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FESTIVALUL NATIONAL 
AL ARTEI STUDENJEȘTI

Premii 
pentru mesagerii 

folclorului
Duminică seara, la Cluj, 

sala de festivități a Casei 
studenților, arhiplină, a 
cunoscut momente de 
înaltă intensitate și frumu
sețe artistică. în prezenta 
tovarășului TRAIAN ȘTE- 
FANESCU, președintele 
Consiliului U.A.S.R., secre
tar al Comitetului Central 
al U.T.C., a reprezentanți
lor Ministerului învăță- 
mîntului, a organelor loca
le de partid și de stat și 
a forurilor universitare 
clujene, și a unui mare 
număr de studenți și cadre 
didactice — a avut loc 
spectacolul de gală cu pri
lejul închiderii Festivalu
lui și Colocviului național 
studențesc de folclor. Re
marcabilă realizare artisti
că, spectacolul de gală a 
constituit o sinteză etno
grafică cuprinzînd toate 
caracteristicile specifice 
zonelor folclorice cercetate 
de către echipele folclori
ce studențești. S-a confir
mat încă o dată, cu teme
iuri’ științifice, înalta artă 
a studenților, capacitatea 
de înțelegere și interpreta
re a folclorului, contribuția 
lor autorizată și competen
tă Ta valorificarea creației 
populare. Pasiunea și ta
lentul acestora au fost în
cununate cu numeroase 
premii acordate de către
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CINE NE ÎNVAȚĂ
LEGILE ȚĂRII?

• După învățarea limbii materne, cunoașterea legilor țării este de primă importanță pentru 
formarea unui tinăr, afirmă marii pedagogi • De ce neglijează școala acest adevăr ?

„PURTATA FETELOR DE LA CĂPÎLNA"

i
în interpretarea formației de dansuri a Centrului universitar Cluj (premiul special al ziarului „Scînteia 

tineretului")
Foto : EMIL COJOCARU

Mulfi factori sprijină tînărul in parcurgerea abecedarului

meseriei, dar prea putini ii ajută în

FORMAREA CONȘTl
INȚEI PROFESIONALE

.Am asistat la numeroase pro
cese ai căror eroi erau copii. Am 
urmărit, in statisticile întocmite 
de organele de miliție sau pro
curatură, numărul de minori im
plicați în infracțiuni de toate na
turile. începind cu mărunte con
travenții și terminind cu \uoluri 
in banda sau tilhării la drumul 
mare. Intentăm. în articole de 
presă sau în rechizitoriile tribuna
lelor. procese acelor factori care, 
implicit sau nu. concură la de
zechilibrul psihic, social care-1 
aduce pe un minor în fața instan
ței de judecată. Știm, dintr-o ele
mentară logică a faptelor că ni
mic nu este întîmplător și fără 
o cauzalitate precisă, că, în imen
sa majoritate a cazurilor, o faptă 
antisocială este determinată de 
un concurs de împrejurări anu
me. de o înlănțuire gradată a e- 
venimentelor. Știm, de asemenea, 
că orice fapta care încalcă legile 
riguros stabilite ale conviețuirii 
sociale se pedepsește aspru, apă- 
rînd în felul acesta colectivitatea 
de elementele care i-ar putea dis
truge armonia, integritatea prin
cipiilor și în ultimă instanță, li
niștea.

Consult, la Inspectoratul jude
țean al Miliției din Piatra Neamț, 
o statistică a infracțiunilor corni-, 
se de minori în anul 1969. Din 
numărul total, 95 la sută sînt cu
prinși între vîrstele de 12 și 18 
ani și din aceștia 80 la sută sînt 
elevi. Ce înseamnă, în lumina 
acestor cifre, procentul de minori 
infractori din rîndul elevilor ?

în ce măsură, școala, instituție 
de primă importanță în formarea 
viitorului cetățean este răspunză
toare, prin alcătuirea sistemului 
său educativ, de această situație ? 
Nu vom discuta aspectul formal 
al cauzalității, nu vom intenta 
procese de intenție în cazul X 
sau Y, în care profesorii au scă
pat, într-un fel sau altul, de sub 
supraveghere un minor ajuns in
fractor. ci, pe baza a numeroase 
exemple apărute deja în ziarul 
nostru, pe baza opiniilor unui 
cadre didactice și reprezentanți ai 
organelor puterii de stat din Pia
tra Neamț vom încerca să deschi- 

• dem o discuție de principiu asu
pra legăturii de netăgăduit între 
cifrele citate anterior și posibili
tatea existenței unor lacune în re
gulamentele de instruire școlară.

DUGKȚIA. filozoful englez 
JOHN LOCKE stabilea. într-un 
început de realism al concepții
lor pedagogice, citeva repere o- 
bligatorii în procesul de educație. 
După asimilarea. în școală, a 
principalelor mijloace de comuni
care — limba maternă și o limbă 
străină — John Locke considera 
că materiile care privesc activi
tatea omului trebuie să stea îna
intea acelora care tratează despre 
natura lucrurilor materiale și spi
rituale. In acest context, cunoaș
terea LEGILOR țârii devine 
prima condiție a educării și for
mării viitorului om matur, mem
bru al unei colectivități sociale.

NON SCHOLAE, SED VITAE 
D1SCIMUS („Nu pentru școală, 
ci pentru viață învățăm") gîn- 
dise, cu două milenii în urmă, Se
neca. Pentru că anii de școală 
sînt, pentru fiecare dintre noi, o 
perioadă de pregătire, de matu
rizare a noastră nu atît pentru 
o meserie — acest final este 
concretizarea socială a eforturi
lor fiecăruia — ci pentru viață 
sub nenumăratele ei aspecte, 
imprevizibile și surprinzătoare. W

Ne lovim din fragedă copilă
rie, de principii morale și legi

GALINA BÂDULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Luni a părăsit Capitala. în- 
dreptindu-se spre Moscova, 

A delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 

A general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 

A Socialiste România, care, ia 
invitația C.C. al P.C.U.S., va 
participa la manifestările pri- 9 iejuite de sărbătorirea cente
narului nașterii' lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., , pre
ședintele Consiliului de Mi-» 
niștri, Carol Kiraly, membru 
supleant al Comîtetulu Exe
cutiv a! C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude-

aeroportul Băneasa, la plecarea delegației
Foto: AGERPRES

țean Covasna al P.C.R., Con
stantin Pirvulescu, membru al . 
Comisiei centrale de revizie a 
P.C.R., vechi militant al miș
cării muncitorești din țara 
noastră precum și Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Mos
cova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gneorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, membri 
al C.C. al P.C.R. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, gene
rali, ofițeri superiori.

Au fost de față V. S. Tiku-, 
nov, însărcinatul « cu afaceri

- ad-interim, al Uniunii Sovie
tice la București, și membri 
ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, ve- 
niți pe aeroport, au salutat cu 
multă căldură pe conducăto
rii de partid și de stat.

★

îri aceeași zi, delegația a 
sosit'la Moscova.

de- 
de

Bi- 
al

Intr-una din zilele acestui an, 
consultarea buletinelor de anali
ză, primite de la laboratorul de 
control al fabricației, dădea de 
știre tînărului inginer Mihai 
Georgescu, șef de schimb în ca
drul secției piroliză a Combi
natului petrochimic din Pitești, 
că. inadmisibil, conținutul de e- 
tilenă in acetilenă s-a dublat. 
Mesajul avea o importanță ex
cepțională. Impurificarea aceti- 
lenei crea în mod automat peri
colul unui șir de explozii în lanț, 
atît în compartimentul de pro
ducție despre care vorbim cît și 
în secția de policlorură de vinii 
a Combinatului chimic din Rm. 
Vîlcea, căruia urma să-i fie li
vrată acetilena, punea în primej
die viețile operatorilor, putea a- 
duce grave prejudicii desfășu
rării în bune condiții a activită
ții. Trebuia intervenit de urgență, 
în urma precizării diagnosticu
lui (programul de testare a durat 
28 de ore fără întrerupere) echi
pa de sub conducerea ingineru
lui șef Ion Cojocaru nepermițîn- 
du-si o clipă de răgaz, învin- 
gînd frigul și oboseala, după 48 
de ore a reușit să remedieze de
fecțiunile apărute, fiind în mă
sură acum să dea viza de liberă 
trecere producției.

Zilele trecute ne-am aflat la 
uzina „Electroprecizia" din Să- 
cele. Ea un moment dat discuția 
cu inginerul Marcel Toma, șeful 
secției echipament electric auto, 
ne este întreruptă. „Sînteți cău
tat de mama și mătușa strunga
rului Puiu Toma".

— Sînt îngrijorată, spune 
mama acestuia. Ieri, sosind aca
să mi-am găsit băiatul cocoțat 
în vîrful paiului. Știam că, nor
mal, ar fi trebuit să fie la ser
viciu. Și apoi atît la avans cît 
si la lichidare a adus mai puțini 
bani decît ar fi trebuit să pri
mească în schimbul lucrului pe 
o lună întreagă. Snuneți-mi, vă 
mg, ce se întîmplă cu băiatul 
meu ?

— Dacă ar fi lucrat o lună în
treagă, situația ar fi fost alta, 
răspunde inginerul Marcel Toma. 
în realitate, fiul dumneavoastră 
a lipsit, numai în martie, 9 zile 
nemotivat de Ia uzină.

La aflarea informațiilor solici
tate, mamei nu-i vine să crea-

— Nu se poate ! Eu îi făceam 
pachețelul cu mîncare în fieca
re zi. Totdeauna îmi spunea că 
pleacă la întreprindere !

★
Evident, cele două situații re

latate n-au nimic comun. Ne-am 
gîndit să le alăturăm întrucît ele 
exprimă convingător două atitu
dini diametral opuse în fața 
uneia și aceleiași probleme : în
deplinirea sarcinilor de produc
ție. Dacă în primul caz conduita 
celor implicați este ireproșabilă, 
ei dovedind cu prisosință pasiu
ne față de muncă, atașament 
față de întreprindere, înțelegere 
superioară a obligațiilor ce le re
vin, în cel de-al doilea lucrurile 
sînt diametral opuse. Supunînd 
unei priviri atente ambele ma
niere de comportament este vi
zibil că în vreme ce solicitarea 
de către producție, în primul 
caz, primește un răspuns mai 
mult decît afirmativ, fiind puse 
cu acest prilej în joc toate dis
ponibilitățile, conștiința profe
sională determinînd la un efort 
susținut, în cel de-al doilea fap
tele atestă indiferența, pasivi
tatea în fața onorării celei mai 
elementare cerințe ale calității 
de angajat al unei unități econo
mice — prezența la lucru. Actul 
de indisciplină al tînărului 
strungar Puiu Toma se repercu
tează nu numai asupra salariu
lui său ci și nemijlocit asupra 
producției. în condițiile în care 
într-o întreprindere îndeplinirea 
planului este direct legată de 
aportul fiecărui membru al co
lectivului de muncă, în condiții
le în care defalcarea sarcinilor 
pe om și mașini tste riguros e- 
fectuată, absența nemotivată a- 
duce prejudicii însemnate asu
pra întregului flux productiv, se 
materializează. în final, în dimi
nuarea eficienței economice 
scontate. Extinderea investigației 
și asupra zilelor în care utecis- 
tul în cauză a fost prezent în 
secție aduce noi elemente care 
întăresc prima impresie.

■— Pe data de 13 martie, ne 
fspune maistrul principal Ioan

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Activistul
(Agerpres)

• Programul transmisiilor T. V

de la Campionatul Mondial de

fotbal din Mexic
ION CHIRIC

• ARENE SPORTIVE DESCHISE PENTRU ELEVI!

SHORT « SPORT

(Continuare 
în pag. a V-a)

Veneam 
cîte ori puteam aici, 
platformă, mă chema 
știu ce. dar cînd a fostPROFESIO TO

Pe aeroportul Vnukovo, 
legația a fost întîmpinată 
Piotr Șelest, membru al 
noului Politic al C.C. 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C.
al P.C din Ucraina, Alexei 
Solnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.. Konstantin Rusa
kov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., Alexandr Basov, am
basadorul U.R.S.S. în România, 
și alte persoane oficiale.

Erau de față tovarășii Flo
rian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia, care participă, de ase
menea. la manifestările prile
juite de sărbătorirea centena
rului, ambasadorul Teodor 
Marinescu, membri ai amba
sadei române.

îndată după sosire, la reșe
dința rezervată oaspeților ro
mâni, Piotr Șelest a înmînab 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
și membrilor delegației, în nu
mele C.C. al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S., medalia jubiliară in
stituită cu prilejul centenaru
lui nașterii lui V. I. Lenin.

L-am întîlnit de multe
I în secțiile marelui 

combinat, la oțelărie, la 
furnale, la laminoare, pe 
șantierele unde se înalță 
noi obiective industriale. 
Purta de obicei, un halat 
negru, iar pe can o cas
chetă albastră. Dacă ur
cam, de pildă, împreună 
pe platforma convertizoa
relor, pînă ajungeam lingă 
uriașele retorte în care o- 
țeltd fierbe la peste 1000 
de grade, începea să-mi 
spună cînd s-a pornit con
strucția oțelăriei, să-mi 
descrie etapele importan
te. Ajungînd la momentul 
intrării în funcțiune, al e- 
laborării primei șarje, o 
umbră trece repede pe fața 
lui. „Nu am avut bucuria 
să particip la acest eveni-

ment, mărturisește.
Atunci, în 1968, o dată cu 
noua împărțire administra
tivă, am fost trecut într-o 
altă funcție, la comitetul 
județean U.T.C. 
de
pe 
nu

ANOMALII ÎN VIAȚA CULTURALĂ A SATULUI

CULTURĂ PRIN
NA VETĂ ?

Centrul de comună Brănișca. 
Distanța pîna la Deva se par
curge cu trenul într-un sfert 
de oră. Numeroși tineri lucrează 
în Deva, dar ei pot fi întîlniți 
aici seara — la film, un specta
col de teatru sau un concert. 
Exodul este, dintr-un punct de 
vedere, firesc, căci însăși așe
zarea lor tinde să împrumute un 
cit mai pronunțat aer urban. 
Privită, însă, cu atenție, deplasa
rea are de cele mai multe ori 
ca motiv lipsa unei activități 
cultural-artistice proprii, în sat. 
Uneori, pentru un spectacol, pe 
care tot atît de bine ar putea 
să-l vadă Ja căminul cultural din 
satul lor, sînt nevoiți să se depla
seze aiurea cheltuindu-și inutil 
banii și timpul. în Brănișca exis
tă un lăcaș de cultură nou și 
modern, cu puțini rivali în ju
dețul Hunedoara, dotat cu o sală

de spectacole în care — fără nici 
o exagerare — ar încăpea întreg 
satul. Și totuși, ușile îi stau tot 
timpul ferecate, lăcașul este ma- 
jestuos doar prin statura sa im
punătoare, nu și prin belșugul 
de lumină spirituală pe care ar 
putea să-l împrăștie.

Să ne referim chiar la perioada 
iernii trecute. Zilele și mai ales 
serile lungi s-au scurs într-o mo
notonie exasperantă. După cum 
însuși Mircea Iacob, tînărul di
rector al căminului, recunoaște, 
activitățile cultural-artistice orga
nizate în acest interval pot fi 
numărate pe degetele unei singu
re mîini. Solicitat să-și amintească 
un program artistic văzut pe sce
na căminului, săteanul tînăr sau 
vfirstnic trebuie să stea mult pe 
gînduri. Parcă toamna trecută a 

, fost ceva — îți spune el — dar 
e prea mult: de-atunci ca să-l

aibă proaspăt în memorie. Un al
tul a avut loc de curînd, în fe
bruarie, dar — se grăbește el să 
adauge — a fost organizat la 
inițiativa și insistențele comitetu
lui județean al U.T.C. care a pro
gramat aici una din fazele „ștafe
tei folclorice".

S-a discutat mult prin ședințe 
despre constituirea unei echipe 
de teatru și a unei brigăzi de a- 
gitație, despre necesitatea recru
tării soliștilor vocali și instrumen
tiști, s-au luat chiar angajamente 
solemne, dar totul a rămas în 
faza de proiect. Cele două for
mații, care. în scriptele directoru
lui, ar fi trebuit să debuteze în 
fața publicului la 26 decembrie, 
nu s-au născut încă, așteptînd

ALEX. BĂLGRĂDEAN

(Continuare tn pag. a IV-a)
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UNIVERSITĂȚILE

EUROPEI
In ajunul întâlnirii rectorilor universităților din Europa, ziarul nostru a inițiat 

națională „Universitățile Europei*. Rectorilor unor prestigioase instituții de învățămînt 
adresat următoarele întrebări:

1. Care este rolul universității în această epocă de profunde prefaceri?

ancheta inter- 
superior le-am

Ce influența

exercita noile descoperiri tehnico-științifice asupra profilului învâțâmîntului superior?

2. Care este părerea dv. în ceea ce privește raportul dintre specializare și cultura ge

nerală ?

3. Prin ce se caracterizează studentul de astăzi în raport cu vechile generații de

studenți ?

4. Cum pot contribui universitățile la apropierea popoarelor din Europa, la mai buna

cunoaștere reciprocă ?

5. Care sînt, după opinia dv., responsabilitățile viitorului intelectual față de societate?

în numărul de astăzi, în pagina

• prof. univ. dr. docent 
JEAN LIVESCU, 

rectorul Universității 
din București

a Vl-a, publicăm răspunsurile

• ANDRE JAUMOTTE, 
rectorul Universității 

din Bruxelles

primite de Ia :

• IGOR TERNOV, 
prorector al Universității 

de Stat „M. V. Lomonosov* 
din Moscova
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PREMIILE
acordate participanților la Concursul ansamblurilor

și formațiilor folclorice studențești
MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI r

— Ansamblul Centrului universitar Cluj

• PREMII PENTRU ANSAMBLURI FOL
CLORICE :

PREMIUL I — Ansamblul folcloric „Doina Ti
mișului" al Centrului universitar Timișoara

PREMIUL II — Ansamblul folcloric al Cen
trului universitar Suceava

PREMIUL III — Ansamblul folcloric „Doina" 
al Centrului universitar București.

• PREMII ACORDATE FORMAȚIILOR OR
CHESTRALE DE MUZICA POPULARĂ

PREMIUL I — Formația Centrului universitar 
Oradea

PREMIUL II'— Formația Centrului universitar 
Brașov

PREMIUL III — Formația Centrului universi
tar Craiova și formația “ 
Tg. Mureș.

Centrului universitar

AL ZIARULUI „SCÎN- 
— pentru concepție ști-

PREMIUL SPECIAL
TEI A TINERETULUI" ,______ ....
ințifică în valorificarea folclorului a fost acordat 
dansului „Purtata fetelor de la Căpîlna", Centrul 
universitar Cluj.

MENȚIUNE — interprelilor „Dansului țigă
nesc" din cadrul ansamblului folcloric al Centru
lui universitar Galați.

Premiul Comitetului municipal U.T.C. Cluj 
pentru autenticitatea portului popular — Ansam
blul Centrului universitar Suceava.

• PREMII PENTRU OBICEIURI POPULARE

PREMIUL I — Obiceiului „Focul viu", prezen
tat de Ansamblul folcloric al Centrului universitar 
Baia Mare

PREMIUL II — Ansamblului folcloric „Biho
rul" pentru spectacolul „Nunta de pe Crișul Ne
gru"

PREMIUL III — Nu se acordă.

• GRUPURI VOCALE ȘI FORMAȚII IN* 
STRUMENTALE

PREMIUL I — Grupului vocal al Facultății de fi
lologie a Universității „Babeș—Bolyai" din Cluj 
și Grupului de fluierași din cadrul ansamblului 
folcloric al Centrului universitar Tg. Mureș.

PREMIUL II — Grupului vocal din, cadrul an
samblului folcloric „Doma Timișului" al Centrului 
universitar Timișoara ,

PREMIUL III — Nu se acordă.

• SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI

PREMIUL I — Cuibaru Dorin — taragot șt 
saxofon (Timișoara)

PREMIUL II — Cimbru Vașile — tilincă (Su
ceava)

PREMIUL II — Stingă Pantelimon — țambal 
(București) și Scurta Ion — fluerat artistic (Cra
iova)

PREMIUL III — Todică Larion — caval și 
fluier (Tg. Mureș).

MENȚIUNE — Lian Ion — fluier (Sibiu)
Premiul special al revistei „Viața Studențească" 

pentru alegerea și interpretarea celor mai repre
zentative cîntece, pentru spiritualitatea folclorica, 
se acordă lui Popescu Ion * (Craiova) și solistei 
Maria Popa (Oradea).

• SOLIȘTI VOCALI

PREMIUL I —Turda Gheorghe (Cluj) și Mure- 
șan Gheorghe (Galați).

Certurile științifice studențești

in dialogul

CERCETARE

Obiceiul folcloric „Nunta de pe Crișul Negru" — 
în interpretarea ansamblului din Centrul universi

tar Oradea (Premiul II)

Formația de dansuri din Centrul universitar Tg. 
Mureș (Premiul III)

Foto ; EMIL WJOCARU

PREMIUL II — Mioc Mircea (Timișoara) și 
Atila Zonda (Tg. Mureș).

PREMIUL III — Nu se acordă.

• SOLISTE VOCALE ■ stan u.'tu

PREMIUL I — Nu se acordă
PREMIUL II — Moraru Rica (Timișoara), Bu- 

nea Sabina (Cluj) și Albu Nastasia (Tg. Mureș)
PREMIUL III — Bureau Maria (Cluj)
PREMIUL III — Marcu Maria (Suceava)

PREMII SPECIALE

Premiul special al Consiliului U.A.S.R. — se 
acordă următorilor: Fărcaș Dumitru. Hodorog 
Laurențiu (Cluj), Bistriceanu Ion (Craiova), Emi- 
lian Dumitru (Timișoara). Dobra Ion (Oradea), 
pentru activitatea artistică susținută de aceste 
centre universitare.

