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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a participat ieri la lucrările Consfătuirii pe țară 

a cadrelor din domeniul științelor sociale
și invățămintului de partid și U. T. C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a participat, miercuri, la lucrările 
Consfătuirii pe țară a cadrelor din domeniul științelor 
sociale și invățămintului de partid și U.T.C.

Consfătuirea, convocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a relevat, o dată mai mult, rolul 
de seamă pe care partidul, secretarul sâu general, il 
conferă științelor sociale și invățămintului de partid și 
U.T.C. in înfăptuirea programului de perfecționare a 
activității politico-ideologice, in nobila operă de for
mare a omului nou, în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat, la 
sosirea in sală, cu îndelungi aplauze, cu însuflețite 
urale și ovații de cei peste 3 000 de participant!. Mi
nute în șir s-a aclamat cu entuziasm „Ceaușescu - 
P.C.R. cei prezenți reafirmîndu-și sentimentele de 
caldă dragoste și stimă, de profundă încredere in 
partid și secretarul sâu general.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in pre
zidiu au luat loc tovarășul Manea Mânescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drâgânescu, 
Janos Fazekas, Ion loniță, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pâțan, Dumitru Popescu, Gheorghe Râdu- 
lescu, Leonte Răutu, losif Uglar, llie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, losif Banc, Ion Coman, Teodor 
Coman, Mihai Dalea, Ion Dincâ, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Constantin Dâscâ- 
lescu, Aurel Duma, precum și membrii Biroului Comi
siei ideologice a C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a reunit, in marea sală a Palatului Re
publicii, membri ai C.C. al P.C.R., secretari pentru pro

blemele de propagandă de Ia comitetele județene de 
partid, cadre didactice, lectori și propagandiști din 
invâțâmintul social-politic de partid și de stat, repre
zentanți ai inspectoratelor școlare județene, cercetă
tori științifici, cadre didactice de la Acodemia de 
partid și de pregătire a cadrelor de conducere de pe 
lingă C.G al P.GR. și de la scofile iwterjudețene de 
partid, cadre de partid si d:n domeonJ ștanțeior soc o » 
din sistemul Ministerelai Apărări Nobonc&e si Maș
terului de Interne, acăristi de partid și de stat

in cuvintul lor, parbopantM au dat o inoho apreoe^e 
contribuției remorcabile a secretorata generat ai parti
dului la initerec si înfăptuirea prograoKdui de perfec
ționare a activității poîibco-ioes og ce, subtaaad rotai 
său decisiv in afirmarea coacepbei revoiabonare pri
vind formarea omului nou. în promovarea spiritafaâ re-

accelerată a societăți noastre pe ceea

voluționar, o prindpifioi mora-et și 
list, in stabilirea căilor laen-te să

și comunismului.
Totodată, ei si-ou manifestat dep&ma odeztane fată 

de politica partidului și statului, satisfocPa si aprobarea 
plenară fată de Programul de măsun pentru op «cerea 
hotârifiior Congresului ol Xl-ea ai P.GR. si a e Con
gresului educației politice și ai cutare sociafiste, io 
domeniul munca ideologice, poiîtice si cu t^rol-educa
tive, program elaborat sub conducerea directă o tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Desfășurată timp de trei zile, in ședințe p-ena-e si 
pe secțiuni, consfătuirea a anofizot, in spirit de maftă 
responsabilitate comunistă, modul cum sînt transpuse 
in viață hotăririie Congresului ai Xl-'ea ai P.GR. in 
domeniul științelor soc a e s* invotomătakn de partid, 
sarcinile ce revin cadrelor didactice, lectorilor si pro-

pagandisbior rn aptica-ea mdkatTor date de secre
tare! general al partidul tovarășul Nicolae Ceausescu, 
la Congresul educației poetice si ai culturii socialiste, 
pmrmd îmbunătățirea rtudtarii si însușirii politicii și 

votaPonară a tineretula taturor oamenilor muncii, 
integrarea depănă a sbmtetar sooaie cu cercetarea și 
practice sooai - poMică.

