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Recenta Plenară a C.C. al P.C.R. a indicat ca 
un obiectiv de primă importanță reducerea 
consumurilor de metal.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit luni, 15 de
cembrie a.c. pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar

al Olandei la București, Jon-» 
kheer Dr. Dirk Van Eysinga, 
în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noas- 
tră.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

EXTINDEREA MARILOR SISTEME 

DE IRIGAȚII NU PRESUPUNE

NEGLIJAREA 
AMENAJĂRILOR

LOCALE
O discuție despre irigații cu 

.jsibilități locale în județul Con
stanța, acolo unde se realizează 
unul dintre cele mai mari sisteme 
din țară. Cînd pe două treimi din 
suprafața județului, în curînd 
ploaia va fi pornită după numai 
o simplă apăsare pe buton, ce 
sens are ca alături să vezi roata 
bulgărească sau mai știi ce alt 
mijloc de trimitere a apei spre 
culturi dintr-o gîrlă, un pîrîiaș 
sau din pînza. freatică ? Ce mare 
pierdere dacă‘nu vom iriga aco
lo, zece sau cincisprezece hectare 
sau. chiar și de două ori pe atî- 
tea ? Și, totuși, noi am declanșat 
această discuție dintr-o con
vingere interioară clădită pe ani 
de experiență, pe rezultatele 
bune obținute acolo unde, depă- 
șindu-se greutăți mari, apa a fost 
condusă, în firișoare subțiri, că
tre rădăcina plantelor. „Un hec
tar irigat în condițiile de secetă 
a Dobrogei, înseamnă dublarea 
producției de porumb și floarea- 
soarelui, triplarea recoltelor de 
legume și obținerea unui plus de 
furaje, echivalent cu cinci mii de 
litri de lapte — ne spunea ingi
nerul Vasile Marinescu, de la 
cooperativa agricolă din Cobadin. 
Un adevăr ce îndeamnă nu atît 
la meditate cit la un efort depus 
fără reținere. Pentru că, acum, 
cînd toate eforturile trebuie, cu 
grijă, , direcționate către o mai 
deplină valorificare a resurselor 
economice și naturale de care 
dispunem, cui îi este la îndemînă 
ca numai din nepăsare, din fetiși
zarea gigantismului să nu acorde 
atenția cuvenită acestui factor 

.dinamic al producției agricole ?
* ~ Așadar, la centrul de județ
* căutăm un prim răspuns proble

mei care ne preocupă.
— Amănunte despre amenajă

rile locale vă rugăm să nu cereți 
la noi. Cred că tovarășul Săraru, 
de OFFGAIF, vă poate da amă
nunte. La începutul anului, direc
ția agricolă a primit un plan de 
la București, l-a defalcat pe uni
tăți, ]e-a încunoștiințat pe aces
tea și pe tehnicienii de la 
OFFGAIF care trebuiau să întoc" 
rnească proiecte. Noi ne-am fi- 
cut datoria, căci și așa avem 
destule de rezolvat... Asta ne-ar 
mai fi lipsit : urmărirea irigații
lor cu posibilități locale ! (Fără 
nici cea mai mică modificare, 
frazele îi aparțin tovarășului 
Constantin Cinic, director adjunct 
a! Direcției < agricole județene 
Constanța).

Am încercat Ia tovarășul Să
raru.

— Noi, tovarășe, at'em destule 
pe cap. Știți, doar că ne ocupăm 
de Sistemul Carasu — 174 000 
hectare în total. Amenajările lo
cale nu ne aparțin nouă. Direc
ția agricolă trebuie să se ocupe 
de ele. Acolo, de altfel, ființează 
și un colectiv de specialiști care 
se ocupă cu irigațiile. încercați 
la dînșii...

De acolo venisem, la ce să ne 
mai fi reîntors ? Am bătut la ușa 
tovarășului Negoiță, vicepreședin
te al uniunii județene a coopera
tivelor agricole.

— Amenajările locale ?... A, 
da, da, parcă am eu o situație 
■pe aici... Întîmplător mi-a căzut 
șl mie în mînă pentru că, știți, 
nu noi sîntem cei care ne ocu
păm de ele. Cred' că direcția sau 
OFFGAIF-ul . Iată ce ani eu : 
planificate 250' hectare, realizate 
314 hectare. Unde sînt astea a- 
menajate, să nu mă întrebați, pe 
foaia aceasta nu-s trecute.

Aveam, totuși, două cifre care 
spuneau ceva, dar care nu con
cordau cu cele de care dispu
neam noi — extrase din Planul 
de Stat pe 1969, consultat la Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii : planificat pentru județul

GH. FECIORU
(Continuare in pag. a Ill-a)

• După cum ne informează MINISTERUL INDUSTRIEI 
LEMNULUI, pînă la 15 decembrie, aproape 30 DE UNITĂȚI 
ȘI COMBINATE, aparținînd acestui minister, au îndeplinit 
planul anual de producție. Printre acestea se numără com
binatele de exploatare și industrializare a lemnului de la 
Piatra Neamț și Miercurea Ciuc, Combinatul de hîrtie și 
celuloză Zărnești, fabricile de hîrtie de Ia Ghimbav și Pe- 
trești, precum și Trustul de amenajare și valorificare a 
stufului-Tulcea, al cărui colectiv a recoltat mai mult de 
150 000 tone stuf.

• ALTE UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL AR
GEȘ au anunțat îndeplinirea integrală a sarcinilor planului 
anual. Este vorba de întreprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii din cadrul Direcției agricole județene Argeș și 
întreprinderile aparținînd Direcției județene de industrie 
locală. Folosind din plin capacitatea mașinilor și timpul de 
lucru, mecanizatorii argeșeni au realizat peste prevederile 
planului arături pe o suprafață de 49 053 ha și au îndeplinit 
planul anual Ia venituri în proporție de 101 la sută. Colec
tivele ț|e muncă ale întreprinderilor din cadrul Direcției ju
dețene de industrie locală au obținut beneficii suplimentare 
în valoare de peste 3 milioane lei, datorită reducerii consu
mului specific de materii prime și materiale. Pînă acum, 
9 unități industriale din județul Argeș au îndeplinit sarci
nile planului anual înainte de termen.

SI-AU DEPĂȘIT ANGAJAMENTELE
J •>

4
• Situația recent încheiată la DIRECȚIA NAVIGAȚIE! 

MARITIME „NAVROM" Constanța arată că navigatorii, 
mecanizatorii, docherii, inginerii și funcționarii care lucrează 
în portul nostru maritim, și-au depășit substanțial angaja
mentele anuale luate în întrecerea socialistă. Astfel, sarcina 
pe care și-au asumat-o de a realiza în acest an o economie 
la prețul de cost de 3 milioane lei și un beneficiu peste plan 
de 6 milioane lei, a fost depășită cu 11 și respectiv 11,5 mi
lioane lei. De asemenea, a fost depășit cu 2 la sută angaja
mentul anual care prevede reducerea cu 5 la 
lui de staționare a navelor sub operațiuni 
descărcare.

Acest succes remarcabil este completat de
ținute pe linia îndeplinirii sarcinilor de plan pe 11 luni : 
în această perioadă, prevederile au fost depășite la mărfuri 
expediate cu 26,73 la sută, la parcursul mărfurilor cu 1,05 la 
sută, la venituri brute în valută cu 1,39 la sută și la traficul 
portuar cu 3,05 la sută.

sută a timpu- 
de încărcare-

realizările ob-

(Agerpres)

VĂ PROPUNEM ACEASTĂ DISCUȚIE;

LA INSTITUTUL PEDAGOGIC 
pedagogia „activității obștești" 
răspunde integral obligațiilor 
viitorului profesor?

• A mai repeta, astăzi, că acti
vitatea profesională a unui ca
dru didactic — mai. cu seamă 
din mediul rural — nu încetea
ză în momentul în care clopo
tul anunță încheierea ultimei 
ore de curs, înseamnă a-reveni 
asupra unor lucruri demult și 
temeinic știute. Expresia „acti
vitate obștească", frecvent uti
lizată pentru a denumi îndato
ririle complexe ale profesorului 
fată de oamenii printre care 
trăiește, indică numai o latură 
a realității- Munca celui care 
propagă cultura, a celor care 
creează și întrețin o ambianță 
favorabilă preocupărilor spiri
tuale, a celui care contribuie la 
modelarea conștiinței oameni
lor, este „obștească" pentru că 
se exercită asupra obștii, dar 
nu pentru că ar ieși din sfera 
activității profesionale propriu- 
zise. Ea face parte din însuși 
statutul intelectual al profeso
rului și neglijarea ei este 
echivalentă nu numai cu neso
cotirea unei răspunderi morale, 
ci și cu a uneia profesionale în 
sensul cel mai strict al cuvîn
tului.

Chestiunea nu se poate dis
cuta. însă, numai la nivelul 
entuziasmului sau al bunăvoin-

ței. Se cuvine să ne întrebăm 
dacă, ajunși la catedrele șco
lilor generale din mediul ru
ral, profesorii tineri dispun in
tegral de experiența și pricepe
rea necesare unei activități cul
tural-educative de calitate. O 
dată cu numărul televizoarelor 
și cu tirajele cărților, pretențiile 
oamenilor față de nivelul mani
festărilor ce li se oferă au 
crescut în chip, evident, și bună
voința solitară a apostolilor a 
rămas o amintire romantică. 
Fără o competență solidă, fără 
știința de a organiza în chip 
temeinic o acțiune culturală și 
fără capacitatea de a comunica

ceva esențial prin intermediul 
ei, e din ce în ce mai greu să 
te-faci ascultat și înțeles.

Dispun tinerii profesori din 
mediul rural de o asemenea 
competență ? La urma urmelor, 
din ce se compune ea și cum se 
poate dobîndi ?

FENTRU VIITORII PROFESORI, 
CULTURA NU ESTE 

UN „HOBBY"

Este mai presus de orice în
doială că, în institutele de în- 
vățămînt superior-de. unde pro
vin, tinerii profesori dobțndesc

bazele unei culturi sistematice 
— condiție elementară a viitoa
rei lor activități. Dar- munca 
de activist cultural pă care ei 
o vor desfășura în comune pre
tinde mai mult decît atît. Ea 
cere cunoașterea unor realități 
specifice, cere anumite însușiri 
metodice, cere o pricepere or
ganizatorică, cere un dram de 
experiență de specialitate. Din 
păcate, toate acestea nu se pot 
cîștiga la cursuri. în programa

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

MUNCA-ADOUANATURĂUMANA

„FAMILIA----- —
STIMUL" -

„FAMILIA--------
F R î N Ă"Vorbeam în articolul prece

dent despre felul cum școala 
poate forma —dincolo de baga
jul obligatoriu de cunoștințe — 
ambiția de a cunoaște, dorința 
de a munci... Dar, evident, ea 
nu acționează singură, „în vid"... 
In afară de cei din internate — 
dar și aceștia au multiple le
gături cu mediul familial! — 
elevii își petrec, totuși, cea mai 
mare parte a timpului acasă. Și, 
ceea ce e mai important, sursa 
principală de influență rămîne 
familia... Studiile psihologice 
tind să arate că. în timp ce un 
conflict din mediul școlar se 
repercutează mai rar și mai 
puțin în viața familială a ele
vului, invers — influențele de 
acasă își găsesc aproape întot
deauna o traducere în compor
tamentul școlar. Voi începe cu

o tristă mărturie a unei e- 
leve din clasa a 8-a, pe care 
o transcriu fidel, dintr-o inves
tigație psihologică: „Era după 
povestea cu tata... și... eu plîn- 
geam tot timpul... mamei i se 
făcuse rău atunci... și el n-a dat 
nici o atenție... nu știu cum... 
dar n-am mai putut învăța... 

>îmi era frică să-i spun mamei,..
nu vroiam s-o supăr... mama 
era nervoasă... și atunci am în
ceput să lipsesc... îmi era frică 
să nuună asculte... apoi am fu
git de la școală"...

Este numai un caz din nume
roase altele care dovedesc di

recta răspundere a părinților 
pentru formarea forței și dra
gostei de muncă a copiilor lor. 
,.Cît putem face noi — îmi spu
nea profesoara de istorie O- 
limpia Dinu—Gali, din Bucu
rești — în acea oră de contact 
cu elevul, cînd el vine de a- 
casă cu o încărcătură de reac
ții, adunată uneori în ani în
tregi?".

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)
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UN OM,
O FAPTĂ,

O IDEE

Un menestrel 
la curțile 

Teatrului
...ȘedeOm de vorbă mai de

unăzi cu artistul emerit Ovi- 
diu Rocoș, vechi fi de nădej
de slujitor al scenei fi mă gtn- 
deam — a cita oară — că 
Tinerețe, cu majusculă fi in 
adîncul înțeles al cuvîntului, 
nu înseamnă neapărat ani pu
țini. De fapt, chiar despre Ti
nerețe era vorba. „Am văzut 
intrînd în teatru, spunea Ovi- 
diu Rocoș, multe șiruri de ti
neri actori. In peste cinci de
cenii de meserie am văzut năs-
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In sala de lectură a Insti

tutului pedagogic din 
Galați.

cîndu-se, rotunjindu-se, dispă- 
rînd meteoric, afirmîndu-se 
exploziv sau topindu-se lent 
în cenușiul mediocrității, mul
te destine artistice. Am căpă
tat, în afara experienței de 
scenă, dexteritatea de „a cu
noaște la om", un „ochi al 
cîmpului" sufletesc care-mi 
îngăduie să ghicesc ziua bună 
a unui tînăr artist după dimi
neața ei, adică după felul in 
tare ținând respectiv, proas
păt absolvent de conservator, 
face primul pas in Teatru. 
Vin unii cu pieptul și nările 
umflate fi cu umerii dați în 
lături încît zici că n-o să-i cu
prindă scena. Dar ajunși aco
lo, pe „bină“, în lumina de a- 
devăr a reflectoarelor, dispar 
ca... Omul invizibil. Alții, dim
potrivă, se apropie de Teatru 
topiți de un fel de dragoste 
spăimoasă, tremurători, blegi, 
lăcrămoși, cu glas de ptslă și 
vertebre de gumă... Nici a- 
ceștia nu fac treabă. Dintre ei 
se aleg' „funcționarii drama-

PETRE DKAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Un cuvînt
frumos

In dicționar, 
abia dacă e un 
orice caz e un 
care clorofila înțelesului și 
subînțelesului, dacă este, la
tentă, nu ne spune prea mare 
lucru. în dicționar cuvîntul 
e o cărămidă care va avea și 
va primi o funcție abia cînd 
va fi incorporată în zid.

Dar să anunțăm cuvintul 
la care ne-am oprit : el este 
învățăcel. Dicționarul lingviș
tilor ne spune că e un cuvînt 
arhaic și familiar. Prin ar
haic, dicționarul înțelege că 
se folosea cu predilecție 
cîndva demult, odinioară, am 
zice noi folosind, datarea 
cea mai scumpă lui Can- 
temir. Ca explicații dicțio
narul notează : „școlar, elev, 
discipol ; ucenic". Foarte 
demnă de interes e însă eti
mologia cuvîntului : „din 
învățat 4. suf. — el". Cu a- 
cestea cuvîntul e epuizat, și 
se trece la învățămînt.

Vă propun să nu ne mulțu
mim cu aceste sumare expli
cații, ba mai mult chiar, să 
le amendăm întrucîtva. în 
primul rînd nouă ni se pare 
că avem de-a face cu un șco
lar sau elev — învățăcel cînd

cuvîntul 
semn, 
semn

in 
în
Ș>

acesta e totodată 
adică atunci cînd 
dascăl (învățător, 
se constituie și un al doilea 
raport, pe lingă cel de pre
dare — însușire, un raport 
de intimitate, de cooperare 
reciprocă. Elevul unui pictor 
de geniu al Renașterii nu as
culta, bunăoară numai pre
legerile maestrului, nu numai 
îl privea cum lucrează, ci 
maestrul îi punea penelul in 
mină și îi dădea să execute 
singur cîteva părți ale tablo
ului, aripile îngerilor, crupele 
cailor etc? Elevul-ucenic și 
maestrul finalizau împreună 
o capodoperă, in cazul acesta 
primul era intr-adevăr învă
țăcelul celui de-al doilea, dar 
fiind învățăcelul lui era tot
odată și un discipol. Elevul- 
ucenic ducea mai departe 
maniera de lucru a maestru
lui și susținea teoriile lui, nu 
doar, dintr-o opțiune rece, ci 
pentru că era însuși angajat, 
prin munca și talentul lui, în 
opera acestuia. De aceea, so-' 
cotim că numai tustrele cu
vintele : elev-ucenic-discipol 
ar putea echivala intr-un fel 
învățăcelul, adică pe acel tî
năr care se aflS în formarea

de GH. SUCIU
(Continuare In pag. a IV-a)

și ucenic, 
intre el și 

profesor)



IPROFIL VASLUI

Pe drumul de costișe...

...ce duce la Vaslui, de cum te ridici 
o dată cu șoseaua pe una din culmile 
ce adăpostesc străvechea așezare mol- 
doveană, ți se deschide în față, domi- 
nînd larga vale, panorama unui peisaj 
industrial a cărui arhitectură modernă 
colorată în dulci pasteluri și desenată 
în unghiuri sprintene se adresează sur
prinzător și tonic privirii, tonic mai cu 
seamă aici în cîmpia joasă, cunoscută 
de localnici și pomenită de cronici ca 
loc de încrucișare a tuturor vînturilor, 
fie ele străvezii suflări de primăvară, 
șfiehiuitoare ca joarda, fie uscate orca
ne văratice, fie nesfîrșite suspine de 
toamnă — ca-n Bacovia — fie năpus
tită de crivăț așa cum numai la Mol
dova ne încredințează Sadoveanu că se 
afîă...

Dar de doi ani de zile — mai precis 
de la 30 decembrie 1967 — vîntoasele de 
tot anul ale acestei cîmpii își împle
tesc glasul cu acela al ritmurilor de 
fabrică, cunoscînd' împotrivirea unor 
puternice piepturi de sălaș industrial, 
ridicat din beton, metal și sticlă și me
nit să fie un loc...

...Unde lemnul devine

civilizație

Adică unul din locurile prin interme
diul cărora industria noastră în perma
nent și impetuos proces de dezvoltare 
se străduiește să vină cît mai deplin în 
întîmpinarea exigențelor mereu sporite 
ale consumatorului, dornic să-și utili
zeze și împodobească interiorul cămi
nului cu mobile cît mai practice, cît 
mai frumoase, cît mai trainice... Fabri
ca se numește IPROFIL — Vaslui și 
scurta ei istorie cunoaște traiectul me
reu ascendent al atîtor și atîtor unități 
industriale ridicate în ultimii ani pe în
treg cuprinsul țării j de la 350 de sala- 
riați în 1967, la peste 1 300 în 1969 : 
de la un plan lunar mediu de 2 160 000 
în primul an, la peste 7 000 000 în cel 
de-al doilea ; de la un spor al produc
ției pentru export mai mare, în 1969, de 
1,4 ori față de 1968, pînă la unul pre
văzut să crească. în 1970, de două ori 
față de anul în curs... O dezvoltare ar
monioasă și rapidă, înaintarea în timp 
a tinerei întreprinderi putînd fi ase
mănată cu traseul tehnologic pe care-J 
urmează materia primă — lemnul — 
pînă la convertirea sa — prin interme
diul unor muncitori, tehnicieni și ingi
neri cu calificare temeinică și al unui 
utilaj de înaltă modernitate — în pie
se de mobilă la fel de modernă, de fapt 
în elemente a căror prezență în că
minele cetățenilor ilustrează, alături de 
multe alte dovezi, înaintarea societății 
noastre pe drumul civilizației.

