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Răspunzînd chemării patriotice adresate de Consiliul National al Frontului Unității Socialiste,

alaiuri de întregul popor, generația tindră se angajeazâ:

VOM ÎNDEPLINI exemplar
PREVEDERILE CINCINALULUI!
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► Chemarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste adresată
► oamenilor muncii de la orașe și sate, întregului nostru popor, a stîrnit în rin-
► dul tineretului patriei, al membrilor Uniunii Tineretului Comunist un larg și
ț puternic ecou. Profund atașat politicii marxist-leniniste promovate de Partidul
► Comunist Român, făcînd dovada unei înalte conștiințe patriotice, tinern patriei
► — muncitori, ingineri, țărani cooperatori, cercetători științifici — români, ma-
* ghiari, germani și de alte naționalități văd în această Chemare un înflăcărat
► îndemn de a participa cu și mai multă însuflețire alături de oamenii muncii
* de la orașe și sate la înfăptuirea cu succes a programului de dezvoltare a
* economiei naționale, a prevederilor de mare însemnătate ale actualului cinci-
► nai. Tineretul României socialiste, pe deplin conștient că mai mult ca oricînd
► va trebui să se pregătească temeinic, să-și valorifice capacitatea, elanul crea-
► tor, pe șantierul construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, etapă
* istorică în care a pășit țara noastră, este hotărît să facă totul pentru a-și

aduce contribuția prin munca lui, zi de zi, la înfăptuirea unui înalt ritm de J 
creștere economică, la valorificarea resurselor naturale și umane ale societății. 5

Răspunsul său concret la Chemarea Consiliului Național al Frontului 5
Unității Socialiste o constituie angajarea totală și nemijlocită în realizarea și <
depășirea sarcinilor de plan, la creșterea producției industriale și. agricole, < 
participarea tot mai largă la perfecționarea vieții economice și sociale, ferm 5 
convins că în acest fel contribuie la asigurarea condițiilor pentru înfăptuirea <
țelului fundamental al politicii partidului — ridicarea continuă a nivelului de S
trai al poporului. _ 3

Opiniile tinerilor ale căror rînduri adresate redacției, le reproducem în < 
această pagină, izvorăsc din credința că, îndeplinind în chip exemplar preve- < 
derile planului cincinal, poporul nostru va înscrie sub conducerea partidului z 
un nov capitol în ridicarea României pe noi trepte ale progresului șț civili- 2 
zației, exprimă hotărîrea fierbinte a generației tinere de a munci cu Insufle- < 
țire pentru realizarea acestui măreț program de înflorire a patriei socialiste.

In fiecare zi, în fiecare 
clipa, produse de cali
tate superioară

Pentru mine, pentru tinerii din 
secția noastră, pentru întregul 
colectiv al uzinei — Chemarea 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste — vine ca un 
înflăcărat îndemn, ca un călduros 
apel, pătruns de înaltă responsa
bilitate pentru destinele patriei și 
poporului, spre noi certitudini, 
spre noi împliniri. Răspunsul nos
tru nu va întîrzia, îl vom da aici 
la locurile noastre de muncă în 
fiecare zi, în fiecare clipă, mate
rializat într-o producție sporită, 
de o calitate mereu superioară — 
pe deplin conștienți că îndepli
nim în acest fel, așa cum se spu
ne în Chemare — o înaltă înda
torire patriotică. In prezent mun
citorii. tehnicienii, inginerii și 
specialiștii uzinei „23 August" sînt 
angajați în eforturile masive 
pentru perfectionarea produselor 
din fabricație, pentru asimilarea 
celor mai valoroase și moderne 
concepții în construcții de mașini 
și utilaje, in construcția de 
motoare și locomotive, înscriin- 
du-le astfel în competitivitatea 
mondială, pe orbita celor mai a- 
preciate si căutate produse cu 
acest profil. In contextul acestor 
eforturi, tinerii din secția mon- 
taj-locomotive, organizația U.T.C., 
și-au stabilit ca obiectiv con
stant, de durată, specializarea 
prin cele mai diverse și mai co
respunzătoare forme a unui nu
măr cit mai mare de tineri mun
citori, pentru ca participarea fie-

căruia, contribuția lor directă la 
realizarea producției să se înre
gistreze cit mai pregnant, să fie 
cît mai substanțială.

GHEORGHE RĂDUCANU 
lăcătuș specialist — secretarul 
Comitetului U.T.C. — secția 
montaj-locomotive — Uzina „23 

August" București

Sistemul de irigații Ca- 
rasu va fi predat cu un 
an mai devreme

în perspectiva acestui cincinal, 
irigațiile, lucrările de îmbunătă
țiri funciare în general, se în
scriu între obiectivele de mare 
importanță pentru dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agri
culturii. Privind prin prisma 
șantierului pe care lucrez, Valea 
Carasu — obiectiv ce vizează iri
garea Dobrogei de sud, majorita
tea sîntem tineri, capabili de 
eforturile ce se impun. Această 
convingere mă determină să 
afirm că. răspunzînd Chemării 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste — tinerii con
structori hidrotehnici își vor în
zeci eforturile pentru îndeplini
rea exemplară a prevederilor 
programului de irigații, care, 
știm, înseamnă pîrghia principală 
în sporirea producțiilor agricole. 
■Unindu-ne eforturile și price
perea, stimulînd inițiativa pri
vind utilizarea intensivă a utila
jelor, și noi, brigadierii Șantie
rului Național al Tineretului de

sistem de ii'iga-pe cel mai mare
ții al țării — Valea Carasu, sîntem 
hotărîți să facem tot ceea ce ne 
stă în putință, astfel încît anga
jamentul formulat de colectivul 
nostru — de a încheia lucrarea 
cu un an mai devreme să fie 
respectat. Cuvintele din Chemare 
au găsit în inimile noastre un pu
ternic ecou, și nu vom precupeți 
nici un efort pentru ca între 
ceea ce acum nu este decît plan 
și realizare să așezăm semnul 
egal.

TRAIAN ANGHEL 
comandantul Șantierului 
Nafional al Tineretului din 

Sistemul de irigații Valea Carasu

Totdeauna, proiecte 
foarte bune

Perioada care urmează pînă în 
1975, înseamnă, " ’
Mureș, 
lelalte 
da de 
mărețe 
pășirea _______  ,, ____ ___ _
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate. în această ope
ră institutului nostru îi revin 
sarcini de mare răspundere : 
realizarea proiectelor pentru toa
te obiectivele economice și so- 
cial-culturale. prevăzute a se 
realiza în cincinal în județul 
Mureș. Pentru mine, acești ani 
vor însemna anii afirmării mele, 
în momentul de față lucrez la 
proiectul de rezistență a unei 
săli de gimnastică la. Luduș, si 
la proiectul dezvoltării turnă-

pentru județul 
ca de fapt și pentru ce- 
județe ale tării, perioa- 
infăptuire a obiectivelor 
ale Congresului al X-lea, 
liotărită pe calea edifl-

toriei de precizie de la I.I.S. Me- 
talotehnica din Tg. Mureș. Anga
jamentul meu, ca răspuns la Che
marea Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, Ia 
fel ca al tuturor colegilor mei 
poate fi prezentat în următoarele 
cuvinte : totdeauna, proiecte de 
calitate superioară. înțeleg prin 
aceasta, obiective care să dure
ze peste vreme, realizarea lor în- 
tr-un termen scurt și cu mate
riale cît mai economicoase. în 
curînd, voi începe împreună cu 
colectivul în care lucrez, proiec
tul noului cartier de locuințe de 
la Dîmbul Pietros din Tg. Mureș, 
apoi alte obiective care vor crea 
noi locuri de muncă "
populația județului 
creștere. Prin proiectele 
executăm, contribuim și 
construirea bazei tehnice 
riale a societății noastre 
asigure un ridicat nivel 
lucru care asigură de fapt 
litatea tuturor locuitorilor aces
tei țări, indiferent de naționa
litate.

FEKETE PETER 
proiectant principal la Institutul 
județean de proiectări Tg. Mureș 

Intrăm în profesie ho
tărîți să îndeplinim pre
vederile cincinalului

Ca tînăr absolvent al Facultă
ții de zootehnie, sînt bucuros că 
voi avea posibilitatea ca, acolo 
unde voi fi repartizat, să depun 
toate eforturile pentru a trans
pune în practică cunoștințele de

pentru 
mereu în 

care le 
noi la 
mate- 

care să 
de trai.

ega-

specialitate însușite în cei 5 ani 
de pregătire. Citind cu atenție
recenta Chemare a Consiliului 
Național al Frontului Unității
Socialiste, mă alătur miilor 
specialiști din zootehnie care 
hotărîți să-și pună în valoare 
noștințele și capacitatea de 
dezvolta, pe baze noi — în 
mina prevederilor noului 
cincinal — sectorul zootehnic, 
răspunzînd astfel cerințelor per
fecționării și modernizării tutu
ror sectoarelor agriculturii noas
tre socialiste. In timpul orelor 
de curs ca și în practica de pro
ducție am reușit să-mi însușesc 
cunoștințe și deprinderi practice 
care, finalizate în lucrarea de 
diplomă, vor deveni folositoare 
acolo unde peste cîteva luni voi 
fi pus în situația de a răspun
de personal de un sector de pro
ducție. însăși lucrarea de diplo
mă urmărește aspecte concrete 
legate de valorificarea resurselor 
naturale de hrană destinate tau
rinelor. Tema m-a atras prin 
faptul că. în comuna natală, 
Gruia, din județul Mehedinți, 
unde aș do;'' să și lucrez, după 
absolvire, există o mare unitate 
zootehnică pentru care se pun 
probleme legate de valorificarea 
resurselor naturale de hrană ale 
animalelor. Doresc ca prin tot 
ceea ce voi face în noua mea 
profesiune să răspund atenției de 
care ne-am bucurat noi, studen
ții, din partea partidului și sta
tului în anii de studenție.

de 
sînt 
CLl- 
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NICOLAE NICULESCU 
anul V, Facultatea de zoo
tehnie, Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" București

• Plecarea la Pekin a delegației 
Zile partid și guvernamentale a 
I Republicii Socialiste România, 
Z conduse de tovarășul

■ •
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Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Pekin, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, întovărășit de soția sa, 
Elena Ceaușescu. care, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și a gu
vernului Republicii Populare 
Chineze, va face o vizită oficială 
de prietenie în această țară.

Din delegație fac parte tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
p.C.B.. președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membrii al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vice- 
nreședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru PoDa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municinal-București al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovespu, membru al C.C. 
al P.C.TL, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Aurel 
Duma, membru al CC. al P.C.R., 
ambasadorul României la Pekin.

împreună cu delegația a ple
cat la Pekin și ambasadorul R.P.

H
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Chineze în România, Cian 
Hai-Fun.

La pleoare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, împreună 
cu soțiile.

Erau prezenti, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și 
pondenți ai presei străine.

Au fost de față Kang 
Săp, ambasadorul R.P.D. 
ene, Nguyen Dang Hanh,
sadorul R. D. Vietnam, Damdin- 
nerenghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole în Republica So
cialistă România, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Româ
nia, alți membri ai corpului di
plomatic.

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați călduros de nu
meroși cetățeni ai Capitalei. 
Ei scandau „P.C.R.-P.C.R.“, 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu

cores-

Iăng 
Core- 
amba-

■■

și poporul". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au răspuns cordial mani
festărilor de dragoste și stimă, 
urărilor de drum 
de oamenii muncii 
roport. Pionieri și 
chinezi, coreeni, 
mongoli au oferit flori secretaru
lui general al partidului, celor
lalți conducători de partid și de 
stat.

bun adresate 
veniți la ae- 

tineri români, 
vietnamezi și

st
în aceeași zi, delegația de 

partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o escală la 
Novosibirsk.

Pe aeroportul împodobit cu 
drapele de stat ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Socia
liste România au venit în în- 
tîmpinare F.S. Goriacev, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Novosibirsk, 
împreună cu soția. A-I. Zeriev, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului regional, 
împreună cu soția, secretari ai 
Comitetului regional de partid, 
alți reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat loca
le. Au fost prezenti, de a- 
semenea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

După un popas la Novo
sibirsk, delegația română va 
continua călătoria spre Pekin.

UN PUNCT

DIN PROGRAMUL

DE ACTIVITATE

DE 1 IUNIE

ce-i drept o aripă ș-i 
o parte din acoperiș,

pleacă și scrie pe o foiță șt 
tătlcu face mîncare și curățe
nie...".

„II iubesc pe oamenii mari 
că an mașini".

„Că știu multe, că tovarășe
le de la grădiniță au grijă de 
noi. că ne duce afară, ne dă 
jucării cînd nu-i bine afară...".

„Fiindcă cumpără dulciuri, 
fiindcă ne duce în Cișmigiu, 
fiindcă sînt buni cu noi..."

„Că ne lasă să ne culcăm

și la ora zece întreb cît e 
ceasu și mă duc sus și văd o 
mie și unu de serl...“.

Cînd am plecat, mîini deli
cate de copil aruncau cuburi
le de lemn roșii, negre, verzi, 
galbene și portocalii într-un 
colț, și castelul nu mai era șt 
nici unuia dintre cei aproape 
6» de copii ai grădiniței 
.,9 Mai“ nu-i părea rău de 
asta. Poate pentru că afară, 
în stradă, primăvara nu-și 
contenise copilăroasa încer-

nis Nicolaescu șl am rugat-o, << 
apelind și la serviciile buni- y 
cului pensionar Octavian Ni- y 
colaescu, să-mi dea primul in- << 
terviu din viața ei. (foto 2). y

— Nu știu dacă vreau. y
— Cîți ani ai, Denis 7 Y
— Nu-ți spun cum mă ?<

cheamă. Nu-ți spun cîți ani y
am. Mă joc. X

CONSTANTIN STOICIU <<
(Continuare în pag. a IV-a) y

COPILĂROASA 
PRIMĂVARĂ

Castelul era un castel adevă
rat. Iar afară, în strada cu
treierată la nesfîrșit de 
autobuze și troleibuze, de ma
șini și oameni în haine de 
ploaie, primăvara se copilărea, 
în vremea asta, castelul avea 
turnuri și ferestre înguste, îi 
lipsea 
poate . __ .. .. „
dar nu era nici o îndoială, în 
fața mea se ridica un castel 
cu ziduri roșii, negre, verzi, 
galbene și portocalii. Nu exis
tau apoi îndoieli în privința 
celor care-1 construiseră și-1 
admirau acum cu acea grijă 
și mulțumire pe care și oame
nii mari o arată lucrurilor în
făptuite de ei. (foto 1). Ceea 
ce însă exista — a trebuit să 
mă conving repede că este așa 
— era teama copiilor de a nu 
li se recunoaște măiestria și 
răbdarea și bucuria. Și atunci 
am recunoscut. în clipa urmă
toare copiii au lăsat de o par
te cuburile de lemn adunate în 
minunatul castel și m-au în
conjurat grăbiți. Dar numai 
după ce unul dintre ei, așezat 
cu genunchii la gură pe covor 
și privindu-mă dintr-o parte, 
mi-a arătat că poartă pe ine
lar un „inel de băieți" — o 
alcătuire fragilă din plastic 
albastru cu o piatră roșie în
crustată în montura scămoasă 
—. am reușit să aflu de ce-i 
iubesc ei pe oamenii mari. Și, 
acum, pe nerăsuflate, iată 
de ce :

„Că sînt huni cu copiii, că 
mămica cînd nu este acasă și 
n-a făcut mîncare și curățenie 
c?. să nu întîrzie la servici

Astfel că, în Cișmigiu, 
jocuri", am întîlnit-o pe

Concursurile
profesionale și 

realitățile 
producției

k
r

După ce am reușit să consem
năm cîteva rezultate concrete 
înregistrate ca urmare a desfă
șurării concursului „Cel mai 
bun strungar" și „Cel mai 
bun lăcătuș", meserii cu ponde
re însemnată în economia între
prinderii Electro-Banat din Ti
mișoara, am adresat secretarului 
comitetului U.T.C., DUMITRU 
HALAS, următoarea întrebare:

— Comparativ cu formele 
utilizate anii precedenți în do
meniul muncii profesionale, spe
cifice și ale organizației U.T.C., 
prin ce se distinge acțiunea la 
care ne referim ?

— „In primul rînd, ne-am 
convins că neglijarea posibilită
ților de evidențiere riguros 
exactă a rezultatelor reflectate 
în structura economică a întregii 
întreprinderi diminuează consi
derabil, interesul față de partici
pare.

Apoi, limitarea la angajarea 
în competiție a unui număr res- 
trîns de tineri, de obicei arbitrar 
desemnați în acest scop, sporea 
caracterul formal al acțiunii. E 
ca și oînd ai spune că cineva s-a 
clasat pe locul al doilea dintr-un 
număr de 'trei concurenți. Apoi 
convingerea,, mult fortificată în 
prezent de rezultatele deja în
registrate, că organizarea orică
rui lucru este la fel de determi
nantă ca participarea însăși, că 
în realizarea minuțioasă a orga
nizării trebuie să se țină seama 
de o seamă de factori obiectivi 
și subiectivi, de interese, atît ale 
întreprinderii, cît și cele ale ti
nerilor. Astfel, deși întreprin
derea noastră și-a realizat sarci
nile de producție prevăzute în 
planul cincinal precedent în nu
mai 3 ani și jumătate, am por
nit ’ '
prezența 
de tineri 
dice de 
cat. Am 
același

de la o realitate concretă : 
unui apreciabil număr 
sub normă, a unui in- 

rebuturi destul de ridi- 
înregistrat-o, oăutînd în 
timp să evidențiem și

•I
•I

cauzele : insuficiente cunoștințe 
profesionale, neglijența, neres- 
pectarea disciplinei de produc
ție sau tehnologice, o insuficien
tă responsabilitate față de actul 
muncii și o .
să de cointeresare. Inregistrînd 
toți acești factori, în majoritate 
de ordin subiectiv, am reușit să 
instituim pe toată durata 
desfășurării celor două con

•i
•i

ilitate față de actul i 
corespunzătoare lip- 9 |

ION DANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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funcțiune obiectivele
industriale in acest

CU O LUNĂ ÎNAINTEA DATEI SCADENTE

Vor intra la termen în

semestru ?
Planul de stat prevede intrarea în funcțiune în cursul acestui 

trimestru a 68 obiective industriale. La această dată — cind 
pînă la termenul stabilit a mai răntas o lună de zile — normal 
estp ca pe șantierele respective activitatea constructorilor să 
se apropie de sfîrțit, instalațiile și utilajele să intre in probe 
tehnologice, forța de muncă a beneficiarului să ia în primire 
spațiile de producție. Ce concluzii ne oferă situația „la zi“ pe 
care o avem în față la Direcția de Sinteză a Băncii de Investiții? 
O bună parte dintre obiectivele în cauză se afiă in grafic, con
stituind o garanție pentru predarea la termen către beneficiat 
Dar, în același timp stadiul și ritmul actual de pe unele șantiere 
nu garantează respectarea datei calendaristice preconizate și a 
angajamentelor formulate de constructori și beneficiari. Sub 
acest aspect Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor — sînt cele mai afectate — în subordinea lor avind șase 
și respectiv opt obiective a căror punere la timp în funcțiune 
este periclitată. Ne-am propus pe cîteva dintre aceste șantiere — 
să urmărim Ia fața locului situația de fapt, cauzele care și-au pus 
pecetea pe activitatea constructorilor — încercînd prospectarea 
posibilităților; a soluțiilor Ia care se poate și trebuie să se ape
leze acum in ultimele zile disponibile — pentru reînscrierea in 
grafice.

i
l
I
I
I

ALTĂ IPOSTAZĂ A MEDITATORULUI PARTICULAR: 
PROFESORUL ACTIV

10 corigenti la clasă,
20 de meditați acasă

„Școala dispune de suficiente 
posibilități pentru a-și îndeplini 
singură și în mod complet sar
cina formării și instruirii tineri
lor, fără intervenția meditatoru
lui. Obligația cadrelor didactice 
de a acorda un sprijin supli
mentar elevilor prin medi
tații și consultații în cadrul 
școlii, este statutară" — ne de
clara într-un recent interviu to
varășul Ion Radu, director gene
ral în Ministerul învățămintijlui. 
Opinia celui mai autorizat for 
de specialitate a fost formulată, 
la solicitarea noastră, în urma 
unor materiale anterior publi
cate, care prezentau ipostaze și 
consecințe ale unei îndeletniciri 
dubioase legate de învățămînt :

nicditațiile de ocazie. Discuția 
purtată a evidențiat existența a 
două categorii de „profesioniști'' 
ai pregătirii suplimentare a ele
vului în afara școlii : așa-zișii 
„profesori" —. de fapt impostori 
fără nici măcar pregătirea mi
nimă de specialitate — care se 
grăbesc să profite de pe urma 
naivității unor părinți, de elevi 
corigenți și, în al doilea rînd, 
profesorii de meserie, cadre di- 
dicticc active, care acordă me
ditații în afara școlii. Dacă acti
vitatea, prin nimic justificată, a 
primilor, care frizează contra
venția sau chiar infracțiunea, 
rămîne complet înafara contro
lului Ministerului învățămîntu- 
lui cea de a doua categorie de

meditatori, profesorii activi in 
ipostaze de preparatori, merită 
să fie analizată cu toată atenția.

Ancheta întreprinsă de noi în 
cîteva orașe din județele Argeș 
și Olt își propune să stabilească 
măsura în care chiar și activita
tea acestei a doua categorii de 
meditatori — profesorii activi — 
dăunează totuși procesului for
mativ atît de complex al elevu
lui. Fiindcă intenția de a con
tribui la suplimentarea pregăti
rii școlarului —| așa cum se pre-

VIOREL RABA 
ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a IV-a}

Există sau nu profesia de 
scriitor ? Afirmativ sau nega
tiv, răspunsul absolut pare ori
cum absurd dacă îl raportăm 
la aproape întreg palmaresul 
literar de pretutindeni și din- 
totdeauna. Este, un scriitor, re
zultatul unei specializări insti- 
tuționalizate ? Nu, desigur nu; 
căci, spunînd da, ar însemna să 
credem și în afirmația — de 
pildă — că un absolvent al 
Facultății de filosofie, este, ca 
urmare, filosof. Altă absurdita
te. Dar dacă nu uităm că 
scriitorul — prozator, poet, 
dramaturg, critic — aparține 
unui ceremonial al gîndirii și 
că, el însuși, filosofează asu
pra cuvîntului comunicabil, 
deci public, nu obținem impli
cit o echivalență, o simetrie 
cu profesia de filosof de pildă,

Scriitor
tînăr

de
CONSTANTIN CRIȘAN

sau (de ce nu ?) de sociolog ? 
Și, continuînd, dacă nu putem 
numi filosof, un diplomat uni
versitar în specialitate, înseam
nă implicit că nu putem numi 
scriitor un filolog cu diplomă 
superioară. Și unul și altul sînt 
rodul unui proces de deveni
re, de devenire a unei chemări 
interioare și a unei „ucenicii 
pe toată viața" (T. Arghezi).