in acest cadre, s-aa dezbătut nurmeroase propuneri 
prv-nd faunătatMOC sbuctixă și contnutukn predării

reorganizarea ac ti rituri cabănetetar județene pentru 
irfa-olocn'râ Si rrfiar

in nu-aele tuturor celor ce octroaia in frontul larg 
al rti.rt.lor social al bnatum.iMui de partid ți 
U.T.C, partîdpcntii s-au crac at să acționeze ferm, 
neabătut. pentru înlăturarea iosvWor și neajunsurilor 
existente încă in aceste domen i, pentru continua îm
bunătățire a muncii politice, ideologice ți cultural- 
educatre, pentru legarea ei tot mai strinsă cu triata, eu 
oct rtetea practică, cu reairtătile construcției socialiste, 
să contribuie intr-o masară tot moi însemnată la dez- 
•oftarea conștiinței sodoliste a maselor, la imbogâtirea 
o-rrontului lor de cunoaștere și înțelegere, la unirea 
eforturilor tuturor oamsiuior muncii in vederea ridicării 
pe o treaptă superioară a edificiului socialismului in 
România, a creșterii gradului de cirilizație materială ți 
spirituală a intreguiui popor.

in ancMona luaărflar. mtiaipmat cu puternice urale 
s: Mcti a luat cuvintul tmrarâsu NICOLAE CEAUȘESCU.

Cwnntarea secretar- - ge-erol al partidului, urmă
rită cu ceosebt i-teres ți sublir ato in repetate rindurl 
cu vii si i-ae .ngi cp^uze. va fi dată publicității.
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cenței

• Dezbaterea noastră — Dru
murile succesului

• Revista revistelor școlare: 
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O nouă rubrică : 
EXTEMPORAL CIVIC

Ne propunem, solicitând și colaborarea citi* 
torilor noștri, să oferim, in cadrul rubricii „Ex
temporal civic", pe care o inauguram astăzi, 
aspecte din viața complexa de fiecare zi a 
străzii. A străzii care ne situează mereu in 
cele mai diverse relații, ne relevă așa cum 
sîntem, ne indică cum trebuie să fim. Strada 
- această componentă a civilizației - va 
constitui un nou loc de intilnire, pentru a 
dialoga despre bunul mers al propriei noastre 
activități și comportări în societate. Așteptînd 
opinia dumneavoastră, vă înfățișăm in numă
rul de astăzi al ziarului, observațiile unui 
reporter, aflat 24 de ore la km. 0 al Capitalei 
adică în zona centrală a orașului.

(IN PAGINA A III-A)

Bun venit pe pămîntul
României frățești 

tovarășului Edward Gierek,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.I

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită de prietenie, 
tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Tovarășul Ed
ward Gierek s-a 
născut la 6 ia
nuarie 1913, la 
Porabka, voie
vodatul Katowi
ce, într-o fami
lie de mineri. In 
anul 1923, după 
moartea tatălui 
său într-un ac
cident de mină, 
Edward Gierek 
a emigrat, îm
preună cu mama 
sa, în Franța, 
unde, începînd 
de la virsta de 
13 ani, a lucrat 
ca miner. Timp 
de mai mulți 
ani a activat în 
rîndul sindicate
lor franceze 
(C.G.T.). In a- 
nul 1931 a in
trat în rîndurile 
Partidului Co
munist Francez. 
A participat la 
bătăliile de cla
să ale proleta
riatului francez, 
a condus ac
țiuni greviste, a 
luat parte la ac
tivitatea socie
tății muncito
rești pentru cul
tură și educație.

In anul 1934, 
tovarășul Ed
ward Gierek a 
fost arestat în
Franța pentru participarea la 
greva minerilor și expulzat în 
Polonia. în 1937 a emigrat din 
nou. de această dată în Belgia, 
unde a muncit tot ca miner. în 
această țară a desfășurat o in
tensă activitate în rîndurile 
Partidului Comunist Belgian, iar 
in timpul ocupației fasciste a 
Belgiei a participat la mișcarea 
de rezistență antihitleristă.

După terminarea războiului, 
tovarășul Edward Gierek a luat 
parte la organizarea, pe terito
riul belgian, a Uniunii Patrioți- 
lor Polonezi și a Partidului

îndeplinește, în 
decursul anilor, 
un șir întreg 
de munci de 
răspundere. Ac
tivist în ca
drul Comitetu
lui Central al 
partidului, în a- 
nul 1948 tovară
șul E. Gierek a 
fost ales, un an 
mai tîrziu, '•'i- 
cretar al Comi
tetului voievo
dal Katowice al 
Partidului Mun
citoresc Unit 
Polonez.