Dar să pătrundem, călăuziți de tînă- 
nul inginer Ion Popescu, șeful serviciu
lui tehnic și de pregătire a fabricației, 
în halele întreprinderii și să-i ascul
tăm scurta expunere de ghidaj, o expu
nere putînd fi foarte bine consemnată 
sub titlul >

„Clienții noștri — 

stăpînii noștri"

„Acest străvechi slogan comercial, ne 
spune tînărul nostru interlocutor, cu
prinde unul din adevărurile fundamen
tale ale relației producător-consumațor 
și tocmai de aceea nu mă tem că, rostin- 
du-1, voi fi acuzat de banalitate. Pen
tru 'că în cadrul tinerei noastre între
prinderi dorința satisfacerii în condiții 
mereu mai bune a exigențelor cumpă
rătorilor a reprezentat, încă ,de la în
ceput, și continuă să reprezinte o pre
ocupare de care a depins și va depin
de întotdeauna impunerea mobilei fa
bricate de noi atît pe piața internă cît 
și pe cea externă. ...Nu ne-a fost Ușor 
să ne facem cunoscute și căutate pro
dusele, în numai doi ani de existență — 
timp în care a trebuit să ne familiari
zăm cu tehnologiile specifice, să ne în
chegăm colectivul, să asigurăm^ ritmi
citatea producției — dar dacă în pre
zent ne aflăm cu întreaga producție a 
anului 1970 solicitată prin contracte în
cheiate cu clienți din țară și străinătate, 
aceasta înseamnă că eforturile noastre 
de a satisface gusturile și exigențele 
cumpărătorilor n-au rămas fără rezul
tat, celor 1 300 de membri ai colectivu
lui nostru, cărora statul le-a încredințat 
o fabrică atît de frumoasă și modern 
utilată, fiindu-Ie mereu prezentă în față 
imaginea celui pe care cu mîndrie îl 
numim „stăpînul" nostru : Cumpărăto
rul. ...Iată, aceste planșe de lemn încă 
neprelucrat, pe care le urmărim trecînd 
de la un agregat la altul (după cum 
vedeți, întregul nostru proces de pro
ducție este mecanizat și automatizat) 
sînt destinate să devină piese ale gar
niturii de mobilă ILVA. O denumire 
bine cunoscută și căutată de cumpără
tori nu numai pentru valorile ei estetice, 
dar și pentru durabilitate și raționala 
compartimentare a spațiilor interioare. 
Ei bine, pornihd de la dorința de a ne 
servi cît mai. bine cumpărătorii, rea
lizăm acum această garnitură la un preț 
accesibil (5 371 și respectiv 5 279 lei) în 
două variante i varianta I cu furnir 
de nuc și varianta a Il-a, cu furnir de 
mahon. La ambele variante, calitatea 
superioară a finisajului exterior, exe
cutat cu lacuri poliesterice, insensibile 
la atingerea cu foc sau apă, constituie 
unul din elementele în virtutea căruia 
aceste produse .ale noastre sînt mult 
căutate de cumpărători".

...Trecînd dintr-o hală în alta, de la 
un agregat la altul, de la o bandă Ia 
alta, supravegheat de privirile versate 
ale muncitorilor și maiștrilor, lemnul 
brut și inexpresiv devine, treptat-trep- 
tat, mobilă, devine elementul atît de 
familiar pe care-1 numim pat, dulap, 
masă, toaletă... Sub mîinile grijulii ale 
muncitorilor de la ambalaj. ILVA 
nou-nouță,; strălucind festiv, își ascun
de luciul în marile lăzi și face primul 
pas afară din fabrică pe rampa unde 
așteaptă camioanele. Iar mai departe... 
mai departe este cumpărătorul, adică 
„stăpînul**,  despre a cărui întîlnire cu 
ILVA, tînărul inginer ne spune nu 
fără mîndrie : „Produsele noastre nu 
cunosc rușinoasa cale-ntoarsă a lucru
lui făcut de mîntuială. Onoarea fabricii 
constă și în aceea că nu am primit și

Vă prezentăm în această pagină cîteva din piesele garniturei „Elegant“ 
dintr-o combinație de alb-opac și mahon finisat în luciu-oglindă

nu primim nici un fel de reclamații din 
partea clienților**.

...Dar producția de la IPROFIL — 
Vaslui, nu înseamnă numai ILVA. Ea 
înseamnă, de asemenea, și...

.„Elegant" și „Superb"

Două denumiri de garnituri, două 
„porecle" pe care harnicul colectiv ae 
la IPROFIL — Vaslui, ambiționează 
să le transforme în renume. ...De pildă, 
„Elegant" cuprinde o bibliotecă tăiată 
în linii suple, discrete ale cărei opt cor
puri—putînd fi amplasate, potrivit spa
țiului și gustului cumpărătorului, în 
combinații multiple — nu-și dezic în 
nici un amănunt denumirea. Iar dova
da deplină o face faptul că întreaga 
garnitură, prezentată în 8 variante la 
Expoziția de la Mamaia, s-a bucurat 
de excelente aprecieri atît din partea 

specialiștilor din țară și de peste hotare 
cît și a vizitatorilor — virtuali cumpă
rători. îndeosebi a atras atenția solu
ția îndrăzneață a variantei cu pereții 
laterali alb-opac și cu ușile din mahon 
finisat în luciu-oglindă. O soluție ve
nind în întîmpinarea ultimelor exigen
țe ale pieței mondiale — piață care 
solicită la ora actuală mobile în cu
lori cît mai deschise — și asigurînd, 
în același timp, prin calitatea materia
lului și lacurilor, o perfectă posibilitate 
de curățire rapidă a oricărei impurități 
depuse pe planurile albe. „în legătură 
cu acest nou produs al nostru, ne-a 
spus inginerul Ion Popescu, aș vrea to
tuși să amintesc că unii dintre cei che
mați să-l prețuiască — mai puțin spe
cialiștii și mai mult unii dintre repre
zentanții organizațiilor comerciale — au 
manifestat o oarecare temere în ceea 
ce privește măsura în care cumpărăto
rul va fi tentat să adopte un asemenea 
produs. Temerea este, trebuie să recu
noaștem, oarecum justificată. Dar nu

mai formal ! Căci, potrivit unei vechi 
prejudecăți, clienții se „apropie" mai 
greu de mobilierul în culori deschise, 
suspectîndu-1 de dificultăți în ceea ce 
privește întreținerea. Suprafețele albe, 
își face socoteala cumpărătorul, se mur
dăresc mult mai ușor decît cele în cu
lori închise, iar operația de curățire, 
prea des repetată, poate duce la uzarea 
obiectului respectiv... Ei bine, sîntem în 
măsură să-i asigurăm pe clienții noștri
— o asigurare care se adresează tot
odată și organizațiilor comerciale — că 
mobjla cu suprafețe fllbe • propusă de 
noi dispune de asemenea calități teh
nice, încît durabilitatea ei, fie și în con
diții de curățire zilnică, este garantată 
pentru două decenii. Asigurăm cumpă
rătorii că, înainte de a adopta acest pro
dus — pentru frumusețea căruia am fe
licitat instituția centrală de proiectare
— colectivul nostru tehnic a meditat 
îndelung, străduindu-se să găsească so
luții de fabricație care să răspundă 
tuturor exigențelor. Iar în ceea ce pri
vește modelul propriu-zis, îl socotim ca 
pe o contribuție meritorie a industriei 
noastre la modernizarea interioarelor 
familiale. Luminozitatea suprafețelor al
be, 'contrastul net dintre diversele pla
nuri, linia simplă — dar nu rudimen
tară — constituie calități în virtutea 
cărora orice element al acestei garni
turi — ca și garnitura în ansamblul ei
— poate asigura condiția estetică nece
sară oricărui interior modern. Este vor
ba. însă, așa cum spuneam, de a nu ne 
supune unor prejudecăți, iar pentru a- 
ceasta lucrătorii din comerț, în primul 
rînd, ne pot deveni colaboratorii cei 
mai apropiați. Ei trebuie să fie adevă- 
rați „ghizi" ai gustului public, insuflîn- 
du-i cumpărătorului încrederea în ga
ranțiile pe care noi, producătorii, ală
turi de proiectanți, le dăm cu întreg 
simțul răpunderii și cu convingerea că 
acest nou mobilier propus de noi va 
deveni. în scurtă vreme, la fel de cău
tat ca și garniturile „tradiționale" pe 
care le fabricăm".

Așadar, după cum se vede, IPROFIL
— Vaslui ambiționează și către 
demnitatea deschizătorilor de dru
muri. O ambiție cu atît mai lăudabilă 
cu cît ea dovedește strădania acestei 
întreprinderi de- a-și aduce contribuția 
proprie, originală, la încadrarea cu suc
ces a industriei noastre ușoare în com
petiția permanentă desfășurată pe plan 
internațional. Iar „pulsul" participării 
la această competiție îl controlează, în 
primul • fînd...

••• Expozițiile

L-am însoțit pe tînărul inginer în sala 
elegantă, unde se află expoziția inter
nă permanentă a întreprinderii. Expo
natele etalate aici, ilustrînd la scara 
1 pe 1 întreg catalogul IPROFIL-ului 
vasluian, ne-au putut sugera impresia de 
ansamblu pe care o lasă aceste ex
ponate în expozițiile din țară și străină
tate. Iar această impresie poate fi nu
mită chiar cu adjectivele care denu
mesc două dintre garniturile vasluie- 
ne ; Elegant 1 Superb !...

„Am obținut un frumos succes la ex
poziția de mobilă de la Kiev, ne-a spus, 
în continuare, inginerul Ion Popescu. 
La Mamaia am primit o nouă confir
mare. Acum ne pregătim pentru expo
ziția de la Koln, unde sperăm să ob
ținem rezultate cît mai bune. Iar cele 
opt variante ale „Elegant“-ului le reco
mandăm de pe acum cti căldură tutu

ror cumpărătorilor, pe care-i asigurăm, 
cu toții, de înalta calitate a produselor 
noastre...".

Acest cu toții înseamnă întregul co
lectiv al fabricii, alcătuit din...

Oameni tineri

...a căror medie de vîrstă nu depă
șește 27 de ani, mîndri că tinerețea lor 
se împletește armonios cu tinerețea fa
bricii. Dintre ei, inginerul Titu Suhan, 
directorul fabricii, și maistrul Ion Chi- 
riac, secretarul comitetului de partid, 
au subliniat aportul lui Petre Băiena- 
ru, Vasile Tcpa, C-tin Manta, șefi de 
brigadă, Marian Ocheană, controlor la 
recepția finală, Florinei Lupu, mașinist 
tîmplar — și al inginerilor Ion Popes
cu, Eufrosina Rotaru, Gheorghe Cră
ciun...

Oameni harnici și de nădejde la care 
conducătorii fabricii vă invită să vă 
gîndiți atunci cînd vă veți împodobi 
căminul cu mobilă ce poartă mărea 
IPROFIL — Vaslui, muncă reprezen- 
tînd un sinonim pentru CALITATE.

in încheiere: două vorbe 
despre „Baldau" sau... 
Africa în dormitorul dv.

Am părăsit modernele hale trecînd 
pe la rampa de expediție de unde ca
mioanele nu pridideau să transporte 
garniturile ieșite în flux continuu din 
mîinile harnicilor vasluieni. Ne-am o- 
prit o clipă lîngă bateria de cuptoare, 
acolo unde, la temperaturi potrivite gra
dului de umiditate al fiecărui sortiment 
de materie primă, lemnul își capătă, în-, 
tr-un timp foarte scurt, toate calitățile 
pe care, în condiții naturale, le-ar fi do- 
bîndit după săptămîni și săptămîni de 
expunere la razele (și capriciile) soa
relui. „Acea imagine satirică — cu în
delungă carieră în pagjnile „Urzicii" și 
emisiunile umoristice de la radio — 
arătînd cum din mobila nouă instalată 
în dormitor sau sufragerie cresc, ca 
urmare a umidității lemnului, muguri 
și frunze, nu se mai justifică. Materia
lele pe care le folosim azi, parametrii 
lor calitativi au făcut așadar să dispară 
un subiect satiric ce devenise tradițio
nal".

îl ascultam zîmbind pe inginerul Po
pescu și, ieșind pe poarta fabricii, am 
observat că-mi rămăsese în mînă o fî- 
șie îngustă de lemn, o margine flexi
bilă de furnir de dimensiunile unei ri
gle școlare. O luasem fără să-mi dau sea
ma, atras de rezonanța denumirii aces
tui material : BALDAU... Un lemn adus 
din Africa și propunîndu-și calitățile 
ca demne de a le suplini și chiar în
trece pe cele ale clasicului nuc... Un 
lemn a cărui folosire, aflată în faza ex
perimentală, prevestește frumoase pers
pective atît pentru întreprindere cît și 
pentru cumpărători... Căci, hotărît lu
cru, nu e lipsit de o anumită frumusețe 
gîndul pe care-1 poți avea tu, posesor 
al unei garnituri produse la IPROFIL— 
Vaslui, să-ți legeni visele îptr-un pat 
confecționat din trunchiul unui copac 
prin frunzele căruia s-au jucat vîntu- 
rile fierbinți și păsările colorate ale jun
glei... Nu vi se pare frumos gîndul 
acesta ?...

PANAIT MICU



RECENTA PLENARĂ A C.C. AL P.C.R. A INDICAT 
CA UN OBIECTIV DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ

REDUCEREA CONSUMURILOR DE METAL

EXEMPLE CARE DEMONSTREAZĂ
EFICIENȚA INTERVENȚIEI
ORGANIZAȚIILOR U.T.C

INITIATIVE UNIVERSITARE

DIN NOU ÎN ACTUALITATE

ncepînd de astăzi, prin această rubrică ne ocupăm de cele mai interesante inițiative studen
țești, urmărindu-le stadiul actual de evoluție, măsura in care au fost promovate pen
tru ansamblul peisajului nostru universitar, ideile organizatorice și experiența concretă de 

lucru din anumite facultăți, institute.
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• Reproiectarea tocătoarei de furaje: greutatea ei a scăzut cu peste 150 kilograme
• Reducerea adausurilor de prelucrare • Procentul rebuturilor e mai mic cu

3,5 la sută decît cel admis

ce-și pune am- 
ultimă instanță pe 

activitate 
desfășoară la între- 
Cum se procedează 
lucrurile să reintre în

producti-

Pentru comitetul coordonator 
U.T.C. de la Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova utilizarea cît 
mai judicioasă a metalului con
stituie una din problemele căreia 
i s-a aoordat permanent maxi
mum de atenție, atenție oglindită 
pregnant în planurile sale de ac
tivități, concretizate în acțiunile 
întreprinse. între acestea merită 
relevată, mai ales datorită finali
tății safe, acțiunea îndeobște cu
noscută sub numele „Procesul 
rebuturilor". Debutînd în urmă 
cu câțiva ani, amplificîndu-se și 
cîștigînd în substanță, „procesul" 
e intentat cu precădere acelor ti- 
„„>ri care, prin modul în care se 

rabhită de obligațiile profesionale, 
alimentează creșterea curbei re
buturilor din turnătorie, în spe
cial, ceea ce-și pune 
prenta în 
întreaga 
vă ce se 
prindere.
pentru ca 
normal, sau mai corect zis, pen
tru oa numărul pieselor de cali
tate să fis cît mai aproape de 
totalul celor ce intră în fabrica
ție ?

— încă de la declanșarea ac
țiunii — ne informează tovarășul 
Stap Stoian, secretarul comitetu
lui U.T.C. coordonator — scopul 
pe care ni l-am propus era clar : 
dacă, de pildă, coeficientul ad
mis de rebut era de 6,5 la sută 
din cuantumul pieselor turnate, 
noi urmărim să-l coborîm atît 
cît ne stă în putință, eliminînd în 
totalitate așa-zisele „cauze subiec
tive" — indisciplina, nerespec- 
tarea tehnologiilor, incorecta a- 
plicare a desenelor tehnice. O 
dată stabilit țelul spre care tin
dem, pasul următor îl constituie 
găsirea modalităților prin care 
să-l atingem.

Conducîndu-se după principiul 
conform căruia este imposibil să 
intervii fără să cunoști situația 
reală, secretarul comitetului 
U.T.C. de la turnătorie, săptămî- 
nal solicită serviciului C.T.C. da- 

■ lele privind rebuturile. Odată in
trat în posesia lor. defalcate pe 
echipe, comparate față de perioa
dele de timp precedente, se pro
cedează la departajarea cauzelor. 

\Pentru cele care sînt de 
'Ș^jmpetența conducerii secției 

sau uzinei, operativ, împreu
nă cu aceștia se stabilesc 
căile prin care deficiențele sem
nalate pot fi remediate. Dacă din 
analiză rezultă că de fapt rebu
turile au apărut ca efect al ne
glijenței, indisciplinei etc. tine
rii din echipa care se făcea vi
novată de astfel de abateri devin 
centrul discuției unei adunări 
fulger U.T.C. Ia nivelul grupei. 
Cu acest prilej aceștia se anga
jează ca într-un interval de timp 
scurt să demonstreze că apariția 
rebuturilor a fost doar inciden
tală.

’’— Și totuși, ne spune tovară
șul Grigore Taloi, șeful comisiei 
social-profesionale din cadrul co
mitetului U.T.C. coordonator, 
ceva lipsea metodei utilizate. Di
namica rebuturilor fiind urmări
tă doar pe echipe, era destul de 
dificilă identificarea riguroasă a 
celui care a determinat apariția 
lor și deci intervenția la obiect. 
Lucru remediat în acest an. A- 
cum dezbaterile din adunările 
fulger sau generale se opresc nu 
la echipă ci la individ.

Practica a verificat justețea 
observației, a permis ca, de pil
dă, în cazul absolvenților a că
ror slabă pregătire profesională se 
materializa în produse de slabă 
calitate, aceștia să fie asimilați e- 
chipelor fruntașe, compuse din 
oameni bine calificați, în cadrul 
cărora procesul integrării pro
fesionale poate fi urgentat. Așa 
se face că Ion Cocoloș, Mircea 
Stoica sau Mitoi Ștefan, ca să 
reținem doar cîteva exemple, de 
unde pînă mai ieri țineau priviri- 

- îe plecate datorită numărului de 
febuturi ce le aparțineau, acum 
pot merge cu capul sus printre 
colegii lor de muncă. De fapt 
pentru ilustrarea urmărilor pozi
tive pe care „Procesul rebuturi
lor" îl are în viața întreprinderii 
vorbesc mult mai convingător 
cifrele. Dacă în urmă cu un an 
procentul de rebut trecea peste 
5 la sută, acum de regulă el se 
apropie de numai 3 la sută la 
turnătorie.

De menționat că de la 1 oc
tombrie acțiune la care ne refe
rim a fost extinsă și la sectorul 
prelucrare II. Faptul a fost con
siderat necesar, s-a impus în 
urma desfășurării concursului 
„Calitatea producției — cartea 
de vizită a fiecărui tînăr". Des
fășurat pe un interval de cîteva 
luni, concursul a scos la iveală 
posibilități în stare latentă ce 
pot fi potențate prin urmărirea

mai în amănunt a activității fie- • 
cărui utecist, a atenționat comi
tetul U.T.C. coordonator asupra 
problemelor de calitate ce se ri
dică în acest sector. Și pentru 
ca intervenția să fie făcută ope
rativ, fără opreliști, a prins con
tur ideea constituirii cercului de 
îndrumare tehnioă a tineriloi 
care pe lîngă faptul că infor
mează concret uteciștii . asupra 
modalităților prin care o defi
ciență sau. alta apărută în peri
metrul producției poate fi reme-

A
ctivitatea de pro
pagandă nu se des
fășoară în sine, izo
lată de cursul prac
tic al vieții tineri
lor din orice sector 

de activitate. Din acest motiv, 
în condițiile prezentului, se 
cere tot mai mult găsirea 
unor posibilități mai directe de 
apropiere a cunoștințelor do
bândite de ceea ce sîntem puși 
să facem zi de zi. Documen
tele Congresului al X-lea al 
P.C.R. au arătat importanța pe 
care o are munca de propagandă 
în rîndul tinerilor dar, mai ales, 
au subliniat necesitatea însușirii 
practice, a aplicării în viață a 
tuturor cunoștințelor dobîndite. 