Oare bazîndu-se pe ceea ce 
va scrie, poate el risca — tînă- 
rul scriitor —, refuzînd orice 
altă muncă, și acceptînd doar 
pe aceea pe care i-o procură, 
într-o perspectivă imprecisă, 
numai cărțile la care scrie ?

Acum cîțiva ani, urmăream 
cu mult interes, în celebrul 
„Journal des Poetes" — revistă 
prestigioasă, cincantenară — o 
anchetă pe tema — întrebare: 
„Trebuie să aibă scriitorul, poe
tul, o profesie ?" Mă repet, dar 
nu pot să nu remarc, întrebarea- 
cheie a anchetei excludea oa
recum profesia de scriitor. Pen
tru că, foarte corect, ea ar fi 
trebuit formulată altfel : „scrii
torul de profesie, trebuie să pro
feseze și altceva ?" Cu toate a- 
cestea, răspunsuri ale unor poeți 
celebri — majoritatea — pro
puneau ca normală, dialectică, 
necesară, vitală, o profesie a 
scriitorului.

Dar de ce 
străine cînd

să dau exemple 
putem apela la

(Continuare în pag. a IV-a}
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ELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
L. I. BREJNEV, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, N. V. PODGORNÎI, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, și A. N. KOSÎGHIN, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, de la bordul avionului, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, dorim să vă adre
săm un cald salut tovărășesc în numele delegației noastre de 
partid și guvernamentale.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră 
și popoarelor Uniunii Sovietice cordiale urări de noi succese 
pe calea construirii comunismului, a înfloririi și prosperității 
întregii țări.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele Repu
blicii Cuba, și Comandant FIDEL CASTRO RUZ, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, 
au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral ai Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul 
conținut :

în numele poporului din Cuba, al Partidului Comunist și 
al Guvernului Revoluționar vă exprimăm dumneavoastră și, 
prin intermediul dumneavoastră, Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român, gratitudinea noastră 
pentru mesajul transmis cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
X-a aniversări a victoriei de lă Playa Giron.

Totodată, ne este plăcut să vă reînnoim urările noastre 
cele mai bune pentru fericirea și progresul poporului român, 
al Partidului Comunist Român și al guvernului Republicii 
Socialiste România.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie,

înapoierea delegației
Luni după-amiaza s-a înapo

iat in Capitală, delegația Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lu
crările celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Barbu Zaharescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., reprezen
tant ai P.C.R. la revista „Pro
bleme ale păcii și socialismului". 
Gheorghe Năstase, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-seeretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. și Ion Obradovici, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîrhpina- 
tă de tovarășii Mihai Gere și

P.CR. de la Praga
Vasile Patilineț, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., An
drei Vela și Vasile Vlăd, șefi 
de secție lă C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față dr. Anton 
Kamenicky, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. S. Ceho
slovace la București, și membri 
ai ambasadei.

*
La plecarea din R. S. Ceho

slovacă, pe aeroportul din Praga, 
delegația a fost salutată de 
Oldrich Svestka, secretar al 
C.C. al P.C.C., de lucrători cu 
munci de răspunderi în apara
tul Comitetului Central. Erau 
prezenți membri ai ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Praga și ai Agenției Econo
mice.

(Agerpres)

Tovarășul Dan Marțian a plecat în Finlanda
Luni, a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Helsinki, o 
delegație condusă de tovarășul 
Marțian Dan, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru

pentru problemele tineretului, 
cate, la invitația ministrului 
educației din Finlanda, Meeri 
Kalăvainen, va face ,o Vizită în 
această țară.

• CENTENARUL LICEULUI INDUSTRIAL DE MECANICĂ AGRICOLĂ DIN CRAIOVA • RECREAȚII 
CINEMATOGRAFICE PENTRU ELEVI • SĂPTĂMÎNĂ CULTURALĂ LA LUGOJ • FESTIVAL DE JAZZ LA 

PLOIEȘTI • SOCIETATEA CULTURALĂ DIN IVEȘTI VA PURTA NUMELE LUI ȘTEFAN PETICĂ*CU 
CUȚITUL LA PROMENADĂ • NOUA SERIE A ZIARULUI „LITORAL"

CENTENAR
La Craiova s-a aniversat 

centenarul Liceului industrial 
de mecanică agricolă, unitate 
de invățămint cu fructuoase 
tradiții de-a lungul anilor. 
Școala națională de arte și 
meserii înființată acum 100 de 
ani pe meleagurile Cetății ba
nilor a dat țării, în cele 94 de 
promoții de absolvenți, peste 
10 000 de muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri pregătiți 
in 26 de meserii. în acest con
text nu este lipsită de semni
ficație pentru tradiția școlii 
menționarea că, printre elevii 
absolvenți in anul 1898 se nu
mără și sculptorul genial care 
a dus faima artei românești 
pe toate meridianele lumii — 
Constantin Brâncuși. Școala 
craioveană a fost și un cen
tru de cultură, prima revistă 
a scolii, „Scînteia", apărută 
între 1935—1938, fiind căldu
ros apreciată de savanții Gh. 
Tițeica și G. G. Longinescu. 
Puternica bază materială de 
care dispune astăzi școala, co
lectivul valoros de ingineri, 
profesori și maiștri, experien
ța unui secol de activitate 
oferă garanția certă a faptu
lui că, și în viitor, Liceul de 
mecanică agricolă va contribui 
la formarea de noi generații 
de specialiști, optim pregătiți, 
în cadrul festivității, care a 
reunit peste 800 de cadre di
dactice, elevi și absolvenți ai 
școlii, Liceului agricol i-a 
fost înmînată Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C., iar or
ganizației de tineret a 
s-a conferit Drapelul 
noare.

„Dobrogea Nouă“, „Litoral", a- 
flată la cea de-a doua serie. 
Ziarul va oferi tuturor vizitato
rilor litoralului românesc posibi
litatea unei informări complexe, 
la zi, asupra manifestărilor cul
tural artistice și sportive, asupra 
gamei deosebit de variate de 
servicii puse la dispoziția oas
peților.

O. NEGRU
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școlii i 
de o-

c. s,
FILME — LECȚII 
PENTRU ELEVI

Sub titlul „Recreații cinema
tografice", Întreprinderea cine
matografică județeană și Consi
liul elevilor din cadrul Comite
tului județean al U.T.C. au ini
țiat în lași o suită de filme-lecții, 
în cadrul căreia se prezintă re- 
programări pe trei teme : „Cărți 
pe ecran", „Western" și „Laurii 
festivalurilor cinematografice". 
Spectacolele, la care participă 
peste 1 000 de abonați, sînt pre
cedate de comentarii susținute 
de cunoscute personalități ale 
vieții culturale ieșene și din țară. 
Acțiunea va fi permanentizată și 
în alte localități ale județului.

• PENTRU CEA DE-A VIII-A 
ediție a Salonului Internațional de 
artă fotografică au sosit circa 
10 000 de lucrări alb-negru, color și 
diapozitive din 54 de țări. Artiștii 
noștri fotografi au trimis pentru 
această manifestare de amploare 
circa 1 000 de lucrări. Un juriu 
prezidat de Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor, a se
lecționat cele mai valoroase crea
ții — circa 1 300, dintre care 120 
aparțin fotografilor români — 
care vor fi expuse, la începutul 
lunii iunie, în sala Dalles. Cu 
prilejul organizării noii ediții a 
salonului, care după București 
urmează să fie deschis la Timi
șoara, va fi amenajată și o ex
poziție de aparataj fotografic, 
cuprinzînd cele mal recente rea
lizări în acest domeniu, 
tară și străinătate.

• ÎN COLABORARE cu Auto- 
mobil-cîubul român. Radio Vie- 
na a organizat duminică, între 
orele 12 și 13, în saloanele res
taurantului „Europa" din stațiu
nea Eforie-Nord, o oră de emi
siune radiofonică în direct pen
tru Austria. Bavaria si Elveția.

• ÎNTREPRINDEREA româ
nească de comerț exterior „Terra” 
a încheiat, recent, cu firma „Ro
bert B. Anderson Co Ltd” din 
S.U.A. un contract pentru con
stituirea societății mixte „Roman- 
da“. Societatea urmărește să sti
muleze și să dezvolte schimbu
rile comerciale dintre România, 
S.U.A. și alte țări, pe baza egali
tății si avantajului reciproc.

„SĂPTĂMÎNĂ CULTU
RALĂ LUGOJANÂ"

Duminică la Lugoj a avut loc 
deschiderea unei prestigioase 
manifestări cultural-artistice in
titulate : „Sâptămina culturală 
lugojană". Festivitățile au 
ceput printr-un concert 
susținut de vestitul cor 
Vidu", de corul de copii al li
ceului „Coriolan Budiceanu" și 
corul „Schubert" din Timișoara. 
Acțiunea, aflată la a doua edi
ție, va grupa timp de o săptă- 
mînă cele mai reprezentative 
forțe cultural-artistice și științi
fice ale orașului. Pe lingă for
mațiile artistice din localitate, 
vor participa ca invitați Opera 
de stat din Timișoara. Ansam
blul folcloric „Timiș" și o for
mație din Dumbravă, laureată a 
Festivalului republican al artiș
tilor amatori. Cu concursul unor 
marcante personalități științi
fice și culturale din București și 
Timișoara, vor fi organizate sim
pozioanele „Modernizarea con
ducerii procesului de producție", 
„Cuceriri ale gindirli științifice 
în slujba omului", un schimb 
de experiență cu cadrele de 
conducere și specialiștii din în- 
treorinderile orașului pe tema : 
„Utilizarea rațională a capaci
tăților de producție" etc.

Vor fi. de asemenea, prezen
tate numeroase spectacole, se
siuni de comunicări științifice 
pe teme teatrale, întilniri ale 
cititorilor cu scriitori, exoozitii 
de artă plastică, o gală de fil
me realizată de cinecluburile din 
oraș și altele.

I. DANCEA

tn- 
coral 
„Ion

La saxofon : Dan Mindrilă.

din

• DIN ÎNSĂRCINAREA CON
SILIULUI DE STAT, in cadrul 
unor ședințe ale Comisiei pen
tru industrie, construcții și 
transporturi a Marii Adunări 
Naționale, care au avut loc re
cent sub conducerea tovarășului 
Alexandru Sencovici, președin
tele comisiei, ău fost analizate 
activitatea Ministerului Ener
giei Electrice și din domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

• DIN ÎNSĂRCINAREA pre
ședintelui 
Nieolae 
afacerilor 
Mănescu, 
basadorului Cubei la 
Jesus Barreiro, ordinul 
Vladimirescu" clasa I, ce i-a 
fost conferit pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
Republica Socialistă România și 
Republica Cuba.

Consiliului 
Ceaușescu, 

externe, 
a înminat.

de Stat, 
ministrul 
Corneliu 

luni, am- 
București, 

„Tudor „LITORAL" 
ÎN SERIE NOUA

tncepînd de azi își 
riția ediția de seară a

reia apa-
ziarului

• LA AIUD, județul Alba, a 
fost descoperit recent un depozit 
conținînd numeroase topoare, se
ceri și alte unelte de lucru, o- 
biecte de podoabă, precum și o 
cantitate apreciabilă de metal, 
datînd din epoca bronzului. Tot 
pe firul Văii Mureșului, în par
tea de sud a municipiului Alba 
Iulia, la Partoș, a fost scos la 
Iveală un altar dedicat împăra
tului Valusianus. în acest cartier 
a mai fost descoperit un altar 
dedicat zeiței Apollo, protectoa
rea sănătății populației orașului 
Apullum. 
au intrat 
din Alba

SOCIETATEA 
CULTURALĂ 
„ȘTEFAN PETICĂ"

în comuna Ivești, din județul 
Galați, in cadrul unei mari a- 
dunări populare a fost semnat 
duminică actul de constituire a 
societății culturale „Ștefan Pe
tică1. Fiind prima societate de 
acest gen în județul Galați, nu 
e lipsită de interes sublinierea 
că ea apare din inițiativa unor 
entuziaști tocmai în comuna în 
care, cu aproape un secol în 
urmă, s-au născut și au copilărit 
Ilortensia-Papadat Bengescu si 
Ștefan Petică, nume de rezonan
tă în istoria literaturii române, 
în cadrul societății își vor des
fășura activitatea cercuri lite
rare. muzicale, de artă plastică, 
ale culegătorilor de folclor, 
membrii săi vor audia prelegeri 
pe teme politice, istorice, lite
rare. profesionale și educative ; 
societatea va avea formații ar
tistice prODrii și va organiza 
serbări. Detreceri cîmoenești. 
hore duminicale, excursii.

I. CHIRIC

• • • • •
FOTBAL LA „B“,
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• TENISMĂNUL ROMAN 
ILIE NASTASE a obținut o 
nouă victorie în campionate
le internaționale „open“ ale 
Franței care au loc la Paris. 
Luni, Năstase l-a invins cu 
6—1, 6—1, 3—6, 7—5 pe po
lonezul Nowicky, califjcîndu- 
se în sferturile de finală ale 
competiției. El urmează să-l 
întîlnească pe învingătorul 
meciului Smith (S.U.A.)—Do
minguez (Franța).

MERIDIAN

• VISLAȘII ROMANI au 
obținut victorii remarcabile 
și în cea de-a doua zi a con
cursului internațional de ca
notaj academic de la Man
nheim. Echipajul de 4 fără 
cîrmaci al României a ocu
pat locul întîi. fn proba de 
schif 2 plus 1, echipajul Cea- 
pura, Tudor plus Gheorghiu 
a repetat victoria din prima 
zi, iar la dubiu cu vîsle, e- 
chipajul Steaua București s-a 
situat, de asemenea, pe pri
mul loc

orașului
Cele două monumente 
în colecțiile muzeului 
Iuila.

ARDE
FOCU-N PAIE UDE!

Partidele fierbinți pe care divizia secundă 
le promitea pentru etapa de duminica trecută 
au fost, intr-adevăr, fierbinți, chiar dacă 
unele dintre ele s-au disputat pe ploaie și 
noroi. Bătălia pentru supremație sau pentru 
supraviețuire a fost mai cruntă — cum era 
și de prevăzut — în seria I, unde cele două 
mari derbiuri (Politehnica Galați — A.S.A. 
și Ceahlăul Piatra Neamț — Sportul studen
țesc) s-au terminat Ia egalitate (același scor : 
1—1). în felul acesta, mureșenii și-au sporit 
considerabil șansele de a promova în „A", in 
timp ce studenții bucureșteni au pierdut, se 
pare, un ultim mare prilej. Doar o minune 
— duminică, la Brăila, unde A.S.A. are un 
hop dificil — mai poate reanima lupta. Cu

un punct însă, capabili să-1 obțină dacă ne 
gindim la valoarea lor, elevii lui Bone se pot 
vedea deja în „A". Egalitatea de la Galați 
apropie pe Politehnica de „C". dar studenții 
mai luptă și nu se poate spune că n-ar mai 
avea șanse, chiar dacă Metrom și Poiana 
Cimpina au cu cite două puncte mai mult la 
această oră. în seria a Ii-a, Vagonul și U.M. 
Timișoara — deși au plecat cu cite un punct 
de la Bistrița și Craiova — ocupă încă locu
rile 15 și 16.

Așadar, focul — care ardea năpraznic îna
inte de etapa trecută — abia mai pilpiie acum, 
parcă ar arde în paie ude. Publicăm, mai jos, 
cîteva însemnări de Ia cele două derbiuri alo 
căror rezultate au micșorat văpaia.

La Piatra Neamț: 
remiză echitabilă
A fost un med echilibrat, dis

putat în limitele fair-play-ului 
și. în ciuda terenului desfundat, 
de bun nivel tehnic. Prima re
priză a fost dominată de local
nici. dar Argeșeanu și apărarea 
studenților au fost la post. Cei 
doi dispeceri — Contardo și Ja- 
maischi — împart baloane utili
zabile, însă Baicu, Ștefănescu și 
Duțan ratează. în min. 26 Cior
noavă scapă singur de la centru, 
dar este placat de „centralul" 
Gheorghe. Gazdele vor cu Orice 
preț golul deconectant și uită de 
apărare. în min. 31. un contra
atac rapid al bucureștenilor 
transmite balonul pe filiera Du
țan — Bujor — Jamaischi și a- 
cesta pasează excelent în careu 
lui Ciornoavă. care înscrie pe 
lingă portarul Muntearau : 1—0. 
Egalarea survine repede ; în ur
ma atacurilor insistente ale gaz
delor, în min. 36 Baciu șutează 
puternic din careu și scorul de
vine egal.

Manșa secundă este și mai 
temperamentală ; gazdele gre
șesc aruneînd mingile la „altitu
dine” în careu unde Boc și Du
mitru Nieolae tronează ou sigu
ranță (din nou centralii bucu
reșteni s-au comportat foarte 
bine). în plus, Argeșeanu scoale 
senzațional un „cap" al lui Bai-

cu (mim. 66). Ultimele 10 minute 
aparțin bucureștenilor care în
cearcă să obțină victoria. în min. 
89 Ciornoavă șutează pe lingă 
portar și fundașul Gheorghe sal
vează de pe linia porții. în ulti
mul minut — un comer la poar
ta lui 
nu se

Munteanu, dar minunea 
produce.

IONEL TĂTARU

La Galați: A.S.A 
confirmă

La Galați a început să plouă 
cu spume pe la 17,20, înainte cu 
10 minute ca arbitrul C. Petrea 
să fluiere deschiderea partidei 
dintre Poli și A.S.A. Jucătorii 
au intrat pe teren deja „murați" 
și au găsit aci un gazon mustind 
de apă. Studenții gălățeni atacă, 
bineînțeles, din primele minute, 
pentru că sînt mai ușurei și se 
mișcă mai lesne. centru că sint 
gazde și pentru că doresc, doresc 
victoria. Dar Marinescu, extre
ma dreaptă, ratează o dată, ezită 
a doua oară și șutează prea slab 
a treia oară. Mureșenii lui Ti- 
beriu Bone însă nu se pierd cu 
firea, nu se precipită și așteaptă 
contraatacul — care vine în mi
nutul 18 : Nagy „fură" o minge 
la centrul terenului, deschide pe 
dreapta. Ia Lucaci. și fuge in 
față ; Lucaci trage cu boltă, por
tarul Dumbreanu prinde, Iar 
scapă și Nagy, ajuns acolo, îtn-

pinge mingea în plasă. 1—0 ! 1 
Faza se repetă aidoma la cealal
tă poartă peste citeva minute, 
dar Marinescu scapă a 4-a oca
zie, trlmlțind mingea scăpată 
din mina portarului Solyom in... 
plopii stadionului „Portul roșu". 
Urmează a 5-a ocazie Marinescu 
(de data aceasta trage bine, dar 
oaspeții resping). Mureșan pier
de și el prilejul de a face 2—0, 
iar în minutul 43. la o învălmă
șeală, Popanică trage cu capul 
pe spate, „a ia Uwe“ și : 1—1.

Din repriza secundă notăm ur
mătoarele :

— Terenul devine noroioe. vîs- 
ceea ce avantajează pe oas-cos,

peți — care sînt mai tehnici, au 
mai ........................
mai
cu adversarul, dar mai ales cu 
noroiul — e grea.

— A.S.A. se dovedește o echi
pă disciplinată, reușind în gene
ral să-și stăpînească nervii.

— Fundașul Soldszi (A.S.A.) 
și stoperul Tudorie sînt cei mai 
buni de pe teren.

— Gălățenii ratează o serie de 
ocazii.

— în minutul 78 Beaman sca
pă, în 16 metri e obstrucționat 
dar ii rămîne mingea, apoi dez
echilibrat cade in careu. Arbi
trul Petrea dictează lovitură de 
la 16 metri, deși unii jucători și 
Spectatori ar fi preferat 11 metri.

Ultima notație : rezultatul este 
just și echitabil.

multă forță de joc și stau 
bine pe picioare. Lupta —

G. M.

JAZZ — PLOIEȘTI 71
Sala Filarmonicii ploieștene a 

găzduit simbătă si duminică e- 
diția a 3-a a Festivalului de 
jazz Ploiești '71. ediție marcată 
de prea multe absențe, din pă
cate. Absențe ce au afectat ca
litatea de ansamblu a festiva
lului. deși individual, formațiile

și interpreții noștri sînt în real 
progres. După free-ul Quintetu- 
lui de jazz al casei de cultură 
a municipiului Roman, condus 
de pianistul Mircea Ionescu și 
după muzica de jazz-pop a 
quartetuluă centrului universitar 
Galați (succes de repertoriu și 
succes de public, evidențiem 
toată formația și pe solista vo
cală Florentina Mintuță) a ur
mat cea mai bună formație a 
primei seri, Quartetul clubului 
de jazz al casei de cultură a stu
denților din Iași. Formație de 
recunoscută valoare, ieșenii 
ne-au prezentat un repertoriu 
de calitate (Sile Dinicu, Dave 
Brubek, parafrază pe muzica 
lui Brahms, compoziții originale 
ale pianistului Titel Popovicl) și 
pe Virgil Popovici, un excelent 
saxofonist, posesorul unei nuan
țate emisii.

Seara a doua a fost deschisă 
de Filarmonica din Ploiești, sub 
bagheta lui Corneliu Dumbră- 
veanu și a continuat cu forma
ția Dixieland condusă de trom
petistul Mihai Berimiei. O ex
celentă reușită, cu mare priză 
la public, quartetul lui Dan 
Mîndrilă. în mare formă, ne-a 
prezentat programul pregătit 
pentru Festivalul international 
de Ia Liubliana (3—6 iunie) — 
compozițiile lui Gionny Rădu- 
canu sau ale componenților for
mației. fiind de o mare origina
litate. de insDiratie 
Alături de Mindrilă, 
Popp, excelent pianist. 
Gondi. delicat virtuos al 
riei si Bogdan Cavadia. 
basist al formației.

Acompaniate de un Quartet 
de jazz au cintat Puica Igiro- 
șeanu si Elena Constantlnescu, 
anoi Quintetui de jazz compus 
din Gionny Răducanu, Marius 
Ponp, Stefan Berindei. Dan Mîn
drilă și Eugen Gondi, desigur 
cea mai omogenă și profesio- 
nalistă formație a festivalului (și 
nu numai a festivalului) ne-a 
făcut să regretăm că nu vor 
cînta împreună la viitoarele 
festivaluri internaționale. Altfel, 
jazz de cea mai bună 
și succes de public.

