiți că au învins dar, eu, deși înfrint, 
Capăt 20 de puncte (cîte o jumătate de punct pentru fiecare 
goi marcat) cu care urc în clasament poate chiar pînă la 
fotoliul I sau II ! Mai degrabă am experimenta cu tineretul 
jocul fără ofsaid, executarea loviturii de out cu piciorul 
ș.a.

— Poate vor fi încercate și acestea, la vremea lor. Deocam
dată mergi și... punct.

G. MITROI

MERIDIAN
• TURNEUL ZONAL de șah de 

la Atena a luat sfîrșit cu victoria 
marelui maestru iugoslav Milan 
Mătulovici, care a totalizat 13 pun
cte din 17 posibile, fiind urmat de 
Hort (Cehoslovacia) șl Hiibner 
(R.F.G.) cu cîte 12,5 puncte flecare. 
Primii trei clasați se califică în 
turneul Interzonal. Șahlstul român 
Florin Gheorghiu, clasat pe locul 
4 cu 12 puncte, nu a obținut cali
ficarea, deși s-a aflat tot timpul 
în primul pluton al clasamentului, 
fiind de altfel singurul jucător ne
învins în acest turneu.
• La Zakopane s-a desfășurat 

un turneu Internațional de lupte 
libere la care au participat 70 de 
sportivi din 6 țări, printre care și 
România. Dintre luptătorii romani, 
cea mai bună comportare au avu
t-o P. Cernău și Albu, situați pe 
locul doi la categoriile 52 kg și 
respectiv 68 kg.

o LA CASABLANCA s-a dispu
tat returul meciului dintre selecți
onatele Marocului și Sudanului, 
contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (gru
pa finală africană). Victoria a re
venit fotbaliștilor din Maroc cu 
scorul de 3—0, care astfel au obți
nut calificarea pentru turneul fi
nal din Mexic.

Pînă în prezent pentru turneul 
final al campionatului mondial de 
fotbal din Mexic s-au calificat ur
mătoarele echipe : Brazilia, Peru, 
Uruguay, Salvador, Belgia, Sue
dia, R,F, a Germaniei, Maroc, An
glia, (cîștlgătoarea ultimei ediții) 
și Mexic (tara organizatoare).

• ••••••••••• • • • © •
RESTANȚE...
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Lungești, unitate care printre pri
mele a terminat recoltatul po
rumbului pe cele 350 hectare 
cultivate, se însămînțau ultime
le suprafețe. Inginerul Gheorghe 
Popa care supraveghea activita
tea celor două tractoare ne asi
gură că „azi-mîine cele 15 hec
tare ce ne-au mai rămas vor fi 
terminate". Însămînțatul griului 
s-ar fi încheiat mai de mult dacă 
nu s-ar fi defectat frecvent cîteva 
din cele 6 tractoare.

Dar, dacă la citirea acestor 
rînduri, cooperatorii din Lun
gești vor fi încheiat această im- 
poitantă lucrare, vecinii lor, cei 
din Fumureni nu vor fi reușit 
acest lucru. Ritmul de lucru este 
foarte scăzut. Terenul este ac
cidentat și nu poate fi lucrat 
mecanizat, iar acolo unde pot 
fi introduse tractoarele terenul 
e foarte tare și discuitoarele 
merg greu. Dar întîrzierile sînt 
și consecințele neeliberării la 
timp a terenului. La care se a- 
daugă și lipsa unui sprijin mai 
substanțial din partea I.M.A. 
Drăgășani care deservește aceas
tă cooperativă agricolă de pro
ducție. Tractoarele se defectea
ză, mecanizatorii se supără și 
,,trag de timp". Se pierde mul- 
> vreme cu alimentarea tractoa
relor, operațiune care se face la 
secția Lungești la o distantă de 
circa 10 kilometri de locul de 
muncă. Numai la intervenția or
ganelor județene s-a reușit să se 
găsească soluția potrivită. Cu 
toate acestea cele peste 100 hec
tare care așteaptă sămînța nu 
vor putea fi ușor pregătite. Pe 
semănătoare lucrează aproape 
mereu brigadierul Gheorghe 
Vlădășel și instructorul U.J.C.A.P., 
Mitran. Puținii oameni aflați pe 
cîmp în acea zi erau mobilizați 
la culesul strugurilor și nici u- 
nul la semănat.

Absența din cîmp a președin
telui Cicerone Hăloiu și a ingi
nerului Ion Olăneanu face ca și 
la C.A.P. Mădulari însăifința- 
rea griului să se facă cu înce
tinitorul. Șeful brigăzii a Vl-a de 

tractoare. Constantin Zamfir, se 
plîngea că m toamna aceasta 
inginerul nici n-a trecut pe la 
brigada lui. „Nici n-am putut 
începe semănatul pe cele 17 hec
tare deoarece nu mi s-au trimis 
tractoarele. Mi-au promis două 
tractoare cu discuri dai nu am 
primit nici unul". Inginerul, în 
loc să stea în mijlocul activității, 
acolo unde se impune prezența 
și competența specialistului, cau
tă să rezolve această chestiune 
de producție numai între orele 
curselor I.R.T.A., deoarece face 
naveta la Drăgășani. Mai mulți 
cooperatori ne-au informat că se 
prezintă la lucru la ora 9,00 și 
pleacă la 16,00.

Aceeași indolență din partea 
consiliului de conducere am în- 
tîlhit-o și la C.A.P. Scundu, care 
abia a reușit să însămînțeze 37 
hectare din cele 100 planificate. 
La nepăsarea președintelui Tu
dor Enescu, văzut prea des „la 
pahar", se adaugă și lipsa de 
responsabilitate a celorlalți mem
bri. Inginerul Aurel Spînu 
a lipsit toată ziua din uni
tate, iar șeful contabil Avram 
Trușcă la ora 13,10 dormea în 
camera oficială de la sediu. Nici 
el, nici ceilalți doi contabili nu 
cunoșteau situația din teren. Bri
gadierul Dumitru Croitoru, certat 
cu inginerul, s-a supărat ca vă
carul pe sat și a lăsat baltă 
treburile. Poate de aceea și me
canizatorul Ion Lisaru, condu
cătorul singurului tractor care 
deservește C.A.P. Scundu, a 
plecat cu el la plimbare prin 
sat, nestingherit de nimeni. Nici 
atelajele nu sînt folosite rațional. 
La brigada a II-a, din cele .5 
lucrau numai 2 pentru că 3 au 
fost trimise cu struguri la vin- 
alcool Orlești în timp ce cami
onul C.A.P. era plecat la I.R.I.C. 
Drăgășani să transporte animale
le contractate de către persoane 
particulare.

Este firesc, în această situa
ție, ca lucrările s;j^ nu poată fi 
efectuate la vrenje. Surprinză
toare ne apare în'ă pasivitatea 
organelor județene {
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te primi decît un răspuns foar
te direct și, adăugăm noi, fără 
menajamente.

în nici un loc din lume lice
ul nu-și trimite automat toți 
absolvenții în facultăți Și nici 
n-ar fi normal Liceul este con
ceput ca o etapă medie de pre
gătire, cu o sferă de cuprindere 
largă, insumind baza culturii 
generale. Absolvirea studiilor 
liceale dă dreptul la abor
darea studiilor universitare și 
postliceale Dă dreptul, dar a- 
cest drept trebuie dobîndit prin 
proba de capacitate care, la noi, 
este reprezentată de concursul 
de admitere. Cu alte cuvinte 
nu este ușor să devii student 
ori elev al unei școli tehnice. 
Și nu este ușor pentru că treap
ta de învățămînt superioară li
ceului, dind specializare înaltă 
ori pregătire profesională de 
nivel mediu, are cerințe de ma; 
ximă exigență, solicită valori și 
capacități deosebite. Aceasta es
te în ultimă instanță și rațiunea 
concursului iar orice concurs 
reclamă confruntarea unui nu
măr mare de concurenți pentru 
ca selecția să dea certitudinea 
celei mai bune alegeri. E 
foarte greu să treci această ba
rieră și nimeni nu poate cere 
coborîrea ștachetei de Ia aseme
nea exigențe.

Acesta este un aspect. Un al
tul, ținînd tot de adevărul că 
liceul nu-și trimite automat toți 
absolvenții în învățămîntul su
perior, implică înțelegerea că 
poți rămîne numai bacalaureat 
și aborda, pe acest temei, direct 
o profesie. Ea urma urmelor, 
timpul cînd fiecare muncitor 
va avea studii liceale nu mai 
ține de perspectiva îndepărtată 
ci este o chestiune la ordinea 
zilei, ca răspuns direct la pro- 
?resul contemporan al tehnicii.
n Statele Unite 57,5 la sută din 

numărul muncitorilor au studii 
liceale, ceea ce înseamnă că un 
număr mare dintre absolvenții 
de liceu au optat pentru meserii 
care solicită pregătire de o a- 
semenea factură. Dar există ar
gumente mult mai apropiate și 
de mai acută stringență, de la 
noi. Dezvoltarea industrială a 
țării noastre, automatizarea și 
modernizarea proceselor de pro
ducție impun reconsiderarea ne
voilor de pregătire a muncito
rilor, incit dobîndirea unei cali
ficări profesionale după absol
virea liceului să devină o prac
tică curentă și nu o excepție.

Cu aceasta atingem un alt un
ghi din care poate fi cercetată 

problema : „ce faci dacă n-ai 
intrat la facultate ?“ — acela al 
ORIENTĂRII PROFESIONALE. 
Normal ar fi ca tînăru] să știe, 
foarte de timpuriu, ce are de 
făcut. , Chiar în ipoteza că el 
va încerca să dea curs aspi
rației spre studii universi
tare, trebuie să fie astfel pre
gătit psihologic îneît să consi
dere ca o variantă posibilă și 
firească încadrarea într-o mese
rie, nu în orice meserie, ci în 
una gindită pe potriva înclina
țiilor sale. Lucru] este cu atît 
mai valabil pentru tinerii care 
nu-și propun continuarea studi
ilor dar nici un știu ce vor să 
facă și, mai ales, ce pot face. 
Și, poate, este cu. atît mai ne
cesar pentru părinții care n-au 
întotdeauna reprezentări reale 
asupra înclinațiilor propriilor 
copii, iar în prefigurarea vii
torului lor profesional se lasă

dominați de prejudecăți, idei 
arbitrare, imobilitate.