La cel de-al 
II-lea Congres 
al P.M.U.P. din 
anul 1954, tova
rășul Edward 
Gierek a fost 
ales membru al 
C.C. al P.M.U.P., 
activînd în Co
mitetul Central 
al partidului ca 
șef al secției 
pentru industria 
grea.

în 1956 a fost 
ales secretar al 
C.C. al P.M.U.P., 
iar apoi membru 
al Biroului Po
litic al C.C. al 
P.M.U.P., func
ții pe care le-a 
cumulat, din 
1957 cu cea de 
prim-secretar al

Comitetului voievodal Katowice 
al P.M.U.P. La toate congresele 
următoare a fost reales in Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P.

La 20 decembrie 1970 plenara 
C.C. al P.M.U.P. îl alege prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
înalta funcție de partid în care 
este reales la congresele al VI- 
lea (decembrie 1971) și al VII- 
lea (decembrie 1975) ale 
P.M.U.P.

Tovarășul Edward Gierek este 
membru al Consiliului de Stat,

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 
LA RECENTELE CONSFĂTUIRI DE LUCRU DE LA CC AL P.CR. PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN PROIECTARE Șl CONSTRUCȚII

Forme concrete, eficiente 
ale progresului tehnic

IN CERCETARE

La întrebarea : prin' ce des
coperiri, prin ce soluții și teh
nologii noi contribuiți la redu
cerea consumului de materiale 
pe șantierele de construcții,’ la 
diminuarea pierderilor în ge
neral, cercetătorul principal, 
inginerul Dorin Porumb, de la 
filiala Timișoara a Institutului 
central pentru cercetări, proiec
tări și directivări în construc
ții. are destule răspunsuri pre
gătite pentru că și activitatea 
acestui colectiv s-a intensificat 
și s-a diversificat mult în ulti
mul timp.

— Aș vrea să amintesc în 
primul rind acele tehnologii 
elaborate de noi care vizează 
deopotrivă calitatea lucrărilor 
de investiții, creșterea produc
tivității și implicit reducerea 
cheltuielilor materiale. Printre 
acestea se înscriu cu prioritate 
lucrările grupului de cercetători 
condus de dr. ing. Dan Vasiliu : 
„Controlul calității betoanelor 
în stare proaspătă", metodă 
care reduce de la 28 de zile 
la numai cîteva minute durata 
stabilirii exacte a calității be
toanelor înainte de a fi turnate. 
Avantajele sînt foarte mari. Se 
poate interveni imediat pentru 
schimbarea rețetei, a dozajului 
dacă se constată că sînt ne
corespunzătoare, evitindu-se 
astfel risipa ulterioară, cind în

treaga lucrare trebuie refăcută, 
consolidată. în domeniul con
strucțiilor metalice apoi, am 
pus la punct folosirea profilelor 
cu pereți subțiri care se pre
tează la toate construcțiile me
talice care nu au solicitări prea 
mari. în afara economiei de 
manoperă se realizează și re
ducerea consumului de oțel cu 
10—15 la sută comparativ cu 
construcțiile din profile lami
nate la cald și elemente grele.

Alte două tehnologii, recent 
concepute de I.N.C.E.R.C. Timi
șoara, se referă la sudarea ba
relor groase de oțel beton și 
sudarea prin aluminoteronie. 
Față de metodele clasice, noul 
procedeu oferă avantajul dimi
nuării manoperei cu 50 la sută 
și a materialului cu 30 la sută.

Din păcate însă, continuă in
ginerul Dorin Porumb, -progre
sul tehnic își face cu destulă 
greutate locul, metodele noas
tre nu s-au preluat peste tot 
acolo unde ele se pretează. 
Dincolo de inerția pe care o 
manifestă unii proiectanți și 
constructori in introducerea 
tehnologiilor noi, mai este o 
explicație : execuțiile de con
strucții metalice sînt plătite in 
prezent la tona de confecții, 
deci cu cit se folosesc profile 
mai groase, elemente mai grele, 
cu atit retribuția este mai 
mare. Ceea ce nu este corect. 
Trebuie să se studieze și să se

introducă un sistem de mai 
mare cointeresare, mai eficient, 
in stimularea generalizării pro-

ROMULUS LAL
(Continuare în pap. a Hl-a)

Muncitoresc Polonez. A condus 
activitatea Consiliului Național 
al polonezilor din Belgia, al că
rui președinte a fost timp de 
doi ani.