în afara prezentării 
de jazz. Festivalul și-a 
reunirea tuturor reprezentanți
lor cluburilor de iazz din tară, 
asa că aceste două zile de mu
zică au exprimat, mai mult sau 
mai nutin. real, situația iazzului 
autohton. Vom reveni deci.

G. R.

• •• ADEVĂRUL NU SE 
RADIAZA CU „PIC"... Acest 
„amănunt" a dat peste cap 
planul Șarlotei Szomorducan, 
în vîrstă de 20 de ani, din 
satul Berchez, comuna Valea 
Chioarului, județul Maramu
reș. Găsind portmoneul unei 
colege, tînăra a sustras din 
el libretul C.E.C., a radiat cu 
pic datele acesteia și le-a în
locuit cu cele personale. Cînd 
să intre în posesia banilor, 
i s-a demonstrat că adevărul 
rezistă la „pic" mai mult 
decît orice cerneală.

• •• CU CUȚITUL LA 
PROMENADA... Mihai Zăvoi, 
19 ani, fără ocupație, loan 
Butnariu, 23 de ani, salariat 
la cooperativa „Tehnica con
fecției" Iași, Dumitru Botoc, 
17 ani, elev in clasa a Vl-a 
la cursul seral, loan Zăvoi,

• ••••••••••

ȘTEFAN BIRAESCU, arbitrul 
întîlnirii : „Refuz să comentez 
deciziile dictate. Le-ați văzut 
în teren"...

VINTILA MARDARESCU, an
trenorul Politehnicii Iași : 

„Am fost întrebat de ce 
chipa mea a dorit cu atita 
doare victoria. Pentru că __
vizat ocuparea locului 3 în cla
sament, loc care asigură, auto
mat, participarea în „Cupa 
U.E.F.A.". Arbitrul Birăescu a 
avut, însă, grijă să ne înlăture 
această posibilitate. Este pentru 
a 2-a oară cînd Politehnica este 
învinsă in mod „fraudulos" 
București. Singurul lucru 
care îl reproșez băieților 
este că de la acel meci 
Steaua, din toamnă, n-au 
vățat să piardă o partidă 
care meritau... să o cîștige !

LIVIU COLCERIU, antrenor 
secund la Progresul : „Pînă la 
scorul de 1—1 noi am jucat bine, 
dar am avut ghinion ; mingea 
șutată de atacanții noștri lovind 
de 3 ori în bare. Golul marcat 
de Cuperman n-a fost valabil, 
fiind realizat din poziție de 
ofsaid".

IORDACHE, portarul echipei 
Politehnica : „în faza premergă
toare golului doi, la executarea 
cornerului, Viorel Popescu m-a 
ținut în brațe, împiedieîndu-mă 
să intervin. Apoi m-a îmbrincit, 
provocindu-mi căderea, iar el a 
înscris"...

MIRCEA LUCESCU, compo
nent al echipei Dinamo și al 
„naționalei": „Rezultatul a fost 
viciat de arbitrul Birăescu. Cu- 
penman a marcat un gol abso
lut regulamentar — nevalidat — 
iar Viorel Popescu unul, al doi
lea, „prefațat" de un fault la por
tar — validat..."

MIRCEA CRUȚESCU, fost ar
bitru internațional. „Politehnica 
a primit golul doi în condiții 
neregulațnentarc, portarul Ior- 
dache fiind faultat de V. Po
pescu. Golul Iui Cuperman a 
fost valabil. Nu pot să-mi ex
plic de ce în situafiile astea 
simple, clare, Birăescu a văzut 
invers".

LA FINELE ACESTOR DE
CLARAȚII, VREM SA VA A- 
DUCEM LA CUNOȘTINȚA, STI
MAȚI CITITORI, CĂ LA EXA-

e- 
ar- 
am

folelorică.
Marius 
Eugen 
bate- 
noul

calitate
muzicii 
propus

MENUL DE PROMOVARE IN 
LOTUL DIVIZIONAR, ARBI- 
TRUE BIRAESCU A PRIMIT 
NOTA 4, IAR LA REEXAMI
NARE A FOST NOTAT CU 5 ! 
INTERESANT, NU?

Chestionînd pe cei 4 antre
nori ai echipelor reprezentative 
(A, olimpic, tineret și juniori), 
precum și pe alți specialiști din 
activul F.R.F. am întocmit un 
clasament, pe luna mai, al ce
lor mai buni fotbaliști. Iată cum 
se prezintă el, pe posturi : por
tari : 1 RADUCANU, 2. IOR- 
DACIIE, 3. CONSTANTINES- 
CU; fundași : ț. NELU NUN-

16 ani, tot elev, ieșind să ia 
aer într-o seară pe străzile 
lașului, au intilnit o tinără 
pereche și, sub amenințarea 
cufitului au violat-o pe fată 
și i-au luat ceasul de la 
mină, iar de la băiat au „a- 
chiziționat" 1 900 de lei și 
ceasul. Acum se află în si
tuația de a-și limita plimbă
rile la cîțiva metri pătrați.

• ••AU PLĂTIT FAR A 
SA CUMPERE... Anton Do- 
bre. 25 de ani, șofer maca
ragiu la atelierul de zonă 
Drumuri Naționale din Ro
man, a avut o idee ingenioa
să : s-a prezentat la 10 cetă
țeni din satul Cotul Vameș, 
comuna Horia. pretinzînd că 
are porumb de vînzare cu 
2 Iei kg. și Ie-a luat acestora 
banii înainte (4 658 de lei), 
precum și saci în care să am
baleze marfa. Oamenii l-au 
așteptat un timp, apoi au 
început să-1 caute. L-au găsit 
organele de miliție, fără po
rumb și cu buzunarele goale, 
deoarece banii primiți „pe în
credere" fuseseră deja chel- 
tuiți.

C. DAN, 3. OL-WEILLER, 2.
TEANU (F C. Argeș); mijlocași: 
1. DUMITRU, * ---------- --1. DUMITRU, 2. CORNEL DI
NU, 3. ANCA; înaintași: 1. IOR- 
DANESCU, 2. DEMBROVSCHI, 
3. NASTASE. Cel mai bun fot
balist la ora actuală i DUMI
TRU !

Mîine, pe 4 stadioane din țară, 
se vor juca meciurile-revanșă 
din sferturile de finală ale „Cu
pei României".

La Brăila : Progresul—Dinamo 
București (în primul meci 1—4).

Oradea î Crișul—Steaua (0—5).
Timișoara : C.F.R.—Metalul

București (0—4).
Cluj ; „U."—Politehnica Timi

șoara (3—1).

DUMITRU VIȘAN

de la but la but
I
I
I
I
I
I
I
l

Etapa de dumi
nică a campionatu
lui nu a schimbat, 
pozițional, situa(ia 
echipelor în lupta 
pentru titlu și re
trogradare. Am pu
tea-o numi o etapă 
de rutină în care 
jucători și antre
nori așteaptă sfîr- 
șitul sezonului. Nu 
trebuie omis nici 
faptul că meciurile 
disputate au 
influențate de sta
rea precară a 
renurilor.

Dar iată cîteva 
rezultate mai 
portante : în 
»ia A (etapă 
completă — 
Timișoara 
plecată intr-un tur
neu peste hotare) : 
Steaua — Rapid 
9—3, Grivița Ro
șie — Constructo
rul 14—0 ; Di
namo — Rulmentul

fost
te-

HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45: 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Doina (Ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20,15), Grădi
na Aurora (ora 20,15).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Sala Palatului (orele 17,15; 
21,15), București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21), Grădina Festival 
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grivița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Flamu
ra (orele 9; 12,30; 16: 19,30), Mo
dern (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Stadionul Dinamo (ora 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 
"*■ . Melodia (orele 9;

Gloria (orele 9; 
Grădina Modern

12.30; 
t2,30; 
12,30;
(ora

16; 19,30),
16; 19,30),
16; 19,30), 
20,15).

CAZUL 
toria 
18,30;

AVENTURILE ___ _____ .
WYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30: 15,45).

PROGRAM DF. FILME DOCU
MENTARE ; TUlează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20,45 în conti
nuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Lumina (orele 9: 11,15; 13,30' 16-

c. l. :
(orele 9; 

20,45).
rulează la
11,15; 13,30;

Vic- 
16;

LUI TOM SA-

13.30: 20.45). 
ÎN ARȘIȚA 
la înfrățirea 
20).

SECRETUL ....... .................... ..
TORIA : rulează la Buzești (ore
le 14,30; 17,15), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20). Arta 
(ora 16), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Unirea (orele 16,30: 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lira (orele 
15,30: 18), Floreasca (orele 15,30; 
18: 20.15), Miorița (orele 9: 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30). Grădina VI- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) .

HAIDUCII 
ZESTREA 
rulează la 
15.30; 19.15), 
19). Moșilor .......... ............... .

SERATA : rulează la Volga ta
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Rahova (orele 15,30- 18:
20.15) .

PAN WOLODYJOWSKI : ru
lează la Progresul (orele 15,30: 19).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Pacea (ore
le 16; 18: 20), Cosmos (orele 18; 
20.15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crîngasl (orele 18: 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20?'-

CRONOMETRUL : rulează la 
Ponular (ora 13,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Ponular (orele 18; 20,15).

PE COMETA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

ADIO. GRANADA ! : rulează la 
Laromet (orele 15.30: 17.30: 1930), 
Flacăra (orele 15.30: 18: 20.15).

NOPȚII : rulează 
(orele 15.30; 17,45;

DIN SANTA VIT-

LUT SAPTECAI; 
DOMNITEI RALU : 
Drumul Sărit (orele 
Ferentari (orele 15; 

(orele 15,30; 19).

MARȚI, 1 IUNIE 1971
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale- (Sala Comedia) : REGELE 
LE AR — ora 20; (Sala Studio) : 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul de Co
medie : FATA MORGANA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Sala Studio) : BURICE
LE IN URECHE — ora 20; Tea
trul „C. Tănase» (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică” (Calea Victori-

il ei) : PETER PAN — ora 17; (Str. 
I Academiei) : PUNGUȚA CU DOI
I BANI~— _ora 10; DE CE A FU-

Săptămîna i

Bîrlad 11—0 (între
rupt din cauza 
ploii în min. 40) ; 
Politehnica Iași — 
C.S.M. Sibiu 11—3 
și Știința Petro- 
șeni — Farul 5—3.

în urma acestor 
rezultate așteptăm 
cu interes etapele 
următoare, în care 
întilnirea directă 
dintre Steaua și 
Dinamo poate cla
rifica definitiv lup
ta pentru titlu, ca 
și meciurile care 
vor desemna pe cea 
de-a doua retro
gradată, Construc
torul fiind de pe 
acum considerată 
în divizia B.
• A început 

rajul echipelor 
divizia B care 
întrec pentru ocu
parea locurilor cc 
vor deveni vacante 
în prima divizie a 
țării. în etapa de

ba
de 
se

duminică s-au în
registrat următoa
rele rezultate: Glo
ria București — 
Sportul Studen
țesc 6—0 și Mi
nerul Gura Hu
morului — Chi
mia Tîrnăveni 12—0. 
Etapa a doua va 
avea loc miercuri 
2 iunie.

• Tradiționala 
întrecere din ca
drul sistemului șco
lilor profesionale 
ale Ministerului 
Transporturilor și 
Telecomunicațiilor 
a fost ciștigată a- 
nul acesta de Școa
la profesională auto 
București.

• Jucînd Ia Jo
hannesburg cu re
prezentativa Trans
vaal (R.S.A.) echi
pa Franței a obți- I 
nut victoria cu sco- I 
rul de 26—14.

G. FLOREA

I

RAT ZMEUL MINGEA — ora 17; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FETE
LE DIDINEI — ora 19,30; Circul 
,,Globus” : ARENA PRIMĂVERII 
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română” : LA IZVOARELE 
DE FRUMUSEȚE — ora 18,30.

MARȚI, 1 IUNIE 1971I • 10,00—11,00 Teleșcoală • 18,00 
Deschiderea emisiunii. Revista li
terară TV e 18,30 De ziua voas
tră, copii ! • 19,15 Publicitate
• 19,20 1001 de seri a 19,30 Tele
jurnalul de seară. Sport « 20,10 
România '75. Un milion de noi 
locuri de muncă • 20,30 Seară de 
teatru : „Ultima întrebare” de 
ștefan Berclu. în distribuție : 
Silvia Popovici, Telly Barbu, Tu- 
dorel Popa, Septimiu Sever, Ște
fan lordache, Chirii Economu. 
Scenografia arh. Armand Crin- 

II tea. Regia Ștefan Traian Roman 
I » 21,45 Breviar juridic n 22,00 
I In turneu la București... Trlo-ul 
1 Dave Brubeck. Invitatul formației 

— saxofonistul Gerry Mulligan 
• 22,20 Opinia dv. : „Dezbateri 
literar-artlstice”. Pictură și sculn- 
tură în marea expoziție națională 

II de la Sala Dalles, o 22.50 Te’e- 
I jurnalul de noapte • 23,00 închi- 
| derea emisiunii.

I
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I
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Dincolo
de hîrtii
activitatea

Șase sînt toate. Cu trei din 
ele stau de vorbă în cancelaria 
școlii. Sînt profesoare suplinitoa
re într-un sat oarecare și mem
bre ale aceleiași organizații. Le 
întreb cîte ceva despre ceea ce 
fac la școală și în sat, despre 
ceea ce am putea numi „acti
vitatea" organizației lor (chiar 
dacă termenul poate părea pre
tențios la o organizație de șase 
membre). în loc de răspuns, una 
din ele, secretara, îmi întinde 
un dosar pe coperțile căruia 
scrie, caligrafiat atent, _de o 
mînă pricepută : „Adunări ge
nerale — programe de activi
tăți". „Dar nu mi le-ați putea 
spune dv., fără să mă uit pe do
cumente ?“ — le întreb. Ba da, 
bineînțeles, cum să nu, dar lu
crurile scrise sînt mai convin
gătoare : „Asta ne cere toată 
lumea care vine la noi".

Mă conformez. încep să răs
foiesc dosarul, în timp ce. cu 
coada ochiului, le surprind din 

i cînd în cînd făcîndu-și cîte un 
semn cu cotul. Prima impresie 
de ordine și meticulozitate se 
confirmă și din interiorul dosa
rului : fiecare adunare genera
lă, ținută conștiincios aproape 
la aceeași dată a lunii, are la 
dosar convocatorul, semnat de 
toate cele șase fete, apoi „ma
terialul" și, în sfîrșit, procesul 
verbal. Fiecare program de ac
tivitate apare cu regularitate 
din trei în trei luni, liniat și 
subliniat cu o răbdare aproape 
exasperantă. Nici o pată de cer
neală, nici o urmă de trecere 
a gumei — nicăieri. La un mo
ment dat, degetele mi se încurcă 
printre file și mototolesc 
cîteva pagini : 
îmi înalț capul 
ca să-mi cer 
scuze și o văd 
pe secretară cu 
respirația tăiată.

încerc apoi să 
și citesc cîte 
ceva din mate
rialele scrise 
mărunt, toate de 
aceeași mînă, iar 
impresia de or
dine și conștiin
ciozitate începe 
să se cam cla
tine. Unul din 
ele, intitulat 
promițător 
teciștii — 
pera de 
pe noi trepte 
nu spune mai 
U.T.C., ci doar cîteva cuvinte 
despre tineret în general; de 
altfel întregul material nu era 
altceva decît o conferință în 
care mi se părea că regăsesc 
frînturi din prefețe de cărți și 
articole de ziar. Le întreb di
rect de unde l-au copiat și, după 
ce se codesc puțin, recunosc că, 
într-adevăr „au luat" și din 
niște cărți : „noi singure nu ne 
pricepeam cum să vorbim". De 
scris tot l-au scris însă, pen
tru că trebuiau să-l aibă „la 
dosar". Un alt referat : „Satis
facțiile muncii la catedră" — 
a cărui singură concluzie posi
bilă, după lectura a trei pagini 
scrise mărunt, ordonat, este a- 
ceea că „munca la catedră, a- 
tunci cînd este desfășurată con
știincios și cu dragoste față de 
copii, ne aduce numeroase sa
tisfacții". Același lucru se poa
te spune și despre celelalte: 
„Modernizarea învățămîntului
— cerință a etapei actuale" — 
și el copiat din ziare — sau al
tele.

Ca și programele de activitate
— de altfel — care erau copia
te rînduri întregi unul după 
altul. Punctul „Vom urmări să 
realizăm o cit mai bună pregă
tire a cadrelor pentru lecții" 
l-am întîlnit transcris cu ace
leași cuvinte în toate planurile 
(m-am și întrebat, la un mo
ment dat; oare, dacă n-ar fi 
trecut fraza aceea în hîrtii, nu 
s-ar mai fi pregătit la fel de 
bine ? Nu le-am mai întrebat 
însă și pe ele : ar fi fost în 
stare să spună că nu...) Iar 
exemplele pot continua, mereu 
aceleași : „Se va urmări felul 
cum sînt controlați < 
tivitatea la clasă", 
trola permanent 
U.T.C. a elevilor" 
atît. Nici vorbă să 

„U- 
participanți 
ridicare a satului 

ale civilizației", 
nimic despre

elevii în ac- 
„Vom con- 
organizația 
— și cam 

i poți vedea

Punctul trei-DIVERSE
Pe scurt și nu prea

Ne-a vizitat de curînd la redacție muncitoarea Eugenia Ba
boi, secretara organizației U.T.C. „ringuri" de la Fabrica de 
stofe „Argeșana" din Pitești. Motivul : comitetul ..U.T.C. se 
descurcă greu în rezolvarea atribuțiilor sale datorită lipsei de 
receptivitate și de sprijin din partea factorilor de conducere 
ai procesului de producție. Pe scurt, nu se iau în atenție propu
nerile și sugestiile tinerilor privind ridicarea nivelului de 
pregătire profesională și organizarea _ cursurilor de calificare, 
nu se ține seama de aprecierile comitetului U.T.C. in legătu
ră cu anumite situații privind procesul de producție sau repar
tizarea unor tineri la locurile de muncă. După cîte am înțeles 
noi. organizația respectivă ar avea un cuvînt deloc neglijabil 
de spus, care însă nu e ascultat — ceea ce merită mai mult 
decît o simplă relatare „pe scurt". Pînă la o viitoare investi
gație a noastră la fața locului, semnalăm acest, fapt Comite; 
tului municipal Pitești al Uț.T.C. șolicitmd clarificările și 
măsurile impuse de realitățile existente.

Dacă nu era el acolo, secretarul nu știa decît să. ridice din 
umeri. Alți tineri însă, întrebați de noi, își aminteau totuși 
si cîteva teme prezentate, cele la care participaseră. Sa înțe
legem de aici că secretarul nu fusese prezent la dezbateri nici 
în calitate de... simplu membru al organizației sale ?

Nici o părere !
„Tov. consumatori !

Organizația U.T.C. a O.C.L Tîrgu Ocna 
organizează 

începînd cu luna ianuarre a. c. 
concursul

în calitate de..:

„BUNA SERVIRE"
cu tinerii din comerț. Rugăm să vă spuneți păre
rea în caietul special amenajat pentru acest con
curs, despre felul cum sînteți deserviți și compor

tarea față de dvs".

„Nu, mărturisește secretarul U.T.C. al unei secții, nu știu ce 
s-a făcut pe linia pregătirii politice în organizația noastră . 
Și într-adevăr nu știa. Nici cite teme a susținut cercul, nici 
dacă s-au ținut cu regularitate sau nu, nici măcar titlurile a 
două-trei teme dezbătute nu și le putea aminti. „Propagan
distul", zicea el, cunoaște situația, el are evidența, însă lu
crează in alt schimb. Dacă nu e el aici...".

Afișul acesta poate fi citit într-o unitate Alimentara din 
Tîrgu Ocna. Alături, în colțul din stingă ,este pus la mdemina 
si „caietul de concurs". Insă în el nu se poate citi nimic. Nici 
un cuvînt, cit de mic, de apreciere sau invers. Șl totuși, con
cursul a început din ianuarie. N-au consumatorii păreri sau 
n-are concursul... putere de convingere .

V. o.

din ele gîndurile unei organi
zații.

Am închis dezamăgit dosarul 
și mi-am rezemat înadins coa
tele de el. „Și acum, povestiți- 
mi cite ceva din activitatea 
dvs." — le-am rugat, însă îndem
nul meu a provocat mai curînd 
dezorientare. Nu le venea să 
creadă, probabil, că după ce ci
tisem tot dosarul acela, mai am 
ceva de întrebat. Am insistat : 
„Sînteți șase fete, toate nemă
ritate, locuiți într-un sat destul 
de departe de tentațiile orașu
lui ; nu vă întîlniți niciodată 
toate la una din voi acasă ?“. 
Și, așa cum mă așteptam, am 
aflat că da. Mai mult : se în- 
tîlnesc în fiecare zi, după a- 
miaza, pe rînd, la cîte una din 
ele. Toată săptămîna le este o- 
cupată cu aceste întîlniri. La 
una care are pikup, fac cîteva 
ore de muzică, chiar dacă as
cultă cam de mult aceleași 
discuri. La alta se adună ca să 
privească la televizor. Duminica 
se hotărăsc, din cînd în cînd, 
să pornească tot împreună spre 
cel mai apropiat oraș și își pe
trec acolo toată ziua. Despre 
acestea însă nu se sufla nici un 
cuvînt în programele de acti
vitate, iar cînd le-am întrebat 
de ce, au ridicat din umeri ne
dumerite : nici nu-și închipuise- 
ră că întîlnirile acelea „ale lor" 
„intime", ar putea fi considera; 
te drept „acțiuni", făcute adică 
„pe linie de organizație". Iar 
cînd au programată adunarea 
generală, în ziua aceea, o dată 
pe lună, își sacrifică de fapt 
una din întîlniri pentru a veni 
la cancelaria școlii, pentru a 

asculta un „ma
terial" și a în
tocmi un prooes 
verbal și pentru 
a-și vorbi, timp 
de o oră—două, 
cu „tovarășa se
cretară", „tova
rășa cutare" etc.

Am ridicat do
sarul și l-am 
fluturat de un 
colț : „Atunci
ăsta de ce îl 
mai întocmiți, la 
ce vă foloseș
te Aveam să 
aflu, oontrariat 
și eu de data 

asta, că nu se pot lipsi de hîrtii, 
că sînt utile, însă... nu pentru ele. 
„De cîte ori vine un tovarăș de 
la județ numai de astea ne în
treabă. Dacă am ținut adunarea, 
dacă am întocmit planul. Iar 
dacă ne lipsește vreun convoca
tor sau un proces verbal, zice 
că nu sînt „piesele" în regulă. 
Nu ne-a întrebat nimeni pină 
acum cînd ne mai intilnim noi 
în afara adunării generale".