Lucrurile sînt însă departe de 
a fi atît de simple pe cit par 
la prima vedere. Dacă ar fi sim
ple, înțelese și rezolvate, i-am 
găsi pe cei 661 de absolvenți ai 
liceelor din județele Dîmbovița, 
aproape 400 din Brăila, 633 din 
Argeș, aproape 500 din Mara
mureș, aproape 2 000 din Capi
tală, 333 din Sibiu — ca să ofe
rim doar cîteva exemple privind 
numărul de tineri din ultima 
promoție rămași în afara învă- 
țămîntului superior și tehnic 
postliceal — cu o situație certă. 
Adică, porniți pe făgașul însu
șirii unor meserii, încadrați în 
producție. Sigur, timpul care a 
trecut de la absolvire este des
tul de scurt și nu există motive 
de neliniște că acești tineri vor 
continua să trăiască doar cu tit
lul de absolvent de liceu fără 
a se încadra intr-o activitate so
cial utilă. Dar chiar atît de 
scurt, el nu mai justifică ră- 
mînerea doar la stadiul regrete
lor. al nehotărîrii. Pasul ur
mător este acțiunea. Și ar fi 
tiecut mai ușor dacă mult discu

tata chestiune a opțiunii profe
sionale ar fi fost gindită din 
timp, în toată complexitatea ei. 
Dar nici așa lucrurile nu sînt 
nerezolvabile deși, din necu
noaștere, sînt etichetate așa. Să 
vedem însă atunci cum ar putea 
fi rezolvate. Și pentru că un for 
autorizat in această chestiune 
este Ministerul Muncii ne-am a- 
dresat tovarășului Ion Păcura- 
ru, adjunct al ministrului, cu ru
gămintea de a schița posibilită
țile tinerilor de care ne ocu
păm de a se încadra într-o ac
tivitate productivă.

„Tinerii Ia care vă referiți 
constituie o categorie mai spe
cială. E greu — apreciază to
varășul ministru — tă te gă
sești la 19 ani — după ce te-ai 
hrănit cu ideea că vei de
veni student, sau nu te-ai gîn- 
dit la nimic concret în legătură 
cu viitorul tău — în situația de 

a nu ști încotro s-o pornești. 
Normal ar fi fost să beneficieze 
pînă la vîrsta asta de o orien
tare profesională, științifică și, 
deci, eficientă, care i-ar fi scu
tit în bună măsură de necazu
rile prezente. Ceea ce se face 
acum pentru ei constituie în 
fapt o REORIENTARE profesi
onală, niște corecturi aduse u- 
nor încercări nefondate pe o re
alitate care ține și de individ și 
de nevoile societății.

Realmente, ceea ce li se cere 
acum acestor tineri este un act 
de voință... voința de a renunța 
la iluzii fără suport, voința de a 
învinge niște prejudecăți, vo
ința de a înțelege că un eșec 
la vîrsta aceasta nu înseamnă, 
ratare. în ultimă instanță, vo
ința de a se realiza prin muncă 
ACUM, fără acea amînare de 
nici un an ori mai mulți, care 
macină nu numai banii părin
ților ci și anii cei mai propice 
pentru formarea profesională. 
Nu ne întîlnim pentru prima 
oară cu asemenea probleme. 
Rău este că promoțiile trecute 
au acreditat ideea potrivit căre
ia studiile liceale îți deschid o 

singură poartă de calificare — 
aceea către cariera de funcțio
nar. Orice altă profesie fiind 
considerată sub demnitatea ab
solventului de liceu. Am oferit 
unor fete posibilitatea de a se 
califica într-un sector de mare 
finețe și perspectivă : mecanica 
de precizie. Refuzul a fost net 
în favoarea dactilografiei, pen
tru unicul motiv că dactilo
grafa este considerată funcțio
nară. Băieții au refuzat la rîn- 
du-le calificarea în profesii di
rect productive, acceptînd chiar 
și posturi de arhivari, mai prost 
plătite, dar prezentînd „avan
tajul" de a facilita intrarea în 
categoria funcționarilor.

Aici este o chestiune de op
tică și, socotesc eu, că atîta 
vreme cit optica nu v-a fi mo
dificată, vor mai exista aseme
nea probleme. Societatea noas
tră este astfel alcătuită îneît 

poate oferi fiecărui om posibi
litatea de a munci. Cu condiția 
ca aceasta să-i fie dorința. Tî- 
nărul vrea să se realizeze, să 
se afirme. Or, condiția afirmă
rii este MUNCA, cu majuscule, 
exercitată cu pasiune pînă la 
dăruire, indiferent pe care treap
tă a calificării te afli, și indife
rent de profesia pe care o exer
ciți.

Odată ajunși aici putem afir
ma că toți tinerii în cauză își 
pot găsi un Ioc de muncă. Nu
mai Bucureștiul' are nevoie în 
prezent de 11 000 muncitori ca
lificați. Dacă adăugăm că din 
prima zi de angajare, chiar în 
timpul perioadei de calificare 
tînărul devine salariat — în me
die cu un salariu de 800 lei — 
ne dăm seama de avantaje. 
Și avantajul nu se rezumă la atit. 
Tinărul dobîndește o profesie 
pe care o poate practica, pe ba
za culturii dobindite în liceu, 
la un nivel înalt, poate parcurge 
toate treptele ierarhiei califică
rii, inclusiv studiile superioare, 
abordate cu atu-uj deprinderi
lor practice.

Nu putem alcătui aici • listă 

a locurilor de muncă unde se 
pot încadra tinerii. Șantierele, 
domeniul construcțiilor, ramuri
le agriculturii au mare nevoie 
de forță de muncă și oferă ca
drul de calificare în meserii de 
mare viitor. în fiecare județ 
funcționează oficii de repartiza
re a forței de muncă, cărora ur
mează să li se adreseze tinerii 
cu încrederea că vor fi îndru
mați cu atenție"

(N. R. în legătură cu activi
tatea acestor oficii și a modului 
în care rezolvă cererile tineri
lor vom reveni. In același scop, 
investigațiile noastre vor viza 
și întreprinderile unde sînt re
partizați tinerii).

Tovarășul ministru Păcuraru 
aprecia că nu e ușor la 19 
ani. să-ți hotărăști profesia, 
mai cu seamă cînd nu te cunoști 
îndeajuns și ai reprezentări vagi 
în legătură cu profesiile, cu 
domeniile de activitate care 
solicită cadre. Evident, așa este. 
Și este așa ca urmare a ma
rilor lacune existente în orien
tarea profesională a tineretu
lui. Observația nu se face pen
tru prima oară. S-a discutat 
mult, s-a scris la fel de mult, 
se discută și se scrie încă des
pre această rămînere în urmă. 
Acordînd un interviu ziarului 
nostru în urmă cu trei luni, to
varășul Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, fă
cea remarca că în orientarea 
profesională — cercetare și ac- 
țiune practică — s-a făcut o 
pauză de 20 de ani. Și e greu 
acum să se facă dintr-o dată un 
salt spectaculos. Reluînd proble
ma, într-o discuție mai recentă, 
tovarășul ministru Traian Pop 
definea cîteva direcții de urinat 
privind optimizarea orientării 
profesionale în mediul liceal. 
Ele țin de etapa actuală a di
namicii pregătirii cadrelor. In
trarea în liceu a suferit o mo
dificare în favoarea oriteriului 
valoric, selecția fiind mai ri
guroasă — media minimă de 
intrare este 6 — începînd cu 
anul viitor, cînd liceul va func
ționa cu patru secții, se creează 
premisele unei mai bune orien
tări după aptitudini. Nu se pune 
problema micșorării cifrei de 
școlarizare, ci — potrivit preci
zărilor Congresului al X-lea al 
partidului — dezvoltarea învă
țămîntului liceal pe seama li
ceelor de specialitate, va fi încă 
un cîștig în orientarea profe
sională, întrucît acestea oferă 
o profesie, alături de dreptul 
de a urma studii superioare în 
profesia deja însușită. Este un 
bun dobîndit. dar problema o

rientării profesionale rămîne 
deschisă și se pune cu aceeași 
acuitate. Intr-adevăr, tovarășul 
ministru avea dreptate, liceul 
are obligația să-și onoreze 
mai complex îndatoririle pe 
acest plan. Asta înseamnă cu
noașterea reală a elevilor chiar 
de la intrarea în liceu, deter
minarea drumului lor profesio
nal individual, nu în bloc și nu 
unilateral. Se va repara astfel 
greșeala de pînă acum cînd e- 
levii erau orientați exclusiv 
spre profesii dobîndite prin 
facultăți sau, ca o rezervă, școli 
tehnice, clădindu-le tuturor ilu
zia că acesta este singurul 
drum de ales. Corectarea unei 
asemenea optici se poate reali
za nu prin simpla inițiere a noi 
întîlniri cu profesioniști din 
producție ori vizitînd în mare 
grabă fabrici și șantiere, ci 
printr-un profund proces edu
cativ de natură să formeze con
cepții juste despre muncă și 
deprinderi de muncă.

Nimic din cele spuse pînă 
acum nu poate fi contestat : 
acestea sînt direcțiile. Dar 
clarificarea lor cere imperios 
o rapidă trecere de la tatonări 
și experimente în orientarea 
profesională la o acțiune prac
tică în raza căreia să intre toți 
elevii, dar și părinții, care să 
cuprindă și ceilalți factori in
teresați, nu numai școala. Alt
minteri riscăm ca și de acum 
înainte la fiecare nouă promoție 
de absolvenți, o mare categorie 
de tineri să considere neave
nite răspunsurile pe care Ie 
primesc la întrebarea : „Ce
faci dacă n-ai intrat Ia fa
cultate ?“ După părerea noastră, 
cu cantitatea de material in
formațional și de sinteză exis
tent la ora actuală, se poate 
face mai mult.

Ziarul nostru își reia pro
punerea, de data aceasta for
mulată chiar ca o inițiativă a 
redacției, ce se va materializa 
în paginile ziarului în cursul 
următoarelor două sâptămini, 
de a patrona, cu sprijinul spe
cialiștilor, o acțiune continuă, 
pe care o dorește la înălțimea 
unui „institut de cercetări" în 
domeniul orientării școlare și 
profesionale. Temele pe care 
intenționăm să le abordăm la 
rubrica săptămînală „PROFE
SIA TA“ consacrată tinerilor 
care-și aleg profesia și celor 
care-i ajută le-am indicat în 
pag. I a ziarului de azi.



Evoluția crizei
din Liban

• Nu s-au mai semnalat incidente • Activi

tate diplomatică inter-arabă • Libanul

a cerut medierea președintelui R. A. U

teritoriul Libanului situația este calmă șl nici 
n-a mai fost semnalat in ultimele 12 ore, se

Pe întreg 
un incident 
menționează într-un comunicat al Ministerului de In
terne din Liban, citat de agenția FRANCE PRESSE.

La Beirut, capitala țării, a.re- 
început traficul cotidian. Dom
nește liniștea și la Tripoli, cel 
de-al doilea centru al țării, 
care, în "ultimele zile, a fost 
teatrul unor ciocniri dintre 
forțele armate libaneze și 
forțe palestiniene de guerilă.

Reîntors din Tripoli, fostul 
premier al Libanului, Rashid 
Karame, a avut o întrevedere 
cu șeful statului, Charles 
Helou, relatează agenția REU
TER.

Obiectivul întrevederii l-a 
constituit evoluția situației din

țară, precum și componența 
viitoarei delegații libaneze 
care urmează să plece la Ca
iro pentru a examina împre
ună cu președintele Nasser 
posibilitățile de soluționare a 
crizei. Intre timp continuă 
consultările între capitalele a- 
rabe în direcția aplanării cri
zei din Liban.