Se acordă Diploma pentru activitate într-o for
mație artistică studențească, lui loan Petrehuș 
(Baia Mare).

Suspendarea
temporară

a dreptului de conducere
permisului de conducere de că
tre organele miliției, aceștia să 
fie menținuți în funcție și sala
rizați potrivit normelor ce vor fi 
stabilite de Ministerul Muncii și 
Ministerul Finanțelor, în unitate 
urmînd să se organizeze pregăti
rea lor profesională, insistîndu-se 
pe respectarea cu mai multă a- 
tenție a regulilor de circulație.

Se mai prevede ca atunci cînd 
agentul de circulație reține per- . 
-misul de..conducere, .să elibereze. ;

------ -------- titularului contravenient o dova- 
sului de conducere pentru a u . dă.. Dacă fapta ' contravențională . 

ce atrage suspendarea dreptului 
de a 
afara 
unde 
cărei

Din categoria măsurilor sanc- 
ționatorii face parte și suspenda
rea pe timp limitat a dreptului 
unei persoane de a conduce un 
autovehicul atunci cînd aceasta a 
săvîrșit unele abateri grave pen
tru care s-a aplicat o amendă 
contravențională. Această măsură 
— cu alt conținut — a existat și 
în reglementarea anterioară mo
dificării legislației rutiere prin 
recentele acte normative.

Cînd ia*, un ofițer, sau subofițer .. 
de miliție măsura reținerii permi-

suspendat ? Atunci, cînd ui) con
ducător auțo săvîrșește o dată sau 
de două ori în decurs? de doi ani, 
unele contravenții de o periculo
zitate mai mare : conducerea sub 
influența ' băuturilor alcoolice, 
conducerea unui autovehicul cu 
defecțiuni tehnice Ia sistemul de 
frînare sau la mecanismul de di
recție, pentru nerespectardâ dis
pozițiilor referitoare la depășire 
și la prioritatea vehiculelor, nea- 
cordarea priorității pietonilor la 
trecerile prevăzute cu indicatoare 
și marcaje. După ce s-a luat mă
sura sancționării contravenționale, 
pentru oricare din aceste fapte, 
agentul de circulație reține și 
permisul de conducere.

în cazul cînd un conducător 
auto săvîrșește în decurs de doi 
ani două dintre faptele arătate 
mai jos sau chiar una din ele, 
dar de două ori, permisul de con
ducere, de asemenea, se reține. 
Este vorba de : nerespfectarea 
dispozițiilor legale privind trece
rea autovehiculelor peste calea 
ferată, folosirea incorectă a lu
minii farurilor pe timp de noap
te și nesemnalizarea schimbării 
direcției de mers.

Legea prevede că pentru con
ducătorii auto amatori durata sus
pendării dreptului de a conduce 
este de două luni, iar pentru 
conducătorii auto profesioniști, 
această durată este de o lună.

Pentru șoferii profesioniști se 
prevede ca pe timpul reținerii

ooridiioe a fost șăvîrșită în 
localității de domiciliu sau 
se află sediul unității al 

angajat este, în dovadă se

va stabili în ore perioada de timp 
cît contravenientul mai are drep
tul să conducă, dar nu mai mult 
de 48 ore din momentul reținerii. 
Această măsură s-a luat pentru 
a permite conducătorului auto să 
ajungă la domiciliu sau la unitate.

Nu încape nici o îndoială că 
măsura suspendării dreptului de 
a conduce un autovehicul este 
grea. Dar tocmai pentru acest 
motiv credem că tot mai mulți 
conducători auto, mai ales cei 
tineri, se vor strădui să aibă o 
comportare cît mai corectă pe 
drumurile publice.

Maior DINIȚĂ GHEORGHE 
diri Inspectoratul General 

al Miliției

• • • ® •

fanema
BĂNUI AL A : rulează la Patria 

(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,30). 
...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Republica (o- 
rele 10; 11,45; 15.30; 18,15; 21), Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,30).

GALA FILMULUI - LENIN ÎN 
POLONIA : rulează la Republi
ca (ora 20,30).

PICIOARE 
LUNGI : ____
(orele 9; 11,15, 
20,45), București 
13,30; 16,15; 18,45; 
rele 9,30: 11.30; 
20.30).

LENIN ÎN POLONIA • rulează 
la Capitol (orele 10; 12,30; 16,45 ; 
Gala filmului Ambasador al Uniu
nii Sovietice (ora 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Festival (orele 8,45 ; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit
(orele 15,30; 18: 20,30).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

CARTIERUL VESELIEI : rulea
ză la Central (orele 8,30; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

TATAL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9,30—16 
în continuare; 18,15; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA I

LUNGI, DEGETE 
rulează la Luceafărul 

13,30; 16; 18,15;
(orele 9; 11,15; 

21), Modern (o- 
13.45; 16; 18.15;

PRODUCȚIEJ»

Interviu cu

prof. dr. docent ing.
GEORGE BĂRĂNESCU

membru corespondent 
al Academiei R.S.R., 

rectorul Institutului politehnic 
București

Sîmbătă la amiază s-au înche
iat lucrările sesiunii cercurilor 
științifice studențești din Insti
tutul politehnic București. Tn le
gătură cu acest eveniment, am 
avut o convorbire cu prof. dr. 
doc. ing. George Bărănescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.S.R., rectorul Institu
tului. »

— în ultimii ani, cercurile ști
ințifice : studențești din Institut 
și-au diversificat afît orientarea 
tematică cît și preocupările în 
domenii vaste de cercetare. Cî
teva cifre sînt edificatoare : în 
cele 50 de cercuri își • desfășoară 
activitatea peste 1 300 studenți, 
care lucrează la peste 300 de te
me de cercetare. Această situa
ție este generată și de faptul că 
viitorul inginer este chemat să. 
activeze tot mai mult în dome
niul concepției tehnico-științifice 
și nu să desfășoare numai o ac
tivitate de rutină într-un atelier 
sau secție.

n cîteva zile îr\ 
urmă, într-o du- 
pă-amiază plo
ioasă, o femeie 
suporta, stupe
fiată, cîteva cu

vinte lipsite de bun simț care 
se adăugaseră unor gesturi 
injurioase ale celor doi tineri 
care merseseră o vreme în 
urma ei. N-a știut cum să 
reacționeze. Un martor, indig
nat de comportarea tinerilor, 
a chemat un lucrător al mili
ției să-i legitimeze.

Ștefan Gheorghiu are 23 de 
ani, iar Marian Cucutan, 29 
de ani. Ieri dimineață, cînd 
am .stat de vorbă cu ei în 
arestul sectorului 1 al miliției, 
le-am aflat în întregime bio
grafiile. Ștefan, absolvent de 
liceu, a mai fost condamnat 
cu doi ani în urmă, pentru 
huliganism și ultraj cu vio
lență. Nu are nici o ocupație, 
de cîțiva ani „se pregătește" 
să intre la facultate. Marian, 
de asemenea.

— Ați citit Decretul apă
rut de curînd în presă ?

Nu, bineînțeles că nu-l citi
seră. Au aflat abia la miliție 
că fapta lor este prevăzută în 
articolul 2, litera f, a Decre
tului. Nu consideră că meri
tau — pentru un asemenea

am

GHEORGHIU ȘTEFANMARIAN CUCUTAN

— Ce 
tiee au 
bire în 
fică?

aspecte teoretice șl prac- 
fost urmărite cu deose- 
aciuala sesiune știinji-

Vremea 
excursiilor

„fleac" — -3 luni și, respectiv 
2 luni închisoare corecțională.

Nu mă așteptam să-și recu
noască vina; este în obiceiul 
celor care comit contravenții 
sau infracțiuni să găsească, în

justificările lor, nenumărate 
portițe de scăpare: ba că ci
neva le-a vrut răul, ba că or
ganele de miliție au dat as
cultare unor declarații false, 
ba că, după cum recunoaște

și Ștefan Gheorghiu „nu erau 
tocmai treaz...".

Cei doi tineri erau nemul
țumiți de pedeapsă. Dar iui 
găseau nici o motivare lipsei 
lor de ocupație, nu-mi puteau 
răspunde de unde au bani 
pentru a trăi, pentru a consu
ma alcoolul care i-a adus în 
stare de a comite o contra
venție. In plus, Ștefan găsea 
cu totul întîmplătoare pe
deapsa primită acum doi ani 
pentru huliganism, neînțele- 
gînd sau nevrînd să sesizeze 
că atmosfera în care se com
plăcea, de acte antisociale 
mai mărunte sau mai grave, 
nu poate să-l aducă decît aici, 
în fața instanței de judecată.

Promptitudinea cu care au 
fost judecați cei doi contra- 
venienți face parte din între
gul șir de măsuri luate pen
tru punerea în aplicare a De
cretului 153/1970. Cele mai 
frecvente contravenții, unele 
pedepsite prin amenzi, altele 
prin închisoare corecțională, 
sînt cele comise pe stradă, în
tr-un mediu în care, aparent, 
ele pot trece neobservate : fie 
acostarea nepoliticoasă, proli
ferarea de cuvinte injurioase, 
fie tulburarea liniștii cetățeni
lor.

G. B.

/

— în această sesiune s-a urmă
rit, îndeosebi, promovarea acelori 
teme care abordează atît proble
me teoretice, cît și practice ds 
importanță deosebită pentru pro
ducție. Astfel, un număr însem
nat de comunicări a urmărit sta
bilirea a 'noi metode de calcul 
pentru proiectarea unor mașini 
sau instalații ; sînt prezente apoi 
și unele studii teoretice și expe
rimentale necesare perfecționă
rii unor utilaje sau procedee teh
nologice.

— în încheierea sesiunii cercu
rilor științifice, cele mai bune 
lucrări au fost premiate. Care 
dintre lucrările prezentate au re
ținut în mod deosebit atenția 
participanților ?

— Conducerea institutului a 
instituit cite trei premii pentru 
cele mai bune lucrări prezen
tate în cele 18 secții ale sesiunii. 
Așadar, există peste 70 de comu
nicări științifice premiate, incit 
este greu de ales între impor
tanța unora și a altora. Totuși, 
sesiunea a apreciat ca deosebit 
de valoroase temele de cerce
tare ale studenților electroniști, 
care au prezentat peste 80 de 
lucrări. Tn aceeași măsură tre
buie apreciate și cele 70 de teme 
ale studenților de la chimie in
dustrială. De remarcat este fap
tul că din cele 380 comunicări 
prezentate, mai mult de jumă
tate au aplicabilitate practică.

e aproape

B. T. T. -ul ÎȘI

PREGĂTEȘTE GHIZII

A mai rămas puțin 
timp pînă la înce
perea sezonului tu
ristic estival. Căsu
țele de la -Costinești, 
cabanele din. taber 
rele de mimte, tea
trele de vară și te
renurile de sport din 
aceste locuri sînt 
pline acum de li
niște, soare, aer și 
lumină, peste care 
se vor revărsa cu
rînd veselia și en
tuziasmul tinerilor 
veniți să se bucure 
de vacanță, de vîrs- 
ta lor, de sănătate.

In afară de pro
gramul excursiilor, 
BÎT acordă însă o 
deosebită atenție și 
pregătirii acelora de 
care depind într-o 
mare măsură buna 
desfășurare și efi
ciența excursiei — a 
ghizilor, atît a celor 
care conduc grupu
rile de turiști ro
mâni. cît și a celor 
ce-i însoțesc pe oas
peții de peste ho
tare.

Ampla activitate 
de pregătire a ghi
zilor este o acțiune 
cu largi și multiple 
implicații educative 

instructive.

nînd seama că tu
rismul intern înce
pe mult mai devre
me, cursurile pen- 
țru ghizi au înce
put în noiembrie, a- 
nul trecut — cuprin- 
zînd expuneri teo
retice și lecții prac
tice — și s-au ter
minat deja în martie, 
anul acesta. Acești 
ghizi vor conduce 
excursiile montane 
(în masivele Rete
zat. Paring, Bucegi 
etc.), nautice (în Del
ta Dunării și 
toralul Mării 
gre). tematice 
năstirile și 
memoriale din 
dova ,~
Țara Moților) etc. 
De o atenție pe po
trivă se bucură și 
pregătirea ghizilor 
care vor conduce 
grupurile de turiști 
străini, prin țara 
noastră, sau vor în
soți grupurile de tu
riști români peste 
hotare. Cursurile — 
deschise la 1 
tie — se vor 
șura pînă la 
tul lunii mai. 
ticipanții la

pe li- 
Ne- 

(mă- 
casele 

Mol- 
și Bucovina, 

Moților)

mar- 
desfă- 
sfîrși- 

Par- 
__ t__ T_. aceste 
întilniri și dialoguri 
cu cadre de diferi-

te specialități — is
torie, literatură, 
geografie, științe so
ciale etc. — sînt ti
neri cunoscători ai 
cîtorva limbi străi
ne, selecționați din 
rîndul cadrelor di
dactice, studenților 
și altor tineri cu 
pregătire superioa
ră. Programul cursu
rilor cuprinde ex
puneri teoretice, 
cum sînt : organi
zarea turismului în 
România ; relațiile 
de cooperare ale 
B.T.T. cu alte orga
nisme similare; ac
tivitatea politico-e- 
ducativă a U.T.C. și 
U.A.S.R. : aspeefte
ale mișcării de ti
neret și studențești 
din celelalte țări. 
Inutil să mai adă
ugăm — alături de 
strădania fiecărui 
ghid de a acumula 
cît mai bogate cu
noștințe,, .teoretice — 
certitudinea că toți 
sînt tineri, cu o e- 
ducație sănătoasă, 
capabili să 
țină buna 
ție și 
excursie, 
practice 
meinice 
țiunilor 
Dintre acestea 
ținem : turul 
reștiului, 
vizitarea 
lor istorice și 
tural-artistice 
orașului ; 
pe văile 
Prahovei, pe 
ralul Mării 
La sfîrșitul cursului 
vor avea loc două 
examene — unul te
oretic și altul 
tic — fiecare 
avînd obligația 
întocmească 
grafia unui 
prevăzut în 
mele pentru 
străini.

între- 
dispozi- 

voioșia de 
Lecțiile 

oferă te- 
însușiri no- 

teoretice. 
re- 

Bucu- 
incluzînd 

obiective- 
cul- 
ale 

excursii 
Oltului și 

lito- 
Negre.

prac- 
ghid 

să
mono- 
traseu 

progra- 
turiștii

MIRCEA CRISTEA

O PLIMBARE NEOBIȘNUITA

ELENA PROCOP

Lidia Jiga, „îmblînzitoarea 
fiarelor sălbatice" de la Circul 
de Stat „București" la o plim
bare în aer liber cu prietenul 
său devotat — tigrul Luță, un 
mare amator de automobilism 
care șofează pe... bancheta 
din spate. Luță este tigrul 
care, într-un turneu din străi
nătate, a intervenit cavalereș
te în arenă, luîrid apărarea stă- 
pînei sale împotriva unui alt 
semen care încercase să se 
„obrăznicească".

Foto: C. CIOBOATĂ
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rulează la Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) — ora 10 
program de desene animate, Flo- 
reasc? (orele 15; 17,30; 20), Auro
ra (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Feroviar (orele 8; 10,45; 
13,30; 16,15; 19,15), Excelsior (ore
le 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,30), Me
lodia (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11.30; 14,30; 17,30; 
20,30).

ELVIRA MADIGAN : 
Grivița (orele 16; 18,15;

FECIOARA CARE-MI 
rulează la înfrățirea 
16.30; 19).

ULTIMA DRAGOSTE : _ __
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15), Giulești (O- 
rele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15.30; 18; 20,15).

MOLL FLANDERS î rulează Ia 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 15; 17,30; 20), Volga 
(orele 16; 18,15; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î rU-

rulează la 
; 20,30).

PLACE :
(orele 

rulează

lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20), Rahova (orele 15,30; 18; 
20,30).

WINNETOU IN VALEA PLlN- 
GERII ; rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18, 20,30).

ÎN FIECARE--------’ * - ---------
11 : rulează la 
15,30; 18; 20,30).

GHICI CINE 
rulează la Viitorul (orele 17: 19,30), 
Progresul (orele 16; 18,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

CĂLDURĂ : rulează la Moșilor 
(ora 20,30).

PRIETENI FARA GRAI : 
lează la Munca (orele 16; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Tomis (orele 9,30—15,30 în con
tinuare; 18; 20,15), Flamura (ore
le 11; 17; 19,30).

VIA MALA : rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

SHERLOCK HOLMES î rulează . 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIE IN MUNȚI î rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Pacea (orele 16,45; 19,15).

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Crîngașl (orele 16; 18; 
20).

STAPÎN PE SITUAȚIE î rulea-

SEARA LA ORA
Cotroceni (orele

VINE LA CINA :

ru-

CINE NE INVAȚA
LEGILE ȚÂRII?

(Urmare din pag. I)

ei.
articolul 51 al Codu- 
„Necunoașterea sau 
greșită a legii penale 
caracterul penal al

ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

SEZON MORT : rulează la Cos
mos (orele' 15,30; 18; 20,15).

PARADA COMEDIEI : rulează 
la Cinemateca — Sala Union (o- 
rele 10; 12; 14).

I.A.T.C. : TRAGICA ISTORIE A 
DOCTORULUI FAUST — ora 20 ; 
Teatrul- ,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) . NICUTĂ 
LA TANASE - ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Str. Academiei) : 
GULIVER IN TARA PĂPUȘILOR 
— ora 17 ; Circul de Stat : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

MARȚI, 21 APRILIE 1970MARȚI, 21 APRILIE 1970

Opera Română : GISELLE — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : TRAGEDIA OPTIMISTA 
— ora 20 ; (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : COME-, 
DIA ÎNTREBĂRILOR — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : SPECTACOL 
OMAGIAL ,.LENIN" — ora 17 ; 
BURICELE ÎN URECHE — ora 
20 ; (Sala Studio) : HARFA DE 
IARBA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : LOVI
TURA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CIND LUNA E ALBASTRĂ — ora 
20 ; Teatrul Giulești : NUNTA LUI 
FIGARO — ora 19,30 ; Studioul

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor — Biblioteca lui 
Așchiuță • 18,30 Anchetă econo
mică • 18,55 Anunțuri — publici
tate • 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 19,35 Ce 
știm și ce nu știm despre om ?
• 20,00 Reflector • 20,10 Seară de 
teatru TV. : „Torente" de Al. 
Stein. Spectacol realizat în colabo
rare cu Teatrul Național din 
Craiova • 22,20 Teleglob : Japonia 
văzută de Ioan Grigorescu. Me
galopolis • 22,45 Medalion Dinu 
Lipatti (Interviziune) • 23,10 în
chiderea emisiunii.

levii știu că o breșă în conținu!* 
tatea pregătirii lor atrage după 
sine o notă proastă și toate con
secințele firești. Nota proastă 
este o primă pedeapsă de cari 
orice elev conștient se teme.

Dar cîți dintre elevi știu, de 
exemplu, ce înseamnă o infrac
țiune ? Cîți dintre elevi cunosc 
consecințele penale ale încălcării 
unei legi ? Și cîți, în sfîrșit, cu
nosc conținutul acestor legi ?

Este, desigur, firesc să spunem 
elevilor.; djț- toate prilejurile, că 
nu este? bine să furi, să minți, să 
înșeli. Dar enunțarea acestor cu
noscute precepte a devenit o 
axiomă. Cînd ea ar trebui să 
fie, de fapt, o știință. O mate
rie înscrisă în programa de în- 
vățămînt care să se bucure de 
toate drepturile celorlalte materii: 
rubrică în catalog, ore săptămâ
nale, teze și note. O simplă răs- 
foire a Codului penal dovedește 9r 
că însuși acest document de stat 
— din păcate cunoscut unui nu
măr
este ... _  _____
care se explică în amănunt sco
pul legii penale, se formulează 
definiția infracțiunii, condițiile 
de comitere și, ceea ce este deo
sebit de important, consecințe
le ei.

Asupra acestei insuficiente cu
noașteri, de către toți cetățenii, a 
legilor țării atrăgea atenția, de cu
rînd, în cadrul Consfătuirii cadre
lor de bază din securitate, miliție, 
procuratură și justiție, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Nu trebuie 
să considerăm că dacă am publi
cat în presă o lege sau o hotărî- 
re, dacă am prelucrat-o o dată 
cu oamenii, prin aceasta am re
zolvat problema pentru totdeau
na. Este necesar — și insist asu
pra acestei probleme — ca perio
dic, anual cel puțin, să se asigu
re explicarea în fața cetățenilot 
a legilor, a hotărîrilor, a modului 
în care trebuie acționat, pentru 
respectarea lor".

S-au luat măsuri de către Mi
nisterul Învățămîntului ca regu
lile de circulație să formeze o- 
biectul unor lecții speciale în 
toate școlile. Binevenită măsură 
de prevenire a accidentelor, de 
formare a unui reflex de civili
zație atît de necesar pietonului 
modern. Legile țării sînt și ele 
în acest sens, reguli de compor
tare, de orientare a individului 
în rețeaua activității sociale. Fo
losind o butadă, putem spune ca 
nu poți înțelege sensul unui cu- 
vînt fără să cunoști alfabetul. 
Cum nu poți începe, în viața 
de toate zilele, cel mai elemen
tar gest fără să-i știi, sa-i prevezi 
finalitatea, consecințele. Legile 
tării sînt, în acest context, alfa
betul vieții de fiecare zi a rela
țiilor umane, a celor sociale, a 
celor profesionale.

