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CE EXIGENTE IMPUNE ÎN ACTIVITATEA 

TINERILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ?
ȘCOALA

și cultivarea

SA RACORDAM CALITATEA 
MUNCII NOASTRE 
LA CERINȚELE ACTUALE

valorilor

opinie de
POMPILIU MARCEA

Ne-am obișnuit să numim chimia ramura industrială cea mai dinamică a economiei noa
stre naționale. Expresia își are acoperire în ritmul înalt de dezvoltare imprimat acestei 
ramuri de la o etapă la alta, în vastul program de investiții a cărui materializare con- 

feră chimiei o cuprinzătoare pondere în edificiul economic al țării. COflVOrbir© CU
1970 nu face excepție. Industria chimică va cunoște și în acest an, în comparație cu alte _

sectoare ale economiei, cel mai înalt ritm de creștere — 21,4 la sută — față de 1969, ceea ing. ALEXANDRU BOABA, 
ce subliniază cu prisosință marile răspunderi ce stau în fața lucrătorilor din acest important 
sector .de activitate. Industrie relativ tînără, chimia beneficiază de energia și talentul unui ministrul industriei chimic©
impresionant număr de tineri. Căror semnale de marcantă actualitate vor trebui ei să le 
dea răspuns de-a lungul acestui an ? Este ceea ce își propune să evidențieze convorbirea con
semnată în rîndurile de față.

— Volumul producției globale 
pe care întreprinderile indus
triei chimice îl au de asigurat 
în 1970, ultimul an al cincina
lului, reprezintă în plus, față 
de realizările anului trecut, un 
echivalent valoric de aproape 
șase miliarde lei — a început 
discuția interlocutorul nostru. 
Nivelul stabilit, superior pre
vederilor planului cincinal, asi
gură un ritm mediu anual de 
creștere a producției industri
ale mai mare decît cel preco
nizat pentru se-to-u’ chimic în- 
perioada 1966-1370. De aici se 
desprinde cu claritate sarcina 
noastră de căpetenie, a tuturor 
celor ce deservim instalațiile 
chimiei românești : să ne ri
dicăm la înălțimea acestor pre
vederi. să ne dovedim capabili 
în a le duce la îndeplinire, ofe
rind industriei noastre în an
samblu, economiei naționale, un 
suport trainic de pe care să 
abordeze cu eficiență traducerea 
în fapte a directivelor Congre
sului al X-lea al partidului 
pentru planul cincinal următor.

— Șă ne înscriem și 
mai exact în interiorul 
întrebării inițiale. Ce

BRIGADĂ 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI" 
TRANSMITE:

considerați că trebuie să 
sensibilizeze — prioritar 
— activitatea productivă 
a tinerilor ? în rezolva
rea căror probleme-cheie 
este așteptată intervenția 
organizatorică a Uniunii 
Tineretului Comunist ?

— Răspunsul este complex, co- 
respunzînd deversității de as
pecte pe care le îmbracă mun
ca noastră de fiecare zi. O 
ierarhizare după importanță a 
acestora mi se pare contrain
dicată.- Tocmai d? aceea aș re
curge la prezentarea unora 
din laturile pe care le consider 
obiectul discuției, în ordinea 
în care îmi vin la îndemînă.

Trebuie să fim conștienți din 
capul locului că purtăm întrea
ga responsabilitate pentru va
lorificarea deplină a investiți
ilor care se fac în direcția dez
voltării industriei chimice și în 
consecință trebuie să acordăm 
calitatea muncii noastre, prin 
rezultatele obținute, la condiți
ile create.

Pentru lucrătorii din chimie 
acest imperativ face trimitere 
precisă la cunoașterea în amă
nunt a utilajelor, a instalațiilor 
pe care le deservim și totoda
tă la însușirea temeinică a teh
nologiilor de fabricație, a pro
ceselor tehnologice în ansam
blul lor. Am subliniat astfel 
două capitole unde activitatea 
nu poate fi considerată practic 
niciodată încheiată. Oricît de 
mult efort am fi depus, oricîtă

U. NEAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Drumurile
sinuoase
ale cărții

Pe vremea cînd slova era 
serios concurată de răboj, o 
carte valora cît un munte. în 
fond, schimbul nu era, în con
cepția vremii, neechivalent: o 
realitate fizică fiind cedată în 
schimbul unei realități gîndi- 
te. Era lui Gutenberg, prin 
capacitatea ei de multiplicare 
rapidă, a modificat, în măsură 
hotărîtoare. raporturile. Prețul 
cărții a scăzut continuu, iar 
audiența ei a devenit mai 
mare. Găsind de timpuriu, 
„printre galbenele. file“, un ve
ritabil tezaur spiritual, po
porul român i s-a adresat în
totdeauna cu venerație. Cînd- 
va, biblioteci existau numai 
la orașe. In anii noștri, fie- ■ 
care comună sau fiecare uzi
nă purfe la dispoziția celor 
interesați mii de volume.

O bibliotecă nu este, desi
gur, un depozit de valori spi
rituale, ci un focar de cultură, 
un centru de difuziune a celor 
mai de seamă creații ale ome
nirii. Răspund bibliotecile 
noastre sătești sau sindicale a- 
cestei definiții ? în mare par
te, da. Excepțiile nedorite se 
încăpățînează, însă, să nu dis
pară. Cîteva exemple concrete 
vor fi, sper, edificatoare.

LA COMANDA 
BIBLIOTECARULUI

Eficiența unei biblioteci este 
strîns legată de valoarea ei.

Iar valoarea, deși depinde pe 
undeva și de numărul de ti
tluri pe care le are în dotare, 
nu se reduce la el. Calitatea 
contează mai mult. De aceea, 
bibliotecarul trebuie să știe 
să facă distincția între ma- 

. culatură și capodopere.
consecință, i se pretinde cul
tură și gust artistic. Majorita
tea bibliotecarilor sînt absol
venți de liceu. Așadar, fondul 
bibliotecilor pe care le con
duc va oglindi cu fidelitate a- 
cest nivel al culturii și gustu
lui de care dispun. Desigur, 
însă, nu trebuie neglijat gus
tul cititorului. Dar, în cazul 
cititorilor cu un gust incert 
sau neformat, bibliotecarului 
i se pretinde tact aproape pe
dagogic. El nu trebuie să se 
dezintereseze total, însă nici 
să se conformeze pe de-a în
tregul solicitărilor. Căci, lui 
i se cere nu numai să stîrnea- 
scă interesul pentru lectură 
sau să reacționeze prompt la 
el, ci să-1 și orienteze, să-I 
dirijeze către valorile auten
tice. în comuna Mădăraș, din 
județul Bihor, am cunoscut

în

NICOLAE BALTAG 
MIRCEA TACCIU 
SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a V-a)

rolul fundamental al școlii, ce 
________ _____ noianul de date și informații 
vcL______________ . Din modul în care răspundem la o aseme
nea întrebare extragem criteriile de alcătuire a manualelor, a pro- 

mare decurge întreg procesul instructiv-educativ, în ultimă in- 
_ ic să fie, înainte de orice, o propagatoare 

valorilor, din mulțimea produselor spiritului uman trebuie să

esteAdeseori ne întrebăm care 
trebuie să ofere ea tineretului din 
care privesc cultura.

gramelor analitice, "formulăm recomandări profesorilor, prin ur- 
mare decurge întreg „ 
stanță. Școala trebuie să fie, înainte de orice, 
a _____ . . . '
selecteze valorile certe.

, (Continuare în pag. a V-a)

,1 de date și 
răspundem la

Imagine din sec fia cazangerie a Uzinei „16 Februarie" din Cluj.

Combinatul chimic de la 
Craiova — vedere generală.

LA BRAȘOV - HULIGANII 
SE BUCURĂ DE TRATAMENT

SPECIAL?
într-un interval de timp 

scurt — cîteva zile — am pri
mit la redacție două scrisori 
din partea unui grup de tineri 
de la Uzina 2 din Brașov. Ni 
se făceau cunoscute anumite 
„inadvertențe" între gradul de 
confort pe care îl au dormitoa
rele unde acești tineri locuiesc 
și chiria percepută — totul de
taliat — cerîndu-ni-se sprijinul. 
Am plecât la Brașov. Am vizi
tat dormitoarele (asupra celor 
văzute și întîmplate aici vom

discuta cîteva rînduri mai jos), 
am discutat cu cei care răspund 
pe linie administrativă de soar
ta acestora, am discutat cu se
cretarul comitetului U.T.C. . pe 
uzină. Am aflat că la sfîrșitul 
lunii mai, anul acesta, tinerii 
vor primi un bloc cu 250 locuri, 
marea majoritate a celor de la 
dormitoare urmînd a se muta 
aici. Ni s-a spus că actualele 
dormitoare vor fi refăcute, vor 
exista camere doar cu patru 

■ paturi (maximum), că se va re-

O ANCHETĂ Â CONFESIUNILOR" (VI)

M
i se pare ciudat 
că în viața cu
rentă se operea
ză atît de puțin 
cu noțiunea de 
responsabilitate.

Firește, cuvîntul e binecunos
cut și mult folosit. Literatura, 
mai ales cea contemporană, a 
creat o întreagă dramaturgie a 
responsabilității. Exupery a făcut 
nemuritoare cuvintele Micului 
Prinț: „răspunzi de trandafirul
tău". In justiție se operează u- 
zual cu argumentul de „irespon
sabilitate" (în sens patologic) a 
făptașului. Dar toate acestea se 
referă de obicei la cazurile-limi- 
tă. în schimb, în realitatea coti
diană uiți, aproape, că te poți 
ciocni de „responsabili" și „ires
ponsabili" la fiecare pas. Poate 
că oamenii ar trebui clasificați, 
după forța și eficiența simțului 
lor de răspundere, tot astfel cum 
îi clasificăm de obicei după gra
dul inteligenței, al curajului sau

al

la", cu legile, ratat sau resem
nat, care să nu sufere, în primul 
rînd, de o atrofie a responsabili
tății. Față de societate — pînă 
aici e clar... Dar și față de el 
însuși. Față de cei care au cre-

POVARA DULCE
u

A RESPONSABILITĂȚII
capacității. Fiindcă în fond, 

a răspunde de ceva, sau de ci
neva, e actul 
al solidarității 
menești...

cel mai elementar 
și frumuseții o-

„CE ESTE O DURERE"...

cîteva versuri ale 
nu

Am în față 
lui Cerna care, mi-e teamă, 
sînt destul de bine cunoscute și 
înțelese: „Ce este o durere, și-o 
lacrimă ce-nseamnă / cînd tînăra 
nădejde la luptă te îndeamnă ?

(...) cînd fiecare știm I. să făurim 
o lume ce-o vor primi în dar / 
acei ce nu sînt încă, și totuși îi 
iubim

Asemenea idei emoționează pe 
oricine, dar ele sînt asociate, de 
obicei, cu momentele excepționa
le : războiul, perioadele de res
triște, marile seisme sociale. ~ 
roare. Sensul lor e la fel 
adine dacă-l aplicăm traiului de 
fiecare zi!

Pot spune, de pildă, că n-am 
cunoscut tînăr „certat cu mora-

E- 
de

zut sau cred în el. Față de in
vestiția de speranță pe care a 
primit-o încă din clipa nașterii... 
Fenomenele se condiționează: 
iutii in conflict cu idealul din 
clipa în care-ți pierzi simțul res
ponsabilității, dar devii tot mai 
iresponsabil pe măsură ce te-ai 
depărtat de ideal... nu de alta, 
dar ca să n-ai remușcări. „Rata
tul vesel și ferice", despre care 
vorbeam în articolul precedent, 
este în primul rînd cel ce nu 
vrea să mai știe nimic despre

responsabilitate. Care își con
struiește un „ideal" axat pe fran
țuzescul „je men fiche", devenit 
în limbaj „autohton: „mi-e inclu
siv", sau „mă doare-n cot" (ca 
să nu amintesc de alte bineștiute 
expresii).

Am promis că voi continua să 
redau cîteva biografii ale aces
tor „jemanfișiști", Dar ele seamă
nă de fapt atît de mult, îneît 
pot. fi povestite de-a , valma : o 
undă de ambiție si visuri, unde
va, departe, în adolescentă; apoi 
dificultatea de a le împlini: (o- 
biectivă, sau, mai des, subiecti
vă) ; acea clipă, esențială clipă, 
cînd, pentru a ajunge mai de
parte trebuie să jertfești ceva ; 
neputința de a jertfi (timpul 
liber, sau orașul de' care ești 
legat, sau anumite nevoi mate
riale, sau pur și simplu como
ditatea) te împinge să re
nunți... Iar apoi, infernalul lanț 
al renunțărilor care, din aproape 
în aproape, te face să nu mai 
ai nimic sfînt. In acel moment 
„filozofia" iresponsabilității e 
gata. Reproduc unul din multele 
dialoguri purtate cu cei aflați in 
asemenea fază: „nu te doare că

IONEL HRISTEA
(Continuare în pag. a 111-a)

nunța la încălzirea CU gaze,'în- 
stalîndu-se calorifere. Ni s-a 
mai spus că aceste lucrări nu 
pot începe decît după ce cei 
250 tineri se vor muta la bloc, 
că pentru refacerea, acestor, 
dormitoare este nevoie de o 
sumă de circa 100 000 lei pe care 
conducerea uzinei speră să o 
obțină de la centrala industria
lă, deși aici se recomandă dărî- 
marea acestora, invocîndu-se 
noul bloc. Realitatea însă obli
gă la refacerea, dormitoarelor 
și cei de la Uzina 2 sînt obli
gați să țină seama de această 
realitate, pentru că 360 nu în
seamnă 250. or. 110 tineri tre
buie și ei să locuiască undeva 
și dormitoarele vechi, refăcute, 
vor acoperi tocmai acest deca
laj. Credem că uzina nu va în- 
tîmpina greutăți în obținerea 
sumeț necesare și că forurile 
de resort din „centrală'1 vor 
acționa în consecință și fără 
nici un fel de amînare.

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

in ziarul dc
• „Haina îl face pe om" - un proverb care naște 

o întrebare; DAR DACĂ SCHIMBĂM 
HAINA, SE TRANSFORMĂ OMUL?

• Din nou despre o problemă mult 

discutată: CE NE OFERĂ AFIȘUL 
CINEMATOGRAFIC.

• în pagina „ANTICAMERELE ARENEI**: redacția 
In dialog cu iiandDaliștîi din națională, 
după înirlngcrilc din Polonia.

Cîțiva dintre elevii Școlii tehnice sanitare din Oradea la o oră practică de laborator

Nu stă în intenția noastră 
de a povesti filmul ori de a-i 
face cronica. Vrem doar să 
vi-1 recomandăm, urmîn- 
du-ne angajamentul de a vă 
informa, de a crea între dv. 
tineri cititori și mine o rela
ție efectivă, cu avantaje re
ciproce. In acest sens mi se 
pare că a teoretiza la nesfîr-

„Prea mic 
pentru 

un război 
atît de mare“ 

șit titlul acestei rubrici „ti
neretul și cultura" este un 
act steri], fără perspective ți 
deci, neinteresant. Pentru 
că ne interesează mai puțin 
noțiunea ca atare și mai 
muit fenomenul de cultură 
în exprimarea sa imediată, 
contemporană nouă. Reco- 
mandindu-vă sau nu cărți, 
filme, piese de teatru, diver
se teme avînd ca obiect tot 
ce aparține culturii, îmi de
clin de la bun început orice

IULIAN NEACSU

(Continuare în pag. a V-a)
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FESTIVALUL NAȚIONAL AL ARTEI STUDENȚEȘTI

Vi-I prezintă cu anticipație tovarășul OCTAVIAN MILEA,
șeful Comisiei culturale din Comitetul Executiv al V.A.S.R.

— Organizat din 2 în 2 ani, 
cu caracter competitiv, Festiva
lul — ne relatează dînsul — ur
mărește să asigure continuitate, 
un caracter stimulator activită
ții artistice studențe^fti din fa
cultăți, institute și centre uni
versitare, să prezinte unui pu
blic larg creațiile studenților, 
arta lor interpretativă.

— Cum vor fi grupate, de- 
acum înainte, pe genuri, mani
festările Festivalului ?

— Festivalul și colocviul na
țional de folclor ; Festivalul na
țional al teatrelor dramatice și 
de poezie (montaje literare) ; 
Festivalul național al formații
lor de estradă și muzică ușoa
ră Festivalul național al in
strumentelor corale, instrumen
tale și vocal-instrumentale ; 
Festivalul național al cineclu- 
burilor. De asemenea, în func
ție de posibilități și de condi
țiile concrete, anual, sau la doi 
ani, se vor organiza Salonul na-

SPECTACOL* 1

Cortina se despică ușor în 
două, odată cu lumina care i- 
nundă încăperea.

— Bună seara, dragi oaspeți. 
Inaugurăm astă seară Modern- 
clubul tinerilor din orașul nos
tru. In program...

Așa — sau aproximativ așa 
—- va începe, desigur, seara 
aceea festivă la actualul Club 
muncitoresc al Schelei Băicoi, 
pe care am apropiat-o cu cîte
va 'zile pentru cititorii noștri. 
Pînă atunci, însă, timpul se 
supune încă dimensiunii majore 
a efortului, pregătirile se apro
pie de cota înaltă a actului 
final. Este o dublă efervescen
ță.

— Acțiunea a fost precedată, 
mai întîi, de o perioadă de stu
diu, de cercetări, de căutări, ne 
spune tovarășul Cornel Smolea- 
nu, directorul clubului. M-am 
sfătuit apoi, cu tovarășul Gheor
ghe Jipa, secretarul Comitetului 
orășenesc al U.T.C, deoarece, deși 
clubul aparține schelei petroli-

niei", de Gheorghe Ștefan ; „Vi
tamine — chimie șl biochimie", 
de I. D. Dumitru; „Hormonii", 
de I. D. Dumitru ; „Curs de 
fotbal", de un colectiv al catedrei 
de educație fizică, de la I.C.F., ; 
„Introducere în psiho-diagnostic", 
de Ursula Șchiopu ; „50 
de texte de psihologie", 
colectiv condus de Tamara 
și ‘Paula Constantinescu.

I. T.

vor întrece cîștigătorii fazei 
premergătoare — orășenească 
Reținem, de asemenea, excursia 
de sîmbătă și duminică la Păl
tiniș, a celor 30 de tineri de la 
I.R.T.A. Sebeș și cea de la Bra
șov, pe care o vor întreprinde 
40 de tineri din orașul Blaj.

PRAHOVA. Peste 160 de ti
neri de la Uzina „1 Mai" și 
„Dero" din Ploiești vor fi, pe 
7 și 8 februarie, oaspeții Poie- 
nei Brașov, în timp ce alți 40 
de tineri de Ia Institutul petro
chimic se vor opri Ia Predeal. 
Elevi ai Grupului școlar corner-

la Volga (orele 
nuare : 17,45 20,15).

PROFESIONIȘTII :
Miorița (orele 10; 12,30: 17,30; !

O ȘANSĂ DINTR-O MIE î 
lează la Gri vița (orele 10; 12; 
18.15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : 
lează la Vitan (orele 15,30; 19).

URMĂRIREA : rulează la Mo
dern (orele 8,30; 11; 
18,30; 21), Tomis (orele 
14,30; 17; 19,30).

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

MÎNA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ i 
rulează la Lira (ora 20,30).

VIAȚA DIFICILĂ : rulează la 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Ferentari 
(orele - 15.30; 18; 20,15).

MĂRTURIA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

OMUL MAFIEI : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30);

OSCAR : rulează la Munca 
rele 16; 18; 20).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI 
ARGINT : rulează la Cosmos 
rele 15,30; 18; 20,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ • 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

STUDENȚESC

GĂLĂȚEAN

de

Studenții gălățeni manifestă 
multă pasiune pentru teatru. în 
sala de spectacole a Casei 
cultură a studenților a avut loc 
premiera pe țară a piesei in
tr-un act „Strip-tease* aparți- 
nînd dramaturgului contempo
ran polonez Slawomir Mrozek. 
Regia spectacolului este sem
nată de Eugen Popescu-Cos- 
min, actor la Teatrul de Stat din 
Galați. Cele două roluri au fost 
interpretate de studenții Nico- 
lae Cazacu și Mihai Păun.

I. CHIRIC
S. MANOLACHE

VARZA

un medicament
miraculos?

Varza este cunoscută și a- 
preciată ca aliment din 
mai vechi timpuri. Fiind 
pîndită aproape în toată 
mea, constituie unul din 
mentele de bază folosite 
hrana omului ; 100 gr de varză 
au 25—30 calorii, adică tot 
atîtea cît smeura, pepenele 
roșu, pepenele galben etc., dar 
conține mai mult zahăr decît 
agrișele, coacăzele, fragii, mu
rele, mandarinele etc. Varza 
constituie și un rezervor de 
vitamine și săruri minerale, 
numărîndu-se printre cele mai 
bogate legume în vitamina C. 
Intr-o sută de grame de varză 
se află 60—80 mg vitamină C, 
tot atît cît se găsește în lă- 
mîi, portocale etc. și de 4 ori 
mai multă decît în struguri, 
mure, vișine, smeură, ceapă 
verde etc. După sfecla roșie, 
spanac și morcovi, varza se

cele 
răs- 
lu- 
ali- 

în

CADRAN 
ȘTIINȚIFIC

situează pe locul IV în ceea 
ce privește conținutul în caro
ten, vitaminele Bt și Bi. Mai 
conține sodiu, potasiu, calciu, 
fier, fosfor.