Tentativă

de lovitură de stat

La Cairo a sosit într-o vizită 
oficială colonelul Khaled Hassan 
Abbas, șef de stat major al forțe
lor armate sudaneze, anunță pos
tul de radio Cairo, citat de agen
ția FRANCE PRESSE. El va îir- 
mîna un mesaj președintelui 
din parte lui Gaafar el 
Numeiry, președintele Consiliului 
comandamentului revoluției suda
neze. Mesajul, precizează agenția 
citată, se referă la evoluția crizei 
libaneze.

în Tanzania
In Tanzania a fost de

jucată o tentativă de lo
vitură de stat, a decla
rat președintele Julius 
Nyerere Ia o reuniune a 
conducerii partidului de 
guvemămînt.

Libanul a cerut în mod oficial 
președintelui Republicii Arabe U- 
nite, Gamal Abdel Nasser, să me
dieze în conflictul intervenit în
tre autoritățile libaneze și forțele 
de guerilă palestiniene, scrie zia
rul „AL AHRAM“, citat de agen
ția M.E.N.

universitare
vizitat de Șahinșahul

Iranului

se ridică la peste

mărcii vest germane

odată
cu

INTERNAȚIONAL
DE LA TEHERAN
Pavilionul României

R. P. O. COREEANA. — Filatură modernă

TEHERAN 27 (Agerpres). — 
Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a vizitai pavi
lionul României organizat la 
cel de-al doilea Tîrg interna
țional „Asia 1969" do la Te
heran. Suveranul Iranului a fost 
însoțit de primul ministru Amir 
Abbas Hoveida, președintele Se
natului, Sharif Emami, președin
tele Medjilisului, A. Riazi, pre
ședintele Companiei naționale 
iraniene de petrol, M. Eghbal, 

și de membri ai guvernului.
Șahinșahul Iranului a fost 

întîmpinat de Pavel Silard, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Teheran.

Persoanele implicate în aceas
tă acfiune, precizează o declara
ție guvernamentală dată publici
tății la Dar-Es-Salaam, au fost a- 
restate in urmă cu două săptă- 
mîni și deferite justiției. Organi
zatorii tentativei de lovitură de 
stat urmăreau să atragă de par
tea lor forțele armate ale Tanza
niei, pentru a răsturna guvernul 
președintelui Nyerere. Printre 
persoanele arestate se află fostul 
vicepreședinte al Zanzibarului, 
înainte de proclamarea indepen
denței insulei, Abdulla Kassim 
Hanga, fostul secretar general al 
Uniunii naționale a muncitorilor, 
Michael Kamalizu, alte personali
tăți politice, ofițeri. Acțiunea ini
țiatorilor loviturii de stat nu s-a 
bucurat de nici un sprijin, se sub- 
bliniază în declarația guverna
mentală.

Din Zanzibar, corespondentul 
agenției U.P.I. relatează că patru 
dintre autorii acestei acțiuni au 
fost executați luni dimineața prin 
împușcare în piața publică. Alte 
zece persoane au fost condamnate 
la închisoare pe diferite termene. 
Printre cei executați, menționează 
agenția citată, s-ar afla Abdulla 
Kassim Hanga și Michael Kama
lizu.

O informație parvenită ieri 
din Cairo relevă că Republica 
Arabă Unită a informat ofi
cial secretariatul Ligii Arabe 
că este de acord cu convoca
rea Consiliului Ligii în legă
tură cu criza din Liban — a a- 
nunțat postul de radio Cairo. 
Convocarea Consiliului Ligii 
Arabe a fost cerută de Liban, 
precum și de Libia și Sudan.

Potrivit ziarului „SUNDAY 
MIRROR", bateriile de coastă 
spaniole au deschis focul asupra 
pachebotului britanic „Uganda", 
trăgind ÎS obuze în direcția va
sului în momentul cînd acesta 
se afla în apropierea Gibralta- 
rului. Pachebotul „Uganda", care 
aparține companiei „British In
dia", revenea dintr-o croazieră 
in Mediterana, avînd Ia bord 900 
de elevi și se îndrepta spre 
capul Trafalgar. Intr-o declara
ție făcută presei duminică sea
ra, căpitanul vasului, Eric Plow
man, a menționat că mai multe 
obuze au explodat în apropieren 
pachebotului. Surse informate 
din Londra au anunțat că re
prezentanța diplomatică a Marii 
Britanii la Madrid a luat contact 
cu autoritățile spaniole pentru 
a elucida cauzele care au dat 
naștere acestui incident.

„Cazul Moomeyli

i

Arestări
la Nairobi

DUPĂ INCIDENTELE CA
RE AU AVUT LOC IN ORA
ȘUL KXMUSU, cu prilejul vizi
tei președintelui Jomo Kenyatta, 
soldate cu moartea a 11 persoa
ne, Oginga Odinga, lider al par
tidului de opoziție Uniunea Po
porului, a fost arestat luni la 
domiciliu, relatează din Nairobi 
corespondentul agenției A.P. Cu 
24 de ore înaintea incidentelor, 
autoritățile din Kenya au ares
tat și alți membri ai partidului 
Uniunea Poporului. Știrea ares
tării liderului, opoziției a 
confirmată 
acestuia.

Partidul 
format din 
partidului de guvemămînt, Uni
unea Națională Africană din 
Kenya, se opune actualei poli
tici interne și externe promova
te de guvernul președintelui do
mo Kenyatta. Exprimîndu-și de
zacordul cu politica șefului sta
tului, Oginga Odinga și-a pre
zentat demisia din funcția de 
vicepreședinte al Kenyei, con
stituind partidul de opoziție 
Uniunea Poporului.

fost
de membrii familiei

Uniunea Poporului, 
membrii dizidenți ai

■ lună> înaintea desfășurării alegerilor pre
zidențiale din Fihpine, viața politică a acestei țări cunoaște o 
puternica campanie antiamericană declanșată de așa-zisul „caz 
Moomey . Mu de manifestanți, în majoritate studenți și mun
citori, au exprimat, în cadrul a numeroase demonstrații și mi
tinguri, protestul lor față de acțiunile militarilor nord-americani 
de la bazele pe care S.U.A. le mențin în această țară. „Cazul 
Moomey este considerat drept o nouă dovadă a faptului că în 
ce privește respectarea jurisdicției țărilor pe al căror teritoriu 
se alia, militam americani își au „propriile lor legi".
.... ^.a or*ginile acestui scandal se află uciderea unui cetățean 
xilipinez de către soldatul american Michael Moomey, în inte
riorul bazei militare Subic, situată la 90 kilometri de Manila. 
In apărarea sa, Moomey a afirmat că a confundat victima cu 
un... „mistreț", fiind achitat de un tribunal alcătuit în totalitate 
din ofițeri nord-americani și transferat ulterior în Statele Unite 
sentința a provocat un curent de protest atît de puternic, încît 
președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a fost nevoit să 
anunțe ca va prezenta „un virulent protest diplomatic" guver
nului Statelor Unite. In același timp, Marcos a făcut cunoscut 
®a a ordonat ministrului de interne, Jose Ingles, să întreprindă 
diligențele_ necesare în vederea renegocierii acordului filipino- 
amencan in baza căruia au fost stabilite bazele militare nord- 
amencane în Filipine.

Sesizînd curentul de opinie din rindurile corpului electoral, 
majoritatea candidaților la alegerile din luna noiembrie s-au 
referit in cuvintările lor la necesitatea întăririi autorității filipi- 
neze asupra bazelor militare americane din țară. S-au făcut 
auzite numeroase glasuri care au cerut să nu se mai permită 
repetarea unor „cazuri Moomey". Ca o exprimare a poziției 
opiniei publice din Filipine, peste 5 000 de persoane au mani
festat în fața clădirii ambasadei S.U.A. din Manila cu pancarte 
pe care era scris ; „Cazul Moomey este o rușine", „Americani, 
plecați acasă". Ei au distribuit manifeste în care au subliniat 
că „este mai bine să vărsăm lacrimi și sînge în apărarea 
libertăților noastre naționale, decît să murim confundați cu 
niște mistreți", cerînd totodată, desființarea tuturor bazelor 
militare americane de pe teritoriul Filipinelor.

Știrilor privitoare, la ecoul produs în această țară de cazul 
soldatului nord-american se adaugă o serie de noi informații 
cu privire la intensificarea acțiunilor partizanilor filipinezi, cu- 
noscuți sub denumirea de ,,Hucks". Recent, un post de poliție 
din orașul Balatan, din regiunea centrală a Filipinelor, a fost 
atacat de partizani care și-au semnalat prezența și în apro
pierea bazei nord-americane „O’Donnel" din împrejurimile capi
talei țării, Manila. Ziarele filipineze relatează că mișcarea 
„Hucks" s-a extins în special în patru provincii de la nord 
de Manila : Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga și Turlac, locuite 
de aproximativ trei milioane de persoane. Forțele partizanilor 
filipinezi au fost reorganizate în patru grupuri distincte pentru a 
se asigura o .mai bună activitate a lor : unități regulate de 
luptă ; unități auxiliare de luptă ; unități auxiliare de serviciu 
și formațiuni populare.

Miniștrii finanțelor și agricultu
rii din țările membre ale C.E.E. 
s-au reunit luni la Luxemburg 
pentru a analiza consecințele re
valorizării mărcii vest-germane a- 
supra pieții comune agricole și a 
adopta hotărîrile corespunzătoa
re. Reprezentanții „celor șase" au 
înceroat să găsească o soluție 
care să permită politicii agricole 
comunitare să supraviețuiască ho- 
tărîrii luate de cabinetul prezidat 
de Willy Brandt. Primul lor o- 
biectiv, subliniază ziarul „LE 
MONDE", a fost să evite o reîn
toarcere la fragmentarea pieței a- 
gricole comunitare.

Agenția REUTER subliniază că 
principala controversă s-a purtat 
asupra problemei compensării 
fermierilor vest-germani pentru 
reducerea veniturilor lor în urma 
reevaluării mărcii.

Guvernul Germaniei Federale 
consideră că Fondul agricol al 
C.E.E. (F.E.O.G.A.) trebuie să 
suporte în întregime compensa
țiile ce urmează a fi plătite aces
tora. Dimpotrivă, reprezentanții 
celorlalte țări ale C.E.E. aprecia
ză că R.F. a Germaniei trebuie 
să suporte compensațiile, dacă

nu chiar în întregime cel puțin 
în cea mai mare parte.