Este adevărat că ziarul nostru 
a cerut cu numeroase prilejuri ca 
Ministerul Învățămîntului să ia 
în discuție propunerea de a se 
reglementa, prin programa de 
învățămînt, cunoașterea legilor 
țării noastre, pornind de la peri
colul, demonstrat de atîtea sta
tistici, pe care îl prezintă igno
ranța în acest domeniu. Socio
logia și psihologia argumentează 
necesitatea ca integrarea în viața 
socială a celor tineri să benefi
cieze și de cunoașterea acelor legi 
de conviețuire pe care Codul pe
nal le ierarhizează concis în pri- 

. ..ăv. : „suveranitatea,
independența și unitatea statului, 
proprietatea socialistă, persoana 
și drepturile acesteia, precum și 
întreaga ordine de drept".

Așteptam răspuns la aceasfi 
scrisoare deschisă adresată Mi
nisterului învățămîntului.

restrîns de specialiști —- 
alcătuit ca un manual în

nescrise ale conviețuirii sociale, 
care ne creează, de timpuriu, 
imaginea mai mult sau mai puțin 
clară a ceea ce este admis și 
ceea ce este interzis, ne prefi
gurează, în amănunt sau în ab
stract, ideile de DREPTATE, 
CINSTE, RESPECT, DEMNI
TATE. Există o perioadă cînd 
toate aceste noțiuni, cu întreaga 
lor suită de evenimente concrete, 
sînt asimilate ; empiric, prințr-o 
transinitete dir&ctă â experienței 
celor mâi mări, prin tradiție. 
Sînt oameni care nu află, de e- 
xemplu, toată viața că apărarea 
acestor principii de conviețuire 
într-o societate constituie obiec
tul unor legi precis stabilite în 
Codul penal sau civil al unei 
țări. Este, evident, întîmplătoare 
această ignoranță.

Adesea însă. în felurite pro
cese, cei care încalcă legile, se 
disculpă prin acest argument: 
n-am cunoscut că fapta mea 
este o infracțiune. Dacă la oa
menii maturi această scuză este 
mai mult sau mai puțin plauzi
bilă, la minori și la o covârși
toare majoritate și acelor tineri ea 
devine discutabilă.

Necunoașterea urmărilor pe 
care le are o infracțiune este 
un argument invocat în dese 
rînduri la procese, îmi spune 
procurorul loan Mihalache de la 
Procuratura municipiului Piatra 
Nearpț. Un furt de importanță 
minoră atrage o pedeapsă penală 
și oamenii ramîn nedumeriți de 
aparenta neconcordanță între 
banalitatea infracțiunii și gravi
tatea pedepsei. Această nedume
rire este expresia ignoranței oa
menilor în ce privește sensul no
țiunii de infracțiune și mai ales 
a urmărilor

Citez din 
lui penal : 
cunoașterea 
nu înlătură 
faptei".

— Este adevărat că există .un 
manual de Educație cetățenească, 
recunoaște Gheorghe Daraban, 
director-adjunct al școlii gene
rale nr. 4 din Piatra Neamț. Dai 
el nu oferă copiilor informații 
precise, detaliate, într-un limbaj 
accesibil, despre elementele ca
pitale ale devenirii lor cetățe
nești, în primul rînd despre le
gile țării. Sîntem puși, de aceea, 
în situația de a opera cu mij
loace educative empirice și con
sider, deja depășite, pentru a-i 
determina pe elevi să se ferească 
de o infracțiune sau alta. E 
drept, apelăm la un larg sistem 
de propagandă a legilor țării, 
invităm reprezentanți ai miliției, 
ai procuraturii pentru a vorbi 
copiilor despre pericolul încălcă
rii unei legi, a comiterii unei 
abateri sau a unui act anti-so- 
cial. Aceste măsuri au însă un 
caracter festivist» elevii fiind a- 
proape obișnuiți cu atmosfera 
moralizatoare a acestor conferin
țe, cu didacticismul lor.

Nu, nu trebuie să se înțeleagă 
că aceste acțiuni, din ce în ce 
mai numeroase în ultima vreme, 
nu-și au utilitatea lor. Dar să ne 
imaginăm ce ar reține elevii din 
asemenea manifestări extra-șco- 
lare care ar înlocui, de exem
plu, materia precis stabilită a li
teraturii române sau geografia, 
sau istoria, cît ar asimila ei din 
expuneri la care participă bene
vol. Același proces, de diminuare 
a importanței se petrece și în muj sgu articol : 
cazul acțiunilor de popularizare 
a legilor' țării, înscrise în progra
mele de activități extrășcolare. 
Școala îi obișnuiește pe* elevi cu 
disciplina orelor de curs, cu obli
gativitatea asimilării unor cunoș
tințe defalcate pe materii, tre
cute în rubricile cataloagelor. E-
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INDUSTRIA UȘOARĂ
OFERĂ TINERILOR
ZEU
DE
PROFESII

RED.: Ce posibilități de afirmare oferă industria ușoară 
tineretului care se îndreaptă acum spre o profesie ?

D.S. : Prin specificul lor, majoritatea meseriilor din profilul 
industriei ușoare sînt destinate tinerelor fete. Este firesc, deci, 
să le atragem îndeosebi pe ele spre școlile industriei ușoare.

Am spus lucrul acesta, întru cît orientarea profesională a 
tinerilor trebuie să țină seama acum de criterii științifice, 
îneît fiecare să ajungă, în cele din urmă, la meseria dorită, 
dar și cea potrivită propriei personalități. Și nu este vorba 
doar de un deziderat. întreprinderile noastre se preocupă din 
ce în Ce mai mult să-și selecționeze cu grijă cadrele tinere ce 
sînt trimise spre școlarizare, le asigură încadrarea corespun
zătoare în producție la terminarea școlii și urmăresc conti
nuarea procesului de formare și perfecționare profesională a 
acestora ia locul de muncă. Avem numeroase exemple de 
secții întregi formate numai 
din cadre tinere.

Cei care abordează profesiile 
industriei ușoare nu se opresc 
. eapărat la prima treaptă a 
calificării : întreprinderile își 
asumă sarcina de a selecționa 
și recomanda absolvenții școli
lor profesionale pentru conti
nuarea studiilor în școli teh
nice de maiștri, pe acei care 
au terminat și liceul, îi îndru- 
rpă spre institutele de învăță
mînt superior tehnic, pentru 
specializarea în inginerie. Ti
nerii cei mai capabili sînt pro
movați cu încredeTe în munci 
de răspundere în ’procesul de 
producție.

Pentru a ține pas cu ulti
mele noutăți ale științei și teh
nicii și cu procedeele moder
ne de organizare și conducere 
a economiei, conform unor 
planuri, un număr însemnat 
de cadre tinere cu pregătire 
tehnică și economică medie și 
superioară au urmat cursurile 
de pregătire și perfecționare 
organizate în cadrul ministe
rului și CEPECA.

Dintre acestea enumerăm : 
formarea de analiști și pro- 
, -amatori în domeniul calcu
latoarelor electronice, cursuri 
de perfecționare a cadrelor 
care lucrează în probleme de 
exploatare, întreținere și repa
rare a instalațiilor automati
zate, cursuri privind pregă
tirea cadrelor de specialiști 
pentru activitatea de comerț 
exterior etc.

Evident, cu aceasta n-am 
arătat decît foarte succint ce 
posibilități de afirmare le ofe
ră industria ușoară tinerilor 
care abordează meseriile și 
profesiile sale.

RED.: Tinerii aflați la 
virsta opțiunii profesio
nale ar fi interesați să 
știe ce îmbunătățiri și 
modernizări se vor adu
ce producției în indus
tria ușoară, pentru ca, 
implicit, să afle ce per-

Rețeaua de

• In cincinal se vor inaugura 90 săli de 
clasă, 6 000 mp ateliere de practică, 3 240 
locuri în internate, 4 200 locuri în cantine
• Modernizarea intensivă a producției 
bunurilor de consuni pentru milioane de 
oameni • Pentru candidații școlilor profe

sionale — prima selecție psihotehnică.

Foto : ION CUCU

Interviiil nostru
cu tovarășul ing. DOBROMIR SABLICI

adjunct al ministrului industriei ușoare

spective vor avea dacă 
vor alege o profesie în 
acest domeniu.

D. S.: Directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R. trasează 
sarcini deosebit de importante 
industriei ușoare pe linia creș
terii producției și a producti
vității muncii, a lărgirii sorti
mentelor și a îmbunătățirii ca
lității produselor. Numai în 
perioada 1971—1975. producția 
industriei ușoare va crește cu 
40—50 la sută față de anul 
1970, realizîndu-se un volum 
sporit de țesături, tricotaje, în
călțăminte, articole de menaj, 
din sticlă, porțelan, faianță, 
precum și bunuri metalice de 
uz casnic.

Pentru obținerea acestor re
zultate, este necesară promo
varea în toate sectoarele • a 
progresului tehnic. în acest 
sens, se preconizează aplicarea 
unei serii de măsuri care pre
supun : introducerea pe scară 
largă a tehnologiilor moderne, 
ridicarea gradului de mecani
zare și automatizare a produc
ției, organizarea superioară a 
producției și muncii și creș
terea nivelului de calificare al 
întregului personal din indus
trie.

Iată
suri :

• în 
tilă se
de țesut automate, iar în sec
țiile de finisaj se vor introdu
ce noi agregate pentru fini
sarea în flux continuu a pro
duselor ;

• extinderea producției tex
tilelor obținute prin tehnolo
gia de tricotare, precum și a 
textilelor nețesute, lărgindu-se 
domeniile de utilizare a aces
teia ;

• în sectorul confecții se 
prevede montarea unor linii 
tehnologice continue, dotate cu 
utilaje perfecționate, cum ar 
fi: mașini do șpănuit cu celu
lă fotoelectrică, mașini de 
croit prin ștanțare, mașini de 
cusut și întors gulere și man
șete și altele ;

• în sectorul sticlăriei se 
prevede extinderea fabricării 
la mașini automate a ambala
jelor din sticlă ;

• se vor utiliza în mai mare 
măsură materiile prime indi
gene : fibre chimice, coloranți 
etc.

Ca urmare a aplicării pla
nului de măsuri prevăzute pen
tru viitorul cincinal, producti
vitatea muncii va crește cu 37 
la sută, iar producția va înre
gistra. prin aceasta, un spor 
de 73 la sută față de anul 1970.

citeva din aceste mă-

întreaga industrie tex- 
vor extinde războaiele

RED. : Cum asigură 
rețeaua de învățămînt a 
Ministerului Industriei 
Ușoare pregătirea cadre
lor cerute de producție 
și ce măsuri sînt prevă
zute pentru perfecțio
narea acestora ?

D.S. : în momentul de față, 
rețeaua de învățămînt a mi
nisterului nostru este formată

21 de unități școlare cu-din_ __  __ ,
prinzînd 24 865 elevi. în afară 
de aceștia se prevede în 
anul 1970 să fie școlarizați 
prin cursurile de calificare 
de scurtă durată, organizate în 
întreprinderi, circa 28 000 
muncitori, iar prin cursurile 
de specializare, alți 7 000. 
Realizîndu-se aceasta, necesa
rul actual al 
de muncitori 
și tehnicieni 
întregime.

Dat fiind
viitor apropiat, cerința de ca
dre calificate va crește simți
tor. la toate nivelele, prin 
darea în funcțiune a unor o- 
biective noi și prin dezvolta
rea celor existente, va fi ne
cesar să asigurăm în continua

dezvoltarea 
bazei mate- 
precum și 
unități șco- 

știm că

ARTĂ 
Șl

învățămînt

a Ministerului Industriei Ușoare vă oferă

calificarea in următoarele meserii
PRIN ȘCOLILE 
PROFESIONALE :

Finisori produse . textile, 
țesători, confecționeri pentru 
îmbrăcăminte din țesuturi 
și tricotaje, tricotori. filatori, 
tîmplari mobilă și articole 
tehnice, confecționeri încăl
țăminte piele, operatori mase 
plastice, prelucrători cau
ciuc, confecționeri din. arti
cole de cauciuc., tăbăcari, ce- 
ramiști ceramică fină, sti
clari. lăcătuși mecanici, 
strungari, sculeri matrițeri 
și electricieni.
PRIN ȘCOLILE TEHNICE 
DE MAIȘTRI :

Sticlari, tăbăcari, confecțio
neri îmbrăcăminte, filatori, 
țesători, finisori produse tex
tile. tricotori, lăcătuși meca
nici, prelucrători cauciuc, 
confecționeri încălțăminte.

PRIN LICEELE INDUSTRI
ALE :

Tricotori, confecționeri tex
tile și articole piele, finisori 
produse textile, țesători, fila
tori.

PRIN ȘCOLILE DE SPECIA
LIZARE POSTLICEALĂ :

Tehnicieni pentru modela
rea încălțămintei, tehnicieni 
constructori de mașini, teh
nicieni tehnologia fabricării 
ceramicei fine, tehnicieni fi
latori, țesători, electromeca
nici. pentru proiectarea de 
îmbrăcăminte din țesuturi și 
tricoturi și pentru structura 
și proiectarea tricoturilor.
CALITĂȚI SPECIFICE CE
RUTE CANDIDAȚILOR IN 
UNELE MESERII ALE IN
DUSTRIEI UȘOARE

— simțul organoleptic bine 
dezvoltat — confecții piele și în
locuitori ;

— capacitatea de concentrare 
a atenției — tricotaje ;
— sistem nervos echilibrat, a- 

tenție distributivă — țesătorie j
— rezistență la trepidații, apre

ciere exactă a dimensiunilor 
formelor și distanțelor — gravori 
sticlă ;

— agilitatea degetelor mîinilor, 
spirit de observație — pictori

decoratori sticlă.

POȘTA PAQINII
de SEN ALEXANDRU

VIATA BATE 
LA UȘĂ

industriei ușoare 
calificați, maiștri 
este asigurat în

însă că, într-un

re pregătirea a numeroși tineri 
care să lucreze aici. în acest 
scop, se prevede 
corespunzătoare a 
riale a școlilor, 
construirea unor 
lare. De altfel,
publicați în același număr 
de ziar rețeaua școlilor și 
alte posibilități de calificare 
pentru acei care abordează o 
profesie din industria ușoară. 
Rămîne deci ca tinerii să me
diteze la posibilitățile oferite 
— mai ales tinerele — și să se 
îndrepte cu încredere, dacă se 
simt atrași, spre numeroasele 
domenii ce le sînt puse la dis
poziție în industria ușoară.

INDUSTRIE

Interviu realizat de 
CĂLIN STĂNCULESCU

FRUMUSEȚEA

MESERIEI MELE
Am îndrăgit această meserie 

de cînd eram de-o șchioapă. M-a 
fermecat atunci frumusețea covo
rului multicolor de pe războiul 

‘ bunicii. Abecedarul meseriei de 
țesător atunci l-am învățat: De a- 
tunci, mi-am dorit să devin o 
pricepută țesătoare, și am izbutit 
absolvind școala profesională tex
tilă din Timișoara.

Intrînd în secția de țesut a 
fabricii, am admirat gingașele 
culori ale țesăturilor asemenea u- 
nor flori de primăvară. Vitrinele 
magazinelor de textile m-au în
demnat să le vizitez. O deosebită 
satisfacție am avut cînd am vă
zut că țesătura produsă pe războ
iul Ia care lucram este aprecia
tă atît de cumpărătorii noștri, cît 
și de străini. Nenumărate artico
le de ștofă erau solicitate peste 
hotare. Încredințîndu-mi-se să lu
crez articole destinate exportului 
atenția asupra calității țesăturii a 
crescut și mai mult. Doream ca 
faima produselor românești să

străbată pînă în cele mai înde
părtate colțuri ale lumii. Nu am 
fost mulțumită cu calificarea do- 
bîndită și mi-am continuat studii
le. După absolvirea liceului, am 
căutat un drum care să mă facă 
să cunosc totul despre profesia 
mea. Și m-am înscris la con
cursul de admitere în Școala teh
nică textilă. Acum sînt din nou 
elevă. în această școală, meseria 
de țesător constituie, pasiunea a 
sute de elevi. Tainele ei, la o 
treaptă superioară, ne sînt dez
văluite de tovarășii profesori in
gineri cu înalt nivel de pregătire 
profesională și didactică.

Învățînd în această școală, țe- 
sătoria îmi devine tot mai dragă, 
îmi desfășor practica la fabrica 
de relon „Panduri“ și totul aici 
îmi spune „meseria ta e cea mai 
frumoasă".

ELENA OARȘĂ
Elevă anul I Tehnicieni țesători. 
Grupul școlar F.R.B.—București

PROFESIILE INDUSTRIEI U- W 
ȘOARE impun din partea can- 
didaților aptitudini și înclinații a 
deosebite orientate atît spre na- V 
tura tehnică, datorită proceselor 
de producție moderne, cît și spre 
componenta estetică, latură e- 0 
sențială a majorității produselor 
executate în această importantă 
ramură a economiei naționale. 
Țesătorii, de pildă, sînt cei care V 
realizează complicatele împleti
turi din fire — de la stofe pînă 
la covoarele orientale, — cu ta- A 
lentul unor adevărați artiști. Fi- w 
latorii produc cu ajutorul unui 
utilaj perfecționat, firele de gfe 
bumbac, lină, in, cînepă sau fi- ** 
brele sintetice necesare produce
rii tuturor țesăturilor și tricotu- 
rilor. Tricoterii sînt cei care 9 
realizează cele mai frumoase 
contexturi, de la dantele fine 
pentru garnituri, pînă la perdele £ 
și rochii. Confecția produselor 
textile, meserie specifică fetelor, 
presupune realizarea unei boga- 
te serii de articole ca : pulovere, “ 
rochii, pardesie{ cămăși, confec
ții pentru cei mici.

Un domeniu aparte, cel al Sti- W 
clei reclamă, prin complexitatea 
sa, o prezentare separată. Oa- 
menii de știință prevăd sticlei £ 
un viilor deosebit. Noile proprie
tăți descoperite, nebănuitele do
menii de diversificare în utili- 4A 
zarea sticlei, precum și caracte- 
risticile superioare ale acesteia 
în simbioza cu masele plastice, 
atestă un rol hotărîtor în tehni- W 
ca și civilizația contemporană. 
Din aceste motive, sticlarii sînt, _ 
in același timp, artiști — cei ca- țp 
re realizează nenumăratele pro
duse de uz casnic, vase și obiec
te de artă —, cît și colaboratori 
apreciați ai savanților și cerce- w 
tutorilor — cei care realizează 
aparatele de laborator cu o teh- a 
nologie a construcției deosebit " 
de complicată. După cum se ve
de, în industria ușoară, în majo- 
ritatea cazurilor, cei care lu- 
crează în meseriile specifice nu 
trebuie să fie numai buni mese
riași ci și artiști cu fantezie, bun 

gust, imaginație, simț estetic. 
elemente ce înnobilează o indus
trie cu multiplele virtualități ale a 
frumosului. W

Teoadere Mioara — Buzău: 
Dragă Mioara, școala respectivă 
se află la Iași. Este vorba despre 
Școala profesională din str. 
C. Negri nr. 46, de pe lîngă Fa
brica de antibiotice-Iași, care, 
are specialitatea „operator la fa
bricarea medicamentelor și re
activelor". Cît despre vise, ești 
prea tînără ca să renunți la ele, 
mai ales că profesia pe care ți-ai 
ales-o reprezintă un prim pas în 
această direcție. De altfel, tot la 
Iași, funcționează și un liceu in
dustrial de chimie (str. Sf. Sava 
nr. 16)

Andronesi Lucrcția — Sîn- 
georz-Băi, jud. Bistrița-Năsaud : 
Mi se pare puțin ciudată alege
rea unei profesiuni în raport cu 
materiile care se dau la admi
tere, cu atît mai mult cu cît ma
teriile pe care mi le-ai indicat 
se cer în multe școli postliceale. 
Te-aș ruga deci să-mi scrii des
pre profesiunea pe care ți-ai 
ales-o ca să te putem sfătui în ce 
formă de pregătire să te înca
drezi. Ce ai spune, de exemplu, 
despre Școala postliceală de sil
vicultură ?' Se cer la examene 
două din materiile pe care le 
preferi : botanică (scris și oral), 
chimie (oral). O asemenea școală 
funcționează în București.

Pitic Viorel — Vicolu de Sus, 
Suceava : Adresați-vă centralei 
C.F.R. din București, Bd. Dini- 
cu Golescu 38, Direcția de învă- 
țămînt, care vă va da informați
ile solicitate.

Fiță Alexe — Novaci — Jud. 
Gorj : Cred că ai avut dreptate 
evitînd eforturile prea mari și 
dorind să le eviți și pe viitor. Di
ficultățile pe care le întîmpini 
nu sînt însă ireversibile, simpto- 
mele de acest fel pot fi tratate, 
tn sensul celor ce mi-ai comuni
cat, nu cred că ar fi potrivită 
nici profesiunea pentru care ai 
optat deoarece montajul apara
telor implică un efort prea ma
re pentru ochi. Eu te-aș sfătui 
să te gîndești la profesiunea de 
fizician, pregătindu-te pentru 
secția respectivă de la universi
tate sau pentru cea de profesor 
de fizică.

Dulgeanu Elena — jud. Olt : 
Institutele pedagogice de 2 ani 
nu funcționează în centrele per
manente. Adresați-vă direcției 
județene de învățămînt a ora
șului Cluj, care vă va da infor
mații în legătură cu situația din 
anul școlar 1970—1971.