In afară de importanța pe 
care o are în alimentație, var
za se mai folosește și în tra
tarea unor boli, valoarea ei 
terapeutică fiind apreciată din 
cele mai vechi timpuri. Roma
nii o foloseau în tratamentul 
plăgilor, ulcerelor, pielei, du
rerilor reumatismale, pruritu- 
lui etc. Caton nu se sfia să 
afirme că datorită folosirii 
verzei, romanii n-au avut ne
voie de medici timp de peste 
șapte secole.

Și în țara noastră tratamen
tul plăgilor se făcea în trecut 
cu foi de varză. în practica 
medicală modernă, varza se 
folosește cu succes în trata
mentul plăgilor atone, al ul
cerelor varicoase sau ulcerului 
stomacal, furunculozei etc., în 
aplicații externe împotriva 
nevralgiilor, lombagiilor etc. 
Sucul de varză este utilizat și 
în cosmetică.

Cercetările recente efectuate 
în țară au arătat că acțiunea 
cicatrizantă a verzei se dato- 
rește unei substanțe chimice 
pe care o conține (alantoina), 
substanță care se conservă 
chiar și în varza murată. c. s.

de elevi vor 
de prietenie 
țara vecină.MIHAI I. VLAD

LI
in conți- 17,30, (Str Academiei); BAN

DIȚII DIN KARDEMOMME — 
ora 15; Teatrul „C Tănase" (Calea 
Victoriei): NICUȚA... LA TÂNA- 
SE. — ora 19,30; Circul de Stat : 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 19,30.

• EDITURA TINERETULUI
Mircea Radina : „Milioanele lui Belami", (Colecția Temerarii) nr. 

65—66, lei 3,00.

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

NU SÎNT DEMN DE TINE : ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

rulează la
20). 
ru- 
16;

• EDITURA MINERVA
Neagu Rădulescu : „Un catîr binecunoscut", lei 10,50.
Nicolae Bălcescu : „Românii supt Mihai Voievod Viteazul", lei 

11,50.

• EDITURA UNIVERS
Juan Goytisolo : „Doliu la Paradis", lei 6,75.

• EDITURA „ION CREANGA"
Horia Căciulescu și Adrian Pop : „Brunețel și roșcovanul", lei 6,00.
♦ ♦ ♦ „Povești nemuritoare", voi. 13, lei 4,50.

• EDITURA MERIDIANE
Iulian Mereuță : „Lucia Dem Bălăcescu". lei 6,00. 
Juliana Dancu : „Turda Schullerus", lei 6,00.

• EDITURA C.N.E.F.S.
Mircea Radu iacobescu : „Cu microfonul în buzunar'Ț lei 4,00.

• EDITURA ACADEMIEI
St. Berceanu și colectiv : „Biologia celulelor limfo-reticulo-hema- 

topetic în culturi de țesuturi", lei 23,50.

• EDITURA DIDACTICA ȘI PEDAGOCICĂ
Honors de Balzac : „Moș Goriot", lei 7,30 (în limba franceză).

• PENTRU LICEELE AGRICOLE
E. Docea, O Vulpe : „Fitopatologie", anul IV—V, lei 10,20.

• PENTRU ȘCOLI PROFESIONALE
V. Popescu șl colectiv : „Manualul forjorului", anul 1—II, Iei 

13,25.

țional de artă și Colocviul na
țional de literatură. Precizez că 
pentru a fi admise la Festiva
lul Național, formațiile trebuie 
să fi susținut cel puțin patru 
spectacole în anul universitar 
precedent și două spectacole în 
anul universitar respectiv. La 
faza finală participă numai stu
denți cu o bună pregătire pro
fesională ; nu sînt admiși stu
denți care repetă anul univer
sitar în curs.

în fiecare oraș universitar 
unde se desfășoară spectacolele 
unuia din secțiile Festivalului, 
se organizează dezbateri cu ca
racter metodic, abordînd moda
litățile de realizare a producții-

S E

STUDENȚII In dialog cu
în sala arhiplină a amfiteatru

lui „Odobescu", de la Facultatea 
de limba și literatura română, își 
fac apariția, familiar, simplu, fără 
ceremonie, scriitorul Marin Pre
da și criticul Eugen Simian — 
conferențiar la catedra de isto
rie a literaturii române modeme.

*

fAnuș bAileșteanu

CONCERT

IN SESIUNEPE MASA
UȘI CAPITONATE

STUDENȚESC

Clădirea din prima fotografie face parte dlntr-un complex social 
destinat Grupului școlar „23 August" din Capitală. Și n-am fi avut 
decît cuvinte de laudă pentru constructor, dacă n-am fi dat coltul 
Ia stingă, unde ne-a apărut imaginea din cea de-a doua fotografie. 
Aceasta ar fi trebuit să însemne ateliere-școală, săli de clasă, la
boratoare, cabinete tehnice. Explicația paradoxului am aflat-o de 
la tovarășul ing. Necula, directorul Grupului școlar :

— Termenul de predare fixat prin planul de stat, ne spune dînsul, 
a expirat la_ 30 august 1969. Precum se vede, n-a fost respectat. Ni 
s-a promis, insă, că totul va fi gata la sfîrșitul trimestrului I școlar 
adică pe la mijlocul lunii decembrie. Am reușit să recepționăm, 
insă, numai atelierele-școală, în timp ce sălile de clasă și labora
toarele nu sînt încă gata.

Ceea ce, de altfel, am constatat și noi. Constructorul — I.C.S.I.M. 
— tergiversează nejustificat lucrurile, îngreunînd buna desfășurare 
a procesului de învățămînt. Urechea constructorului, însă, a rămas 
insensibilă la repetatele sesizări ale școlii. Ce părere au în conse
cință, forurile superioare ale amintitei firme I.C.S I.M. ?

Recent a avut loc în sala 
„George Enescu" a Conserva
torului Bucureștean un inte
resant concert de concerte 
susținut de orchestra de stu
dio, dirijată de Grigore Iosub- 
avînd ca soliste pe Adriana 
Filip (anul IV) și pe Alexan
dra Guțu (anul V).

Execuția „Concertului pen
tru violă și orchestră" de Jo
hann Christian Bach a relevat 
în persoana Adrianei Filip o 
interpretă sensibilă bună cu
noscătoare a echilibrului din
tre elan și rigurozitate și, în 
același timp, o promițătoare 
speranță a violei.

Violonista Alexandra Guțu 
a interpretat cu dezinvoltură 
o populară, însă, dificilă crea
ție concertistică — „Variațiu- 
nile pe o temă rococo" de 
P. I. Ceaikovki. In încheierea 
concertului, orchestra de stu
dio a Conservatorului a exe
cutat acea pagină strălucitoa
re a literaturii muzicale dra
matice, semnată de romanti
cul C.M. von Weber — uver
tura la opera „Euryanthe". 

lor studențești prezentate în 
concurs, fapilitind schimburi de 
opinii între centrele universita
re, sugestii, propuneri privind 
mișcarea cultural-artistică stu
dențească. Juriile. Festivalului 
vor acorda premii țoldțtive — 
pentru cele mai bune ansam
bluri și formații ; pe genuri ar
tistice — premii individuale — 
pentru interpretare — și premii 
speciale.

De altfel, toate aceste obiec
tive, alături de alte deziderate, 
constituie substanța noului re
gulament al Festivalului, difu
zat recent consiliilor U.A.S. din 
centrele universitare.

ION TRONAC

OREIA TRAD I Ț I E:

Scriitorul e abordat imediat cu 
interes și o vie curiozitate. Cu 
aerul său disimulant ironico-umo- 
rlstic, cu o voluptate a conver
sației de-a dreptul... moromeția- 
nă, Marin Preda începe să evo
ce cîteva episoade din viața sa, 
dezvăluindu-și. totodată, și unele 
„proiecte" de viitor, face, cu o-

cu- 
ro- 

șl 
tre-

In toamna anului 1968. sub aus
piciile Comitetului municipal Tîr- 
goviște al U.T.C. s-a înființat So
cietatea literară „Alexandru Vla- 
huță“ a elevilor din localitate, 
prinși în 3 secții : literatură 
mână, literatura universală 
creație. Dacă în anul școlar 
cut elevii au avut cîteva inițiati
ve interesante, în acest an școlar 
activitatea societății este aproape 
inexistentă. Comitetul municipal 
Tîrgoviște al U.T.C. se scuză cum 
că n-ar fi de datoria Iul îndru
marea acestei societăți, vreme în 
care elevii așteaptă sprijin pen
tru organizarea unor dezbateri pe 
teme de profil, a unor întîlniri cu 
scriitori și poeți, a realizării unei 
reviste școlare — Armonia etc. Și, 
în timp ce elevii bat la uși după 
ajutor, la respectivul comitet 
U.T.C. acestea sînt capitonate cu 
scuze.

UN 
rulea- 

11.15;

rulea-

CÎND SE ARATĂ CUCUVEAUA î 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16.30; 19; 21,15).

STĂPÎNI PE SITUAȚIE : rulea
ză la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) ; Favorit
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20.30).

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : 
ză la Republica (orele 9; 
13,30; 16; 18,30; 21).

SIMPATICUL DOMN R : 
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15: 20,45).

DRAGĂ BRIGITTE î
Central (orele 9: 11,15: 
18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16; 18.30; 21). 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Excelsior (orele 9,45; 
12.15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20.45).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Flamura (orele 9,30: 
12.45: 16; 19,30).

LUPII ALBI : rulează la Lumi-

rulează la
13.30; 15,45;

la Festival

Ansamblul tineretului din lași.

SCRIITORII
bișnuita sa discreție, profesiuni 
de credință privind „formula" sa 
estetică, tematica sa profund an
corată în social, conștiința sa de 
artist al cuvîntului, oferă „expli
cații" sugestive pentru o înțelege
re mai profundă a romanelor 
sale, încercînd o circumscriere a 
condiției scriitorului în societa
te, în viața spirituală a acesteia.

O săptămînă mai tîrziu în ace
lași amfiteatru, un nou dialog : 
cu Eugen Barbu. Modalitatea e 
aceeași : studenții întreabă, scrii
torul răspunde. Cu locvacitatea-i 
cunoscută, cu un timbru personal 
și o expresie colorată, folosind 
întrebările doar ca ghid. Eugen 
Barbu prezintă timp de trei ore 
o amplă disertație pe teme ex
clusiv estetice. Definind scriitorul 
drept „conștiința lucidă a națiu
nii", autorul „Princepelui" face 
cunoscute unele „secrete" ale la
boratorului său de creație, se re
feră pe larg la operele sale, la 
literatura română veche și con
temporană, vorbește despre cri
tica literară, despre revuistica li
terară. expunîndu-și public velei
tățile de a crea original șl du
rabil.

Act de profundă rezonanță cul
turală și cu deosebite semnifica
ții pentru „amfitrioni" (studenții 
filologi), aceste dialoguri, tinzînd 
spre o structură de... banchet 
neo-platonician, reprezintă relua
rea unei frumoase tradiții a Fa
cultății de limba șl literatura ro
mână. Periodicele întîlniri între 
studenți și scriitori continuă.

Pentru eventualele examene din 
această sesiune ori pentru studiul 
individual în semestrul al II-lea, 
pot fi utilizate și manualele pe 
care centrul de multiplicat al 
Universității din București le ofe
ră studenților în luna februarie :

„Algebra", de G. Galbură ; 
„Psihologie pedagogică" de Petre 
Pufan ; „Culegere de texte în 
limba engleză44, de Lucreția Petri ; 
„Texte în limba franceză — se
colul al XVII-leă", de Vicențiu 
Petre ; „Istoria veche a Roma-

VITRINA ..
■ flf;'

ALBA. Comitetul județean a! 
duminică 

concursul 
(peste 7C 
participă 

județul și 
concursului 
“ cu tema

U.T.C. organizează 
două'mari acțiuni: 
de fotografii turistice 
de imagini) la care 
tineri amatori din tot 
faza județeană a 
gen „Drumeții veseli1 
„Legendă și istorie", la care se

na (orele 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45).

TAINA LEULUI : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45), (9—10 : Program pentru co
pii), Floreasca (orele 9: 11,15: 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare ; Program de fil
me documentare (orele 17—21 în 
continuare).

BERU ȘI c.OMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20)a

BĂIEȚII DIN STRADA PAL: 
rulează la Buzești (ora 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18), Rahova (orele 15.30; 18; 
20,15).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 
rulează la Dacia (orele 9—19 în 
continuare), Giulești (orele 15.30; 
19), Moșilor (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Bucegi (orele 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 9—15.45 în continuare : 
18.15; 20,30).

BLOW-UPî rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează

ANTICIPAȚIE
LA O SEARĂ FESTIVĂ

colecții 
de un 
Dobrin

ru

la Unirea

(o-

DE
(o-

ia tinerii
2 și de-

ere, fără tinerii orașului ar fi, 
practic, condamnat la hiberna
re. Și așa...

Și așa, în urma unor sondaje 
în opinia tinerilor, a conspec
tării unei „bibliografii de speci- 
alitate'", intențiile au început să 
prindă conturul exact al fap
tului real. Mai mult, directo
rul clubului a făcut o amplă 
descindere de consultare în mij
locul factorilor responsabili din 
cadrul cluburilor tineretului din 
Capitală. S-au adunat astfel, ge
neros, ideile ce dau conținut 
și personalitate noii instituții. 
Notăm; așadar, cîteva secții (mi- 
crocluburi, le-am spune) tehnic- 
club — în cadrul citații 
vor acumula cunoștffițe ... 
prinderi practice de automobi
lism și radio (recepție și emisie); 
informații-club — cu cercurile i 
cadran politic și mic magazin 
științific ; cineclub — cu două 
secții : creație și cultură cine
matografică ; muzic-club ; cafe- 
nea literară ; sportiv club — cu 
patru direcții principale : ju
do, culturism, pescuit — vînă- 
toare și columbofili ; filatelic- 
club ; feminin-club — în cadru] 
căruia fetele, dincolo de discu
ții specifice vîrstei și preocupă
rilor lor, vor fi inițiate în croi
toriei stenodactilografie, modă, 
cosmetică, gospodărie. Va func
ționa, de asemenea, un cabinet 
metodologic, menit să înlesneas
că schimburile de experiență, dis
cuții privind metodica organi
zării diferitelor acțiuni. Este în 
atenția organizatorilor invitarea, 
de fiecare dată, a unor perso
nalități din domenii social-poli- 
tice, tehnico- științifice și cul- 
tural-artistice, de natură să a- 
sigure conținut, personalitate și 
vioiciune dezbaterilor.

Am întrebat, pe tovarășul 
Cornel Smoleanu cînd va avea 
loc actul inaugural :

— In ce ne privește, sîntem 
aproape gata. Trenează încă, din 
păcate, reamenajarea bazei ma
teriale. Cu un pic de bunăvo
ință din partea forurilor noas
tre de resort, termenul s-ar re
duce radical.

Semnalăm, deci, și noi în 
aceste cuvinte, finale, respecti
vele foruri (a se citi sindicale) 
exprimînd dorința tinerilor din 
orașul Băicoi, al tuturor celor 
ce așteaptă, pe drept, să devină 
cit mai repede beneficiari.

I. andreițA

cial vor face o excursie la Po
iana' Izvoarelor.

BUCUREȘTI.* Peste 500 de ti
neri de la întreprinderi și insti
tuții din Capitală vor petrece 
sfîrșitul acestei săptămîni, prin 
intermediul B.T.T., în peisajul 
Bucegilor, la cabanele Gîrbova, 
Diham, Poiana Secui, Susai, Pî- 
rîul Rece și Bușteni. Totodată, 
sectorul de turism al Comitetu
lui municipal U.T.C. va conti
nua frumoasa tradiție a 
cursiilor în orașul Ruse din 
Bulgaria. 160 
trece ceasuri 
cunoaștere în
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TRAVESTI
■ Comedie : 

20; Tea- 
Bulandra'* 

TRANS-

Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
CONTESA MARITZA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L, Câragiale" 
(Sala Comedia): IDIOTUL — ora 
19,30; (Sala Studio):
— ora 19,30; Teatrul de 
MANDRAGORA — ora 
trul „Lueia Sturdza 
(Schitu Măgureanu): 
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; (Sala Studio): 
PURICELE ' IN URECHE — ora 
20; Teatrul Mic; PRIMARUL LU
NII ȘI IUBITA SA — ora 20; 
Teatrul Giulești: CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (B-dul Magheru) r 
OTHELLO — ora 19,30; (Sala Stu
dio): ENIGMATICA DOAMNA „M"
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
TREI FETE DE MĂRITAT — ora 
19,30; Teatrul ,,Ion Creangă": 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 16; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei): MIU COBIUL —

Cîteva tușe critice nu pot sur
prinde, în toate detaliile, profilul 
Teatrului Dramatic din Baia- 
Mare. Profil mai complex decît 
cel relevat în oglinzile, nu întot
deauna bătute în argint, ale celor 
trei spectacole vizionate de noi 
(„Dona Juana" de R. Stanca, 
„Fire de poet" de O’Neill și 
„Nora" de Ibsen), dar intuit eu 
suficientă claritate în ele. în spe
ranța că el va transpare și din 
unele impresii disparate de spec
tator, consemnez aceste „im
presii".

Un gust elevat, o priză deo
sebită față de valorile validate 
deja de istoria teatrului explică 
înscrierea în repertoriu a unor 
autori extrem de cunoscuți, pre
cum Ibsen și O’ Neill. O semni
ficație aparte, în acțiunea de va
lorificare a dramaturgiei națio
nale, capătă opțiunea pentru 
piesa lui Radu Stanca. Desigur, 
am fi dorit ca preferințele tea
trului în discuție să se orienteze 
către capodoperele scriitorilor 
aleși. Dar, în unele teatre, evita
rea capodoperelor înseamnă de 
multe ori, nu o derogare de la 
baremul exigențelor artistice, ci 
o evaluare mai lucidă a forțelor

Repere teatrale
bâimărene

proprii. Ca atare, nostalgia după 
„Straniul interludiu" sau „Ros- 
mersholm" nu trebuie convertită 
în reproș gratuit. De altfel, deși 
importantă, alegerea textului dra
matic, nu rezolvă toate dificultă
țile transpunerii scenice- Unele 
erori de regie sau de interpre
tare se repercutează, cu egală 
gravitate, asupra unor piese total 
diferite valoric.

Din nefericire, tocmai o pre
mieră pe țară („Fire de poet" de 
O’Neill), este menită să ilustreze 
un asemenea eșec. Incontestabil, 
gîndirea unui spectacol cu o 
piesă a acestui dramaturg difi
cil implică multe capcane. Re
gizorul Gheorghe Harag (de la 
Teatrul de stat Tg. Mureș) cade 
cu consecvență în cite i se oferă, 
în parodia involuntară la drama 
iluzionării și deziluzionării maio
rului Con Melody, bluf-urile sînt 
contagioase și se țin lanț. Figura 
maiorului (Vasile Constantinescu) 
n-a păstrat nimic din măreția in
termitentă a personajului. Cu o 
singură excepție : uniforma. Exi- • 
stă, în figura lui Corneliu Melody, 
o distincție a trecutului pe care 
prezentul decăzut nu o anulează 
cu totul. Interpretul nu o subli
niază. Sau nu o sesizează. Un rol 
străin interpretează și Olga Sîrbu 
(în, totuși, Mora Melody). lai 
violența, duritatea atmosferei lui 
O’ Neill, personaj abstract dar 
omniprezent, a căpătat echiva
lențe melodramatice. Acestei to
nalități generale 1 se sustrage 
Păcălitorii lui Don Morte, crezîn-

O.N. T.-ul

cadrul A- 
ONT pentru

și în anul 
turistice în

In anul 1969 peste 3 milioane 
de turiști români au beneficiat 
de serviciile ONT prin excursii 
interne și externe, stațiuni de 
odihnă și balneo-climaterice. 
Despre perspectivele pe care le 
oferă în anul 1970 — Oficiul 
Național de Turism — ne-a vor
bit tov. Ștefan Toth — director 
general adjunct în 
genției Centrale 
Turism Intern.