Reîntors în Polonia, în 1948, 
tovarășul Edward Gierek și-a 
dăruit întreaga energie și pu
tere de muncă uriașei opere de 
renaștere a patriei, de vaste 
transformări politice, economice 
și sociale înfăptuite de popor 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. Militant 
comunist dîrz, cu o bogată ex
periență de luptă revoluționară,

IN PAGINA a 4-a

• ÎNCEPEREA lucrărilor 
DE CONSTRUCȚIE A UNEI 
RAFINĂRII DIN TURCIA - IN 
COOPERARE CU ROMANIA

• „PORTI LA MARE" - 
însemnări de călătorie 
DIN R.D.G.

• UN ARTICOL despre 
LUMINILE Șl TENEBRELE 
ORAȘULUI LAS VEGAS

Cînd trecem 
pe lîngă 

monumente...
0 cerință care se adresează și celor tineri

TOT SATUL — IN CÎMP!
• SATU-MARE: La semănat — foarte bine, 

la recoltat — se impun măsuri urgente !
• GALAȚI: Zile decisive pentru însămînțat,

recoltatul porumbului, strugurilor, 
florii-soarelui cin pagina a iii-aj

Concomitent cu executarea 
celorlalte lucrări de sezon, în 
atenția cooperatorilor din Vi
dele — Teleorman stă și recol
tatul suprafețelor cultivate cu 
masă verde, asigurarea în can
tități suficiente și într-o gamă 
cit mai variată a bazei furajere. 
„Pînă la această oră, ne spune 
președinta cooperativei, tova
rășa Doina Angelescu, am însi- 
lozat o cantitate de fînuri de 
trei ori mai mare decît cea 
planificată. De asemenea, am 
realizat cifra pe care ne-am 
propus-o și în ceea ce privește 
silozul. Dar, pentru ca anima
lele din ferma zootehnică a 
cooperativei să aibă, în timpul 
iernii, hrană suficientă, conti
nuăm să recoltăm furajele ce 
se mai află în cîmp“.

Pe tarlaua numită în limba
jul localnicilor „La înalta ten
siune" a fost semănat, în cul
tură dublă, porumb pentru 
masă verde. Deși recolta nu 
este foarte bună, datorită lipsei 
de precipitații din luna iulie, 
se lucrează neîntrerupt pentru 
ca întreaga producție să ajun
gă în baza furajeră, pentru ca 
pe cîmp să nu rămînă nimic. 
Mecanizatorul Voicu I. Ion și 
cooperatorul Negrea Constan
tin. prezenți în imaginea alătu
rată, au intrat în tarla de la 
primele ore ale dimineții, oda
tă cu răsăritul soarelui, șl lu
crează fără răgaz pînă la lă
sarea întunericului. Remorcă 
după remorcă, încărcate pînă 
la refuz, se îndreaptă spre 
baza furajeră. Vrednicia, spiri
tul gospodăresc, grija pentru 
ca nimic din recoltă să nu se 
piardă, să nu rămînă în cîmp, 
sînt atribute ale responsabili
tății și hotărlrii cu care lucră
torii de la C.A.P. „Flacăra" 
Videle acționează în aceste 
zile pe ogoare.

Fototext: AL. DOBRE 
V. TANASOFF

Monumentele patriei în
corporează în trupul lor pro
funde semnificații. Sînt sim
boluri ale recunoștinței și 
slavei. Monumentele ne 
oferă lecții vii de istorie. 
Cei care le-au ridicat au pus 
în ele credință și suflet și 
«înduri înalte, vrînd să 
logodească cu eternitatea o 
clipă de mare însemnătate 
pentru popor sau pentru is
toria acelor locuri. Dar parcă 
prea des, în goana noastră 
diurnă, trecem pe lîngă mo
numente și nu le pătrundem 
sensul adine; abia dacă le 
descoperim între clădiri și 
copaci, abia dacă avem timp 
să le aruncăm o privire.

In localitatea Bucium din 
marginea Iașilor, înconju
rată de coline dulci cu nes- 
fîrșite holde de viță de vie, 
numai intimplarea a făcut 
să descopăr un asemenea 
monument — simbol al unei 
intense vibrații de patrio
tism.