Lupoae Zoica — Liești — jud. 
Galați: Dacă dorești atît de 
mult, fără îndoială vei pătrun
de într-un laborator și altfel 
decît „imaginar." Nu cred că la 
Brăila s-ar pune condiții ca a- 
ceea de care te temi. Scrie di
rect școlii ; adresa : Liceul in
dustrial de chimie și construc
ții de mașini — Brăila, Cartie
rul Hipodrom, de unde sper că 
vei primi răspunsul dorit. Iți u- 
rez mult succes.

M. Viorica — jud. Gorj : 
.Scrisoarea mi s-a părut intere
santă pentru un om matur, 
chiar cînd are 18 ani și 
,,numai" 1.65 m înălțime. Ale
gerea profesiunii mi se pare po
trivită, iar motivarea alegerii, 
logică. De fapt, mie nu mi-ai 
lăsat decît rolul de a-ți aproba 
alegerea. Ceea ce și fac.

Barbu Ștefania — Buzău : 
Tovarășă Ștefania, ai totuși 19 
ani, așa că panica și disperarea 
nu se potrivesc. Meditînd la si
tuația dumitale și finind seama 
de cele ce mi-ai scris, te-aș sfă
tui să te pregătești pentru a de
veni profesoară. în acest sens, 
ai putea încerca fie să primești 
o muncă de învățătoare în jude

țul în care locuiești — și para
lel să-ți continui studiile la fă
ră frecvență — fie să te pre
zinți direct la un institut peda
gogic de 3 ani (la Brașov, Pi
tești, București). Ce spui de pro
punerea mea ? Poate în acest 
fel vei deveni iar „veselă și exu
berantă". Și vei descoperi că ni
mic nu-ți poate sta împotrivă 
cînd nu-ți stai tu însăți. Așa 
că este cazul să începi pregăti
rea. Timpul trece.

I. T. — Pitești î Inginer hor
ticol sau profesoară ? îmi pare 
rău că nu te pot ajuta să re-' 
zolvi dilema deoarece în afară 
âe punerea problemei nu mi-aî 
dat nici o indicație pentru ju
decarea ei. în principiu, ambele 
profesiuni sînt potrivite pen
tru o fată. Dar răspunsurile nu 
$e pot da în general pentru ca 
orice tînăr, fată sau băiat are 
și o personalitate, o vocație că
tre ceva anume. Deci aștept de 
la tine acele concretizări absolut 
necesare.

Blaghi Lîviu — Arad : Nu se 
poate decît prin școală profe
sională sau ucenicie la locul de 
muncă. Există și cursuri sera
le la școlile profesionale.

G. Mariana — Argeș : Nu 
este necesar să ceri acest tran
sfer deoarece peste 1 an ter
mini oricum liceul. Atunci te vei 
putea prezenta la Institutul pe
dagogic din orașul dumitale ; 
după trei ani de studii, îți vei 
realiza visul din copilărie. Eu 
așa aș face. Dacă vrei să încer
ci totuși un transfer cere in
formații la Inspectoratul școlar 
județean. Dar nu te-aș sfătui 
s-o faci. Mai bine să termini ce 
ai început.

B. Elena și Geta — Buhuși, 
jud. Bacău: Școala pe care o 
căutați se află chiar în județul 
Bacău. Este Școala profesionala 
sanitară, Bacău, str; Grivița Ro
șie nr. 35 și are specialitățile î 
soră medicală, soră pediatră, 
moașă. Pentru examen să vă 
pregătiți la limba română (se 
cere lectură, povestirea și a- 
naliza unei bucăți din manualul 
din clasa a VIII-a; analiză gra
maticală) și la anatomia, fizio
logia și igiena omului (după 
programa școlii generale). Deci, 
începeți învățătura și mai 
mult curaj. Norocul și-1 mai fa
ce omul și singur.

Popa Ana — Valea Călugă
rească — jud. Prahova : Candi
dații Ia conservator , sînt atît dâ 
bine pregătiți (în licee muzica
le). îneît cei cu pregătire horti
colă nu au șanse prea mari. 
Dar, ca studentă la Facultatea 
de horticultura te vei putea în
cadra In mișcarea artiștilor ama
tori și-ți vei putea valorifica 
aptitudinile. Mi-aș permite în
să să observ că nu-i destul să 
nu-ți placă meseria de tehni
cian horticol ca să poți deveni 
solist la operă. Mai este nevoie 
și de altceva.

Bejenaru Viorel — Buș
teni — Jud. Prahova.' îți dau 
cu plăcere informațiile cerute 1 
un astfel de liceu se află chiar 
tn județtil ’ Prahova. Este Liceul 
agricol din Valea Călugărească, 
avînd specialitatea horticultură. 
La telefon. 9 vei putea obține și 
alte informații de la liceul res
pectiv. • •

Mia P. — jud.. Cluj : în satul 
unde veți lucra se află desigur 
un cămin cultural și oameni do
ritori să ducă o activitate artis
tică. Iar dacă nu există, conta
bila cooperativei, care iubește 
arta dramatică, — cum îmi măr
turisești — s-ar putea strădui să 
organizeze o asemenea activi
tate, îndeplinindu-și astfel visul 
de a urca pe o scenă.

GHIDUL PROFESIILOR
Oferim o bibliografie în aten

ția candidaților la școlile profe
sionale, școlile tehnice de maiștri, 
liceele industriale și școlile de 
specializare postliceală din rețea
ua de învățămînt a Ministerului 
Industriei Ușoare :

1) Școlile postliceale pentru 
industria ușoară au fost publicate 
în „Scînteia tineretului" nr. 6 467 
din 3 martie 1970.

2) Școlile profesionale din re
țeaua M.I.U. au fost publicate în 
„Scînteia tineretului" nr. 6 497 din 
7 aprilie 1970.

La școlile prezentate se adaugă 
pentru județul Cluj: Școala de 
specializare postliceală — Cluj;

Centrul școlar — Turda; Școala 
tehnică de maiștri — Turda ; 
pentru județul Iași: Liceul in
dustrial — Iași; pentru județul 
Mureș : Școala de specializare 
postliceală — Tg. Mureș și Școa
la tehnică de maiștri — Tg. Mu
reș ; pentru județul Timiș : Școa
la profesională — Lugoj și Școala 
de specializare postliceală — Ti
mișoara ; pentru județul Vrancea : 
Școala profesională — Focșani; 
pentru municipiul București : 
Școala tehnică de maiștri, Școala, 
profesională C.C.T., Școala profe
sională — Dîmbovița și Liceul in
dustrial — București.

REȚEAUA Șl PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE ___ ;_ _____ ___ iii__ '

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE ZI

Județul CARAȘ-SEVERIN
ȘCOALA PROFESIONALĂ, REȘIȚA, b-dul 23 August, nr. 39. 

Telefon 17 21. (Pe lîngă Combinatul siderurgic — Reșița al Mi
nisterului Industriei Metalurgice).

— Laminator profile și tablă ; lăcătuș mecanic în industria 
siderurgică ; furnalist ; oțelar ; lăcătuș pentru construcții me
talice ; electrician de întreținere și reparații ; electromecanic 
aparate de măsură și automatizare ; electrician în construcții și 
instalații industriale ; zidar șamotor.

ȘCOALA PROFESIONALA, REȘIȚA, piața Lenin, nr. 1. Te
lefon 12 62—12 61. (Pe lîngă Uzina de construcții de mașini — 
Reșița a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Electrician de întreținere și reparații ; frezor-rabotor-mor- 
tezor ; forjor : lăcătuș mecanic industria construcțiilor de ma
șini ; rectificator ; strungar ; sudor ; turnător-formator ; mode
ller (pentru turnătorie) ; oțelar.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, ANINA, str 1 Mai nr. 51. Tele
fon 1. (Pe lîngă Exploatarea minieră — Anina, Centrala Căr
bunelui Petroșani).

— Miner ; lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de ma
șini ; lăcătuș de mină.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. BOCȘA, str. Principală, nr. 1. 
Telefon 53. (Pe lîngă Uzina ae construcții metalice și mașini 
agricole — Bocșa a Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini)>

— Lăcătuș pentru construcții metalice | strungar j sudor ; 
turnător-formator.

ȘCOALA PROFESIONALA, CARANSEBEȘ, str. Libertății, 
nr. 21. (Pe lîngă C.E.I.L. — Caransebeș, aparținînd de Ministerul 
Industriei Lemnului.

— Tîmplar mobile și articole tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORAȘUL MOLDOVA-NOUĂ. Co
mitetul de Stat al Geologiei.

— Sondor foraj.

ȘCOALA PROFESIONALA ORAȘUL OȚELUL ROȘU, str. Re
publicii, nr. 10. Telefon 8. (Pe lîngă Uzinele „Oțelul roșu" ale 
Ministerului Industriei Metalurgice).

— Laminator profile și tablă ; oțelar ; lăcătuș mecanic pentru 
industria siderurgică ; strungar ; turnător-formator ; trefila- 
tor-trăgător ; electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, ORAVIȚA, str. Școlii, nr. 4. Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALA, REȘIȚA, b-dul 23 August, nr. 39. 
Telefon 17.21. Consiliul popular județean.

— Zidar construcții ; dulgher; instalator de încălziri cen
trale ; electrician în construcții și instalații industriale ; izolator 
în construcții ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de 
gaze ; tîmplar-consțrucții; mozaicar-faianțar.
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ANOMALII ÎN
VIATA CULTURALA

A SATULUI SPECTATOR

satele

Incontestabil, titulatura „comu
na celor douăsprezece biblioteci", 
adresată Baloteștilor, mi se pare, 
pînă acum, inedită. O propun, 
prin urmare, atenției Comisiei 
pentru sistematizarea localității: 
ca pe o certă ironie față de o 
mentalitate curioasă. Căci, în- 
tr-adevăr, cei aproximativ 4 460 
locuitori ai comunei dispun de 
nici mai mult, nici mai puțin de
cât o duzină de biblioteci: o bi
bliotecă comunală, cu cite o filială 
la școlile generale din 
Săftica, Balotești-Preoțești, Balo- 
tești și Dumbrăveni; una — la 
Sanatoriul T.B.C., una —• la
U.S. „Producția", una — la
„Casa Agronomului", una — la 
S.C.R.S.A., una — la Prevento- 
riul T.B.C., una — la „Casa co
pilului" și în fine, una la Gră
dinița specială de surdo-muți. 
Pentru o optică statistică, canti
tativă, asupra culturii, „perfor
manța" apare invidiabilă. In 
fond, însă, ea nu este deloc așa.

La o analiză mai atentă, duzi
na de biblioteci se dovedește a fi 
alcătuită — cu unele excepții — 
din biblioteci „de duzină" : mici, 
aprovizionate la întâmplare, lipsi
te de cadre de specialitate care 
să asigure o organizare științifică 
a inventarului, o propagandă di
namică a noutăților și valorilor 
autentice. Aspectul bibliotecii 
sindicale de la U.S. „Producția", 
reprezintă, de pildă, o parodie 
perfectă a ceea ce am putea numi 
„cetatea cărții". In sala clu
bului, într-un dulap-vitrină, stau, 
claie peste grămadă, vestigiile 
celor circa 630 volume înscrise, 
cîndva, într-un anume registru. 
Titlurile, evident, nu se văd din 
poziție normală, pentru că anor
mală este . așezarea cărților în 
raft: cu cotorul în sus, în jos, 
spre dreapta, spre stânga; numai 
spre privitor — nu. A alege din 
acest „bazai* un anume exem
plar, devine o aventură'riscantă 
și anevoioasă, care pretinde, fie 
„minte sănătoasă" (spre a renun
ța la timp), fie „corp sănătos" 
(pentru a rezista probelor spor
tive la care te supune impruden
ta tentativă intelectuală). Pe a- 
cest fundal al neglijențelor, totul 
devine posibil. Să ne mai mirăm, 
deci, că la U.S. „Producția", 
cărțile se „împrumută", fără fișă, 
înainte chiar de a fi fost înregis
trate ? De recuperarea lor ce să 
mai vorbim...

In celelalte unități, situația se 
prezintă parțial mai bine. Există 
o înzestrare mai bogată, un sis
tem de servire mai prompt și, 
indiscutabil, mai puțină negli
jență. De pildă, la Biblioteca co
munală (bibliotecară, Lucreția 
Bimionescu), la Casa Agronomu-

Ansamblul folcloric

din Turcia

Ținută și autenticitate
Văzînd spectacolul Ansam

blului folcloric din Turcia 
ne-am putut mai bine în
chipui cum a reușit tînărul 
beizadea Dimitrie Cantemir 
să creeze pentru prima oară 
acel sistem de notație a mu
zicii orientale turcești ; dacă 
observăm mai cu atenție, exis
tă pe undeva, în linia melosu
lui și a unor ritmuri, structu
rate bineînțeles după specific 
— așa cum se întîmplâ întot
deauna cu temele și motivele 
călătoare :— anumite tangențe 
între creația populară turcă și 
folclorul românesc din zona 
etnografică a Olteniei.

Ansamblul folcloric din 
Turcia este, într-adevăr, un 
„ansamblu", constituit din 
șapte echipe artistice care, în 
funcție de specificul său re
prezintă toate zonele etno
grafice ale Turciei ; acest 
lucru îi conferă o înaltă ținută 
de autenticitate răsplătită 
de-a lungul anilor prin presti
gioase distincții și premii in
ternaționale. Majoritatea pie
selor folclorice turcești pre
zentate în spectacol au la 
bază ceremonii, obiceiuri cu 
un puternic substrat magic, 
„șaman", interpretate la in
strumente bizare, caracteristi
ce : Davul-Zurna, Davul-Gir- 
nat-Kermane, Davul-Saz. O 
deosebită impresie au produs 
asupra publicului cîntecele 
interpretate de Metin Pala — 
solist al Radioteleviziunii din 
Ankara, dansurile „șamane" 
din Kastamanu, și ceremonia 
de inițiere, „Kalic Kalkan" 
(sabie și spadă) a tinerilor os
tași intrați în armata ienice
rilor și spahiilor. Halii Ogul- 
tiirk — conducătorul artistic 
al ansamblului — ne-a măr
turisit că aceste piese folclo
rice rare, au fost culese și 
prezentate pe scenă întocmai. 
„Sarcina mea a fost doar să 
selectez din varietatea folclo
rică turcă ceea ce mi s-a pă
rut a fi reprezentativ și va
loros din punct de vedere ar
tistic".

I. M. 

lui sau la biblioteca bolnavilor de 
la Sanatoriul T.B.C. Și totuși.,.

Însumând fondurile alocate a- 
nual tuturor bibliotecilor din co
mună, ajungem la cifre impresio
nante. Din păcate, sistemul parce
lar, molecular, de utilizare a aces
tor fonduri financiare, în funcție 
de fiecare instituție în parte, pro
duce paralelisme inutile și lacu
ne inerente în aprovizionarea cu 
cartea. Căci, în general, în raf- 

BIBLIOTECOMANIA
SI- - - - - - -
BIBLIOTECILE

CULTURĂ
PRIN 
NAVETĂ ?

(Urmare din pag. I)

MCOLAE BALTAG
DE DUZINĂ
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TINEREȚEA SE CONFUNDA DESEORI CU PASIUNEA LECTURII 
(In sala bibliotecii căminului cultural din comuna

la 
Și 
în 
să

probabil condiții mai favorabile. 
O parte din tinerii cu care am 
discutat ne-au mărturisit că ar 
dori să fie incluși în aceste for
mații, ceea ce demonstrează 
că ideea înființării lor nu este 
nerealizabilă. în persoana profe
sorului Eugen Voicu, și a altor 
cadre didactice de la școala ge
nerală, s-ar găsi și instructori ca
pabili, dispuși să-i pregătească. 
Margareta Turcu, secretara comi
tetului comunal U.T.G.. o pasio
nată și talentată artistă ama
toare, componentă a mai multor 
ansambluri folclorice ale județu
lui, este decisă și ea să le acorde 
tot sprijinul. Rămîne doar ca 
această convingere să ajungă 
directorul de cămin, cel mai 
măsură să capteze energiile și 
coordoneze aceste eforturi.

Din marele număr de confe
rințe, simpozioane, jurnale vorbi
te. concursuri gen „Cine știe, 
cîștigă" și informări ale oameni
lor muncii despre evenimentele 
politice interne și internaționale 
și alte acțiuni de altfel interesan
te, pe care le cuprindea generos 
planul de muncă pentru perioa
da de iarnă, directorul nu poate 
vorbi acum, în mod concret, de
cît despre cîteva expuneri susți
nute de către primar, secretarul 
consiliului popular și șeful postu
lui de miliție. Cele trei expu
neri au fost, de fapt, una — în
tr-o după-amiază, cei trei tova
răși au conferențiat pe marginea 
aceluiași subiect: necesitatea a- 
părării legalității socialiste. 
După cum se poate vedea, agen
da acțiunilor cultural-educative 
desfășurate în căminul din Bră- 
nișca, nu este prea aglomerată. 
Faptul că organizația U.T.C. din 
comună nu se preocupă nici ea 
de remedierea acestei situații 
face ca un local ca cel al cămi
nului din Brănișca să pară a fi 

turtle diverselor unități, întâlnim 
cam aceleași titluri. Pe de altă 
parte, fondurile fiind, totuși, 
limitate, absența unor cărți de 
valoare devine explicabilă. Și, ca 
într-un joc absurd al corespon
dențelor, aceleași titluri par să 
lipsească de la toate cele două
sprezece registre de evidență.

Cui folosește oare această 
dispersare nerațională a fonduri
lor bănești ? Nimănui. N-ar fi

clădire inutilă în spațiul co-o 
munei.

Există, totuși, un domeniu în

Prin colecția „Fii ai neamului românesc", Editura militară a 
instituit o frumoasă tradiție : evocarea vieții și activității unor 
figuri ilustre din galeria eroilor istoriei naționale. Cu precădere 
receptivi la caracterul exemplar, eroic al portretului „fiilor nea
mului", tinerii sînt principalii beneficiari ai acestor pagini. De 
aceea, recomandăm cîteva dintre 'ele.

• MARIN MIHALACHE : 
„Generalul Gheorghe Ma- 
gheru“

Fascinat, în mod deosebit, 
de orele fierbinți ale revo
luției de la 1848 din țările ro
mâne, Marin Mihalache evo
că, într-un stil accesibil și 
atrăgător, chipurile a doi 
dintre fruntașii mișcării re
voluționare din Țara Româ
nească și Transilvania. Fă- 
cînd incursiuni în biografia 
eroilor, autorul urmărește, 
astfel, pe generalul Gh. Ma- 
gheru în genealogia sa arde
leană, îi prezintă copilăria 
petrecută pe plaiurile Gor- 
jului, activitatea ca jude
cător și ispravnic al județu
lui Romanați. aderarea la so-

CRONICI CRONICI •CRONICI •

de IULIAN NEACȘU

CUM [ OARE?premiați,

mai logică și mai eficientă coma
sarea majorității bibliotecilor în
tr-o bibliotecă comunală mai 
mare și mai bogată ? Profiturile 
ar fi multiple: cu o sumă mult 
mai mică s-ar asigura o înzestra
re mult mai bună, cu cărți de 
valoare, a tuturor locuitorilor co
munei. Teama că, prin această 
restrângere, numărul cititorilor se 
va micșora, nu se justifică. La 
urma urmelor, cine sînt salariații 
de la U.S. „Producția" ? Locui
tori ai comunei. Pentru cine a 
fost înființată biblioteca comuna
lă ? Evident, pentru ei. Conclu
ziile devin inutile...

Situația semnalată de noi în 
legătură cu bibliotecile din Ba
lot ești nu este, din păcate sin
gulară. Asupra acestei chestiuni, 
de altfel, vom mai reveni. Este vi
zibil, însă, și prin prisma acestui 
exemplu, ce consecințe pot a- 
vea în activitatea culturală de 
masă, în procesul de răspândire 
și popularizare a cărții, neglijența, 
paralelismele inutile. Această 
tendință de gigantomanie, ma
nifestată în mărirea absurdă a 
numărului de biblioteci din peri
metrul comunei are loc în detri
mentul calității, ea impietând în 
mod serios asupra stabilirii unor 
raporturi normale între cititori și 
carte.

care s-a realizat cite ceva. Acesta 
este legat de activitatea distracti
vă. Meritul revine în principal 
Margaretei Turcu. Ea este cea 
care organizează, cu o oarecare 
regularitate, seri de dans, iar, în 
incinta bibliotecii unde lucrează 
a amenajat un club frecventat de 
un mare număr de tineri. Păcat 
însă că asemenea eforturi sînt 
singulare. Ele nu-s dublate de 
cele ale directorului de cămin 
(care, în paranteză fie spus, 
funcționează ca profesor într-un 
alt sat, situat la 19 km distan
ță !). Iată de ce, de multe ori, 
intențiile frumoase și lăudabile 
nu ajung la finalizare.

Această radiografie sumară a 
vieții cultural-artistice precare a 
satului are darul să explice, to
tuși, elocvent, de ce brănișcanii 
pot fi întîlniți atît de des în sălile 
de spectacole ale Devei. Condu
cerea căminului cultural apre
ciază. probabil, că apropierea de 
oraș este suficientă pentru a 
completa paleta activităților cul
turale. De vreme ce sătenii s-au 
obișnuit cu drumul, nu mai are 
nici un rost să facă eforturi pen
tru a-i atrage la căminul cultu
ral 1 

„FII Al NEAMULUI ROMANESC

cietatea „Frăția", participa
rea la revoluția din 1848 din 
Țara Românească, exilul, a- 
legerea ca deputat în Adu
narea Ad-hoc, moartea.