în aceeași direcție, Plenara 
C.C. al U.T.C. din octombrie 
a.c. a pus în dezbatere rolul deo
sebit care revine tineretului, acti
vității sale, ce se desfășoară pe 
toate planurile, în concordanță cu 
imperativele etice ale societății 
socialiste. Cel mai bun mijloc de 
a învinge inerția, lipsa de iniția
tivă în rîndul tinerilor, rămîne 
educația prin muncă și pentru 
muncă. Mobilizarea întregului 
tineret la realizarea tuturor sarci
nilor de producție, impune mun
cii de propagandă răspunderi 
noi, tot mai mult legate de spe
cificul activității tinerilor.

La ora actuală, cînd perioada 
de iarnă oferă posibilități reale 
de intensificare a muncii de 
propagandă la sate, trebuie ca 
organizațiile U.T.C. să foloseas
că toate formele eficiente, capa
bile să finalizeze și să asigure 
eficiența.

AMENAJĂRILE

LOCALE
(Urmare din pag. I)

Constanța 400 de hectare. Am 
căutat, în continuare, unele amă
nunte la Comitetul județean 
U.T.C. Constanța, gîndindu-ne că 
.dumnealor vor fi reținut cifrele 
ca urmare a faptului că, dezvol
tând o tradiție, tineretul din co
munele județului a executat, 
prin acțiunile lui, lucrări în ca
dril! amenajărilor pentru irigații.

— Angajamentul nostru n-a 
cuprins amenajări pentru irigații 
în sectorul cooperatist — ne-a 
răspuns tovarășul Ioan Popescu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al U.T.C. Suprafața de rea
lizat cu posibilități locale fiind 
mică — 400 de hectare în total 
— nu ne-a stat în atenție. Noi 
ne-am angajat, la începutul anu
lui, să mobilizăm tinerii pe șantie
rele Sistemului Carasu. Și acest 
lucru l-am făcut, asigurînd o acti
vitate intensă pe șantierul tinere
tului. Ceva, ceva sînt convins că 
s-a făcut de către tineri și pe 
șantierele locale, de amenajări 
pentru irigații, cît însă și unde nu 
știu. Dacă n-am avut angaja
ment, nici n-am urmărit...

E clar. Ia județ preocupările 
pentru amenajările cu posibili
tăți locale sînt în eclipsă totală.

Cele 400 de hectare amenajări lo
cale pentru irigat, într-adevăr nu 
reprezintă o suprafață prea mare, 
dar ceea ce s-ar fi obținut, nu
mai ca spor de producție, echi
valează cu circa un milion de 
litri lapte sau, cu 22 vagoane 
carne de porc sau... și comparația 
ar putea fi continuată. Oare a- 
ceste cantități n-ar fi însemnat 
chiar nimic pentru veniturile uni
tăților agricole, pentru retribuția 
membrilor cooperatori, pentru e- 
conomia țării ? Greu de crezut 

diată, și-a propus ca scop 
investigarea posibilităților de 
reducere a consumurilor de metal 
prin reproiectarea unor produse 
existente, prin reducerea adaosu
rilor de prelucrare. Prima din 
acțiunile întreprinse în acest 
sense modificarea tocătoarei de 
furaje este în curs de realizare ; ea 
va face ca greutatea* * brută a 
produsului să se reducă cu 150- 
200 kg. Următoarele, sîntem si
guri, nu vor întârzia să se contu
reze.

da necunoașterii limbii, au în
țeles perfect sensurile demon
strației — încă în stadiu de 
experiment — întreprinse de 
el... Știu că Tudor Gheorghe 
lucrează, în timpul său liber, 
nestingherind pe nimeni din 
teatru, la un spectacol în care 
speră — și eu sînt sigur că va 
izbuti — să-și valorifice ideea 
generoasă care-l muncește de 
atîta vreme. M-am gîndit că 
un asemenea act pilduitor 
poate fi popularizat la rubri
ca dv. „Un om, o faptă, o i- 
dee“ ca o realizare a muncii 
artistice a unui tînăr actor, 
demnă să stea alături de atî
tea și atîtea fapte frumoase 
ale tinerilor din fabrici și de 
la sate, din facultăți și labora
toare. De-aceea te-am rugat 
să-ți notezi cele de mai sus".

★
Intre timp, tînărul actor Tu

dor Gheorghe a fost desem
nat să reprezinte Teatrul Na
țional din Craiova la Finala 
pe țară cil un spectacol-reci- 
tal pe versuri de Arghezi, Bar- * 
bu și Blaga, intitulat „Me
nestrel la curțile dorului".

... De unde și titlul, para- 
frastic, pus în fruntea acestor 
rtnduri.

ele nu sînt suficiente, 
în măsură să epuizeze 

muncă de propagandă, 
aspecte pe care le îm-

Există forme cunoscute și folo
site aproape cu regularitate în 
desfășurarea activității propagan
distice. între acestea pot fi amin
tite : informările curente, discu
țiile în jurul unor teme alese, în
tâlnirile cu tineretul, expunerile 
etc. Dar 
nu sînt 
întreaga 
variatele 
brățișează aceasta în mediul să
tesc.

Am stat de vorbă cu tov. loan

Mureșan, secretar cu propagan
da al Comitetului județean 
Sălaj al U.T.C. care ne-a informat 
pe larg despre preocupările tutu
ror acelora cate lucrează în ac
tivitatea de propagandă de a găsi 
noi forme și mijloace de mutică 
în rîndu) tineretului. în acest 
scop, după o prealabilă cunoaș
tere a unor opinii și opțiuni a 
unor organizații U.T.C. din ju
deț, orientate spre descoperirea a 

că cineva ar considera aceste 
„minore cifre" altceva decît O 
MARE PIERDERE. „Pe nimeni 
n-a interesat acest gen de lucrări, 
ne relata tovarășul Potlog, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Gîrliciu. Pentru că n-am pri
mit sprijinul județului prin spe
cialiștii care să proiecteze și să 
ne îndrume activitatea, n-am a- 
menajat cele 150 de hectare pe 
care ni le propusesem. Cît am 
pierdut? Cred că nu este cazul să 
mai amintesb..." în alte coopera
tive agricole, la Rașova, Dună
reni, 23 August și Corbul de Sus 
s-au amenajat cîteva zeci de hec
tare, dar randamentul muncii 
depuse a fost minim, pen
tru că unitățile n-au fost aju
tate la timp cu agregatele de 
aspersiune, cu îngrășămintele, 
soiurile ce se pretau și cu toata 
celelalte cîte sînt necesare pen
tru exploatarea suprafețelor astfel 
amenajate, pentru optimizarea 
tuturor acelor factori circum- 
scriși în complexul ce determină 
nivelul ridicat al producției.

în curînd vor avea loc adună
rile generale ale cooperativelor 
agricole, prilej potrivit pentru o 
analiză aprofundată a cauzelor ce 
au determinat neglijarea amena
jărilor locale pentru irigații — 
prilej pentru stabilirea de măsuri 
concrete care să ducă, anul viitor, 
la creșterea suprafețelor amena
jate. O astfel de analiză este im
pusă de situația actuală în care 
se află amenajările pentru iriga
ții cu posibilități locale ; este im
pusă de datoria ce revine fiecă
ruia de a face faptă din cuvîntul 
partidului ce vizează clar, con
vingător, ridicarea continuă a e- 
corjomiei naționale, nivelul de 
trai al populației.

Terminăm aici însemnările fă
cute în cadrul Uzinei „7 Noiem
brie" din ,Craiova subliniind încă 
odată activitatea organizației 
U.T.C. de aici, a comitetului său 
coordonator, convinși fiind că la 
o primă revenire în întreprinde
re, datele oferite vor veni șă re
confirme că în uzină calitatea 
producției este într-adevăr cartea 
de vizită a fiecărui tînăr.

GH. GHIDRIGAN 

ceea ce este semnificativ și pro
priu tineretului, s-a ajuns la re
luarea unei tradiții a acestor 
locuri. Este vorba de „Șezătorile 
tineretului" al căror debut va 
avea ioc în curînd în localitățile 
Crasna, Hereclean, Mirșid, Șam- 
sud și altele. Obișnuitele întîlniri 
ale tinerilor din sat, la o casă sau 
alta, vor prilejui dezbaterea des
chisă a unor probleme îndreptate 
spre viața morală în societate, 
răspunderea în fața societății, 
atitudinea față de muncă. Demn 

de reținut este că, în cadrul „Șe
zătorilor tineretului", temele voi 
fi discutate pe „viu", adică le
gate în mod direct de probleme
le ivite în cursul unui an în sat, 
la locul de muncă, în relațiile 
cu oamenii etc. Atmosfera de
gajată. exprimarea directă, inter
venția spontană și opinia fiecă
ruia, vor asigura acestor „Șeză
tori" un caracter antrenant și în 
aceiași timp educativ.

,.Șezătorile tineretului" sînt or- ,

(Urmare din pag. I)

tici" de mai tîrziu, înăcriți o 
dată cu vîrsta, veleitari și fă- 
cînd viața grea colegilor cu a- 
devărat buni... Aceștia ? Cînd 
vin ei spre curțile Teatrului, 
parcă se apropie Făt-Frumos 
sub chipul unui Prîslea: sînt 
frumoși nu neapărat prin tră
săturile fizice, ci prin felul de 
a fi numai și numai ei înșiși, 
cinstiți în fața noastră, a ce
lor vechi, în fața meseriei și 
vieții? așa cum vor trebui să 
fie de cinstiți — cu arta lor — 
în fața publicului. Acolo, la 
primii pași, nu se vede dintr-o 
dată cit de buni sînt, cf!ar se 
vede prea bine cît de buni 
pot deveni. Pentru că ei nu 
ascund nimic. Nici publicului, 
nici colegilor, nici lor înșile. 
Nu-și ascund, adică, nici stân
găciile de ucenici dar nici 
nu-și economisesc flacăra ha
rului, care-i va mistiui cu folos 
pînă la sfrîșitul carierei. Și în
că ceva : băieții aceștia ade- 
vărați aduc, fiecare, teatrului 
ca zestre cîte un gînd despre 
artă, care este numai al lor, 
care-i muncește poate încă de 
pe băncile liceului și căruia 
se vor strădui toată viata să-l

Tînărul sudor în argon Marcel
Vrînceanu de la Uzinele 

„Vulcan"

ganizate de către organizația 
U.T.C. din comună sau din sat, 
urmînd cp, după susținerea unui 
număr din aceste șezători, să 
aibă loc la căminul cultural „Șe
zătoarea satului". La, o astfel de 
țntilnire, generațiile se vor întîl- 
ni, vor confrunta păreri și idei 
despre viața și munca lor.

Ceea ce ne reține atenția în 
cadrul acestei forme este semni
ficația ei socială și, în special, 
etică.

Avînd în vedere tocmai valen
țele pe care le conține ne gîn- 
dim că, totuși, aria de cuprindere 
a acestor „șezători" ar putea fi 
mai largă. Există, de exemplu, în 
Sălaj localități cu rezonanță is
torică, cum sînt Gurușlăul, unde 
s-a dat una din luptele lui Mihai 
Viteazul. Bocșa lui Bărnuțiu, 
Chieșd-sat, în care Horia, ar fi 
ridicat un lăcaș și altele, în care 
„Șezătorile tineretului" ar putea 
reînvia evenimente și locuri le
gate de luptele sociale ale celor 
de aici. în cadrul acelorași „Șe
zători" ar putea fi inițiate ade
vărate întreceri pentru culegerea 
unor date despre sat și comună, 
a unor obiecte lucrate aici care 
ar putea constitui în viitor un 
mic muzeu sătesc. De asemenea, 
o serie de datini, obiceiuri și 
moravuri, date istorice auzite și 
păstrate de la alții ar alcătui în
ceputurile monografice ale 
localități cărora le lipsesc 
menea inițiative. în oglinda 
cuiului se poate înțelege și 
bine prezentul, prefacerile și 
șurile adînci ale acestuia.

unoî 
ase- 
tre- 
mai 
sen-

VASILE VETIȘANU

dea împlinire, focul lor pe sce
nă, oricit de valoros și de ne
obosit, părîndu-li-se un prinos 
prea mic adus, pe altarul Tha- 
liei, publicului și frămîntări- 
lor lui. Aceștia sînt îndeobște 
deschizătorii de drumuri și eu 
m-am învățat să-i aleg de fal
șii căutători ai noului — căci 
sînt, vai, și dintre aceștia —- 
prin faptul că nu-și trîmbi- 
țează nici căutările, nici des
coperirile. Ei tac și se chinuie,

La curțile Teatrului
iar cînd ajung să ofere publi
cului cîte o minune de iz- 
bîndă artistică zîmbesc stin
gheri de parcă și-ar cere ier
tare...

Un asemenea tînăr actor mă 
mîndresc să afirm că se află 
azi printre tinerii cei buni din 
teatrul Băniei și, citind că lu
crezi la gazeta de tineret, 
m-am bucurat să ți-l pot pre
zenta. Dumitale și cititorilor. 
Este vorba de Tudor Gheor- 
ghe, un băiat de nici 24 de 
ani, despre ale cărui succese 
trainice în „D’ale Carnavalu

Ani de-a rîndul, în perioada 
1961—1966, la Institutul politeh
nic din Brașov o acțiune deose
bit de interesantă și-a difuzat 
ecourile în viața universitară, a 
întrunit sufragii unanime în fo
rurile studențești, din partea 
producției. Este vorba de „Bi
roul studențesc de proiectări". O 
încăpere destinată ca atare n-a 
existat niciodată. însă dorința 
studenților din Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de ma
șini de a lucra în cadrul pro
gramului de studiu din anul IV 
nu doar proiecte didactice, ei 
lucrări mai complexe, la solici
tarea întreprinderilor brașovene, 
și-a găsit o expresie adecvată. 
Din inițiativa asociațiilor stu
dențești, avînd acordul și solici
tudinea 
precum 
drei de 
rut acel 
proiectări1 
valoare atît 
gătire de specialitate

conducerii Politehnicii, 
și îndrumarea cate- 

specialitate, a apă- 
renumît „birou de 
cu o activitate de 

în temeinica pre- 
" a vii

torilor ingineri cît și pentru re
zolvarea unor probleme de pro
ducție din întreprinderile zonei 
industriale a Brașovului. Astăzi 
el este însă doar o „dulce amin
tire" pentru cadrele didactice și 
inginerii care într-un fel sau al
tul au avut legătură cu „Biroul 
studențesc de proiectări" ; stu
denții actualului an IV de stu
dii nu au nici măcar cunoștințe 
vagi despre acest interesant mod 
de elaborare a proiectului. Să 
facem deci o retrospectivă suc
cintă. apelînd și la memoria hîr 
tier, căci numeroase pagini de 
articole din presa locală și de 
tineret au prezentat la timpul 
respectiv secvențe semnificative, 
rezultate ale activității „birou
lui".

Cum s-a lucrat ? Temele de 
proiect pentru studenții anului 
IV erau alese în cadrul catedrei 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini dintre cele oferite de 
serviciile de specialitate ale uzi
nelor. astfel îneît să corespundă 
și cerințelor didactice și să soli
cite studentului un volum de 
muncă de circa, cel mult, 50 de 
ore proiectare- Studenții aveau 
posibilitatea să cunoască cerin
țele concrete cele mai actuale 
din producție, elaborau temele 
studiind cadrul /de 1 ticni, mași
nile. utilajele, materialele folosi
te în întreprindere. Apelau, de 
asemenea, la experiența maiștri
lor, tehnicienilor, inginerilor, la 
documentația tehnică din uzină 
dar și la ultimele noutăți din li
teratura științifică de specialita
te. Era astfel complex stimulat 
interesul studentului pentru gă
sirea unei soluții cît mai eficace,
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lui" și „Viteazul" — ca să le 
aleg pe cele mai de curînd — 
vei fi citit în cronici. Dar nu 
despre acestea vreau să-ți vor
besc, ci de gîndul nou despre 
artă, prezent la Tudor Gheor
ghe ca la toți actorii adecă- 
rați. Acest tînăr, născut și cres
cut în Podarii unde cîntă Jiul 
pe sub ferestre, a adus în tea
trul nostru gîndul valorifică
rii folclorului, dar nu în ipo
staza exotică sau „de expozi

ție" a tezaurului artistic popu
lar, ci în aceea a convertirii 
lui în dramă cultă și, subliniez, 
modernă. Modernă prin aceea 
că, în aranjamentul și inter
pretarea lui Tudor Gheorghe, 
o străveche baladă populară 
sau un mănunchi de doine bă- 
trînești vorbesc despre reali
tăți spirituale ale omului con
temporan, despre frămîntările 
sufletești de acum și de aici. 
Și, de asemenea, modernă 
pentru că tînărul artist a su
pus ghitara — instrument ce 
părea, în contemporaneitate,

întreaga muncă dobîndind atri
bute ale creației, 
multan 
volum 
nale.

...La

implicînd si- 
acumularea unui mare 
de cunoștințe profesio-

12 martie 1966 la „Elec- 
troprecizia" Săcele se lansa 
în fabricație proiectul „Dispo- 

• zitiv de găurire cu cap indexor, 
pentru pinionu! de atac", con
ceput de studentul Marin Miha- 
lache. Este un exemplu dintre 
zeci care s-ar putea cita. Astfel, 
studenții căpătau satisfacții de 
autor, munca lor era valorificată, 
devenea realitate dorința lor de 
a se face utili producției. Dar 
chiar dacă nu puteau fi lansa
te toate, în întregime, în fabri
cație, aceste proiecte și-au do
vedit utilitatea prin faptul că 
furnizau idei de rezolvare, o cale 
de analizat de către specialiștii 
uzinelor.

de proiectări
în 1901 s-a colaborat cu două 

întreprinderi, în 1966 numărul 
acestora ajunsese la 8. Pentru u- 
zina „Rulmentul". Fabrica de 
unelte și scule din Brașov, 
„Electroprecizia" din Săcele, 
studenții au executat 135 proiec
te de ștanțe și dispozitive, pro- 
punînd soluții concrete de reali
zare, pe baza ultimelor noutăți 
ale științei și tehnicii, a posibili
tăților de aplicare de către be
neficiari.

Dar să detaliăm această ima
gine globală, cu riscul de a de
veni arizi, pentru a releva eu 
exactitate specificul temelor ac
cesibile, dar și pentru a evi
denția calitatea superioară a 
soluționării pe bare o puteau da 
studenții. Iată cîteva din proiec
tele lansate în producție, pentru 
execuție :

— „Dispozitiv de frezat pe 
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numai al ritmurilor și sonuri- 
lor de import — să slujească, 
în mod organic, la transmite
rea emoției cuprinse în texte 
și melodii folclorice românești. 
Știu, aceasta se numește Folk- 
Song și nu este o invenție a 
lui Tudor Gheorghe. Dar pe 
el l-am auzit pentru prima oa
ră rostind cu ghitara celebra 
„Vară, vară primăvară" într-o 
interpretare dramatică în în
țelesul 'mare al cuvîntului, și 

nu transformată în muzică u- 
șoară, așa cum am avut tris
tețea să aud, la radio sau tele
vizor, atîtea și-atîtea piese 
populare luate în antrepriză 
de diverși „metronomi", „side
rali" sau mai știu eu cum... 
Nu sînt un teoretician de artă 
și s-ar putea, nu zic nu, să nu 
pricep chiar tot ce e modern 
în domeniul scenei, dar știu că 
distinșii noștri colegi de la 
„Malîi Teatr", care ne-au vi
zitat recent, atît cei tineri cît 
și veteranii l-au ascultat vrăjiți 
pe Tudor Gheorghe. Și, în ciu

strung". Prin introducerea în 
producție, numărul de piese exe
cutate într-un timp egal cu cel 
necesar pentru o singură piesă 
executată prin vechiul procedeu 
a devenit de 10 ori mai mare, 
calitatea fiind mult îmbunătă
țită.