Pe aproape toate piețele s-a 
înregistrat o pronunțată ten
dință de achiziționare a unor 
cantități de guldeni olandezi. și 
franci belgieni, ca o continua
re a operațiunilor speculative 
începute încă de vineri, în spe
ranța că aceste două monete 
vor suferi o reevaluare de genul 
celei de la Bonn. Pentru a men
ține cursul în limitele admise 
de Fondul Monetar Internațio
nal, băncile naționale ale celor 
două țări au fost nevoite să a- 
pară pe piață ca masive cumpă
rătoare de dolari. S-a constatat, 
de asemenea, o îmbunătățire 
pronunțată a poziției lirei 
sterline și francului francez. O 
importantă cantitate de capita
luri (primele estimați! indică ci
fra de 30 milioane dolari), care 
s-au scurs In septembrie și lu
nile anterioare spre R.F a Ger
maniei, mizînd pe reevaluarea 
mărcii, s-au reîntors luni In 
Franța. Se așteaptă ca această 
tendință să se accentueze în zi
lele următoare.

Cunoscuta revistă americană U.S. NEWS AND WORLD REPORT a publicat recent un articol tn 
care sînt relevate cîteva din dificultățile pe care le întîmpină o însemnată parte a tinerilor dornici 
să frecventeze cursurile unui institut de învățămînt superior, ca urmare a majorării alarmante a 
taxelor universitare.

Tn tot mai multe locuri se constată indicii despre o criză financiară în dezvoltare pentru stu
denți, familiile lor și colegii — arată revista ame ricana. Studenții sînt nevoiți să facă față taxelor 
în creștere vertiginoasă și dificultăților din ce în ce mai mari pentru obținerea unei burse, a îm
prumuturilor, a alocațiilor sau a altor ajutoare pentru plata taxelor. Reducerile severe ale progra
melor federale destinate învățămîntului complică și mai mult situația. Aproximativ 4 din 5 colegii 
și universități și-au sporit taxele pentru actualul trimestru.

Scumpirea costului Invățămîn- 
tului nu a rămas fără efect. 
Rectoratele și direcțiile univer
sităților și colegiilor înregistrea
ză în asemenea condiții, un nu
măr neobișnuit de mare de re
trageri de la cursuri.

De la o școală de arte din 
Alabama s-au retras 180 de stu
denți. Unii tineri, în imposibi
litate de a ob(ine ajutor finan
ciar din vreo sursă, sînt siliți 
să renunțe la studierea anumitor 
profesii, chiar după începerea 
cursurilor, înscriindu-se din 
nou la școli cu taxe mal reduse. 
Dar numărul colegiilor cu taxe 
mai reduse este în 
dere, majoritate» 
cheltuielile 
prețurilor, 
procesului inflaționist, 
vit unor / ' 1
la universitățile publice costul 
școlarizării a crescut cu 4 la 
sută pentru studenții aceluiași 
stat și cu 10 Ia sută pentru ti
nerii provenind din alte state. 
Snoriri însemnate ale taxelor au 
fost deja anunțate și în univer
sitățile particulare. Universitatea 
din Chicago, de pildă, își spo
rește în cursul acestei luni taxe
le de școlarizare cu vreo 50 de 
dolari pe trimestru. Universita
tea din Princetown a anunțat 
o creștere a taxelor cu 200 de 
dolari, cea de-a patra sporire 
la această instituție de învăță
mînt în ultimii șase ani. Noi

continuă scă- 
lor mărind 

cu sporirea 
intensificarea 

Potti- 
statistici oficiale,

majorări sînt așteptate pentru 
anul viitor. Universitatea Yale 
din New Haven, statul Connec
ticut, ți Northwestern din Evan
ston, statul Illinois, au și anun
țat că vor proceda la scumpi
rea taxelor îe anul 1970.

Cea mă] mare parte a studen
ților sînt nevoiți să apeleze la 
împrumuturi bancare, unele ga
rantate de organele federale, 
pentru achitarea taxelor univer
sitare. Sporirea însemnată a do- 
bînzilor pentru alte categorii de 
împrumuturi creează însă se
rioase dificultăți studenților, 
deoarece băncile ezită să le a- 
corde împrumuturi. De la stu
denți, băncile primesc pentru 
împrumuturile acordate o do- 
bîndă de 7 la sută, in timp ce 
pentru alte categorii de credi
te dobînda
8,5 la sută. Deși în Congres 
se examinează in prezent un 
proiect privind majorarea do- 
bînzii la 10 Ia sută și pen
tru împrumuturile acordate stu
denților, precum și sporirea a- 
jutoarelor federale, totuși în 
unele cercuri se exprimă păre
rea că aceste acțiuni ar putea 
fi tardive. Un politician a de
clarat că In cazul în care Con
gresul nu va interveni prompt, 
e posibil ca numai tn statul Ari
zona peste 2 500 studenți să nu 
primească Împrumuturile si. In 
consecință, să nu poată plăti ta
xele pentru reînscrierea tn nou!

an universitar. Dupl cum a de
venit cunoscut, cam în aceeași 
situație se găsesc și 1000 din 
cei 3 000 da studenți ai univer
sității din Minnessota cărora li 
s-a refuzat acordarea de îm
prumuturi.

Ridicarea taxelor la noi cote, 
scumpirea împrumuturilor ca ți 
apariția unei noi bariere In ob
ținerea creditelor pentru stu
denți, credite ce după termina
rea cursurilor vor trebui ram
bursate, au sttrnit un val de 
neliniște In rîndul studențimil 
americane. tn cursul ultimei 
primăveri. Ia colegiile din Pur
due au șl avut loc demonstrării 
studențești Împotriva spori" ri 
taxelor.

Potrivit revistei U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT In rln- 
durile unora dintre educatori se 
manifestă sentimentul că uni
versitățile și colegiile sînt pe
depsite prin reducerea alocații
lor federale, pentru faptul că 
„au tolerat" intensificarea miș
cărilor studențești impwtriva 
războiului din Vietnam și a se- 
gregaționismului din S. U. A. 
Oricum, insă, reducerea progra
melor federale destinate lnvăță- 
mîntului, va contribui și mai 
mult ia sporirea stării de ten
siune, prezentă do mal mulți 
ani. In universitățile americane.

F. BL

I. RETEGAN

CONFERINȚA DE PRESA
A LUI W. ROGERS

Secretarul de stat al 
S.U.A. William Rogers, a 
ținut o conferință de 
presă consacrată apropi
atelor convorbiri ameri- 
cano-sovietice de la Hel
sinki privind examina
rea unor probleme legate 
de viitoarele tratative 
dintre cele două țări în 
problema limitării arma
mentelor nucleare.

vor fi abordate cînd vor începe 
negocierile de fond, Rogers a de
clarat că delegația americană va 
supune discuțiilor o suspendare a 
producției de rachete cu focoase 
multiple și o limitare a armamen
telor nucleare strategice defensive 
și ofensive. El nu a exclus nici 
posibilitatea abordării unor ches
tiuni cum ar fi încheierea tratatu
lui pentru denuclearizarea fundu
lui mării și pentru limitarea ar
mamentelor chimice și biologice.

Cîteva zile In șir, 
centrul orașului Gua
yaquil, unul din ora
șele importante 
Ecuadorului a 
teatrul ciocnirilor din
tre poliție și tineretul 
studios. Incidentele, în 
cursul cărora patru 
persoane au fost ucise 
și mai multe rănite, 
au la origine ordinul 
Ministerului educației 
naționale prin care 
s-a decis închiderea 
unui colegiu al muni
cipalității. Studenții, 
oare cer redeschiderea 
colegiului, au blocat 
la începutul săptămînii 
trecute străzile unde 
își au sediile diferitele 
autorități, precum și 
căile de acces către 
oraș. Poliția și armata 
au intervenit cu bru
talitate reușind după 
represiuni severe să 
preia controlul asupra 
orașului.

Actualele incidente 
urmează unor demon
strații și ciocniri ase
mănătoare care au a- 
vut loo în aceeași lo
calitate la sfîrșitul 
lunii mai, cînd stu
denții și elevii din 
Guayaquil au revendi
cat democratizarea și 
laicizarea învățâmîn- 
tului.

ale 
fost

împotriva situației pre
care a școlii în „țara 
bananelor". Noul val 
de demonstrații, greve 
și acțiuni protestatare 
studențești își are în
ceputul în urmă cu un 
an oînd, la 22 noiem
brie, sub privirile stu
pefiate ale reprezen
tanților autorităților 
prezenți pe stadionul 
universitar din Quito 
unde se desfășurau în
trecerile atletice din 
cadrul „Jocurilor spor-

tațiile și grevele stu
denților s-au desfășu
rat cu intermitență în 
centrele universitare, 
în principalele orașe. 
Mii de manifeste sem
nate de Federația stu
denților din Ecuador, 
Uniunea Națională a 
Profesorilor, Liga ti
neretului din colegii 
au fost lipite pe zidu
rile caselor, reapărînd 
mereu după ce erau 
rupte de polițiști. Toa
te aceste manifeste

Ciocniri
la Guayaquil

o tihr rt
• TIMP DE ZECE ZILE s-a 

desfășurat Ia Veneția cel de-al 
VH-Iea festival internațional a) 
teatrului pentru copii. La ediția 
din acest an au luat parte colec
tive artistice din Franța, Iugo
slavia, România și Italia. Tea
tru] „Ion Creangă" din Bucu
rești a interpretat la „Teatro di 
Palazzo Grassi" și Ia Teatro 
Corso" basmele „Regele cerb" de 
Carlo Gozzi, în regia Iui N. Al. 
Toscani, și „Cocoșelul neascul
tător" de Ion Lucian. Spectaco
lele — îndeosebi „Cocoșelul 
neascultător", interpretat în în
tregime în limba italiană — au 
stîrnit entuziasmul elevilor tu
turor școlilor din Veneția și 
Venetia-Mestre.

SCRUTIN FĂRĂ SURPRIZE

ÎN PORTUGALIA

• ALEGERILE PARLAMEN
TARE desfășurate duminică în 
Portugalia s-au încheiat cu vic
toria partidului condus de pre
mierul Marcelo Caetano, mișca
rea pentru uniune națională, 
care a obținut, potrivit unui a- 
nunț oficial dat publicității la 
Lisabona, toate cele 130 de lo
curi ale Adunării Naționale. 
Pentru prima oară In ultimii 43 
de ani, autoritățile au permis și 
organizațiilor opoziție! să pre

zinte candidați. în condițiile 
cenzurii presei și monopolului 
guvernului asupra radioului și 
televiziunii, aceștia au fost Insă 
lipsiți practic de orice șansă de 
a-și putea desfășura campania 
electorală. în general, subliniază 
agenția FRANCE PRESSE, ne- 
prezentarea la urne a fost a- 
preciabilâ, ea depășind In unele 
circumscripții 50 la sută din to
talul alegătorilor

• „ZIUA INTERNAȚIONA
LĂ A LUPTEI ÎMPOTRIVA 
RĂZBOIULUI" s-a desfășurat 
In Japonia sub semnul cererilor 
insistente de anulare a tratatu
lui de securitate japono-ameri-

x A Z/

Rogers a subliniat că aceate 
convorbiri ar putea duce la 
„cele mai importante negocieri pe 
care S.U.A. le-au dus vreodată". 
Secretarul de stat amerioan a ară
tat că atît atitudinea S.U.A. cît 
și cea a U.R.S.S. la aceste nego
cieri este „serioasă și realistă".