Monumentul, la prima ve
dere, nu are nimic deosebit 
și pare destul de cunoscut : 
un obelisc de granit. înalt 
de 5—6 metri, în vîrful 
căruia, cu aripile desfăcute 
spre necuprinderi, tronează 
un vultur. Apropiindu-mă, 
însă, de granitul obeliscului, 
am descoperit o mare placă 
de bronz avînd încrustată în 
ea figura unui bătrîn. vete
ran al războiului de inde
pendență din 1877, și figura 
unui soldat român din pri
mul război mondial, echipat 
de luptă. Veteranul ține o 
mină pe cormanul plugului, 
iar cu cealaltă arată solda
tului — demn urmaș al său 
de vitejie — munții împă
duriți din zare, sugestiv con
turați în placa de bronz î 
„Noi am trecut Dunărea și 
ne-am desrobit țara. Voi 
treceți culmile și vă între-

de Dim. Rachici

giți neamul" — citim de
desubtul plăcii. Soldatul și 
atîția alți semeni de-ai lui, din 
Bucium și de pe întreg cu
prinsul țării, au ascultat în
demnul veteranului, mulți 
cu prețul jertfei supreme. 
Monumentul, cum scrie pe 
o altă placă a sa de bronz 
închipuind o carte deschisă 
sub o flamură aplecată în 
semn de recunoștință, a fost 
ridicat pentru a cinsti me
moria ostașilor din Bucium 
căzuți la datorie în războiul 
din 1916—1918, „cari au lup
tat cu vitejie și credință 
pentru întregirea neamului". 
A fost ridicat în 1922, deci, 
la anul, cind poporul nostru 
va aniversa un secol de la 
cucerirea independenței na
ționale, atit de scumpe nouă, 
monumentul din Bucium va 
implini 55 de ani. El a fost 
construit — cum citim pe 
soclu — prin subscripție 
publică locală de un comi
tet din Bucium, de oameni 
care au trăit cu țara, cu 
destinele ei, oameni al căror 
suflet era străbătut de un 
înalt și fierbinte patriotism. 
Monumentul ce l-au ridicat 
e o dovadă Pe o latură a 
obeliscului mai sînt baso- 
reliefate ; o goarnă (care va 
răsuna peste veacuri), o 
baionetă (semn că pe aici 
nu e trecere pentru duș
mani), frunze de laur (ale 
slavei eterne) și frunze de 
stejar (ale tăriei și pereni
tății vieții pe aceste plaiuri).

Cînd trecem pe lîngă mo
numente, să ne oprim cîteva 
momente goana diurnă — 
să ne apropiem de soclul 
lor cu pioșenie, căutind a le 
pătrunde sensul și rostirea 
tăcută. Multe din ele sînt 
Pilde înalte de patriotism, 
multe ne oferă lecții vii de 
istorie.
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2000 de glasuri din 2000 de inimiElevii Liceului „N, Bâlcescu" din Craiova despre școala lorȘcoala 
noastră

1. CE TEA IMPRESIONAT 
DIN ISTORIA DE IERI

A LICEULUI?
2. CE-ȚI PLACE DIN IS

TORIA DE „AII"
A LICEULUI?

3. CUM ÎL DOREȘTI LA 
URMĂTOAREA MARE

ANIVERSARE?

Autoportret
la vîrsta adolescenței

O diriginta și totodatâ profesoară de română Io Liceul „11. Caragiale* din Capitală, le-a 
propus elevilor sâi, din ultima clasă liceală, un extemporal. Tema nu visa o lucrare literară, un per
sonaj din literatură, ci transformarea propriei persoane in subiect de analiză. Elevii erau indemnați 
să-și „încerce condeiul", situindu-se pe ei înșiși in centrul atenției. Temerară intreprindere, vor spu
ne, poate, unii. Da, temerară, dar foarte necesară de realizat. Ne vom da seama de asta din lec
tura citorva extemporale pe care le publicăm in pagină.

într-adevâr o

„Vizitind Liceul „Nicolae Bălcescu", lăcaș de vechi tradiții culturale ale Olteniei și ale în
tregii țări, prima școală românească din Craiova, cinstim generațiile de cărturari și oameni 
luminați care și-au închinat cu pasiune și patriotism viața și opera lor cauzei progresului științei 
și culturii românești, slujitorii aspirațiilor poporului.

De numele acestui vechi edificiu este legată amintirea unor oameni de seamă ca : Nicolae 
Titulescu, Gheorghe Țîțeica, Gogu Constantinescu, Traian Demetrescu și mulți alții.