Explicația era, așadar, destul 
de simplă și demonstra convin
gător de ce într-un colectiv de 
numai șase fete, în viața de 
toate zilele prietene între ele, 
se căscase o distanță care era 
considerată de acum „normală": 
pe de o parte, ceea ce făceau 
și aveau de făcut „pentru ele", 
iar de cealaltă parte — „pentru 
alții". Fapt cu totul firesc, o 
dată ce își cereau ele era cu 
totul altceva decît ce le cereau 
„alții". Lucrurile ajunseseră 
însă treptat atît de departe, în- 
cît cu greu mai puteau fi re
aduse alături și suprapuse. . Și 
totuși — este încă posibil. Mi se 
pare că, la organizații atît de 
mici, compuse din cîțiva mem
bri, îndrumarea poate îmbrăca 
mai ușor și alte aspecte decît 
veșnic același control al hîrtii- 
lor. Dovezile de existență ale 
unei organizații sînt nu în pri
mul rînd planurile și procesele 
verbale, oricît de bogate ar fi 
ele, ci acțiunile, faptele care le 
însoțesc. Aș îndrăzni chiar să 
afirm că, în cazul acestor orga
nizații, s-ar putea renunța la 
un mare număr de hîrtii inu
tile, rămînînd cel mult la una 
singură : programul de activi
tate. E drept, s-ar pierde atunci 
și cîteva din argumentele indis
pensabile, după cum se vede, 
pentru unii din activiști, în 
schimb timpul pierdut pentru 
alcătuirea lor ar fi, în întregi
me, cîștigat pentru activitate.

D. MATALA

i
iLaminorul de benzi

la cald

Emoții

se desfășoară, deja, probele tehnologice. 
dat dreptate.
și constructorul
datoria să ur-

Termenul
de intrare in
funcțiune va fi 
respectat !

Despre laminorul de benzi 
late la cald, noul obiectiv in
dustrial de pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați se 
cunosc deja multe date și mai 
ales, faptul că de pe 8 mai se 
află în probe tehnologice. Ter
menul de intrare în funcțiune 
este fixat pe 30 iunie.

— Probele de reglaj la cald a 
utilajului, ne informează ingine
rul Ștefan Pînzaru, șeful secției 
au început de trei săptămîni și 
se desfășoară în general bine, e- 
vidențiindu-se faptul că și de a- 
ceastă dată constructorul și-a 
făcut datoria. Mai sînt însă 
multe lucrări de finisaj, multe 
reglaje încă neefectuate. Noul 
laminor este o construcție foarte 
complexă, singura de acest fel 
din țară și de aceea împlinirea 
ei a presupus din partea con
structorului în mare măsură o 
muncă de pionierat. Pentru pu
nerea în funcțiune la termenul 
prevăzut sînt mobilizate toate 
forțele atît ale noastre cit și ale 
constructorului.

în marea hală a laminorului 
este o vie animație. Echipe de 
muncitori îndrumate îndeaproa
pe de maiștri sau de ingineri, 
execută lucrări de finisare în 
diferite puncte ale instalațiilor, 
altele verifică funcționarea unor 
utilaje sau continuă reglarea a- 
cestora. Aici îl întîlnim pe in
ginerul Constantin Dijmărescu, 
adjunctul șefului de secție care 
ne ia drept martori pentru e- 
forturile care se depun în ve
derea respectării termenului 
amintit.

— Urgențele, ne declară dîn- 
sul. ar fi următoarele : termina
rea tuturor lucrărilor de la par
tea acționărilor, de la cea de 
ungere și de ventilație, de Ia 
gospodăria de apă precum și în
cheierea reglajelor electrice. Mai 
avem în față o lună de zile. 
Dacă în această perioadă con
structorul își va organiza mai 
bine activitatea, sînt încredințat 
că termenul de dare în funcțiu
ne va fi respectat.

Uzina metalurgică 
Bacău

Cînd fondurile
se termină
la jumătatea 
lucrării...

De fapt turnătoria de fontăDe fapt turnătoria de fontă cu 
o capacitate de 20 000 tone anual 
a Uzinei metalurgice Bacău — 
una dintre cele mai moderne 
din țară — ar fi trebuit să pro
ducă de cîteva luni. Termenul 
punerii sale în funcțiune a fost 
stabilit inițial pentru 31 decem
brie 1970. Acesta nefiind respec
tat a fost decalat pentru sfîrși- 
tul lunii mai 1971.

— Cînd va intra totuși turnă
toria în producție ?

— Probabil, dar nu putem fi 
siguri, la 30 iunie a.c., afirmă 
tovarășul inginer Ion Andrei, 
directorul uzinei.

Constructorii subscriu și ei la 
acest „probabil".

In hala noului laminor
— Din ce cauză nu s-a res

pectat termenul planificat ini
țial?

— Pentru că la un moment dat 
ni s-au terminat fondurile — 
ne relatează în continuare to
varășul director și vreo trei 
luni nu s-a lucrat aproape deloc 
pe șantier.

Oricît ar părea de ciudat fon
durile aprobate la începuturile 
investiției s-au terminat cînd lu
crarea era la jumătate. Dife
rența provenea din modificarea 
între timp a unor prețuri la 
unele materiale. Proiectantul 
însă — I.P.C.M.-București — nu 
s-a grăbit cu refacerea docu
mentației. n-a făcut toate de
mersurile pentru obținerea a- 
probării sumei suplimentare ceea 
ce a dus la oprirea temporară a 
lucrărilor.

— Proiectantul ne-a mai făcut 
și alte surprize care s-au răs- 
frînt cu consecințe negative asu
pra ritmului nostru de muncă, 
adaugă, tovarășul Ion Sandu, in
ginerul șef al I.S.C.M. cu sediul 
în municipiul Gh. Gheorghiu-

■rr

La U. M. Bacău utilajele sosite sînt în curs de montare.

«ții

Dej — antreprenorul general al 
lucrării. Din dorința de a se 
încadra cu orice preț și oricum 
în indicația ca valoarea con- 
strucțiilor-montaj să fie cît mal 
mică posibil față de valoarea u- 
tilajelor — și fără îndoială că 
așa trebuie să fie, — a trecut 
unele materiale de construcții la 
capitolul „utilaje", declanșînd 
pe flux o serie de implicații pă
gubitoare. Iată, un exemplu : 
o simplă țeavă care urma să fie 
pusă cap la cap pe șantier pen
tru a forma o conductă exte
rioară — a fost considerată și 
calculată ca utilaj. De unde fur
nizorul ne-o facturase cu 5 lei 
pe kg., noi am fost obligați să 
i-o plătim cu 20 lei pe kg adică 
cu un preț de patru ori mai 
mare decît cel real. De aici, um
flarea artificială a valorii globa
le a investiției iar pe de altă 
parte discuții, parlamentari, dez
bateri la arbitraj. In cele din 
urmă, după un an de dispute a- 
prinse, după o inutilă risipă de 
timp și nervi, lucrurile s-au lă- 

de benzi la cald 
murit și ni s-a 

Proiectantul 
au intr-adevăr
mărească realizarea unor lucrări 
de construcții-montaj cu cheltu
ieli minime pentru ca cea mai 
mare parte a fondurilor să fie 
destinate utilajelor și instalații
lor productive. Dar acest dezi
derat trebuie atins nu prin 
„găselnițe" artificiale ci prin 
soluții tehnice ecouomicoase, prin 
gospodărirea chibzuită a fiecă
rui leu, a materialelor și timpu
lui de muncă.

— Acum, ce vă mai reține 
Observăm că se lucrează spora
dic, cu un număr mio de mun
citori deși termenul scadent vă 
presează cu insistență.

— Deși ar fi multe de făcut, 
practic nu avem ce face.

Răspunsul inginerului șef nu-i 
un simplu joc de cuvinte.

— Problema cea mai compli
cată, mai acută — intervine in
ginerul A. Dobric, din serviciul 
de investiții al uzinei — este 
transportorul cu plăci pe care-1 
așteptăm să ne sosească de la 
Uzina „Unio“ Satu-Mare șl un 
sfărîmător de bulgări de la „In- 
dependența“-Sibiu. Ambele uti

de 
în 
la 
al 
că

laje trebuiau să sosească la 
noi încă de la începutul lunii 
mai.

Am căutat să aflăm pe loc si
tuația celor două utilaje, singu
rele care condiționează de-acum 
intrarea turnătoriei în produc
ție. Adresăm uzinelor amintite 
un apel telefonic. De la Sibiu ni 
se spune că sfărîmătorul 
bulgări a fost expediat chiar 
acea zi, adică la 28 mai. De 
Satu-Mare. directorul tehnic 
uzinei ,,Unio“ ne promite 
transportorul va fi la Bacău 
între 1 și 5 iunie. Chiar dacă a- 
cest angajament de ultimă oră 
va fi respectat furnizorii utila
jelor au motive să se simtă 
părtași la răspunderea pentru 
întîrzierea investiției. MICM — 
în subordlnea căreia cad și uzi
nele furnizoare de utilaje ca și 
beneficiara investiției respective, 
trebuia să urmărească mai ope
rativ respectarea termenelor pla
nificate, asigurarea la timp a 
documentației, să sprijine mai 
activ Uzina „Unio“ în procura
rea materialelor a căror lipsă a 
reclamat-o pentru construirea 
transportorului. Acest ajutor 
trebuie acordat măcar acum — 
dar cu toată solicitudinea — în 
vederea scurtării la minimum 
posibil a duratei de execuție a 
acestui utilaj iar odată cu livra
rea lui, muncitori și specialiști 
de la „Unio“ să fie delegați la 
Bacău pentru a participa alături 
de constructori la montarea și 
punerea sa în funcțiune.

Combinatul de materiale 
de construcții Alejd

Se efectuează 
deja probele
mecanice

După ce la 8 aprilie anul a- 
cesta tînărul Combinat de ma
teriale de construcții din orașul 
Alejd și-a lărgit parametrii de 
producție cu încă o linie 
ciment cu o capacitate 
320 000 tone anual, pînă 
sfîrșitul trimestrului II capaci
tatea sa va spori cu încă o 
linie de aceeași capacitate. In 
trimestrul al III-lea apoi, urmea

ză să intre în producție cea de 
a treia și ultima linie de ci
ment și o secție de var. Astfel, 
în final acest gigant al mate
rialelor de construcții va da a- 
nual 2 milioane tone ciment, 
200 000 tone var și 8 milioane 
m p. de azbociment.

— Se vor înscrie constructorii 
celei de a doua linii de ciment 
în termenul stabilit ?

— Sîntem siguri că da — ne 
spune tovarășul inginer Berecz 
Ștefan, șeful serviciului inves
tiții, reprezentant al beneficia
rului pe șantier. Volumul de 
lucrări, prevăzut va fi în între
gime realizat. Și, cînd facem a- 
ceastă afirmație, avem în vedere 
următoarele argumente : în pre
zent se efectuează rodajul me
canic al utilajelor urmînd ca 
foarte curînd să se treacă la 
probele tehnologice. Lucrările 
sînt în totalitatea lor In grafic.

Nu mai puțin optimiști sînt 
constructorii înșiși. Tovarășul 
inginer-șef Viragh Iosif, repre
zentantul I.C.M.-Cluj ne de
monstrează că sînt asigurate 
toate premisele pentru un bun 
demaraj a noii capacități chiar 
în prima decadă a lunii iunie.

TERMEN

— O parte din agregate, cum 
ar fi morile de făină și ciment, 
instalațiile de transport, depozi
tare, omogenizare, comenzi elec
trice, au fost concepute și ter
minate pentru toate cele trei 
linii odată cu intrarea în pro
ducție a primei capacități. în 
prezent se face rodajul motoru
lui de acționare a morii de 
făină. Pînă la 5 iunie urmează 
să fie terminată operația de șa- 
motizare a cuptorului după care 
se va face izolarea și aprinde
rea lui.

Cum se explică aceste suc
cese ? Pe șantier, munca se des
fășoară în două schimburi, ziua 
și noaptea, fiecare echipă știe 
exact ce are de făcut și între 
ele, organizația U.T.C. — pentru 
că majoritatea constructorilor 
sînt tineri — a declanșat o au
tentică competiție pentru ritm 
și calitate, nici o formație de 
lucru n-a rămas sub planul de 
producție.

Fabrica de frigidere 
Găești

Pînă în 1974 Fabrica de frigi
dere din Găești va trebui să 
ajungă la o producție anuală de 

La Găești a început montarea primelor frigidere românești cu 
compresie.

■b

200 000 frigidere. La realizarea 
acestei capacități sporite o im
portantă contribuție o va avea 
investiția planificată cu termen 
scadent la sfîrșitul acestui tri
mestru. De cum pășești însă în 
incinta întreprinderii constați 
că aici un mare volum de lucrări 
care ar fi trebuit deja executa
te — în vederea punerii în func
țiune a instalațiilor — sînt mult 
întîrziate. Nereceptivi la cerin
țele beneficiarului, constructo
rii grupului de șantiere — Tîrgo- 
viște, a ICM-Bucureștl au ne
glijat mult aceste lucrări pen
tru ca nici acum cînd ne mai 
desparte doar o lună de zile de 
data la care va începe recepția, 
să nu-și intensifice eforturile, 
întreaga lucrare de finisaj — 
ce urmează a se desfășura pe 
mii de metri patrați — de altfel 
în stadiul de început — este în
credințată unei echipe formate 
din... doi muncitori. Dar finisa
rea nu este singura treabă care 
ar mai fi de făcut aici. Am nu
mărat împreună cu inginerul 
Lucian Moncea, din cadrul ser
viciului de investiții — 66 pozi
ții de lucrări, mai mari sau mai 
micii care-și așteaptă execuția.

— Dar ceea ce ne îngrijorea
ză îndeosebi este problema uti
lajelor — ne mărturisește tova
rășul Mihai Banciu, inginerul 
șef al fabricii. Au mai rămas 
încă de achiziționat din Import 
mașini și instalații de circa 8 
milioane lei, iar din țară nu 
ne-au sosit încă, diverse utilaje 
în valoare de peste un milion.

— Ce întreprinderi vizați ?
— Firește, în primul rînd, 

„Mașinimport". Dar vreau să 
insist asupra Uzinei „Unio“ 
Satu-Mare. Ea ne-a executat 
două conveioare cu cale dublă 
pentru depozitare, cu destulă în- 
tîrziere, pentru ca în cele din 
urmă, cînd au ajuns în fabrică 
să constatăm că sînt rău execu
tate. montorii nu reușesc să le 
pună în funcțiune. Rugăm con
ducerea uzinei să ne trimită pe 
aceia care le-au proiectat și e- 
xecutat pentru a ne ajuta în re
medierea și pornirea lor.

Constructorii, prin inginerul 
Laurențiu Andronescu, din ca
drul Trustului II — instalații a- 
firmă același lucru : „Conveioa- 
rele au multe defecțiuni de con
strucție, curg șaibele din ele, se 
rup bolțurile, s-a lucrat pompie
ristic. Primul pe care 1-am mon
tat n-a mers Ia pornire decît 6 
din 1580 metri. Ne-am organi
zat însă în așa fel activitatea ca 
pînă la 25 iunie — împreună cu 
reprezentanții uzinei furnizoare 
— să facem totul pentru pune
rea în stare de perfectă func
țiune a ambelor conveioare".

Dar chiar dacă conveioarele 
vor fi montate și conectate la 
producția fabricii, constructorii, 
și în SDecial instalatorii, nu-și 
pot declara activitatea încheiată 
pentru aceleași motive de proas
tă calitate a unor lucrări. Din 
cele 64 ventilatoare montate, 
de pildă, în acoperișul ha
lelor — 24 au încetat
mai funcționeze după 
mai cîteva zile de la recep
ție. prin deschizăturile lor plouă. 
Incorect funcționează și insta
lațiile de butan, amoniac, oxi
gen, stația de acetilenă. Paralel 
cu terminarea lucrărilor în curs, 
constructorii au în același timp 
obligația de a revizui și remedia 
defecțiunile semnalate, de a asi
gura funcționarea lor corectă și 
la parametrii prevăzuți pentru că 
încheierea investiției presupune 
nu consumarea în întregime a 
fondurilor alocate, nu numai e- 
xecutarea integrală conform do
cumentației a lucrărilor fizice 
dar în același timp garantarea 
nivelului lor calitativ, asigura
rea duratei și preciziei în func
țiune a fiecărui utilaj, a fiecă
rei instalații.
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E dificil de precizat cum a 
apărut pasiunea tînărului Dio- 
nisie Bojin pentru... temperatu
rile joase. Să-și afle, oare, iz
vorul în clima aspră a melea
gurilor natale — ținutul Sarmi- 
zegetusei — climă pe măsura 
firilor puternice cu care copilă
ria și adolescența tînărului ma
tur de mai tîrziu și-a tonificat 
spiritul ? Ar fi o ipoteză. Cert 
este însă că. tîrziu după aceea, 
ochiul minții cercetătorului ști
ințific DIONISIE BOJIN a 
coborît pasionat, însoțit de e- 
moții rare, pînă la zero absolut 
— și s-a obișnuit cu această at
mosferă.

Un ochi din afară, detașat de 
contextul întimplărilor. poate 
observa ușor că în viața și 
munca (mai ales munca) tină- 
rului Bojin au avut loc cîteva

I
I
I
I

I
I
I
I
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I D. 
de

I
I
I

I schimbări, cîteva decantări, s-au 
petrecut unele mutații, desigur 
la fel de firești, obișnuite, lo- 
gice, dar care îi conferă pe de
plin dreptul de-a se înscrie în 

I eșalonul fruntaș al colegilor 
noștri de generație. Să încer- 

| căm succint a individualiza cî- 
| teva repere. Cum spuneam, un 

prim și revelator moment a fost 
I pentru proaspătul fizician „con- 
| tactul" cu temperaturile scăzu- 
1 te, adică timpul inițial, desfă
șurat într-un anumit domeniu 
de activitate științifică, pentru 
familiarizare și consacrare. El 
a ales munca în ramura pro
prietăților fizice ale metalelor 
și, în special, fenomenele care 
se produc la temperaturi joase 
în metale, în apropiere de zero 
absolut. Acest gen de activitate 
avea o eficiență specifică : nu
mai cunoscînd puterea de re
zistență a materialului la o a- 
semenea temperatură scăzută, 
i se poate aprecia gradul de pu
ritate — și, în funcție de acesta, 
destinația lui precisă în pro
ducție.

Trei ani a vibrat la aceste 
temperaturi. Munca lui s-a con
cretizat, apoi, în contribuția 
dusă la realizarea lucrării 
împreună cu L. Staicu și 
Balla — „Stabilirea gradului 
puritate a oțelului prin măsu
rarea rezistivității la tempera
turi joase", lucrare valoroasă, 
apărută în revista institutului, 
reluată și într-o publicație de 
specialitate a Academiei.

Finalul acestei etape a însem
nat, cum s-ar spune, pentru el, 
„botezul focului". Forțele fui, 
capacitatea maturizată de cer
cetare erau așteptate acum de 
un alt domeniu, cu responsabi
lități 
dite. 
drul 
lă a 
electronic cu baleiaj (stereoscan) 
unic în țară și relativ nou în 
lume (primul a apărut în 1965). 
De un an și ceva muncește aici, 
cu aceeași pasiune. Cu ajutorul 
acestei complexe aparaturi sînt 
cercetate probele de metal pen
tru detectarea microdefectelor. 
Aplicațiile acestui microscop 
sînt mult mai vaste, de la stu
dierea structurilor de metale, 
pînă la aspecte de cercetare 
fundamentală. Un domeniu pa
ralel de cercetare îl constituie 
studiul microfractografic al oțe
lurilor pentru construcții meta
lice sudate, aceasta presupunînd 
una din importantele încercări 
ale metalului — făcind posibilă 
aprecierea riguroasă a calității 
— de care depinde soarta unei 
construcții. Experiențele au fost 
efectuate — iar rezultatele lor 
aplicate — pe oțelul folosit la 
construcția podului de la Giur- 
geni—Vadu Oii. Ambele dome
nii de cercetare s-au constituit 
în două lucrări — prima, refe
ritoare la microscopul electro
nic, aparțlnindu-i în exclusivi
tate ; a doua, pe marginea fe
nomenului microfractografic, 
realizată in colaborare cu L. 
Staicu și M. Teodorescu — lu
crări prezente și Ia ultima Se
siune națională a tinerilor din 
metalurgie.

sporlte și orizonturi ine- 
A trecut să lucreze, în ca- 
secției „utilizarea raționa- 
oțelurilor" la ’ microscopul

IONIȚA CALMAȚUI
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r.v Pe lungimea
de undă a satului

Mai demult, un cotidian de spe
cialitate demonstra — prin de
clarațiile „beneficiarilor" —- că 
singura emisiune pe care Tele
viziunea o adresează în mod ex
pres satelor rămîne undeva în e- 
ter, pentru simplul motiv că tra
diția acestei lumi a dat dimine
ții de duminică alte rosturi de
cît închiderea într-o ■•ameră cu 
hîrtie albastră în ferestre. Dar, 
cum s-a întîmplat și cu atîtea ai- 
te demonstrații făcute Televiziu
nii, emisiunea continuă să se di
fuzeze duminica la ora 10, am- 
biționîndu-se, probabil, să insti
tuie o nouă tradiție. Numai că, 
pentru instituirea unei tradiții noi 
nu-i de ajuns perseverența și, ur
mărind ultima emisiune pentru 
sate, ne-am convins că celelalte 
argumente încă n-au apărut fa
ță de — să zicem — emisiunile 
de acum doi-trei ani.

Două îmi par a fi unghiurile 
din care trebuie cercetată aceas
tă emisiune și strădania sa de a 
se impune adresanților cît mai 
bine cunoscuți: calitatea telege
nică și susținerea unei anume 
specificități problematice, tema
tice etc. N-aș îndrăzni să zic că 
unul e mai important ca celă
lalt > robele fiind impuse de fap
tul tă televizorul și-a cucerit pri
mul loc între instrumentele de

cultură la îndemîna satului, cu 
alte cuvinte țăranul de azi e un 
telespectator statornic, mult inai 
statornic decît orășanul și tre
buie să știi să-i zici, să ai ce să-i 
zici pentru a comunica cu el, la 
alte ore decît cele obișnuite și 
convenabile lui.