• JEAN GHELIUC : „Că
pitanul Pavel Zăgănescu."

Aceleiași perioade istorice 
îi sînt dedicate și paginile 
lui Jean Gheliuc. Eroul său 
este viteazul căpitan Pavel 
Zăgănescu, comandantul com
paniei de pompieri care, la 
13 septembrie 1848, a opus 
o eroică rezistență în Dealul 
Spirii, oștirilor lui Omer 

Pașa, venite să înnăbușe lupta 
pentru libertate a poporului 
român.

public ANA LUPAȘ (Cluj)
Premiul pentru artă decorativă (Tapiserie)

La Galeriile „Apollo** s-a. —« _ — __ - - or
ganizat o expoziție cu lucrări ale 
artiștilor premiați de către U.A.P. 
Inițiativa este fără îndoială 
demnă de a fi menționată. Rea
lizarea ei oferă însă destule mo
tive de insatisfacție. Primul, și 
poate cel mai important pro
vine din selecția nu întotdeauna 
convingătoare a lucrărilor. O 
spunem de pe poziția publicului 
și nu a criticii, care, de pildă, nu 
credem că va căuta valoarea u- 
nui Octav Grigorescu în cele 
patru desene expuse, în care îi 
descifrăm mai mult stilul, și mai 
puțin semnificația artei sale, poe
zia unei structuri care se des
coperă prin infinite și tulbură
toare solilocuri. După cum pic
tura lui Ion Vrăneanțu, ca să o- 
ferim un alt exemplu, nu-și justi
fica prin tonul ei monocord, prin 
caracterul „mecanic", „manie
rist" de constituire a imaginii, 
prezența atît de masivă în ex
poziție. Avem senzația că orga
nizatorii au înțeles accentul fes
tiv al expoziției în etalarea (ori
cum) a unor „nume", în con
fruntarea publică a unor premii 
a căror semnificație poate să 
scape publicului din cauzele a- 
mintite. Evident, analiza aplicati
vă nu-și, are rostul. Situația cre
ată ne obligă mai mult la 
considerații privind sensul a- 
cestor premii, opțiunile de 
conținut, de substanță pe care

Vechi deficiențe în organiza
rea vieții muzicale, în corelarea 
unor evenimente muzicale bucu- 
reștene, au dus in săptămâna 
care a trecut, la aglomerarea 
(după ce luni în șir, am fost lip
siți de o rîvnită stagiune corală), 
a două manifestări corale dintre 
care cel inițiat joi seara de Corul 
Radioteleviziunii, un concert de 
muzică contemporană româneas
că, a purtat însemnele unui eve
niment cu totul deosebit in con
figurația generală a stagiunii.

Programând cîteva dintre cele 
mai reprezentative creații scrise 
în ultimul timp, concertul dirijat 
de Aurel Grigoraș, și-a propus 
drept obiectiv conturarea unui 
tur de orizont asupra creației 
contemporane românești, asupra 
tendințelor stilistice manifestate 
în prezent pe frontul componis
tic național.

Gen de veche tradiție în pei
sajul muzical românesc, creația 
corală a înscris, de-a lungul is
toriei artei naționale, pagini de 
maxim interes artistic. De peste 
un veac, zeci de creatori români, 
folosind cuceririle celor mai di
verse orientări stilistice, au scris 
pagini de vibrație artistică având, 
drept, fundal comun cântecul 
popular românesc. Așa cum

• ION DULAMIȚA : 
ții Racoțeanu".

Viața celor doi frați, Ion 
și Constantin Racoțeanu, o- 
fițeri ai armatei române 
care, după 23 August 1944, a 
întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste, repre
zintă dovada dragostei de 
patrie și a sacrificiului pe 
care le probează un popor a- 
tunci cînd luptă pentru li
bertate. Autorul, prieten și 
coleg de școală cu Ion Ra
coțeanu, aduce în fața citi
torului, cu mijloacele po
vestirii, amintiri despre con
dițiile grele pe care 
frați au fost nevoiți 
înfrunte în viață, 
totodată în evidență 
și patriotismul de care 
dat dovadă în lupta împotri
va hitleriștilor.

‘ dorește să le legifereze. O primă 
constatare este aceea că aceste 
premii sînt foarte echilibrate și că 
ele exprimă valori artistice certe, 
ce vehiculează un bogat conți
nut afectiv și de idei. Ceea ce 
ne face să credem că unul din
tre criteriile care au stat la baza 
acestei dificile operații a fost în 
primul rînd valoarea, indiferent 
de modalitatea artistică pe care 
o îmbracă. Premiile mărturisesc 
mai puține opțiuni într-o direcție 
sau alta și nu ne „anunță clasi- 
cizarea valorilor ieri inovatoare", 
după cum nu -propun nici un 
„ritm precipitat de asimilare a co
durilor originale" cum afirma re
cent un critic de artă într-un 
jurnal săptămînal. Mi se pare că 
dincolo de intenția elevată de a 
descoperi afinități sau mai 
exact spus semnificația unor afi
nități, asemenea constatări con
țin o „clasificare" absolut rigida 
aplicată unor structuri ferm deo
sebite. Premiile nu justifică di
recții, căci altfel ar fi poate prea 
mult spus, că premiul pentru pic
tură acordat Wandei Sachelarie 
implică într-un sens sau altul și 
expresionismul (expresionism cul
tivat de altfel neprogramatic, 
contopit cu alte impulsuri în
tr-o viziune stenică, de certă o- 
riginalitate). După cum în ace
eași ordine de idei nu se poate 
afirma, cred, că fiecare dintre 
cei premiați reprezintă un „cap 

Antologie
corală
contemporană
afirmat, privită în ansamblu, 
creația corală românească se in
tegrează unitar în muzica româ
nească a zilelor noastre, contri
buind substanțial la definirea a- 
cesteia ca artă de sensibilă sub
stanță națională, aflată în același 
timp pe drumul afirmării sale ca 
valoare universală.

Real sondaj în creația contem
porană românească, concertul 
din Studioul de pe strada Nufe
rilor, a punctat cîteva elemente 
caracteristice pentru șantierul 
coral actual, oferindu-ne o reală 
fișă de antologie muzicală con
temporană. Concertul a vehicu
lat valori din cele mai diverse, 
prilej uindu-ne cunoașterea, de 
foarte multe ori în primă audi
ție, a unor lucrări corale apar
ținând unor diferite stiluri com
ponistice de la cel reprezentat 
de Sigismund Toduță la cel al 
lui Liviu Glodeanu.

Am ascultat astfel Arhaismele 
lui Sigismund Toduță, o piesă de 
perfectă arhitectură în care re
găsim toate subtilitățile unui re
marcabil polifonist, Trei madri- 

NICOLAS GROZEA

N. B.

cei doi 
să le 
scoțînd 
curajul 

au

• S. I. GIRLEANU : 
ducul Nicolae Grozea".

Restituirea pe baze docu
mentare a adevărului despre 
haiducul N. Grozea (care a 
haiducit între 1829—1834), 
despre tovarășul său Tunsu, 
despre acțiunile lor haidu
cești ț restabilirea faptelor și 
a specificului haiduciei — 
lată ce-și propune și reu
șește să realizeze S. I. Gîr- 
leanu în broșura de față.

de serie" pentru o direcție sau 
alta, sau găsi niște deosebiri în
tre „formule" seductive, cu ade
ziune directă la public și altele 
ceva mai dificile și implicit de 
o altă calitate. Premiile nu des
coperă, nu consacră, ci mai de
grabă legiferează o consacrare 
de fapt (Octav Grigorescu, Wan
da Sachelarie, Ethel Băiaș 
Lucaci, Mircea Spătaru), uneori 
o consacrare solid și serios con
turată în timp (Naum Corcescu). 
Poate că singurele „descoperiri" 
rămîn cei doi artiști decoratori 
Coste! Badea și Ana Lupaș, ar
tiști care s-au impus în ultimele 
expoziții prin forța, noutatea și 
sugestivitatea creației lor. O ul
timă considerație am face-o în 
legătură cu premiul criticii care 
s-a orientat în acest an către 
o expresie în care fantas
ticul popular oscilează irelevant 
între un absurd breughelian și 
un romantism folcloric autoftțon 
(Ion Vrăneanțu). Cred că și a- 
ceastă alegere demonstrează încă 
o dată că nu poate fi vorba de o 
„omologare" programatică a u- 
nor direcții (poate că ar fi și 
prezumțios dacă le-am considera 
ca atare), ci mai degrabă de op
țiuni care au statut de valori îm
plinite sau în orice caz indică e- 
voluții certe.

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

patru 
de o

de-a
con-

gale, neașteptat de originale, 
profunde și pline de măiestrie 
semnate de Mircea Popa, un lu
minos cântec de leagăn al Hildei 
Jerea, cîteva piese ale Feliciei 
Donceanu, cu o scriitură plină 
de neprevăzut, de o remarcabilă 
omogenitate arhitectonică pur
tând o adîncă amprentă perso
nală, o lucrare a lui Liviu Io- 
nescu, „Clopotele" în care este 
vizibilă tendința compozitorului 
de a găsi noi mijloace de ex
presie, Vocalele lui Anatol Vieru, 
o lucrare poate mai puțin inspi
rată, mai puțin definitorie pen
tru măiestria compozitorului, dar 
de un mare interes pentru as
cultătorul care vrea să cunoască 
una din „schițele care au stat la 
baza acelei excepționale lucrări 
corale după Lorca și pe care o 
cunoaștem din interpretarea „Ma
drigalului", o Suită de Anton Ze
man cu un Final plin de mește
șug și inedit, și, în sfârșit, 
lucrări de Liviu Glodeanu 
mare puritate și vigoare.

Au existat, fără îndoială, 
lungul celor două ore ale __
certului multiple momente domi
nate de un climat sonor mono
crom (poate că o mai bună al
ternare a pieselor ar fi adus ele
mentele de contrast necesare li
nei mai largi palete de culori). 
Au 'existat în unele piese mo
mente terne, pasaje comune, 
căutări exterioare, expresii gra
tuite, banalități înzorzonate. In 
ansamblu, însă, concertul ne-a 
oferit o mărturie a efervescenței 
creatoare, a dorinței compozito
rilor noștri de a găsi mereu noi 
drumuri, de a augmenta valo
rile unor remarcabile tradiții, de 
a oferi ansamblurilor noastre 
profesioniste și de amatori piese 
corale în care vibrează spiritul 
epocii.

După săptămâni de încordată 
muncă (trebuie să amintim și 
faptul că în urmă numai cu trei 
zile Corul Radioteleviziunii a 
participat și la manifestările Fes
tivalului Internațional de la Rus- 
se), formația dirijată de Aurel 
Grigoraș a tălmăcit cu ardoare 
și competență un program cu 
imense dificultăți stilistice și 
tehnice.

Un rol esențial în această ex
cepționala. pregătire, cu roade 
bogate în sala concertului, l-a 
avut dirijorul Aurel Grigoraș 
care a demonstrat o perfectă cu
noaștere a partiturilor, capacita
te de organizare sonoră.

IOSIF SAVA

Am scris despre ce se poate 
înțelege prin interpretul de te
leviziune, încercînd să precizez 
'— pe cit se poate — relația din
tre acesta și micul ecran. Nu 
vreau să repet, dar cred în con
tinuare că televiziunea are un 
specific numai al ei, specific ca
re, dincolo de colaborările bine
venite cu „artele" impune înțe
legerea exactă a necesității creă
rii unui colectiv propriu de in
terpret și regizori. în general 
toate aceste lucruri se știu. Toa
tă lumea este de acord că există 
un specific al televiziunii, sini 
probabil și legitimații numai 
pentru televiziune, fără de care 
alții, neintegrați încă în „speci
fic", nu poți intra în clădirea te
leviziunii. Pentru că una e să 
fii invitat să colaborezi și alta 
să fii „al televiziunii*4 în primul 
rîrid. într-un interviu, cam ana
poda făcut, Octavian Cotescu 
recunoștea, în ciuda marelui său 
telesucces cu Tanța și Costel, că 
îi place teatrul, el fiind actor de 
teatru, după cum bine se știe de 
mult. Invitarea sa (și a altora) 
în emisiuni este urmarea fif 
rească a prestigiului său datora J 
teatrului și în acest sens tele
viziunea nu are cele mai marț 
merite. M-ar interesa însă și 
cite teatre au folosit actori afir
mați de televiziune ? Cîți ? Să-î 
numere alții, că-i treabă ușoară. 
Să fie clar, salutăm orice cola
borare a televiziunii cu teatrul,' 
cu opera, cu estrada, cu... regi
zorii de film de la Buftea. Nu
mai că unilateralitatea colabora* 
rii nu ne incintă deloc, televi
ziunea, pe lingă înzestrarea sa 
cu aparate „specifice" trebuind 
să se înzestreze și cu oameni la 
fel de ..specifici", actori, inter
pret de muzică ușoară, regizori, 
într-un cuvînt cu teleartiști, ră- 
mînînd doar să-i împrumute și 
ea la rîndul ei colaboratorilor. 
Schimbul ar fi atunci nemaipo
menit de corect și astfel un spec
tacol de varietăți oarecare ar fi 
televizat, iar altul ar fi realizat 
de televiziune. Cum s-a și în- 
tîmplat sîmbătă și duminică, cu 
Singura mică (?!) deosebire că 
spectacolul televizat a fost in
clus în program (ca și atîtea al* 
tele )ca spectacol realizat de
televiziune. Deci, Profilul lui
Bocăneț și E primăvară în... 
Despre Profil am mai scris cit - 
entuziasm, subliniind faptul c t 
Alexandru Bocăneț este într-a 
devăr regizor de televiziune și 
nu altceva. Adică știe unde, cum 
și cu ce se poate realiza o emi
siune de televiziune. Alcătuin- 
du-și o echipă de interpreți ex- 
celenți pentru micul ecran — 
Anda Călugăreanu, Florian Pitiș 
și Dan Tufaru ; colaborînd 
excepțional cu operatorii, sceno
graful (Doina Levința) și cu 
monteuza Alexandra Dorobanțu; 
descoperind în fiecare dans al 
balerinilor de Ia Operă altceva 
decît niște exerciții de înviorare, 
explorînd și exploatînd camere
le de luat vederi pe care nici
decum nu le consideră aparate 
de fotografiat, (cu uite nu e, pă
sărică zboară) ; și, mai ales, „vă- 
zînd" teleidei. înzestrat cu un 
simț plastic deosebit, Al. Bocă
neț înlănțuie tablouri vivante în 
alb-negru cu dezinvoltura lui 
Averty (nimic rău în asta, dim
potrivă, a trecut vremea celor 
care se vroiau atît de originali 
îneît inventau mersul în picioa
re). Și peste toate, un umor fin, 
uneori clovnesc, vesel și trist 
deopotrivă. Al. Bocăneț are me
ritul de a fi știut că Anda Că
lugăreanu este mai mult o in
terpretă de televiziune decît o 
cîntăreață de spectacol ; că Flo
rian Pitiș, tînăr actor în general 
rău folosit în teatru, este nu nu
mai un pantomim nemaipomenit 
dar și un cupletist excelent ; că 
Dan Tufaru este singurul june- 
prim neconformist. care poate 
renunța pe bună dreptate la me
lodramă pentru comedie. Profi
lul de sîmbătă îl distinge pe Al. 
Bocăneț (mai puțin lăcrimoasa 
situație cu scaunele) și demon
strează. că peste „condiții" este 
necesar talentul „specific" de te- 
least. Aproape la antipod, emi
siunea de varietăți de duminică: 
E primăvară în..., un spectacol 
oarecare OSTA cu : Gioni Du- 
mitriu și fiți atenți ! (la ce ?) ; 
un dans aproape 
canțonete și cuplete 
cele ale lui Dumitru 
Horia Șerbănescu pe „am 

prezen- 
fabule, cîntece țepene 

Dorin 
dar și

fotbalistic ; 
(mai bune 
Furdui și 
care

dori, să-1 mai vedem" 
tator) ;
(îl remarcăm totuși pe 
Cernei, imitator hăzos
compozitor, textier și interpret 
talentat). șl celelalte tacîmuri 
cunoscute, dintre care invitarea 
publicului la aplauze prin rit- 
mări „ad-hoc" este mai mult de
cît penibilă. Deci două emisiuni, 
două concepții de realizare a 
divertismentului profund deose
bite. O emisiune nuanțată, pro
fesionalizată. cu rezultate exce
lente. Și o emisiune de rutină, 
lipsită de fantezie și mai ales 
de... telesatisfacție. Specific sau 

’ nespecifiCj teleaști sau tele... a$ I
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea rege
lui Marocului, HASSAN AL II-LEA, următoarea telegramă :

Exprimăm mulțumirile noastre călduroase Excelenței Voa
stre, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
guvernului său pentru mesajul de felicitări și urări pe care 
ați avut bunăvoința să ni-1 adresați cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale.

Ne este plăcut să vă adresăm urările noastre sincere pen
tru fericirea Excelenței Voastre și pentru prosperitatea țării, 
dumneavoastră.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Islandei, Emil 
Jonsson, va face o vizită ofi
cială în România între 26 și 
30 aprilie a.c.

tului Republicii Socialiste Ro
mânia, o expoziție tehnică. .

Expoziția, care rămîne des
chisă pînă în ziua de 24 apri
lie, cuprinde aparate moderne 
de multiplicat prin xerografie.

PE ECRANELE
TELEVIZOARELOR NOASTRE

Sîntem în măsură să oferim cititorilor noștri programul de 
transmitere a meciurilor din cadrul Turneului final al C.M 
din Mexic. După cum ni s-a cqmunicat, Televiziunea ro
mână a perfectat, pînă la această oră, preluarea următoare
lor transmisii :

Marți, 2 iunie, orele 24,00 RO
MANIA — ANGLIA, transmisie 
directă.

Duminică, 7 iunie, la o oră ce 
se va anunța ulterior : ROMA
NIA — CEHOSLOVACIA, par
tidă înregistrată. (Precizăm că

această întîlnire se dispută sîm- 
bătă, 6 iunie, și nu este transmi
să în direct de televiziunea me
xicană ci numai înregistrată, ur- 
mînd să fie preluată de noi în 
cursul nopții).

Tot duminică, 7 iunie, la ore-

TN PREAJMA ACȚIUNII DE CONSTITUIRE A ASOCIAȚIILOR

SPORTIVE ALE ELEVILOR — CLUBURILE ÎȘI OPERASPRIJINUl

LOR MATERIAL Șl MORAL ACT IVITAȚII SPORTIVE DE MASA

DIN ȘCOLI

La invitația ministrului fe
deral al transporturilor, poș
telor și telecomunicațiilor al 
R. F. a Germaniei, Georg Le
ber, luni dimineața a plecat la 
Bonn Mihai Bălănescu, minis
trul poștelor și telecomunica
țiilor din Republica Socialistă 
România.

Incepînd de luni, publicului 
bucureștean li se oferă posi
bilitatea de a lua contact cu 
arta unuia dintre cei mai re
prezentativi maeștri ai pene
lului din Danemarca contem
porană — pictorul Carl-Hen- 
ning Pedersen.

Luni, la Ministerul Comer
țului Exterior au avut loc pa
rafarea Acordului comercial 
pe termen lung, pe perioada 
1971—1975, și a Protocolului 
privind listele de mărfuri 
pentru anul 1971 între Repu
blica Socialistă România și 
Republica Finlanda.

în cadrul expoziției, organi
zată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, care 
s-a deschis la Sala Dalles, sînt 
prezentate 50 de tablouri — 
ulei pe pînză — realizate în- 
tr-o manieră care îmbină ten
dințele artei moderne ctf da
tele artei populare daneze.

Compania Rank Xerox, dini 
I ondra, a deschis 
nqața, în foaierul

luni dimi* 
sălii Pala-

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, a plecat 
luni dimineața în Turcia, unde 
va face o vizită la invitația mi
nistrului educației din această 
țară, Orhan Oguz.

Centrul
Medicină sportivă „23 
August", jucătorii Ră- 
ducanu, Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Lupescu, 
Dinu, Dan, Deleanu, 
Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Ghergheli, 
Neagu, Dumitrache și 
Lucescu au fost su
puși, ieri, unui con
trol medical multila
teral. în cursul dimi
neții de azi vor face 
vizita medicală „pro
vincialii" : (Adamache, 
Ivăncescu, Mocanu, 
Pescaru, Dembrov- 
schi, Dobrin, Domide 
și Tufan) urmînd ca 
după-amiază lotul să 
plece, cu autocarul, 
spre Poiana Brașov.