Cele două țări, a afirmat Ro
gers, sînt conștiente de inutili
tatea de a se cheltui în continu
are sume foarte mari în domeniul 
armamentelor nuoleare strategice 
pentru ca peste oîțiva ani situația 
să fie aceeași în domeniul rapor
tului de forțe dintre ele. Sublini
ind că desfășurarea negocierilor 
nu depinde de evoluția situației 
internaționale, el a deolarat că a- 
ceste tratative ar trebui să influ
ențeze atmosfera relațiilor dintre 
state.

Referindu-se la chestiunile care

can și de. retrocedare imediată 
șl necondiționată a Okinawei. 
La demonstrațiile de săptămîna 
trecută au participat aproape 
200 de partide și. organizații de 
masă. Prin amploarea lor, aces
te acțiuni s-au dovedit a fi cele 
mai mari, începînd din 1960, 
cînd a fost revizuit tratatul de 
securitate japono-american.

• SECRETARUL GENERAL 
al Partidului Socialist Unificat, 
Michel Rocard, care a fost spri
jinit. de toate forțele de stingă, 
a cîștigat duminică mandatul 
de deputat în circumscripția 
Yvelines, din apropiere de Pa
ris. El l-a înfrînt în al doilea 
tur de scrutin pe candidatul ac
tualei majorități guvernamen
tale, fostul premier Maurice 
Couve de Murville. Candidatul 
stîngii a întrunit 53,8 la sută 
din voturi, față de 46,2 la sută 
ce î-au revenit adversarului său.

Ciocnirile de la 
Guayaquil se înscriu 
tn valul puternic al 
protestului tineretului 
studios Ecuador

tive bolivariene", un 
grup de studenți a 
desfășurat o pancartă 
enormă pe care era 
scris : „Jos groparii 
școlii publice1“ Era 
un protest deschis îm
potriva unui decret 
guvernamental prin 
care bugetul destinat 
școlilor de stat era re
dus cu aproape 40 la 
sută, în vreme ce era 
acordată școlilor reli
gioase și particulare o 
subvenție de 80 mili
oane sucres, aproape 
egală cu totalul alo
cațiilor destinate celor 
trei universități de 
stat ecuadoriene.

De atunci, manifes-

denunță restrlngerea 
sprijinului acordat 
școlilor publice într-un 
moment în care, potri
vit statisticilor ofi
ciale, 48 la sută din 
întreaga populație e 
analfabetă. Ele acuză 
restrîngerea locurilor 
în colegiile și univer
sitățile de stat, afir- 
mînd că în ce privește 
numărul tinerilor care 
freoventează școlile 
superioare, Ecuadorul 
„se află la unul din 
cele mai scăzute nive
luri din lume".

Tn toamna aceasta, 
demonstrațiile protes
tatare ale tinerilor e- 
cuadorieni au

O originală formă de protest a elevilor liceelor din Copenhaga împotriva refuzului autorități
lor de a satisface revendicările profesorilor aflați în grevă. Un grup de liceeni și-au in

stalat pupitrele în piața din fața Parlamentului

VIOLENT CUTREMUR 
LA BANIA LUKA

• AGENȚIA TANIUG anunță 
că duminică, In zona orașului 
Bania Luka, s-a produs un pu- 
ternio cutremur de pămînt, care 
la epicentru a avut intensitatea 
de gradul 8. Nu a putut fi sta
bilit încă numărul morților și 
răniților, dar se apreciază că 
este considerabil. Numeroase lo
cuințe și unele întreprinderi in
dustriale au fost distruse sau a- 
variate. Alimentarea orașului cu 
curent electric și apă a fost în
treruptă din cauza avariilor la 
liniile le înaltă tensiune și la 
rețeaua de canalizare. Luni di
mineața, în orașul Bania Luka 
a fost înregistrat un nou cutre
mur de pămînt Se relatează că 
acesta nu a provocat victime o- 
meneștl | numărul răniților este 
mare.

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută presei la sosirea sa la Pa
ris, după vizita făcută în Uniu
nea Sovietică, ministrul econo
miei și finanțelor al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a re
levat că colaborarea dintre 
U.R.S.S. și Franța nu este nu
mai de ordin economic, ci în a- 
celași timp politic. Există pers
pectiva ca Franța să devină în 
viitorii trei ani primul furnizor 
al Uniunii Sovietice — a adău
gat ministrul francez.

• POSTUL DE RADIO BAG
DAD a anunțat eliberarea și 
amnistierea de către autoritățile 
irakiene a unui grup de opt 
persoane condamnate recent la 
închisoare pe termene variind 
între trei și șapte ani sub acu
zația de complot împotriva re
gimului. Printre cei eliberați fi
gurează fostul ministru al agri
culturii, Abdlil Hadi El Rawi.

reizbuo-

nit cu o forță sporită. 
In capitala țării, Quito, 
a avut loo un „marș 
de apărare a demnită
ții universitare". Pe 
pancartele purtate de 
tineri scria : „Vrem 
universități și o viafiă 
universitară democra
tică !“ Tinerii protes
tau împotriva ameste
cului poliției în viața 
universităților și co
legiilor, împotriva vio
lării autonomiei uni
versitare care se 
bucură de o veche tra
diție In America La
tină. In primele zile 
ale lui octombrie, stu
denții au ocupat uni
versitatea din Quito 
unde s-au baricadar. 
Acțiunii protestatare a 
studenților 1 s-au ală
turat elevii colegiilor 
„Mejia", „Montufar" 
și Colegiului tehnio 
central din capitala e- 
cuadorlană. S-a ajuns 
la oiocniri ou armata 
și poliția soldate cu 
rănirea gravă ‘■•el 
tineri. 30 de stu.^-nți 
ai Universității Cen
trale din Quito au fost 
arestați.

Anul școlar actual a 
fost caracterizat tn 
presa din Quito ca u- 
nul din cei mai furtu- 
noși din istoria școlii 
ecuadoriene. Dacă re
vendicările tineretului 
vor fi ignorate, s-ar 
putea ca următorul an 
universitar să fie și 
mai furtunos.

P. NICOARA

Șomajul în rîndul

tinerilor
latino-americani
Potrivit datelor unui raport 

publicat la Geneva de către 
U.N.I.C.E.F, în America La
tină sint In prezent 23 mili
oane de șomeri, în special în 
rîndul tineretului. Experțil 
O.N.U. sînt de părere că 
problema șomajului în rfn- 
dul tineretului va deveni în 
viitor și mai acută, deoarece 
țările din America de sud 
au cea mal ridicată rată de 
creștere a populației.........

„Navetă spațială**
Dr. Kurt Debus, directorul Centrului spațial de la Cape Ken

nedy, a anunțat că în prezent se desfășoară Intense cercetăi--< 
pentru echipamentul cerut de sistemul de „navetă* spațial* 
ce urmează să fie pus în aplicare în anul viitor. Aceste na
vete se vor produce la un preț de cost mult mai redus decît 
cel al actualelor vehicule spațiale, ele făcînd legătura între 
Pămînt și o viitoare stație orbitală. Naveta ar urma să fie 
compusă dintr-o rachetă cu două trepte. Prima treaptă se 
prevede să fie recuperată după desprindere, de centrul spa
țial, iar a doua va propulsa în continuare vehiculul spre 
ținta propusă. Ea va reveni la sol cu echipamentul conservat 
și, alături de prima treaptă, va putea fl utilizată la alte apro
ximativ 100 de lansări.

Motoarele navei vor funcționa cu hidrogen sau oxigen li
chid. Ea va dispune de două locuri pentru echipaj și de 
alte 10 pentru persoanele care urmează să fie transportate în 
spațiu. Navetele vor dispune, de asemenea, de un spațiu 
important, unde vor putea fi transportate diferite materiale.
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AL „SCÎNTEII TINERETULUI" 28 
PENTRU. ELEVI I——

SPRE O ETAPĂ SUPERIOARĂ
A

mploarea pe care a 
luat-o mișcarea li
terară din licee, 
rezultatele din ce 
în ce mai conclu
dente ale muncii 

de crea(ie din cenacluri, o- 
glindite în expansiunea pu
blicistică, impun noi forme 
de perfecționare a organiză
rii Și de diversificare a con
ținutului activităților.

Ne găsim intr-un moment 
cînd toate cenaclurile și-au 
redeschis porțile. Rindurile 
lor s-au rărit prin plecarea 
absolvenților clasei a Xll-a. 
Ne-am gîndit oare să Ie 
împrospătăm efectivul cu 
„bobocii" din clasele a Xl-a? 
Nu-i încă tirziu să facem 
investigații în rîndul noii 
promoții pentru depistarea 
talentelor. Munca va fi u- 
șurată de faptul că mulți e- 
levi cu aplicații pentru crea
ția literară s-au afirmat încă 
din ultimele clase ale școlii

ÎN ACTIVITATEA
CENACLURILO

generale. Vom invita, în 
primul rind, pe cei care au 
activat în cenaclurile pio
nierești, au fost Iaureații di
feritelor concursuri de pro
fil, figurează în culegerile 
și antologiile pionierești, au 
publicat in presfT pioniereas
că ori au fost popularizați la 
emisiunile radiofonice pentru 
școlari. Primirea lor ca'.Iă 
în mijlocul „senatorilor" le 
va înlătura timiditatea fi
rească și Ie va grăbi proce

sul de acomodare. Introdu
cerea lor in viața cenaclului 
se va face treptat. Nu vor fi 
supuși din prima clipă fo
cului concentric a] criticii. 
La fiecare ședință se vor 
rezerva 5—10 minute pen
tru prezentarea unui debu
tant, în cadrul unui meda
lion, prilej de a lua cunoș. 
tință cu creația noului mem
bru, urmărind, ca Ia viitoa
rea programare producțiile 
sale să fie supuse discuției.

în general literații au o- 
roare de treburile adminis
trative. Totuși, ca orice ma
trice de valori care va pre
zenta peste un număr de ani 
un interes deosebit pentru 
istoricii literari, cenaclul 
trebuie să-și făurească o 
biografie, pornind de la e- 
vidența muncii sale, prin 
înregistrarea membrilor, con
semnarea ședințelor și ac
tivităților, prin întocmirea 
unei arhive cu mapele indi

viduale de manuscrise, cu 
albumele de fotografii, pu
blicații analoage primite prin 
schimb de experiență, cărți 
cu dedicațiile scriitorilor oas. 
peți, decupaje ale tipărituri
lor membrilor cenaclului, a- 
părute în revistele literare 
(în țară avem peste 600 elevi, 
colaboratori activi la presa 
centrală și județeană!).