In emisiunea aceasta de dumi
nică, cel puțin jumătate din su
mar nu avea o adresă suficient 
de precisă, în măsuță să întoar
că omul de pe uliță sau gospo
dina din ogradă. Reportajul des
pre tradițiile păstrate pe Valea 
Cibinului sau portretul poetului 
țăran Gh. Nistor-Ungureanu — 
interesante amîndouă, mici des
coperiri puse cu pricepere în va
loare — puteau figura în orice 
program de seară ; de altfel, doar 
cîteva lungimi și un oarecare ex
taz verbal le-au lipsit pentru a 
egala reportajul „Taine în lut", 
programat în seara aceleiași du
minici la o oră de maximă au
diență. „Grădinița satului" și 
programul de muzică populară, 
în schimb, nu și-ar fi aflat lo
cul în nici un program — de 
zori, de miezul nopții ș.a.m.d. — 
pentru binecuvîntatul motiv că se 
plasau sub un nivel minim de in
teres. Doar buletinul de știri a- 
grare, noutățile științifice și teh
nice și anchet” .Revizia trece...

înlipsurile rămîn" s-ar fi înscris 
acel perimetru — chiar specios 
— care justifică o emisiune con
cepută special pentru o lume în 
plin proces de modernizare, de 
ridicare spre nivelul general de 
civilizație al țării. Dar tocmai a* 
ceste momente ale emisiunii au 
fost tratate cu mai puțină profe- 
sionalitate, lipsindu-le incisivita
tea, forța de convingere.

Și astfel am ajuns la calitate. 
E îmbucurător că din această e- 
misiune a dispărut vetustul aer 
pășunist, dar încă se resimte în 
concepția și realizarea emisiunii 
o

în genul lui „la țară merge 1“ 
Pretențiile par încă mici și emi
siunea le răspunde pe măsură. 
Or, lumea aceasta a satului — cu 
bărbații mîr.uind tehnica sau chiar 
lucrînd la oraș, cu tineretul as- 
pirînd spre cea mai înaltă in
strucție, cu femeile în plină e- 
mancipare socială și culturală — 
nu îngăduie nici o scădere de ton 
sau de tonus. Viața satului se a- 
flă încă în preajma urbanizării, 
într-adevăr, dar nu la periferia 
ei, cum — probabil fără voie — 
e tratată uneori în „Viața satu
lui".

COSTIN BUZDUGAN

mentalitate concesivă '— ceva

S. „Selecțiunile" din „Lilia- 
s-au dovedit a fi, de fapt, 

resturi : mă întreb dacă autorul 
operației a văzut opereta în în
tregime și, dacă da, ce va fi a- 
vut cu ea sau cu noi de a ales 
pasajele cele mai puțin reprezen
tative ; nici celebrele arii, nici ce
lebrele dansuri, nici măcar dis
tribuția citată onest...

p. 
cui"

MUZICĂ Tribuna

Copilăroasa
(Urmare din pag. 1)

— Foarte bine, atunci spu
ne-mi unde locuiești.

— Mă cheamă Denis Nicola- 
escu, am doi ani și opt luni, 
locuiesc in strada pictor Gri- 
gorescu la unu bis, lingă Pa
latul Republicii...

— De ce vii In Cișmigiu, De
nis t

— Eu vin în Cișmigiu că e 
aer curat și am jucării. Eu 
vin în Cișmigiu că aici am 
crescut e aer curat,

primăvară
— Mulțumesc, Denis. Pe eu- 

rînd.
Iar apoi am văzut calul. Se 

legăna ușor, un cal de lemn, 
uimit, cu urechile ciulite, cu 
coama adunată în două mine
re de sprijin, indiferent la în
demnurile micuțului călăreț, 
căruia mama, emoționată, ii 
explica îndelung și întorto
cheat că sub dușumea este un 
mecanism care... (foto 3).

...Azi e 1 iunie.
Copilăroasa primăvară ne 

poartă iarăși în sublima vlrstă 
a candorii și fericirii. Por
nim î

tinerilor REALITĂȚILE
compozitori și interpret!

Viața muzicală a înscris în a- 
genda săptămînii trecute unul 
dintre cele mai așteptate mo
mente : „Tribuna tinerilor com
pozitori șt interpreți" — o ini-

Mult rivnita Ithaca

și un delir (desigur

pictura!) a! copacilor
• După o activitate artistică 

de aproape două decenii Tanasis 
Fappas își asumă „curajul" u- 
nei expoziții personale. Un de
but deci, un debut și o retros
pectivă totodată, atît prin crista
lizările succesive al căror rezul
tat e viziunea de astăzi, cît si 
prin selecția propriu-zisă a lucră
rilor. Acestea, mărturisesc un 
artist definitiv format pentru 
care mijloacele sînt numai un 
vehicul. Tocmai în această sen
sibilă „desolidarizare" a mijloa
celor de idee, a acceptării rigo
rii plastice „învățate", deci a 
codului sigur corect și indiscu
tabil (privind compoziția, stili
zarea desenului, armonia tonuri
lor), constă și caracterul oarecum 
manierist al picturii sale. Mij
loacele nu sînt „descoperite", nu 
incită ; ele sînt primite și respec
tate, servind printr-o operație 
de simplă și ingenuă translație 
numai discursului narativ. Poate 
că la existența acestui caractei 
contribuie într-o măsură oarecare 
și decorativismul imaginii, totul 
constant evocativ. Există, fără în
doială, în pictura sa un echili
bru care e mai puțin expresia 
unei reprimări a excesului, a ten
dinței de împăcare a antiteze-

lor și mai mult a unei 
structuri psihice specifice. Sub
stanța poetică a creației sale 
e dată de melancolia ce însoțește 
fiecare despărțire, de așteptarea 
unei revederi încă incerte. Per
sonajele sale, majoritatea femi
nine, reiau în fiecare pînză — 
ca să folosim un exemplu mito
logic ca maioritatea celor care 
s-au referit la pictura sa — 
„drama Penelopei". (Galeria de 
artă „Orizont", Bulevardul Băl- 
cescu, nr. 23).

• Fervoarea tușelor largi, as
pre, nervoase, aplicate cu cuți
tul, sonoritatea acută a tonuri
lor pure, un decorativism de 
tip folcloric, o anume cosmicitate 
a întregii imagini, apropie crea
ția Aureliei Matei Cîmpeanu de 
viziunea lui Țuculescu. For
mele picturii sale nu sînt 
certe. Pot fi în fiecare 
clipă floare, frunză, copac, om, 
rădăcină sau stea. învolburarea 
lor stă sub semnul proteismului. 
Ceea ce la Țuculescu era meta
morfoză în sens folcloric (unde 
revenirea obiectului sau ființei 
la înfățișarea inițială e le
gată numai de sfărâmarea 
cuvîntului malefic) la Aure
lia Matei Cîmpeanu mar
chează capacitatea lumii de a li

(Urmare din pag. I)

SCRIITOR TlNĂR
(Urmare din pag. 1)

nume similare românești? Doar 
cîteva : poetul Cezar Baltag lu
crează la „Luceafărul" ca și, de 
altfel, prozatoarea Sânziana 
Pop, ca și poetul Dan Lauren- 
țiu, criticii N. Manolescu și Ma
tei Călinescu sînt lectori uni
versitari, poeții Gh. Tomozei și 
Florin Mugur conduc revista 
„Argeș"... Marele prozator Ma
rin Preda conduce Editura 
„Cartea Românească" etc., etc.

Cine, dintre cei citați sau din
tre multi alți scriitori de talent 
cu „situații" similare, ar putea 
declara, cu toată sinceritatea, 
că munca lor social-intelectuolă 
îi împiedică de la scris ? Că 
aceasta i-ar face mai puțin ac
tivi ? Există desigur și scriitori 
care au vrut să stea
biroul lor personal — dar a- 
ceasta e, de fapt, o excepție 
care confirmă regula ; numărul 
lor este infinit mai mic decît al 
celor dintîi, din categoria citată.

Este apoi un loc comun să 
spunem că oriunde ar lucra, un

scriitor — deși un cadru adia
cent preocupărilor lui este de 
preferat — faptul acesta nu-l 
va deservi niciodată. Căci, pe 
lingă experiența de carte esfe 
nevoie de — ceea ce se chea
mă cu un termen tocit pe ne
drept — experiența de viață, 
care nu se cîștigă prin intuiție 
definitivă între patru pereți per
sonali.

exclusiv la

PRODUCȚIEI

în permanență neașteptat alta. 
Substituțiile nu sînt deci dirijate, 
ele continuă să fie o veșnică 
Sui priză, un joc fascinant, des
chis tuturor posibilităților. De 
unde și rezerva spiritului de a se 
angaja, de a accepta ferm o 

sau alta. Apartenența ma- 
a universului său aflat 

continuă fierbeie magma- 
vegetalul, buruiana scor- 
copacul. Avem de-a 

fond ou o aspira- 
romantică, ușor paseistă

formă 
terială 
într-o 
tică e 
țoasă, 
face în 
tie 
pe care n-o înregistrăm ca atare 
numai datorită unui „lirism a- 
gresiv", de tip expresionist. E 
capcana pe care ne-o întinde 
gestul frust, brutal, sub care se 
ascunde adesea însă o atitudine 
estetică consacrată, reductibilă 
la un loc comun. Ne place să 
reținem din această pictură în 
contrastul cu una livrescă și 
searbădă căutarea unor latențe 
neexplorate a unei exprimări di
recte, căutarea unei atingeri cu 
pămîntul, asemeni lui Anteu, 
dar a unui pămînt situat în 
mitologie. A unui Pămînt, 
care în accepția foarte largă pe 
care vrem să i-o acordăm nu e 
sinonim cu teluricul. (Galeria de 
artă „Galateea", Calea Victoriei, 
nr. 132).

C. R. CONSTANTINESCU

țiativă mai veche care și-a re- 
cîștigat drepturile în această sta
giune. Spre încheierea unei sta
giuni în care am avut nenumă
rate prilejuri de a cunoaște 
„pulsul" șantierului creator na
tional, de a asculta zeci de lu
crări ale compozitorilor noștri, 
„Tribuna tinerilor" a autentifi
cat ca și în anii trecuți, talentul 
unor reprezentanți ai celei mai 
tinere generații, a subliniat a- 
portul școlii noastre muzicale la 
îmbogățirea peisajului artistic 
notional cu noi forțe creatoare,

Spre deosebire de anii trecuți, 
„Tribuna tinerilor" nu a avut 
doar un profil componistic; 
după audiția a două lucrări a- 
parținind unor tineri creatori — 
Grigore Nica (Simfonia) și Dan 
Buciu („Scene pentru orchestră 
și pian") cea de a doua parte 
a „Tribunei" a fost dedicată 
uneia dintre cele mai tinere re
prezentante a școlii noastre in
terpretative — 
nelia Vasile.

Elevi ai unor
(Grigore Nica
clasa compozitorului Aurel Stroe, 
iar Dan Buciu și-a însușit com
poziția sub îndrumarea lui Dan 
Constantinescu și Tiberiu Olah), 
cei doi tineri creatori se regă
sesc însă in temeinicia cu care 
și-au însușit tehnica componis
tică, în dorința de a spune de 
la începutul carierei lor artistice 
un cuvint original.

Și „Simfonia" și „Scenele pen
tru orchestră și pian" sînt lucrări 
de diplomă prezentate la exame
nul de stat în 1968.

Grigore Nica a scris pînă 
în prezent peste 20 de lucrări 
în cele mai diferite genuri. 
Structurată în trei mișcări în care 
compozitorul și-a propus utili-

violonista Cor-

profesori diferiți 
s-a format în

dezarea unor forme consacrate 
creația clasică (preludiu, fugă, 
sonată), urmărind realizarea uni
tății pe baza principiului evolu
ției quasi-ciclice a temelor, Sim
fonia mi se pare perfect arcuită, 
cu momente de excepțională ten
siune.

Remarcam în urmă cu cîteva 
săptămîni, după ce orchestra 
studențească „Academica" a 
interpretat o altă lucrare a lui 
Dan Buciu „Antinomii pentru 
orchestră" deosebitul simt al cu
lorii manifest în creația tînărului 
creator. „Scenele pentru orchestră 
și pian" mărturisesc aceeași vo
luptate pentru efecte coloristice 
dar preocupările pentru origina
litatea formelor pentru pregnan
ta ritmurilor nu sînt urmate de 
aceeași grijă pentru densitatea 
substanței muzicale.

Partea a doua a „Tribunei" a 
permis tinerei violoniste Cornelia 
Vasile o plenară afirmare a po
sibilităților interpretative în lu
crări definitorii: Concertul lui 
Mendelssohn-Bartholdy și cel de 
al doilea Concert de Paganini.

„Tribuna" de ioi seara a în
semnat pentru tînăra interpretă 
o afirmare convingătoare prin 
care o putem alătura acelei ex
cepționale pleiade de tinere, 
foarte tinere violoniste de talie 
internațională din care fac parte 
Silvia Marcovici, Gabriela Ijak, 
Mariana Sîrhu.

La pupitrul „Tribunei" s-a 
găsit dirijorul craiovean Theodor 
Costin a cărui apariție mărturi
sește totdeauna seriozitatea unor 
elaborări, dar care nu a reușit 
de astădată întrutotul să antre
neze aparatul orchestral.

cursuri și un control corespunză
tor și eficient pe cale adminis
trativă, obținut prin sprijinul di
rect al conducerii întreprinderii".

Ne sînt puse în față „Fișele 
colective de urmărire lunară" a 
întrecerii din secțiile în care me
seriile de lăcătuși și strungari 
sînt reprezentate masiv (sînt cu
prinși în concurs circa 80 la sută 
din numărul total de strungari și 
75 la sută din cel de lăcătuși, 
Pe tot intervalul de 4 luni cît 
durează faza practică). în drep
tul fiecărui nume este trecut 
punctajul dobîndit pe luna res
pectivă, realizat din însumarea a 
trei factori : realizarea planului, 
calitatea lucrării și disciplina 
(absențe nemotivate, întîrzieri, 
sancțiuni administrative), fiecare 
factor fiind urmărit de șeful 
secției Controlul tehnio de cali
tate și respectiv, de secretarul 
U.T.C. din secție. Notăm că 
abaterile disciplinare și neres- 
pectarea indicilor de calitate ex
clud automat participantul din 
concurs. Un exemplu numai : pe 
luna martie, lăcătușul matrițer 
Dumitru Stan, deși și-a realizat 
sarcina de plan în proporție de 
108 la sută, datorită calificativu
lui „bun" și nu „foarte bun“ 
cordat lucrării sale, el a fost eli
minat din concurs pe luna respec
tivă. în vreme ce Emil Corivna, 
din aceeași secție, cu o realizare 
de 106 la sută dar cu calificati
vul „f. bine" al lucrărilor execu-

a-

tate și fără sancțiuni disciplinare, 
a ocupat locul IV. Exemple ase
mănătoare am mai găsit. Scopul 
respectării întocmai a regula
mentului este cel de a angaja 
total pe participant. Efectul sti
mulativ este datorat și faptului 
că celor care au obținut rezul
tate maxime pe toată durata fa
zei practice li se va mări cate
goria de salarizare cu o treaptă 
— 15 lăcătuși și 11 strungari — 
iar cei clasați pe primele trei 
locuri după faza teoretică ce a 
avut loc în luna mai, beneficiază 
în plus de premii corespunză
toare în bani din partea între
prinderii și de o excursie gra
tuită prin țară din partea orga
nizației U.T.C. Pe ansamblul 
întreprinderii, efectele conoursu- 
lui se fac simțite printr-o curbă 
ascendentă la toți indicatorii de 
producție, dintre care unii re- 
liefîndu-se pregnant. De pildă, 
procentul de rebuturi la „reali
zarea" căruia tinerii aveau 
un aport substanțial, a scăzut cu 
ciroa 30 la sută, pe intervalul 
de la sfîrșitul trimestrului IV 
1970 și sfîrșitul primului trimes
tru din acest an, mai exact de 
la 0,56 la sută la 0,43 la sută 
din valoarea totală a producției. 
Efectele sale apar și mai evi
dent, urmărind creșterea produc
ției globale de la o lună la alta 
pe intervalul concursului. Astfel, 
dacă în luna ianuarie acest indi
cator a fost realizat în proporție 
de 100,2 la sută, în luna aprilie 
s-a ajuns la 106,4 la sută.

„19 iunie 1960. Poiana Țapu
lui, Zamora. Discuție prelungită 
cu acad. Tudor Vianu. Profeso
rul a monologat 
vervă rară la dinsul.

— Mă reîntîlnesc 
ller"-ul din tinerețe. E aproape 
gata.

— Dar cum ați reușit să-l 
încheiați ? Ați fost mult timp 
plecat...

— Alaltăieri m-am întors de 
la Paris și Geneva, de la 
UNESCO și, uite, am reușit să 
termin aproape ultima parte. 
Dar pînă atunci să-ți dau acest 
mic „Odobescu" [micromono
grafia apărută la E.S.P.L.A. în> 
„Mica bibliotecă critică"].

îl provoc aproape cu o im
pertinentă a curiozității :

— Căi inescu spunea săptă- 
mîna trecută [evident, într-un 
„optimist" din „Contempora
nul"], că Odobescu a fost un 
absenteist...

Mă străbate cu privirea, tace 
o clipă, zîmbește.

— Tinere dragă, să-ți răspund 
direct : arheolog, savant, pro
curor, ministru, diplomat, 
lingvist în taină, spirit mobil în 
toate și mare scriitor — Odo
bescu; înseamnă, toate acestea, 
absenteism ?" (s.n.).

Nu știu de ce, gîndindu-mă 
la profesia, la posibilitatea ser
viciilor sociale, concrete, ale 
scriitorului, mi-a apărut dintr-o 
dată pe hîrtie tocmai substan
tivul care trebuie să ne fie 
mai odios : absenteismul, 
mi-am amintit de cuvintele 
cisive ale savantului Vianu.__
Omului T. Vianu care, abia în
tors din misiuni de mare credit 
internațional, își încheia mono
grafia „Schiller" pentru Editura 

pregătea un curs 
toamna stu- 

urmâtoare, avea, 
zile, o sesiu- 

și răsfoia cu 
joethean, senin, pia- 
Ibastră, lirică, în fata

mai mult;

cu „Schi-

cel
Și 

de- 
Ale

IOSIF SAVA

ISTORIA ROMÂNIEI
ÎN DATE

A apărut, în Editura Enci
clopedică, „Istoria României 
în date", lucrare documentară, 
de referință, inedită în pro
filul lucrărilor științifice pu
blicate în țara noastră. Sub 
conducerea prof. Constantin C. 
Giurescu, un colectiv de spe
cialiști a încercat o sintetizare 
a principalelor evenimente 
petrecute pe teritoriul Româ
niei începînd din preistorie si 
pînă la 19 decembrie 1969, 
dată cu care se încheie aceas
tă ediție. Lucrarea valorifică 
cele mai noi rezultate ale isto
riografiei românești, îmbrăți-

șînd evenimente din toate pla
nurile activității umane — so
ciale și individuale. Volumul 
cuprinde și tablouri cronolo
gice ale domnitorilor Țării Ro
mânești și Moldovei, ale voie
vozilor, principilor și guverna
torilor Transilvaniei, precum 
și ale șefilor statului și preșe
dinților Consiliului de Miniștri. 
Miercuri 2 iunie, la Librăria 
Academiei va avea loc o con
sfătuire cu cititorii, la care 
participă redactorul șef al E- 
diturii Enciclopedice și șeful 
secției de istorie.

tineretului, 
special pentru 
dențeascâ 
peste cîteva 
ne academică ____
un calm goethean, senin, 
cheta lui al' 
unui crepuscul de basm, curgînd 
din cerurile aurii ale Caraima- 
nului... Peste cabana Schiel, 
care se zărea de pe veranda 
vilei sale din Zamora, ș» pe 
care — spunea: am fost atît de 
prins întotdeauna, îneît regret 
că n-am văzut-o niciodată. Mă 
mulțumesc să o contemplu me
tafizic de aici...".

Nu se poate să refuzăm dia
lectica vitală a unui adevăr; 
geniile culturii noastre au fost 
pretutindeni prezente, acolo 
unde țara a avut nevoie de ele, 
nu din „comandă", ci avînd a- 
ceastă pasiune în sufletul lor 
mare, încăpător, veșnic.

Nu se poate ca tinerii scrii
tori de azi — printre care se 
află, fără îndoială, viitorii „Via
nu", „Călinescu" sau „Arghezi" 
de mîine — să se retragă din 
viața socială, lăsînd pentru alții, 
„mai descurcăreți", chemarea 
unor răspunderi de orientare, 
de lucrativ, generos, de in
teres public. Nu se poate să se 
nască ideea de absenteism pe 
un pămînt spiritual pe care ab
senteismul nu a fost declinat în 
realitate niciodată. Decît poate, 
numai cu ocazia recenzării, la 
noi, a cărții lui Julien Benda...

(Urmare din pag. 1) 
tinde — nu este, în ultimă in
stanță, decît un paravan. Dincolo 
de acesta vom descoperi, fără 
prea mari eforturi, mai mult sau 
mai puțin camuflată, intenția 
reală a „rotunjirii" veniturilor. 
Ceea ce contravine evident nor
melor etice ale statutului de 
pedagog.

★
Profesorii de matematică Edu

ard Minasian și Eugenia Mina- 
sian (soț și soție), de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu" din Pitești 
se bucură de renumele unor 
dascăli pricepuți. prin mîinile 
cărora au trecut multe promoții 
de elevi. Aproape nimic nu li 
se poate reproșa în legătură cu 
activitatea lor didactică desfă
șurată în cadrul școlii. De ce, 
totuși, aproape ? Fiindcă amîn- 
doi, în afara școlii, practică sis
tematic meditațiile particulare 
cu plată. Nimic de zis : o înde
letnicire legalizată de organele 
fisoale locale. în rolurile cărora 
profesorul Minasian (nu și so
ția) figurează cu un venit anual 
liber declarat de Iei 5 000. Dar 
care sînt, totuși, implicațiile a- 
cestui fapt aparent lipsit de în
semnătate ?

Părinți ai multor elevi, de cla
se și situații școlare diferite — 
începînd cu a Vl-a și terminînd 
cu a XII-a — îi solicită intens 
pe cunoscuții profesori, deveniți 
în fiecare a doua jumătate de 
zi. preparatori. Unii uzează chiar 
de cunoscuți pentru a-i putea 
determina pe profesorii Minasian 
să le primească copiii la pregă
tire suplimentară în vederea e- 
xamenelor de admitere în cla
sa a IX-a, pentru bacalaureat, 
facultate sau chiar olimpiade.

— Se cîștigă bine, tovarășe 
profesor ?

— Nu prea. Cam 1000 de lei 
lunar, împreună cu soția. Dar, 
de fapt, noi nici nu acceptăm 
meditațiile particulare ca sursă 
de venituri ! Ne preocupă numai 
și numai o cît mai bună pregă

tire a elevilor. Avem circa 20...
— Atunci, de ce nu faceți me

ditații în cadrul organizat al șco
lii și în mod gratuit ?