— Vom continua 
acesta schimburi 
număr nelimitat cu țările so
cialiste vecine, folosind forme 
noi de turism. Astfel, pornim 
spre o diversificare a excursii
lor prin trasee și itinerarii tu
ristice combinate, prin mai 
multe țări prin tranzit, sau cu 
popasuri scurte în localitățile 
care se bucură de interes turis
tic. în afară de aceasta vom 
generaliza excursiile de la sfîr- 
Sit de săptămînă în orașele și 
De itinerariile mai apropiate : 
Sofia. Russe. Belgrad ; Chișinău 
— Tiraspol — Odessa ; Cer
năuți — Bălți - Chișinău ; 
Chișinău , —. ViriițaKiev: 
Varna, Debreceap.- Lwov, și sînt 
în pregătire croaziere pe Du
năre și Marea Neagră cu na
vele „Oltenița", „Carpați
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Studioul pionierilor • 18,30 Dese
ne animate • 18,40 Piese muzica
le celebre în ritmuri noi. în in- 

. terpretarea orchestrei Horia Mo- 
culșscu © 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Actualitatea în e- 
conomie. „Acțiunea L“ e 19.30 
Avanpremiera ® 19,40 Elevul din 
Năsăud. Gheorghe Rusu are o 
fișă liceală deosebită de a cole
gilor săi din clasa a XH-a. Este 
deținătorul premiului I la Olim
piada internațională de fizică de 
Ia Hamburg, a fost invitat de o- 
noare la o. sesiune de comunicări 
la Londra • 20,00 Teleeinemateca 
„Idiotul" — film realizat de re
gizorul francez Georges Lampin 
după romanul lui Dostoievski • 
21,45 Varietăți pe peliculă — 
Șlagăre ungurești • 22.00 Tele
jurnalul de noapte A 22,20 Salonul 
literar al Televiziunii. Amfitrion 
Nicolae Balotă.

Manuela Marinescu (în Sara). Și, 
pe alocuri Teofil Turturică (în 
Jennie Cregan) și Larisa Stase 
MureȘan (Deborah). Nu, însă, și 
scenografia lui Mihai Tofan, sub
tilizată filmelor cu cow-boy.

în schimb regizorul Dan Alec- 
sandrescu (de la Teatrul de stat 
din Arad) ne-a oferit prin „Dona 
Juana“ de Radu Stanca și „Nora“ 
de Ibsen, două spectacole exce
lente. Pe lîngă talent, regizorul 
are stil, iar transpunerile sale 
scenice — ținută. Viziunea regi
zorală, mai discretă în „Dona 
Juana“, devine mai fermă în 
„Nora". Transpuși de Radu 
Stanca într-o Spanie a miturilor 
galante și a dramaticei competiții 
dintre iubire și moarte, Dan Alec- 
sandrescu, redistribuind accentele, 
ne face să zăbovim asupra profi
lului mai modern, de descenden
ță poescă, a lui Don Morte. 
Dincolo de prezența sa neliniș
titoare, degajînd un acut frig 
existențial, atmosfera de epocă 
se recunoaște cu ușurință. De 
notat cum unul din procedeele 
comice — travestiul — poate 
masca o eventuală înfrîngere 
printr-o farsă" : substituirea de 
personaje. Farsa, se convertește 
însă în „Dona Juana“ în tragedie.

Păcălitorii lui Don Morte, crezîn- 
du-se la rîndu-le păcăliți, accep
tă înfrîngerea. Iar gîndul înfrîn- 
gerii în iubire duce la moarte. 
O moarte plină de grație. Și de 
tristețe. Care găsește echivalen
țe plastice de o nesfîrșită poe
zie în scenografia Adrianei Leo- 
nescu. Omogenă, cu foarte mici 
nesincronizări, distribuția a be
neficiat prin Manuela Marinescu 
(Fiorela), Dimitrie Bitang (Fio- 
relo) și Liliana Lupan (Dona 
Juana), de actori talentați.

Dacă Radu Dimitriu n-ar fi 
ratat iremediabil rolul lui Hel
mer, „Nora“ ar fi avut șanse să 
ajungă o creație scenică remarca
bilă. Dan Alecsandrescu reușise 
să atenueze tenta melodramatică 
din text. Larisa Stase Mureșan a 
realizat un excelent portret în 
mișcare, traversînd lejer stările 
psihice ale personajului. O 
traiectorie surprinzătoare mult 
umanizată față de litera ope
rei lui Ibsen, trasează actorul 
Ion Săsăran pentru avocatul 
Krogstadt. Notabilă a fost de 
asemenea apariția lui Vasile 
Constantinescu (în Doctorul 
Rank) și a Olgăi Sîrbul (o 
doamnă Linde cam rigidă, to
tuși). Fermecătoare — instanta
neele cu copiii Norei. Sceno
grafia Adrianei Leonescu pre
lungește gestul de creație în 
gama sentimentelor grave, spo
rind taina visului artistite. Prin 
discreție și demnitate.

NICOLAE BALTAG

Kâ in vită !
„Transilvania". Acest gen de 
excursii sînt practice, solicită 
un timp mai scurt, sînt mai 
ieftine. In colaborare cu biroul 
de turism din țara vecină, R.P. 
Bulgaria, vom participa cu tu
riști români la croaziera de 27 
de zile care pornește din Var
na pe itinerariul : Istanbul — 
Napoli (Roma) — Barcelona — 
Gibraltar — Lisabona — Sout
hampton (Londra) — Le Havre 
(Paris) — Copenhaga — Stock
holm — Helsinki — Leningrad 
— Moscova — București.

In vara aceasta, turiștii ro-; 
mâni vor beneficia de două noi 
stațiuni pitorești în străinătate: 
Pitsunda — U.R.S.S. — situată 
în climatul cald al Mării Negre 
între Soci și Suhumi — la poa
lele Caucazului — vecină c.u 
faimosul lac glaciar Rița și sta
țiunea Albena de lîngă Nisipu
rile de Aur din R.P. Bulgaria. 
In această perioadă se vor or
ganiza excursii de scurtă du
rată cu avionul Moscova — Le
ningrad ; Berlin ; Praga. Sînt 
în curs de perfectare, în cola
borare cu CEC și Loto-prono- 
sport în afară de călătoriile 
cunoscute, excursii la Osaka 
(Japonia) cu program turistic 
la Moscova și la Irkuțk, lîngă 
Baikal, la Paris la Roma si al
tele.

Se vor folosi tot mai multe 
forme de excursii în străină
tate la solicitarea instituțiilor 
pe itinerariile alcătuite la ce
rerea acestora și tarife în func
ție de categoria de deservire 
solicitată. Pregătim o serie de 
excursii la manifestări cultu
ral-sportive internaționale, tîr- 
guri, festivaluri etc.

Cu prilejul aniversării a 100 
ani de la nașterea lui V.I. Le
nin, turiștii participanți la ex-« 
cursiile organizate în U.R.S.S.* 
vor avea prilejul să viziteze 
muzeele și locurile care evocă 
viața și activitatea sa.

Excursiile interne, cealaltă 
latură a activității noastre, vor 
crește în amploare. împreună 
cu școlile și organizațiile U.T.C., 
vom organiza itinerarii turis
tice care vor include locuri is
torice ce vor aminti de momen
te importante din trecutul po
porului nostru : traseul prin 
cetățile lui Ștefan cel Marc, 
itinerariul bătăliilor lui Mihai 
Viteazul prin cetățile Dacilor, 
drumul expedițiilor Romane, 
excursiile cu caracter evoca
tor — prilejuite de aniversarea 
a 120 de ani de la nașterea lui 
Mihail Eminescu etc. Pentru cu
noașterea la fața locului a obi
ceiurilor folclorice tradiționale, 
foarte pitorești, vom organiza 
exbursii la sărbătorile . Tînjaua 
(Oaș). Sîmbra Oilor, sărbătoa
rea liliacului (Mehedinți), săr
bătoarea narciselor. Vor intra 
în circuitul turistic noi dru
muri forestiere din Bucegi, Pa
ring și Făgăraș.

I. M,
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CERCERIIE DE PREGĂTIRE

NE SlNT DOĂR PENTRE
EN SFERT DIN TINERI

Este de la sine înțeles că ac
tivitatea de pregătire politico- 
ideologică a organizației 
U.T.C. nu se poate limita la 
audiența unui număr restrîns 
de tineri sau numai la o parte 
a acestora. Asupra acestei ce
rințe firești și necesare din 
primele momente ale începu
tului, am adresat tovarășului 
Atanasie Marinescu, secretar 
cu propaganda la Comitetul 
județean Dolj al U.T.C., rugă
mintea de a ne prezenta unele 
amănunte menite să ofere o 
imagine de ansamblu asupra 
acestei activități, la scara în
tregului județ.

„Îndată ce am luat cunoș
tință de măsurile stabilite de 
Plenara C.C. al U.T.C. privind 
activitatea politico-ideoîogică 
— ne-a declarat dînsul — am 
trecut la pregătirea și in
struirea activului nostru, ca o 
premisă indispensabilă a reu
șitei acestei acțiuni. Pentru a 
face cunoscute recomandările 
plenarei în fiecare organizație, 
am organizat „Ziua secretaru
lui U.T.C. pe comună". Ceea 
ce am urmărit prin instruirea 
aparatului județean și a secre
tarilor organizațiilor comuna
le, a fost nu numai o cunoaș
tere a conținutului și a forme
lor de organizare recomandate, 
dar și o amplă consultare pri
vind însuși subiectul acestor 
forme educative. Astfel s-a 
subliniat permanent necesita
tea asigurării unei participări 
masive a tinerilor la pregăti
rea politico-ideoîogică, ținînd 
seama că împlinirea țelului 
ei fundamental depinde tocmai 
de acest element".

Așadar, după cum vedem, 
în înseși intențiile programa
tice ale comitetului județean 
a existat preocuparea pentru 
crearea unor condiții cît mai 
bune, capabile să permită sa
tisfacerea aqestui deziderat.

Contactul cu realitățile or
ganizației U.T.C. din comuna 
Brădești a fost de natură să 
ne convingă, în acest caz, de 
înțelegerea exactă a recoman
dărilor comitetului județean. 
Prin calitatea organizării, prin 
interesul integral dovedit de 
comitetul comunal, în frunte 
cu secretarul său, Dumitru 
Păun, s-a reușit ca toți cei 
264 de uteciști ai comunei să 
participe efectiv la dezbateri
le cercurilor politico-ideolo- 
gice. Am fost plăcut impresio
nați de inițiativa pozitivă lua
tă de comitet care, pentru a 
asigura tuturor tinerilor din 
comună o prezență optimă la 
expunerile organizate, a ini
țiat un ciclu tematic special și 
pentru cei 14 uteciști din satul 
Brădeștii-Bătrîni. S-au asigu
rat, apoi, cercului de dezbateri 
a documentelor Congresului al 
X-lea al P.C.R. n>u numai un 
cadru organizatoric dar și o 
serie de mijloace adiacente 
înțelegerii conținutului său, 
prin utilizarea curentă a plian
telor, filmelor, cărților, a pre
sei, a albumelor cu fotografii, 
a întâlnirilor cu diverși specia
liști care, toate împreună, com
pletează fericit programul de 
activități politico-educative re
comandate la instruirea comi
tetului județean.

Nu aceleași constatări am 
putut face în alte organi
zații din județul Dolj, cum 
sînt cele din comunele Sadova, 
Bechet șj Dăbuleni. Ceea ce 
ne-a frapat, de la bun început, 
a fost similitudinea evidentă 
a felului în care se desfășoară 
pregătirea politico-ideoîogică 
în organizațiile respective, deși 
există condiții sesizabile care 
să le determine un anume 
specific, atît în ceea ce pri
vește numărul de tineri, cît și 
posibilitățile organizatorice. La 
Sadova, din cele patru sate 
cîte cuprinde comuna (Pisc, 
Raieți, Sadova. și Damian), 
există cercuri politice doar la 
Sadova și Damian. Și apoi nu 
putem omite deficitul de con
ținut al cercurilor din Sadova, 
uniformitatea și lipsa de atrac
ție a tematicii ca și naufragie- 
rea lor în formule lipsite de 
audiență, argumentate și de 
faptul că ele sînt un apendice 
al antrenului „Joii tineretu
lui". La Bechet, cercurile, 
două la număr, între care unul 
de studiere a Statutului U.T.C. 
nu au reușit nici, pe departe să 
încadreze întreg efectivul ti
nerilor. Din cei aproape 100 de 
tineri cîți sînt în organizația 
C.A.P., sînt înscriși în cerc 
doar 30. Deși stadiul activită
ții cercurilor este avansat, 
lipsa lor de audiență le gre
vează un deficit esențial, în 
măsură să anuleze în bună 
parte Scopul organizării lor, 
acela de a contribui la educa
ția tuturor tinerilor. La I.M.A.,

I.C.I.L., stațiunea experimen
tală și sectorul administrativ 
din comună, numărul tinerilor 
fiind relativ restrîns, după 
opinia secretarului comitetului 
comunal U.T.C., Nicolae Arge- 
șeanu, nu ar fi necesar și nici 
posibil să se organizeze și pen
tru aceștia un cadru educativ 
adecvat. Și atunci ne întrebăm: 
oare, ceea ce este posibil într-o 
situație absolut similară, la 
Brădești, devine inaplicabil la' 
Bechet ? O situație asemănă
toare se relevă și la Dăbuleni. 
Nici aici tinerii de la C.A.P. 
„Drumul belșugului", ca și cei 
de la spitalul comunal, nu sînt 
integrați în vreun cerc. Ba 
mai mult, consultîndu-i pe ti
nerii uteciști de la spital, am 
avut surpriza să constatăm că 
nici măcar nu aveau cunoștin
ță despre așa ceva.

Revenind la cele declarate 
de tovarășul Marinescu Ata- 
nasie, se impun unele conclu
zii bazate pe realitățile con
semnate de vizita noastră. 
Exemplele noastre nu sînt nici 
pe departe izolate. Dimpotrivă, 
se pare că situația pozitivă 
semnalată de activitatea orga
nizației din Brădești comportă 
un asemenea caracter. De alt
fel, un calcul elementar ne re
levă un fapt de-a dreptul sur
prinzător : din cei 70 000 de ti
neri ai județului, doar 18 000 
sînt cuprinși în formele orga
nizate pînă acum. Adică abia 
un sfert dintre ei- Nimic nu 

. poate justifica zecile de mii 
de tineri rămași în afara aces
tei pregătiri metodice, deși ad
mitem argumentul prezentat 
că alți mulțj tineri frecventea
ză învățămîntul politic de 
partid. Rămîn totuși în conti
nuare mult prea mulți alții 
în afara sferei de cuprindere 
a acțiunilor concepute de co
mitetul județean. Și aceasta 
pentru că din multiplele și va
riatele forme pe care le-ar pu
tea avea sînt utilizate în pre
zent doar două : ciclul de dez
bateri și cercul de studiere a 
Statutului U.T.C. Și abia de 
curînd a fost deschis, în co
muna Bîrca, un club al cărții 
politice menit să semnaleze 
noutățile editoriale, să le re
comande tinerilor însoțindu-le 
cu explicațiile necesare. Dar 
celelalte forme, cadranele poli
tice, enciclopediile, simpozioa
nele, dicționarele politice și 
economice, recomandate cu 
stăruință de hotărîrea plenarei 
C.C. al U.T.C. care se pot 
adresa unor diverse cate
gorii de tineri, lărgind astfel 
sfera de cuprindere a lor, au 
fost date uitării aproape total. 
Ele însă constituie tot atîtea 
modalități eficiente de captare 
a interesului tinerilor și asigu
ră acea atractivitate absolut 
necesară pentru ridicarea a- I 
cestui proces complex la o altă ' 
treaptă de participare.

Combinatul de alumină din 
Oradea — una dintre moder
nele unități industriale ale țării

NU NUMAI PENTRU
OBIECTIVUL FOTOGRAFIC

Despre CE FAC TINERII 
IARNA ÎN COOPERATIVA 
AGRICOLĂ mai încercasem a 
ne edifica într-una din localită
țile județului Mureș. La . Na- 
deș. Punctele de sprijin s-au 
pierdut însă cînd am aflat că 
majoritatea membrilor organi
zației U.T.C. din cooperativă nu 
sînt, de fapt, cooperatori. Rezu- 
mînd „vocația" celor 49 de ute
ciști 
piui 
vara 
nicit 
prin 
Nord. Elena Costea păstrează o 
vagă amintire de la ferma de 
păsări a I.A.S. Tigmandru, iar 
Balint Iuliana de Ia munca pre
stată doar citeva luni în pod
gorie. Acum și ei ca și alții, aș
teaptă sezonul prielnic pentru 
a-și căuta de lucru aiurea. Nu 
vrem să intrăm în amănunte 
pentru a explica cu convingere 
că organizația U.T.C. de aici nu 
își motivează de loc existența.

Părăsind cuibul cald, de iar
nă, al păsărilor călătoare de la 
Nadeș, am preferat să locali
zăm subiectul anchetei în co
muna Voivodeni, unde după 
cum ni s-a spus, tineri care sînt 
cu adevărat țărani cooperatori 
se numără cu sutele. Takacs 
Ștefan, președintele cooperati
vei, ne jalonează cîteva din 
muncile la ordinea zilei x trans
portarea la cîmp a peste 1000 
tone gunoi de grajd, pregătirea 
răsadurilor pentru grădina de 
legume care în acest an se va 
extinde la 100 hectare, hrănirea 
si întreținerea a peste 800 
bovine, aproape o sută de 
și a altor cîteva sute de 
și de oi, activitățile din 
țiile anexe, (rotărie, fierărie, 
dulgherie). Activități, în care se 
solicită contribuția unui mare 
număr de cooperatori din cei 
aproape 1 000 existenți la Voi
vodeni. Activități în perimetrul 
cărora căutăm prezența tineri
lor, a organizației U.T.C.

La conducerea unității agri
cole ni se înșiră numele cîtorva 
tineri remarcați prin hărnicie 
— Pataki Andrei, Mihai Serbe- 
zan, Radu Alexandru, Kiss Iosif, 
Torday Francisc. încercăm, în 
continuare, să reținem efectul 
muncii politico-educative a or
ganizației U.T.C., dar în această 
privință președintele nu ne mai 
vorbește cu prea multă siguran
ță. Nu, pentru că nu are de 
unde să știe nici cine este se
cretarul organizației U.T.C. din 
cooperativa agricolă. „Dacă ar 
fi venit vre-odată să ne întrebe 
ce ne preocupă... Bănuiește că 
ar fi Ana Vlad, contabila coo
perativei. pe care o găsim în 
biroul alăturat și care ne con
firmă că de trei ani deține 
această funcție. Cum între timp 
venise secretarul comitetului

exem-am putea extrage
Iui Lurtz Heinrich care în 
anului trecut s-a îndelet- 
cu o meserie oarecare 
restaurantele din Eforie-

comunal U.T.C., Alexandru 
vina, dînsul îi explică și ne 
plică că 1 
na Cătană, este „sigur" 
cretara organizației U.T.C. din 
cooperativă.

Ce fac sau ce-ar putea faCe 
tinerii iarna în cooperativa 
agricolă ? — așteptam să ne-o 
spună în ultimă instanță, res
ponsabilul organizației U.T.C. 
cu problemele profesionale, dar 
aflăm că o asemenea sarcină 
nu a fost atribuită nici unui 
membru al comitetului.

La Voivodeni, unde sînt foar
te mulți tiperi din care numai 
uteciști peste 200, Toth Eugen, 
directorul școlii și Demeter 
Pavel, directorul căminului cui-

Sa- 
ex- 

legumicultoarea Ilea- 
ocfo cwiir*1 SC“

Nu este întîmplător nici 
faptul că la învățămîntul agro
zootehnic de masă numărul ti
nerilor este foarte redus și, 
după cum s-a constatat în urma 
celor patru lecții ținute, aceș
tia vin la cursuri... „cu arca
nul". Cine ar fi trebuit să le 
explice importanța specializării 
în agricultură în condițiile în 
care, mai ales din acest an, se 
pun bazele reorganizării unită
ților agricole pe ferme, brigăzi 
și echipe riguros profilate ? 
Despre toate acestea și modul 
cum organizația U.T.C. trebuie 
să-și aducă contribuția prin 
specificul muncii ei, s-a vorbit 
și la recenta instruire a secre
tarilor organizațiilor U.T C. din

® Tinerii au multe de făcut și iarna în coopera
tiva agricolă, dar comitetul U.T.C. din comuna 
Voivodeni, județul Mureș, apelează numai la im

provizații

de 
cai 

porci 
sec-

tural ne vorbesc de perspecti
vele de dezvoltare a comunei, 
cunoscînd că în fiecare an, a- 
proape jumătate din absolvenții 
școlii generale rămîn în loca
litate pentru a lucra în coope
rativa agricolă. Pentru ei, 
proaspeții absolvenți, ca și pen
tru ceilalți tineri factorul care 
trebuie să preia sarcinile edu
cative este organizația U.T.C. 
Ea trebuie să dețină experien
ța educației prin muncă și pen
tru muncă a tinerilor, pentru 
ca exemplele pozitive să nu se 
mai rezume doar la citeva 
nume izolate, ci să se refere la 
întreaga organizație căreia i se 
pretinde 
prestigiu bine consolidat.

cooperativele agricole ale ju- 
-dețtrhri Mureș. Ileana Gălană, 
adevărata secretară, găsise însă 
de cuviință că prezența ei nu 
ar fi necesară, după cum inutilă 
a considerat și discuția la care 
o invitasem nd^.