— „Cap multiax combinat de 
găurire, alezare, teșire, lamare 
pentru execuția cheilor fixe", 
în vechea variantă tehnologică 
operațiile se realizau separat, cu 
un mare consum de timp și for
ță de muncă. Aplicarea dispozi
tivului a adus o însemnată re
ducere a timpilor auxiliari.

— „Dispozitiv de găurire 
semiautomat cu indexare auto« 
mată pentru bucșa de protecție". 
Ca urmare piesa se execută în 
condiții de calitate mult îmbu
nătățite șt a crescut productivi
tatea muncii.

— „Dispozitiv de găurire cu 
indexor pentru pinionul de 
atac". S-au elaborat două va
riante în ipoteza producției în 
serie și una pentru producția de 
masă. în vechea variantă, repe
rul respectiv se executa cu un 
dispozitiv care nu asigura cali
tatea necesară.

Alte proiecte au vizat în mod 
deosebit probleme ale simplifi
cării unor scheme tehnice, ale 
reducerii timpului de lucru la 
mașină. Spre exemplu, Stanță 
succesivă pentru perforat, decu
pat, profilat și îndoit" a avut ca 
efect eliberarea din procesul de 
producție a unei prese și re
ducerea numărului de utilaje, 
reperul „placă de contact" fiind • 
executat cu o precizie sporită.

Premisele ce au generat apa
riția „Biroului studențesc de 
proiectări", activitatea sa de 6 
ani de zile sînt valabile și în 
prezent. Inerții 
unele

organizatorice, 
dificultăți în colaborarea 

cu întreprinderile, faptul că ase- 
menea proiecte pretindeau o 
răspundere mai mare din partea 
cadrului didactic îndrumător — 
deci mai mult timp și efort 
pentru controlul și îndrumarea 
muncii studentului — au dus la 
dispariția lui. Interesul studen
țesc pentru un asemenea mod 
superior de elaborare a proiecte- - 
lor în anii IV și V de studii se 
afirmă fără rezerve în privința 
posibilităților de lucru la disci
plinele „Ștanțe și matrițe", 
„Prese și utilaje pentru prese", 
„Dispozitive", „Scule și dispozi
tive". Măcar pentru cei mai 
buni, o asemenea posibilitate de 
pregătire inginerească trebuie 
asigurată, chiar din semestrul II 
al actualului an universitar, prin 
revitalizarea ..Biroului studen
țesc de proiectări". Acțiunea se 
poate realiza cu succes prin con
jugarea preocupărilor asociații
lor studențești din Politehnica 
brașoveană cu eforturile organi
zatorice și de îndrumare ale ca
drelor didactice, ale consiliilor 
profesorale. O bază contractuală 
în această colaborare cu între
prinderile, ca și reglementarea 
într-un mod adecvat a volumu
lui muncii de îndrumare a ca
drului didactic sub aspectul nor
mării în cadrul obligațiilor di
dactice, reprezintă desigur pro- ’ 
bleme de rezolvat dar nu nere
zolvabile. Iar principiile de lu
cru, metodica „Biroului studen
țesc de proiectări" credem că 
pot deveni o bază de studiu și 
pentru aplicarea la alte speciali
tăți din învățămîntul tehnic și 
economic, în toate orașele uni
versitare, nu numai la Brașov.

ION TRONAC

Maistrul instructor Aurelia 
Ignat dă explicații unui grup 
de eleve din anul I tricotaje 
de la școala profesională din 
cadrul grupului școlar F.R.B. 

din Capitală
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Ideea de a scrie o carte des

pre poezia lui Eminescu în Tran
silvania este excelentă.

Mulți intelectuali și chiar li- 
terați disprețuiesc astfel de lu
crări cu caracter atît de aplicat. 
Argumentul lor este că singurul 
document valabil eminescian este 
opera și că restul nu interesează, 
întreprinderea este acuzată, apoi, 
de regionalism : de ce nu un 
Eminescu și Oltenia se poate spu
ne, ironic, sau, de ce nu un 
Eminescu și Banatul ? De la 
acuzația de regionalism pînă la 
aceea de provincialism mai este 
un singur pas. A zice ardeleanul 
Blaga sau moldoveanul Sadovea- 
nu ar fi diminuant. Afirmația 
este excesivă : Transilvania, 
Țara Românească, Moldova 
sînt entități istorice, regiuni 
în care influențele politice 
și culturale sînt specifice ca 
și rezultatele lor. A stu
dia raporturile lui Eminescu cu 
Transilvania, teritoriu istoric atît 
de bine constituit, nu e o idee 
provincială pentru cine cunoaște 
faptele. A studia răspîndirea și 
influența poeziei lui Eminescu în 
Transilvania iarăși nu este o gra
tuitate. Un astfel de studiu nu-și 
propune din punctul de plecare 
să fie un studiu al operei, de 
care însă trebuie să țină seamă, 
ci un studiu al destinului social 
al operei. Concluziile lui vor fi 
extrem de interesante pentru is
toria culturii, pentru istoria lite
rară, pentru istoria difuziunii 
ideilor.

Interesul lui Eminescu pentru 
Transilvania nu e greu de dove
dit iar rolul pe care l-a avut asu
pra lui ideologia revoluționarilor 
pașoptiști ardeleni refugiați în 
Bucovina nu poate fi negat. De
parte de a fi gratuită, o atare 
cercetare era chiar necesară. După 
o introducere care arată îndreptă
țirea tentativei, Elena Stan cer
cetează căile de acces ale poeziei 
eminesciene, opiniile critice și 
ecourile lirice, altfel spus, influ
ența directă asupra poeților arde
leni. Ne aflăm în fața unei tipice 
lucrări care urmărește să descrie 
cariera și circulația unei opere li
terare într-un perimetru stabilit.

Deși tema și informația sînt de 
un interes excepțional, cartea ne
mulțumește deoarece cercetătoa
rea este invadată de un material 
pe care nu-1 organizează elocvent. 
Rezultatul e hibrid și împotrivi
rile adversarilor față de astfel de 
cercetări sînt alimentate de chiar 
lipsa lor de metodă sau de ino
portune ambiții. Dacă munca 
autoarei merită respect, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
feîul în care și-o pune în valoare. 
Cercetarea sa are un pronunțat 
caracter bibliografic și cartogra
fic. Dar ceea ce este paradoxal 
este că textul comentariilor autoa
rei ocupă 150 de pagini iar bi
bliografia expediată ca note de 
subsol — circa 30 de pagini. 
Hibriditatea lucrării este eviden
țiată de această inversare 
de roluri. Nu observațiile 
cercetătorului ne interesează în 
primul rînd, deși sînt necesare, ci 
acuratețea informației. Intrăm în- 
tr-o discuție tehnică asupra felu
lui cum trebuie alcătuită lucrarea 
deoarece materia ei există în cele 
30 de pagini de note și presărată, 
ici colo, în comentariile inițiale. 
Cel mai important capitol pentru 
problema propusă.Poezia lui Emi
nescu în Transilvania, este cel 
numit Căile de acces și era pre

ferabil pentru soluționarea pozi
tivă a cercetării, să rămînă și sin
gurul.

Încercînd o sinteză, Elena Stan 
se află în fața dificultății de a 
discuta cursiv căi de acces foarte 
diferite. Prima cale este aceea a 
revistelor unde apar poezii, in
formații biografice, articole criti
ce, apoi calendarele în care apar 
poezii, edițiile, cu o singură ex
cepție, cele de peste Carpați, ma
nualele. Un contact solid se 
realizează, deci, divers, cu 
ajutorul . tiparului. Elena 
Stan se interesează și de 
o altfel de difuziune : 
prin școli, conferințe, șezători, re
citări, ceea ce o face să discute 
și cîteva centre de cultivare a 
poeziei eminesciene punînd cer
cetarea în teren geografic. Toate, 
aceste posibilități sînt discutate 
însă de-a valma, fără o ierarhie și 
o viziune de ansamblu generală. 
Pentru a ajunge la concluzii com
plete și utile operațiunea se cuve
nea să fie una mai ales de ordin 
matematic decît una de ordin des
criptiv. Luate ca simple observa
ții ..sintezele" Elenei Stan sînt in
teresante, luate ca sinteze sînt ne
satisfăcătoare. Autoarea vrea să 
dea coerență cercetării sale prin 
aceste capitole sintetice, cînd de 
fapt coerența lor ar fi fost un 
rezultat firesc al unei bune orga
nizări a informației. Pe scurt, o 
cercetare Poezia Iui Eminescu în 
Transilvania trebuie să fie mai 
înainte de orice o bibliografie cro
nologică după toate canoanele 
speciei : număr de reviste, titluri 
de articole, rezumate, citate par
țial sau, cum e cazul contribuții
lor bibliografice mai puțin cunos
cute, reproducerea integrală. Da
că aria de cercetare se întinde și 
asupra calendarelor, edițiilor de 
versuri și manualelor, ele pot in
tra și în această expunere crono
logică. Manualele pot fi însă 
subiectul unei bibliografii anali
tice separate, cu atît mai mult 
cu cît fac legătura cu un alt 
plan al cercetării, acela al cen
trelor de sistematică difuziune 
(școli și orașe) care cer, iarăși, 
prima analiză de ordin tehnic îna
inte de a păși la scrierea unei 
sinteze oricît de scurtă. Problema 
circulației e doar enunțată și cir-

culația de fapt nestudiată, deși 
din datele deținute se puteau 
scoate cîteva cifre sigure asupra 
unei mici ori mari intensități de 
difuziune. Sînt la egalitate din 
nceșt punct de vedere Brașovul, 
Blajul. Sibiul, Beiușul, Caransebe
șul ? Răspunsul nu ni se dă.

O bibliografie bine întocmită, 
o informație bine sistematizată 
poate fi un titlu de glorie la fel 
de mare ca o sinteză de excep
ție. Dacă G. Căiinescu își putea 
îngădui să trimită informația la 
subsol, el ine oferea o coerență și 
strălucitoare sinteză personală. 
Cînd nu putem face ca dînsul 
atunci procedăm realist dar sigur 
clădind la fel de serios. Negli
jența, disprețul cu care sînt pri
vite bibliografiile de editor, cri
tici, literați se vădește și în aceas
tă carte. Autoarea crede că e mai 
avantajos să se suprapună prin 
considerațiile sale unei informații 
ce ar fi vorbit de la sine dar re
zultatul e, din păcate, sub impor
tanța subiectului. N-am insista 
dacă n-ar fi vizibil că materia 
există și că ea poate fi configu
rată într-o bibliografie fundamen
tală Eminescu pentru care editu
rile trebuie să arate, cel puțin, 
tot atîta înțelegere cît pentru ti
părirea operei eminesciene. Este 
păcat ca o muncă de despuiere 
de colecții și defrișare îndelungă 
să nu devină o bună bibliografie 
de lucru după marile modele, și 
să rămînă greu de mînuit între 
paginile unei cercetări indecise.

Oricine consultă lucrările fun
damentale în acest domeniu poate 
constata că întocmirea unei bi
bliografii, gîndite pînă la punerea 
în pagina tipografică, cere tot 
atîta vocație și talent ca orice altă 
întreprindere de critică și istorie 
literară și că nu e dezonorant să 
întocmim bune bibliografii. în 
fața lor reaua voință a cîrtitorilor 
de ocazie nu mai poate aduce ar
gumentele disprețuitoare, pe care 
ambițiile literaturizării inu
tile le procură rezervei editoriale 
față de atari lucrări.

MIHAI UNGHEANU

* ELENA STAN: „Poe
zia lui Eminescu în Tran-, 
silvania**.

LIRIS-
știu ce fru- 
de proiec- 

se eliberea-

MUL
MATERIEI )

în creația Iul Bitzan, ca și a 
celorlalți doi artiști în com
pania cărora expune, Horia 
Bernea și Valdimir Șetran, 
este evidentă înclinația că
tre sugestia poetică, pornind 
chiar de la titluri, care îmbra
că infinite ipostaze între difu
zie și decizie șocantă între er
metism și o deschidere ușor 
demonstrativă. Exprimarea
nuanțelor, subtilitatea disocie
rilor aplicată strict materiei 
plastice, ne apare drept calita
tea, și întrucîtva ținta acestor 
creații, mai aproape de divaga
ția lirică, decît de anume rigori 
ideistice-

A căuta in creația lui Bitzan 
programul ne apare ca o în
treprindere nerelevantă, și evi
dent din această perspectivă 
inutilă. Bitzan este înzestrat cu 
o calitate deosebită de a sensi
biliza plastic suprafețele, volu
mele, de a se realiza artistic 
(și estetic) în această șlefuire 
migăloasă, insinuantă a mate
riei, care-1 apropie de nu știu 
ce vechi artiști extrem-orien- 
tali. El prelucrează materia cu 
sentimentul cu care ar oficia 
un ritual.

Lucrările sale sînt prețioase, 
materia radiază străluciri inso
lite, lărgind serios aria de 
alegere a materialelor, submi- 
nînd' implicit convențiile altora 
și fără îndoială că din acest 
punct de vedere creația pre
zintă un interes major în con
textul peisajului plastic con
temporan. Sentimentul, pasiu
nea, închise în acest efort de 
șlefuire, de îmblînzire, de su
punere a materiei, se reverbe
rează din obiect apoi, pentru 
ca dincolo de vizualitate, spi
ritul să se lase cuprins de poe
zia, de ^seducția aproape incan- 
tatorie a materiei. La baza 
creației sale, în ciuda aparen
țelor nu stă un obiectivism 
scientist, obiectul nud, ci un 
subiectivism lucrativ asupra o- 
biectelor în acel sens superior 
pe care nu îl conferim artiza
nului, Bitzan a abordat cu 
aceeași propensiune pentru

acuratețe, cu aceeași seriozita
te pentru realizare, tehnicile 
colajului, ale serigrafiei, a fă
cut obiecte etc. etc, dar mi se 
pare fals ca ele să fie asociate 
și unor programe teoretice. 
Folosind un limbaj expresiv, 
modern, artistul nu face decît 
să-și dezvăluie afinitățile cu un 
anume mod1 de a se exprima. 
Bitzan nu dorește să demon
streze nimic la urma urmelor. 
El se realizează în inegalabila 
sa materie, în aplicația cu care 
o sensibilizează. Or, aceasta nu 
ni se pare că e puțin.

Folosind simboluri tocite vi
zual și ca semnificație, sau 
mai degrabă antisimboluri (fie
care obiect întîlnit în orice mo
ment putînd deveni „subiect, li
tere, țintă de tir, steag etc.). 
Jasper Johns vrea să pună în 
lumină relația tulburătoare care 
se naște între imaginea concretă 
și ceea ce știm despre ea, cu 
alte cuvinte sîntem siliți de a ne 
reexamina continuu modul de 
a vedea lucrurile, dar mai ales 
„felul de a vedea cum vedem**.  
Implicit de a redobîndi facul
tatea de a crea lucrurile în 
ciuda automatismului cu care 
spiritul le accpptă. Ceva din 
toate acestea * pare să enunțe 
fără vreo afiliere subliniată 
„graficele**  lui Horia Bernea, 
imagini-slogan. cum îi place ar
tistului să le intituleze, acele 
imagini atît de banale și uzate 
vizual, dar care la el nu îm
bracă aspectul unei alegeri 
fortuite, ci al uneia căutate, a 
uneia care să exprime nu știu 
ce spirit al științei, nu știu ce 
ezoterism al calculelor, a teo
remelor sublime și interzise

ochiului comun, nu 
■ musețe a planșetei 
tare, a liniilor care 
ză de funcționalitate, dar nu și 
din semnificație. Bernea chiar 
subliniază acest caracter prin- 
tr-o accentuare grafică, e- 
vident cu o forță expresivă de 
remarcat, a detaliilor, prin „ne
glijența" 
un ritm

Par 
bîntat 
ceeași , _ , ______ ___ _
proiecte, pe care le abandonea
ză succesiv, dar care rămase pe 
aceeași suprafață vorbesc mai 
puțin despre ele însele, decît 
despre tensiunea și starea afec
tivă a celui care le-a creat. 
Renunțăm la teoretizări în
tr-o direcție sau alta, cu atît 
mai mult eu cît artistul de la 
o expoziție la alta se schimbă, 
sau se străduie să se schimbe 
uluitor- Există fără îndoială 
în gestul său, un gen de anti
conformism, de polemică cu 
toți, și cu toate, un gen de iri
tare, care se răsfrânge nu nu
mai în afară ci și asupra pro
priei creații. Calitatea sa este 
de a fi parcă mereu altul, de 
a scormoni perpetuu, de a nu 
se „clasiciza", chiar cu riscul 
de a substitui valorii, căuta
rea. Valoarea stă parcă mal 
mult în gest decît în obiect ca 
atare și aci descoperim o ipos
tază fundamental deosebită de 
aceea a lui Bitzan.

Vladimir Șetran expune o 
serie de reliefuri în metal, care 
prin culoarea industrială și 
forme aparțin unei viziuni mo
derne în concordantă cu tot 
ceea ce propune arhitectura și 
obiectul de serie. Sînt fără 
îndoială forme și ritmuri agre
abile, soluții decorative intere
sante, care nu-și propun să de-, 
pășească această zonă. Realiza
rea lor plastică le recomandă 
suficient unui spirit doritor de 
spectacol vizual fastuos, dar în 
egală măsură odihnitor, recon
fortant. Reliefurile sale consti
tuie poate „zona de odihnă**

. expoziției, de destindere.

cu care, abandonează 
pentru altul, 
proiectele unui înfier- 
mventator care pe a- 
planșă trasează cîteva

C. R. CONSTANTINESCU

a

•) Expoziția d'e grup — Ion 
Bitzan, Horia Bernea, Vladimir 
Șetran — Galeriile de artă 
„Apollo", Calea Victoriei nr. 56.
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Casa de cultură din Tg. Neamț

După cîteva luni în care ne-am 
ocupat în exclusivitate de mani
festările simfonice, încercăm de 
astădată să ne oprim asupra u- 
nei formații care se dedică în 
ultima vreme genului cameral — 
artă de esență în care oricare 
detalii converg spre sublinierea 
conținutului emoțional.

Din mulțimea formațiilor ca
merale constituite în ultimul 
timp de diverși instrumentiști 
bucureșteni, — cvartetul „Mu
zica" se găsește în fruntea stră
daniilor de a susține cu periodi
citate o serie de manifestări, 
perseverînd pe drumul inițierii 
acelei emulații artistice care să 
ducă în sfîrșit Ia constituirea u- 
nui cvartet stabil pe lingă filar
monica bucureșteană.

întors recent din turneele de 
concerte în R. F. a Germaniei 
și Iugoslavia, cvartetul „Muzica1* 
ne-a propus în această săptă- 
mînă audiția unor lucrări din li
teratura clasică care au adus de 
altfel formației notorietate în să
lile de concert ale lumii : cvarte-

(Urmare din pag. J) 
analitică a institutelor pedago
gice (ne vom referi aici la a- 
ceste prezențe relativ noi pe 
harta universitară a țării, căci 
din ele provin majoritatea ca
drelor didactice calificate din 
mediul rural), exista pînă’acum 
cîțiva ani un curs dedicat pro
blemelor culturii de masă. A- 
desea incomplet, adesea empi
ric, adesea depășit de eveni
mente, cursul avea totuși me
ritul că exista. că era unica 
formă organizată de pregătire 
a activiștilor culturali obștești. 
Rigorile unui plan de învăță
mânt foarte încărcat l-au îm
pins însă, treptat, către perife
ria preocupărilor universitare, 
pînă cînd a devenit facultativ 
(deci s-o spunem deschis, 
nefrecventat), iar în multe 
locuri a dispărut cu desăvîrșire.