Cenaclul nu poate exista 
ca un cerc închis de inițiați, 
învăluit în nimbul izolării $ 
superiorității. Dimpotrivă, 
condiția creșterii și dezvoltă
rii sale o constituie contac
tul viu și permanent cu or
ganismul trepidant al școlii, 
exercitarea funcției sale de 
factor cultural activ. Spriji
nit de organizația de tine
ret, el trebuie la rindul său 
s-o sprijine. Și modalitățile

Prof. TUDOR OPRIȘ 

(Continuare în pag. a IV-a)
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Liceul Nr. 1 — Vaslui

Metamorfoze

Mi-a fost dat să străjuiesc 
în adînc la poarta izvoarelor, 
Să le păzesc să nu evadeze 
La mugetul căprioarelor.

Dar pedeapsa necuminfeniei mele 
O aștept să-mi fie deplină
Căci toate izvoarele le-am scăpat 
Cînd au fost chemate de lumină.

MIHAI OGRINJI

Răsărit

vechi

La rădăcina răsăritului 
se mistuie petale de flori fosforescente.

GABRIELA HUREZEAN
Liceul „E. Cojdu“ — Oradea

NICOLAU
2 — Ploiești

DAN
Liceul Nr.

La rădăcinile apusului 
răsar lumini fosforescente, 
pupile nervos încrustate 
în oscilații de violet mirific.

Vreau să culeg florile luminilor 
și alerg spre pîlpîirile lor 
dar mă împiedic în corzile viorilor 
și cad din nou
în pervazul ferestrei solemne.

Tăcem ocrotind soarele 
în gură
pînă cînd trec 
monștrii nocturni, 
apoi îl eliberăm 
clătindu-ne gura 
ca după un vin 
pietrificat 
în sfere.

Apoi văd iar 
florile înghețînd 
în sclipiri ascuțite, 
puncte ce taie în două fîșii precise 
cortina grea de catifea neagră: 

jos stele, 
sus, stele.

Caut drumul
și căutarea îmi încheagă pleoapele 
Cu mîini aride 
culeg sclipiri fierbinți _
și le lipesc pe frunțile oamenilor. 
Apoi alerg pe urmele lor. 
Oamenii luminează _ 
alei-raze, cărări strălucitoare... 
Și oamenii rîd 
și toate palatele de gheață 
se topesc . , k

și se preling din inimi, 
lăsînd în urma lor 
maci roșii.

Strălucirea lor
se ridică în tulpinile dimineții 
dînd vlagă unei zile-prunc 
ce se naște țipînd...

Br âncuși;

Și poate din matca inocentă 
Le-am băut destinul lor
De-am ajuns ca azi, la strigătul luminii, 
Să fug în lume preschimbat în izvor.

Irumpt, am început să ies din mine 
cu corabia mea — Nemurire,. 
Naufragiind prin fluviile tainei 
Spre mai pur și devenire.

Cu cît mă apropii de țărmul Sînt 
pînze mi se adaugă fără număr 
și simt cum un pirat îmi urcă prin* sînge 
și-mi fură tăcerea ascunsă-n umăr.

Un efluviu prielnic dinspre cuget 
spre țărmul — Voi fi, corabia mi-o mînă ;
Și ies din mine ca dintr-o^ noapte^ 
și cer într-una să se facă lumină.

(Din coturnul în pregătire „APELE LUMINII").

* •

S-a pomit din regăsire, dintr-o lacrimă de poartă 
Vina vadului subțire, culmea bradului si-o roată. 
Patimi vii, nedezlegate aplecînd tăcerile, 5 • 
Infr-o rînă aruncate dalta și durerile.

Bradule, de mii de veacuri l. 
Ochii lui să-ți soarbă seva și _______ _ __ ______
Și-ai rămas furtuna, dorul, ploaia vie, răsăritul 
Șapte patimi dezlegate, înălțarea și-asfințitul.,

în tăcerea lungă, simplă, ridicată către cer ; 
Clocotul jde soartă mută dăltuit în cerc de fier- 
Și-am găsit-o ridicată mîna neamului pătrunsă 
între bucium și legendă după glasul tău ascunsă,

c

li 
t
4. 
p

aștepți tnîna lui bătrînă 
și chemarea din țărînă

Cumpănă de ape grele la răscrucea vîntului '■ 
Două mîini se înălțară poruncind pămîntului 
Două* mîini de cremene în tăcerea porților 5 
Adunînd dintre pămînturi toată vlaga morților.

i ‘ «
Șapte pietre prinse-n șoaptă doborînd cărările : 
Dintre vulturi coborîte veacul și visările 
La ospățul lui. de taină se-aplecară stîncile 
Nouă munți și-o vale-amară ascultînd poruncile.

CONSTANTIN BALCAN
Liceul din Urziceni

în franceză

Tălmăciri de OLGA TATARU,
Liceul „Gh. Lazăr" din București

Je veux danser 

(Vreau să joc)

O, j’veux danser comme j'n’ai jamais danse, 
Que Dieu ne se sente pas 
en moi
un esclave au prison — enchaine.
Terre, donne-moi des ailes : 

fleche je veux etre, pour percer 
l'infini, 
poui ne voir autour que du ciel,; 
au-dessus cjel; ? î <■ : 
et ciel «ous moi — 
brulant en vagues de lumiere 
je veux danser 

penetre d’elans inouis 
pour que Dieu respire libere en moi, 
sans grogner :

’suis un esclave emprisonne !“

» -
• . - 7
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Â la mer
(La mare)

Des tiges rouges,
des tiges vertes etouffent Ies maisons en 
jeunes pousses 
vaillantes — comme les polypes, qui 
etreignent la proie entre leurs mains.
Dans la mer le soleil au levant lave le sang 
de ses lances, qui ont tue en courant la nuit 
— la bete
Moi
je reste sur la rive et — mon âme a 

quitte sa maison.
Elie s’est perdue sur le sentier dans l’infini

et ne retrouve plus 
le chemin du retour.

(Urmare din pag. I) 

„socializării" activității ce
naclului sint pe cit de va
riate pe atit de atractive : 
emisiuni bilunare la stația 
de radioamplificare a școlii, 
recitaluri de creație origina
lă încheiate cu reuniuni 
dansante, înviorarea gazetei 
de perete a școlii cu material 
satiric de calitate (o „rara 
avis" pain școlile noastre !), 
colaborarea cu producții o- 
riginale adecvate Ia progra
mul artistic al serbărilor 
școlare tradiționale sau fes
tive. Ce-ar fi dacă membrii 
cenaclului, înarmați cu bloc
notesul de reporteri, ar face 
raiduri în recreații, la dife
rite acțiuni obștești sau Ia 
diferite manifestări artistice 
și sportive, ar Organiza „me
se rotunde" pe marginea u- 
nor arzătoare probleme etice, 
nepierzind prilejul să con
semneze tot ce se petrece în 
jur cu vervă, curaj și aci
ditate cînd e cazul ? Sînt 
acțiuni care situează cenaclul 
înjnima școlii, în miezul rea
lităților trăite de adolescenți, 
îi dau sensul utilității ob
ștești.

Ședința de cenaclu își’are 
diagrama ei specifică. Ce a- 
vcm însă de făcut pentru im
pulsionarea criticii, atît de fi
ravă chiar și în macrocena- 
clurile taberei Ie la Sinaia, 
unde și-âu dat intilnire multe 
din speranțele scrisului nos
tru ?

„Ca poet nu-i obligatoriu să 
fi și critic — spun destui e

©ACTIVITATEA ~
O 

CENACLURILOR •
levi, neglijind, pe baza aces
tui considerent, să-și îmbo
gățească cultura estetică și 
cunoștințele de teorie litera
ră. Poezia nu trebuie diseca
tă, ci trăită și gustată, a- 
daugă ei. Treaba criticilor 
să ne explice și să ne foarfe
ce ; datoria noastră este să 
scriem" Și nu-i de mirare 
că discuțiile din cenaclu sînt 
monopolizate de obicei de o 
„singură voce" specializată, 
in timp ce restul participanți- 
lor păstrează a tăcere „res

pectuoasă", vecină cu dezin
teresul.

însă cine nu poate judeca 
universul artistic al altuia, 
nu-și poate aprecia cum se 
cuvine și redimensiona con
tinuu propriul său univers. 
Un scriitor fără noțiuni de 
critică și teorie literară riscă 
să navigheze fără busolă. 
Discuțiile din cenaclu dau un 

prețios ajutor colegului avid 
de a cunoaște rezonanța efor
tului său artistic (iar critica 
făcută de un creator este, a- 
desea, mai receptivă și pă
trunzătoare decît analiza me
todică a unui profesionist al 
criticii) și, în același timp, în
găduie opinentului să se con
frunte. să se compare, să se 
definească, să ciștige acea 
luciditate autocritică care stă 
la baza propriului său pro
gres artistic.

N-ar fi oare recomandabil 
pentru realizarea acestui cli
mat de participare critică, să 
se dezbată din cînd în cînd 
unele probleme de estetică și 
teorie literară, să se indice 
de la bun început — fără pre
tenții de rețetă infailibilă — 
planul de analiză a unei cre
ații moderne, cuprinzînd 
cîteva jaloane orientative 

ale investigației critice și ale 
formulării judecăților de va
loare ? Cu un astfel de fir al 
Ariadnei dispare teama de a 
„te rătăci" în labirintul unei 
opere literare.

S-au făcut pași mari în di
recția valorificării creației și 
popularizării cenaclului : co
laborarea la revista școlii, la 
antologiile județene, chiar la 
ziarele locale și Ia emisiuni
le radio-televiziunii Dar un 
cenaclu are la dispoziție și 
alte forme de activitate ex

ternă : schimbul de experi
ență între cenaclurile școla
re din aceeași localitate sau 
din alte localități, manifes
tări colective pe scena unei 
case de cultură sau unui tea
tru, vizite Ia casele memo
riale ale scriitorilor sau la 
expoziții, excursii de vacan
ță cu tematică literară. Orga
nizate cu grijă, programate 
astfel ca să nu supraîncarce 
elevii și să nu-i sustragă de 
la îndatoririle școlărești pri
mordiale, ele îmbogățesc ori
zontul intelectual și tezaurul 
de amintiri, adîncesc priete
niile literare, sporesc expe
riența si prestigiul cenaclu
lui.

Se studiază posibilitatea 
organizării și desfășurării 
încă din acest an al unui 
„concurs național al tinerelor 
condeie". O astfel de confrun
tare pe plan național a miilor 
de talente literare la vîrsta 
adolescenței va fi intr-un fel 
o încununare supremă a 
muncii laborioase a cenaclu
rilor, un examen al potenția
lului lor artistic, un prilej 
bine venit de afirmare a ta
lentelor autentice.



CE SE PETRECE CU
& Monica Șurtea
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ȘI SCRIITORII • Horia PMrașcu
• Constantin Stoiciu
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Parcurgînd revistele școlare, antolo giile județene, paginile presei literare 

Qnde colaborează și elevi, bogata eflorescenta de manuscrise aflate pe ma< 
sa redacției, ori cuieșe din tabăra de la Sinaia, se constată un fenomen ca
racteristic ți îngrijorător : decalajul cantitativ ți valoric între poezie ți pro
ză.