• Componenții e- 
chipei reprezentative 
de tineret au fost 
reuniți, ieri, la 
București, în vederea 
meciului cu selecțio-

MERIDIAN
NOUTĂȚI FOTBALISTICE

nata similară a Fran
ței — marți 28 aprilie 
la București, pe Re
publicii. Antrenorii 
Constantin Cernăianu 
și Nicolae Tătaru au 
Ia dispoziție următorii 
jucători : Oprea și 
Iordache (Politehnica 
Iași) — portari ; Nicu- 
lescu, Gruber, Crînga- 
șu, Gheorghiță (Pro
gresul Brăila), Ciuga- 
rin, Olteanu (St. Ro
șu), Velea, Broșovschi 
— fundași ; Dudu 
Georgescu, Duțan, 
Beldeanu, Both —

mijlocași ; Caniaro» 
Petreanu, Ștefănescu, 
Doru Popescu, Kun 
II, Florescu, Bălan și 
Turcu — atacanți. 
Miercuri, la Snagov, 
juventiștii — împărțiți 
în două echipe — vor 
susține jocuri de veri
ficare cu formațiile 
Petrolul și Prahova 
Ploiești, iar sîmbătă 
vor întîlni (probabil, 
pe stadionul Republi
cii) o echipă din cate
goria „onoare".
• Partida dintre for

mațiile de juniori ale

României și Poloniei
— care se va disputa 
joi, de la ora 17,00 pe 
stadionul Republicii
— va fi condusă la 
centru de un arbitru 
din Cehoslovacia al 
cărui nume nu a fost 
încă comunicat Fede
rației noastre.
• Arbitrul Aurel 

Bentu, ajutat la linie 
de C. Niculescu și I. 
Hrisafi, va „oficia", 
duminică, meciul Jiul
— ,,U“ Cluj, contînd 
pentru 
diviziei
• La

campionatul 
naționale A. 

w__ Cracovia, va
avea loc, la 3 mai, în- 
tîlnirea amicală in
ternațională Polonia 
A — R. D. Germană 
A. Meciul ya fi 
condus de o briga
dă de arbitri români : 
Gh. Limona (la cen
tru), I. Ritter și S. 
Mîndreș (la linie).

consacrate sărbătoririi
centenarului

Studenții români 
care învață in centȚul

și străini, 
universitar 

București, au aniversat centenarul 
nașterii lui V. I. Lenin printr-o 
adunare festivă care a avut loc 
luni seara la Casa de cultură a 
studenților.

Cu acest prilej, Nicolae Irimie, 
președintele Consiliului Uniunii 
asociațiilor studențești din centrul 
universitar București, și Nikolai 
Maiorov, președintele Asociației 
studenților sovietici din România, 
au evocat activitatea marelui 
gînditor și revoluționar marxist.

La manifestare au luat parte și 
reprezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Teatrul Giulești a prezentat 
iuni după-amiază, la clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie“, un spec
tacol omagial intitulat „Poeții 
lumii îl cîntă pe Lenin“, în re
gia Getei Vlad și scenografia 
Sandei Mușatescu. Numeroși ac
tori ai teatrului giuleștean au re
citat versuri 
revoluționar 
pere.

Spectacolul 
23 aprilie la 
studenților.

Printre numeroasele manifes
tări culturale care marchează îm
plinirea a 100 de ani de la naște
rea lut Vladimir Ilici Lenin se 
înscrie și programarea la cinema
tograful „Central" din Capitală 
a unui ciclu de filme românești 
ce evocă lupta oamenilor muncii 
din țara noastră sub conducerea 
Partidului Comunist Român pen
tru instaurarea noii orînduiri și 
construirea socialismului, pentru 
aplicarea vie, creatoare, a învă
țul ii marxist-leniniste.

Astfel, în perioada 21—26 a- 
piilie, pot fi vizionate următoa
rele producții cinematografice: 
„Cartierul Veseliei", „Străzile au 
amintiri", „Duminică la ora 6",

„Valurile Dunării", „Străinul", și 
„Tunelul".

Cu prilejul aceluiași eveni
ment, în holul cinematografului 
„Central" s-a deschis o expozi
ție foto-documentară privind 
dezvoltarea cinematografiei ro
mânești, iar în holul cinemato
grafului „Capitol" s-a amenajat 
o expoziție care retrospectează 
numeroasele pelicule dedicate de 
realizatorii sovietici vieții și ac
tivității lui V. I. Lenin.

A APĂRUT 
REVISTA DE FILOZOFIE,

nr. 3—4/1970 >

închinate marelui 
și genialei sale o-

va fi repetat joi 
Casa de cultură a

consacrat centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin. Menționăm din 
sumarul revistei :
Studii și articole : PETRU PÂN- 

ZARU — Democrație, liber
tate socială și umanism în so
cietatea socialistă ; NICULAE 
BELLU — Practica politică a 
filozofiei la Lenin ; AL. TĂ- 
NASE, GEORGETA TODEA 
— Lenin și cultura socialistă ; 
SIMION PUNI — V. I. Lenin 
despre rolul factorului subiec
tiv în dezvoltarea societății • 
ATH. JOJA — Reflexii despre 
ideologie și știință ; V. A. FOK 
(Leningrad, U.R.S.S.) — Fizica 
cuantică și unele probleme fi
lozofice ; ION FL.OREA — 
Lenin și dialogul în filozofia 
contemporană.

Comunicări : OVIDIU TRĂS
NEA — Știința politică și arta 
politică la V. I. Lenin ; 
CONSTANTIN BORGEANU 
— Probleme metodologice ale 
ideii de progres în opera lui 
Lenin ; C. I. GULIAN — 
Lenin și unele probleme fun
damentale ale istoriei culturii; 
MARIA ISAKOVNA PETRO
SIAN (Moscova, U.R.S.S.) — 
Unitatea dintre aspectul gno
seologic, social și antropologic 
al problemei omului în leni
nism ; NICOLAE S. DU
MITRU — Contribuția lui 
benin la dezvoltarea proiec
tului uman marxist.

• A. S. Armata a obținut 
(în sfîrșit !) sîmbătă la Con
stanța primul punct în de
plasare ! Așa încît Politeh
nica Iași rămîne „campioana“ 
jocurilor pierdute pe terenu
rile adversarilor > unsprezece 
înfrîngeri, din tot atîtea po
sibile i
• Bădin, fundașul central 

dreapta al ploieștenilor, a 
trimis, duminică dimineața, 
o ilustrată din Petroșani pă
rinților săi (aflați la Brăila), 
cu următorul text : Dragii 
mei... Dacă nu mă accidentez 
în meciul de azi, cu Jiul, 
mîine plec în Mexic". Și în 
minutul 7 al partidei aminti
te, Bădin s-a autoaccidentat 
într-un mod stupid, suferind 
o fractură transversală la ti
bia piciorului drept. El a 
fost 'internat de urgență la 
spitalul din localitate, nemai- 
putînd face deplasarea în • 
Mexic cu selecționata secun
dă a țării (!!!) îi dorim, din 
inimă, grabnică însănătoșire !

• Deși norii lăsau să cadă 
asupra orașului o ploaie mă
runtă și rece, antrenorul Ti
tus Ozon a plecat, imediat 
după meci, la spitalul unde 
fusese internat Bădin pentru 
a se interesa de gravitatea 
accidentului. Medicii i-au dat, 
însă, lui Ozon o veste care 
l-a întristat profund : Bădin 
va rămîne în afara terenului 
pentru cîteva luni de zile !

• Antrenorul emerit Colo- 
man Bogdan-Braun a rămas 
(din nou) îneîntat de jocul 
atacantului orădean Kun II 
care — spune Cibi-baci —, 
„deși marcat sever de funda
șii dinamoviști, s-a văzut în 1 
joc, fiind autorul unor pase

și driblinguri foarte reușite*1.
• Intîlnindu-1, ieri dimi

neața, pe culoarele federației 
pe antrenorul echipei națio
nale de juniori a Poloniei, 
Jerzy Szaboszowski, nu am 
scăpat, se înțelege, prilejul 
de a-i cere părerea despre 
meciul România — U.R.S.S. 
(n.r î pe care-1 urmărise din 
tribunele stadionului „23 Au
gust"), precum și un eventual 
pronostic pentru partida de 
joi dintre selecționatele Ro-

mâniei și Poloniei. Iată ce 
ne-a declarat : „Vă spun sin
cer, nici prin gînd nu mi-a 
trecut că meciul se va ter
mina la egalitate. Jvînd în 
vedere caracterul decisiv al 
întilnirii, credeam că una 
din echipe va .,scăpa" în câș
tigătoare. Rezultatul de 1—1 
este echitabil și el lasă încă 
iluzii de calificare celor trei 
reprezentative. Din rîndul 
formației dv mi-au plăcut 
jucătorii Atodiresei, Ilelvei și 
Ghergheli. în partida de joi, 
noi avem o mică șansă de a

cîștiga, dar oricît ar fi de 
mică, credem în ea

• Așadar, lotul A s-a reu
nit, lotul de tineret și-a în
ceput și el pregătirile, lotul 
B a plecat în Mexic1... Ce ju
cători au mai rămas la echi
pele de club ? Mulți, foarte 
mulți, fotbaliști valoroși, a- 
flați momentan într-o bună 
dispoziție de joc. Iată, vă 
prezentăm" un „11“ alcătuit 
din combatanți lăsați... la va
tră ; Suciu — Talpai, Barbu, 
Pojoni, Greavu, Anca, Libar- 
di, Panlea, Ion Constantin, 
Oblemenco, Florian Dumi
trescu. Vreți și rezerve ? Ni- 
culescu (F. C. Argeș), Lere- 
ter, Lupulescu, Strîmbeanu, 
Otto Dembrowschi, Kallo 
ș.a.m.d.
• Giuleșteanul Dumitru 

este un pic supărat pe noi. 
»E1 ne-a faeut două declarații, 
pe care ne-a rugat să le în
serăm în ziar, la timpul po
trivit, dâr luîndu-1 în glumă, 
nu le-am dat curs. Le facem 
acum, însă, publice cu toată 
plăcerea. Prima declarație — 
„In turneul din Brazilia, plec 
rezervă și vin titular". A 
doua — „Mă căsătoresc cu 
gimnasta Claudia Pandeles- 
cu“. Și el s-a ținut — știm 
azi cu toții — de cuvînt. Ieri 
dimineață a ținut să ne facă 
o nouă destăinuire : „Dacă 
nea Angelo mă pune „jan
darm" după Pele vă asigur 
că îl voi neutraliza pe cel 
ce-a fost idolul copilăriei 
mele".

Ne place să credem că Du
mitru nu se va dezice nici de 
data asta...

le 20,00 se va transmite, în 
direct, meciul Anglia — Brazi
lia.

Joi, 11 iunie, la o oră ce se va 
anunța ulterior, se va transmite 
meciul ROMANIA — BRAZI
LIA (partidă înregistrată).

Duminică, 14 iunie, orele 20,00 
transmisie în direct, a unuia 
dintre meciurile din sferturile 
de finală. Alegerea se va face 
după terminarea jocurilor din 
serii.

Miercuri, 17 iunie, orele 24,00, 
transmisie în direct, 
tide semifinale.

Sîmbătă, 20 iunie, 
transmisie în direct 
pentru locurile 3—4.

Duminică, 21 iunie, orele 20,00, 
transmisie în direct, a Finalei 
campionatului mondial.

Meciurile vor fi comentate de 
trimisul televiziunii române, 
Cristian Țopescu. Vor surprinde, 
desigur, cititorii și telespectato
rii, orele convenabile de tran
smisie ale unor partide din Me
xic. Adică orele 20 în loc de 24. 
Iată și explicația : în Mexic, 
prin tradiție, au loc în fiecare 
după-amiază de duminică cele
brele coride, care fiind foarte 
populare atrag un mare număr 
de spectatori. Organizatorii au 
vrut să evite suprapunerea pro
gramului de desfășurare a me
ciurilor de fotbal cu cel al co
ridelor spre a avea 
prezență completă 
manifestări, cum se 
mare amploare.

Televiziunea română duce, în 
continuare, tratative pentru a 
obține preluarea și a altor me
ciuri din grupele de la Ciudad 
de Mexico, Puebla și Eeon. în- 
.dată ce tratativele se soldează 
cu unele rezultate concrete, ci
titorii noștri vor fi

★
Marți, 28 aprilie, 

noastre de radio vor 
în direct, de la Paris, desfășu
rarea partidei de fotbal FRAN
ȚA — ROMANIA. Comentator 
— Cristian Țopescu.

a unei par-
orele 24.00, 
a meciului

asigurată o 
la ambele 
vede, de

La Consiliul muni
cipal pentru educație 
fizică și sport a avut 
loc, vineri, o ședință 
la care au luat parte 
tovarășii ; Dumitru 
Glieorghișan, prim se
cretar al Comitetului 
municipal București al 
U.T.C., Tudor Va- 
sile, președintele 
C.M.E.F.S., Eugenia 
Țicaliuc, din partea 
Inspectoratului școlar 
al municipiului, pre
ședinții marilor clu
buri și asociații spor
tive bucureștene, ac
tiviști ai U.T.C. și ai 
organelor sportive și 
reprezentanți ai pre
sei. Scopul acestei șe
dințe a fost de a face 
o repartizare ad-hoc 
a liceelor și școlilor 
profesionale la clubu
rile de performanță și 
la asociațiile mai pu
ternice din Capitală, 
măsură ce vine să în
tregească acțiunea i- 
nițlată de clubul Di
namo privind punerea 
bazelor sportive la 
dispoziția elevilor, a 
tinerilor.

Instituirea acestui 
„patronaj" — prin 
care înțelegem neapă
rat nu numai oferta 
de baze sportive ci și 
de tehnicieni care să 
îndrume pe terenuri 
activitățile elevilor — 
urmărește, în același 
timp, sprijinirea mai 
directă și practică a 
organizațiilor U.T.C. 
și a .conducerilor de 
școli, în acțiunea de 
constituire a asociați
ilor sportive ale elevi
lor, acțiune de mare 
însemnătate în viața 
școlii, care a debutat 
începînd de ieri, deci 
imediat, după întoar
cerea elevilor din va
canță. Subliniem ca 
un fapt pozitiv au
diența largă de care 
s-au bucurat aceste 
probleme, precum și 
interesul manifestat 
de cluburi și asociații 
pentru asigurarea u- 
nui sprijin material 
și moral, concretizat 
prin angajamentele 
ferme experimentate 
cu această ocazie — 
garanții sigure pentru 

colaborare rodnică

între cluburile de 
performanță și orga
nizațiile U.T.C., 
ciațiile 
elevilor, 
menite
lizeze sportul de masă 
școlar.

Iată, în cele ce ur
mează, o repartizare 
sui-generis, a liceelor 
și școlilor profesiona
le, la cluburile și aso-

_____ , aso- 
sportive ale 

organisme 
să revita-

Arene
sportive
deschise
pentru

Ciațiile sportive de 
performanță. Facem 
mențiunea că această 
listă poate suferi u- 
nele schimbări deter
minate de repartiza
rea teritorială și de 
c opacitățile bazelor 
sportive. Clubul Ra
pid va patrona : Li
ceele nr. 25, 31, 40, 4, 6, 
Liceul C.F.R., Li
ceul de transporturi ; 
Steaua : Liceul 22 
(Gh. Lazăr), 6 (M. Sa- 
doveanu), 27, 21, 42, 
33, 2 (Tudor Vladimi- 
rescu) și Școala pro
fesională de prefabri
cate ; Olimpia : Li
ceele nr. 17, 39, 43, 
Grupul școlar F.R.B., 
Liceul „Cretzulescu",

Liceul economic nr. 2, 
Liceul Ministerului 
Industriei Ușoare ; A- 
sociația Flacăra ro
șie : Școala profesio
nală Dîmbovița și 
Grupul școlar Timpuri 
Noi ; Dinamo : Li
ceele : I. L. Caragiale, 
nr. 7, 11 (Cantemir), 3 
(Rosetti), 12, 37,
Școala profesională 
F.C.T.B., Școala pro
fesională sanitară, 
Grupul școlar al Mi
nisterului învățămîn- 
tului Galvani Tei ; 
Clubul sportiv școlar : 
Liceele 28, 32, 10, 1 
(N. Bălcescu), 3, 24, 
Școala profesională 
de poligrafie, Liceul 
Pedagogic ; Voin
ța : Grupul școlar 
UCECOM, Liceul de 
chimie. Liceul Econo
mic, Liceul alimentar, 
Școala profesională 
de alimentație publi
că, Școala profesiona
lă „Cretzulescu" ; 
Constructorul : Licee
le 26 (Al. I. Cuza), 19 
(I. Creangă), 20 (Șin- 
cai) 30, 41, Școala pro
fesională Centrocoop, 
Liceul de metrologie, 
Școala profesională 
„Muntenia", Grupul 
școlar de construcții 
(sectorul 4) ; Metalul : 
Liceele 8, 29, 16, 38, 
Școala profesională 
„23 August", Școala 
profesională Auto 
Voiniceni, Școala pro
fesională Centrocoop, 
Școala profesională E- 
lectroaparataj, Liceul 
industrial de con
strucții ; Progresul î 
Liceul 36, 23, 27, 18 (D. 
Bolintineanu), Școala 
profesională Electro
magnetica ; Viitorul l 
Liceele 43, 17, Liceu] 
forestier și Grupul 
școlar construcții- 
montaj.’

V. ARIEȘU

DUMITRU VIȘAN

posturile 
transmite.

informați.

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLEJILOR JUNIORI :
Finiș în proba de 80 m garduri

Foto: ION1L BĂRBIERU

• JUNIORII 
VEST - GERMANI 
CALIFICAȚI IN 
TURNEUL FINAL 
AL U.E.F.A.

Peste 15 000 de 
spectatori au urmă
rit la Passau (R.F. a 
Germaniei) meciul 
de fotbal dintre se
lecționatele de ju
niori ale R.F. a Ger
maniei și Cehoslova* 
ciei din cadrul preli
minariilor turneului 
U.E.F.A. Ea capătul 
unui joc echilibrai, 
tinerii fotbaliști vest- 
germani au terminat 
învingători cu scorul 
de 2—1 (1—1), obți- 
nînd calificarea pen
tru turneul final al 
competiției, progra
mat între 16 și 23 
mai în Scoția.

LOA-

ciclistâ
„Tu- 

a fost

• TURUL 
BEI

Competiția 
internațională 
rul Loarei"
cîștigată de alergăto
rul francez Alain 
Nogues. El a fost ur
mat în clasament la 
1’19’’ de polonezul 
Hanusik și la 1’30” 
de francezul Dan- 
guillaume.
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inaugurată otelăria, în ziua 
aceea, eu eram într-un sat 
depărtat și tînjeam să fiu 
aici, printre miile de mun
citori și ingineri care trăiau 
în același timp un unic 
sentiment : bucuria. Nici 
la altă mare premieră in
dustrială, a întîiului furnal 
de 1 700 m.c. nu am fost. 
Aici, ca secretar al comi
tetului U.T.C. de pe plat
forma combinatului side
rurgic, am revenit abia du
pă opt luni, cînd furnaliș- 
tii și oțelarii obținuseră de
ja primele rezultate de ră- 
sunet“.

In preajma convertizoa
relor, NICOLAE PĂUN 
continuă să-mi vorbească 
despre oțel, despre ingine
rii acestei secții a căror 
vîrstă nu depășește 30 de 
ani. Ii cunoaște pe toți, cu 
fiecare are de schimbat o 
frază, două. îi admiră și 
parcă e o mîndrie perso
nală faptul că ei, în ciuda 
tinereții lor, conduc aceas
tă oțelărie modernă, cea 
mai modernă din țară, cu 
o deosebită competență. 
De noi se apropie Nicolae 
Dascălu, secretarul comi
tetului U. T. C. pe secție, 
și Nicolae Păun e infor
mat cu stadiul desfășurării

unor acțiuni (un concurs 
profesional, un schimb de 
experiență, o vizită la o al
tă întreprindere), i se cere 
părerea, sfatul. îndrumări
le lui Nicolae Păun sînt 
comunicate într-un limbaj 
simplu, dar sigur, convin
gător. Reții nu numai jus
tețea lor, ci și faptul că el 
cunoaște cîți tineri sînt în 
organizația respectivă, care 
e diferențierea pregătirii 
profesionale, cum își înde
plinesc sarcinile la locurile 
de muncă, care sînt cei 
mai buni, spre care tre
buie ațintite privirile, în 
ce fel trebuie procedat. II 
ascult și mă întreb cum 
poate fi atît de „stăpîn pe 
situație", cum poate ști 
orice se mișcă într-un loc 
sau altul, cînd pe această 
platformă siderurgică sînt 
nu mai puțin de 108 orga
nizații U.T.C. și aproape 
10000 de tineri. îi solicit 
un răspuns. „Cînd am ve
nit aici, îmi spune, stă
team și mă gîndeam nău
cit cum să procedez. Nu
mărul mare și complexita
tea problemelor simți că te 
sufocă. Mi-am dat seama 
că e o mare greșeală dacă 
încerci să rezolvi toate 
chestiunile deodată. Așa, 
numai bine nu rezolvi ni
mic. Trebuie să iei cite

una și să o duci pînă 
la capăt în așa fel, 
încît să nu mai fie ne
voie să revii la ea pen
tru o bună bucată de timp, 
un semestru, de pildă. Așa 
procedăm și cu organiza
țiile pe secții. Cum sim
țim că una a pierdut rit
mul, ne înfățișăm la fața 
locului și, o săptămînă sau

îi dă de știre că s-a că
sătorit și a primit aparta
ment, altul că nu a mai în
târziat din ziua aceea, cînd 
la intrarea în combinat a 
fost întâmpinat de secre
tarul comitetului U.T.C. și 
a fost nevoit să declare 
motivele în fața microfo
nului (acțiunea „Cu micro
fonul printre întîrziați"),

Mvistul 
/WE PM

două, cîte 3—4 ceasuri pe 
zi stăm acolo, discutăm cu 
tinerii, cu conducătorii 
procesului de producție, 
inițiem acțiuni, participăm 
la ele, luăm diferite mă
suri. Și astfel organizația 
respectivă reintră în ritm, 
ba chiar o ia înaintea ce
lorlalte. E o chestiune de 
tactică, sau, dacă vreți, de 
stil.