— Acordăm meditații și la 
școală. Sîmbăta, între orele 
9—10, în bibliotecă... Și, apoi, e- 
levii care ne solicită învață la 
alte licee, cum ar fi cei de la 
Liceul nr. 2 sau Liceul „Alexan
dru Odobescu". Cîteva nume ? 
Vlad, Neamțu, Tănăsescu, lo- 
nescu, Drăgoi...

Au mai continuat și alte expli
cații, între care una merită a- 
tenție :

— Paralelismul meditator-pro- 
fesor derutează elevul. Sînt, în 
fond, două stiluri de predare. 
Iar în ceea ce-i privește pe can- 
didații la admitere, de ce ar 
reuși un elev „dopat" artificial 
de meditator înaintea unuia care 
depune efort și muncă perso
nală ? Este nedrept, nu ? Medi
tațiile particulare trebuiesc res
pinse sub orice formă !

Perfect adevărate spusele pro
fesorului Minasian. Adevărate ca 
principii teoretice, ele se trans
formă, în cazul său, de medita
tor particular. în fraze demago
gice oricît ar încerca să ne con
vingă că „nu acceptă meditațiile 
drept sursă de venituri". Am 
făcut apel la cîteva cataloage. 
Clasa Ia care profesorul Eduard 
Minasian este diriginte, a X-a B, 
are 34 de elevi dintre care 13 
sînt corigenți la matematică, ma
teria domniei sale. Ba a XII-a 
C și D, unde predă aceeași dis
ciplină, matematica, profesoara 
Eugenia Minasian, alți corigenți : 
12 și, respectiv, 17 elevi. Nu 
poate nimeni, fără îndoială, să 
afirme că acești elevi ar fi frus
trați sau nedreptățiți. Mediile, 
oscilînd între 3 ; 3,50 ; 3,87 ; 3,96; 
4 ; 4,25 (Manea, Viționescu, Dia- 
conescu, Ilie, Andreianu, Panai- 
tescu, Coleașe etc.) reprezintă, 
probabil, nivelul lor de pregăti
re, chiar dacă unii dintre ei sînt 
considerați „elevi problemă". 
Dar ce și, mai ales, cît au făcut 
cei doi profesori pentru recupe
rarea unora dintre ei ? Pentru 
că în timp ce își văd în liniște

de meditațiile particulare, pro
prii lor elevi (corigenți la ma
teria pe care profesorii o pre
dau în continuare și acasă, cu 
plată, altor elevi) își caută, la 
rîndul lor, un meditator parti
cular la matematică ! Această 
situație anormală se creează 
în școală, pornind de Ia pro
fesorul activ transformat în me
ditator de ocazie ! Cine va fi 
preparatorul corigentului ? De
sigur profesorul de la un alt 
liceu din aceeași localitate, ama
tor și el de clienți, știut fiind 
că profesorilor le este interzis 
prin regulament (măcar atîta in
terzice, deocamdată, regulamen
tul meditațiilor...) să-și mediteze 
contra cost, proprii elevi. Așa-

Nicolae Marinescu — mate
matică, înscris cu meditații 
prin cooperativă ; Constantin 
Fulgeanu — limba română (cu 
8 corigenți și 28 de medii între 
5—6 la o singură clasă, a XII-a 
H); Nicolae Spinei — limba ro
mână ; Dumitru Mihalașcu — 
matematică. Alte școli din 
Pitești, alte nume de profe
sori care figurează, și ei, în evi
dențele fiscale : Nicolae Pău- 
nescu, Elena Antonescu — lim
ba engleză, Nicolae Peligrad, f. 
Anghelache. „Lista nu este nici 
pe departe încheiată — ne relata 
inspectorul șef Nicolae Petrescu 
de la Circumscripția financiară

ceul „Radu Greceanu" sau ia Li
ceul Pedagogic beneficiază de 
un număr mare de candidați 
Fără a încerca să stabilim vreo 
legătură între faptul că unii pro
fesori mai cunoscuți și-au rea
lizat mai ușor decît alți colegi 
de-ai lor „mașina și vila" cre
dem, totuși, că porniră de la 
aceste repere trebuie căutate 
„cărțile de vizită" ale meditato
rilor. Dar, în fond, nu aspectul 
ilicit sau licit al veniturilor unor 
profesori ne interesează deocam
dată ci meditatorul ca prezență 
și fenomen.

în județul Olt pot fi în- 
tîlniți și meditatori ai elevilor la 
școlile din comune. învățătorul

într-un examen. Meditațiile par
ticulare. nefiind încadrate în 
angrenajul școlii, nedesfășurîn- 
du-se conform unui plan siste
matic, permanent, nu contribuie 
în mod efectiv la ridicarea gra
dului de pregătire al elevului, 
la stimulai ea capacității sale de 
asimilare Alt neajuns rezidă în 
aceea că profesorul-meditator 
impune elevului un stil de 
muncă (de cele mai multe ori 
stereotip), deosebit de cel exis
tent în școală, ceea ce generează 
grave oonfuzii".

— „Sînt absolut împotriva me
ditațiilor particulare, oricare ar 
fi competența cadrelor didactice 
ce le susțin — opina tovarășa

10 corigenți la clasă,
20 de meditați acasă

dar, profesorii Minasian medi
tează la matematică elevi de la 
Liceele nr. 2 și „Al. Odobescu", 
iar pe corigenții dumnealor îi 
meditează (cine alții ?) profeso
rii de la Liceele nr. 2 și „Al. 
Odobescu". Din acest mecanism 
„încrucișat" școala, ca instituție, 
și elevul ei au numai de pierdut ; 
meditatorul — cel atît de ..de
zinteresat" materialicește — are 
numai de profitat Grav este că 
mecanismul în cauză este de
clanșat, în aceste condiții, chiar 
de către școală !
...La același liceu piteștean 
mai predau și alți profesori, 
de asemenea bine cotați din 
punct de vedere profesional :

a Consiliului Popular al munici
piului Pitești. Numele noi apar 
îndeosebi atunci cînd unii pă
rinți, afectați de ineficacitatea 
meditațiilor, îi scot din „anoni
mat" pe preparatori. în alte con
diții părintele îl acoperă pe 
„domn-profesor“ care îi medi
tează copilul șj care îi solicită 
(in afară de bani cu ora — n.n) 
cît mai multă discreție..."

La Slatina, oa și în alte orașe 
din județul Olt — Caracal, Balș, 
Corabia — nici un profesor nu 
figurează înscris oficial ca me
ditator ! Aceasta să fie, oare, 
realitatea ? Primele investigații 
ne-au indicat, fără dificultate, 
că îndeletnicirea respectivă este 
foarte răspîndită și prosperă : 
concursurile de admitere la Li

llie Crăciun de la Școala gene
rală din Brebeni își meditează 
în particular cîțiva din proprii 
săi elevi. Cum l-ar mai putea 
lăsa corigent pe unul dintre cei 
care au plătit tovarășului învă
țător lecții cu ora ? Astfel de 
grave încălcări ale regulamen
tului sînt inadmisibile și de ele 
se fac vinovați chiar și unii pro
fesori tineri care abia au pășit 
la catedră.

— „Aportul meditațiilor parti
culare nu poate fi decit efemer, 
iluzoriu pentru elevi ne de
clara tovarășul Florian Petrescu, 
inspector șef al Inspectoratului 
județean de învățămînt Olt. 
„Dopajul" duce. cel mult, 
la obținerea cîtorva note de 
trecere, la reușita la limită

Viorica Rotăreasa, directoarea 
Liceului „Nicolae Bălcescu" din 
Pitești. Practica dovedește oă 
ele dăunează capacității de a 
gîndi, dorinței de a munci 
a elevilor. Deseori, prin ca
racterul Jor stereotip, for
mal, meditațiile de ocazie 
nu duc decît la memoriza
rea unui volum de cunoștințe, 
fără a acționa resorturile de 
gîndire. Consider că vina pentru 
încurajarea acestei practici re
vine în mare măsură și acelor 
părinți care, la apariția în car
netul de note a calificativelor 
slabe, se grăbesc să se adreseze 
meditatorului, în loc să caute — 
împreună cu școala — o solu

ție corespunzătoare. în liceul 
nostru, unde mentalitatea medi
tațiilor există încă, organizăm 
pentru părinți cicluri de expu
neri șj lectorate avînd ca scop 
tocmai influențarea atitudinii a- 
cestora față de problema medi
tațiilor particulare, față de pre
zența în viața elevilor a prepa
ratorului".

Credem că această practică 
poate fi eliminată și cu condiția 
creșterii preocupării orofesorilor 
față de rezultatele propriilor e- 
levi (nemaiacceptîndu-se cu a- 
tîta ușurință 10—12 corigenți 
într-o clasă). Considerăm, de a- 
semenea, că înseși conducerile 
școlilor care împărtășeso opinia 
privind caracterul nociv al me
ditațiilor ocazionale, nu depun 
suficiente eforturi pentru a com
bate și desființa acest obicei. 
Profesorii care se îndeletnicesc 
cu meditațiile s-ar cuveni să fie 
mai atașați meseriei, mai intens 
preocupați de elevii pe care-i au 
„la clasă" și nu „la meditație". 
De faptul că direcțiile unor 
școli din județul Argeș și Olt 
nu sînt îndeajuns preocupate de 
combaterea acestei mode — a 
cărei nocivitate o recunosc însă 
— ne-am convins cercetînd și 
modul în care se desfășoară me
ditațiile obligatorii, acordate su
plimentar în cadrul școlii. Atît 
la Liceele nr. 2 și 3 din Pitești, 
„Radu Greceanu" și „Pedago
gic" din Slatina, nr. 2 și „Dinicu 
Golescu" din Cîmpulung, pre
cum și la Liceul „Aurel Vlaicu" 
din Curtea de Argeș, Liceele 
din Caracal și Corabia, medita
țiile suplimentare se desfășoară 
mai mult formal, după „grafic", 
decît în fapt.

După cum opina și tovarășul 
Marius Iliescu, secretar cu pro
bleme de școli la Comitetul ju
dețean Argeș al U.T.C., „unele 
cadre didactice nu-și îndeplinesc 
cu conștiinciozitate această obli
gație. Meditațiile în școli au loc 
mai mult la întîmplare, fiind 
puține la număr. Intr-o zi ele

nu se țin, deoarece nu există 
sală liberă, in altă zi deoarece 
profesorul este ocupat sau 
elevii nu se prezintă în nu
măr suficient. Or, dacă numă
rul preparatorilor particulari 
este considerabil, dacă solicită
rile de meditații cresc, aceas
ta se datorează și organiză
rii deficitare a meditații
lor în școală, mentalității 
greșite legate de eficiența a- 
cestora. Consider că în ceea 
ce privește mobilizarea Ia a- 
ceste forme de învățămînt sta
tutare ale elevilor, un aport 
mult mai substanțial sînt che
mate să aibe comitetele U.T.C., 
organizațiile U.T.C. pe cla
se și ani de studiu. Cît pri
vește obligativitatea prezenței 
profesorilor ea este în primul 
rînd de competența conducerii 
școlilor". într-adevăr, prezența 
în viața elevilor a profesorilor- 
meditatori este încurajată de a- 
numite deficiențe, nerespectări 
ale unor obligații ferme sau 
morale, mentalități învechite e- 
xistente în angrenajul școlii, al 
răspunderii acestora în raportul 
școală-familie.

Exemplele elevilor care au ab
solvit școala generală sau liceul 
fără a fi apelat vreodată la „a- 
jutorul" meditatorului de oca
zie sînt covîrșitor de multe, 
de departe majoritare. Ele 
dovedesc că sarcina formării 
și instruirii elevilor revine în 
mod integral școlii, și că aceasta 
are posibilitatea de a o realiza 
în bune oondițji. Ancheta noas
tră referitoare la cazul unor 
profesori-meditatori — cadre di
dactice pe care numărul mare 
de corigenți proprii nu-i împie
dică să acorde altor corigenți 
meditații pe bani — pune în evi
dență tocmai nocivitatea, carac
terul iluzoriu al eficienței me
ditațiilor particulare, faptul că 
ele ar deveni inutile în condi
țiile în care școala și-ar respecta 
integral obligațiile statutare.
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Nuțica Săvoiu — Vulcana Pân
dele — jud Dîmbovița: Ai fost

tradiționale
și solicitările

deceniului
Știm, fetele sînt foarte ambi

țioase, mai ales la vîrsta aceasta 
a adolescenței, cînd se află la un 
pas de alegerea profesiei, a șco
lii care călăuzește spre o anumi
tă profesie. Ele cutează să facă 
orice. E dreptul lor. Societatea 
noastră le garantează dreptul și 
accesul egale cu ale bărbaților 
în orice domeniu de activitate și 
pe toate treptele calificării. în
vață, muncesc și tind să devină 
mai mult decît soții, mame, gos
podine. Societatea se folosește de 
ele ca de o forță umană capabi
lă, înzestrată și talentată, plină 
de hărnicie, dîndu-le ocazia rea
lizării și afirmării profesionale. A- 
par suficiente date ca o dovadă 
că femeia este o importantă for
ță politică, economică și socială. 
De pildă, din fiecare 5 salariați 
angajați, 2 sînt femei. în 1970, 
din totalul salariaților, femeile 
reprezentau 1 579 600 pe ansam
blul economiei naționale. Apar 
extrem de interesante procentele 
reflectînd cuprinderea femeii pe 
ramuri de activitate. Industria 
bunăoară absoarbe 30 la sută for
ță de muncă feminină. Ele sînt 
concentrate mai ales în electro
nică, optică, mecanică fină, 
unde se execută operații în 
care mîna de lucru și în
zestrarea femeii sînt ideale. 
Există ramuri modeme în 
care femeia deține majoritatea 
absolută : electroniștii sînt 66 la 
sută femei, confecționerii de pie
se de radio și semiconductori, de 
materiale electroizolante, lămpi e- 
lectrice, elemente galvanice sînt 
94 la sută femei. Învățămîntul și 
cultura absorb 61 la sută femei, 
ocrotirea sănătății, asistența socia
lă și cultura fizică — 70 la sută, 
comerțul — 46 la sută, știința și 
deservirea științifică — 41 la su
tă. în ultimul cincinal, au intrat 
în circuitul activității profesiona
le 80 000 femei specialiști.

Așadar, e limpede: femeia 
noastră lucrează, se valorifică 
profesional și uman, se afirmă. Nu 
înseamnă aceasta, însă, că tre
buie să decretăm : orice profesie 
este potrivită fetei, sau, invers, să 
rămînem în ceea ce privește în
drumarea profesională a tinerei 
la acele ramuri considerate tra
diționale — cifrîndu-se destul de 
modest și plin de prejudecăți — la 
vreo cincisprezece. Pagina noas
tră a încercat în mai multe rîn- 
duri să pună problema orientării 
profesionale a tinerelor, mai cu 
seamă că școala nu face distinct 
o asemenea orientare. A între
prins anchete, a prezentat pro
fesii specifice, a dat consultații 
prin specialiști în materie.

Acum, cînd o mare categorie 
de tinere se află în momentul op- 
tiun'i pentru o profesie ori un 
tip • de învățămînt, ne-am gîndit

că le-ar fi foarte util să cunoas
că profesii ce pot fi dobîndite 
prin școli, în care procentul fete
lor a fost preponderent în anul 
de învățămînt 1970—1971. Pro
centele sînt extrem de sugestive 
și, totodată, orientative.

Pe total, școala profesională 
cuprinde 14 la sută fete, dar în 
anul I procentul a crescut la 17,6 
la sută. Ucenicia la locul de 
muncă include 19,9 la sută, în a- 
nul I procentul crescînd la 21,2 
la sută. Liceele de specialitate 
totalizează 58,5 la sută fete, iar 
școlile de specializare postliceală 
— 43,7 la sută, în anul I procen
tul crescînd la 47,8 la sută. Li
ceele pedagogice de învățători 
cuprind 74,1 la sută fete, liceele 
pedagogice de educatoare — un 
procent de sută la sută, iar liceul 
de cultură generală — 60,2 la 
sută.

Pe meserii, lucrurile se orîn- 
duiesc astfel : se pregătesc să de
vină laborant în industria chimi
că 95,7 la sută fete din totalul 
celor școlarizați; ceramist cera
mică fină — 80,9 la sută fete ; 
laborant în industria construcții
lor materialelor de construcții —
87.4 la sută ; filator — 96,4 la su
tă; tricoter — 95,3 la sută; țe
sător — 94 la sută; confecționer 
îmbrăcăminte — 94,4 la sută ; 
cofetar patiser — 88 la sută; la
borant industria alimentară — 
90,8 la sută; preparator conserve 
— 94,1 la sută; preparator paste 
făinoase — 98,6 la sută; laborant 
în produse agricole — 93 la sută; 
vînzățor produse alimentare —
96.4 la sută; vînzățor în librării 
sătești — 99,2 la sută; oficiant 
sanitar — 98,6 la sută; soră pe
diatrie — sută la sută.

în ucenicia la locul de muncă 
fetele dețin următoarele procen
te la meseriile : confecționer la 
fabricarea placajului, panelului și 
furnirului — 72,2 la sută; legă- 
tor — 73,8 la sută; filator — 
94,7 la sută; confecționer piele și 
înlocuitori articole marochinărie 
și voiaj — 90,7 la sută; frizer,
coafor — 84 la sută; vînzățor le
gume fructe — 95,6 la sută; vîn- 
zător produse alimentare — 94,9 
la sută; vînzățor textile încălță
minte — 97 la sută.

Dintre liceele de specialitate, 
cele cu profil de contabili și 
merceologi agricoli școlarizează 
acum 80,9 la sută fete; cele eco
nomice — 75 la sută; cele sani
tare — 83,3 la sută. Dintre șco
lile de specializare nostliceală, 
profesiile de cartografie includ 
48,3 la sută fete, modelarea în
călțămintei — 56,1 la sută; cos
metică — sută la sută; electro
mecanică pentru telecomunicații, 
telefon, telegraf — 44,4 la sută; 
arhitectură — 44,4 la sută; asis
tent medical obstetrică și gineco-

logie, ocrotire, pediatrie 
la sută; asistent medical de la
borator — 50,4 la sută; vînzățor 
în librării — sută la sută; biblio
tecar — 61,5 la sută; secretar 
stenodactilograf — 86,9 la sută.

Nu e lipsit de interes ca citi
toarele noastre, părinții, chiar și 
profesorii să reflecteze asupra a- 
cestor procente, care, într-un fel, 
destul de concluziv, oglindesc o- 
rientarea predominantă a fetelor 
spre anumite meserii ce se im
pun ca ale lor aproape în exclu
sivitate.

POȘTA PAQINll

gig

Zdnoi Dorina — Brăila: Nu 
este liceu, ci școală de speciali
zare postliceală. Dar pentru cei 
cărora le place fizica, posibilită
țile nu se reduc la o singură 
școală. Ar ft chiar la Brăila „Li
ceul industrial de chimie și con
strucții de mașini". (Mă refer, 
firește, la secția „Tehnologia 
construcțiilor de mașini", unde 
te vei întîlni cu fizica în ac
țiune).

Nathalie C. — Suceava: Chi
mia sau biologia ? La faculta
tea de biologie nu se dă examen 
la chimie ci la botanică sau zoo
logie (scris și oral) și la anato
mie și fiziologia omului (scris). 
Informațiile care te interesează 
se găsesc în broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior". Cît 
despre opinia părinților, poate 
că nu ai știut să-i convingi că 
îți place ou adevărat biologia.

Mircea Chițmera — Craiova : 
La marină este necesară mai 
multă matematică decât se face 
la secția umanistică. în orice 
caz, scrie la NAVROM din Con
stanța sau Galați. Arheologii se 
pregătesc la facultățile de isto
rie. Dar cum s-a adunat la un 
loc marina cu arheologia, asta 
nu prea înțeleg.

Ileana M. M. — Mediaș: Ar 
fi o școală postliceală financia
ră la Brașov (str. Lungă nr. 198) 
și alta la Timișoara (str. Corbu
lui nr. 7) dar amîndouă au nu
mai cursuri serale și fără frec
vență.

ÎNTR-0 FACULTATE A POLITEHNICII
Peste cîteva săptămîni, zeci 

de mii de absolvenți ai liceelor 
teoretice sau de specialitate se 
vor afla din nou în bănci. De 
astă dată, sălile de clasă vor fi 
înloouite de amfiteatrele facultă
ților sau de sălile de seminarii, 
unde se va desfășura concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior. Prilej de confruntare a 
valorilor și de verificare obiecti
vă a acumulărilor din cei 12 ani 
de școală, concursul de admitere 
are anumite reguli, solicitînd din 
plin nu numai calitatea asimilă
rilor, dar și pregătirea psihologi
că sau eleganța expresiei. Pen
tru a familiariza pe cei aflați a- 
cum, spre sfîrșitul pregătirilor

pentru aceste examene, cu exi
gențele concursului de admitere, 
ne-am adresat tovarășului pro
fesor inginer Dumitru Tutunaru, 
decanul Facultății de mecanică 
din Institutul Politehnic-Bucu- 
rești ou rugămintea de a ne îm
părtăși cîteva aspecte legate de 
apropiata întîlnire cu virtualii 
studenți.

Acesta este unic și de aflarea 
corectă a lui depinde reușita 
probei. Noi nu impunem o me- 

probleme- 
rezolvarea 
calculului.

todă de rezolvare a 
lor, ci ne interesează 
efectivă, valabilitatea

— Ce se urmărește în mod 
special în dialogul profesor-can- 
didat în timpul concursului de 
admitere ?

— Tovarășe profesor de la ce 
premise pornește comisia de e- 
xaminare în verificarea cunoș
tințelor candidatului la studen
ție ?

Pregătsțl-vă dosarul

— Comisia de examinare por
nește de la următoarea premi
să : candidații la un examen de 
admitere în învățămîntul supe
rior vin bine pregătiți de la li
ceul absolvit și cunoso între ca
lificativele bine și foarte bine 
toate capitolele disciplinelor de 
concurs. Pe baza acestei premi
se, comisiile de examen formu
lează la un nivel corespunzător 
exigențelor subiectele de oon- 
curs.

— Dorim să aflăm, cît mai 
exact și obiectiv, capacitatea de 
gîndire, de sinteză a absolven
tului de liceu.

Un candidat, posesor al acu
mulărilor mecanice se autoeli- 
mină din concurs deoarece se 
apropie cu dificultăți de logica 
rezolvărilor, de interpretarea și 
aplicarea adecvată a legităților 
învățate în școală.

— La proba scrisă se urmă
rește o ordine a rezolvării su
biectelor ?

pentru concursurile
— Pot exista diferențieri în 

aprecierea unei teze dacă virtua
lul candidat alege o metodă sau 
alta in rezolvarea subiectelor ?

din vară
A doua jumătate a lunii iunie 

și prima jumătate a lunii iulie 
se confundă, pentru o largă ca
tegorie de tineri, cu perioada 
concursurilor de admitere, de 
reușita cărora depinde urcușul 
lor pe diverse trepte ale învăță- 
mintului nostru.