Ce fac, totuși, tinerii iarna 
la cooperativa agricolă din 
Voivodeni ? Foarte puțini, din 
cînd în cînd. ajută la pregăti
rea răsadurilor, cîte unu-doi. 
dintre cei care au în primire 
atelaje, după multe bătăi în 
poartă la rugămințile insistente 
ale șefului de echipă duc cîte 
o sanie cu gunoi in cimp. La 
rotărie, fierărie și dulgherie nu 
este nici unul ; aici se descurcă 
numai vîrstnicii cu toate că a-

cest anotimp e cel mai prielnic 
pentru însușirea unei meserii.

Vestea că, în sectoare era pre
zent și un fotoreporter ce urma 
să rețină pentru ziar instanta
nee ale muncii, s-a răspîndit pe 
ulițele satului. Secretarul comi
tetului comunal U.T.C. trimi
sese un sol : „adu tineri care să 
fie pozați printre bătrîni". Pînă 
să vină ei însă, timp_ de o oră, 
prin fața obiectivului se perin
daseră doar aspecte din munca 
celor mai vîrstnici. „Printre 
purtătorii de atelaje, Mihai 
baci, Karoy baci, Ștefan baci, 
Laczi baci care transportă gu
noiul de grajd la cîmp, în foto
grafie l-am putea . intercala și 
pe utecistul Ion Colcer care, 
uitați-1 a și venit".

— Vara lucrez și eu pe ate
laj. Munca asta însă este cam 
grea iarna, dar pentru ziar... a 
insistat Ion Colcer către foto
reporter pentru a realiza o sec
vență regizată.

La secția anexă, bătrînui Sza
bo Ștefan care venise să-și pot
covească vaca, căuta împreună 
cu Ion Cioca, potcovarul coope
rativei —• vîrstnic și el — pe 
cineva care să-i ajute.

— Pînă face poza vă ajut eu, 
s-a oferit tînărul Ipsif Turdoi. 
Nu mi-ar fi rușine
covar.

Rușine de muncă, 
Voivodeni deci nu 
voie de munca lor 
tunci ce-i împiedică 
mulți dintre ei să 
acolo unde este nevoie și în tot 
timpul anului ? Nimic. Numai 
că cineva trebuie să-i ajute să 
înțeleagă mai bine sensul ma
jor al acestei necesități. Și acest 
cineva în primul rind este or
ganizația U.T.C,

să fiu pot-

tinerii din 
au. și ne- 
există.
pe cei mai 
și-o ofere

A-

Să racordăm
calitatea

(Urmare din pag. 1)

preocupare am fi manifestat In 
acest sens, să nu ne considerăm 
nici un moment la capătul dru
mului. Chimia este prin definiție 
o lume a fenomenelor științifi
ce și pătrunderea lor să ne ră- 
mînă în permanență leit-moti- 
vul activității.

Anul trecut au intrat în pro
ducție 67 de capacități noi. 
Dintre cele mai importante fi
gurează instalațiile de piroliză, 
polietilenă și acrilonitril de la 
Combinatul petrochimic Pitești, 
instalațiile de sodă electroliti
că și alcooli oxo la Combina
tul chimic Rîmnicu-Vîlcea, Uzi
na de fibre poliesterice Iași, 
dezvoltări la Slatina, Săvinești, 
Oradea și Borzești. în 1970 ur
mează să se pună în funcțiune 
47 de capacități industriale, alte 
50 de lucrări fiind programate 
să înceapă.

Orice întîrziere la intrarea în 
funcțiune a instalațiilor precum 
și neîncadrarea în graficele sta
bilite pentru atingerea parame
trilor proiectați la uzinele puse 
în funcțiune atrag după sine, 
după cum se știe, importante 
neajunsuri, provoacă«economiei 
naționale pierderi însemnate. 
Este ușor de întrevăzut cită 
greutate capătă acțiunile con
jugate ale tuturor factorilor 
dintr-o unitate, inclusiv a or
ganizației de tineret, pentru a 
preîntâmpina asemenea dere
glări păgubitoare pentru econo
mia națională. Știe tînărul de 
pe platforma piteșteană sau de 
la Rîmnicu-Vîlcea ce înseamnă 
o zi de nefuncționare a unei in
stalații pentru planul de produc
ție al combinatului, ce semnifică 
o oră de întrerupere pentru în
tregul proces tehnologic ? Să 
ne convingem de acest lucru și 
atunci vom avea siguranța că 
el va face tot ce va putea pen
tru a preveni o 
tîmplare.

preocupare și de continuă per
fecționare. Toate acestea sînt 
condiții sine qua non pentru 
buna funcționare a instalațiilor.

— Iar în ce privește a- 
similarea proceselor teh
nologice ?

— în chimie, procesele se 
desfășoară în cele mai multe 
din cazuri dincolo de privirile 
noastre, în coloane, reactoare, 
instalații de mare complexitate. 
Este un motiv în plus să con
tribuim la fixarea și dezvoltarea 
cunoștințelor odată dobindite 
— orice ignoranță, ne costă 
scump ! Mai ales tinerilor lip
siți de o experiență prea înde- 
delungată trebuie să le inocu
lăm sub o formă sau alta, 
această cerință imperioasă.

în acest scop, întregul perso
nal de exploatare (muncitori, o- 
peratori, maiștri și chiar și 
tinerii ingineri) trebuie pregă
tit intens în perioada de mon
taj, pe viu, la montajul utila
jelor tehnologice și prin școla
rizare (practică) pe instalații si
milare de la alte uzine din țară, 
precum și prin specializare, in 
număr mai restrîns, la instala
ții în funcțiune din străinătate.

Să reținem însă că, referindu- 
ne în primul rind la tineri, în
deplinirea exemplară a progra
mului de producție este legată 
solid de disciplina tehnologică.

— Ce sferă de cuprin
dere acordați disciplinei 
în cazul lucrătorilor din 
chimie ?

asemenea în-

credeți că pot 
organizațiile 

Ia preîntâmpi

— Cum 
contribui 
de tineret 
narea defecțiunilor care 

combinatele 
unor 

de

au loc 
chimice, 
portante 
ducție ?

în
sursa 
pierderi

im- 
pro-

— Semnificațiile sînt aceleași 
ca în orice altă ramură indus
trială, numai că la noi anu
mite laturi componente capătă 
importanță aparte. Este vorba 
de respectarea riguroasă a in
dicațiilor tehnologice, de cunoaș
terea și respectarea cu strictețe 
a normelor de tehnica securi
tății muncii, de înțelegerea e- 
xactă a noțiunii de timp. Toto
dată vreau să spun că așteptăm 
în egală măsură sprijinul orga
nizației U.T.C., la sădirea in 
rindul tinerilor a simțului de 
ordine, a atitudinii combative 
față de irosirea timpului de 
muncă, de combatere a fluctu
ației.

a
pentru

I nostru 
o dată 

acest lucru. Dacă ținem seama 
de cauzele care provoacă aceste 
defecțiuni, ajungem la ceea ce 
spuneam mai înainte i stringen
ța cunoașterii utilajului, stăpî- 
nirea regimului tehnologic pe 
care îl deservește. Trebuie in
sistat ca încă din timpul mon
tajului să fim prezenți pentru 
cunoaștera utilajului tehnologic, 
a schemelor de fabricație și a 
procesului tehnologic. Este o 
mare greșeală cînd nu se ex
ploatează la maximum acest in
terval ca și cel rezervat revi
ziilor, cînd instalația devine din 
nou accesibilă. Un mijloc efi
cient pentru a evita defecțiu
nile, îl constituie întreținerea 
tehnică care trebuie să de
vină un obiect de permanentă

— Ministerul 
criticat nu i

fost — La plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 
1989 s-a recomandat mi
nisterului dv. să valori
fice mai bine potențialul 
intern de cercetare 
proiectare. Ați dori 
insistat! asupra acelor 
cruri ce se includ 
cîmpul de activitate 
tinerilor 
tor ?

Și 
să 

lu- 
in 
al 

din acest sec-

a fost sublinia- 
importanța pro- 

ca Xiare nu compor-

N. COȘOVEANU 
C. POGĂCEANUo personalitate, un

II CONTRA PUN CiINSTANTANEE 
VÎLCENE

1. CINE SE OCUPA DE MUNCA MEA?I
I
I

Fabrica de talpă șl încălțăminte de cauciuc din Drăgășanl 
întîlnit pe tovarășul Dumitru Stanciu. Aflasem de mai îna- 
că e inginer — și era intr-adevăr. Dar mal aflasem și că ... ---- ----- ---------------------------- — , ceea ce nu

— Așa cum 
tă la plenară, 
blemei r 
tă dubii. Sîntem obligați prin 
posibilitățile ce ne stau la în- 
demină, prin tradiția existentă 
la noi, și nu greșesc cred spu- 
nind, prin posibilitățile deja 
demonstrate, să transformăm 
cercetarea științifică într-o re
ală pîrghie de promovare acce
lerată a progresului tehnic, de 
valorificare superioară a ma
teriilor prime. Tinerii ingineri 
și chimiști din cercetare au în 
față, alături de colegii cu 
mai multă experiență, un te
ren fertil de afirmare, de ve
rificare a aptitudinilor și cu
noștințelor lor. Planul de cer
cetare al ministerului pe 1970 
cuprinde un număr de 204 teme 
incluzînd în primul rind asigu
rarea tehnologiilor necesare 
pentru obiectivele prevăzute a 
se realiza în cincinaiul urmă
tor. Se estimează astfel, ca 
circa 60 la sută din volumul de 
investiții ale perioadei 1971- 
1975 să fie realizat pe bază de 
tehnologii proprii și reproduce
ri de tehnologii îmbunătățite ca 
urmare a cercetărilor proprii. 
Este un angajament de onoare 
care implică o contribuție cît 
mai deplină din partea fiecă
rui om în parte și în mod 
osebit a tinerilor ingineri 
chimiști angajați în munca 
cercetare.

Istantin Dinculescu : „La constituirea județului nostru, organizația 
județeană număra 30 000 de uteciști. Acum, la începutul anului 
1970, am atins cifra 40 400. Rezultatul acesta îl datorăm ritmului 
constant șl continuității care s-a imprimat pretutindeni în ju
deț actului primirii în U.T.C."

Am căutat apoi dovezile... tot cifrice ale ritmului și continuită
ții despre care ni se vorbea. Și le-am găsit. Intr-adevăr.

Anual, în organizațiile din județ se primesc circa 8 600 de ti
neri. Cifra aceasta nu se realizează, printr-un salt spectaculos, la 
sfxrșitul anului, ci are o creștere egală de la un trimestru ia al
tul, cu o medie de 2 000 de primiri la fiecare trei luni. Și un 
ultim argument: primele 15 zile ale lui 1970 au și înregistrat o 
creștere a rîndurllor membrilor U.T.C. cu aproape 250.

Bineînțeles, numai deocamdată e ultimul...

La
l-am 
inte — - —„----- —
e membru al biroului comitetului orășenesc U.T.C., 
mai e chiar atît de adevărat. Drept dovadă :

De curînd, biroul comitetului orășenesc U.T.C. urma să ana
lizeze preocuparea organizațiilor pentru mobilizarea tinerilor la rea
lizarea sarcinilor de producție, adică exact domeniul de care răs
pundea tovarășul Stanciu. Numai că cel în cauză n-a mișcat un 
deget pentru pregătirea acestei analize. Cu două-trel zile mai îna
inte nici materialul necesar nu fusese întocmit pentru că dînsul 
crezuse că „se va ocupa altcineva" de resortul său. Atunci a fost 
alcătuit un colectiv care a redactat materialul dar și de data 
asta tot fără participarea sa.

Sperăm că nu așteaptă să se ocupe alții șl de... îndatoririle sale 
de inginer.

I

4. CIRCULARA

I

I
I
I

D- MATALA

MIRCEA TACCIU 
TRAIAN GÎNJU

ne- 
ur-

3. RITM Șl CONTINUITATE
Relatează primul secretar al comitetului județean U.T.C.

i

I

Noi lucrări

(Urmare din pag. I)

Nu mt-ar fi rușine să fiu potcovar... a-

la ,,Porfile
de Fier'1

Z DIALOG LA VOICEȘTI
— Vasăzică ești locțiltoarea secretarei U.T.C. de la cooperativa 

agricolă 7, o întreb pe Marla Diaconu.
— Da 1
— Cînd al fost aleasă 7
— Nu știu.
— Dar n-a avut loe o adunare de alegeri 7
— Ba cred că da.
— Atunci de unde știi că ești locțiitoare 7
— Mi-au spus șl mie... după aceea.
— Dar în timpul adunării ce făceai 7
— Lipseam.
— Cum adică 7

— Mai bine-zls, nu am participat. Am fost plecată vreo două 
săptămîni din comună, cu alte treburi.

Am mai auzit noi cazuri cînd comitetul comunal U.T.C. „se o- 
rientează" cu ocazia alegerilor dar parcă nici așa 1

Comitetul județean știe cumva și altele 7

„Către toate organizațiile U.T.C. din Comuna Băbeni ! Tn 
care lună trebuie să informați comitetul comunal U.T.C. cu 
mătoarele probleme :

1. Ce temă se discută la adunarea generală 7
2. Cîțl uteciști au luat cuvîntul 7
3. Cîte abonamente s-au făcut la „Scîutela tineretului" 7
4. Cîte abonamente la ziarul „Orizont" 7
5. Ce acțiuni patriotice s-au executat 7
6. Cîți uteciști au sosit în organizație 7
7. Ce cotizație a fost strînsă 7
8. Cîți restanțieri și de ce 7
9. Ce propuneri sînt pentru îmbunătățirea muncii 7“
Cam așa comunică comitetul comunal U.T.C. cu organizațiile 

sale. Lunar. Șl acestea sînt problemele cele mai importante care 
îl Interesează. Fără îndoială, lista ar fl trebuit să cuprindă încă 
25—30 de puncte, altfel organizațiile ar putea înțelege că numai 
la atît se reduce activitatea lor obișnuită. Dar oricît de lungă ar 
fi lista, tot n-ar Izbuti să lasă din zona perfidă a formalismului 
șl birocrației.

Drept care emitem șl noi o nouă circulară, de revocare a pro
cedeului.

POVARA DULCE 
A RESPONSABILITĂȚII

ai abandonat ?" (țelul, omul iu
bit, viața pe care o doreai, idea
lul social la care aderaseși). 
„Fleacuri, toți fac la fel". (Inte
resantă această solidarizare a 
iresponsabililor: orice caz din ju
rul lor care le seamănă devine o 
demonstrație, o generalizare). 
„Dar cei din jurul tău ce spun?" 
„Vorbesc și ei, să se afle în 
treabă"...

Aci, în această zonă, se află 
firul care a fost tăiat cu bună 
știință — firul responsabilității.

Cîndva, cînd circuitul mai func
ționa, tînărul știa că mulțumirea 
adevărată — unica mulțumire 
adevărată — depinde de felul 
cum poate răspunde exigențelor 
sale și ale altora. Dar, de! „toa
te mulțumirile trebuie plătite", 
vorba lui Caragiale, iar lor, pre
țul li s-a părut prea mare. A te 
avînta pe un drum greu, spinos 
— a studia, a te califica, a trăi 
modest, a fi răbdător față de e- 
ventuale lovituri ale soartei — 
astea se chemau „dureri". Ires
ponsabilul le evită, fi astfel
junge în fața celei mai mari du
reri din cite cunoaște viața: ru-

finea față de tine însuți. Tone
le de alcool nu pot s-o spele, ci 
doar s-o întărite...

Savanții au calculat că pova
ra atmosferei pe care-o poartă in 
spate fiecare pământean, de la 
naștere, este foarte grea. Dar 
iată că în cosmos numai cei bine 
antrenați pot rezista clipei cînd 
această povară se ridică — ori
care dintre noi, ceilalți, am muri 
fără ea. Fără povara dulce a res
ponsabilității se moare, de ase
menea, dar în alt chip. Priviți-l 
pe veselul, jovialul iresponsabil, 
și veți descoperi tristețea sfîrși- 
tului în ochii săi fără vlagă.

La Orșova a început con
strucția digului ce va proteja 
noul oraș de apele lacului de 
acumulare al hidrocentralei 
de Ia Porțile de Fier. Acesta 
se execută din pămînt și pia
tră de rîu și urmează să fie 
amenajat ca o viitoare faleză 
a orașului. Pentru a se ajun
ge la înălțimea prevăzută, pe 
cei 3 km. cît măsoară digul 
se vor folosi circa 300 000 mc. 
de pămînt șd 30 000 m.c. de 
piatră.

Au început, de asemenea, lu
crările de ridicare a gării flu
viale — o clădire impunătoare 
care, prin soluțiile constructi
ve, va face o armonioasă sim
bioză cu gara feroviară, pre
cum și cu blocurile ce au pus 
bazele noii așezări de la con
fluența Cernei cu Dunărea.

de
și 

de

ac-
se
Și

— Concomitent cu 
tivitatea de cercetare 
dezvoltă coordonat 
munca de îmbunătățire 
a situației deja existente 
în domeniul tehnologii
lor de fabricație ?

— Cu siguranță, mai ales 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, de 
energie, de metal în construc
ția și repararea de utilaje. Con
sumul de metal va trebui să 
se micșoreze față de 1969. prin 
prelucrare sau înlocuiri cu ma
teriale plastice, cu minimum 8 
la sută. O invitație expresă 
adresăm tinerilor antrenați în 
reproiectarea tehnologiilor de 
fabricație și organizațiilor 
U.T.C. din care ei fac parte, 
pentru a găsi mijloacele apte de 
a le întreține trează dorința vi
nei participări cît mai vii, mai 
substanțiale pe coordonatele a- 
mintite.

— Reținînd dorințele 
formulate de dv., le 
transcriem cu convinge
rea că referirile făcute 
vor deveni curînd ger
meni de cristalizare a 
unor acțiuni concrete, vi
abile, cu ecou în rindul 
tinerilor chimiști, în ac
tivitatea, în 
muncii lor.

rezultatul

cele spuse 
subordona 

îmbunătățirii 
și redu- 
fabricație

— Să adaug la 
necesitatea de a 
aceste preocupări 
calității produselor
cerii costurilor de 
concretizate în creșterea com
petitivității produselor chimice 
românești pe piața mondială
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De ce ? Pentru că la acest 
„obiect" mai avem in conti
nuare probleme. Dacă am

constituiți într-un consiliu__neoficializat, autoinvestite cu o

De ce o face abia acum _și nuodată cu școala ? La suma
notelor_nu putea să lipsească coeficientul atribuit trimestru-
ui doi pentru modul cum a demarat.
Așadar, împreună cu coechipierii noștri de pînă acum, ne

imprimate la Ploiești, Oradea, Botoșani și București, și cum
pănim, în final, convenim că vom adăuga în carnet 5 disci
pline cu profil etic. Notele ? Aici lucrurile se complică pu-
țin, ne descurcăm mai greu în limitele 1—10 îneît vă pro
punem un mod de notare sui-generis precum sînt și cele 5

așezăm la „masa consiliului", derulăm benzile de magnetofon

misiune neobișnuită : cere școlii îngăduința să adauge în

_Echipa ce' de eleyi care au secondat-o In discuția
'•‘Voi jespre noi »» despre... ceilalți", se reîntilnesc, astăzi.

„Carnetul de ejev" discipline neincluse în nici o programă 
școlară, și să pună cuvenitele note.

A ■

discipline.

DRAGOSTEA
FAȚĂ DE LICEU

MOȚA 10
A deveni licean este ținta 

majorității absolvenților șco
lii generale. Ceea ce în sine 
e un factor de stimulare. în
registrăm însă, că de o bună 
vreme încoace s-a produs o 
mutație : elevul nu mai do
rește pur și simplu să devină 
licean, ci licean la un anume 
liceu. Nu e un amănunt, ci 
un fapt consemnabil. Pentru 
schimbul reciproc de benefi
cii care-1 facilitează, 
primește un capital 
care a optat pentru el asu- 
mîndu-și toate riscurile : ris
cul de a fi pus în fața unei 
exigențe înalte, riscul de a 
face față unei concurențe 
numerice și calitative foarte 
mari și. implicit, riscul de 
a nu reuși. Odată înfruntate 
aceste riscuri, liceul se alege 
cu elevi foarte buni și ele
vii. la rîndu-le, î.și încep ca
riera liceală sub auspiciile 
unor tradiții, a unui corp 
profesoral de ținută, a unui 
colectiv școlar bine alcătuit 
— toate la un loc constituind 
climatul liceului în care se 
face carte cu seriozitate, se 
cere mult, alimentîndu-se și 
cultivîndu-se talente si ap
titudini.

De bună seamă, sînt foarte 
numeroase liceele câre-și 
compun patrimoniul școlar 
pe fondul de renume cuce
rit. Dar. noi, „consiliul" cu
prindem. în sfera notei 10. 
cinci licee pe care le-am cu
noscut de la 15 septembrie t 
liceele nr. 2 Ploiești, nr. 1 O- 
radea. ,.Mihail Eminescu" și 
..Al. Treboniu Laurean" — 
Botoșani si „Gheorghe Ea- 
zăr" București.

De ce nota 10 ? Am vrut 
să fim severi, precum în le
genda cu profesorii care n-au 
dat în viața lor un 10, dar 
n-am avut încotro. Ne-a o- 
bligat atitudinea elevilor.