Pornim mai departe, spre 
laminoare. Nicolae Păun e 
oprit de mulți tineri. Toți 
vor să-i spună ceva. Unul

un altul își exprimă dorin
ța de a face o călătorie 
în Franța prin B.T.T.

— Spune-mi, îl rog pe 
Nicolae Păun, de cînd ești 
activist ai avut vreo revela
ție care să te tulbure, care 
să determine o schimbare 
în propria-ți personalitate ?

— în toamna lui 1966, 
cînd abia venisem aici ca 
prim-secretar al comitetu
lui U.T.C., de pe platfor
mă, a început să se organi
zeze șantierul tineretului. 
Au venit tineri din toate

colțurile țării, mai ales din 
Moldova și Dobrogea. Unii 
au plecat, dar cei mai 
mulți au rămas. Zile și 
nopți întregi am stat prin
tre ei, pe șantier, la dormi
toare, în cantină. Discutam 
cu ei despre viață, despre 
necesitatea însușirii unei 
meserii, îi învățam de mul
te ori lucruri simple, cum 
să se îmbrace, cum să se 
poarte, discutam cu ei 
problemele de viață care-i 
frămîntau. După un an a- 
cești băieți simpli, care nu 
cunoșteau o meserie, care 
pretindeau atît de puțin de 
la viață au început să a- 
rate cu totul altfel, de 
nu-i mai puteai recunoaște. 
Atunci mi-am dat seama 
de forța muncii politice, a 
muncii de educație asupra 
omului. Unul dintre acei 
tineri m-a oprit ieri și m-a 
rugat să-1 ajut să i se re
partizeze un apartament la 
bloc, deoarece vrea să se 
căsătorească. Acum e su
dor la șantierul 81, a ab
solvit cursurile de califica
re printre primii cinci, a 
lucrat la fabrica de oxigen, 
la oțelărie, la laminoare. 
Cînd iese în oraș e foarte 
elegant, îl întîlnești la tea
tru, la bibliotecă. Dar mi-1 
amintesc cum a venit din- 
tr-un sat de lîngă Dorohoi, 
în 1966 : un tînăr înalt,

blond, care nu știa ce voia, 
îmbrăcat sărăcăcios, pur- 
tînd opinci. Cînd l-am pus 
la săpat șanțuri, a fugit la 
dormitor și și-a făcut ba
gajul. M-am dus după el, 
i-am spus că se pripește, 
că începutul, ca orice în
ceput, e greu, dar că în
tr-un an de zile va putea 
să învețe o meserie. El știa 
una și bună : că săpatul 
nu e o meserie. Pînă la 
urmă l-am convins să ră- 
mînă.

Cînd părăsim combina
tul siderurgic și, pe via
duct, pornim spre Galați, 
observăm că soarele a a- 
pus demult. Peste ăteva 
clipe activistul Nicolae 
Păun „își va relua viața de 
familie". Acasă îl așteaptă 
soția și fetița. Ca de obi
cei, și în această seară vor 
urma cîteva ceasuri de 
studiu. îl pasionează fi
lozofia și literatura. în bi
blioteca sa găsești tot ce 
s-a scris despre poezia e- 
minesciană în ultimii 10 
ani. Dacă nu ar fi activist, 
i-ar plăcea să fie profesor. 
„Dar aceste două profesii 
au atîtea similitudini, îmi 
declară la despărțire, încît 
nu cred că voi deveni vre
odată profesor în sensul 
pur al cuvîntului. Parcă a 
fi activist înseamnă ceva 
mai mult“.

Lutch, din 8 ore nu a lucrat 
efectiv decit 3 ore și 51 de mi
nute, în 14 martie doar 4 ore și 
30 de minute.

Pe fundalul absențelor nemo
tivate se grefează deci, mărind 
suma nerealizârilor, minutele și 
orele pierdute ca urmare a pos
turii de spectator în care se com
place un muncitor direct pro
ductiv. Simptomatic ni se pare 
faptul că analizînd situația și a 
altor tineri al căror comporta
ment este cu mici nuanțe iden
tic, aproape fără nici o excepție 
constatăm îngemănări ale indi
ferenței cu lenea, a chiulului cu 
lucrul sub normă. Despre strun
garul Ștefan Dczke, maistrul 
loan Luch ne spune „asimilează 
greu procesul tehnologic ; în 
martie a lipsit vreo două săp- 
tămîni". Despre Viorel Idomir 
al'lăm că „muncește în salturi ; 
azi din 8 ore efectiv, realizează 
11 ore normate, mîine doar două: 
i-am desfăcut odată contractul 
de muncă pentru absențe, ne-a 
rugat să-l reprimim sub cuvînt 
că se va îndrepta... Iar a început 
să lipsească". Lista exemplelor 
de acest fel ar putea, din păcate 
continua. Preferăm însă să ne 
oprim aici. Nu înainte însă de 
a aminti numele lui Toader Au
rel, Ion Matei, Lakatos Karqly 
strungari, autori recunoscuți ai 
rebuturilor nu din cauză că 
nu-și cunosc meseria ci, după 
cum găsim notat în foile de re
but, datorită neatenției. Iată cî
teva din opiniile celor care ma
nifestă o ciudată alergie față de 
muncă, față de obligațiile ce le 
revin pe linie profesională.

— Ce, sînt parcă singurul care 
rebutez piese. (Toader Aurel).

— N-am venit la serviciu (șa
se zile n.n.) pentru că am vrut 
să mă transfer la o altă uzină. 
(Carol Feyervary).

Mai sînt necesare și alte com
pletări pentru a demonstra lip
sa de răspundere, prisma strict 
individualistă prin care este pri
vită, de către cei citați, realiza
rea sarcinilor de producție ce li 
se încredințează ? Autenticul 
filtru pe care-1 reprezintă con
știința profesională este în aces
te cazuri mai mult sau mai pu-

țin neutralizat. Sint necesare 
credem două precizări : 1) tinerii 
despre care vorbim fac parte, cu 
excepția lui Toader Aurel, din 
promoția 1969 a școlii profesio
nale de pe lingă uzină, promoție 
din care marea majoritate a ab
solvenților și-au potrivit pașii 
ritmului de lucru al întreprinde
rii, verificînd zilnic încrederea . 
cu care au fost primiți la anga
jare. 2) Maiștrii cu care am stat 
de vorbă afirmă : „neîndeplini- 
rea sarcinilor de plan nu se 
datorește asimilării incomplete a 
cunoștințelor teoretice și practi
ce din timpul școlii, ci indis
ciplinei, lipsei efortului în 
vederea autoperfecționării". Este 
locul să subliniem că starea de 
lucruri semnalată, repetăm, exis
tentă și în alte unități economi
ce, deconspiră insuficienta preo
cupare a celor datori să pună 
umărul la educarea conștiinței 
profesionale a tinerilor munci
tori. Refăcind in sens invers tra
seul „cazurilor" întîlnite, trebuie 
să remarcăm că deși, evident, in 
școala profesională se urmărește 
nu numai învățarea unei meserii, 
ci în același timp și în egală mă
sură. formarea unor oameni de 
nădejde pentru întreprinderile 
în care vor lucra la absolvire, 
cu toate acestea, spunem, o dată 
cu angajarea apar și nedoritele 
excepții, tineri care chiar dacă 
și-au însușit profesia, dovedesc 
în activitatea lor grave carențe 
de ordin etic, în conștiința lor 
profesională se fac simțite nu
meroase lacune.

Mărturisirea unui șef de secție 
dintr-o uzină bucureșteană „îi 
prefer pe cei, poate, nu de nota 
zece dar disciplinați, dornici să 
participe cu toate puterile Ia e- 
liminarea propriilor carențe pro
fesionale" se impune în acest 
context drept un adevăr de care 
trebuie ținut seama. Ce folos 
câ un muncitor posedă în stare 
potențială toate calitățile ca ac
tivitatea să fie fructuoasă dacă 
el nu le utilizează, dacă prin mo
dul său de a privi obligațiile ce-i 
revin în procesul muncii el o- 
norează incomplet încrederea ce 
i-a fost acordată ? Trebuie să 
evidențiem faptul că nici după 
schimbarea calității de ucenic cu 
cea de muncitor, cei chemați 
de-acum direct să se ocupe de ■

formarea conștiinței lor profe
sionale, ne referim atit la con
ducătorii locurilor de muncă cit 
și, în primul rînd, la organizații
le U.T.C. in care au fost asimi
lați proaspeții angajați, lasă a- 
ceastă problemă pe un plan se
cundar, așteptînd ca rezolvarea 
ei să vină de la sine. Comitetul 
coordonator U.T.C. de la Uzina 
„Electroprecizia" din Săcele a 
întreprins, de pildă, o seamă de 
acțiuni care merită, privite prin 
prisina interesului pentru per
fecționarea cunoștințelor profe
sionale, o apreciere favorabilă. 
Ori de cîte ori in întreprindere 
au sosit utilaje noi, uteciștilor 
care urmau să le deservească 
le-au fost explicate caracteristi
cile lor funcționale, modul de 
minuire etc. în atenția comisiei 
profesionale stă, după cum sîn
tem informați, evidențierea re
buturilor. a absențelor nemoti
vate, realizarea normelor. Tn 
mod nejustificat insă lucrurile 
se opresc la acest prim pas. ele
mentele de care dispune Comite
tul U.T.C. coordonator de aici, si
tuația este comună și a altor 
organizații, și care ar putea servi 
drept excelent punct de pornire 
în inițierea unor acțiuni vizînd 
nemijlocit ridicarea conștiinței 
profesionale a tinerilor sînt a- 
bordate doar ca atare, nu se în
cheagă într-un tot. Indiscutabil, 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan se leagă strîns de 
existența conștiinței profesiona
le. Tocmai de aceea, dobîndirea 
ei nu trebuie lăsată pe seama 
spontaneității ci trebuie să fie e- 
fectul eforturilor conjugate a 
tuturor factorilor interesați, pro
cesul cristalizării sale, ca și 
cel al parcurgerii meseriei, soli- 
citînd interesul direct. Numai 
astfel este posibil ca din com
portamentul tinerilor din unită
țile economice să dispară ..cazu
rile". excepțiile de la conduita 
normală care provoacă greutăți 
bunului mers al producției, nu
mai așa ne putem aștepta ca fie
care la locul său de muncă 
să-și facă cum se cuvine dato
ria. Spunem acestea cu convin
gerea că în practica organiza
țiilor U.T.C. există suficiente 
mijloace specifice pentru atin
gerea acestui scop.
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Stenograma audierilor

asupra intervenției
S. S. I. in Laos

• „Proiectul —404" • A.I.D. procura armament 
forțelor guvernamentale

La Washington a fost publicată duminică stenograma audieri
lor, asupra intervenției S.U.A. în Laos, desfășurate cu ușile în
chise in cadrul subcomisiei senatoriale pentru examinarea an
gajamentelor militare americane externe. Autoritățile au cen- 

date și declarații considerate se-zurat în prealabil o serie de 
crete.

După cum rezultă din docu
ment, în cursul audierilor a fost 
dezvăluită existența unui pro
gram de operațiuni militare a- 
mericane in Laos, cunoscut sub 
denumirea codificată „Proiectul- 
404“. Executarea și conducerea 
operațiunilor în cadrul acestui 
proiect, inițiat în anul 1966, a 
revenit ambasadorului S.U.A. la 
Vientiane, care dispune în acest 
scop de peste 2 000 de militari 
americani activi sau în retra
gere.

Stenogramele indică faptul că 
in Laos acționează, de aseme
nea, un grup secret de militari 
americani denumit „Organizația 
de aprovizionare", care operea
ză în numele Agenției pentru 
dezvoltarea internațională a 
S.U.A. (A.I.D.) și care este con
dus de ofițeri americani în re
zervă. Misiunea acestei „organi
zații" constă în procurarea, în se-

creț, de armament și echipament 
militar destinat forțelor armate 
laoțiene guvernamentale, precum 
și in recrutarea de instructori 
care să asigure pregătirea mili
tară a unităților guvernului de 
la Vientiane.

In ce privește operațiunile mi
litare propriu-zise, documentul 
relevă că, după încetarea bom
bardamentelor asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam, Statele ” 
te au intensificat raidurile 
riene împotriva pozițiilor 
țelor patriotice laoțiene. 
autoritățile guvernamentale au 
negat multă vreme că sînt între
prinse raiduri aeriene împotriva 
forțelor Pathet Lao, încă la sfîr- 
șitul anului 1965 numărul acțiu
nilor zilnice de acest fel se ridica 
la aproape 380. In anul 1969, for
țele aeriene americane au exe
cutat zilnic peste 500 de raiduri.

de S.U.A.

Polifia împrăștiind cu brutalitate pe studenții de la universitatea 
Berkeley (California) care demonstrau împotriva războiului dus 

de S.U.A. în Vietnam
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ORIENTUL APROPIAT

A luat ființă „Frontul Național
de [liberare din Cambodgia“

PNOM PENII 20 (Agerpres). 
— Pe teritoriul cambodgian a 
luat ființă „Frontul Național 
de Eliberare din Cambodgia" 
(F.N.E.C.), relatează agenția 
France Presse, citind declarații
le unor ziariști francezi reîntorși 
la Pnom Penh dintr-o călătorie 
făcută în provincia răsăriteană 
Kompong Cham.

„Sîntem o mișcare națională 
khmeră și rolul nostru este să ex
plicăm întregului popor cambod
gian sensul acestei mișcări", a 
declarat ziariștilor francezi un 
reprezentant al F. N. E. C. 
Frontul Național, relevă agenția 
France Presse, este sprijinit de 
„Armata de eliberare Khmeră"

(A.E.K.), compusă din adepți(A.E.K.), compusă din adepți ai 
prințului Norpdom Sianuk. A- 
ceasta „este o armată revoluțio
nară de eliberare, care luptă ală
turi de popor și pentru popor", 
a declarat un purtător de. cuvînt 
al A.E.K. corespondentului a- 
genției France Presse.

REMANIEREA 
GUVERNAMENTALA 

DIN IORDANIA

AMMAN. — Bahjat Talhouni, 
care după demisia cabinetului 
iordanian a fost însărcinat de 
regele Hussein cu formarea unui 
alt guvern, a prezentat luni di
mineața lista noilor miniștri. In 
fapt, apreciază însă agențiile de 
presă, formarea noului cabinet 
este echivalentă cu o simplă re
maniere guvernamentală inter
venită în cadrul celui prece
dent.

Schimburile afectează ministe
rul apărării, care a fost încredin
țat șefului statului major, Aii Al 
Hayari; de asemenea, ministrul 
afacerilor interne, generalul Ah
mad Rassoul Al Keilani, a fost 
înlocuit cu Nagib Erchidat. în 
același timp, au fost înlocuiți 
miniștrii finanțelor, ai afacerilor 
sociale și municipale.

Agențiile de presă relevă că 
actuala remaniere guvernamen
tală nu afectează orientarea ge-

nerală a guvernului de la 
Amman, asemenea modificări 
fiind . frecvente în Iordania. Se 
relevă totuși că demisia guvernu
lui intervine imediat după puter
nicele demonstrații antiamericane 
de la Amman și anularea vizitei 
asistentului secretarului de Stat 
al S.U.A., Joseph Sisco. De ase
menea, agenția France Presse a- 
preciază că „noii miniștri se 
bucură de influență în rîndul 
organizațiilor palestiniene".

CUBA

mercenarilor 
din S.U.A.

a fost respins
Echipajul navei „Apollo-13“

a revenit la Houston
echipajului navei

Convorbirile 
sovieto-americane 

de la Viena
VIE NA. — Luni a avut 

în clădirea Ambasadei
loc 

S.U.A. 
din Viena cea de-a doua ședin
ță de lucru a convorbirilor so- 
vieto-americane cu privire la li
mitarea cursei înarmărilor stra
tegice.

Următoarea ședință va avea 
loc joi, 23 aprilie, în clădirea 
ambasadei U.R.S.S.

Membru
„Apollo-13" au revenit dumini
că seara la Houston, după opt 
zile de la lansarea lor în spațiu. 
Cei trei astronauți s-au bucurat 
de o primire Ia fel de caldă ca 
la bordul portelicopterului „Iwo 
Jima“, în Insula Pago Pago sau 
la Honolulu.

într-o scurtă declarație făcută 
în cursul festivităților organizate 
cu prilejul sosirii, comandantul 
navei spațiale Apollo-13, James 
Lovell, a subliniat rolul crucial 
jucat de specialiștii de la sol în 
revenirea astronauților cu bine 
pe Pămînt. „Jack, Fred și eu, a 
spus el, sîntem foarte mîndri și 
fericiți că ne-am reîntors în Te

xas, deoarece au fost unele mo
mente cînd nu mai eram siguri 
de aceasta. Nu am mai fi fost 
astăzi aici, dacă cei de la Cen
trul spațial nu ne-ar fi îndrumat 
de-a lungul întregului drum de 
întoarcere, zi și noapte".

Prezent la Houston pentru a-i 
întîmpina pe astronauți, Thomas 
Paine, directorul N.A.S.A., a ex
primat „hotărîrea fermă" a pre
ședintelui Nixon de a continua 
în ritmul stabilit programul spa
țial american.

Negocierile

SALISBURY pentru formarea

HAVANA. — Intr-un comu
nicat al primului ministru al 
Guvernului Revoluționar al Cu
bei, Fidel Castro, difuzat de a- 
genția Prensa Latina, se arată 
că la 17 aprilie un grup înarmat 
de mercenari contrarevoluționari 
din S.U.A. a debarcat la 22 de ki
lometri de orașul Baracoa, pro
vincia Oriente. Comunicatul pre
cizează că unități ale armatei, 
miliției și pazei de coastă, care 
s-au angajat în luptă pentru res
pingerea mercenarilor, au ucis 
doi dintre aceștia, alți trei fiind 
luați prizonieri. în rîndul forțe
lor cubaneze s-au înregistrat 4 
morți și 2 răniți. Urmărirea mer
cenarilor continuă.

Aceste acțiuni „constituie o 
parte componentă a planurilor 
imperialiste de a îngreuna și ză
dărnici munca pașnică a poporu
lui cubanez. Pe toți aceia care 
atentează la independența, su
veranitatea și cuceririle revoluțio
nare ale Cubei socialiste, îi aș
teaptă, însă, judecata revoluțio
nară" se arată în încheierea co
municatului.

Hupu simulacrul 
electorul

guvernului
austriac au eșuat

Prof. univ. dr. docent 
Jean Livescu, membru co
respondent al Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia, rectorul Universi
tății din București, este 
un frecvent interlocutor 
al redacției noastre. Dom
nia sa a răspuns cu ama
bilitate la ancheta „Scîn- 
teii tineretului".

O
Contemporaneitatea trăiește, 

în adevăr, o epocă de adinei 
transformări : social-politice, pe 
de o parte, științifice și tehnice 
pe de alta, deși dacă ne gîndim 
bine cele două aspecte se în
trepătrund de fapt. E evidentă 
lupta oamenilor și popoarelor 
pentru o organizare sociala 
dreaptă, care să asigure ființei 
umane, în toată plenitudinea ei, 
posibilități de afirmare, pentru 
libertate și autodeterminare na
țională. Tot atit de evidentă este 
pătrunderea din ce în ce mai 
adîncă, pînă la ultimul membru 
al colectivității sociale, a înfăp
tuirilor mereu mai uluitoare pe 
care le aduc descoperirile știin
țifice și tehnice. Ca treaptă su
perioară a sistemului școlar a- 
vînd menirea de a forma tine
rele generații la nivelul cel mâi 
înalt al științei, universitatea se 
îmbogățește cu noi implicații 
sociale și științifice : crește baza 
ei de mase, prin aceasta do- 
bîndind perspective superioare, 
dar și dificultăți de selecție.; 
conținutul și metodele universi
tare sînt supuse unui proces de 
continuă și rapidă înnoire, pen
tru a evita rutinarea și, deci, ru
perea de progresul științific ț

spiritul de activitate în echipă 
în care studenții devin membri 
de drept cîștigă importanță pri
mordială, nu numai în cercetare, 
dar și în munca didactică și în 
cea de conducere; reîntoarcerea 
periodică în laboratoarele și bi
bliotecile universităților a foști
lor elevi capătă forme mereu mai 
acute, aceasta presupune însă 
noi metode de munca universi
tară, care n-au fost încă elabo
rate. Nu mai vorbim de aspecte
le materiale pe care noile con
diții le implică. Dacă ne gîndim 
Ia Universitatea bucureșteană 
prin prisma acestor principii, 
putem afirma că ea face eforturi 
de a-și îndeplini responsabilită
țile sociale ce-i incumbă, stră- 
duindu-se să corespundă voca
ției sale naționale, ca unul din 
principalii factori ai progresu
lui, ca instituție de știință și 
cultură ce înregistrează muta
țiile și reînnoirile, lucrînd, con
comitent, pentru prezent și vii
tor.

în principal, totul se rasfrînge 
asupra acelui capital uman con
centrat în universitate, asupra 
miilor de studenți ai săi, care 
aduc aici un potențial de inte
ligență ce poate și trebuie să fie 
valorificat în direcțiile dorite de 
societatea noastră.

O
Am mai vorbit de această 

chestiune, așa că-mi pot permite 
să mă rezum la cîteva idei : nu
mai un fond larg și consistent 
de cultură generală poate justi
fica limitarea la o specializare ; 
spre deosebire de tradiția renas
centistă, cultura generală ca
pătă sensuri noi, se orientează

azi cu predilecție nu numai spre 
fundamente filozofice și estetice, 
ci și spre cele tehnice, ceea ce, 
ca element nou, presupune o 
cunoaștere și mînuire a instru
mentului matematic ; în condi
țiile rapidelor progrese ale știin
ței contemporane, o specializare 
fără fundament solid de cultură 
generală poate da omului, în 
cel mai bun caz, o satisfacție 
momentană, dar duce, însă, cu
rînd Ia incapacitatea de dezvol
tare.