★
Rămîne, așadar ca pînă cînd 

se vor descoperi niște soluții 
rezonabile în însuși programul 
de învățămînt, pregătirea stu
denților din institutele pedago
gice pentru misiunea lor de 
purtători ai culturii la sate să 
fie încredințată altor forme. Și 
e limpede că, în această privin
ță, nimic nu poate avea o efi
ciență mai directă decît însăși 
activitatea cultural-artistică a 
studenților, în cadrul institutu
lui.

Privind lucrurile dintr-o ase
menea perspectivă, e lesne de 
înțeles cît de fundamentală e 
deosebirea dintre activitatea 
culturală care se desfășoară în
tr-un institut pedagogic și cea 
dintr-un institut cu profil — să 
zicem — tehnic. Pentru un po- 
litehnician a participa la o ma
nifestare culturală este un pri
lej de relaxare sau în nu puține 
cazuri un „hobby**.  El găsește 
acolo ocazia să-și satisfacă 
niște pasiuni individuale, să 
ae ferească de unilateralizare, 
să se cultive pentru a accede 
la condiția de om multilateral, 
eu larg orizont cultural. Pen

tru un viitor profesor, însă, 
cultura și formele ei instituțio
nale nu reprezintă un „hobby**,  
ci, așa cum spuneam, o cale 
de desăvîrșire profesională în 
vederea împlinirii unei laturi în
semnate a muncii lui de mîlne. 
Deosebirea nu e numai de 
principiu. Ea ar trebui să poată 
fi urmărită pînă în detaliile 
cele mai intime ale structurii 
activității culturale din institu
tele pedagogice.

ÎNTRE METODOLOGIE 
SI „UMPLEREA TIMPULUI 

LIBER"

Căutînd-o, am intrat pe 
poarta -Institutului pedagogio 
din Galați cu speranțe dintre 
cele mai mari. Studenții gălă- 
țeni au o serioasă — deși destul 
de proaspătă — tradiție cultu. 
rală. Știam deja că acțiunile 
Casei de cultură a studenților 
— despre care am mai scris, în 
urmă cu un an, în paginile zia
rului — poartă, în majoritatea 
lor, girul vizibil' al unei con
cepții călăuzitoare, ' ca și pe 
acela al inventivității, al diver
sității, al științei de a oferi fie
căruia ceea ce i se potrivește. 
Mai știam că, în organizarea și 
în desfășurarea acestor acțiuni, 
studenții Institutului pedagogic 
au întotdeauna „partea leului**  
față de colegii lor de la poli
tehnică.

Faptul mi-a fost reconfirmat 
de tovarășul Vasiie Șimanschi, 
președintele Consiliului A.S. pe 
institut :

— încercăm să rînduim lu
crurile în așa fel incit studen
ții să-și organizeze singuri, cu 
propriile lor forțe, activitatea 
cultural-artistică. „Zilele facul
tăților**  au devenit, bunăoară, 
o tradiție care se bucură de o 
largă audiență. Acum cîteva 
zile și-au organizat-o matemati
cienii, la jumătatea lui decem
brie va fl rîndul filologilor... 
Ml se pare Important că. cu a- 
cest prilej, studenții își pregă

tesc cîte un spectacol artistic 
cu posibilitățile lor, fără nici 
un sprijin din afară. Nimeni nu 
le poate pretinde, firește, o ca
litate artistică exemplară. Esen
țialul este că totul, de la regie 
pînă la amănuntele organizato
rice. le aparține, ceea ce le 
creează sentimentul de inde
pendență și de încredere în 
forțele lor, necesar atunci cînd 
vor trebui să facă o treabă a- 
semănătoare in comunele unde 
vor lucra. După același princi
piu se desfășoară „dialogurile 
pe aceeași scenă" între facul
tăți, care au avut un mare

mari, organizează cu o frecvență 
în general bilunară—simpozioa
ne literare de bună ținută inte
lectuală. Și că cenaclul literar 
,,Mihail Sadoveanu" desfășoară 
o activitate apreciabilă. Și că 
tînăra revistă a institutului, 
„Orientări**,  se află în preajma 
apariției numărului al doilea. 
Și că culegătorii de folclor se 
pregătesc să pornească prin sa
tele județului...

★
La acest nivel al vieții cultu- 

ral-artistice, mi se pare mai 
presus de orice îndoială că în 
Institutul pedagogic gălățean se

lueze în altă direcție ne-a con- 
firmat-o și tovarășul Vasiie Ca- 
rolică, prim secretar al Comite
tului județean Galați al Uniu
nii Tineretului Comunist :

— Cei mai mulți dintre ab
solvenții Institutului pedagogic 
ajung la locurile lor de mun
că fără o imagine clară a înda
toririlor obștești care îi așteap
tă și, mai ales, fără un volum 
de cunoștințe metodice care să 
le îngăduie îndeplinirea exem
plară a acestor îndatoriri. Pînă 
la urmă, cei care fac treaba 
cea mai bună sînt tot absolven
ții proveniți din mediul sătesc,

La Institutulpedagogic
succes anul trecut și care vor 
fi reluate în ianuarie, cu o 
confruntare pentru care se pre
gătesc studenții de la filologie 
și ceî de la științele naturale. 
Aici el mai cîștigă, pe lîngă o 
doză de experiență și un fel de 
orgoliu, în sensul pozitiv al cu- 
vîntului, în a-și reprdienta cît 
mai bine facultatea. Orgoliu 
care, poate, va funcționa și 
atunci cînd vor instrui o for
mație artistică cu care vor 
participa la concursuri. Să a- 
dăugăm că cercurile artistice 
ale Casei de cultură a studenți
lor. care au la activul lor 
succese remarcabile, sînt alcă
tuite într-o proporție covîrși- 
toare din studenți de-ai noștri...

— Să mai adăugăm, de aseme
nea — intervine în discuție to
varășul Corvin Dumitrescu, 
președintele A-S. din Faculta
tea de filologie — că studenții 
facultății noastre, față de care 
există, firește, pretenții mai

petrec, așadar, lucruri demne 
de a fi relevate. Acest nivel 
este însă satisfăcător ? Aș spu
ne că nu, și aș adăuga — fără 
teama de a greși — că exemplul 
de la Galați este reprezentativ, 
din multe puncte de vedere, 
pentru conoepția care guver
nează, în general, eforturile a- 
sociațiilor studențești din insti
tutele pedagogice, în direcția 
pregătirii studenților pentru 
misiunea Iar de purtători ai 
culturii. în majoritatea acțiuni
lor despre care mi s-â vorbit 
și la care am asistat, funcția 
metodologică este doar implici
tă, adeseori atît de subtil impli
cită încît este aproape insesi
zabilă. In cele din urmă, aceste 
acțiuni nu se deosebesc prea 
mult de cele de la oricare alt 
institut de învățămînt superior. 
Caracterul lor fundamental este 
tot acela de „acoperire a timpu
lui liber**.

Că luorurile ar trebui să evo

adică aceia care cunoșteau, 
încă înainte de a intra în fa
cultate,_ unele lucruri despre 
necesitățile de cultură ale sa
tului, despre mutațiile surveni
te în conștiința oamenilor, 
despre căile de a răspunde la 
cerințele lor. Va trebui să 
transformăm aceste cunoștințe 
într-un sistem coerent, bazat pe 
cercetarea sociologică concretă. 
Studenții trebuie să iasă mai 
des dintre pereții institutului și 
să ia contact, la sursă, cu reali
tățile care determină anumite 
cerințe de cultură. Programul 
de activitate stabilit la recenta 
conferință a asociațiilor stu
dențești*  din centrul universitar 
și-a propus unele măsuri. în 
ce ne privește, socotim că în 
felul acesta se poate obține un 
cîștig hotăritor în două direcții. 
Pe de-o parte, așa cum spu
neați, studenții ar putea dobîndi 
cunoștințe temeinice tn pers
pectiva activității lor viitoare.

într-o vreme, să zicem atunci 
cînd în revista Uniunii Scriito
rilor, Luceafărul, apărea pînă și 
o telecronică (fapt care azi ar 
trece neobservat) într-o vreme, 
deci, scriam : „Sfinte (n.n, era 
vorba de bineînțeles de Simon 
cu T de la Templar) dacă s-ar 
înființa o telerevistă literară, nu 
crezi că o să apară imediat șl 
ei (n.n. scriitorii), săracii, pen
tru că înșiși redactorii de sport 
vor fi depășiți, cu toată pregă
tirea lor enciclopedică, de o ase
menea emisiune ? Ca la gazeta 
literară radio, nu mai mult, cu 
teleautografe pe cărți, cu mese 
rotunde ale criticilor, cu scur
te dramatizări, cu poezii reci
tate de poeți... cu o poștă lite
rară, cu momente de artă plas
tică. ou... la urma urinei tele
viziunea n-ar trebui să se lip
sească de oamenii de artă, ea 
fiind doar unul dintre cele mai 
importante mijloace directe de 
culturalizare în masă... Să-i in
vităm pe tovarășii de la televi
ziune să meargă prin redacțiile 
revistelor, prin editurile litera
re, la întîlnirile cu cititorii, Ia 
expoziții, ca să-și dea singuri 
seama de afluența nemaipome
nită a iubitorilor de artă și li
teratură ! Și atunci ? Da, n-am 
mai asista ia o dresură mixtă de 
lei și urși urmată de o recitare 
din Lucian Blaga... Sau bieții 
actori, pe sub crengi de carton, 
cu o lună de placaj deasupra 
gata să le cadă-n cap, 
poeziile în românește, 
țelegîndu-le sigur în

MATURITATEA U1I

tul în Re minor „al cvintelor**  de 
Haydn și cvartetele op. 125 și 
„Moartea și fata**  de Schubert.

Dincolo de o anumită lipsă de 
„încălzire**  în debutul concertu
lui, tălmăcind aceste creații, 
cvartetul „Muzica" a demonstrat 
clare repere stilistice, o remar
cabilă omogenitate și sincroni
zare.

După îndelungate eforturi, ti
nerii muzicieni (violoniștii Geor
ge Hamza și Constantin Cos- 
tache, violistul Ludovic Lang și 
violoncelistul Robert Sladek) au 
ajuns la stăpînirea unei înalte 
tehnici și în special la o deplină 
înțelegere asupra textului, la o 
perfectă sudură între valorile 
personale.

Dialogul celor 4 instrumentiști 
a avut lqc la o înaltă tempera

tură emoțională. Impresionabilă 
a fost penetrația partiturii, sim
țul echilibrului, expresivitatea 
stilistică, interna luminozitate a 
întregului discurs

Haydn a sunat

parte, 
acum

muzical. 
cald, vibrant.

ei ar deveni 
ajutoare pre-

Pe de altă 
încă de pe 
țioase ale comitetelor comunale 
U.T.C. pentru îmbunătățirea 
activității cultural-educative la 
sate.

O CALE DE URMAT

Tot la Galați am găsit și cei 
dintîi germeni reali ai acestei 
concepții noi. La inițiativa co
mitetului județean de partid, 
catedra de științe sociale a In. 
stitutului pedagogic a lansat de 
curînd o amplă anchetă socio
logică privind schimbările pe
trecute în conștiința oamenilor 
muncii de la sate. Aflată deo
camdată în stadiul primelor 
încercări, al primelor date obți
nute, ancheta — care se des
fășoară la Băleni, Pechea, 
Corod și în alte cîteva comu
ne mari din județ — își pro
pune să antreneze,. începînd 
din anul viitor, ‘ ............
mai aleș pe cei 
județ, care vor fi 
în comunele lor.

Este, desigur, 
ceput. Esențialul este ca el sâ 
fie continuat, extins și, mai cu 
seamă, dus pînă la urmările 
sale firești. Cu alte 
concluziile anchetei nu tre
buie să rămînă pe hîrtie, ci 
tot studenții să fie aceia care 
să le transforme în proiecte 
concrete de activitate și să 
pună în practică aceste proiec
te. într-o asemenea acțiune, o- 
biectivele activității culturale și 
ale cercetării științifice s-ar 
împleti în chip armonios, iar 
prezența studenților ar contri
bui decisiv la dezvoltarea vie
ții cultural-artistice a localită
ților respective.

în ceea ce privește cîștigul 
profesional pe care l-ar dobîndi 
studenții înșiși, este limpede 
că ei ar trece printr-o adevă
rată școală metodologică, strict 
necesară viitoarelor investigații

începînd 
și studenții, 

originari ’din 
folosiți chiar

doar un în-

cuvinte,

recitind 
dar în- 
hausâ...

(Intr-o imprimare discografică 
partea a doua a cvartetului ar 
putea fi socotită o reală versi
une de referință.) Schubert a su
nat dramatic, poetic, plin de 
fiori.

în tot cuprinsul concursului, 
cvartetiștii știu să creeze cadrul 
emoțional necesar desfășurării 
muzicale.

Entuziasmului cu care cei 4 
instrumentiști bucureșteni por-. 
neau în urmă cu cîțiva ani la 
lucru, i s-a adăugat acum o ma
turitate artistică plină de spe
ranțe.

întorși din Iugoslavia, membrii 
cvartetului „Muzica" pregătesc 
paralel cu concertele pe care le 
vor susține în țară, viitoare tur
nee peste hotare. Pe agenda for
mației sînt înscrise importante 
centre muzicale în care, fără în
doială, arta formației bucurește- 

. ne se va dezvălui în amplitudi
nea pe care ne-a demonstrat-o 
în concertul săptămînii trecute.

Sau consemnări de apariții e- 
ditoriale copiate din buletinul 
de cărți noi... (Luceafărul, 1966).

Am lungit citatul pentru că, 
deși a trecut atît timp de atunci 
și emisiunea „Salonul literar**  a 
copilărit destul, problemele ră- 
mîn din nefericire încă nerezol
vate. Trec peste faptul că, deși 
am oerut obstinat, în toate tele- 
cronicile, înființarea unei telere- 
viste literare, nu am fost invi
tat măcar o dată la televiziune 
pentru o simplă discuție în le
gătură ou structura unei astfel 
de emisiuni. Salonul literar (ce 
titlu de emisiune !) vrea să fie, 
se pare, telerevistă literară atît 
de insistent cerută. însă, pînă 
acum, ambițiile au rămas ambi
ții și atît. Cum se face ? într-un 
așa-zis salon (eu i-aș spune su
fragerie, pentru că totul se pe
trece numai în jurul unei mese 
pline de pahare de Pepsi-cola și 
scrumiere) de obicei apare o 
masă aproape rotundă ; în jurul 
său sînt critici, scriitori și gaz
dele ; se propune o temă de djȘj, 
cpție imposibil de definit într-r 
timp atît de scurt și cu atîția 
invitați dornici să vorbească ; și 
atunci ? Nemaifiind timp de dis
cuție propriu-zisă, fiecare spune 
repede ceva, parcă pentru el 
însuși ; pentru că invitații n-a'u 
timp nici măcar să se asculte, 
dar să se mai contrazică: într-â- 
devăr. fantastic, au fost atîția 
invitați, personalități distincte... 
și nici o polemică! sau polemică 
în bloc împotriva unor (sînt unii 
care...) absenți : deci cantitativ, 
emisiunea se prezintă bine; cali
tativ însă... aproape că deser
vește intenția ae bază: contactul 
cu iubitorii de litersțură. Acea
sta este realitatea... alta, decît 
cea a lui Tudor Vornicu. Vrem 
să-i mulțumim acestuia pentru 
emisiunea de duminică, 17 de
cembrie. Excelentă. Și cantita
tiv... cu numai doi invitați : 
Liviu Ciulei și George Ivașcu ! 
Ei bine, de data aceasta emi- 
sjunea a fost aproape ireproșa
bilă. Ideea de a împlini fru
moasele dorințe ale 
viu Ciulei a fost 
decît o fericită 
a „intermezzourilor**  
astfel nu putem decît 

. ceptăm, printre
Beckett... (salon literar, salon..), 
Bach ; iar prezența cînd polemi
că. cînd voit eclipsată a lui 
George Ivașcu nu a făcut decît 
să sublinieze personalitatea aces
tui adevărat dirijor de presă ; 
mai ales că Tu dor Vornicu a ac
ceptat cu eroism (cum, vai. ma
joritatea redactorilor de la TV 
nu înțeleg s-o facă) să fie o gaz
dă cu garda deschisă. Cît priveș
te spectacolul de idei, de acord, 
salonul literar este un specta
col ! De idei, ce să mai vorbim.

lui Li- 
mai mult 
explicație 
pe care 
să le ac- 

acestea fiind

IOSIF; SAVA

personale pe care le vor avea 
de operat în sînul microcolec- 
tivităților umane sau chiar prin
tre proprii lor elevi. Aceste in
vestigații ar putea viza, bună
oară, practica muncii cu cartea 
îr, biblioteci, începînd cu son
darea preferințelor de lectură 
ale diverselor categorii de oa
meni, cu ecoul pe care-1 cu
noaște literatura politică, ideo
logică, științifică, beletristică — 
și sfîrșind, în chip firesc, cu 
găsirea unor căi favorabile de 
orientare a lecturii. Cultura ci
nematografică și cea teatrală 
(inclusiv posibilitățile pe care le 
oferă emisiunile cultural-artisti- 
ce ale televiziunii pentru desfă
șurarea unei munci educative 
coerente în rîndurile elevilor și 
ale tineretului) ar 'putea consti
tui un alt obiect fundamental de 
investigație. Beneficiarul aces
tei activități (al doilea benefi
ciar, cel dintîi fiind, cum am 
spus, înșiși studenții) ar putea 
fi comitetele județene, cele mu
nicipale și — în măsura posi
bilităților —| cele comunale ale 
U.T.C., care ar dobîndi în acest 
chip o pîrghie însemnată de cu
noaștere a cerințelor cultural- 
educative ale tinerilor și un 
sprijin hotăritor în acoperirea 
acestora.

Se pot întrevedea aici premi
sele unei experiențe utile, care 
poate genera consecințe dintre 
cele mai rodnice. O propunem 
d'rept temă de meditație și de 
dezbatere tuturor celor preo
cupați de pregătirea viitorilor 
profesori pentru rosturile 
fundamentale ale existenței lor 
active în mijlocul oamenilor.

Discuția, pe care o dorim cît 
mai amplă, ar putea cuprinde 
și o serie de elemente privind 
activitatea din universități — 
unde de asemenea se pregăteso 
o parte din viitorii educatori — 
și din liceele pedagogice. Pro
fesorii, studenții, activiștii cul
turali, reprezentanții asociații
lor studențești sînt invitați să-și 
spună cuvîntul.

(Urmare din vag. I) 
și desăvârșirea aptitudinilor 
sale sub controlul nemijlocit 
al unei personalități marcan
te și recunoscută ca atare. 
Ca școlari și elevi avem, și 
e necesar să avem, mai mulți 
profesori, sîntem însă învă
țăcelul numai unuia din ei 
Sîntem, mai precis spus, nu
mai învățăcelul (deci elevul, 
ucenicul și discipolul) celui 
pare, dincolo de „ltfcții", ne 
introduce și ne angrenează in 
propria-i muncă, acordindu- 
ne nu numai încrederea lui 
nelimitată, ci și parte din 
harul și munca Iui.