Lâ Ploiești le-am și pus la 
încercare „dragostea" față de 
liceu. întrebîndu-i :

— V-ați muta la alt liceu ’ 
De ce ați face-o ?

Și ni s-au oferit 20 de 
„nu“-uri ferme și tot atîtea 
explicații „de ce". „Nu", pen
tru că :

— „Liceul nr. 2 este „cine
va" în oraș".

— „A fi elev al acestui li
ceu înseamnă a fi „cineva" ;

— „Am luptat prea mult 
ca să devin elev al liceului" ;

— „La absolvire constat : 
îl iubesc ca pe o parte din 
mine" ;

— „Lâ admitere ăm intrat 
cu 8. deși eram o elevă de 
10. Consolarea a venit din 
afară, cu un ton de invidie : 
..8 se obține foarte greu la 
Liceul nr. 2“ ;

— „Doamne ferește ! Am 
fi tratați ca niște evadați 
din „Tara făgăduinței" ;

— „Absolvenții au impus 
numele liceului și în afara o- 
rașului I Deci, avem 
dit" :

— „Nu-mi plac 
migratoare".

Botoșănenii ne-au

Liceul
uman

un cre-

păsările

incitat

ț

L'

curiozitatea de a 
„mister" dețin cele 
cee ale lor îneît au 
lanseze pe Orbita 
școlare un număr 
mare de elevi.

Dețin profesori 
care au reușit să-și 
că" elevii în lanțurile fizi
cii, matematicii, chimiei și li
teraturii. Iar „robii" le sînt 
adine recunoscători și nu 
vor cu nici un chip „elibera
rea". în aparență, între cele 
două licee există vechi osti
lități, fiecare dintre ele este 
„cel mai", fiecare colectiv 
se simte avantajat că este al 
liceului său și nu al celui
lalt. Pentru întîietate, se re
curge la o adevărată strate
gie — din care nu lipsește 
nici măcar... „spionajul". Fie
care relație de prietenie 
între elevii celor două licee 
este folosită pentru a se afla 
„ce probleme se rezolvă", 
„ce e nou în cercuri", „ce 
lecturi s-au mai recomandat" 
în cele din urmă lupta pen
tru suveranitatea în presti
giu aduce pe locul întîi... am
bele licee. De unde și „con
siliul" nostru găsește de cu
viință că cele două colective 
școlare merită „nota 10“ pen
tru sentimentele ce le nu
tresc față de liceele lor.

Motivația notei maxime la 
această „disciplină" ar putea 
fi dusă mai departe. îi gă
sim însă o sinteză în cuvin
tele Valentinei Ilea, peste cî
teva luni absolventă a Liceu
lui nr. 1 din Oradea :

„La un moment dat înțe
legi că școala este ceva esen
țial, că fără acest zid de 
protecție te-ai dezvolta anar
hic, găsindu-ți foarte greu 
cursul tău firesc. Ea îți dă, 
îți cere și te apără de pro
pria ta comoditate și igno
ranță, îți impune să devii ce
ea ce 
astea 
Jui...“.

afla ce 
două li- 
reușit să 
valorilor 
atît de

eminenți
„robeas-

trebuie. Pentru 
rămin datoare

toate 
liceu-

El“ IN

Indiferent care a fost con
ținutul întrebărilor și indife
rent cum le-a formulat „e- 
chipa", întotdeauna s-a ajuns 
la învățătură. Și nu la învă
țătură în general, pentru că, 
oricum, elevul, ajuns în școa
lă, știe că trebuie să învețe, 
că aceasta este condiția lui 
de a fi. Altceva persista cu 
insistență în discuțiile noas
tre — dacă este posibilă o 
învățătură integrală. „Consi
liul" consideră că o aseme
nea discuție este încă de ma
re actualitate și o repune pe 
„ordinea de zi".

Chiar cu riscul de a fi acu
zați de „conservatorism", 
nota 10 o acordăm „viciului" 
de a învăța. Formula nu ne 
aparține, am întîlnit-o , la

șapte". Pînă la urmă însă 
problema se pune cu mai 
multă corectitudine, așa cum 
a pus-o Mihai Tatu — clasa 
a Xl-a Ploiești : „Totul e să 
fii convins că trebuie să în
veți. Dacă n-o faci din con
vingere, ci numai ca să aco
peri niște spații ale catalo
gului sau să-i mulțumești pe 
părinți, atunci nu te alegi cu 
prea mare lucru".

Eram tentați să dăm o no
tă foarte bună categoriei, 
destul de numeroasă, și în 
creștere a elevilor care în
vață „pe sărite". Tentația 
venea de acolo că n-aveam 
de-a face cu elevi comozi ci, 
dimpotrivă, chiar cu premi- 
anți la olimpiade. Adepți ai 
teoriei „specializării timpu-

nu ai o pasiune, parcă nu știi 
pentru ce trăiești. Eu n-aș 
putea să trăiesc fără fizică. 
Dar am auzit odată o înțelep
ciune care m-a pus pe gîn- 
duri : un plug prea ascuțit, la 
un moment dat se înfundă. 
Nu cumva o prea „ascuțită" 
specializare în liceu ne 
poate duce la capotare ?

Să nu fim evazivi : nici 
vorbă de „nu cumva", ci pre
cis, mai devreme ori mai tîr- 
ziu „învățatul selectiv" se 
răzbună.

Nu, nu putem pune nota 
maximă, chiar dacă avem în 
categoria asta elevi care deja 
au alături de numele lor o 
consacrare : matematicieni, 
fizicieni, chimiști... Rezervele 
nu țin de îngustimea de ve-

NOTE DE LA 1 LA 10 PENTRU 
FOLOSIREA INTEGRALĂ A

ANILOR DE ÎNVĂȚĂTURĂ
Ploiești și Botoșani și, de 
fapt, la toate liceele pome
nite. La întrebarea „cum reu
șești să cuprinzi totul" — ni 
s-a răspuns : pentru că nu 
pot altfel, a devenit un re
flex să nu exclud nimic din 
ceea ce le cere școala. Deci, 
după opinia acestei categorii, 
nici nu e greu să fii „bun la 
toate" pentru că, după spu
sele Ancăi Stanca — clasa a 
XII-a reală, Liceul „Mihail 
Eminescu“-Botoșani — „ce 
altceva avem de făcut decît 
să învățăm ?“. O completea
ză Lucia Spiridon — clasa a 
X-a de matematică, Liceul 
nr. 2 Ploiești : „Elevul inte
gral ? O calitate pe care ar 
putea s-o aibă orice elev. 
Nimic cu aureolă, nimic deo
sebit. Doar mai multă conști
ință și mai multă obișnuință 
de a învăța fiecare lecție și 
în fiecare zi". Sau, același 
lucru, nuanțat de Mihaela 
Mihăilescu — clasa a Xl-a, 
Ploiești : „Se poate trăi și cu 
note mici, dar eu nu 
indcă mi-e rușine și 
niciodată n-am putut 
mai puțin decît cel

pot, fi- 
fiindcă 
să știu 

puțin

rii", ei selectează. La bază 
stau pasiuni și o adevărată 
teamă de diletantism. Iată o 
justificare : „Se vorbește 
mult despre cei cu note nu
mai de 10 și despre efortul 
lor de a învăța. De obicei în
tre acești elevi și noțiunea 
de tocilar se pune semnul 
egal. Nu întotdeauna este a- 
devărată această ecuație dar, 
în general nu sînt admirați 
cei ce manifestă aceeași pa
siune pentru toate materiile. 
Și există aici un sîmbure de 
adevăr : în clasa a XII-a cei 
de nota 10 sînt dezorientați, 
fiindu-le greu să opteze și 
aleg Ia întîmplare profesia. 
Nu e bine, viitorul nu se 
trage la sorți (Rodica Fi- 
rez, clasa a Xl-a umană, O- 
radea). Botoșănenii erau mai 
preciși în argumentarea spe
cializării, demonstrînd că ast
fel drumul spre profesie es
te mai sigur deși, tot de la 
Botoșani, deținem următorul 
contraargument, aparținînd 
lui loan Fetic — clasa a 
XII-a reală, liceul „Mihail 
Eminescu" : „N-am nimic îm
potriva specializării. Dacă

deri a „consiliului", țin de 
vederile largi ale unor elevi 
care gîndesc precum Claudia 
Stanca,'clasa a XII-a, Liceul 
„Gheorghe Lazăr" Bucu
rești : „Liceul este o școală 
de cultură generală, deci se 
pretinde ca atunci cînd l-ai 
terminat să ai intr-adevăr o 
solidă cultură generală, nu 
să fii profilat pe două, trei 
materii iar celelalte să figu
reze doar în foaia ta matri
colă".

Pentru „consiliu" greutăți
le de-abia încep. Dacă i-a 
fost ușor să recunoască a- 
ceste două categorii, situate 
pe o poziție fermă, cum să se 
descurce cu „neutrii" și „a- 
nonimii" ? Să-i lase repe- 
tenți ? E încorsetat de nor- 
niele școlare care., admit ca 
note de trecere p’e 5 și 
6. Din punctul său de ve
dere, îi lasă totuși cori- 
genți la disciplina etică 
fundamentală „conștiința de 
elevi". Și le acordă șansa 
s-o promoveze. Depinde de 
ei.Iar prima condiție ar fi 
lupta cu inerția și cu „mi-e 
perfect - egal-ce-fei-de-elev- 
sînt".

pe

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE?
O NOTA de încurajare

Toți cei cu care am discu
tat sînt uteciști. In activ sau 
simpli uteciști. De pe această 
poziție au privit întreaga lor 
viață de elevi. Ceea ce merită 
o notă bună. Prima noastră 
cunoștință — Liceul ploieș
tean — ne-a derutat puțin. 
I-am solicitat să-și contureze 
imaginea vieții de organiza
ție din acest an școlar și am 
fost implicați într-o discuție 
despre „Noi" și „Ei" Cu alte 
cuyinte, despre un hotar în
tre' inițiativele activului și 
dorințele uteciștilor. Undeva 
era o neînțelegere dar pe 
parcurs lucrurile s-au clari
ficat. Era la început de an. 
Totul abia se punea la punct.

era în fază de proiect. Dar 
e bine că nu s-a ignorat îm
părțirea care, deși arbitrară, 
trăda un simptom : planuri 
întocmite de activ pentru a 
fi realizate de uteciști. Cînd, 
de fapt, trebuia să se ajungă 
la planuri făcute în comun 
și realizate în comun. Și s-a 
ajuns.

Cum explicăm totuși apre
cierea în limita „notei de în
curajare ?“ Mai întîi, nu ne 
aparține nouă. Plenarele ac
tivelor U.T.C. din școlile a- 
mintite au convenit că nu e- 
xistă temei pentru automul- 
țumire | automulțumirea ar 
duce la stagnare. Ar fi în-

PREZENTE FĂRĂ

CATALOG

tr-adevăr păcat să stagneze 
un început bun.

în viața organizațiilor U.T.C. 
ale elevilor a apărut un ele
ment nou despre care citito
rul nostru a aflat. S-au for
mat consiliile pentru munca 
în rîndurile elevilor — ca or
gane consultative ale U.T.C. 
Elevii, dascălii și activiștii 
U.T.C. și-au alăturat experi
ența, inițiativa și fantezia 
pentru a investi consiliile cu 
preocupări cît mai specifice 
vieții de organizație din 
școală. Integrarea consiliilor 
în miezul acestei vieți de
clanșează activități mai bine 
cuplate cu dorințele elevilor. 
Va însemna aceasta drumul 
spre nota maximă ?

Da, dacă se va ajunge la 
determinarea acelui curent 
de opinie capabil să influien- 
țeze favorabil răspunderea 
față de învățătură a tuturor 
elevilor, dincolo și împotriva 
tuturor așa-ziselor teorii 
(citiți scuze !) pentru justi
ficarea notelor slabe, a indis
ciplinei.
-uad ajuRiuoj ojrajo jo[țA9[o 
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tru o activitate care să nu 
semene cu cea din orele de 
clasă și să se soldeze cu pa
siuni descoperite și cultivate, 
cu prime lucrări de creație 
atît de mult rîvnite la vîrsta 
aceasta ;

Da, dacă activitatea cultu
rală și cea extrașcolară in 
general, va fi în notă cu di
namismul și curiozitatea ele
vilor. De fapt dacă se va re
nunța la o obișnuință, como
dă ca toate obișnuințele, de 
a include în programul ex- 
trașcolar, de la clasa a lX-a 
la a XII-a — vizionări de 
filme și spectacole, vizite la 
muzee, intilniri cu persona
lități... Și cam atit ;

Da, dacă se va înțelege că 
elevul anului 1970 se deose
bește de cel de pînă acum, 
școala îi impune alte exigen
țe, iar lui i-au sporit preten
țiile spirituale. Este intere
sat să pătrundă fenomenele 
politice, să cunoască mișca
rea de idei contemporană, să 
se angajeze in viața socială 
a țării. Numai pornind de la 
aceste elemente organizația 
U.T.C. se poate situa cu o ac
tivitate plasată în sfera in
tereselor elevilor.

ameninfată de cori gen fă
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inteligenței ? 
ÎI califică ro-

drepți, notă de trecere 
merita numai „echipa" 
trucît ea, singură, continuă 
să se preocupe de acest atri
but al condiției de elev. Pe 
parcurs și-a mai găsit adepți 
întru colegialitate adevărată. 
Ne amintim spusele Marine- 
lei Surloiu, de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr" : „E bine 
să știi că există cineva lingă 
tine care nu te lasă să intri 
în conflict cu calitatea de e- 
lev — colegul sau colegii". 
Ne mai amintim și cîțiva e- 
levi orădeni care n-au accep
tat colegialitatea ca o „ali
anță în bine șl în rău". Noi

credeam însă că din ziua în 
care elevii ploieșteni și-au 
lansat părerile despre colegi
alitate replicile se vor în
șirui una după alta obligîn- 
du-ne să revenim mereu și 
mereu pentru a întregi ta
bloul colegialității, așa cum 
ar trebui să fie. Dar ăm ră
mas aproape la faza inițială.

N-am fi ridicat chestiunea 
dacă ar fi fost vorba doar de 
absența opiniilor despre cole
gialitate parvenite la- redac
ție. Atmosfera școlară ne 
impune în atenție acea „dulce 
fraternitate" care plutește, 
deopotrivă, peste faptele bu
ne ca și peste actele de indis
ciplină. Ne împăcăm cu gîn- 
dul că elevii nu vor fi deloc 
Incîntați că răscolim acest 
„ceva" din viața lor pe care 
mulți îl acceptă „așa cum e“. 
Consiliul se situează pe po
ziția colegului care-și spune 
părerea chiar dacă-și atrage 
dezaprobarea celorlalți.

Să fi regresat într-atit re
lațiile colegiale incit să ex
prime doar solidaritate în 
general, fără alegere ? Și să 
se fi tocit într-atit spiritul 
combativ al elevilor, incit să 
treacă cu seninătate peste 
tot și peste toate ? De necre
zut să fie așa, și nici nu este. 
De aceea și semnalăm peri
colul corigenței.

Recunoaștem, disciplina 
„colegialitate" este foarte 
grea, pentru că trebuie să se 
muleze după colectiv, după 
fapte, după individ. Ea nu e 
aceeași pretutindeni, în toate 
clasele. Și cel ce se vrea tre
cut peste acest examen, nu 
poate apela la niște noțiuni 
învățate pe de rost, ci trebuie 
să facă uz de propriile lui 
convingeri, de propria s 
fermitate.

Mai concret, a „promova 
examenul colegialității în 
seamnă a gîndi ca Alexandru 
Roșea clasa a XII-a. Oradea: 
„Sigur că ții Ia prietenie. Ia 
colegii tăi, la onoarea clasei. 
Uneori, primul gînd care-ți 
vine în minte, cînd te ridici 
să faci o critică aspră, este 
că trădezi. înțelepciunea îți 
spune să treci peste acest 
prim gînd, pentru că nu e cel 
mai bun. Chiar tu, unul sin
gur, poți determina un cu
rent de opinie, deși reacția 
de moment a colectivului 
poate fi dezaprobarea". Sau 
a simți nevoia să discuți în 
clasă, ori de cîte ori este ca
zul, așa cum se procedează 
în unele clase ale Liceului 
„Gheorghe Lazăr", cînd sînt 
manifestări de Indisciplină, 
se iau note proaste. Sau a 
anihila admirația față de „e- 
roii" clasei care întotdeauna 
poartă ghilimele cu dezapro
barea eroismelor lor ieftine 
și a impune în colectiv eroii 
fără ghilimele — cum își do
rea să se petreacă lucrurile 
Serban Constantinescu 
Ploiești.

Dar cîți de „sau" nu s-ar 
putea adăuga crezului atît de 
cuprinzător al colegialității. 
Cum însă avem în față încă 
două trimestre, oferim posi
bilitatea reconsiderării cole
gialității, pentru, a o scoate 
— cu ajutorul faptelor — de 
sub amenințarea prezentă.

Aveți, deci, cuvîntul, dragi 
colegi I

REPETEWTI->
la autonotare

Olimpiadele școlare, ediția 
1970, au reunit la primul 
start, după estimația noas
tră, cîteva sute de mii de 
concurenți. Numai fizica și 
chimia au înscris duminică 
peste 50 000 de pasionați. 
Să-ți pui la încercare propria 
pasiune într-o competiție în 
care se înfruntă mii și mii 
de alți colegi „de pasiune" 
este, lâ urma urmelor, o ma
nifestare de romantism șco
lar. Romantism școlar — su
nă impropriu ? Poate la pri
ma apreciere. Să ne gîndim 
însă puțin : ce numitor co
mun ar putea căpăta orele 
de muncă, peste cele obliga
torii, ca să faci față onorabil 
la lecții, autosolicitarea ta
lentului și aptitudinilor, am
biția de a ți le verifica prin 
concurența 
„Consiliul" 
mantlsm.

Temerile
ce cu o vîrstă școlară prea 
lucidă nu se confirmă. Iar 
olimpiadele nu sînt singurul 
argument. în cele din ur
mă „echipa" noastră a avut 
de-a face cu 80 de romantici. 
Care s-au asemuit singuri 
„fluviului năvalnic gonind 
spre marea mult visată — 
împlinirea în profesie". Și 
care adună în drumul său a-

fluenți pentru 
puternic să se 
marea. Uneori 
cifică vîrstei — au recunos
cut — dar întotdeauna reve
nind și recuperînd pierde
rile. E romantism.

După cum romantică ni s-a 
părut și conștiința lor de si
ne, faptul că vor ceva și știu 
ce vor. E • un prim element 
care-i angajează pe un drum 
deloc neted, și poate de 
aceea mai ademenitor, pen
tru a ajunge la acel „ceva".

Romantic este, dacă vreți, 
și curajul de a confesa, de a 
se descoperi, așa cum sînt și 
așa cum ar vrea să fie, în 
fața plenului școlar..Chiar și 
atunci cînd erau vulnerabili 
să primească replica. Chiar 
și atunci cînd au primit-o.

Nu e puțin lucru să nu în
registrăm „căderi" acolo un
de puteau fi. Romantismul 
eroilor noștri a rezistat și în 
fața unor întrebări foarte 
grele pe care nu le mai re
petăm aici. Dar adăugăm 
ceea ce n-am spus atunci. 
De fapt, reproducem remarca 
profesorilor botoșăneni pri
vind nevoia de a păstra in
tact, și peste ani, romantis
mul acestei vîrste cu toate 
maturizările care vor urma.

Acestea sînt notele noas
tre. Pînă la media finală 
mai avem două trimestre. 
Serbarea de sfîrșit de an, 
sub auspiciile echipei 
„Scînteii tineretului", pa
ralel cu serbările obiș
nuite, vrea să aducă 
„Carnetul de elev", 
disciplinele pe care „i 
siliul" de azi vi le-a pro
pus, rezultate foarte fer
me. Sprijinul vostru de o- 
pinie ne este foarte nece
sar, și-l așteptăm. Deo
camdată, pentru perioada 
școlară parcursă. Repe
tăm disciplinele :

• Dragoste pentru 
ceu ;
• Folosirea integrală a 

anilor de învățătură ;
• Colegialitatea ;
• „Ei" în viața de or

ganizație ;
• Romantismul școlar. 
Decupați-le, reflectați

asupra colectivului vos
tru, apreciați, cu note 
sau fără note, la ce ni
vel vă situați. Așteptăm 
la redacție opiniile voas
tre : „Pentru echipa
„Scînteii tineretului".

4
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit

pe tfoul ambasador al
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți după- 
amiază, în vizită protocolară 
de prezentare, pe noul am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Tu-

Republicii Tunisiene
nisiene la București, Brahim 
Hayder.

La ' ' ’ "
șurat 
dială, 
la cu, 
afacerilor externe.

(Agerpres)

primire, care s-a desfă- 
într-o atmosferă cor- 
a participat Petru Bur- 
adjunct al ministrului

Seară a prieteniei româno-sovietice

Personalități române 
sărbătorite 

de U. N. E. S. C. 0.