Apreciem grija și dragostea dascălilor acestui liceu pentru continuarea tradițiilor progresiste 
ale înaintașilor, străduința cu care pregătesc generațiile de viitori constructori ai socialismului și 
comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

înșine

Tn acest liceu, totul _ _____ _____
veche și modernă. Numele generațiilor 
trecute se întîlnesc la fiecare pas cu 

contemporanii, ctitori ai unei ere noi.
Un șir neîntrerupt de dascăli și elevi s-au dăruit șl 

se dăruie unui singur țel : învățătura de carte. M-au 
impresionat figurile ilustre ale înaintașilor mei : 
Maiorescu, Țițeica, Mrazec a căror amintire stăruie 
ca un val subțire pe cuvintele și In inimile noastre. 
(Mirela Mitre, anul II E).

Faptul că numele său este legat de actul Unirii : 
Theodor Aman, format și el pe băncile acestui liceu, 
a imortalizat pe pînză marea horă încinsă aici în ziua 
memorabilă a Unirii, lăsînd-o posterității drept măr
turie pentru a-și aminti mereu de acest act. (Violeta 
Andreescu, an II C).

M-a Impresionat faptul că o seamă de personalități 
afirmate pe plan național, cit și internațional, au fost 
elevi ai acestui liceu.

Faptul că în clasele și pe băncile acestei școli au 
învățat mari personalități ale științei și culturii româ
nești. (Renate Lascu, anul I C).

Ceea ce m-a impresionat au fost eroii care nu 
coborau din paginile manualelor de istorie, ci scriau 
ei înșiși istoria. Ardea viitorul în ochii tineretului. îi 
ardeau tălpile si sfîriia pămîntul sub tălpile lui. Inima 
dădea brinci, mintea punea întrebări. Unde ți-e locul? 
Mintea și inima se puneau parcă pentru întiia dată 

e jocuj meu I (Liana Ionescu, anul

e Istorie. Istoria
Cunoșteam foarte puțin despre liceul nostru îna

inte de a veni aici. Am rămas impresionată de per
sonalitățile care au predat, au învățat aici, contribuind 
la sporirea faimei liceului. (Mihaela Lascăr, anul I C).

Liceul „N.. Bălcescu44 a constituit întotdeauna un 
lăcaș de cultură. Impresionant mi se pare faptul că 
în perioada interbelică a existat în liceul nostru o or
ganizație a Uniunii Tineretului Muncitor care a ac
tivat în ilegalitate, organizație premergătoare puter
nicei organizații U.T.C. existentă astăzi. (Mădălina 
Burghină, anul II C).

Personalitățile de „ieri4* ale liceului.
Din istoria „de ieri“ a liceului m-a impresionat nu

mărul și valoarea oamenilor de geniu recunoscuți pe 
plan național și universal absolvenți ai liceului nos
tru. (Octavia Matei, anul III B).

de acord. Acolo 
I H).

este». faptul că de-a lungul acestei

pline. Are niște profesori minunați, de înaltă pregă
tire profesională și politică. Tuturor le mulțumesc. Iar 
ceea ce m-a impresionat plăcut dintru început a fost 
realismul care domnește în acest liceu. E poate lucrul 
cel mai minunat. (Liana Ionescu, anul I H).

Impresionant este,, faptul că de-a lungul acestei 
lungi existențe liceul,, prin cadrele sale didactice, nu 
a încetat nici o clipă să cultive în tinerii numeroaselor 
generații ce i-au trecut pragul, cele mai pure amin
tiri, cele mai înaintate idei, iar în tot timpul ce a 
urmat evenimentului de la 23 August 1944 a sădit 
fără preget în rîndul elevilor săi dragostea de țară, de 
partid, sentimentul de prețuire față de cuceririle po
porului nostru.

Istoria de azi a liceului este contempora
nă eu tinerețea țării, fiind făurită de 

_ oameni drepți și puternici ai societății 
noi. Trăsătura definitorie a muncii desfășurate este 
avîntul, cutezanța de a ști mai mult, mai bine, de a 
cunoaște tainele .... . •
losul oamenilor.

Transformările __  __ ,__ _______,_______ _____ „
bătrinului lăcaș de învățămînt constituie un „asalt14, 
o explozie spre mai mult, mai bine, mai frumos.