Un cuvînt

frumos
învățăcel, zice dicționarul, 

vine de la învățat 4. suf. — 
„el“ Deci învățăcelul presu
pune învățatul, maestrul, 
care prin ambianța, poate 
mai bine-spus e vraja, pe 
care o creează în jurul său 
cheamă la sine pe cei tineri, 
le determină opțiunea intru 
el, aceștia voind să se in
struiască și să deprindă tai
nele meseriei sau științei sub 
directa lui supraveghere. Su
fixul — „el“ nu are nici va
loare diminutivală, ca de o- 
bicei, — învățăcel nu înseam
nă un „învățat mic“, dimpo
trivă — nu știu dacă ceea ce 
vom spune nu e o aberație 
gramaticală — sufixul ni se 
pare a avea aici o valoare 
verbală, în orice caz, proce
suală : învățatul se face el 
însuși mai mic pentru a fi în
țeles de către ucenic, iar a- 
cesta din urmă va crește în
tr-o zi, va deveni el însuși 
și atunci va putea să dea Ia 
o parte, o dată cu „matrico
la**  de pe mîneca hainei, și 
acel sufix, rămînînd în lumi
nă întreg : învățat.

încercînd să aflăm parte 
din înțelesurile acestui fru
mos cuvînt ni se pare că l-am 
găsit foarte actual. Adică ar 
trebui ca acest cuvînt să fie 
foarte actual. De ce totuși 
dicționarul limbii române 
moderne îl dă ca „arhaic**  ? 
Oare numai pentru că parte 
din numerosul colectiv care 
l-a alcătuit sînt cadre didac
tice și cunosc din proprie 
experiență că astăzi sînt mai 
puțini învățăcei și mai mulți 
elevi sau școlari ?



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5

Lucrările
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La Palatul Marii Adunări 
Naționale continuă să se des
fășoare lucrările comisiilor 
permanente în legătură cu 
proiectele de legi aflate pe 
ordinea de zi a actualei se
siuni a Marii Adunări Națio
nale.

în ziua de 15 decembrie, 
membrii comisiilor permanen
te ale Marii Adunări Națio
nale, întruniți în ședință co
mună, sub președinția tova
rășului Aurel Vijoli, președin
tele Comisiei economico-finan- 
ciare, au ascultat expunerea 
tovarășului Maxim Berghianu,

CEO MAU

președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, cu privire 
la proiectul planului de stat 
al economiei naționale pe anul 
1970, precum și expunerea to
varășului Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, referitoa
re la proiectul bugetului de 
stat pe anul 1970.

Lucrările comisiilor au loc 
în continuare în ședințe se
parate, în cadrul cărora sînt 
examinate prevederile din 
proiectele planului și bugetu
lui de stat pe anul 1970, pre
cum și alte proiecte de legi 
ce urmează să fie supuse dez
baterilor Marii Adunări Na
ționale.

(Agerpres)

Luni seara a plecat Ia Bel
grad o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Bujor 
Sion, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via. va face o vizită de schimb 
de experiență în R.S.F. Iugo
slavia.

La plecare, pe peronul Gării 
de Nord, delegația a fost con
dusă de tovarășii Dumitru Io- 
vanovici, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Cumpănașu, ad
junct de șef de secție, de ac
tiviști de partid, precum și de 
reprezentanți ai Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia Ia București.

Conducerea orchestrei sim
fonice a Filarmonicii naționa
le din Varșovia s-a întîlnit

luni cu reprezentanți ai con
ducerii . Filarmonicii „George 
Enescu" și cu ziariști din Ca
pitală.

Luni seara a avut loc la 
Muzeul de artă din Cluj des
chiderea expoziției „Aurul vi
kingilor", organizată în cadrul 
schimburilor culturale dintre 
România și Suedia.

Artista plastică și scriitoarea 
italiană, de origine română, 
Luki Galaction-Passarelli, a des
chis luni la București, în sala 
Ateneului Român, o expoziție 
cuprinzînd 40 dintre cele mai 
reprezentative picturi ale sale.

PREFAȚĂ LA O ACȚIUNE DE AMPLOARE; 
TABERELE DE INSTRUIRE ȘI ODIHNĂ

OBIECTIVE PE
UN GENERIC

Interviul nostru cu tov. SEPTIMIU TODEA
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

TINERI
CETĂȚENII
La Timișoara, în prezenta 

unui mare număr de tineri și 
a unor reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, ziua de duminică a în
registrat un moment sărbăto
resc : 750 de tineri, abia tre- 
cuți de pragul celor 18 ani, au 
primit titlul de cetățem ma
iori. Cei 750 de sărbătoriți, 
aflați în centrul atenției, erau 
nu numai din Timișoara, ci șl 

‘ din alte localități ale județu- 
lui, de la Lugoj, Jimbolia, 
Buziaș, Biled, Liebling etc., 
ceea ce a imprimat festivității 
un caracter mai larg, trans- 
formînd-o într-o manifestare 
a tineretului din întregul ju
deț.

O dată cu florile și felicită
rile primite, cei mai tineri ce
tățeni ai Timișului au aflat, 
de la cei mai în vîrstă decît 
ei, și marile răspunderi pe ca
re le implică această nouă 
calitate.

RADU BALAN

"FESTIVALUWaAȚrONAL

Al HÂTRELOR DRAMATICI-.

mare diversitate literară.

Văzută de
NEAGU

RADULESCU

AGITATE

© La Bratislava s-a dispu
tat întîlnirea internațională 
de haltere dintre selecționata 
locală și echipa orașului 
Cluj. Sportivii români au- 
terminat învingători cu sco
rul de 4—3.

• în cadrul turneului in
ternațional de lupte grec’O- 
romane „Trofeul campioni
lor". desfășurat la Belgrad, 
sportivii români au cucerit 
două victorii prin Gheorghe 
Berceanu (categ. 48 kg) și 
Nicolae Neguț (categ. 90 kg).

La Reșița a avut loc o se
siune de comunicări științifice, 
consacrată îmbunătățirii cali
tății produselor siderurgice și 
organizării superioare a pro
ducției de metal. în cadrul 
sesiunii, la care au participat 
oameni de știință, cadre di
dactice și cercetători din in
stitute de învățămînt superior 
și institute de cercetare din 
București, Timișoara și din 
alte orașe, precum și numeroși 
specialiști de la combinatele 
siderurgice din Galați, Hune
doara și Reșița au fost prezen
tate un mare număr de comu
nicări și referate științifice, 
legate de aplicarea procedee
lor moderne de sudare a oțe
lurilor aliate, utilizarea cal
culatoarelor numerice la con
trolul tehnic al calității o- 
țelului, folosirea cu efi
ciență sporită a furnalelor, 
reducerea consumurilor speci- 

">ț,.-ice, influența factorilor ter
mici asupra producției de oțel 
și fontă, probleme actuale și 
de perspectivă în fiziopsiholo- 
gia industrială de la Combina
tul siderurgic Reșița.

O
o rodnică pluralitate a punc
telor de vedere spectacologice 
și a formulelor regizorale au 
caracterizat zilele a patra, a 
cincea și a șasea ale festiva
lului. Registrul tematic s-a ex
tins de la încercarea respec
tuoasă de a pătrunde într-una 
din zonele fundamentale ale 
spiritualității poporului român 
(spectacolul Teatrului Mic cu 
Baltagul după Mihail Sado- 
veanu, în regia lui Radu Pen
dule seu, cu Olga Tudor ache 
în rolul Vitoriei Lipan), pînă 
la tentativele de a propune, 
sub vestmîntul dramei de 
inspirație istorică, o dezbate
re etică de profundă contem
poraneitate (Croitorii cei mari 
din Valahia de Al. Popescu l« 
Teatrul din Sibiu și Maria 
1714 de Ilie Păunescu la Tea
trul Mic — spectacole despre 
care am mai scris), și de aici 
pînă la noile și multicolorele 
înfățișări ale piesei și specta
colului pentru copii (Poveste 
neterminată de Alecu Po- 
povici la Teatrul „Ion Crean
gă" — spectacol, de aseme
nea, recenzat în paginile zia
rului nostru).

Dar aceste zile au fost de
dicate, mai ales, unor piese 
originale, inspirate din actua
litatea nemijlocită. Am avut, 
astfel, ocazia să revedem ad
mirabilul spectacol al lui Va
leria Moisescu cu Nu sînt 
Turnul Eiffel de Ecaterina 
Oproiu, în interpretarea acto
rilor Teatrului Național din 
Craiova. Ne-a bucurat să 
constatăm din nou prospeți
mea acestei montări, pentru

ELENA GUR- 
GULESCU în 
„Nu sînt Tumul 
Eiffel" (Teatrul 
Național din 

Craiova)

obținut, lacare regizorul a
Festivalul de la Piatra Neamț, 
premiul ziarului „Scînteia ti
neretului". Dintre numeroase
le spectacole cu piesa lui Ho- 
ria Lovinescu Al natrulea 
anotimp, am văzut aseară u- 
nul din cele mai bune. în vi
ziunea secției maghiare a Tea
trului de Nord din Satu-Mare 
(regi zor — Kovăe.s Ferenc, 
protagoniști — Nyiredi Piros- 
ka, Elekes Emma, Csiky An- 
drăs). Teatrul Maghiar din 
Sf. Gheorghe ne-a prilejuit 
întîlnirea cu un interesant de
but dramaturgie — Tombry 
Peter, autorul piesei Moarte» 
iluziilor — tar recitalurile 
poetice Anotimpuri (interpre
tat de Banyai Iren și Lâczc 
Gustav de la Teatrul Maghiai 
din Timișoara) și Baladă 
particulară (prezentat de Var
ga Vilmos de la secția 
maghiară a Teatrului din 
Oradea) ne-au plasat, de ase
menea, în actualitatea senti
mentelor omenești.

In sfîrșit, la Teatrul Giu

lești am asistat la premiera 
noii piese a unuia dintre au
torii tineri care, evident, au 
de spus un cuvînt original și 
substanțial în dezvoltarea dra
maturgiei contemporane : Ab
sența de Iosif Naghiu. Spec
tacolul, în regia lui Dinu Cer- 
nescu, va constitui obiectul 
unei cronici aparte.

Ieri dimineață, la A.T.M. 
au început discuțiile pe mar
ginea problemelor ridicate de 
actualul festival. In interven
țiile lor, scriitori ca Al. 
pescu, Dumitru Mircea 
1. D. Sîrbu, regizori ca 
Finți, Crin Teodorescu 
Sorana Coroamă, actori 
Dina Cocea și Gh. Leahu, 
tici ca Traian Șelmaru, Mar
gareta Bărbuță, Mihai Nadin 
și Dinu Kivu s-au referit pe 
larg la spectacolele văzute Și 
la implicațiile mai largi pe 
care le sugerează ele în pri
vința repertoriului și a artei 
spectacolului.

Po-
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în perioada vacanței de iarnă, C.C. al U.T.C., organizează 
tabere de instruire și odihnă pentru circa 2 500 de elevi, șefi 
ai comisiilor sportive din școlile generale de 10 ani, școlile 
profesionale, liceele teoretice, de artă, pedagogice și de spe
cialitate.

în legătură cu profilul acestor tabere, cu conținutul și 
modul de organizare a principalelor activități — evident, cu 
caracter sportiv — ce se vor desfășura aici, am avut o con
vorbire cu tovarășul Septimiu Todea, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C.
— Mai întîi, locul și data ta

berelor; una va funcționa la 
Școala profesională „Electropre- 
cizia“-Sâcele, lîngă Brașov. în 
prima serie (21—30 decembrie) 
vor participa circa 600 elevi, șefi 
ai comisiilor sportive din școli
le profesionale și liceele, de spe
cialitate. în a doua serie (2—10 
ianuarie) — alți 649 elevi, șefi 
ai comisiilor din licee, vor pe
trece. într-un mod inedit, o va
canță de neuitat aici, la poalele 
munților. De asemenea, Vom 
mai organiza încă 5 tabere inter- 
județene între 2—10 ianuarie 
unde vor participa, în principal, 
șefii comisiilor sportive din șco
lile generale de 10 ani, din jude
țele ;învecinate după cum ur
mează : la Liceul agricol din 
Tg. Mureș (cu 254 participanți), 
Școala profesională siderurgică 
Oțelul roșu, județul Caraș-Se- 
verin (265 elevi), Grupul școlar 
U.M.M. din Cîmpulung-Muscel 
(224 elevi), Grupul școlar Fo
restier din Cîmpulung-Moldove- 
nesc, județul Suceava (239 elevi) 
și. în sfîrșit, Liceul ..Petru Gro
za" din Odorheiul Secuiesc, ju
dețul Harghita (262 particiuanți).

Trebuie să menționez, de la 
bun început, că avînd în vedere 
caracterul diversificat al acti
vităților din tabere, aici vor mai 
fi prezenți în afară de activiști 
U.T.C., elevi componenți ai unor 
orchestre școlare, profesori de 
educație fizică, de limbă și li
teratură română, de muzică, 
mediei.

— Ar fi interesant de aflat ca
re sînt, mai precis, scopurile 
acestor tabere și, în funcție de 
acestea, ce programe de activi
tăți se preconizează ?

— Prin aceste tabere ne 
propunem să realizăm un larg 
schimb de experiență, de idei 
între șefii comisiilor SDortive 
din școli, să le favorizăm o 
instruire practică și metodică, să 
le arătăm, într-un cuvînt, în co
pii cît mai fidele ceea ce 
trebuie și cum trebuie să facă 
ei în școli. Aici. în tabere, ei 
își vor lămuri problemele ce 
privesc organizarea și desfășu
rarea activităților sportive de 
masă în rîndurile elevilor. în 
vederea îndeplinirii acestor sco
puri, în tabere se vor desfășura 
activități sportive practico-me- 
todice cu caracter necompetițio- 
nal cum ar fi : gimnastica d'e 
dimineață, jocuri dinamice, con- 
plexe de exerciții practicate in
dividual în scopul dezvoltării fi
zice armonioase, inițierea în 
practicarea diferitelor ramuri de 
sport (schi, patinaj, baschet.

volei, handbal, lupte, judo etc), 
întîlniri cu sportivi de perfor
manță care să le împărtășească 
din tainele cuceririi înaltelor 
piscuri sportive, organizarea 
unor concursuri „cine știe, cîști- 
gă“, realizarea unei serbări spor
tive, a unor gale instructive de 
filme sportive. Sigur, o noutate 
prezintă cabinetele metodice ale 
taberelor în cadrul cărora vor 
avea loc discuții pentru difuza
rea experimentelor și a experi
enței pozitive, între diferite 
grupe : apoi, aici se vor pre
zenta lecții metodice avînd ca 
temă organizarea și desfășura
rea competițiilor, a întrecerilor 
sportive, amenajarea și întreți
nerea bâzelor sportive, arbitra
jele la diferite discipline. Pen
tru o bună și corectă înțelege
re a metodicii învățării unui 
sport sau altul, cunoașterea teh
nicii și a materialelor ce se pot 
utiliza, cabinetele metodice au 
asigurate 
tehnice, 
diafilme.

— Cine 
servă o slabă preocupare 
partea comisiilor pentru pro
paganda sportivă, care, se știe, 
este mijlocul cel mai eficient de 
a atrage elevii pe terenurile de 
sport. V-ați gîndit la remedierea 
acestui neajuns ?

— Da. în tabere vom încerca 
să oferim forme originale, cîteva 
modalități mai aparte de a face 
propagandă sportivă vie, intere
santă. eficientă. De aceea, vom 
organiza colțul sportiv, foto
montaje. gazete sportive, emi
siuni model la stațiile de radio, 
amplificare și altele.

— Tabloul schițat de dv. ne 
relevă numai o latură a activi
tății complexe 
nume, aceea a 
uităm că elevii 
ță.„

— In egală

diferite 
reprezentări

merge prin

tai

(Urmare din pag. I)

„SÎNT MÎNDRU DE TATA"

Mi s-a arătat, la un liceu din 
Buhuși, un maldăr de „compo
ziții libere" în care elevii își 
portretizau părinții. Evident, 
mărturii ca cea de mai sus 
n-am văzut, ele nu se pot 
obține decît cu metode psiho
logice speciale. Copilul nu în
drăznește, de obicei să-și jude
ce tatăl în public (o face însă 
întotdeauna în sinea lui)! dar 
cînd e cazul să-1 laude!.. Com
pozițiile păreau citeodată, o co
lecție de ditirambe!... Dar iată 
un fenomen interesant: mai 
toți cei care elogiau hărnicia 
tatălui lor. erau elevi buni! Le
gătura între admirația față de 
părinți și propria lor ambiție 
apărea ' evidentă... Se ivește, 
însă, firesc, o întrebare: de ce 
alți părinți, la fel de harnici 
și demni de stimă, nu stîrnesc, 
nici asemenea sentimente, nici 
asemenea atitudini, fiilor lor? 
Cunosc, de pildă, cazul unui om 
cu înalte 'răspunderi, a cărui 
viață întreagă este un model 
de muncă și devotament, des
pre care fiica lui vorbește cu 
un fel de ironie cinică. Eplica- 
ția?... Foarte probabil, exem
plul propriu, oricît ar fi de im
portant, este insuficient: prin
cipalul e să-l faci" pe tînăr să 
'«teleagă acest exemplu, să-1 
pui, nu numai în fața faptelor 
tale ci în fata țelurilor, mobi- 
lurilor interioare, a atitudinii 
etice care le-a generat.

MAI EXISTA O „TRADIȚIE 
A PROFESIEI" ?

„Vreau să fiu ca tata" — a 
fost, decenii de-a rîndul, o ati
tudine profesională simplă și 
extrem de eficientă. înțelesul 
ei era direct: fiul strungarului 
iubea meseria de strungar, fiul 
medicului voia să fie medio. 
In facultățile de medicină se 
observă, în mod curent, randa
mentul, în general superior, pe 
care-1 dă fiul medicului, în ra-». 
port cu alți colegi ai săi; unii 
vorbeau de o „vocație eredita
ră", dar cred că mai degrabă 
este vorba .de o familiarizare 
precoce cu specificul profesiu
nii și, bineînțeles, o... documen
tare mai bună. Elevul mediu 
cunoștea — după cum se știe —

tradiția familiară, obligatorie, a 
breslelor de meseriași...

Ce a rămas, azi, din toate a- 
eestea? Desigur, foarte puțin, și 
e firesc: pe de o parte, tran
sformările sociale au făcut ca 
numărul absolvenților de școli 
să fie cu mult mai mare decît 
al generațiilor anterioare; pe de 
altă parte, profesiile înseși, a- 
tunci cînd nu s-ar reprofila cu 
totul, pretind, prin procesul 
revoluției tehnice, o pregătire 
mai vastă. Fiul tîmplarului se 
va întreba dacă e cazul să fie 
„numai" tîmplar, iar cel al 
funcționarului va găsi profesia 
tatălui său „plicticoasă". Pe de 
altă parte, ambiția firească a fa
miliilor care n-au avut intelec
tuali (vezi dorința de „revanșă" 
despre care am mai vorbit), va

învăța, în schimb, o serie de 
lucruri esențiale — privind ati
tudinea față de muncă și viață...

ADMIRAȚIA — 
TN SENS INVERS

„Prea repede acordată, admi
rația e un semn de slăbiciune", 
spunea Balzac. Să recunoaștem 
că această slăbiciune este 
foarte răspîndită, dacă nu chiar 
generală, printre părinți, în ra
port cu odraslele lor... „Nu că-1 
laud, dar el e cel mai..." așa 
încep aproape toate aprecieri
le părintești, stîrnind zîmbetul 
înțelegător ale pedagogilor...

Dar iată ce fenomen ciudat 
decurge de aici: pe măsură ce 
această admirație, cu sau fără 
temei (și să recunoaștem că,

poate, și trebuie să fie, în orice 
caz modelul fiului său în ce pri
vește simțul de răspundere și 
dăruirea în fața muncii! Fi
rește, nu i se poate cere să-și 
reprime admirația pentru pro
prii săi fii — pînă la un punct, 
aceasta e chiar necesară, ca un 
stimulent al succeselor... Dar 
este cazul să ne amintim de 
cuvintele pline de tîlc ale lui 
Gellius: „Cea mai mare ad
mirație nu se manifestă prin 
cuvinte, ci prin tăcere"...