Lâ Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală, a avut 
loc marți o seară a prieteniei 
româno-sovietice, cu prilejul 
celei de-a 22-a aniversări a 
semnării Tratatului de priete
nie. colaborare și asistență 
mutuală între Republica So
cialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Au participat Nicolae Eco- 
beseu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, activiști ai 
C. C. 
tanți 
le și 
meni ...

ă. numeroși lucrători din în
treprinderile și 
bucureștene.

Manifestarea a 
să de acad. Ilie 
vicepr eșed inte 
General A.R.L.U.S.

Despre importanța și semni
ficația acestui eveniment a

al P. C. R., reprezen- 
ai unor instituții centra- 
organizații obștești, oa- 
de știință, artă și cultu-

instituțiile

fost deschi- 
Murgulescu, 

al Consiliului

vorbit prof. dr. docent Jean 
Livescu, rectorul Universității 
București, membru în Consi
liul General A.R.L.U.S.

A rostit, de asemenea, o cu- 
vîntare A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București.

în încheiere a fost prezen
tat un program literar-muzical 
la care și-au dat concursul ac
tori ai scenelor bucureștene

(Ager preș)

Ministerul învățământului a 
conferit — la propunerea Uni
versității din București — titlul 
de doctor honoris causa profeso
rului Carlo Tagliavini, de la Uni
versitatea din Padova, care s-a 
distins prin realizări deosebit de 
importante în domeniul filologiei 
și prin popularizarea culturii ro
mânești peste hotare.

Ca și în anii precedenți, Orga
nizația Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură, a re
comandat, în urma propunerilor 
făcute de copiisiile naționale 
pentru U.N.E.S.C.O., sărbăto
rirea în lumea întreagă, în 1970, 
a unor personalități remarcabile 
din diferite țări. în calendarul 
U.N.E.S.C.O. pe acest an figu
rează și numele unor reprezen
tanți de seamă ai 
stre.

Astfel, urmează
figura luminoasă a lui Alexandru 
Ioan Cuza, activitatea domnito
rului progresist, autor al unor 
mari reforme, printre care unele 
cu caracter cultural, de la a că
rui naștere se împlinesc 150 de 
ani. Un secol și jumătate se îm
plinește de la moartea scriitorului 
și cărturarului iluminist, repre
zentant de seamă al școlii arde
lene, Ion Budai Deleanu. Contri
buția filozofului Vasile Conta la 
dezvoltarea gîndirii materialiste 
românești va fi relevată, în ca
drul manifestărilor pe care le va 
prilejui aniversarea celor 125 de 
ani de la nașterea sa.

Trei oameni de seamă, aparți- 
nînd unor domenii variate ale 
.științei noastre, vor fi sărbătoriți 
cu prilejul centenarului nașterii 
lor. Aceștia sînt anatomistul și 
chirurgul Ernest Juvara, matema
ticianul Simion Sanielevici și in
ginerul Nicolae Vasilescu-Kar- 
pen.

Alte trei personalități — so
ciologul și criticul literar Con
stantin Dobrogeanu-Gherea, isto
ricul Alexandru Xenopol ș poetul 
Alexandru Macedonski, precursor 
al simbolismului românesc, x'or fi 
omagiați la împlinirea semicente
narului morții lor.

(Agerpres)

culturii noa-

a fi evocată

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a avut loc marți, plenara Con
siliului, care a analizat activita
tea de educație fizică și sport 
din țara . noastră, pe perioada 
iulie 1967 —■ decembrie 1969,
raportul cu privire la executa
rea bugetului pe anul 1969 și 
proiectul de buget pe anul 1970.

La plenară au participat to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prițn-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, mem
brii Comitetului Executiv al 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai unor 
organizații obștești, și instituții 
centrale, președinți ai federații
lor sportive, ai consiliilor jude
țene! pentru educație fizică 
sport, președinți 
asociații sportive, 
tivi, ziariști.

După raportul 
Anghel Alexe, 
C.N.E.F.S., participanții au dez
bătut pe larg, aspecte ale acti
vității sportive de masă și de

performanță din țara noastră. 
Numeroși vorbitori s-au referit 
la necesitatea îmbunătățirii acti
vității de educație fizică în rîn- 
dul tineretului, îndeosebi a șco
larilor. Au fost făcute numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea continuă a activi
tății sportive din cluburi și aso
ciații la orașe și sate.

în scopul îndeplinirii obiecti
velor cuprinse în 
de partid și de stat

documentele 
cu privire la

activitatea de educație fizică și 
sport, plenara a aprobat un plan 
de măsuri. A fost, de asemenea, 
aprobat bugetul Consiliului pe 
anul 1970.

în continuare, plenara a ales 
în Consiliul național pentru edu
cație fizică și sport și în comi
tetul său executiv noi membri.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu.

(Agepres).

România gazdă a Campionatului 
mondial de aeromodele de cameră

*

• TURNEUL internațional de tenis de la Auckland a fost 
cîștigat de jucătorul englez Roger Taylor, care în finală a dispus 
cu 6-4, 6-4, 6-1 de olandezul Tom Okker.

Proba de simplu femei s-a încheiat cu victoria cunoscutei 
tenismane engleze Ann Jones. învingătoare cu 0-6, 6-4, 6-1 în 
fața australiencei Kerry Melville.

• ÎNTR-UN MECI internațional de baschet disputat la Am
sterdam, reprezentativa feminină a Poloniei a învins cu scorul 
de 59-39 (27-21) selecționata similară a Olandei.
• CONTINUÎNDU-ȘI turneul în Brazilia, echipa de fotbal 

Spartak Praga a jucat Ia Aracaju în compania unei selecționate 
locale. Fotbaliștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 
6-0 (2-0).

Și 
de cluburi și 
activiști spor-

prezentat de 
președintele

Intre 9 și 12 aprilie, țara 
noastră va găzdui al V-lea 
Campionat mondial de aero- 
modele de cameră (Indoor) ca 
urmare a hotărîrii luate de 
Comisia Internațională de Ae 
romodelism (C-I.A.M.) de la 
Paris, în ședința din noiembrie 
1969.

Campionatul mondial de 
aeromodele „Indoor" se va des
fășura într-o „sală de sport" 
originală, anume în blocul de 
sare imens din subteranul sa
linei Siănic Prahova, la 122 m

adincime, sală cu înălțimea de 
54 m, lungimea de 120 m și 
lărgimea de 32,5 m. In interior 
nu există nici o mișcare de 
curenți aerieni care să tulbu
re zborul aeromodelelor de 
cameră, grele de numai 0,8 gr

Pînă în prezent F.A.I. și 
C.I.A.M. au primit cererea a 
9 țări europene și a S.U.A. de 
a fi înscrise la campionat, iar 
Federația română de mode- 
lism a lansat invitații și altor 
23 de țări care au o activitate 
marcantă in această 
sportivă.

ramură

• CU PRILEJUL unei gale de box care a avut loc la „Palatul 
Sporturilor" din Paris, campionul Franței la categoria ușoară, 
Roger Zami, l-a învins la puncte pe Julio Viera (Venezuela).

In cadrul aceleiași reuniuni, pugilistul francez Jean Claude 
Bouttier a obținut victoria prin K.O.'tehnic în repriza a doua 
în fața cubanezului Pedro Miranda.
• CONCURSUL internațional de schi de la Vărs a continuat 

cu desfășurarea probei feminine de coborîre, în care victoria 
a revenit sportivei franceze Jacqueline Rouvier, cronometrată 
cu timpul de 1’50”. Au urmat-o în clasament compatrioata sa 
N. Favier — 1’ 58” 6/10 și elvețianca A. Minning — 1’ 58” 9/10.

A CU PRILEJUL unui concurs atletic disputat la ' Boivre (în 
apropiere de Poitiers), sportivul francez Tracanelli a stabilit .un 
nou record european de juniori în proba de săritură cu prăjina 
cu performanța de 5,10 m. Vechiul record era de 5,05 m și apar
ținea aceluiași atlet.
• FEDERAȚIA de specialitate austriacă a definitivat lotul 

de sportivi care vor participa la apropiatele campionate mon
diale de schi alpin de la Val Gardena. Pentru probele masculine 
su fost selecționați Karl Schranz, Heini Messenr, Karl Cordin, 
David Z willing, Herbert Huber, Rudi Sailer, Werner Bleiner și 
Harald Rofner. Lotul feminin cuprinde pe Gertrud Gabl. Anne- 
marie Prdll, Berni Rauter, Wiltrud Drexel, Ingrid Gfolner șl 
Olga Pali.

Drumurile sinuoase
(Urmare din pag. I) .

un astfel de propagandist cul
tural : pe tînăra biblioteca
ră Olimpia Gligor. Pentru 
cei peste
Mădăraș și satele învecina
te — cea 
a lor fiind

. răni
Olimpia Gligor reprezintă un 
ghid care-i conduce cu compe
tență prin universul celor pes
te zece mii de volume ale bi
bliotecii. Și fondul acesta de 
cărți sporește continuu, datori
tă unei alocații de cinci mii 
lei anual. „Noutățile" sînt pri
mite prin Colectura biblioteci
lor din Oradea, la comanda 
bibliotecarei. Subliniem în 
mod special acest lucru, în- 
trucît altădată (în alte cazuri, 
și astăzi) practica era alta, 
deficitară : conținutul stocului 

■de cărți noi ținea de hazardul 
hotărîrilor de la „centru". în 
mod fatal, rafturile erau (ori 
sînt) silite să adăpostească un 
talmeș-balmeș de titluri, a 
căror coexistență nu se justifi
ca prin nici un criteriu serios, 
în plus, anumite anomalii la 
nivelul editurilor, în cazurile 
în care mărimea tirajelor nu 
avea (sau nu are) nici o con
tingență cu valoarea operelor 
tipărite, se repercutau cu con
secvență asupra bibliotecilor 
Prin osîrdia unor funcționari 
cu obsesia planului cantitativ, 
bibliotecile primeau cărți greu 
vandabile, deci ilizibile. Nu-i 
mai puțin adevărat că existau 
și bibliotecari fără nici o pre
gătire de 
avind și ei 
ieli, țineau 
plinească, 
cantitativ.

pe tînăra 
Gligor.

270 de cititori din

mai mare parte 
formată din ță- 

cooperatori și elevi —

specialitate care, 
un plan de cheltu- 

morțiș să-l înde- 
nu oricum, ci tot

CE NAȘTE 
REPARTIȚIEI 

LA KILOGRAM

SISTEMUL 
DE CĂRȚI

Din acest joc de „intere
se", s-au moștenit situații bi-

zare, prezențe și omisiuni 
inexplicabile. Cazul este gene
ral. Vom da, însă, doar cîteva 
exemple. La biblioteca sindi
cală a Uzinei „Înfrățirea" din 
Oradea, am căutat zadarnic 
„Animale bolnave" de Nicolae 
Breban, iar dintre volumele 
lui Nichita Stănescu n-am gă
sit altceva decît cele „11 ele
gii". Nu lipseau, în sehimb 
„Zi și noapte" de Mîndru 
Costachi sau „Noul oraș" de 
Ștefan Andrei. Iar Eugen Bar
bu, numai cu „Oaie și ai săi" 
și „Unsprezece" rămîne, să re
cunoaștem, o prezență cu totul 
oarecare pentru cititorul Bi
bliotecii 
județul 
rafturi îți oferă între 3 și 5 
exemplare din autori cu to
tul obscuri (români sau 
străini), dar nu și o ediție com
pletă din „Operele" lui Sha- 
kespeA-e apărute în româ
nește. Sau toate traducerile 
din L. N. Tolstoi sau Cehov.

■ De altfel, o ultimă răbufnire 
a practicii expedierilor de la 
„centru" s-a înregistrat la 
Colectura județeană Argeș. 
Probabil tot sub teroarea pla
nului, aceasta a remis bi
bliotecii din Topoloveni un 
stoc apreciabil de cărți, la 
sfîrșitul 
ficiarul" 
mim cu
așa) nu solicitase cărțile res
pective. Și de ce ar fi făcut-o? 
El le avea, deja, în raft, în
tr-un număr de exemplare 
mai mult decît suficient. „Ca
doul" — pe banii destinataru
lui — ni se pare abuziv. Și 
dacă, eu suma de două mii 
lei anual, pe care o primea 
fosta bibliotecă comunală, nu 
se puteau efectua prea multe 
„amabilități" de genul acesta, 
cei șaisprezece mii lei afectați 
actualei biblioteci orășenești

din 
Argeș.

Topoloveni, 
Ale cărei

anului 1969. „Bene- 
(trebuie să-l nu- 
multă indulgență

le-ar putea multiplica,, consi
derabil. numărul. în conclu
zie, pledăm pentru respecta
rea solicitărilor bibliotecarilor 
competenți, care cunosc bine 
inventarul bibliotecii și pre
ferințele cititorilor. Căci, dacă 
lectura („patima din raft") a 
devenit un viciu nepedpsit, 
un viciu nobil, tot nobilă tre
buie să fie și strădania fac
torilor responsabili de a veni 
în întîmpinarea ' acesteia cu 
tot ce a produs mai valoros 
omenirea în planul frumo
sului artistic. Și, de aseme
nea, cu tot ce este mai va
loros în creația 
rană românească 
versală. Cu tot 
face pe muncitor,
intelectual, contemporan 
vremea lui. Efort pe care O- 
limpia Gligor din Mădăras 
(ca să ne limităm la un sin
gur exemplu) îl depune cu pri
sosință. în afara cărților 
de literatură beletristică, so- 
cial-politică, agrotehnică, ști
ințifică sau tehnică, ea 
pune la dispoziția cititorilor 
colecțiile la z; ale unui număr 
de 21 ziare și reviste. Printre 
acestea din urmă : 
„Contemporanul", 
literară"

contempo- 
sau uni- 

ce-1 poate 
țăran sau 

cu

„Familia", 
„România 

ș.a. Este explicabil, 
astfel, și faptul că, la Mădă
ras, nu există cărți nerestitui
te la vreme. Se poate spune 
că, astfel, se asigură în con
diții optime circulația cărți
lor existente în bibliote
cile publice. Ș'i, prin aceasta, 
drumul către cultură atrage 
tot mai mulți oameni.

(Urmare din pag. I)

Prea mic pentru un război
atit de mare“

(Urmare din pag. I)

intenție de „infailibilitate". 
Nu cred, deci, că numai eu pot 
avea dreptate, cred că și dv, 
cititorii, puteți avea drepta
te în măsura în care puteți 
argumenta un alt punct de 
vedere. Astăzi nu fac decît 
să recomand un film „Prea 
mic pentru un război atit de 
mare", film al unuia din
tre cei mai tineri regizori ro
mâni : Radu Gabrea. Deci îl 
recomand pentru că mi-a 
plăcut ; vreau să arăt pentru 
ce, ferindu-mă bineînțeles de 
a-1 povesti. Vă las dv. plăce
rea de a nri-1 povesti.

Primul film de lung me
traj al Iui Radii Gabrea îl a- 
firmă pe acesta ca fiind ini
țiat pe deplin în complicate- 
ie tehnici regizorale. Spre 
deosebire de regizori care 
s-au făcut cunoscuți mai 
mult prin eșecuri și mai pu
țin prin realizări cinemato
grafice. Radu Gabrea impre
sionează mai ales prin sigu
ranța cu care știe, deși „de
butant", să facă fiim. Sînt în 
filmul lui secvențe de o 
mare frumusețe și dacă ar fi 
să numesc cîteva, atunci 
„poza" de la Castel și lapi
darea soldatului neamț sînt 
de neuitat. Regizorul are un

simț plastic cu totul ieșit din 
comun. Sigur, filmul are fi
suri, dar acestea sînt dintr-a- 
celea care, din nefericire, 
sint ușor de recunoscut în 
producția noastră cinemato
grafică : post-sincronul, ac
tori care joacă teatru cind 
sînt filmați, scenariul frag
mentat de intervenții de mo
ment, sinibolisme naive și 
altele. Meritoriu este însă e- 
fortul ambițios al lui Radu 
Gabrea de a face un film de
monstrativ, un „film pano
plie", in care colecționează 
cu dezinvoltură cele mai di
ferite tehnici cinematografi
ce. Dintr-acestea, sincroniza
rea cu documentarul de arhi
vă este impresionantă, dife
rențierile dintre pelicule 
fiind aproape insesizabile. 
Narațiunea propriu-zisă este 
fragmentată, micul erou fiind 
funcțional liantul unor în- 
timpiări deosebite petrecute 
in timpul ultimului război 
mondial. Privit din perspec
tiva celui „prea mic“ războ
iul apare în toată cruzimea 
sa absurdă, de neînțeles 
„prea mare", nu numai pen
tru copilul de trupă pe care 
atirnă hainele soldățești, ci 
și pentru cei din jurul său, 
care îl fac.

S-au relevat însă în discuțiile 
purtate cu prilejul anchetei o 
serie de aspecte intolerabile, 
care formează spinoasa proble
mă a dormitoarelor, și de care 
cele două scrisori pomenesc din 
fugă, ha fața locului am con
statat că „gradul de confort" 
este în directă legătură cu felul 
în care înțeleg tinerii să-și gos
podărească dormitoarele, cum 
înțeleg să-și asigure liniștea și 
curățenia necesare unei am
bianțe plăcute și odihnitoare. 
Și concluziile nu sînt de natu
ră să-i absolve pe tineri, cel pu
țin pe unii dintre aceștia, de 
vina pe care o poartă în con
figurarea a ceea ce spuneam că 
a devenit problema dormitoare
lor. Și acum faptele :

Majoritatea dormitoarelor ca
pătă, la scurt timp, după ce se 
face curățenie, aspect de casă a 
nimănui, unde fiecare face ce 
vrea. Tineri care se culcă în 
salopete murdare de ulei pă
țind așternutul încălțați. arun- 
cînd pe jos de la cutii de con
serve, pînă la mucuri de țigară, 
tot ce se poate arunca. Li s-a 
aranjat o sală de mese : a fost 
transformată în tripou unde 
barbutul se joacă, prin rotație, 
24 de ore din 24. Evident, nu
mărul tinerilor care se „ocupă" 
cu așa ceva este redus, nu de 
trecut cu vederea, însă.

A trebuit să fie transformată, 
sala de mese, în magazie pen
tru a pune capăt acestor jocuri 
„nevinovate" la care se pierdeau 
și se cîștigau salarii întregi, 
haine, lenjerie etc., scandalurile 
nelipsind din programul aces
tei „săli de lucru", cum au nu
mit-o „băieții". S-au produs 
adevărate acte de vandalism cu 
participarea, însă, a unor oas
peți permanenți, cum vom ve
dea : mese deteriorate, scaune 
rupte, toate însumînd „recuzita" 
cu care eroii, mulți la număr, 
s au înfruntat în bătăi aprige,

Tele -hochei
ON MAK EWMENT SPOW U T.V 

CAMPIONATUL 
MONDIAL

VA OFERĂ ÎNTREAGA DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI:

— De la 13 la 23 februarie 1970, 
transmisie de la Galați,

— De la 24 februarie la 5 martie 
B, transmisie de la București.

meciurile din grupa C,

1970, meciurile

multicanal cu

din grupa

diagonalaTelevizorul „Venus", receptor 
ecranului de 47 cm,, are două calități esențiale :

— Valoarea sa tehnică, cu o mare stabilitate în
re, imagine și sunet;

— linia sa estetică, modernă.
— Prețul este de 3 400 lei. Se poate cumpăra și cu plata 

in 12—18 rate lunare, cu un aconto între 510—650 lei.

funcționa-

Școala și
i ■>

(Urmare din pag. I)

con-

cultivarea valorilor

nu o dată. în dormitoarele date 
în folosință anul trecut au fost 
sparte, așa, „din fugă", 42 . de 
tuburi de neon. Lista actelor de 
vandalism poate continua dar 
ne oprim aici, considerînd că 
sînt elocvente pentru a ilustra 
fără drept de apel ce înțeleg 
unii tineri, prin ideea de cură
țenie, avut obștesc.

Vom continua cu altă listă. 
La fel de elocventă pentru a 
descifra „misterele" care au 
născut spinoasa problemă ador
mitoarelor. Vom începe prin a 
arăta că la dormitoare locuiesc 
nu numai tineri din uzină, con
form unei repartiții, ci și cine 
vrea. Adică dacă cineva (înțele-

tinerii care lucrează în uzină, 
nu pot face nimic. Am crezut 
că pe undeva, acest nu pot face 
nimic încearcă să drapeze lipsa 
de interes, condamnabilă, a ad
ministrației uzinei, a tinerilor 
de a stîrpi din rădăcini pe hu
ligani. Am crezut. Pentru că 
simpla relatare a cîtorva dintre 
acțiunile huliganilor, care locu
iesc aici, este de natură să ae 
înghețe sîngele în vine.