Impresionantă mi se pare realizarea microîntreprin
derii „Hărnicia- și activitatea desfășurată in bune con
diții aid. cu toate greutățile începutului, de care s-au 
izbit harnicii lucrători. (Dragoș Preoteasa, anul II E).

îmi place să aud vorbind despre liceul nostru. îmi 
place renumele pe care și l-a făurit (Mihaela Lascăr, 
anul I C).

Liceul „N. Bălcescu". liceu de tradiție, a doua școală 
de grad mediu din Principate. măreț templu de civi
lizație. este intr-un fel mîndria mea. M-a atras re
numele si tradiția sa. iar odată ce am pătruns aid, 
mi-a oferit o lume plină de bucurii fi satisfacții de-

M-a impresionat faptul că renumele acestui liceu a 
ajuns peste „nouă mări și nouă țări44.

Elevii liceului pot arăta oricînd că sînt demni de a 
prelua valoroasa ștafetă predată de elevii de odini
oară, mari personalități ale științei și culturii româ
nești. Un exemplu : Calculatorul CE 150 realizat la 
secția AMC a microîntreprinderii „Hărnicia44 care 
ilustrează și strînsa corelație între învățătură și mun
ca productivă. (Mădălina Burghină, anul II C).

In primul rînd faima de răsunet național și inter
național pe care o are liceul și în al doilea rînd faptul 
că laboratoarele și cabinetele sînt ca niște nuclee de 
tehnică și știință cuibărite într-o clădire a secolului 
XIX, adică tocmai contrastul între interior și exterior. 
(Renate Lascu, anul I C).

universului și de a le pune In fo-

din timpul nostru, înnoirile aduse

DEZBATEREA >OASTEA

DRUMURILE SUCCESULUI
1. CE ÎNSEAMNĂ A AVEA SUCCES TN VIAT A ?
2. CARE ESTE PREȚUL PE CARE NU L-AȚI PLĂTI, CU NICI UN 

CHIP, CHIAR CU RISCUL DE A NU AVEA SUCCES IN VIAȚA?
1. Succesul în viață cred că 

depinde în egală măsură de per
sonalitatea, de calitățile fiecărui 
individ, cît și de mediul în care 
acesta trăiește și muncește, de 
educația pe care o primește în 
familie, în colectivul din care 
face parte. Cred că poți spune 
că ai avut succes în viață a- 
tunci cînd tu însuți ești mulțu
mit de ceea ce ai făcut, cînd nu 
regreți nici o faptă săvîrșită, 
dar, în același timp, cînd reușita 
ta este confirmată și de apre
cierea valorii tale de către cei 
din jur.

2. Intr-adevăr, pentru a avea 
succes în' viață merită să-ți dă
ruiești întreaga putere de mun
că, să-ți sacrifici tot timpul pe 
care în anii de neuitat ai tine
reții poate l-ai putea petrece și 
altfel, într-un cuvînt, să nu pre
cupețești nici un efort pentru a- 
tingerea scopului ce ți-1 propui. 
Totuși, în realizarea acestui țel 
singurul preț pe care eu nu l-aș 
plăti niciodată ar fi încălcarea 
principiilor de demnitate umană.

1. A avea succes înseamnă a 
face să coincidă intenția de 
a-ți realiza plenar planurile, 
dorință ce înflorește în anii a- 
dolescenței, cu obiectivarea ei 
practică, intr-o sinteză folosi
toare societății.

2. Singurul preț care nu poate 
fi plătit este vinderea mea ca 
personalitate individuală sau 
ca membru al colectivității din 
care fac parte.

ADRIAN MIRON, 
elev, anul IV, Liceul „Gh. Laz&r" 

București

1. întrebările acestea ne sînt 
foarte familiare, practic — a- 
cum dnd ne aCăm pe pragul 
spre adevărata viată — nu ni 
le mai punem propriu-zis. trăim 
cu ele in suf.et. îmi caut îm
plinirea ca om într-o muncă 
făcută cu plăcere, cu dăruire, 
folositoare celor din jur. Iar în 
viata intimă, visez o dragoste 
nu ca-n filme, ci ca-n viată — 
ca a mamei mele. Doresc să-1 
fac fericit pe omul pe care-1 
iubeec. să am doi băieți cărora 
să le dăruiesc tot ce am mai 
bun in Linia mea.