Concursurile polarizează gîn- 
durile și activitatea elevilor din- 
tr-a VIII-a ,- se pregătesc pentru 
liceu sau școala profesională. 
Dar se prezintă la concursuri de 
admitere în învățămîntul profe
sional și absolvenții școlii gene
rale, de 10 ani. Colegii lor moi 
mari, care vor fi deținătorii ti
tlului de bacalaureat — dat de 
liceul de cultură generală ori li
ceul de specialitate — aspiră la 
facultăți. Pentru toți acești elevi 
există acum o preocupare co
mună — pregătirea disciplinelor 
de concurs la nivelul exigențelor 
cunoscute.

In grupul de preocupări la or
dinea zilei se înscrie și alcătui
rea dosarului care se depune la 
secretariatul școlii cuprinzînd 
tele necesare candidatului de 
mitere.

Înscrierile la concursul de
mitere în învățămîntul profesio
nal se fac în perioada 1 iunie — 
5 iulie (15—31 august pentru se
siunea a doua și 10—19 septem
brie pentru ucenicie la locul de 
muncă) la sediul fiecărei școli 
sau al centrului stabilit. Candi- 
dații vor face o cerere în care 
vor menționa : numele și prenu
mele, domiciliul, meseria și în
treprinderea pentru care se în
scriu la concurs: cererea va fi 
însoțită de următoarele acte :

a'- ■
ad-

ad-

— Certificat de naștere în 
original și copie (copia se au
tentifică de școală și se păs
trează la dosar iar originalul se 
restituie) ;

— Certificat de absolvire a 
școlii generale de 10 ani sau a- 
deverință de promovare a clasei 
a VlII-a a școlii generale ;

— Fișa medicală completă, 
eliberată de școala generală, 
sau un certificat medical elibe
rat de circumscripția medico- 
sanitară la care candidatul este 
luat în evidență ;

— Buletin de analiza singe
lui și rezultatul examenului ra
diologie efectuate cu cel mult 3 
luni înainte de concurs.

Elevii care se înscriu pentru 
concursul de admitere în licee 
de cultură generală sau de spe
cialitate, urmează să o facă în
tre 1—17 iunie (15—28 august, 
pentru cazul că n-au fost ocu
pate toate locurile și se organi
zează o a doua sesiune). Tot pe 
baza unei cereri (pentru liceele 
de specialitate se va specifica în 
cerere și specialitatea aleasă) 
depusă la secretariatul liceului. 
Cererea va fi însoțită de actele :

— Certificat de naștere, în o- 
riginal și o copie pe care o cer
tifică și o reține liceul;

— Adeverința de 
a clasei a VIII-a a 
rale de 10 ani;

— Act medical
ori la circumscripția 
în care este luat în evi- 
elevul, din care să rezulte 
sănătății sale (dacă în a-

promovare 
școlii gene-

eliberat de
sa-școală 

nitară 
dență 
starea
cest act nu sînt cuprinse buleti
nul de analiza sîngelui și

rezultatul examenului radiologie 
pulmonar atunci ele urmează să 
fie efectuate și anexate separat).

De un dosar asemănător au 
nevoie și absolvenții de liceu care 
candidează în învățămîntul su
perior. Ei au de completat o ce
rere tip în care vor indica facul
tatea și secția la care doresc să 
dea concursul de admitere. La 
cererea de înscriere vor anexa:

— Certificatul de naștere în 
copie legalizată ;

— Diploma de bacalaureat, 
sau diploma echivalentă;

— Certificatul de sănătate 
(„Fișa de control medical a ab
solventului" întocmită de policli
nica teritorială de care aparține 
candidatul).

Fișa de control medical, de
pusă la secretariatele institutelor 
de învățămînt superior va fi ve
rificată de medicii acestora. Can- 
didații care prezintă probleme 
de sănătate în raport cu speci
ficul institutului solicitat vor fi 
invitați, prin afișaj la comisiile 
medicale de specialiști care vor 
funcționa în centrele universi
tare, în perioada de înscriere la 
concurs;

— Trei fotografii tip buletin 
de identitate.

O observație în atenția tuturor 
candidaților la concursurile de 
admitere: cererile nedepuse în 
termen ori neînsoțite de toate 
actele specificate mai sus nu vor 
fi luate în considerare, anulînd 
astfel intenția elevilor respectivi 
de a concura la examenul de ad
mitere.

— Nu atît metodele influen
țează rezultatele concursului, cît 
rezultatul efectiv al calculelor. 
Sînt numeroase cazurile cînd o 
metodă bună duce la un rezul
tat greșit și aceasta nu din vina 
metodei, ci din cauza aceluia 
care nu știe s-o aplice. în fizi
că sau matematică nu este loc 
pentru ambiguități sau interpre
tări ou concluzii diferențiate în 
ceea ce privește rezultatul final.

— Nu. Din practica noastră, 
nu ordinea oontează, ci calita
tea rezolvării, rezultatul. Aș re
comanda candidaților să-și în
ceapă lucrările, după o lectură 
atentă a subiectelor, cu proble
ma considerată ca fiind sigur 
știută. Se întîmplă ca abordînd 
punctele examenului scris un 
candidat să înceapă o problemă, 
să n-o termine, s-o înceapă și pe 
cea de-a doua, să intre în criză 
de timp și să rateze rezolvarea 
din pricina emoției, grabei și 
chiar panicii. De aceea, o pro
blemă rezolvată bine valorează 
mai mult decît trei începute și 
nerezolvate. Cu aceasta ne re
întoarcem la principala noastră 
exigență — calitatea pregătirii.

în condițiile unei valori ridica
te ale acesteia nu se pot întîm- 
pla surprize psihologice.

încă o recomandare pe care 
aș putea-o adresa viitorilor can
didați, este abordarea mai aten
tă a problemelor legate de capi
tole diferențiate din matemati
că și, în special, din fizică.

Cunosoînd faptul că la con
cursul de admitere în Institutul 
Politehnic — București sistemul 
de notare al lucrărilor scrise este 
ceva mai complicat l-am rugat 
pe tovarășul șef de lucrări, ing. 
Gheorghe Anton, secretarul rec
toratului. să ne comunioe cîteva 
amănunte despre această verifi
care a tezelor.

— Fiecare lucrare scrisă se 
corectează în mod independent 
de către 3 cadre didactice, oare 
le și notează. Dacă notele dife
ră la confruntarea pentru ațelași 
subiect și teză cu mai mult de 
plus sau minus un punct, atunci 
lucrarea se corectează de un su- 
pracorector. Numai după aceea 
se face media care se afișează.

— Cînd se organizează comi
siile de examen, cînd știu mem
brii comisiilor pe cine vor tre
bui să examineze ?

— în ziua examenului se face 
o numire aleatorie a membri
lor fieoărei comisii. Deci, mem
brii unei comisii nu-și pot cu
noaște grupele de examinare de
cît în ordinea intrării candidați
lor la examene

— Cine elaborează subiectele 
de examen ?

— Subiectele sînt realizate de 
o comisie formată din șefii de 
catedră din Institut.

CALIN STANCULESCU

tene O. G., ceea ce-ți place nu 
este indicat în condițiile dumita- 
le personale. Respirația e bună, 
dar nu este cazul să fie pusă la 
încercare. Și mai este oboseala, 
emoția unei profesiuni care soli
cită permanent afectivitatea. Eu 
ți-aș propune altceva : să te pre
zinți la filozofie (să zicem la 
Cluj) și apoi, ca licențiat, la sec
ția regie de teatru de 2 ani. Ai 
împăca oarecum cele două pa
siuni și ai ocoli unele neplăceri 
posibile. E cazul să te mai 
dești înainte de a lua o 
tărîre.

gîn-
ho-

jud.Iovancea Maria — lanca.
Olt: Dacă vrei să fii asistentă 
medicală, este necesar liceul, 
căci școala respectivă este post- 
lic.eală. Dar dacă te gîndești să 
te pregătești ca soră medicală, 
asta se poate și cu cele 8 clase 
de școală generală. Prezintă-te la 
una din următoarele școli (căci 
în jud. Olt nu funcționează școli 
profesionale sanitare) : Școala 
profesională sanitară din Turnu 
Severin, 
cea din 
nr. 35.

str. Karl Marx nr. 5 sau 
Ploiești, str. N. Băloescu

Alexandru — Reghin,Dan
jud. Mureș: Vă îndeplinesc do
rința, este vorba de Școala de 
specializare postliceală pentru 
arhitectură și construcții, Bucu
rești, str. Occidentului nr. 10— 
14, sectorul 8. Funoționează aici 
și secția care vă interesează.

Stan Maria — Tg. Neamț, 
jud. Neamț: La școlile profe
sionale respective, atît în ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej cît și la 
Piatra Neamț nu se pregătesc

VIAȚA BATE
LA UȘA

de SEN ALEXANDRU

bine Informată. Este o școală 
profesională sanitară (str. Poet 
Grigore Alexandresou nr. 22).

Ștefania Gumacencu — Gori- 
chioi — jud. Tulcea: Am mai 
răspuns aici unui număr mare de 
corespondenți că nu posedăm 
informații precise despre institu
tele pedagogice de 2 ani care, 
școlarizează în raport cu necesi
tatea. Ar fi mai potrivit să 
scrieți direct Ministerului învă- 
țămîntului. Mă întreb, însă, de 
ce, dacă ați obținut rezultate 
atît de bune în învățămînt, nu 
vă prezentați la Institutul peda
gogic de 3 ani din Constanța, 
care are și secție fără frecvență 
(Bd. V. I. Lenta nr. 124).

laborant ci operatori (pentru fa
bricarea firelor și fibrelor sinte
tice) la Piatra Neamț, a cauciu- 
oului sintetic și maselor plastice 
în orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

Calotă Elena — Movileai, jud. 
Olt: Te poți prezenta, dacă îm
plinești 16 ani, în cursul anu
lui 1971.

Elena Răducanu — Siliștea 
Nouă, jud. Teleorman: Da, se 
află în București, str. Bîrsei nr. 
3, sectorul 4. Se numește Liceul 
industrial pentru industria ușoa
ră și funcționează cu secțiile : 
tricotaje, confecții din textile, fi
nisor produse textile, oonfecții 
de piele și înlocuiri.

Zamfir Tatiana — jud. Vaslui: 
Profesiunea care te interesează 
se învață la Liceul industrial de 
poștă și telecomunicații, Aleea 
Barajului — Bicaz, nr. 9. Dum
neata te prezinți la secția „Ex
ploatarea rețelei poștale și de 
telecomunicații". La școala pro
fesională nu se pregătesc astfel 
de tehnicieni.

H. A. Puești — jud. Vaslui: 
Ți-aș propune Școala profesio
nală, str. N. N. Cisman nr. 18, 
pentru meseria confecționer tri
cotaje sau cea din Bacău, str. 
Libertății nr. 49. pentru mese
riile : filator sau țesător. Aceste 
profesiuni răspund tuturor con
dițiilor puse, inclusiv celei „de 
a munci cu mai multe fete în 
comun". Cu alte cuvinte îți do
resc să devii filatoare sau țesă
toare. Suoces 1

O. G. Bîrsana — jud. Mara
mureș : Ca să fiu demn de în
crederea pe care mi-o arătați, 
trebuie să fiu sincer. Nu, prie-

F. R. — jud. Olt: Sînt de a- 
cord cu dv. că publicarea în 
presă a informațiilor cu privire 
la planurile de școlarizare ale 
școlilor postliceale ar economisi 
multor tineri eforturi inutile. Fi
rește, dacă am fi știut, că la 
Tîrgoviște nu va mai funoționa 
în anul școlar 1971—72 școala 
de specializare postliceală sau 
că la grupul școlar Unirea din 
București nu se primesc decît 
candidați cu domiciliul în Capi
tală, nu v-am mai fi pus pe 
drumuri. Vă rog să ne souzați. 
Nimeni nu ne comunică astfel 
de schimbări și noul îndrumător 
pentru școlile postliceale nu a 
apărut încă.

Diliucă Rodica — Vulcan, 
jud. Hunedoara: Adresele tutu
ror liceelor pedagogice s-a pu
blicat în ziarul nostru de marți 
25 mai 1971. Nu ored că ai ne
voie de stradă și număr ca să 
afli la Botoșani, unde se află 
liceul pedagogic.

CETĂRI HIDRAU-
TEORETICE

CU LIMBI STRĂINE POLITEHNIC

BUCUREȘTI

DE PREDARE

I. MITITELU

LICE INSTITUTUL

CENTRUL DE CERI 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

REȚEAUA LICEELOR

După cum am mai anunțat 
din anul școlar 1971—1972 vor 
începe să funcționeze în Bucu
rești și în țară o serie de licee 
teoretice cu limbi străine de 
predare. In urma definitivării 
acestei noi rețele de școli din 
învățămîntul de cultură gene
rală, Ministerul învățămîntu- 
lui ne comunică unde vor 
funcționa viitoarele licee.

ÎN BUCUREȘTI — Liceul 
nr. 10 (cu limba de predare 
rusă) ; Liceul nr. 15 (cu limba 
de predare spaniolă) ; Liceul

nr. 34 (cu limba de predare 
engleză) ; Liceul nr. 36 (cu 
limba de predare franceză) și 
Liceul nr. 39 (cu limba de 
predare italiană). LA CRAIO
VA — Liceul nr. 3 (cu limba 
de predare franceză). LA IAȘI
— Liceul nr. 6 (cu limba de 
predare germană). LA CLUJ
— Liceul nr. 1 (cu limba de 
predare engleză) și Liceul 
nr. 10 (cu limba de predare 
rusă). La PITEȘTI va func
ționa Liceul cu limbă de pre
dare germană.

în cadrul acestui institut 
funcționează o instalație 
pentru studiul mișcărilor 
cu vîrtej ce apar în dife
rite construcții hidraulice. 
Rezultatele obținute cu 
caracter general au fost 
recomandate pentru pro
iectarea diferitelor lucrări 
hidro tehnioe.

în fotografie, cercetăto
rul principal Costel Iancu 
urmărește influența inten
sității vîrtejului asupra 
formei pîlniei de aer oe 
apare în camerele de as
pirație ale unei stații de 
pompare.



„POPORUL CHINEZ ÎNTlMPINĂ 
CU MARE BUCURIE DELEGAȚIA 

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ A 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA"

în ajunul sosirii Ia Pekin a 
delegației de partid și guverna
mentale române, condusă de to
varășul Nioolae Ceaușescu, agen
ția China Nouă a transmis ur
mătorul comentariu : „Poporul 
chinez întâmpină cu mare bucu
rie delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Consiliului 
de Stat, care face o vizită ofi- 
oială de prietenie în China, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și a 
guvernului Republicii Populare 
Chineze.

în ultimele zile, arată agenția, 
muncitori, țărani, studenți, func
ționari guvernamentali și alte 
categorii ale populației Pekinului, 
plini de entuziasm, fac pregătiri 
active pentru a saluta sosirea 
tovarășilor români. Aclamînd 
prietenia adîncă pentru poporul 
român, muncitorii pregătesc stea
guri și pancarte cu lozinoi de 
bun-venit, repetă cîntece româ
nești, pregătesc spectacole tea
trale, înainte și după programul 
lor de lucru. Studenții pregătesc 
cu entuziasm spectacole teatrale 
și fao buchete de flori. Muncito
rii de la uzina textilă și-au reali
zat sarcina de a imprima steaguri 
românești. Ei au dat dovadă de 
entuziasm revoluționar, lucrînd 
fără întrerupere zi și noapte, 
menționează agenția China Nouă.

Toți muncitorii, țăranii și sol- 
dații-studenți de la Universitatea 
Tsinhua se bucură de apropiata 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți distinși 
oaspeți români, relevă agenția 
China Nouă. Un muncitor-stu- 
dent, venit de la Uzina de ma
șini grele Șanhai, a spus : „Obiș
nuim să primim vizite ale prie
tenilor români în uzina noastră. 
I-am întîmpinat chiar eu pe unii 
dintre ei și am fost profund im
presionat de adînca prietenie 
frățească a poporului român pen
tru ponorul chinez. Vizita în 
China a delegației de partid și 
guvernamentale române, condusă

R. P. CHINEZA. Membrii unui grup de inovatori de la combi
natul metalurgic din Maanshau.

de tovarășul Ceaușescu, va în
tări, desigur, în continuare, prie
tenia revoluționară și cooperarea 
prietenească dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre".

Membrii comunei populare 
„Prietenia chino-română" din 
apropiere de Pekin, au declarat: 
„Delegația de partid și guver
namentală română, care este 
oaspete a Comitetului nostru 
Central și a guvernului nostru, 
este, de asemenea, oaspetele 
nostru. Așteptăm cu entuziasm 
vizita tovarășilor membri ai dele
gației în comuna noastră". Tien 
Teh-șun, secretar al Comitetului 
de partid al brigăzii de produc
ție Yuenkechuang, și-a reamintit 
cu acest prilej de vizita sa în 
România : „Ni s-a făcut o caldă 
primire de către poporul român

și am avut onoarea de a fi pri
miți de către tovarășul Ceaușescu 
în timpul vizitei noastre. Mă 
bucur, așadar, de vestea privind 
apropiata vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române 
în țara noastră".

„Poporul revoluționar din ca
pitala Republicii Populare Chi
neze, sorie agenția China Nouă, 
admiră poporul român pentru 
spiritul său neînfricat de luptă. 
El este fericit de faptul că po
porul român, continuîndu-și 
tradiția revoluționară și bazîn- 
du-se pe eforturi proprii, a reu
șit să depășească neobișnuitele 
calamități naturale care s-au abă
tut asupra țării în cursul anului 
trecut, reușind să obțină impor
tante succese economice".

PUTERNICE ATACURI
ALE PATRIOȚILOR SUO VIETNAMEZI

După ce detașamentele mili
tare ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au bom
bardat cu rachete baza ameri
cană de la Da Nang, alte obiec
tive militare americano-saigo- 
neze au fost atacate de patrioți 
în ultimele 24 de ore. Un pur
tător de cuvînt al comanda
mentului militar de la Saigon a 
declarat că în provincia Hau 
Ghia, în apropierea Saigonului, 
o unitate de geniu americană a 
fost supusă tirului de mortiere 
al patrioților, suferind pierderi 
în oameni și materiale de luptă. 
Pe de altă parte, detașamentele 
Frontului Național de Eliberare 
și-au intensificat acțiunile și în 
nordul țării, în provincia Quang 
Nam, la 20 km sud de baza ae- 
ronavală americană de la Da 
Nang. Un număr de 21 de mi
litari americani au fost scoși 
din luptă. De asemenea, patrio
ții au angajat lupte cu trupele 
saigoneze în regiunea A Shau, 
în apropierea bazei Duong 
Vuong, provocînd importante 
pierderi inamicului.

In ultimele 48 de ore, forțele 
de rezistență populară cambod
giene și-au intensificat presiu
nea pe malul estic al Mekongu- 
lui, la 20 kilometri de Pnom 
Penh, — anunță agențiile de 
presă. Duminică, patrioții au a- 
tacat pozițiile trupelor regimului 
Lon Noi din apropierea locali
tății Prek Tameak, provocînd 
inamicului pierderi în oameni 
și materiale. In cursul luptelor, 
care au continuat mai multe 
ore, bombardiere grele au inter
venit în sprijinul trupelor re
gimului de la Pnom Penh. Alte 
poziții inamice, situate în îm
prejurimile capitalei cambod
giene, au fost bombardate cu 
rachete de către patrioți.

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE TEHNICA „INTORGMAS" 

DE LA MOSCOVA

Kirill Mazurov
a vizitat

standurile
românești

Standurile românești de la Ex
poziția internațională de tehnică 
pentru unitățile comerciale și de 
alimentație publică, „Intoigmaș", 
din parcul Sokolniki, au fost vi
zitate luni de Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a fost înso
țit de alți conducători și specia
liști sovietici. Ei au fost salutați 
de Alexandru Iacob, directorul 
pavilionului românesc, care le-a 
oferit explicații amănunțite. Con
ducătorii sovietici au exprimat a- 
precieri pozitive în legătură cu 
exponatele românești.

ORIENTUL APROPIAT
Incidente in . nordul Iordaniei

Amman și 
al Coman- 
al forțelor 

a-

Oficialitățile de la 
purtătorul de cuvînt 
damentului general 
rezistenței palestiniene au 
nunțat că în zona orașului So
miah din nordul Iordaniei au 
avut loc la 29 mai noi inci
dente între unitățile de fedaini 
și trupele iordaniene. Potrivit 
unui purtător de cuvînt militar 
iordanian, ciocnirile au început 
șîmbătă dimineața, .după , ce un 
vehicul militar guvernamental 
a fost aruncat în aer de către 
o mină plasată de fedaini pe 
drumul ce duce spre Somiah. 
Trei militari iordanieni, între 
care un ofițer superior, au fost 
răniți. în continuare, a arătat 
purtătorul de cuvînt, unitățile 
palestiniene au bombardat cu 
rachete, timp de mai multe ore, 
populația pașnică din nordul 
localității Somiah și trupele ior
daniene aflate pe poziții în a- 
ceastă regiune. Pe de altă parte, 
surse palestiniene au declarat că 
trupele guvernamentale au lan
sat sîmbătă o ofensivă împotri
va bazelor fedainilor din zona

Somiah, la 40 km nord de Am
man, bombardînd pozițiile co
mandourilor și utilizînd obuze 
cu fosfor. Luptele au continuat 
pină seara tîrziu.

A REPRE- 
BANCILOR

CONSFĂTUIRE 
ZENTANȚILOR 
DE COMERȚ EXTERIOR DIN 
UNELE ȚARI SOCIALISTE

• LA TALLIN a avut loc 
zilele acestea o consfătuire 
a reprezentanților băncilor 
de comerț exterior din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
Consfătuirea a fost consa
crată unor probleme ale co
laborării băncilor țărilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colabo
rare și înțelegere reciprocă.

Declarația M.A.E.->

al R.D. Vietnam
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care se arată 
că, între 22 și 27 mai, avioane 
americane, 
„B-52“, au 
Huong Lap, 
ricana de la 
litarizată a 
pra unor localități situate 
nord de paralela 17. La 22, 23, 
24 și 26 mai, aviația americană 
a bombardat și mitraliat teri
toriul provinciei Quang Binh.