Se scrie multă poezie ți, adesea, foarte bună. Proza este însă reprezen

tată sporadic ți se găsește la un nivel artistic atît de nesatisfăcător încît din 
60—70 de manuscrise abia 2—3 pot răspunde chiar ți modestelor exigențe 
ale unei reviste școlare.

„Seceta" de proză (ți mai ales de proză reprezentativă pentru vîrstă) 
a fost semnalată în toate cenaclurile din licee.

Ținînd seama că tinăra creație trebuie să se dezvolte armonios in toate com
partimentele estetice și în direcția tuturor genurilor și speciilor literare, redacția 
„Freludiului" a considerat utilă inițierea unei dezbateri privind cauzele care gene
rează stagnarea prozei liceenilor și o îndepărtează oarecum de universul tema
tic al virstei și actualității, propunind, in același timp, unele soluții pentru readu
cerea ei pe făgașul firesc.

Am făcut apel, pentru a-și spune părerea, la trei dintre colegii noștri din 
București, Cluj și lași, delegați de cenaclurile școlare respective, și la trei scrii
tori, apropiați de problemele prozei celor tineri.

Le dăm cuvîntul.

hAAAAAAAAAAAAAAAAAA^sAAAAAA/ ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^A»^^

NU CRED 

CĂEVORBA 

DE 0 LACUNĂ 

LIMITĂ...
De ce stagnează proza scrisă 

de adolescenți ? De ce nu apar 
mult așteptații adolescenți proza
tori P

întrebări pe care ni le-am pus 
des în ultima vreme. Și eu toate 
astea nu cred că situația e chiar 
atît de îngrijorătoare. Nu cred că 
e vorba de o lacună limită ți că 
avem de cerut ajutor. Toți marii 
prozatori și-au dat capodoperele 
la ceasul maturității. E imposibil 
să scrii proză în acești primi ani 
de viață conștientă. E imposibil 
să scrii proză când ai o» model 
experiența altora, sfaturile și con
cluziile lor zilnice. N-ai de unda 
să scrii proză cînd propride trăiri 
datează de cutând, când n-ai gă
sit încă făgașul conturat al propri
ilor răspunsuri (la întrebările pe 
care oricum ni le punem cu toții), 
Rebreanu avea 25 de ani cînd l-a 
dat pe ,,Ion“. Hemingwai trecuse 
binișor de adolescență în anii pa
rizieni ai „Soarelui răsare". O re
centă laureată a premiului „Gon
court", Edmonde Chaiies Roux a 
stat mai bine de zece ani în re
dacția unei reviste de modă și a 
dat rețete de cosmetică și alte 
sfaturi „practice" pînă și-a publi
cat cartea. ,,Să uiți Palermo" a a- 
vut un succes răsunător pe care 
posteritatea se pare că nu-1 va 
uita.

E firesc să scrii versuri la 16—■ 
17 ani. Am spus versuri și nu po
ezie, cu toate că s-a pretins și se 
pretinde dificultatea genului. La 
această vîrstă însă conglomeratele

de sentimente sînt mult mai grele 
în talerul poeziei.

Unii încearcă să acrie proză. 
Nu cred că e proză autentică. Se 
pare că ne am obișnuit cu prea 
multă proză lirică a cărei nevoie 
nu este cîtuși de puțin stringentă.

Și-apoi. poate tînjim după alt
ceva. Se resimte nevoia unor ta
lente explozive și adine originale, 
departe de tot ce-am cunoscut 
pînă acum. Apariția acestora nu 
poate fi prevăzută. Despre sur
prize nu se vorbește înainte. Dacă 
vin, vin singure.

MONICA ȘURTEA
Cluj

COLEGII

NOȘTRI 

POZEAZĂ
Cine sînt de fapt colegii noștri, 

prozatori ? In nici un Caz nu cei 
din proza lor. Pentru că, citindu-i 
cineva ar crede că astăzi nimeni 
nu mai bate mingea, nu mai fură 
gutui din pomii vecinilor fi nu 
nud bea lapte seara. Că nimeni 
nu mai are părinți, colegi de clasă 
sau prieteni din copilărie. Că în
tr-o clasă de elevi nu se poate 
auzi o idee interesantă și nu te 
fac polemici decit cu probleme 
de geometrie analitică. Că toți 
sînt plictisiți, lipsiți de orice ilu
zie, blazați ca niște tigri de gră
dină zoologică.

Colegii noștri pozează. Nu sini 
sinceri, nu sînt spontani. întotdea
una cirul încearcă ceva, de felul 
unei confesiuni — și asta se în- 
timplă mereu — nu mai e proză, 
ci poezie sau un produs interme
diar. Nu au detașare, nu sînt o- 
biectivi. Poate aspiră la alte for
mule, dar proza de alaltăieri, de 
ieri și de azi are niște reguli pe

care le-au luat în seamă toți pro
zatorii adevăr ați, fie ei așa-zis 
„cuminți" sau deschizători de 
drumuri.

Colegii noștri pozează în oa
meni mari. E ambiția multora să 
scrie ce sentimente ar avea cînd 
li s-ar naște uri nepot sau ar fi 
grațiați după o condamnare pen
tru crimă! Și mulți nu văd în 
dialectica vieții pe care au trăit-o 
yi o trăiesc într-o familie, într-o 
școală, între prieteni acel poten
țial material artistic care întruneș
te toate calitățile și regulile de pe 
lume. Sînt prea absorbiți de tă- 
rîrnurile de dincolo de lucruri ca 
să mai vadă farmecul lucrurilor 
înseși.

Si mai e ceva, un fel de sno
bism cu orice preț. In ciuda ste
rilității lui evidente, unii continuă 
să-l ridice la rangul de distincție 
intelectuală, „de passe-partout" 
în societatea spiritelor „subțiri". 
Toată lumea citește, ascultă mu
zică și se pasionează pentru artă. 
Dar pentru cei în cauză, educația 
estetică începe în pictură cu Pi
casso și C ha gal, în muzică cu 
Schiinberg și Messiaen, în litera
tură cu Kafka și Salinger. Aceș
tia sînt „zeii". Dar de ce se uită 
că și acești zei au supt lapte de 
la cei vechi și nu pot fi înțeleși 
fără ajutorul lor ? Și apoi, zeii, ca 
orice zei, sînt inimitabili. Profeții 
sînt doar mimi.

In dorința de a da conținutului 
o formă adecvată (elastică noțiu
ne pentru unii) de multe ori ex
presia unei idei interesante e dis
tilată sugestiv în proza colegilor 
noștri pînă se obține un lichid 
incolor și volatil.

Cred, în concluzie, că tinerii 
noștri colegi prozatori, ar trebui 
să fie ei înșiși și să renunțe la a- 
lambic: poate co: 'scul e o bău
tură mai rafinată, dar... „in vino 
veritos"...

DANA LIZAC 
București

0 PROZĂ 

ONESTĂ

A ADOLES

CENȚEI
Cred că vîrstă noastră e vîrstă 

lirismului. Ei îi ajung trăirile ver
ticale și intense, ajutate de imen
sa capacitate de fantazare și me
taforizare a adolescenței. Spre 
maturitate, poezia se cumințește, 
devine joc stilistic, virtuozitate, 
meșteșug, într-un cuvînt. Proza, 
dimpotrivă cere un bogat capital 
de experiență, o cunoaștere știin
țifică a mediului ambiant, un 
simț al proporției și al construcției 
care presupun cultură, gîndire 
structurată, spirit de observație 
exersat. Avea dreptate Camil Pe
trescu cînd califica proza ca pe o 
etapă scriitoricească a maturității.

Deși împărtășesc acest punct de 
vedere, nu pot nega adolescenți
lor inteligența artistică și forța de 
absorbție a noului, atribute reale 
ale celor mai izbutite proze, pe 
care le-am citat atît în revistele 
școlare cît și în presa literară 
centrală („Luceafărul", de pildă).

însă adolescenții nu se pot o- 
biectiviza suficient, n-au răbdare 
să construiască, să adune firul a- 
pelor, să taie o albie majoră prin 
cernoziomul faptelor de viață- Se 
cred mai importanți cînd mizează 
pe nou! val și se simt datori, ca 
tineri să fie neaparat avangar
diști. aici rezerva lor fată de 
proza clasică, goana după halu
cinant, oniric, patologic, disperare 
existențialistă, justificate poate în

alte colțuri ale lumii unde socie
tatea sufocă și strivește personali
tatea umană, dîndu-i sentimente 
de incertitudine, instabilitate, ne
liniște și obligînd-o să se retragă 
în cercul închis al obsesiilor ma
ladive și al simbolurilor obscure, 

în fond, firește, e mai comod 
să pastișezi decît să creezi : tră
iești parazitar din substanța ela
borată a trăirii altora. De aceea, 
citind proza celor mai emancipați 
dintre colegi am imaginea înduio
șătoare a unui copil care își pune 
cocoașe și-și lipește barbă numai 
ca să fie luat în seamă și admis 
printre „snobii" condeitxkri și ai 
redacțiilor.

Eu cred că se poate scrie o 
onestă proză a adolescenței cu 
condiția ca să învățăm să obser
văm, să selecționăm cu atenție da
tele realității, să abordăm cu sin
ceritate și curaj acele zone ale 
existenței umane și ale experien
ței sociale unde putem fi persona
je reale, să elaborăm cu răbdare 
și cu sentimentul răspunderii, 
străini de zgomotele modelor pe
risabile. dar receptivi la pulsul a- 
utentic al veacului nostru.

MIHAI GAVRILIU
Iași

Liceul Nr. 2 Rîmnicu Sărat

P O E M
amețite? RUGĂ DE SEARĂ

NICOLAE ȚIC
* ■! * . ;

SUB UN CLOPOT
DE STICLĂ...

Nu mă împac cu aceia care își 
exprimă neîncrederea în cei tineri 
și-i ceartă cu excesivă severitate 
pentru nereușite, imitații și cău
tări. In ciuda tuturor imperfecți
unilor de la vîrstă de 15—18 ani, 
a ironiilor pe care trebuie să le 
suporți de la „experimentați", nu 
se poate oa o muncă literară sus
ținută. bazată pe talent și cunoaș
tere, să nu dea roade, să nu in
firme pronosticurile sceptice.

Cred că la această vîrstă, o

ei, uită de viața din jur, uită de 
toate ? Nu chiar de toate. Nu 
uită fragmente de lectură, senzații 
trăite de alții, senzații fabricate 
de ei după tiparele modei.

Acolo unde există talent și sim
țire va învinge totuși autenticita
tea, gravitatea, responsabilitatea 
scriitorului care trăiește într-o e- 
pocă de mari prefaceri.

că sînt trist sau vesel, ci de ce 
sînt trist sau vesel. Or, acest lu
cru nu e cu putință decit prin- 
tr-un incisiv proces de autocu
noaștere, capabil să reflecteze 
propria vîrstă. Mint deopotrivă 
și acei care supralicitează opti
mismul de paradă și cei care fa
brică în alambicuri, ca alchimiștii, 
tristețea. Aici este unul din punc
tele vulnerabile ale prozei ado
lescenților.