Albu Șt. loan, FOST anga
jat al uzinei care doarme deci 
clandestin — clandestin însem- 
nînd, de fapt „oficial" — aduce 
femei în dormitor, vine beat, 
distruge „tot ce vede în fața 
ochilor" ; acesta împreună cu

Se discută adesea despre 
ceptul de valoare în cultură și 
accepția diferă de la un preopi
nent la altul. Mulți acordă ter
menului o semnificație limită, is
torică, susținînd deci perisabilita
tea sa, ca un rezultat al legii mu
tației valorilor, cum a numit-o 
Eugen Lovinescu. Conform aces
tei teze, dată fiind evoluția sen
sibilității umane și a gustului în 
raport cu contextul artistic și in
telectual, precum și în raport cu 
etapele civilizației, cu sporul de 
cunoștințe sau chiar de confort, 
vechea cultură trebuie privită cu 
o anume indulgență, cu o condes
cendență mai degrabă protocola
ră. Ar exista, deci, de la început, 
un soi de conformism tacit, care 
elifnină criteriul principiului cri- 

' tic și care face ca vechile produ
se ale culturii umane să fie pri
vite ca niște obiecte de muzeu, 
ceea ce ar demonstra, pînă la 
urmă, spre orgoliul nostru (care 
este al fiecărei generații) culmi
le spirituale la care am ajuns în 
raport cu cei dinaintea noastră. 
O asemenea concluzie rezultă din 
absolutizarea, din extensia nedi
ferențiată a noțiunii de progres 
în toate ramurile de activitate : 
dacă am progresat în știință, în 
tehnică, în confort, în organizarea 
socială, înseamnă că automat, am 
evoluat și în domeniul sensibili
tății, al artei și culturii. Se creea
ză, într-un fel, mentalitatea unui 
fel de panevoluționism, invocîn- 
du-se, adesea, în sprijinul acestei 
concluzii, legea marxistă a inter
dependenței și integrării fenome
nelor, dar ignorîndu-se faptul ele
mentar că marxismul prevede ca 
această lege să fie întregită cu 
cea a specificității fenomenelor, 
încă o eroare ce se produce 
frecvent în judecarea fapteloi 
culturale ale trecutului constă în 
asimilarea noțiunilor de gust,

adevăr și valoare, primele două 
devenind, în mod obligatoriu, 
criterii de valorificare estetică. 
Evident că, din spirit de șicană, 
dar și din convingeri mai adinei, 
putem să contestăm chiar capo
dopere. Lovinescu găsea nu
meroase inadvertențe de natură 
psihologică sau istorică în teatrul 
lui Shakespeare și în poemele 
homerice și, fără a ajunge tex
tual la concluzii minimalizatoare, 
trezea un sentiment de scepticism 
cu privire la ideea perenității.

Oricum, dacă vom aplica me
canic legea evoluționismului în 
artă, vom ajunge ușor la conclu
zia că orice scriitor contemporan 
ar fi superior lui Homer sau 
Dante, ceea ce constituie o eroa
re evidentă și ridicolă. Se pare 
că în artă omul a izbutit să dea 
dintru început măsura maximă a 
posibilităților sale. Disponibilită
țile de sensibilitate și capacitatea 
spirituală s-au manifestat plenar 
din antichitatea îndepărtată pînă 
astăzi și este instructiv să 
constatăm că, spre pildă, dacă 
în domeniul tehnic evoluția 
omului este miraculoasă, în cel 
al artelor titanii antichității sau 
renașterii rămîn niște modele 
permanente la care spiritul nostru 
se raportează mereu și va zăbovi 
mereu cu aceeași venerație și 
îneîntare. Am revizitat de curînd 
muzeul Louvre, acest sanctuar al 
artei tuturor timpurilor și am 
constatat încă o dată un fapt 
cănria-i atribui profunde semnifi
cații : cea mai mare mulțime de 
vizitatori am întîlnit-o, de fieca
re dată, la două vechi capodope
re : Venus din Milo și Gioconda. 
Aici este un permanent pelerinaj, 
trebuie să aștepți minute întregi 
într-o desăvîrșită tăcere pentru 
a avea imensul privilegiu de a le 
contempla. Nu este, nici pe de
parte, vorba de o curiozitate de 
vizitator al unor obiecte de mu
zeu, ci un adînc omagiu, mani-

festat nu de puține ori prin ex
taz, adus geniului uman. Să ne 
referim și la alte fapte ale cul
turii. Este știut că cei mai citiți 
scriitori sînt clasicii, tirajele ope
relor lor sînt în toată lumea 
cele mai mari, iar în muzică au
diența cea mai mare o au, pe 
mai departe, Bach, Mozart, 
Beethoven. Nimeni nu mai cum
pără, să spunem, un autovehicul 
de acum cîteva decenii pentru că 
nu mai răspunde cerințelor de 
azi, dar își procură în mod cu
rent cărți scrise cu secole în 
urmă pentru că răspund mereu 
dezideratelor spirituale.

Din cele de mai sus nu rezul
tă, evident, că tot ceea ce s-a 
creat în cultură înainte de noi 
își păstrează intactă valoarea. 
Istoria culturii a reținut, dintr-o 
mulțime imensă de autori, un 
număr restrîns și anume pe cei 
care au izbutit să înalțe gîndirea 
și sensibilitatea pe culmile cele 
mai înalte, să dea expresia cea 
mai deplină disponibilităților 
creatoare ale omului. S-a produs 
în istorie o severă selecție a va
lorilor care, pentru omul contem
poran, are o importanță exempla
ră considerabilă, căci această se
lecție poate, prin sine însăși, 
stabili concluzii extrem de utile 
pentru orice creator contempo
ran. Se pune, evident, întrebarea 
capitală, în ce constă secretul 
capodoperelor, cărui fapt, cărui 
miracol se datorează rezistența 
lor seculară și milenară, capaci
tatea lor permanentă de a ne 
emoționa ? Firește, pe această 

dezbaterea poate. da, și a 
naștere la tomuri și trata- 
ca în orice domeniu, n-au 
controversele. Se desprind 
din toate aceste cercetări, 

concluzii fundamentale

dulap cu tîrnăcopul pentru a 
mai „ciupi" ceva și de acolo. 
L-a amenințat pe administrator 
cu cuțitul. în aceste condiții tre
buie să se odihnească tinerii 
care vin din schimb sau pleacă: 
aceștia la rîndul lor nu pot da 
randamentul cerut în produc
ție. Și atunci cînd cineva pro
testează, i se atrage „atenția" în 
așa fel îneît ori pleacă, de fri
că, pentru totdeauna de la dor
mitoare ori renunță să mai 
cîrtească.

S-ar părea că înscriem aici 
fapte și întîmplări pe care nu
mai fantezia bolnavă a unui 
scenarist de filme negre le poa
te scorni. Veți spune că este

HULIGANII
gefi prin aceasta un huligan sau 
un pierde-vară) din Brăila vine 
la Brașov, problema locuinței 
iese din discuție, trebuie să afle 
doar unde sînt dormitoarele. 
Pentru că în rest e simplu : 
vine și doarme, fără să-1 de
ranjeze nimeni. Și chiar dacă-1 
deranjează „nu face nimic", 
omul se întoarce pe partea cea
laltă și își continuă somnul. 
Astfel, cîțiva indivizi din aceas
tă faună au ajuns stăpînii dor
mitoarelor prin metode de te
roare din care nu lipsesc a- 
menințările („te tai" nefiind 
pentru eț o figură țje stil) fă- 
cînd imposibilă viața tinerilor 
care locuiesc aici. S-au aciuat 
la aceste dormitoare de cîteva 
luni, de un an sau 
indivizi dubioși pe 
meni din cei chemați să o 
facă nu-i cercetează, nu-i în
treabă așa, la o adică, cu ce se 
mai ocupă,, ce fac? Ni ' s-a 
spus că cei de la dormitoare,

de doi. 
care ni-

Pandrea Moise, care stă clan- 
destin-oficial de doi ani în dor
mitorul 16 (se știe și patul ; 
„Pandrea are patu’ lui și ni
meni nu îndrăznește să-1 mute, 
nici măcar cu —un centimetru" 
ne spunea un tînăr), deci Albu 
și Pandrea au bătut cu pumna
lele și cuțitele dormitorul 16. 
Clisu Claudiu, căruia i s-a des
făcut contractul de muncă, își 
aduce în dormitor concubina pe 
care la control o ascunde în 
dulap (se știe și asta !!!): Manea 
Gheorghe, a stat — adică a lo- 

. cuit — într-un dormitor comun 
cu nevasta. Cleiu Veneamin 
vine beat și bate, „am eu plă
cerea asta, să bat", Carp, ce
lebrul Carp, huligan de „mare 
notorietate" în Brașov a venit 
cu gașca sa — se știe că are și 
gașcă 1 — la dormitoare, au 

-bătut cîțiva tineri, sub amenin
țarea cuțitelor, i-au pus să-și 
scoată banii pe care i-au luat 
Carp și „băieții", au spart un

absolut imposibil să se întîm- 
ple așa ceva fără ca nimeni să 
intervină, să curme aceste fapte 
cu totul ieșite din comun. Se 
întîmplă și nu undeva în pus
tiu sau în vreun fel de „Codri 
ai Vlăsiei" ci în plin oraș, la 
Brașov. S-au făcut încercări 
din partea administrației fabri
cii, a tinerilor de a se asana 
acest viespar : s-au efectua' 
controale, de cîteva ori unii 
din huligani au fost duși la mi
liție. A doua zi s-au întors și 
au rîs în nas celor care „au 
crezut că noi vom păți ceva" 
și au trecut de la amenințări la 
acțiune : ultima victimă — ad
ministratorul dormitoarelor. Ti
nerii spun că dacă ar încerca 
să le răspundă cu aceeași mo
nedă ar risca să 
cu acești indivizi 
găști ; or. nimeni 
așa ceva.

Am di1 ’ișt la 
de miliție al municipiului Brâ-

se întîlneascâ 
înhăitați în 

nu-și dorește

Inspectoratul

șov. Uzina a trimis aici adrese 
(ultimele două în luna noiem
brie anul trecut) prin care se 
solicita ajutorul, intervenția or
ganelor de miliție. Activitatea 
huliganilor cum spuneam, cu
prinde acum și alte zone în 
care tinerii, dar mai ales tine
rele, sînt acostate, li se iau po
șetele, banii, sau sînt bătute. 
Intre uzină și stația de autobuz, 
pe o distanță de cîteva sute de 
metri se circulă numai 
puri de teama acestor 
S-a cerut ca miliția sâ trimită 
patrule pe aici pentru a-i prin
de. S-a cerut, de asemenea, ca 
măcar în zilele de salariu mili
ția să întreprindă vizite la dor
mitoare pentru a prinde și a- 
resta acești indivizi. Pînă la 
'data la care am discutat noi, 
23 ianuarie, nu se răspunsese 
acestor adrese, nu se luase în 
mod special nici o măsură.

Sigur, o mare parte din vină 
pentru neregularitățile de la 
dormitoare revin și unor tineri 
de aici care nu numai că sînt 
lipsiți de orice opinie privind 
modul cum trebuie să se com
porte într-un colectiv, dar ei 
înșiși participă la mizeria și de
bandada de la dormitoare, mur
dărind, rupînd, stricînd mese, 
scaune paturi, jucînd barbut 
etc. După cum lipsa unei acti
vități educaționale în rîndul a- 
cestor tineri se datorează comi
tetului U.T.C. pe uzină care nu 
a făcut nici pe departe totul în 
această direcție.

Dar tinerii, în condițiile des
crise mai sus. nu pot face sin
guri „curățenie" în rîndul hu- 
liganlor. Datoria aceasta revine 
și organelor de ordine și în pri
mul rînd miliției municipiului. 
Acest focar de infractori, cura 
l-au numit tovarășii de la mili
ție, trebuie asanat în cel mai 
scurt timp și măsurile cu cei 
care au comis asemenea acte 
de huliganism se cer exem
plare.

Așteptăm măsurile de rigoa
re, promițând cititorilor ,că vom 
reveni pentru a-i anunța ce 
anume s-a întreprins.

în gru- 
tîlhari.

temă 
a dat 
te și, 
lipsit 
însă 
cîteva 
comune, cîteva consensuri unani
me. Vom reține, dintre acestea, 
pe cele în legătură cu un factor 
conștient și anume cu atitudinea 
creatorilor față de realitatea în
conjurătoare. Totdeauna geniile 
au fost legate de vremea lor, din 
ea și-au extras sursele inspira
toare, ambiția lor a fost să dea 
valoare prototipică, sempitemă, 
faptelor și oamenilor 
porani. I ' 
urmare, rezultatul observației di
recte, chiar dacă, să spunem ca 
în cazul lui Dante, ea pare că 
transcede realitatea, aceasta este 
numai o aparență. Artiștii mari 
au fost și sînt creatori de viață 
și viața nu poate fi creată decît 
prin contemplarea ei vie și direc
tă. Balzac, se știe, se mîndrea cu 
titlul de „notar" al societății sale, 
înregistratorul ei fidel. Din aceas
tă apetență pentru realitatea con
temporană desprindem o altă 
particularitate a capodoperelor, 
anume umanismul lor, preocupa
rea pentru substanța umană. 
Evident, realitatea e diversă, in
vadată uneori de probleme mi
nore care pot ispiti pe artiști, dar 
spiritul lor trebuie să vegheze 
pentru ca în artă să nu pătrundă 
decît marile probleme legate de 
om, de destinul său în univers. 
Dragostea pentru om, în iposta
zele lui sublime, se va împleti 
cu respingerea faptelor ignobile, 
iubirea și ura, entuziasmul și 
scepticismul, generozitatea și e- 
goismul vor fi catalizate de pa
siunea pentru om care asigură 
perenitatea artei majore a tuturor 
timpurilor. Realismul și umanis
mul asigură, amîndouă. monu
mentalitatea, înțeleasă în sensul 
horațian al durabilității eterne: 
„Exegi monumentum, aere pere- 
nius“... Școala, aspirînd să difu
zeze valorile, va cultiva, înainte 
de orice, operele monumentale, 
pe care scurgerea implacabilă a 
vremii nu numai că nu le-a de
gradat ci, dimpotrivă, le-a asi
gurat acea autoritate estetică și 
morală spre care spiritul nostru 
va năzui de-a pururea.

contem-
Marea operă este, prin
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In noaptea de luni spre marți forțele patriotice din Viet
namul de sud au supus unor atacuri cu mortiere și rachete 
30 de obiective americano-saigoneze situate în diferite 're
giuni ale țării.

sudvietnamezi

Japoma a hotarît semnarea

Declarația guvernului japonez
să3. — Corespondentul 

FI. Țuiu, transmite : 
a avut loc o reuniune

Numeroase obiective 
atacate de patrioții

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului S.U.A. la Saigon 
a declarat că nouă din atacurile 
amintite au produs pagube în
semnate instalațiilor militare a- 
mericane, fără a preciza numărul 
morților și răniților. Pe de altă

Ziarul „Nhan Dan“ 
blicat un editorial în 
se relevă importanța 
lirii, acum 20 de ani, 
lațiilor diplomatice
tre Republica Socialistă 
România și R. D. Vietnam.

în articol' se subliniază, 
printre altele, că rezoluția 
Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân și cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu re
afirmă cu vigoare solidari
tatea și sprijinul deplin al 
României socialiste față de 
cauza eroică a poporului 
vitenamez.

parte, același purtător de 'cuvânt 
a arătat că un convoi militar a- 
merican a căzut într-o ambusca
dă organizată de patrioți la nu
mai 16 km. de Saigon. Convoiul, 
format din 20 de vehicule mili
tare, și care transporta muniții 
destinate unei unități americane, 
a fost nevoit să 'se reîntoarcă la 
Saigon suferind pierderi în oa
meni și materiale.

Potrivit unui bilanț 
zoriu al ' 
în luna 
agenția 
forțele 
nameze 
de vehicule blindate ameri
cane, au doborî t sau au dis
trus la sol aproape 100 de a- 
parate de zbor și au scufundat 
zece nave militare fluviale. 
Mat multe piese de artilerie 
au fost, de asemenea, distruse 
sau avariate. Pierderile în oa
meni suferite de trupele ame
ricano-saigoneze au fost deo
sebit de ridicate.

provi- 
luptelor desfășurate 
ianuarie, difuzat de 
de presă Eliberarea, 
patriotice

au nimicit peste 400

Festivitatea

de la

Moscova

LA ANIVERSAREA ‘TRATATULUI

A ROMANO-SOVIETIC

DIN ÎNSEMNĂRILE
REPORTERILOR NOȘTRI

R. D. GERMANĂ. — Imagine 
de la Fabrica pentru echipa

ment chimic din Stassfurt

Tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare

TN ACEST NUMĂR INAUGURĂM O NOUA 
RUBRICĂ CONSACRATĂ ORGANIZAȚIILOR 
DE TINERET DIN LUMEA ÎNTREAGA : PANO
RAMIC. PRIN MODALITĂȚI PUBLICISTICE DI
FERITE — DE LA INTERVIU SI REPORTAJ PÎNÂ 
LA DOCUMENTAR ------ -- ----------- ------------— VOM ÎNCERCA SĂ PRE-

ZENTĂM CITITORILOR LIN TABLOU AL PREO
CUPĂRILOR DIFERITELOR ORGANIZAȚII DE 
TINERET, AL ORIENTĂRILOR CARE SE AFIRMĂ 
ÎN MIȘCAREA MONDIALĂ A TINEREI GE
NERAȚII.

Preocupări actuale
Federației Tineretului

pe întreaga Indie
La sfirșitul lunii 

1969 s-au desfășurat 
Delhi lucrările celei de 
Conferințe Naționale a 
rației Tineretului pe 
Indie (A.I.Y.F.). A.I.Y.F; joacă 
un rol important în mișcarea 
de tineret din India, caracteri
zată, ca de altfel întreaga miș
care politică indiană, de exis
tența unui mare număr de or
ganizații care-și desfășoară ac
tivitatea în rindul tinerei gene
rații. Dintre acestea, unele au o 
bază largă in masa tineretului, 
fiind organizate pe verticală 
pînă la nivel național, iar al
tele activează numai la nivelul 
unuț stat sau al cîtorva state.

La recenta Conferință națio
nală a A.I.Y.F. au participat, 
pe lingă cei aproximativ 300 de
legați indieni și reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din 
Bulgaria, Ceylon. R.D.G., Mon
golia, Nepal, U.R.S.S., România, 
Vietnamul de sud ca și ai 
F.M.T.D. și U.I.S.

Conferința și-a desfășurat lu
crările intr-un moment în care 
India este confruntată cu com
plexe probleme politico-sociale. 
Viața politică este dominată de 
înfruntarea dintre forțele pro
gresiste și cele conservatoare, 
înfruntare decisivă pentru ori
entarea de viitor a țării. Nu 
este vorba doar de opțiunea 
într-o problemă sau alta, ci de 
viziunea de ansamblu a drumu
lui pe care India trebuie să-l 
parcurgă în anii care urmează. 
In mod deosebit se manifestă 
preocupări pentru problemele 
economiei. Țara a reușit să ob
țină o seamă de evi
dente progrese. înlăturarea îna
poierii moștenite de ia îndelun
gata perioadă colonială repre
zintă, însă, un proces complex, 
în curs de desfășurare. Pașii 
înainte sînt cerți dar dificul
tățile economice persistă, agra
vate de structuri anacronice ce 
amplifică contrastele sociale. în 
aceste condiții se impune ideea 
unor revizuiri profunde în do
meniul economiei care să țină 
seama de interesele maselor 
populare.

Conferința a fost salutată de 
S. Dange, secretarul general al 
Partidului Comunist, care in 
cuvîntul său s-a referit la ne
cesitatea construirii orînduirii 
socialiste în India, singura în 
măsură să asigure îmbunătăți
rea condițiilor de trai materi
ale și spirituale ale poporului. 
El a chemat tineretul indian 
să-și intensifice lupta pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Participanții la discuții, ca și 
raportul C. E. al A.I.Y.F., au 
scos în evidență că una din cele 
mai dificile probleme căreia 
trebuie să-i facă față tineretul 
indian este aceea a șomajului. 
Dacă la începutul anului 1968 
existau în rîndul tinerei gene
rații indiene circa 13 000 000 de 
șomeri, se apreciază că pînă în 
1974 șomajul va cuprinde peste 
20 000 000 de tineri. A.I.Y.F. a 
organizat mai multe campanii 
de luptă împotriva șomajului, 
precum și demonstrații, mitin
guri cu scopul de a atrage aten
ția parlamentului și opiniei pu
blica indiene asupra acestei

decembrie 
la New 
a IV-a 

Fede- 
Intrega

apasăprobleme grave care 
asupra tineretului.

Din raportul prezentat, 
din luările de cuvînt, a reieșit 
că în ultimul timp s-a intensi
ficat lupta tinerei generații îm
potriva șomajului, exploatării, a 
privilegiilor de castă, obscuran
tismului, analfabetismului, pen
tru drepturi și libertăți demo
cratice.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată rolului și sarcinilor 
A.I.Y.F. în condițiile noii situ
ații politice din India. După 
cum se știe, după alegerile ge
nerale din 1967, Partidul Con-

ca și

turale și sportive, a organizării 
unor cercuri de studii, a atra
gerii tineretului la viața politică 
a țării.