Studenții de azi sînt copiii 
noștri, nu vreau de aceea să-i 
flatez, după cum nu vreau să 
pun etichete. Dintotdeauna au 
existat studenți buni și studenți... 
mai puțin buni, ca osîrdie, dis
ciplină, aplicație, aptitudini. E 
drept că azi au mai puține griji 
(materiale) ca pe vremea mea 
dar cred că au azi și un plus 
de devotament pentru 
popor și umanitate, o conștiință 
politică cultivată, un plus de se
riozitate și de înțelegere a fap
tului că numai prin muncă in
tensă își pot îndeplini rosturile 
în universitate și în viață.

Universitățile europene au 
vechi și valoroase tradiții comu
ne, au, în același timp, scopuri 
comune. Conștiința comunității 
de tradiție și de cultură devine 
un factor esențial al formării 
tinerelor generații în spiritul 
coexistenței pașnice, al compre
hensiunii reciproce, al respec

tului și stimei pentru semenul 
său și, prin aceasta, o contri
buție esențială la dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între 
popoare. Pe de altă parte, sco
purile specifice universităților 
și problemele comune, așa cum 
am încercat să le enunț mai sus, 
presupun stimularea și cultiva
rea permanentă a schimburilor 
de opinii și de experiență între 
universitățile europene, ceea ce 
pe plan uman înseamnă pro
movarea unei mai bune cunoaș
teri reciproce.

De altminteri, acestea sînt 
considerentele de la care s-a 
pornit atunci cînd țara noastră 
a inițiat întîlnirea rectorilor uni
versităților europene, eveniment 
pe care Universitatea din Bucu
rești are satisfacția să-1 găzdu
iască zilele următoare. O aseme
nea manifestare de prestigiu, 
ce se desfășoară în cadrul Anu
lui Internațional al Educației, 
va însemna, fără îndoială, o 
nouă etapă de intensificare a 
cooperării universitare pe plan 
european.

©
Ființa umană e socială ; so

cietatea o formează, societății 
îi datorează existența. Putem de 
aceea să enunțăm responsabili
tatea morală a intelectualului, în 
razul nostru, a studentului. A 
vorbi însă numai de responsa
bilitate morală nu e, după opi
nia mea, de ajuns ; pentru că în 
esența umanului a te realiza pe 
tine înseamnă a te realiza în ra
port cu ceva. Acest „ceva" este 
tocmai colectivitatea socială, 
ceea ce implică obligația de a 
te împlini, <je a-ți desfășura toa
te forțele în serviciul societății.

ANDRE JAUMOTTE

RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN BRUXELLES

Pentru o pregătire f 
continuă

Primele „alegeri generale" din Rhodeshia, după așa-zisa procla
mare a republicii, le-au adus autorităților rasiste, cum era de 
altfel de așteptat, victoria. „Frontul Rhodesian", partidul de gu- 
vernămînt al lui lan Smith (la putere din 1962) beneficiază acum 
de toate cele 50 de locuri rezervate rezidenților albi în Parlament, 
prin noua constituție a țării. Rezultatul nu a surprins, întrucit, 
conform legislației în vigoare, pusă la punct cu toată grija 
înaintea simulacrului electoral, „cîștigător" nu putea deveni de- 
cît partidul rasiștilor albi. In noul său cabinet, Ian Smith a 
operat o singură schimbare : ministerul transporturilor i-a re
venit lui Roger Hawkins întrucît fostul mînistru Andrew Dunlop 
a hotărît că nu-și mai prezinte candidatura. „Alegerile" s-au 
desfășurat pe rase, albii neputînd vota pentru negri sau negrii 
pentru albi. Cei 250 000 de albi au votat prin 87 020 de electori, ale- 
gindu-și fără emoții reprezentanții care trebuiau să ocupe cele 50 
de locuri. Pe de altă parte, din rîndul populației de culoare care 
numără aproximativ 5 000 000 au votat 8 326 de electori pentru... 
8 din 33 de candidați. Este adevărat că legislația rasistă rezervă 
populației majoritare, „dreptul" de a avea 16 reprezentanți în Par
lament dar dintre aceștia 8 sînt numiți din oficiu de guvern din 
rîndul șefilor de triburi, partizani ai politicii guvernului de la 
Salisbury. La vot au participat astfel doar... 2 la sută din popu
lație.

Pe lîngă partidul de guvernămînt s-au mai prezentat și unele 
grupări ale opoziței ca Alianța Republicană a Iui Robin James (14 
candidați) și Partidul de Centru al lui Pat Bashford (16 candidați) 
care a ciștigat 7 din cele 8 locuri rezervate africanilor. Adevă- 
rații exponenți ai populației africane au fost împiedicați să-și 
afirme punctul de vedere, să exprime revendicările milioanelor 
de băștinași.

„Platforma electorală" a lui Ian Smith a avut un motto sfidă
tor : „Unitate națională împotriva lumii ostile din afară". „Uni
tatea națională" se referea, desigur, la albii preocupați de di
sensiunile din partidul de guvernămînt.

O sută de albi apropiați lui lan Smith au salutat „victoria 
electorală cu strigăte de „Sieg iieil". S-a remarcat că din jurul 
Iui lipseau tinerii, că la nici una dintre întîlnirile preelectorale 
ale șefului regimului rasist nu s-a observat prezența lor și că 
atunci cînd tineri albi și negri au început să intoneze un cîntec 
proafrican ei au fost împrăștiați cu brutalitate de poliție.

Simulacrul de alegeri reprezintă încă un pas pe calea promo
vării în continuare a apartheidului împotriva populației africane 
a țării. într-o conferință de presă de 30 de minute, care a urmat 
anunțării „victoriei" partidului său, Smith a afirmat că „va 
continua aceeași linie" de a desăvirși un sistem de „dezvoltare 
separat" in stilul Republicii Sud-Africane și că nu se va mai 
pune problema negocierilor cu Marea Britanie din moment ce 
în Rhodesia s-a introdus republica. Singurul lui scop va fi cel 
al legitimizării „independenței". Ceea ce uită. însă, suporterii 
lui Smith este faptul că Africa de sud este din ce în ce mai 
izolată de celelalte națiuni tocmai din cauza politicii ei de 
„dezvoltare separată". Dar pe cînd izolarea Africii de sud nu 
va fi completă atît timp cit solul ei va asigura mineralele pre
țioase, esențiale pentru economia lumii capitaliste, Rhodesia 
nu poate juca o asemenea carte nefiind favorizată de aceleași 
rezerve în aur de care dispune partenerul ei de la sud.

Pentru Londra, „alegerile" exprimă totala nereușită a sanc
țiunilor economice care tindeau să determine o schimbare po
litică în fosta colonie. Ultima legătură cu metropola de ieri a 
fost și ea ruptă o dată cu desemnarea președintelui „republicii" 
în persoana lui Clifford Dupont. „Nereușitele sînt frecvente in 
politică, dar aceasta este una absolută" — scria SUNDAY TE
LEGRAPH referindu-se la ineficacitatea sancțiunilor economice 
britanice. DOINA TOPOR

Negocierile dintre reprezentan
ții partidelor socialist și populist 
In vederea constituirii noului gu
vern austriac au eșuat ca urma
re a neînțelegerilor ivite între 
cele două părți asupra repar
tizării poitofolilor ministeriale.

în urma întreruperii definitive 
a acestor încercări, desfășurate 
timp de șase săptămîni, formula 
imediată care va fi luată în con
siderare este formarea unui gu
vern socialist minoritar, care va 
dispune în parlament de 81 de 
mandate din totalul de 165.

în cursul după-amiezii de luni. 
Bruno Kreisky, l-a vizitat pe Pre
ședintele Republicii Austria, 
Franz Jonas, pe care l-a informat 
asupra situației care s-a creat. Cu 
această ocazie, el a depus man
datul primit pentru formarea u- 
nui nou guvern al „marii coali
ții". Președintele Franz Jonas l-a 
primit, de asemenea, pe Her
mann Withalm, liderul Partidu
lui populist.

Luînd cuvîntul în ședința 
plenară de luni a celei de-a 
25-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice pentru Europa, dele
gatul român, Mircea Petres
cu, ministru consilier la mi
siunea permanentă a Româ
niei de pe lîngă Oficiul 
O.N.U. din Geneva, s-a pro
nunțat în favoarea suprimă
rii obstacolelor administra
tive din calea schimburilor 
comerciale. Fără eliminarea 
acestor obstacole, a spus de
legatul român, eforturile în 
vederea creării de noi posi
bilități de schimburi nu pot 
da rezultatele scontate. înlă
turarea restricțiilor, a adău
gat vorbitorul, nu rezolvă, 
desigur, de la sine toate 
problemele. Este necesar nu 
numai ca în condiții reciproc 
avantajoase, să fie sprijinit 
accesul mărfurilor pe piețe, 
ci și să se producă mărfuri 
cu un grad tot mai înalt de 
tehnicitate.

Vorbitorul a propus adop
tarea de măsuri vizînd creș
terea volumului și îmbunătă
țirea structurii schimburilor 
comerciale dintre țările cu 
sisteme social-economice di
ferite. începînd cu eliminarea 
tuturor restricțiilor discri
minatorii.

Rectorul Universității 
din Bruxelles, dl. Andre 
Jaumotte, a exprimat ast
fel opiniile sale privind 
problemele actuale ale 
universității : 

0-0
începînd cu Wilhelm von 

Humboldt și pînă la Karl Jas
pers, două teze au fost în mod 
constant subliniate în legătură 
cu Universitatea. Mai întii un 
postulat al Iui Jaspers enunță 
în acești termeni, care definesc 
Universitatea : este un drept al 
Umanității, ca atare, ca cerce
tarea adevărului să fie undeva 
făcută fără constrîngeri. în con
cluzia acestui postulat, trebuie 
să deducem, firește, finalitatea 
Universității : aceasta are ca 
sarcină de a cerceta adevărul în 
cadrul comunității cercetători
lor și a studenților. Universita
tea are misiunea de a descoperi 
și a forma talentele.

Pentru a adapta Universitatea 
timpurilor noastre, trei idei mi 
se par fundamentale :

1) a o defini ca instituție în 
care pregătirea profesională este 
întotdeauna completată de o 
pregătire generală care îi for
mează pe oameni să ia parte in 
mod conștient la activitatea teh
nică, culturală, științifică și spi
rituală a epocii noastre.

Universitatea de astăzi tre
buie să asigure pregătirea ce
lor care se vor afla Ia mijlocul 
carierei lor în anul 2000. Cu alte 
cuvinte, în țările noastre această

pregătire trebuie să fie con
cepută prin prisma unei socie
tăți industriale.

2) a realiza participarea. Uni
versitatea este o instituție fra
gilă care nu poate funcționa de- 
cît prin consimțămîntul diver
selor elemente care o compun : 
profesorii, corpul științific, stu
denții, administrația, corpul teh
nic.

Fiecare din aceste elemente 
trebuie să participe la gestiunea 
instituției și aceasta în funcție 
de competența fiecăruia și de 
gradul său de interesare. Infor
mat din timp, fiecare înțelege 
astfel mai bine Universitatea și 
funcționarea ei.

Această participare este în
săși condiția umanizării în pro
funzime a mediului educativ.

Actualmente, ea este larg rea
lizată de Universitatea din Bru
xelles.

3) a stabili inter-pătrunderea 
și unitatea dintre instituția uni
versitară și lumea culturală 
extra-universitară. Este necesar 
să se creeze punți de trecere 
care să permită re-orientări în 
curs de studiu, adică mijloace 
de a trece de Ia un tip de în- 
vățămint la altul.

Este necesară, de asemenea, o 
participare activă a Universită
ții la pregătirea permanentă sau 
continuă. Ceea ce se dobîn- 
dește in Universitate nu mai 
constituie un bagaj suficient 
pentru o viață de om. Trebuie 
în mod continuu reactualizate 
cunoștințele. A promova o pre
gătire continuă devine o funcție 
la fel de importantă ca pregăti
rea de început pe care trebuia 
s-o asigure altă dată Universi
tatea.

IGOR TERNOV
PRORECTOR AL UNIVERSITĂȚII DE STAT

,.M. V. LOMONOSOV" DIN MOSCOVA

La întrebările „Scînteii 
tineretului" a răspuns și 
Igor Ternov, prorector al 
Universității de stat „M. 
V. Lomonosov" din Mos
cova, doctor în științe fi- 
zico-matematice. în răs
punsurile primite — prin 
intermediul agenției „No- 
vosti" — se subliniază :

Posibilități de colaborare intre organizații

Henry Ford junior, președin
tele companiei americane „Ford 
Motor Company'* .— relatează 
agenția TASS — a informat, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, ziariștii sovietici și străini des
pre rezultatele vizitei pe care a 
făcut-o în Uniunea Sovietică la 
invitația Comitetului de stat so
vietic pentru știință și tehnică.

Convorbirile privind posibili
tățile de colaborare cu organiza
țiile sovietice în vederea dezvol
tării industriei de automobile a 
U.R.S.S., a spus Henry Ford jr., 
au fost constructive. El și-a ex
primat convingerea că acestea 
vor da rezultate practice. La în
toarcerea în S.U.A., a adăugat el, 
vor avea loc consultări și vor fi

studiate propunerile părții sovie
tice.

„Np-am înțeles foarte bine 
unul pe altul. Aceasta reprezintă 
începutul primei etape a colabo
rării noastre", a declarat Fordjr. 
El a făcut cunoscut că, în curînd, 
compania pe care o conduce va 
invita experți sovietici să viziteze 
în S.U.A. o serie de uzine.

După cum s-a anunțat. în 
cursul vizitei în U.R.S.S., Henry 
Ford Jr. a fost primit de Alexei 
Kosîghin și a purtat convorbiri 
cu Vladimir Kirillin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Alexandr Tarasov, ministrul in
dustriei de automobile, Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior, precum și cu alte per
soane oficiale sovietice.

o o
Universitatea de stat din Mos

cova este una dintre cele mai 
vechi și, totodată, cea mai mare 
instituție de invățămint supe
rior din Uniunea Sovietică. U- 
niversitatea din Moscova are 
peste 30 000 de studenți și as
piranți.

Universitatea este veșnic tî- 
nără, iar problemele care stau 
în fața ei rămin veșnic tinere. 
Chiar dacă sînt soluționate o- 
dată, ele apar mereu și se so
luționează din nou.

Ritmul înalt de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii 
face necesar să apară mereu ca
dre noi, care să stăpînească 
tehnica cea mai modernă, care 
să posede un mare bagaj de 
cunoștințe teoretice și de de
prinderi practice. De aceea, în
treaga noastră activitate este 
îndreptată spre formarea unor 
specialiști care să poată face 
față ritmurilor înalte ale revo
luției tehnico-științifice a celei 
de-a doua jumătăți a secolului 
al XX-lea.

Exercitîndu-și cele două func
ții de bază — pregătirea de ca

dre și efectuarea de cercetări 
științifice — universitatea are 
o influență hotărîtoare asupra 
transformării științei într-o forță 
de producție nemijlocită. Impor
tanța rolului universității este 
evidențiată, de asemenea, de 
responsabilitatea pe care aceasta 
o are în educarea tinerei gene
rații de intelectuali în spiritul 
internaționalismului, păcii și 
prieteniei între popoare.

Dezvoltarea impetuoasă a 
științei, creșterea rapidă a volu
mului informațiilor, apariția 
unor direcții noi, necunoscute 
pină acum, așează o responsabi
litate deosebită pe umerii corpu
lui didactic în ce privește con
ținutul fundamentat științific al 
procesului de predare.

Profilul viitorului specialist 
trebuie să prefigureze dezvolta
rea științei prin prognoză, cel 
puțin prin prognoza evoluției 
științei în perioada în care stu
dentul învață — adică 4—5 ani. 
In legătură cu aceasta, pregăti
rea profesională a specialistului 
universitar trebuie să fie cit se 
poate de cuprinzătoare.

O formă foarte răspîndită de 
studiu Ia Universitatea din Mos
cova o constituie schimburile de 
cursuri speciale între diferitele 
catedre și facultăți. Acest lucru 
lărgește orizontul științific și 
cultural al tineretului.

©
Generația actuală de studenți 

este educată în spiritul preluă
rii tradițiilor glorioase ale po-
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Grupul care studiază, reali

zează un mai bun echilibru în
tre diferitele clase sociale ca 
altă dată. Este sigur că anumite 
clase sint încă puțin reprezen
tate în universitatea țării mele.

Grupul care studiază este mai 
numeros, mai conștient de difi
cultățile viitoarei sale includeri 
social-economice. El este mai 
sensibil la noțiunea de justiție 
și reacționează viguros m fața 
unei societăți care tolerează 
nedreptatea, fie ca sub aspect 
național sau internațional.

El reacționează împotriva ex
ceselor societății zise de consum, 
măsurîndu-i avantajele, dar des- 
cifrîndu-j totodată și contradic
țiile.

Ca și studentul dintotdea
una, el este entuziast și, intr-o 
anumită măsură, romantic.

In medie, el muncește mai 
mult, deoarece studiile au de
venit mai grele pe măsura dez
voltării cunoștințelor.
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Multiplicind schimburile la 

nivelul profesorilor, cercetători
lor și studenților. Cred că este 
greu să ceri ca studenții unei 
țări să facă un an întreg studii 
în străinătate.

La nivelul cercetătorilor, se 
poate spera în elaborarea unor

programe de cercetare comune 
mai multor centre prevăzina 
schimburi de cercetători.

Tinerii cercetători pot astfel 
să se măsoare cu cercetătorii 
din alte țări și să-și completeze 
pregătirea ; la rîndul lor, ei îm
bogățesc laboratoarele din țările 
lor.

Universitatea din Bruxelles a 
realizat recent o înțelegere cu 
Institutul politehnic din Timi
șoara care permite celor două 
instituții să facă schimb de cer
cetători. Pentru început, aceasta 
reprezintă o bună manifestare a 
dorinței noastre de a face să 
crească schimburile de cercetă
tori între națiuni, în special cu 
Republica Socialistă România,

©
Intelectualii au o mare răs

pundere față de societate. Prin 
descoperirile și invențiile lor, ei 
au contribuit și contribuie la 
dezvoltarea Industrială, la pro
gresul uman.

Se poate afirma :
• că astăzi există mai mulțl 

oameni culți ca niciodată ;
• că oamenii culți din vre

mea noastră sint cu mult mai 
culți decit omologii lor de ieri, 
deoarece ci beneficiază de dez
voltarea științei ;

• că omul actual este supe
rior din punct de vedere min
tal celui din perioadele anteri
oare.

Mîine, acești oameni vor fi și 
mai numeroși, mai culți, mai 
avansați.

Universitatea 
și societatea

porului sovietic. Iar ele conti
nuă să dezvolte aceste tradiții.

Atracția studențimii spre par
ticiparea directă la viața econo
mică a țării este mare, în timpul, 
vacanței de vară, anual, 6 000— 
7 000 de studenți participă la con
struirea unor obiective indus
triale și agricole din diferite re
giuni ale U.R.S.S. Aceasta con
stituie o reflectare a profundei 
convingeri ideologice a tinere
tului, a dorinței sale fierbinți 
de a fi util societății, țării, po
porului său.

Legat de dezvoltarea furtu
noasă a științei și tehnicii, stu
denții tind spre perceperea crea
toare a procesului de învăță- 
mînt. Lor le este proprie încli
nația spre studiul discipline
lor științifice învecinate, dorința 
de a soluționa, încă de pe băn
cile facultății, probleme științi
fice și economice complexe. Lu
crările de diplomă ale studen
ților noștri se remarcă prin pro
funzimea cercetării. Multe din
tre ele aduc o contribuție esen
țială Ia dezvoltarea științei și 
sînt publicate în presa de spe
cialitate.
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mînt, schimburile de lucrări 
științifice, de literatură pedago
gică, de studenți și aspiranți, 
precum și de cadre didactice. 
O mare importanță o are, de 
asemenea, stimularea cercetări
lor științifice care au drept scop 
studierea vieții altor țări.

Aceste contacte ajută la edu
carea tinerei generații de inte
lectuali în spiritul internaționa
lismului, respectului față de 
cultura și obiceiurile altor po
poare.

Luiversifatea din Moscova, fi
delă tradițiilor ei democratice și 
internaționaliste, întreține cele 
niai ample legături cu institute 
de invățămint superior și uni
versități din 46 de țări ale lumii.
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Universitățile au un rol în
semnat la cauza apropierii și 
înțelegerii reciproce între po
poarele diferitelor țări. La a- 
ceasta contribuie stabilirea de 
legături științifice între univer
sitățile din Europa și de pe alte 
continente, schimburile de ex
periență în ce privește organiza
rea procesului de învăță-

Viitoarea intelectualitate tre
buie . să-și înțeleagă responsabi
litatea în fața societății nu nu
mai jn ce privește progresul 
tehnico-științific, dar și progre
sul .social, in cadrul căruia cu
ceririle științei și tehnicii nu pot 
fi îndreptate împotriva umani
tății, in detrimentul vieții omu
lui. Iată pentru ce universită
țile trebuie să educe la tineret 
spiritul activ în lupta pentru 
pace, pentru prietenie între po
poare. Unitatea tineretului pla
netei noastre în lupta pentru 
pace, pentru o mai bună înțe
legere reciprocă între popoare, a 
devenit în prezent un imperativ 
și o cerere a epocii.
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