Declarația condamnă energic 
aceste acte de război și cere 
Statelor Unite să pună capăt 
definitiv tuturor acțiunilor care 
încalcă suveranitatea și secu
ritatea Republicii Democrate 
Vietnam.

inclusiv de tip 
bombardat satul 

iar artileria ame- 
sud de zona demi- 
deschis focul asu- 

la

SPRIJIN PENTRU NOI
LE PROPUNERI DE 
PACE ALE FRONTULUI 
PATRIOTIC DIN LAOS

pest ta
Operațiunea intimidare"

așe tineri s-au re
fugiat la 
mexicană 
Domingo.
rea, s-ar 
poartă

Proteste in Cub» 
împotriva 

sechestrării 
de către $.11.1 
a opt pescari 

cubanezi
Sechestrarea la 26 mai a 

celor opt pescari cubanezi 
de către autoritățile Statelor 
Unite ale Americii, sub pre
textul că nava pe care se 
aflau pescarii ar fi pătruns 
in apele teritoriale ale 
S.U.A. la 35 mile de Pen
insula Florida, este condam
nată de întregul popor cu
banez, relatează agenția 
Prensa Latina. Tn portul Ha
vana a avut loc un miting 
de masă, la care acțiunile 
provocatoare ale S.U.A. față 
de pescarii cubanezi au fost 
energic denunțate.

Mesagerii Terr ei 
călătoresc spre Marte

Spre Marte călătoresc în prezent trei mesageri ai Terrei — 
stațiile sovietice „Mars-2" și „Mars-3“ și stația americană „Ma- 
riner-9" — care, atunci cînd vor începe să lucreze efectiv în 
preajma lui Marte, vor îmbogăți neîndoielnic cunoștințele 
umane asupra sistemului solar.

Instalată la bordul unei puternice rachete „Atlas-Centaur", 
stația interplanetară americană „Mariner-9“ a fost lansată du
minică seara de pe poligonul de la Cape Kennedy în direcția 
planetei Marte. Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. a declarat 
că „totul pare să funcționeze în bune condiții la bordul stației".

După ce va parcurge un drum de cîteva sute de milioane 
de kilometri, stația americană urmează să înceapă să graviteze, 
în luna noiembrie a acestui an, în jurul planetei Marte. Do
tată cu două camere de televiziune prevăzute să funcționeze 
intre 3 și 12 luni, sonda va scruta în evoluția sa circummar- 
țiană suprafața „Planetei Roșii" pentru a-i descoperi cît mai 
multe din taine și a da, dacă se va dovedi posibil, și un răs
puns la întrebarea mereu actuală : există forme de viață pe 
Marte ?

Unu] din procedeele de bază prin care sonda marțiană va 
încerca să elucideze cît mai bine misterele planetei cercetate 
va consta în dirijarea repetată a camerelor de televiziune asu
pra uneia și aceleiași regiuni Ia intervale de cîte cinci zile.

Președintele Alianței forțelor 
democratice pentru pace din 
Vietnamul de sud, Trinh Binh 
Hao, a trimis un mesaj prințului 
Sufantivong, președintele Comi
tetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos, și lui Kham- 
souk Keola, președintele Comi
tetului unificat al forțelor patrio
tice neutraliste din Laos, în care 
se exprimă sprijinul față de noi
le propuneri de pace ale Fron
tului Patriotic din Laos privind 
rezolvarea problemei laoțiene — 
transmite agenția V.N.A.

• Puternice demonstrații îm
potriva războiului din Vietnam 
au avut loc, in ciuda interdicției 
autorităților, în localitatea ame
ricană Lexington, statul Massa
chusetts. Poliția a arestat 500 de 
persoane, printre care se numără 
mai multe zeci 
războiului din 
monstranții au 
tinue acțiunile 
Boston.

de veterani ai 
Vietnam. De- 

hotarît să con- 
de protest la

Statelor Unite 
obiec- 
a se- 
este a

• POTRIVIT statisticilor ofi
ciale, populația Indiei se ridică 
în prezent la 547 milioane lo
cuitori. Din anul 1961, sporul 
populației a fost de 24,57 Ia sută 
— unul din cei mai mari indici 
de creștere demografică din 
lume,

• Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președinele Cabinetului 
de Miniștri al R P.D. Coreene, a 
primit grupul de compatrioți so
sit in R.P.D. Coreeană la bordul 
vasului care a efectuat prima 
cursă după reluarea operațiuni
lor de repatriere din Japonia.

' • Intervenția 
în Laos urmează să facă 
tul unei ședințe secrete 
natului american. Aceasta 
două ședință secretă hotărîtă de
Senat în ultimii doi ani. Prima 
a avut loc la 15 decembrie 1969 
si s-a încheiat cu aprobarea, cu 
80 de voturi contra 9, a unui a- 
mendament prin care forul le
gislativ a interzis trimiterea de 
forțe militare americane în Laos 
si finanțarea de către Statele 
Unite a forțelor de mercenari 
din Laos.

NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM

învățAmîntol tunisian
Aproape că nu există colț al 

Tunisului din care să nu poți 
observa clădirile moderne ale 
Universității și ale orășelului 
studențesc, situate pe colina 
Belvedere, în imediata apro
piere a unui frumos parc. Con
strucțiile albe, cu mai multe 
etaje — cea mai mare parte ri
dicate în ultimii cîțiva ani — 
căminele studențești, modernele 
laboratoare — stau mărturie a 
preocupărilor permanente ale 
oficialităților tunisiene pe linia 
pregătirii cadrelor necesare rea
lizării proiectelor de ridicare 
continuă a nivelului de dezvol
tare economică, socială și cul
turală a țării. De la Bizerta 
spre Tunis, de aici spre sud 
pjnă în inima fierbinte a deșer
tului, spre Kairuan și Sousse, 
în vest spre Gafsa, în satele 
care altădată erau lipsite aproa
pe în întregime de școli și în
vățători, de centre de cultură, 
unde analfabetismul fusese larg 
răspindit, eforturile depuse în 
ultimii 16 ani pentru dezvolta
rea rurală își arată primele re
zultate. în cursul anului trecut 
cheltuielile destinate dezvoltă
rii învățămîntului au ajuns Ia 
41 000 000 de dinari, reprezen- 
tînd 34,8 la sută din totalul alo
cațiilor bugetare. Pentru anul 
în curs, au fost aprobate sume 
care situează Tunisia, din acest 
punct de vedere, pe unul din 
primele locuri : 40 la sută din 
bugetul național va fi destinat 
finanțării acțiunilor preconizate 
in sectorul învățămînt primar, 
mediu și universitar. într-o pe
rioadă scurtă — doar cinci ani 
— alocațiile pentru educație și 
instrucție s-au dublat.

Agenția P.A.P. transmite 
că Jozef Winiewicz, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Polone, a adre
sat ambasadorului S.U.A. în 
Polonia, Walter J. Stoessel, 
o notă memorială în care se 
exprimă convingerea că, în 
dorința de a lichida înrăută
țirea relațiilor polono-ameri- 
cane, guvernul S.U.A. va 
pune capăt activității postu
lui de radio „Europa Liberă", 
desfășurată în spiritul „răz
boiului rece" și îndreptată 
împotriva Poloniei.

Concomitent, Ștefan Jcdry- 
chowski, ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, a adre
sat omologului său vest- 
german, Walter Scheel, o 
scrisoare in aceeași proble
mă. Ministrul polonez, arată 
agenția P.A.P., subliniază 
răspunderea ce revine guver
nului R.F. a Germanici pen
tru faptul de a permite ca 
un post de radio american să 
emită de pe teritoriul R.F.G., 
să desfășoare o activitate 
dușmănoasă, in special împo
triva Poloniei. Ministrul po
lonez își exprimă speranța că 
guvernul R.F.G. va face uz 
de drepturile sale de stat 
suveran pentru a pune capăt 
activității postului de radio 
străin, care tulbură procesul 
de normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări.

• GUVERNUL AUSTRALIAN 
a dat publicității o listă revi
zuită a mărfurilor care vor pu
tea fi exportate, fără aprobarea 
sa prealabilă, in Republica 
Populară Chineză. Ministrul 
australian al comerțului și in
dustriei, Peter Nixon, a preci
zat că pe această listă figurează 
instalații petroliere, aluminiu, 
numeroase tipuri de echipament 
electric, produse chimice și si
derurgice.

ambasada 
din Santo 
Intîmpla- 
părea, nu 
amprenta 

senzaționalului. Totuși, cei șase 
dornici să-și salveze viețile _ a- 
parțin unei organizații al cărei 
nume are *■----- - ----
„Tineretul democratic și 
comunist". Obiectivele 
ale organizației sînt, în 
exprimate doar de cea de a doua 
parte a titulaturii : anticomunis
mul. Cuvîntul „democratic" are 
rolul ingrat al paravanului. Deci, 
șase membri ai unei organizații 
anticomuniste încearcă să dis
pară din Republica Dominicană, 
țară în care reprimarea forțelor 
de stingă s-a ridicat la princi
piul fundamental al guvernării. 
Cum se explică un asemenea 
gest din partea celor șase ? Toți, 
în afară de unui, au mai puțin 
de 18 ani. Ei au mărturisit zia
riștilor că „Tineretul democra
tic și anticomunist" este o orga
nizație teroristă, una din acele 
grupări de profesioniști ai asasi
natului care răspindește violența 
în mica republică din Caraibe. 
Șeful acestei bande de ucigași 
este... un locotenent de poliție 
dar nu un oarecare locotenent, 
ci chiar „gorila" generalului Pe
rez y Perez, comandantul suprem 
al poliției. Mărturisirea tinerilor 
este semnificativă deoarece in
dică sursele reale ale teroris
mului. Se naște o întrebare : ce 
anume a determinat această 
mărturisire ? Cei șase „tineri 
anticomuniști" își reneagă con
vingerile ? Din răspunsurile lor 
aflăm că intrarea în organizație 
s-a produs sub amenințare. Po
liția i-a acuzat de diverse de
licte imaginare (pe care ei le 
neagă vehement) și le-a oferit 
„iertarea" de teribilele învinuiri 
prin intrarea în „Tineretul anti
comunist". Forțați în acest mod, 
îngroziți de gindul unei posibile 
intemnițări, tinerii au acceptat...

stranii rezonanțe : 
anli- 

exavte 
fond,

de arestări arbitrare, răpiri și 
asasinate politice a depășit pro
porțiile din 1970. Cifrele publi
cate de ziarul EL NACIONAL 
indică faptul că numai in ulti
mele trei luni 190 persoane au 
fost ucise iar alte 30 au dispărut 
fără urmă. Printre victime cei 
mai numeroși sînt tinerii cunos- 
cuți prin atitudinea lor de stin
gă, prin apartenența la grupări 
democratice, patriotice, progre
siste. Studenți, elevi, tineri mun
citori sau țărani veniți în sub
urbiile capitalei spre a găsi o 
slujbă, își pierd viața pentru că 
au îndrăznit să se alăture opo
ziției.

La inceput autoritățile se de-

de... clemente „incontrolabile". 
Pe acești „incontrolabili" îi cu
noaștem...

„Operațiunea intimidare", este 
acompaniată de o vastă manevră 
demagogică menită să creeze im
presia că țara nu cunoaște difi
cultăți. Lucrări publice spectacu
loase (dar de o eficiență discu
tabilă și la costuri exorbitante) 
sînt efectuate intr-un stil ce a- 
mintește de grandomania de
functului dictator Trujillo. Car
tierele populare din Santo Do
mingo sînt amenințate de buldo
zere și tîmăcoape : străzile în
guste pe care patrioții le trans
formă într-un bastion inexpug
nabil cedează locul unor bule-

• Șase tineri din Santo Domingo fac 
mărturisiri •Ucigașii sint slujbași 

ai... poliției • Represiunile împotriva 
tînerjlor democrat]’

In cursul unei convorbiri pe 
care am avut-o Ia Ministerul 
educației naționale, tineretului 
și sporturilor am aflat o serie 
de amănunte privind stadiul ac
tual al invățămintului tunisian.

57 la sută din populația țării 
are sub 20 de ani. înainte de 
dobindirea independenței cea 
mai mare parte a acestor tineri 
nu știau să scrie și să citească, 
nu găseau de lucru. La puțin 
timp după ce Tunisia a pășit pe 
calea dezvoltării independente 
a fost elaborat un plan de 10 
ani. Lipsa construcțiilor șco
lare, a cadrelor de învățători, a 
unor statistici cît mai complete, 
a prognozelor demografice a fă
cut ca planul respectiv să fie 
incomplet. în ciuda unor difi
cultăți — inerente începutului 
— în rețeaua de învățămînt au 
fost cuprinși, în diferiți ani, 
intre 70—85 la sută din totalul 
copiilor de vîrstă școlară. Invă- 
țămintul a devenit gratuit, iar 
circa 80 la sută din elevi sînt 
bursieri. Un accent deosebit s-a 
pus pe dezvoltarea rețelei șco
lare in mediul rural. După 
cîțiva ani, s-a reușit frînarea 
analfabetismului. Incepînd cu 
anul 1970, invățămintul tunisian 
a intrat într-o etapă nouă. Se 
are în vedere, conform ultime
lor orientări, ridicarea pe o 
treaptă superioară, urmărin- 
du-se ameliorarea nivelului e- 
ducației, îmbunătățirea selec
ției, in special pentru școlile 
care cer elevilor cunoștințe 
deosebite. In cursul anului tre
cut erau deja în curs restructu
rări în programa de învăță

mînt, încercîndu-se introduce
rea pe scară mai largă a disci
plinelor tehnice, care să fami
liarizeze copiii încă din școală 
cu noțiuni in strînsă legătură 
cu transformările actuale din 
economia Tunisiei. In paralel, 
în numeroase localități au fost 
create centre de formare pro
fesională (în special pentru ra
murile industriale) și centre de 
muncă civică (pentru agricul
tură). în cadrul acestor centre 
se urmărește pregătirea tineri
lor pentru una sau două din 
numeroasele meserii de care 
economia națională, în plină a- 
firmare, are nevoie.

Un loc aparte în cadrul învă
țămîntului din țara prietenă ÎJ 
ocupă pregătirea cadrelor su
perioare, universitatea Tunis 
deținind locul central. In anul 
universitar 1955—1956 numărul 
studenților era de 600, în 1964 
ajunsese la 4 600, atingînd în ul
timul an universitar cifra de 
10 000. Universitatea grupează 
mai multe facultăți, printre care 
cele de știință, drept, economie, 
medicină. Sub patronajul uni
versității se află, de asemenea, 
institutele de fizică, chimic, 
biologie, tehnică, cercetări u- 
manistice, care la rindul lor 
pregătesc în fiecare an contin
gente tot mai mari de ingineri, 
doctori, profesori etc.

...Am participat, cu un an în 
urmă, la 2 iunie, la festivitățile 
organizate de Ziua tineretului, 
după ce, cu o zi înainte, avuse
seră loc manifestările prilejuite 
de Ziua Victoriei, sărbătoarea 
națională a Tunisiei. Modernul 
stadion olimpic EI Menzah fre-

a Santo Domingo 
nu este un secret 
că teroriștii ce îm- 
pînzesc cu cadavre 
străzile orașului a- 
parțin poliției, că

sîngeroasele lor isprăvi se comit 
cu consimțămîntul „forțelor or- 
dinei". Instalarea unui exponent 
al dreptei — generalul Perez y 
Perez — în fruntea poliției a sti
mulat excesele teroriste. După 
cum relata corespondentul zia
rului LE MONDE, valul actual

clarau incapabile să descopere 
pe făptași. Neputința era singu
rul răspuns la întrebările adre
sate celor puși să asigure ordi
nea. Dar lucrurile s-au clarifi
cat. Opoziția afirmă pe baza u- 
nor date incontestabile că gru
purile teroriste sint nu numai 
dirijate de autorități, ci — mai 
mult — sînt recrutate dintre cei 
8 000 de slujbași ai poliției (5 000 
sint staționați în Santo Domingo 
iar 2 000 aparțin serviciilor se
crete). Asasinii pot fi întilniți la 
cartierul general al poliției de 
la Santo Domingo. Ei nu-și as
cund identitatea, pentru că se 
bucură de o reală imunitate. 
„Părinții persoanelor asasinate 
sau ridicate au recunoscut prin
tre polițiști pe membrii grupu
rilor teroriste" — scria LE 
MONDE. De altfel, cînd ucigașii 
sînt în acțiune poliția le asigură 
protecția necesară : în apropiere 
se găsesc patrule în civil. In 
suburbiile capitalei (dreapta n-a 
uitat că mulțimile din cartierele 
sărace s-au opus cu arma in 
mină infanteriștilor marini tri
miși de Washington și unităților 
de „elită" ale reacțiunii) au fost 
organizate bande special instrui
te pentru a teroriza populația. 
Noaptea, in aceste cartiere nu se 
poate circula : cei ce nu sînt a- 
sasinați ajung in... închisoare. 
Firește, președintele Balagucr 
nu se jenează să afirme că în 
Republica Dominicană domnește 
calmul „cel mai deplin" cu ex
cepția unor tulburări produse

varde largi pe care armata speră 
să le controleze mai ușor.

e țin 
despre 
fate" insă in reali
tate este vorba de 
prosperitatea favo- 
riților regimului. 

Aceștia fac afaceri de mari pro
porții. Totuși, importurile masi
ve creează un dezechilibru pri
mejdios in balanța de plăți a 
țării, ceea ce ar putea să-i creeze 
Iui Balaguer dificultăți cu unii 
din susținătorii săi. Orice re- 
strîngere a importurilor se va 
lovi de opoziția oamenilor de a- 
faceri ce finanțează grupările 
de dreapta. Precaut, Balaguer a 
stimulat armata, oferind mili
tarilor permisiunea de a încasa 
„comisioane" asupra contractelor 
publice. Precauțiile acestea sînt, 
totuși, suficiente pentru ignora
rea unor
70—80 la ___ _ __ . . . ..
muncitoare a capitalei șomează. 
Cei mai mulți dintre șomeri sînt 
tineri. In ultimul deceniu, Sauto 
Domingo și-a dublat populația : 
noii locuitori provin din satele 
din care i-a gonit o mizerie crîn- 
cenă. Juan Bosch vorbind des
pre tragismul existenței maselor 
muncitoare amintea că multi 
n-au nici măcar „un loc unde să 
meargă spre a muri...".

Balaguer mizează pe terorism. 
El speră să înăbușe protestele 
populare încurajind asasinatul. 
Ceea ce dovedește că n-a înțeles 
nimic din lecțiile trecutului...

E. O.

discursuri 
„prosperi-

dramatice realități ? 
sută din populația

mata de tinerețe. Pe fundalul 
melodiilor orientale, cînd mai 
lente, cînd mai ritmate, tineri 
— băieți și fete — executau 
mișcări simbolizind aspecte din 
viața lor de fiecare zi. Ei ex-

★

primau elucvent dorința tine
retului tunisian de a-și mobi
liza forțele pentru edificarea 
Tunisiei moderne.

IOAN TIMOFTE
★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președinte
lui Republicii Tunisiene, HABIB BOUKGUIBA, o telegramă 
în care se spune :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am deo
sebita plăcere să vă adresez, în numele poporului român, 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate 
și fericire pentru Excelența Voastră, de pace și progres po
porului tunisian.

• LA 31 MAI, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al Consiliului 
de Stat, directorul Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R,, 
a făcut o vizită la sediul Sena
tului italian. El a avut o con
vorbire cordială cu Pietro Sec- 
chia, vicepreședinte al Senatu
lui, și Umberto Terraccini, șeful 
grupului senatorial al Partidu
lui Comunist Italian, și a oferit 
în dar bibliotecii Senatului ita
lian un set de cărți românești.

într-o vizită de trei zile în Iu
goslavia, la invitația lui Marko 
Bulț, membru a] Vecei Execu
tive Federale. în cursul șederii 
la Belgrad relatează agenția Ta- 
niug, el va purta convorbiri cu 
privire Ia promovarea colaboră
rii dintre cele două țări în do
meniul transporturilor maritim, 
fluvial, aerian și rutier. O aten
ție deosebită, menționează agen
ția Taniug, va fi acordată exa
minării posibilităților de coope
rare în proiectarea construcției 
de aeroporturi.

ză a fi semnate de Brazilia cu 
alte țări vor stipula perceperea 
unei taxe de 500 dolari pentru 
fiecare licență de pescuit, la 
care se vor adăuga 20 de dolari 
per tona de pește prins.

Reprezentanți ai
15 firme americane 
la Moscova

Acord economic 
ungaro—vest-german
• JOHANN BAPTIST SCHOLL- 

HORN. secretar de stat pentru 
probleme economice ș-i financiare 
al R. F. a Germaniei, care s-a 
aflat în Ungaria cu prilejul Tîr- 
gului internațional de la Buda
pesta, a făcut unui reprezentant 
al agenției MTI o declarație în 
cadrul căreia s-a referit la pro
blemele relațiilor economice din
tre R. F. a Germaniei și R. P. 
Ungară.

Vorbind despre acordul econo
mic pe termen lung ungaro-vest- 
german, Schollhorn a relevat că, 
în cele cîteva luni care s-au 
scurs de la semnarea acestuia, 
s-au obținut rezultate remarcabi
le. Acordul pune relațiile econo
mice dintre cele două țări pe o 
bază temeinică, oficială, care de
pășește cadrul comerțului de tip 
tradițional, acordînd un rol tot 
mai important colaborării indus
triale și tehnico-științifice, a spus 
secretarul de stat vest-german.

John Volpe la Belgrad
• MINISTRUL transporturilor 

al S.U.A., John Volpe, a sosit
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SCURT .

200 mile marine — 
noua limita a apelor 
teritoriale braziliene

_• LA BRASILIA s-a anunțat 
că, incepînd de marți, intră in 
vigoare noua limită de 200 mile 
marine, stabilită pentru apele 
teritoriale braziliene. Potrivit 
unor informații din surse locale, 
acordurile piscicole care urmea-

Reprezentanțij celor 15 firme 
americane constructoare de ma- 
șini-unelte, care au sosit la 
Moscova săptămina trecută, și-au 
inceput programul de lucru cu 
o primire la Ministerul Comer
țului Exterior ai U.R.S.S.. infor
mează agenția TASS. Misiunea 
comercială americană, a cărei 
vizită a fost organizată de Aso
ciația națională a constructori
lor de mașini-unelte, manifestă 
un mare interes pentru desface
rea utilajelor de prelucrare a 
metalelor pe piața sovietică. 
„Apreciem că firmele noastre 
pot face mult pentru a colabora 
cu organizațiile de comerț ex
terior sovietice", a declarat în 
timpul convorbirii de la Minis
terul Comerțului Exterior pre
ședintele asociației, Henry Sharp. 
La rindul său, Ivan Semiceast- 
nov, primul adjunct al ministru
lui comerțului exterior al 
U.R.S.S., și-a exprimat speranța 
că această vizită va contribui Ia 
promovarea relațiilor comerciale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.
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