La această vârstă se conturează 
perspectiva evoluției și conștiin
ței literare. Pericolul cel mai mare

care pîndește pe prozatorii ado
lescenți este mirajul formei. Dor
nici să impresioneze și convinși că 
porțile redacției se deschid mai 
ușor pentru snobi, ei ar deveni — 
dacă ar persevera în această di
recție — niște scriitorași, simpli a- 
bonați ai Fondului literar.

O proză valoroasă și durabilă 
fie scrisă chiar și de adolescenți 
nu trăiește prin virtuozitatea ei 
strict formală, ci prin seva de 
viață și adevăr pe care o tran
smite în cel mai artistic mod cu 
putință.

CONSTANTIN STOICIU

muncă literară făcută doar din 
ambiția de a te socoti și de a fi 
socotit poet ori prozator, o mun
că bazată pe imitații, pe dorința 
de a fi la modă, nu poate să a- 
firme valorile pe care le așteptăm.

HORIA PĂTRAȘCU

NU VIRTUOZITATE,

CU PROPRIILE
SONDE...

Degetele lovesc clapele liniștii
— poemul simfonic e-n sîngele meu — 
Mîsnile caută cerul curbat peste liniu. 
Ne strigăm strigătele pierdute; 
genele noastre țes punte de soare 
ca să putem trece din noi în noi^ 
Visele ne sînt paralele, 
dar se vor uni odată
și atunci vom sfărîma cu ciudă 
toată geometria învățată în școaftL. 
Nu mai îmi da să beau
din cupe de frunze, — clorofilă, 
prea sînîetn amețiți de arome, de cînt 
și prea ne clătinam printre planete...

Vino,
am să-ți cînt sonate de Bach, 
am reparat pianul inimii mele 
și am cumpărat partituri 
de la vînzătoru! de mierle.

Pășește pe vîrfuri de vînt 
cînd treci cu luna în brațe 
pe sub arcade de ierburi marine 
Auzi ?
E liniște albastră în mine
căci marea de gînduri e azi în reflux. 
Vine,
am să-ți cînt sonate de Bach.

îmbrățișați-mă strîns 
v-am csdus agățată de pleoape 
apa albastră a zărilor I 
Vedeți, îmi e sufletul 
o poartă maramureșeană 
cu înerustații de legendă ! 
Lăsați-mă lingă voi : 
v-am adus îrs fluerele picioarelor 
toate doinele pămîntului !
O, nu, nu sînt obosită de drum 
dar dafi-mi să sărut 
marginea de lut a ulcelei 
și apoi priviți-mfi-n ochi : 
v-am adus o rază 
din Infinitul lui Brâncuși ! 
Adunați-mâ lingă voi, 
v-am adus în ghiocul palmei 
freamătul verde al pădurii 
si mirosul fecund de ploaie ! 
îmbrățișați-mă strîns :
v-am adus pe buze un nume sfint: 

Țară.

Munca literară, chiar dacă e 
vorba de un talent real, reclamă 
o mare simțire și cere neapărat să 
ai ceva de spus. Nu pot să uit 
sfatul pe care mi l-a dat unul 
dintre prozatorii noștri de frunte. 
Marin Preda, .cîpd, practicînd ga- 
ielăsia. mă’ gto<feain șă scriu pro
ză : „înainte de a începe să scrii 
ieși din casă, uită-te la lume și 
tntreabă-te : Ia să vedem, cum 
îmi place lumea asta, domnule!"

Mi-au căzut în mînă câteva 
proze ale unor autori foarte tineri. 
Nn s-ar putea spune că vîrstă de 
17 ani este vîrstă marilor expe
riențe. Totuși pînă la 17 ani ai 
trăit ceva, ai întîlnit ceva, te-ai 
izbit cu capul de prag, ai asis
tat la izbiturile altora, ai iubit, 
alții țî-au împărtășit dragostea 
lor, cît de cât ai ieșit în lume.

Ceea ce m-a surprins citind res
pectivele proze—scrise de altfel cu 
destulă îndemînare — a fost im
presia că autorii au trăit sub un 
clopot de sticlă. Ceea ce scriu ei 
este adeseori neadevărat. Ii văd 
pe stradă veseli, optimiști, încre
zători, făcîndu-și splendide pla
nuri de viitor. Cum se face că a- 
tunci când pun mina pe condei 
și se așează în fața hîrtiei uită de

CI ADEVĂR

$/ VIAȚĂ...
Adolescența, ca vîrstă, e o sta

re strict literară. Viața se confun
dă cu literatura și literatura cu 
viața în această perioadă a de
venirii. a prizei directe cu reali
tatea, cînd luarea de poziție de
vine obligatorie.

Literatura acestei vîrste nu 
trebuie ironizată. Adolescenții au 
o anumită optică, au păreri criti
ce uneori dure, au un curaj cu 
care sînt capabili să atingă esen
țele. A început să mă întristeze 
detașarea mea de această vîrstă 
și să mă alarmeze pericolul de a 
uita perioada cînd am început să 
scriu. Cînd cineva uită revelația 
primelor clipe de confruntare cu 
hîrtia albă este condamnat la us
căciune sufletească.

Adolescenții prozatori au con
diții create, un teren literar bine 
defrișat. Proza mondială a atins 
un nivel artistic înalt, oferindu-le 
excelente puncte de referință. 
Ceea ce le lipsește este considera
rea operei ca un act de cunoaștere 
și autocunoaștere. Pentru a atinge 
acest punct se cere să fie sinceri 
față de ei înșiși și cu cei din jur. 
Nu poți discuta despre calitățile 
și slăbiciunile societății fără o a- 
cută conștiință a propriilor cali
tăți și slăbiciuni.

Condiția esențială a scrisului la 
această vîrstă nu e a judeca o 
situație la modul categorisirii, ci 
de a o raporta la condiția ta con
cretă. Așadar, obiectul analizei 
prozei nu trebuie să fie starea su
fletească îri sine, ci cauzele care 
generează această stare. Nu scriu

Cînd am debutat (și nu de 
prea multă vreme) plutea în 
aer contagiunea unei proze 
evazioniste, de mimare a sufe
rinței, de rotire mecanică pe 
axul unei obsesii. Am fost ten
tat și eu să mă înscriu în acest 
curent care se bucura la un 

-moment dat de răsfățul unei 
critici care mima la rîndul ei 
receptivitatea și entuziasmul 
față d!e o proză fără nervi și 
carne. Pe parcurs mi-am dat 
seama că m-aș îmbăta cu suc
cese facile, că aș încerca o ex
periență care mi-ar lăsa gustul 
amar al autopăcălirii, al ne- 
realizării, imaginea melancolică 
a unei săli de bal după ora în
chiderii, plină de gunoaie, con
fetti și măști rupte.

M-a ajutat să mă desprind 
de această literatură de con
fecție contactul direct cu oa
menii. Locuiesc din copilărie 
într-un cartier mărginaș, unde 
oamenii, trăiți odinioară în ne
cazuri și lipsuri, au o anumită 
puritate și tărie morală, un 
anumit sentimentalism și un 
anumit mod frust, aproape 
brutal de sincer de a reacționa. 
M-am apropiat de ei, am în

cercat să refac ambianța rela
țiilor dintre ei și cred că am 
început să găsesc o pistă către 
inima cititorilor.

Scriu o care despre un tînăr 
abia ieșit din adolescență. Cît 
e de bogat sufletul adolescent, 
cînd antenele simțirii se întind 
proaspăt și vibrează la toate 
undele universului I N-ar fi 
păcat să nu i se acorde mai 
multă atenție ?

Aș mai vrea să spun ceva. 
Proza cere o ucenicie îndelun
gată. Există, să-i zicem așa, o 
ierarhizare cronologică a exer
cițiului literar pentru a-țl for
ma uneltele și a deprinde o 
metodă îmi displac rețetele. 
Totuși, în ce mă privește, eu 
cred că ucenicia în proză tre
buie să pornească de la exer
sarea pe lucrul mic, de la 
simpla relatare a faptului coti
dian (cît mai sobră, dar nu 
seacă) asociată cu descrierea 
semnificațiilor și implicațiilor 
lumii înconjurătoare (cît mai 
esențială și pregnantă). Desigur, 
în această primă fază nu putem 
face abstracție de subiectivi
tate, însă trebuie ochlit cît mai 
mult lirismul care contami
nează scrisul adolescent. Prin 
aceste prime exerciții se va

CLASICE DE TOAMNĂ
Melancolii de bronz și subțirimi de galben 

Se coc în țestul toamnei, pierzîndu-se departe... 
Neguțător de aur, un vînt agață sa!be-n 
Turnuri vii de codru, boltite înspre moarte.

Și simți cum curg noianuri de păsări ca prîn vîs 
Tncrucișînd, prin seve o tăinuită fugă ;
Te doare amintirea cînd poarta și-a deschis 
Să pleci în pasul toamnei cu sufletul în rugă,

Și parcă-aștepți, in noapte, din zodiac să cadă 
Al serilor Centaur, prelins prin funigei.
Dar în zadar i-adulmeci nebuna cavalcadă, 
Tocită i-e copita ce scapără seîntei...

ION MOLDOVAN 
Liceul „Gh. Bariț" — Cluj

Vulpea de toamnă umple cu brumă talăngile

Și vestejește

Bîta ciobanilor.

Munții se pierd de mioare 

în cețuri.

Soarele — buretele — șarpelui

Se umple de lapte

Poate de-aceea

Lîncezesc ciompioaiele.

Bacii și-au adus aminte

Și încep să coboare

Spre un cer mai înalt.

CAROLINA IU CA
Liceul pedagogic Arad

realiza o anumită detașare de 
materia vieții ce ne va permite 
să observăm mai obiectiv me
diul. Eboșarea unor personaje 
interesante, descoperirea unor 
sensuri profunde ale vieții (deci 
întocmirea unui fișier de fapte 
și personaje) ca și tatonarea 
celei mai potrivite formule ar
tistice, pregătesc terenul pentru 
abordarea schiței. Pe măsura • 
amplificării contactelor sociale 
și artistice se va trece la nu
velă și apoi la roman, expresie 
supremă a condensării și ge
neralizării artistice a unei bo
gate experiențe de viață, spe
cie pretențioasă, cu arhitecto
nică bine articulată, cu viziune 
de ansamblu, cu finalitate pre
cisă a demonstrației epice.

Nu-mi place, să dau soluții și 
sentințe, dar cred că proza de 
la 16—18 ani își găsește cel mai 
fertil sector de realizare în zo
na dintre povestire și schiță, 
cu condiția ca prospecțiile sC 
se facă cu instrumente proprii 
și cu sentimentul sincerității 
absolute.

(Grupaj realizat de 
BOGDAN CHITA 

Liceul 32 — București)