Toți participanții au fost de 
acord că este necesar să se con
solideze influența A.I.Y.F. 
rindul tinerilor 
țărani și a 
prin elaborarea 
unor programe 
adecvate intereselor și 
țiilor acestor categorii de tine
ret. Se preconizează ca prin 
intensificarea activității A.I.Y.F. 
în rîndul acestor categorii de 
tineri, numărul membrilor

in 
muncitori, 

tinerelor fete, 
și realizarea 
de activitate 

aspira-

TOKIO
Agerpres, 
La Tokio .. _. 
a guvernului japonez, în cadrul 
căreia s-a hotărît semnarea de 
către .Japonia a Tratatului de 
neproliferare a armelor nuclea
re. Ambasadorii Japoniei la 
Moscova, Washington și Londra 
au primit instrucțiuni să sem
neze marți sau miercuri trata
tul.

In același timp, guvernul ja
ponez a dat publicității o de
clarație în care apreciază că 
eficiența tratatului va crește 
paralel cu sporirea numărului 
statelor care îl vor semna. „Gu
vernul japonez își exprimă în
deosebi speranța că guvernele 
Franței și R. P. Chineze, care 
posedă arme nucleare, vor adera 
ia tratat".

Declarația subliniază impor
tanța prevederii existente în 
preambulul tratatului privind 
angajamentul statelor de a se 
abține în relațiile internațio
nale de la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea forței îm
potriva integrității teritoriale 
sau independenței politice a 
oricărui stat. în legătură cu 
aceasta, guvernul japonez rele
vă din nou că „statele nucleare 
au obligația de a nu recurge la 
folosirea armelor nucleare sau 
la amenințarea cu folosirea a- 
cestor arme împotriva țărilor 
nenucleare". El acordă, de ase
menea, o importanță deosebită 
angajamentelor S.U.A., Angliei 
și U.R.S.S. de a cere imediat

Consiliului de Securitate 
acorde asistență, potrivit Car
tei O.N.U., unei țări nenuclea
re, victimă a unei agresiuni în 
care au fost utilizate astfel de 
arme.

Totodată, în declarație se re
levă că tratatul „nu trebuie să 
îngrădească sub nici o formă 
statele nenucleare în cercetările 
efectuate pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice 
și nici în ceea ce privește coo
perarea lor în acest1 domeniu. 
Tratatul, pe de altă parte, nu 
trebuie să le supună unui tra
tament discriminatoriu". Toa>- 
te aceste probleme, se arată în 
declarație, vor fi luate în con
siderare în momentul ratificării 
tratatului. Intre timp. Japonia 
va acorda o atenție deosebită 
desfășurării negocierilor pri
vind dezarmarea și progresele 
realizate în aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate pri
vind securitatea statelor care 
nu posedă arma nucleară. Ja
ponia, se menționează în docu
ment, a luat notă că tratatul 
prevede dreptul fiecărui stat de 
a se retrage din tratat dacă 
apreciază că evenimente extra
ordinare pun în pericol intere
sele naționale proprii.

Cu prilejul împlinirii a 22 de 
ani de la semnarea tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniu
nea Sovietică, la Casa prieteniei 
cu popoarele din țările străine a 
avut loc marți o seară festivă.

Au participat L. F. Iliciov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
ai conducerii Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, ai con
ducerii centrale a asociației 
de prietenie sovieto-române 
(A.P.S.R), ai vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii din 
Moscova.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei române.

Adunarea a fost deschisă de 
G. G. Sotnikov, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 

. Asociației de prietenie sovieto- 
române, locțiitor al ministrului 
industriei constructoare de mașini 
grele, de transport și energetice 
al U.R.S.S.

Despre semnificația tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre cele două 
țări a vorbit prof. dr. I. P. Olei
nik, membru al conducerii centra
le a A.P.S.R.

A luat cuvîntul ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Teodor^ Mari
nescu.

In încheiere, a avut loc un 
program artistic.

o MINISTRUL de externe 
al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen, a făcut cunoscut că invi
tația adresată de guvernul 
finlandez unui număr de 35 
de țări de a participa la Hel
sinki la conferința în proble
ma securității europene a fost 
întîmpinată pozitiv. Do-ar pa
tru țări nu au răspuns încă 
acestei invitații. Franța și Ita
lia au dat un răspuns provi
zoriu, urmjnd să trimită ulte
rior răspunsul lor definitiv. O 
invitație similară a fost adre
sată de guvernul finlandez și 
Statelor Unite ale Americii. 
Răspunsul oral care s-a pri
mit „nu este negativ", a pre
cizat ministrul.

Mesajul președintelui Nixon

î

Noi incidente 
în Orientul

proiect
buget antiinflaționist44

Se împlinesc 22 de ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică, eveniment 
de seamă în istoria relațiilor dintre cele două țări. 
Anii care s-au scurs de la încheierea Tratatului au 
constituit o perioadă rodnică în dezvoltarea co
laborării economice, tehnico-științifice și culturale, 
a prieteniei dintre popoarele român și sovietic.

Cu acest prilej publicăm însemnările a doi din 
reporterii noștri care au efectuat vizite în U.R.S.S.

„Donbasul 
de zahăr"

Vizitez școala-internat ce 
poartă numele primului cosmo
naut luri Gagarin, cu un sen
timent de curiozitate abia stă- 
pînită. La comitetul regional de 
comsomol 
tar jinuse 
pre elevii 
în orașul 
Reținusem 
tul că ea funcționează din 1961 
— anul inaugurării zborurilbr 
spațiale de către om — și că 
numără în prezent peste 700 de 
elevi.

— Școala în care vă aflați, 
ne întîmpină profesoara Cleo
patra Ivanovna Novacova — 
distinsă cu titlul de profesor e- 
merit chiar în ziua vizitei noas
tre — se bucură de o bună re
putație în pregătirea, în edu
carea elevilor săi. S-a creat 
tradiția, în afară de aceasta, ca 
în timpul For liber copiii să facă 
ceva util, să realizeze lucruri 
de natură să le întregească e- 
ducația. Dar mai bine poftiți în 
muzeul școlar !

Noua noastră cunoștință, La
risa Vasiliuc, este chiar preșe
dintele consiliului muzeului și 
se oferă să ne servească drept 
ghid în sălile care adăpostesc 
rodul inventivității, al îndemî- 
nării elevilor, săli transformate 
simultan în mijloace de instrui
re, cele 12 secții ale muzeului 
fiind tot atîtea locuri unde lec
ția de școală poate fi comple
tată, adîncită. lată cabinetele 
de fizică și chimie, cele de în
vățare a limbii ruse și limbii 
engleze. O cameră este rezer
vată istoriei orașului Vinița 
de-a lungul a 600 de ani de e- 
xistență, punctînd în mod deo
sebit anii celor trei revoluții de 
la începutul acestui veac. O bo
gată colecție privind bogățiile 
subsolului, expoziția numisma
tică ca și numeroase alte date 
de sinteză sugerează plastic 
geografia locurilor, readuc la 
lumină amprente ale istoriei pe 
efigia ținutului supranumit de

Vinița, primul secre- 
sâ-mi vorbească des- 
acestei școli situată 
reședință a| regiunii, 
atunci doar amănun-

de sinteză sugerează p 
geografia locurilor, readu 
lumină an

Demonstrație a tinerilor indieni

greșului a pierdut controlul în 
9 din cele 17 state indiene. Vic
torii însemnate au realizat for
țele progresiste care au cîștigat 
numeroase locuri în Parlamen
tul național și în parlamentele 
unor state, reușind să dețină 
majoritatea în guvernele din 
statul Kerala și Bengalul de 
Vest. In prezent, nici un partid 
politic nu deține majoritatea 
în parlament. Această situație 
determină intensificarea lup
tei forțelor progresiste în ve
derea realizării unor transfor
mări economice și politice de 
profunzime.

In acest context, participanții 
la cea de a IV-a Conferință 
Națională a A.I.Y.F. au scos în 
evidență necesitatea consoli
dării din punct de vedere or
ganizatoric a A.I.Y.F., astfel 
îneît aceasta să devină „mai 
disciplinată și mai unită". S-a 
menționat că actuala structură 
federală nu mai este adecvată 
sarcinilor prezente ale organi
zației. propunîndu-se elabora
rea unei structuri unitare, pe 
baza centralismului democratic. 
Conferința a decis, în acest 
sens, constituirea unei comisii 
care să studieze actuala Con
stituție a A.I.Y.F. și să facă 
propuneri de îmbunătățire a ei.

Accentuîndu-se importanța 
întăririi organizațiilor de bază, 
ca nucleu de mobilizare a tine
retului la luptă. Conferința Na
țională a A.I.Y.F. a insistat asu
pra necesității vitalizării aces
tora, a elaborării și realizării 
unor programe de activități cul-

A.I.Y.F. să crească 
sfirșitul anului 1 
500 000, cît există în prezent, 
1 000 000. In vederea realizării 
acestui țel, în următoarele luni 
se vor organiza „Convențiile pe 
întreaga Indie ale tinerilor 
muncitori, ale tinerilor țărani 
și ale tinerelor fete", din care se 
vor constitui ulterior organiza
ții permanente.

Conferința a elaborat și pro
gramul viitor de activitate al 
A.I.Y.F. Federația Tineretului 
pe întreaga Indie va organiza 
campanii de solidaritate cu lup- 
Th poporului vietnamez, va 
marca centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin, va organiza un se
minar cu privire la Gandhi, va 
iniția campanii de luptă împo
triva șomajului, a sistemului 
de castă, a privilegiilor nobili
are, a obscurantismului, analfa
betismului, pentru drepturi și li
bertăți democratice, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace și progres.

Noul președinte al A.I.Y.F. 
aprecia că sînt necesare efor
turi energice și hotărîte pentru 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor luate, creîndu-se astfel 
premisele realizării unei coti
turi substanțiale în activitatea 
A.I.Y.F., în transformarea ei 
într-o organizație puternică, 
cu rădăcini adinei în masa ti
neretului indian, capabilă să 
răspundă idealurilor de progres 
ale tinerei generații din India.

la

MIHAIL STOICA

Apropiat
— Un purtător 
armatei israelie- 
că două avioane 
efectuat marți 

pozițiilor is- 
la nord de

Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a pre
zentat Congresului Me
sajul cu privire la sta
rea economiei și proiec
tul' de buget pe anul fis
cal 1971, care începe la 
30 iunie a.c.

TEL AVIV 
de cuvînt al 
ne a anunțat 
egiptene au 
raiduri asupra
raeliene situate 
El Kantara, în sectorul nordic 
al Canalului de Suez — infor
mează agenția France Presse.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt militar israelian a 
anunțat că avioane israeliene 
au atacat în aceeași zi obiec
tive militare egiptene ampla
sate în seetparele nordic și 
sudic ale Canalului de Suez.

CAIRO — Un purtător de 
:uvînt al forțelor armate ale 
R.A.U. a anunțat că .avioane 
egiptene au atacat marți di
mineața pozițiile israeliene si
tuate în sectorul nordic al Ca
nalului de Suez, în regiunile 
El Cap și El Tina — relatează 
agenția France Presse.

Purtătorul de cuvînt a co
municat de asemenea, că o 
unitate de comando egipteană 
a traversat în zorii ' zilei de 
marți Golful Suez și a atacat 
pozițiile israeliene situate în 
regiunea El Thor.

Referindu-se la proiectul de 
buget, președintele l-a califi
cat în mesaj drept un buget 
„antiinflaționist", devenit ne
cesar „deoarece costul vieții a 
crescut rapid în ultimii cinci 
ani".

în legătură cu capitolul 
cheltuielilor militare, Nixon a 
arătat că acestora le revin 34,6 
la sută din totalul alocațiilor 
bugetare,' respectiv 71,191 mi
liarde dolari. Sumele alocate 
la acest capitol prevăd iniție
rea sau continuarea unor cos
tisitoare sisteme de arme, in
clusiv a controversatului sis
tem de rachete antirachetă 
„Safeguard". Bugetul militar 
include, de asemenea, cheltu
ielile. destinate războiului din 
Vietnam. în această cifră nu 
sînt însă cuprinse unele chel
tuieli ale Pentagonului care 
constituie capitole aparte pre- 
văzînd creșterea de la 300 la 
450 milioane dolari a sumelor

destinate accelerării așa-zisu- 
lui „program de vietnamizare" 
a războiului, care înseamnă în 
fapt prelungirea actualului 
conflict din Vietnam. Aliați- 
lor S.U.A. care participă la a- 
cest război li se vor acorda, 
de asemenea, 3,162 miliarde 
dolari.

Justificînd necesitatea adop
tării unui buget pe care l-a 
denumit de „austeritate" Ni
xon a arătat că acesta a fost 
o urmare firească a faptului 
că în momentul instalării sale 
inflația „căpătase deja un im
puls puternic", datorită politi
cii economice a administrației 
anterioare și a cheltuielilor 
pentru ducerea războiului din 
Vietnam. Sarcina actuală, a 
arătat vorbitorul, este de a 
se evita o nouă creștere a in
flației și crearea unei situații 
în care stagnarea economică 
ar deveni prea gravă. Totoda
tă el a subliniat că valul infla
ționist nu poate fi respins ra
pid fără o recesiune serioasă. 
Problemele inflației din S.U.A. 
— a arătat el în mesaj — s-au 
adăugat problemelor inflației 
din alte țări în ultimii ani și 
au slăbit poziția comercială a 
S.U.A.

• COMITETUL pentru dezar
mare își va relua lucrările la 17 
februarie la Geneva, a anunțat 
luni Departamentul de Stat al 
S.U.A. După cum se știe, S.U.A., 
împreună cu U.R.S.S. sînt co
președinți ai acestui comitet. 
Potrivit comunicatului, pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a 
Comitetului pentru dezarmare 
vor figura dezbaterile pentru 
încheierea tratatului privind uti
lizarea teritoriilor submarine în 
scopuri pașnice și tratatului ge
neral privind interzicerea expe
riențelor nucleare.

LA BUDAPESTA a început 
săptămîna tehnicii vest-germa- 
ne. Cu acest prilej la Casa .teh
nicii din capitala ungară s-a 
deschis o expoziție a realiză
rilor industriei constructoare de 
mașini din R. F. a Germaniei. 
Zilele următoare vor avea loc 
numeroase conferințe și prezen
tări de filme tehnice care vor 
ilustra diferite aspecte ale celor

locuitorii săi, pornind de la 
imaginea pe care ți-o prezintă 
în plin sezon cîmpiile din jurul 
orașului, „Donbasul de zahăr". 
Există aici în muzeul școlar un 
etaj, etajul III, „etajul de onoa
re" cum i se spune în mo'd cu
rent, rezervat și consacrat în 
întregime vieții și activității lui 
Vladimir llici Lenin. La acest 
etaj învață în cursul anului cele 
mai bune clase.

Multe din exponatele dispuse 
în deplină orînduialâ, ne sîrtț 
cunoscute, le-am văzut la my 
zeul central din Moscova, ț,' 
Ulianovsk ori la Kazan. Și, lo
tuși, aceasta nu reduce cu nimic 
interesul pentru ceea ce se gă
sește de-a lungul pereților, pe 
culoare, în sălile de clasă. Ta
blouri desenate de elevi, cusă
turi sau tricotaje reprezentînd 
chipul lui Lenin, al colaborato
rilor săi apropiați, imagini al
cătuite din flori — sînt lucruri 
pe care muzeul de la școala 
„luri Gagarin", le dezvăluie pri
virii admirative a vizitatorului. 
Copilăria și tinerețea, Lenin în 
Octombrie, locurile legate de 
viața și activitatea sa sînt re
compuse cu migală prin inter
mediul obiectelor prezente. Ex
plicațiile ce ne sînt furnizate a- 
parțin rînd pe rînd diferiților e- 
levi care, referindu-se la o eta
pă sau alta a vieții lui llici,
vocînd traiectoria sa pe harta 
Europei, se exprimă în limba 
țării respective •— germană, po
loneză etc. Un bun prilej pen
tru gazdele noastre de a ne 
vorbi despre preocuparea sus
ținută consacrată în școală cu
noașterii limbilor străine, ridi
cării'nivelului de cultură ge
nerală.

...Patru meri străjuiesc aleea 
spre portița de ieșire din curtea 
școlii. Lui Lenin îi plăceau me
rii și elevii n-au uitat acest lu
cru, gâzduindu-i sub ferestrele 
muzeului.

e-

N. UDROIU

533 de metri în cer
Poate că moscoviții nu au 

ezitat niciodată mai îndelung 
ca acum, atunci cînd erau în
trebați care edificiu le prezintă 
mai plenar orașul, aspirațiile, 
mentalitatea. In ultimii ani ima
ginea suplă a turnului de tele
viziune de la Ostankino a ve
nit să se adauge tuturor imagi
nilor emblemă posibilă și nu 
întîmplător această săgeată în
fiptă în cer revendică un timp 
substanțial din cel pe care mos
coviții îl acordă promenadelor 
de fiecare după-amiază. înalt de 
533 de metri, cu un diametru la 
bază de 60 de metri și Ia cota 
finală de 8, turnul acesta imens 
include în structura sa elansată 
emițătoare de televiziune, res
taurante și platforme de obser
vație și silueta lui ni se dezvă
luie a fi cu atit mai grațioasă 
cu cît aflăm că întreaga con
strucție atinge impresionanta 
greutate de 55 000 tone.

In iarna acestui an, prin in
termediul unor lifturi ultrara
pide, am urcat pînă la cots 
385. acolo unde, privit fiind 
orizontul se îndepărtează fulge 
rător, oferind tuturor imagine 
aburită a cartierelor Moscovei. 
Marele oraș, revendicînd un 
loc de cinste printre metropo
lele lumii, își oferea dezinvolj 
panorama și, trebuie s-o recu
nosc, această panoramă era 
impunătoare. Dar nimic nu ple
dează mai elocvent în favoarea 
acesteț aserțiuni decît însăși 
imaginea turnului, în această 
iarnă bîntuită de geruri atroce, 
rusești în deplinul înțeles

cuvîntului, care limpezesc aerul 
și-i acordă limpezimi de cristal. 
Pentru că această 
turnului de televiziune 
Ostankino 
ascendența 
citatea Iui 
înalte.

imagine a 
de la 

simbolizează însăși 
mareluț oraș capa- 
de a zămisli visuri

MIHAI PELIN

E u r*
El Atassi, aflat in vizită oficia
lă la Alger, Boumediene a subli
niat că dorește ca această regiu
ne să fie transformată într-o 
zonă de cooperare, de calm și 
stabilitate, relevînd că „Alge
ria va acționa în direcția pro
movării cooperării și coordonă
rii eforturilor statelor din 8- 
ceastă regiune.

mai noi realizări ale tehnicii 
din această țară.

LA TOKIO a fost semnat pro
tocolul referitor la schimburile 
de mărfuri dintre U.R.S.S. și Ja
ponia pe anul 1970, anunță agen
ția TASS.

BERTRAND RUSSELL 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

CUNOSCUTUL filozof scriitor 
și om politic englez, 
Russell, a îneptat din viață luni 
seara la lcJUința sa ” ~
hrynreudracth (Țara 
El este considerat drept ___
dintre cei mai mari oameni de 
știință ai secolului XX și unul

Bertrand

din Pen- 
Galilor). 

unul

dintre cei mai înflăcărați susți
nători ai cauzei păcii în lume.

• LUNI, în capitala Argenti
nei și întreaga provincie Buenos 
Aires a fost zi de doliu, decla; 
rată de guvernatorul provinciei 
în urma catastrofei feroviare 
care s-a produs duminică seara. 
La 20 de ore de Ia producerea 
accidentului, pe o linie ferată 
situată la aproximativ 40 km de 
Buenos Aires, echipele de sal
vare continuau să scoată corpu
rile victimelor de sub vagoanele 
distruse ale celor două trenuri 
de pasageri care s-au ciocnit. O 
unitate militară din apropierea 
locului accidentului a fost tran
sformată in spital de campanie 
pentru cei răniți.

Ancheta întreprinsă în para
lel cu operațiile de salvare nu 
a putut determina încă adevă
ratele cauze sau pe cei care se 
fac vinovați de producerea a- 
cestei catastrofe feroviare.
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DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI ALGERIEI

• PREȘEDINTELE Algeriei, 
Houari Boumedienc, s-a pronun
țat în favoarea „retragerii tutu
ror flotelor străine din Meditera- 
na și desființarea tuturor baze
lor imperialiste din această 
regiune". După cum relatează 
agenția Reuter, luînd cuvîntul 
Ia un banchet' oferit în cinstea 
șefului statului sirian, Nureddin

LA INVITAȚIA Academiei de 
Științe din Cuba, prof. dr. Con
stantin Surdan, de la Institutul 
de Inframicrobiologie din Bucu
rești, a ținut un ciclu de confe
rințe pe teme de specialitate, 
care s-au bucurat de un deosebit 
interes în cercurile medicale din 
Havana. în timpul șederii sale 
în Cuba, prof. dr. Surdan a lu
crat, de asemenea, în cadrul In
stitutului de biologie al Acade
miei de Științe și la un spital 
din Havana. împărtășind, cole
gilor cubanezi din experiența 
școlii românești de inframicro
biologie.
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