EFECTUL DEZASTRUOS 
AL CONFLICTULUI FAMILIAL

La începutul acestui articol 
citam o mărturisire. Dispun de 
multe asemenea relatări zgudui-

rea unui om, să nu găsești ni
mic mai bun să-i oferi ' decît 
întunericul propriului tău su
flet ? Părinți bețivi, părinți 
imorali, părinți în veșnic con
flict, insultîndu-se în gyra 
mare, părinți-chiulangii care 
se laudă față de copiii lor că-și 
păcălesc tovarășii de muncă... 
Studiați dosarele delincvenților 
minori și veți vedea că, adese
ori, vina pentru primii pași gre
șiți ai tinerilor o poartă ei ! Dar 
pînă la delincventă există trepte 
și cea mai obișnuită, cea mai 
primejdioasă, este aceea a dis
prețului _ sau a spaimei față de 
muncă, infiltrate precoce copii
lor.

Alte vinovățiiAlte vinovății ale mediului 
familial sînt, în aparență, mai 

: părintele-văi- 
...............  ; în fața

materiale 
grafice.

școli ob- 
din

din tabere, si a- 
instruirii. Să nu 
se află în vacan-

măsură partici-
panții se vor odihpi și distra.'Și 
la aceste aspecte, ale odihnei 
active, ne-am gîndit pînă la cele 
mai mici amănunte. Dincolo de 
activitățile metodice, în ta
bere se organizează activi
tăți sportive cu caracter com
petitions!, întreceri de cros 
pe teren variat și cu schiuri, 
concursuri între grupe și pe ta
bără la schi, săniuțe, patinaj, 
volei, handbal, fotbal, baschet, 
tenis de masă, lupte, șah, sub 
forma unei „spartachiade" a ta
berei cu acordarea „Cupei tabe
rei" și a trofeului „Fulg de nea". 
In acest scop ne-am îngrijit de 
dotarea taberelor cu un bogat 
inventar sportiv — patine, schi
uri, mingi etc — dar contăm 
că mulți elevi, din cei care au, 
bineînțeles, își vor aduce cu ei 
echipamentul și materialul spor
tiv de care dispun. Se vor or
ganiza. în același timp, activități 
turistice : drumeții, vizitarea 
orașului Barșov și a Muzeului 
sportului din localitate, excursii

FAMILIA
încerca să-i propulseze pe ti
neri spre profesii intelectuale... 
Și. »în sfîrșit, un aspect foarte 
răspîndit și semnificativ, pe 
care l-am abordat acum doi 
ani într-o anchetă socială — 
diferențele de orizont intelec
tual (tnai ales tehnic) între o 
generație și alta sînt azi uneori 
atît de mari, îneît părinții (de 
obicei mamele — pe planul cul
turii — și tații — pe planul teh
nicii) încearcă un adevărat 
sentiment de inferioritate în 
fața copiilor. Un maistru foar
te bun îmi povestea că a în
cercat o „senzație de panică" 
atunci cînd fiul lui, de 16 ani, 
l-a rugat să-i vorbească despre 
aplicațiile lasser-ulul în pro
ducție. In aceste condiții, do
rința de imitație a tatălui nu 
mai e totală... Evident, admira
ția ar trebui să rămînă neștir
bită — doar munca e muncă 1 
— dar nu se întîmplă totdeau
na așa. Ttnărul va fi tentat să 
se simtă „superior" pentru bru
ma de lucruri pe care .eventu
al, le știe în plus, uitînd une
ori, că de la tatăl său m putea

mai des, fără temei...) este mai 
vizibilă, ea se opune celeilalte, 
admirații, „de jos în sus", care 
ar trebui să acționeze ca stimul 
pentru copil. De vreme ce el, 
fiindcă și-a făcut lecțiile, fiind
că a luat un „8“, fiindcă a scris 
o teză bună, fiindcă a renunțat 
o data la televizor pentru a lu
cra- un exercițiu, e atît de ad
mirat de. către cel care pleacă 
la 6 dimineața la serviciu, care 
lucrează la o mașin1^-complica
tă sau care conduce activitatea 
unei secții, înseamnă că munca 
lui e mai demnă de a fi rele
vată decît a „bătrînului"... Și ce 
departe e concluzia asta, ade
seori, de realitate! Cred că 
mulți absolvenți de școală și 
facultate. în clioa în care au 
dat ochii cu dificultățile pro
ducției. încep să-și dea seama 
că eforturile studiului însemna
seră încă puțin, In comparație 
cu cele necesare de-a lungul 
vieții. N-ar fi rău deloc ca a- 
cest adevăr să se înțeleagă din 
timp! Fiindcă, model sau nu în 
profesia propriu-zisă, părintele

toare dar, fiind vorba de „se
cretul profesional" al psihologi
lor, mă voi feri să citez nume
le și locul unde au fost culese. 
Reproduc la întîmplare preci- 
zînd că e vorba de elevele unei 
aceleiași clase (a 8-a). „înainte, 
cînd nu prea înțelegeam, do
ream ca tata să se întoarcă... 
Acum n-aș mai vrea pentru ni
mic în lume, îl urăsc !“... „Sin
gura prietenă îmi este m,ma“... 
„Le-am strigat : hotărîți-vă o 
dată, vă împăcați sau vă des- 
părțiți, dar terminați cu certu
rile, că nu pot să învăț!"... „îmi 
lipsește curajul, pentru că altfel 
aș spune tatei să plece de a- 
casă !“... Am folosit o parte din 
aceste declarații pentru un sce- 
nariu-anchetă care s-a difuzat 
foarte recent la radio... Mărturi
siți că n-ați fi crezut — așa 
cum nu credeam nici eu — că, 
puși în condiții speciale de sin
ceritate, copiii pot fi atît de 
severi cu părinții lor ! Dar să 
fim sinceri la rîndul nostru — 
nu o merită ? E puțin lucru ca, 
atunci cînd răspunzi de forma-

puțin flagrante: ț “ ’ ' ’ T 
căreț, care își jelește în fața 
copilului eforturile de muncă ; 
părintele-grijuliu, veșnic obse
dat de „epuizarea" copilului ; 
părintele-revendicativ, gata să 
descopere în oriee sancționare 
a elevului, nedreptate, dacă nu 
chiar... persecuție...

„Educația — spune psiholo
gul Ursula Șchiopu, referindu- 
se la Această vîrstă — are în 
tenție o ființă complicată 
permanentă alertă, nesigură, 
fond, plină de îndrăzneli, în 
parențâ critică, ostentativă 
deseori (sublinierile mele). 
bloul, după cum se vede, e de
parte de acela care consideră 
școlarul o „pastă moale", o „ma
șină de înghițit cunoștințe".

„Cei 7 ani de acasă", la care 
m-am referit într-un pit articol, 
s-au redus, în vremea noastră, 
prin apariția căminelor de zi, a 
grădinițelor și a altor activități 
colective preșcolare. Pe de altă 
parte, însă, ei s-au și înmulțit, 
pentru că, în condițiile școlii 
moderne, a ritmului și exigen
ței vieții moderne, stimulul fa
milial poate avea un efect mai 
prețios ca oricînd, după cum 
frîna familială, poate avea un 
efect mai dezastruos ca ori
cînd...

Pentru ca problema să fie a- 
bordată complet ar mai trebui 
vorbit însă și despre influența 
(de asemenea, în dublu sens I) a 
primelor prietenii... care une
ori se numesc — justificat sau 
nu — și dragoste. Dar despre 
■sta lntr-un articol viitor.

a- 
în 
în 
a- 
a- 

Ta-

pe schiuri în împrejurimile ta
berelor, la Poiana Brașov etc. 
Totodată, un spațiu larg de timp 
e rezervat acțiunilor de la clu
bul taberei, vizionării de filme, 
a spectacolelor de teatru și pro
gramului TV. organizării unor 
seri distractive cu jocuri de ca
bană, concursuri, dans, totul în- 
cheindu-se cu un mare carnaval, 
cînd cîștigătorilor li se vor 
mina premiile.

★
în prefața acestei acțiuni 

mare amploare, ca pe un 
neric. am schițat, cu sprijinul 
interlocutorului, cîteva obiecți- 
ve-proiecte care conturează 
perspectiva unor activități bo
gate, variate, extrem de utile și 
instructive. Vom reveni în ta
bere după ce se vor deschide, 
cu scopul de a publica relatări 
de Ia fața locului.

V. CĂBULEA

în-

de 
ge-

• în Capitală a avut loo 
reuniunea delegaților țărilor 
participante la campionatele 
mondiale de hochei pe gheață 
(grupele B și C), competiție 
ce se va desfășura în țara 
noastră. Cu acest prilej au 
fost stabilite programele ce
lor două turnee. După cum

se știe, jocurile grupei B se 
vor disputa la București, 
între 23 februarie și 5 mar
tie, iar cele ale grupei C 
vor avea loo la Galați, în
tre 13 februarie și 22 februa
rie.

• Șahista româncă Alexan
dra Nicolau continuă să se 
mențină între protagonistele 
turneului internațional de la 
Vrnjacka Banja. După ce în 
runda a 9-a a remizat cu 
campioana mondială Nona 
Gaprindașvili, în runda a 
10-a Nicolau (cu piesele albe) 
a invins-o pe Anevoldsen. 
Margareta Teodorescu (cu 
piesele negre) a cîștigat la 
Tuk- Clasamentul după 10 
runde : 1. Gaprindașvili
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte (1) ; 
2. Alexandra Nicolau (Româ
nia) — 7,5 puncte ; 3. Milun- 
ka Lazarevici (Iugoslavia) — 
7 puncte (1). Pe locul 6, Teo
dorescu (România) — 5 punc
te.

Concursul de șah al elevilor 
intr-o nouă formulă

E.
în dezlegarea

2» debut

enigmelor
Ediția 

adresează 
care ține 
în același . ..___ „--r-.......
are între disciplinele ei și sportul minții și al tenacității.

Concursul de șah al elevilor — aceasta e noua denumire — 
urmărește antrenarea unei mase largi de elevi la întrecerile de 
șah ca mijloc de. petrecere. a timpului liber într-un mod cit mai 
plăcut. Pentru a-i asigura un caracter larg de masă, concursul se 
adresează numai elevilor care nu au avut și nu au categorie de 
clasificare sportivă la șah. Aceasta este a doua noutate a noii 
ediții.

Avînd în vedere accesibilitatea jocului de șah, concursul se 
adresează și elevilor școlilor generale de 10 ani cu clase a IX-a. 
In ceea ce privește desfășurarea se prevede o perioadă mai mare 
de timp pentru etapele de masă. Astfel, etapa I la nivel de clasă 
și școală se va desfășura în perioada 22 dec. 1969 — 17 februarie 
1970. Avînd în vedere faptul că pentru desemnarea cîștigătorului 
este necesar un timp mai îndelungat, întrecerile la unele etape 
vor avea loc în timpul vacanțelor școlare, ceea ce va permite 
desfășurarea întîlnirilor după sistemul turneu, care asigură eviden
țierea celor mai buni jucători de șah-elevi.

Tot în sfera noutăților se înscrie și prevederea ca numărul 
elevilor care se califică pentru etapele superioare să fie fixat de 
organele locale ale U.T.C. în funcție de numărul unităților școlare, 
al participanților la întreceri, de condițiile și posibilitățile organi
zatorice concrete.

Intrucît pentru elevii din licee și școli profesionale nu este 
organizată nici o competiție sportivă de masă la șah, acest concurs 
poate fi considerat un veritabil campionat școlar. De aceea finala 
pe țară se va desfășura în vacanță în perioada 22 iunie — 10 iulie 
1970, la care vor participa cîștigătorii etapelor județene.

Sîntem convinși că nu vor exista iubitori ai acestei discipline 
sportive, care să nu răspundă unei invitații atît de atrăgătoare.

S. T.

a Il-a a Concursului popular de șah, anul acesta se 
în exclusivitate elevilor. Aceasta ar fi prima noutate 
cont de faptul că tineretul din mediul rural participă 
timp la întrecerile „Cupei tineretului de la sate", care

Omenia

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Republica "(orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

WINNETOU ÎN VALEA MORȚII: 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). București
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Capitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

BALADĂ PENTRU MARIUCA : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

RĂZBOIUL _______ ,
rulează la Central (orele 
13; 15; 17, 77, 27,. T___ 7_.
8,30 " ...... ..................... .....
(orele
20.30) , 
13,30;

SA 
lează 
16; 18,15 
copil

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15—15 în con
tinuare); Program de filme docu
mentare (orele 15,15—21).

VĂ PLACE BRAHMS? : rulează 
la Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Floreasca (orele 9,30; 
12; 14,30; 17,30; 20). Aurora (orele 
10; 12,30; 15.30; 18; 20,30), Cinema
teca (Sala Union) (orele 9,30; 12;
14.30) .

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : (ru
lează la Grlvlța (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,30)

ANGELICA ȘI SULTANUL I 
rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 15.15; 17,45; 20).

MTNA CU BRILIANTE : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30), Vi
tas (orele 15,30; 18; 20,30),

DOMNITELOR ; 
* ' 9; 11;id VzCllLIcdl 3, Jtx f

17; 19; 21), Feroviar (orele 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), '

9: 11,15; 13,30; 16;
Flamura (orele 9;

16: 18,15; 20,30).
TRĂIM PÎNĂ LUNI : ru
la Doina (orele 11,30; 13,45;

20,30 ; Program pentru
9—10 dimineața.

Gloria 
18,15; 
11,15;

NOAPTEA GENERALILOR! 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 îh 
continuare).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re ; 18; 20,15).

BALTAGUL : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VEST î 
rulează la Lira (orele 15,30; 19).

CÎND SE AUD CLOPOTELE 1 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30), Giulești 
(orele 35,30; 18; 20,30).

PĂPUȘA : rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Crîngași (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Volga (o- 
rele 9,30—16 în continuare ; 18,15}
20.30) .

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Popular (orele 15,15; 19).

VIRIDIANA: rulează 
(orele 15,30; 18; 20,30).

BLOW-UP : rulează 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20,45).

LUPII ALBI : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

CĂLDURA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

SEZON MORT : rulează la Arta 
(orele 10—16 în continuare ; 19,30).

MORȚII RĂMÎN TINERI : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 19).

RĂNI VECHI : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15)

RĂZBOI ȘI PACE (Seria I șl 
n) : rulează la Pacea (orele 15;
19.30) .

TIGRUL s rulează la Cosmos
(orele 15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL: rulează la
Lumina (orele 9,30—17 în conti
nuare ; 20,15).

la Viitorul

la Miorița 
16; 18,30;

MARȚI 16 DECEMBRIE 1969
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

Ie“ (Sala Studio) : TRAVESTI — 
ora. 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
STRIGOII — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20 ; 
TANDREȚE ȘI ABJECȚIE — ora 
10,30 ; Teatrul Mic : OFIȚERUL, 
RECRUTOR — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : PĂLĂRIA FLORENTI
NA — ora 19,30 ; Teatrul „C. I 
Nottara" (B-dul Magheru) : V1.TE-! 
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 : (Sala Studio) : 
ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 20 ; Teatrul „I. Vasilescu" (la 
Sala Palatului) : DOAMNA DE LA 
MAXIM — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : DRUMUL E LI
BER — ora 9,30 ; MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — ora 16 ; Tea
trul Țăndărică (Cal. Victoriei) : 
ELEFĂNȚELUL CURIOS — ora 
17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : RAPSODIA SUEDEZA — 
orele 16 și 19,30.

IFKiz
MARȚI 16 DECEMBRIE 1969

© 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor : Unlversal-șotron 
© 18,30 Gimnastică. Cupa Intervl- 
zlunil. Transmisiune de la Berlin 
© 19,00 Telejurnalul de seară. 
© 19,20 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto © 19,30 Ato
mul — această necunoscută. Emi
siune de știință © 20,00 Reflector 
© 20,10 Filmul artistic „Testamen 
tul unui pașă" © 21,40 Arte fru
moase. Prin expoziții © 22,00 Tele
jurnalul de noapte © 22:20 Actua
lități literare © 22,45 Ritm — mu
zică ușoară cu formația Petre 
Magdin.
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După atentatele 
de la Roma și Milano

în Italia

continuă cercetările
pentru descoperirea

teroriștilor
Marele centru industrial și economic din nordul Italiei 

— Milano — a adus ieri ultimul omagiu celor 14 victime 
ale atentatului comis vineri la Banca agricolă de teroriști 
ce nu au fost încă identificați. Funeraliile au început la 
ora 11 (ora locală). Și-au anunțat participarea președintele 
Consiliului de Miniștri, Mariano Rumor, membri ai guver
nului și numeroase delegații ale partidelor politice. Mii de 
locuitori ai orașului s-au îndreptat spre piața Domului. La 
M ano a fost deciarată zi de doliu, suspendîndu-se toate 
spectacolele. De asemenea, barurile au fost închise.

In același timp, poliția ita
liană continuă cercetările 
pentru identificarea partici- 
panților la atentatele teroriste 
de la Milano și Roma. Se știe 
că atentatul de la Milano s-a 
soldat cu moartea a 14 per
soane și rănirea a aproxima
tiv 100, iar cel de la Roma cu 
rănirea a 16 persoane. Prefec
tul de poliție din Milano, V. 
Guida, a anunțat presei că, 
pînă în prezent, la Milano și 
Roma aii fost anchetate de 
poliție 238 de persoane, dintre 
care 65 se mai află încă sub 
anchetă. Guida a menționat, 
de asemenea, că poliția a fă
cut cercetări minuțioase la 
Banca comercială din Milano, 
unde a fost descoperită cea 
de-a doua bombă (prima fiind 
cea care a explodat la Ban
ca agricolă). S-a aflat astfel 
că în valiza care conținea 
bomba se mai afla un disc 
metalic de culoare neagră, pe 
marginea căruia , 
cifre de Ia 
prezent nu 
vea discul, 
fost găsite

Atentatele teroriste au pro
vocat indignarea și îngrijora
rea opiniei publice italiene. 
Premierul italian, Mariano 
Rumor, a convocat pe secreta
rii partidelor politice de cen- 
tru-stînga pentru a analiza si
tuația creată în țară. în cercu
rile politice italiene se men
ționează că primul ministru 
cere sprijinul partidelor fostei 
coaliții guvernamentale, în ac
tuala situație delicată. S-au și 
emis ipoteze privind eventuala 
înlocuire a actualului cabinet 
monocolor democrat-creștin 
cu un alt guvern de coaliție.

Cele trei mari centrale sin
dicale italiene au hotărît să 
contramandeze greva ferovia-

rilor și a funcționarilor pu
blici — car? urma să aibă loc 
astăzi —, răspunzînd astfel a- 
.pelului lansat de guvern. Li
derii sindicali au declarat că 
ziua de azi este pentru orga
nizațiile sindicale din întreaga 
Italie zi de doliu.

Lovitură

erau scrise
10 la 60. Pînă în 
se știe la ce ser- 
Pe valiză nu au 
amprente digitale.

CIUDAD DE PANAMA 
(Agerpres). — Șeful guvernului 
militar panamez, generalul Omar 
Torrijos, a fost destituit luni de 
ofițeri ai Gărzii naționale, prin
cipala forță militară din Pana
ma. Coloneii Amado Sanjur și 
Ramiro Silvera sînt considerați ca 
autori ai acestei lovituri de stat 
care, potrivit agențiilor de presă, 
s-a desfășurat fără vărsare de 
sînge. Se crede că principalii co
laboratori ai lui Torrijos 
se află în Mexic 
particulară — au 
Colonelul Sanjur 
generalul Torrijos 
tea întoarce în țară.

Omar Torrijos a fost unul 
. conducăterii .loviturii de stat 

octombrie 1968, care a dus la 
înlăturarea președintelui Amulfo 
Arias. în cele 13 luni care au 
trecut de atunci divergențele 
dintre militarii veniți la putere 
au generat nu mai puțin de trei 
revoluții de palat. însuși Torri
jos a devenit șeful guvernului 
după o asemenea „revoluție" în 
februarie 1969.

Agențiile France Presse

de

protest îm- 
de apar- 
de sud, 

recent în

ANGLIA. Aspect de la o 
demonstrație de 
potriva politicii 
theid din Africa 
care a avut loc

orașul Newport

Incidente militare • Comando 
palestinian arestat în Liban

MOSCOVA:

de

care 
într-o vizită 
fost arestați, 

a declarat că 
nu se va pu-

din 
din

R.P. BULGARIA. Termocentrala „Marita-Vostok" cu o capaci
tate de 1 100 MW

împotriva

mușamaliiare 
masacrelor 
la Song My 
YORK 15 (Agerpres).

Ministrul forțelor 
armate ale României

primit de A. N. Kosighin

Reuter transmit din Washington 
că în . cercurile informate nord- 
americane înlăturarea lui Torri- 
jos este considerată ca o victorie 
a elementelor conservatoare, în
grijorate de ceea ce apreciau că 
ar fi fost o „deplasare spre stin
gă". Printre măsurile care ar fi 
putut alimenta această îngrijora- 

■ re ale unor cercuri militare se 
numără o reformă agrară limi
tată și hotărîrea de a organiza a- 
legeri în decembrie 1970. Se 
menționează însă că în perioa
da guvernării generalului Torri- 
jos a fost închisă Universitatea 
națională, considerată ca „focar 
de.subversiune", au fost suprima
te partidele politice' și .au fost 
arestați și exilați numeroși lideri 
politici, sindicali și studențești.

® CAIRO. — Un purtător de 
cuvînt militar egiptean a anun
țat că duminică grupuri de co
mando egiptene au capturat, în- 
tr-o acțiune desfășurată în regiu
nea Toussoune, în sectorul cen
tral al Canalului de Suez, pe 
șeful unei patrule motorizate is- 
raeliene ; ceilalți militari israe- 
lieni, care se aflau în autovehi
cul, și-au pierdut viața.

9 TEL AVIV. — Duminică 
după-amiază —£ a anunțat un 
purtător militar de cuvînt israe- 
lian — grupuri de comando egip
tene au organizat o ambuscadă 
împotriva unui vehicul militar is- 
raelian în sectorul Canalului de 
Suez, la sud de localitatea Ismai- 
lia. In cursul acestei acțiuni, un 
soldat israelian a fost ucis, un 
altul rănit, iar un al treilea a 
fost făcut prizonier.

Beirut, au fost găsite arme 
către for{ele de securitate.

• UN GRUP DE PERSONA
LITĂȚI politice irakiene, ares
tate cu ocazia loviturii de stat mi
litare de la 17 iulie 1968, au 
fost eliberate duminică, anunță 
agenția France Presse. Printre 
cei eliberați se află fostul vice- 
prim-ministru, Ismail Mustafa 
și foștii miniștri Siddik Shens- 
hel și Hassan Tamer.

Potrivit agenției de presă 
„Sana", anterior fuseseră eliberați 
alți trei foști miniștri.

Agenția France Presse preci
zează cu acest prilej, că Taher 
Yehia în trecut prim-ministru, 
împreună cu Abdel Kerim Far- 
ha și Khairuddine Hassib, foști 
miniștri, se află în continuare în 
închisoare.

NEW
în Statele Unite încep să se 
facă auzite glasuri care afir
mă că se încearcă mușamali
zarea scandalului provocat 
prin dezvăluirile masacrelor 
întreprinse de trupele ameri
cane împotriva populației ci
vile din satul sud-vietnamez 
Song My. Senatorul Charles 
Goodell a declarat, în cadrul 
unui interviu televizat, că este 
informat că „din sfere înalte" 
se întreprind presiuni pentru 
înăbușirea afacerii Song My. 
Goodell a adăugat că, după 
părerea unora, soldații acuzați 
de masacru n-ar fi decît niște 
simpli executanți ai unor or
dine „primite de sus". „Dacă 
faptele arată că ei trebuie 
inculpați — a spus senatorul 
— atunci este important de 
văzut ca și maiorii, coloneii și 
generalii, în general superiorii 
lor, să fie, de asemenea, ur
măriți în justiție".

După cum relatează agenția 
U.P.I., lucrările comisiei de 
anchetă asupra masacrelor, 
înființată de Subcomitetul Ca
merei Reprezentanților pentru 
serviciile forțelor armate, au 
fost suspendate pe neaștepta
te sîmbată, de președintele 
acesteia, Mendel Rivers. A- 
ceastă hotărîre a intensificat 
zvonurile privind presiunile 
exercitate pentru ca ancheta 
respectivă să nu mai continue. 
Potrivit agenției France 
Presse, Ministerul Apărării 
S.U.A. s-a arătat ostil anche
tei întreprinse de această co
misie, afirmînd că ea nu-și 
are rostul în condițiile în care 
Pentagonul întreprinde o an
chetă proprie.

MOSCOVA 15. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri, A. N. Kosîghin, 
l-a primit luni dimineața pe mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, gene- 
ral-colonș) Ion loniță, aflat în- 
tr-o vizită oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

Ministrul forțelor armate a fost 
însoțit de generalul-locotenent- 
Ion Coman, adjunct al ministru
lui, secretarul Consiliului Supe
rior al armatei, generalul-locote
nent Ionel Vasile, adjunct al mi
nistrului, generalul-locotenent A- 
lexe Vasile, comandantul apărării 
antiaeriene a teritoriului, și alți 
membri ai delegației.

A fost prezent Ion Ciubotaru, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică.

Din partea sovietică, la întîl- 
nire au participat mareșalul Uni
unii Sovietice A. A. Greciko, mi
nistrul apărării al U.R.S.S.. și ge
neralul de armată P. N. Lașcen- 
ko. '

informație
In cursul lunii decembrie 

a.c. va avea loc la Moscova o 
ședință a Comitetului miniș
trilor apărării din țările parti
cipante Ia Tratatul de la Var
șovia.

Potrivit înțelegerii interve
nite, miniștrii vor analiza în 
cadrul ședinței probleme pri
vind situația armatelor state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia și măsurile refe
ritoare la întărirea apărării a- 
cestor state.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice d-a 
salutat călduros pe membrii de
legației. militare române.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România și-a împărtășit impre
siile din călătoria făcută prin U- 
niunea Sovietică. Au fost, tot
odată, discutate probleme de in
teres comun.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★

In aceeași zi, mareșalul Uniu
nii Sovietice A. A. Greciko, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., a ofe
rit o masă în cinstea delegației 
militare române. Au luat parte 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I, 
Iakubovski, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării, comandant su
prem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul U- 
niunii Sovietice M. V. Zaharov, 
prim-locțiitor al ministrului apă
rării, șeful Statului major gene
ral al forțelor armate ale U.R.S.S., 
general de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției politice superioare, 
a armatei sovietice și a flot 
maritime militare, general de ar
mată S. L. Sokolov, prim-locții- 
tor al ministrului apărării, ami
ralul S. G. Gorșkov, locții
tor al ministrului apărării, coman
dantul suprem al Flotei Mariti
me Militare a U.R.S.S., generali- \ 
și ofițeri superiori sovietici.

Mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, și general-colonel 
Ion loniță au rostit toasturi.
. Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

NEW YORK 15. — Corespon
dentul Agerpres, C.’ Alexandroa- 
ie, transmite : Adunarea Genera
lă a O.N.U. a adoptat în una
nimitate o rezoluție inițiată de 
România împreună cu alte 12 
țări (Australia, Austria, Gliile, 
Dahomey, Franța, Ghana, Volta 

’Superioară, Iran, Mali, Peru, Po
lonia și Turcia) pe tema coope- 
'rării. internaționale pentru folo
sirea administrației publice în 
procesul dezvoltării economice și 
sociale a statelor. Rezoluția, sub
liniind urgența și complexitatea 
proceselor de dezvoltare econo
mică și socială, în special în ță
rile în curs de dezvoltare, solici
tă participarea statelor la formu
larea de programe de cooperare 
internațională, și în primul rînd, 
în cadrul O.N.U. și al instituții
lor sale specializate (F.A.O., 
U.N.E.S.C.O., O.I.M., O.M.S.)
care să înlesnească schimbul de 
experiență și documentație și a- 
cordarea de asistență tehnică, în 
materie de administrație publică.

In acest context rezoluția se 
referă la rolul metodelor de con
ducere în domeniul dezvoltării 
industriei, agriculturii, planifică
rii, științei și tehnicii, educației, 
construcțiilor și transporturilor, 
precum și al mobilizării deplina 
a resurselor materiale și umane 
de care dispune fiecare țară.

Școală medie nouă în orașul San Andres
—c

CUBA.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția France Presse, reluînd 
informații publicate în presa li
baneză de luni, forțele de secu
ritate din Liban au arestat un 
grup de comando palestinian. 
S-a anunțat că asupra acestui 
grup, care venea de la Tripoli la

Adunarea Generală a adoptat 
în unanimitate un proiect de re
zoluție în problema „întăririi 
securității internaționale", punct 
înscris pe agenda sesiunii la ini
țiativa delegației Uniunii Sovie
tice. Rezoluția subliniază însem
nătatea acestei propuneri și cere 
statelor membre ale O.N.U. să-l 
informeze, pînă la 1 mai 1970. 
pe secretarul general U Thant, 
asupra opiniilor lor privitoare la 
măsurile ce trebuie întreprinse 
în vederea întăririi securității in
ternaționale. Secretarul general 
al O.N.U. este chemat să întoc
mească un raport conținînd pro
punerile statelor în această pro
blemă, pe care să-l supună dez
baterilor celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

îrr. comitetul politic al adună
rii generale a fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție supusă 
de un grup de state, printre care 
Statele Unite și Uniunea Sovie
tică, privitoare la necesitatea con
tinuării cooperării internaționale 
în domeniul folosirii în scopuri 
pașnice a vastului domeniu ex- 
traatmosferic. Rezoluția reafirmă, 
printre altele, principiul potrivit 
căruia toate statele lumii, fără 
nioi un fel de discriminare, au 
dreptul de a folosi sateliții pentru 
telecomunicații.

• CU OCAZIA FUNERA
LIILOR studentului Takayuki 
Kasuya, ucis la 13 noiembrie 
în cursul unei demonstrații 
studențești antiguvernamenta
le la Osaka, cei 2 500 de stu- 
denți participanți la mitingul 
de doliu organizat duminică 
la Tokio, au fost atacați de 
forțele de poliție, care au o- 
perat 190 de arestări. Două 
persoane, dintre care un fo
tograf al agenției japoneze de 
știri Kyodo, au fost rănite de 
„proiectilele" improvizate fo
losite în timpul încăierării.

în timpul demonstrației, 
studenții au scandat lozinci, 
acuzînd poliția de folosirea u- 
nor metode brutale și de asa
sinarea lui Kasuya.

P.C.F. și PS-F. se pronunță 
pentru reunificarea stîngii

Comitetul de conduce
re al Partidului Socialist 
Francez a examinat pro
blema reunificării stîn- 
gii socialiste și relațiile 
cu Partidul Comunist 
Francez.

Rezoluția adoptată cu mare 
majoritate de voturi, pronunțîn- 
du-se în favoarea unirii stîngii, 
arată că această unire ar putea 
oferi Franței perspectiva înlocui
rii coaliției actuale printr-un gu
vern reprezentativ al aspirațiilor 
populare. Rezoluția subliniază că 
un acord între Partidul Socialist 
și P.C.F. ar constitui factorul 
cheie al unității stîngii și se pro
nunță în favoarea convorbirilor

a-dintre cele două partide în 
cest sens.

Intr-o declarație făcută presei, 
Georges Marchais, secretar al 
Comitetului Central al P.C.F., a 
reafirmat poziția P.C.F. în fa
voarea unității forțelor muncito
rești și democratice din Franța, 
a unității de acțiune a partide
lor și organizațiilor democratice 
și îndeosebi a colaborării dintre 
Partidul Comunist și Partidul So
cialist. Marchais a arătat că 
P.C.F. a început convorbirile cu 
Partidul Socialist pentru a deter
mina condițiile unei discuții 
serioase menite să definească o- 
biectivele comune în lupta împo
triva puterii monopolurilor și pen' 
tru înlocuirea acestei puteri

Politic al C. C
al P.C.U.S

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la Moscova a avut loc 
ședința Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. în comunicatul dat 
publicității se subliniază că Bi
roul politic a apreciat în mod 
pozitiv rezultatele întîlnirii con
ducătorilor de partid și de stat 
ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R D. • ‘ 
Germane, Poloniei. României, 
Ungariei și Uniunii Sovietice, 
care a avut loc la Moscova la 
3 și 4 decembrie și a aprobat 
întru totul 
sovietice.

activitatea delegație? >

Plenara
CC al P.C.U.S4»

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că luni a 
avut loc la Moscova Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S.

Plenara a examinat rapoartele 
prezentate de președintele Co
mitetului de .Stat al Planificării, 
Nikolai Baibakov, și de ministrul 
finanțelor, Vasili Garbuzov, și a 
aprobat proiectele planului de 
stat al dezvoltării economiei na
ționale și bugetului de stat ale 
U.R.S.S. pe anul 1970. Plenara a 
ascultat informarea secretarului 
general al C.C al P.C.U.S., Leo
nid Brejnev, „Cu privire la ac
tivitatea practică a Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. în dome
niul politicii interne și externe" 
și a hotărît să aprobe activitatea 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

• LUNI, LA HELSINKI a 
avut loc o nouă întîlnire a re
prezentanților U.R.S.S. și S.U.A., 
care participă la convorbirile 
preliminare consacrate proble
mei limitării cursei înarmărilor 
strategice. Intîlnirea s-a desfă
șurat la ambasada americană 
din capitala finlandeză.

„APOLLO-13" PE RAMPA
• NAVA COSMICA „A- 

POLLO-13“ a fost instalată pe 
rampa de lansare de la Cape 
Kennedy, în vederea celei de-a 
treia călătorii a omului pe Lună, 
programată să înceapă la 12 
martie 1970. Echipajul navei va 
fi alcătuit din James Lovell. 
Thomas Mattingly și Fred Haise.

Pe de altă parte, astronautul 
Charles Conrad, comandantul 
echipajului expediției „Apollo- 
12“ a declarat, într-un interviu 
publicat de revista „Life", că în 
momentul în care, imediat după 
decolare, fulgerul a lovit nava

cosmică, a crezut că a luat 
sfîrșit călătoria spre Lună. „Ne 
era teamă că vom efectua numai 
cîteva rotații în jurul Pămîntu- 
lui și vom ameriza în aceeași 
după-amiază“ — a spus el.

• AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Nepal, Petre Tănăsie, și-a 
prezentat la 14 decembrie 1969 
scrisorile de acreditare regelui 
Nepalului, Birendra Bir Bikram- 
hendra Bahadur Rajbhandari, 
Sah Deva.

• LA ROMA au fost semnate 
un acord comercial între Italia 
și Republica Democrată Germa
nă pe perioada 1970—1974, pre
cum și un protocol pe anul 
1970. Se prevede ca în anul 
care urmează, schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări să 
crească cu 40 la sută.

• TIMP DE NOUĂ ZILE, 
colectivul teatrului național 
„Ion Luca Caragiale" din 
București a întreprins un. tur
neu în orașele Bratislava și 
Praga.

Au fost prezentate „Coa
na Chirița", „Cine ești tu ?“ 
— și un spectacol de con
fruntare artistică cu scena 
gazdelor — „Becket" — piesă 
inclusă în prezent și în re
pertoriul naționalului pra- 
ghez.

Aplauzele publicului la 
scenă deschisă, repetatele 
chemări la rampă ale inter- 
preților la sfîrșitul fiecărui 
spectacol., precum și aprecie
rile elogioase’ la adresa re
gizorilor și actorilor români 
făcute în presă de criticii de 
teatru din Bratislava și Pra
ga, constituie o mărturie a 
succesului repurtat de teatrul 
bucureștean.

• LA DELHI a avut loc ver
nisajul Expoziției de fotografii 
„Prin România de azi" trimisă 
de I.R.R.C.S. Au participat 
Bacht Darshan, ministru de stat 
în Ministerul Educației și Tine
retului, oameni de artă și cultu
ră, un numeros public. A fost 
prezent, de asemenea, însărci
natul cu alaceri a.i. al României 
în India, Vasile Dulămoiu și alți 
membri ai ambasadei.

Șase gemeni în Anglia
La clinica spitalului londonez „University College", Rosemary 

Letts, în vîrstă de 23 de ani, a dat naștere la șase gemeni, 
cinci fetițe și un băiat, unul din copii născîndu-se mort. Un 
buletin medical publicat luni la Londra anunță că atît mama 
cît și cei cinci gemeni se simt bine.

Este pentru a treia oară, în mai puțin de un an, cînd în 
Marea Britanie se nasc mai mulți gemeni. La 2 octombrie 1965. 
la Birmingham, Sheila Thorns a născut șase copii, trei din ei 
murind ia scurt timp. Luna trecută Irene Hanson a născut cinci 
gemene care acum cîteva zile au părăsit incubatoarele.

Din 1900 în întreaga lume s-au înregistrat 20 de cazuri de 
naștere a șase gemeni. Cu toate acestea acest număr de gemeni 
nu reprezintă un record al nașterilor : în martie 1967 o tînără 
mexicană a născut opt copii care au murit însă la cîteva ore.

La puțin timp după ce a fost pus la curent cu fericitul eveni
ment, soțul tinerei Rosemary Letts, a vizitat pe noii născuți. 
Primele cuvinte ale sale au fost : „Sînt superbi, într-adevăr su
perbi, nu-mi vine să cred că totul s-a sfîrșit cu bine".

• LA 15 DECEMBRIE amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Mali, Ni- 
culai Vancea, și-a prezentat scri
sorile de acreditare șefului sta
tului Mali, președintele Comi
tetului militar de eliberare na
țională, It. Maoussa Traore. La 
această ceremonie au fost pre- 
zenti membri ai. Comitetului 
Militar de Eliberare Națională și 
ministrul de externe.

EVACUAREA TRUPELOR 
ENGLEZE DIN LIBIA

• DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
agenția libiana de știri, dumini
că a și început evacuarea per
sonalului bazelor militare en
gleze de pe teritoriul Republicii 
Arabe Libia. După cum s-a mai 
anunțat, Marea Britanie a ac
ceptat sîmbătă, în urma trata
tivelor duse la Tripoli, să-și 
evacueze bazele militare pînă la 
31 martie 1970.

în ceea ce privește detaliile 
evacuării. precum și aite as
pecte ale relațiilor anglo-li- 
biene acestea vor face obiectul 
unor noi tratative între cele 
două părți, precizează agenția 
citată.

• AGENȚIA C.T.K. anunță că 
președintele R.S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, l-a numit pe 
Alexander Dubcek, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
în Turcia.

Totodată, președintele l-a eli
berat din această funcție pe Pa
vel Kanka, în legătură cu numi
rea sa în altă funcție.

• SUPERPETROLIE- 
R U L „MARPESSA" cu un de
plasament de 207 000 tone, care 
naviga fără încărcătură în a- 
propierea coastei Senegalului’, a 
fost grav avariat în urma unei 
explozii și s-a scufundat în pri
mele ore ale zilei de luni. Du
minică seara, căpitanul și un 

JAPONIA. Un modern bloc de locuințe, suspendat pe piloni, 
construit la Tokio

radiotelegrafist au fost ultimii 
dintre membrii echipajului care 
au părăsit vasul.

Tancul petrolier a fost cons
truit de șantierele japoneze pen
tru 'compania „Shell" și se con
sideră că este cei mai mare vas 
care s-a scufundat din istoria 
navigației.
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