LIVIU IONESCU,
anul III D, Liceul 

„Nicolae Bălcescu", Craiova

2. Din păcate mai sînt tineri 
care ne fac colectivele de ruși
ne, tineri care nu vor să mun
cească, care abandonează școala 
pentru a apuca pe alte căi. ne
corespunzătoare cu aspirațiile ti
nerilor de azi. Acești tineri ris
că să piardă într-un timp scurt 
ceea ce au făurit poate în zile 
și nopți de trudă.

Un om care știe să-și respecte 
un cuvînt dat, un om care nu 
trece ușor peste lucrurile mino
re, dar uneori de importanță 
majoră, care nu face compromi
suri, care nu minte, nu sustrage 
din bunurile societății, care poa
te să meargă cu fruntea sus pe 
stradă, îl pot considera un om 
care are și va avea succes în 
viață !

1. A avea succes în viață în
seamnă a-ți atinge în scurt 
timp țelul propus. Este foarte 
important să te gîndești bine la 
puterile proprii, pe care trebuie 
să te sprijini. Dacă ai încre
dere în tine, în forțele proprii 
dacă știi ce vrei si reușești să 
devii omul potrivit la locul 
potrivit, atunci noțiunea de 
succes poate să devină chiar 
un tel în viață.

La baza succesului e perse
verența. Pentru mine și gene
rația mea cucerirea vieții si a- 
fLarea succesului își găsește 
prima treaptă in reușita profe
sională la locul de producție. 
Este doar începutul și voi în
cerca să fiu perseverentă pen
tru a acoperi cu fapte reale 
noțiunea succesului.

2. Sînt perfect conștientă de 
faptul că pentru a-mi asigura 
succesul în viată trebuie să-mi 
canalizez puterile spre învăță
tura si pregătirea de zi cu zi. 
Vreau sa spun că singurul om 
pe care mă voi bizui voi fi eu 
însumi, chiar cu riscul probabil 
de a admite insuccesul ca re
zultat al lipsei de pregătire- 
N-as putea suporta ideea că 
am reușit, am izbutit datorită 
altcuiva si nu în primul rind 
datorită muncii mele. Desigur, 
în primul rînd căci știu și ce 
înseamnă ceilalți pentru pro
priul meu succes.

2. $tiu ce vreau de la viată 
și muncesc și lupt ca să-mi 
realizez visurile. Dar lupt în 
limitele cinstei și ale demnită
ții. Văd viața ca o competiție 
in câmpul afirmării și voi în
cerca bineînțeles să mă afirm, 
dar numai prin propria mea 
muncă. Dacă îmi voi da seama 
că nu am calitățile necesare 
ca să obțin ceea ce vreau. voi 
ceda locul altuia mai bun. dacă 
dorințele mele vor lovi în in
teresele altuia, voi renunța.

ANCA CÎNDEA,
elevă, anul IV, Liceul real- 

umanist nr. 11 — București

FLORICA ȘOPtRLA,
•nul II A, Liceul mecanic-naval 

Tulcea

ENDI ENACHE, 
elev, anul IV, Liceul „Alexan

dru Sahia" — Oltenița

plnă acum stat, fără îndoială, in-publicate ____________ ____________ , _
punctele de vedere ale unor adolescenți cu 
în dezbatere. Dar, de regulă, răspunsul lor

N. R. Răspunsurile 
teresante, exprimînd 
privire la tema pusă _ ________ „ .... _____ _____ . .
se rezumă la enunțarea principiilor — desigur, nu învățate din 
carte, ci simțite, trăite ; am sintetizat experiențe trăite și aflate. 
Eleva Florica Șopirlă din Tulcea. Încearcă o abatere de la acest 
gen de răspuns exemplificînd — timid, ce-i drept. încercarea am 
dori-o amplificată de ceilalți elevi care ne vor răspunde In con
tinuare. „Ce reprezintă succesul în viață ?“ — răspunsul trebuie 
gindit prin prisma unor succese trăite de elevi și de colegii lor, 
de școala lor, de oamenii pe care-1 cunosc și-1 admiră pentru 
modul în care s-au Înscris, demn, pe traiectoria succesului ade
vărat, ori referindu-se la cel care, dorind succesul cu orice chip, 
s-au abătut de la principiile eticii comuniste. Tot astfel, drumul 
pe care nu l-ar accepta niciodată, chiar eu riscul de a nu avea 
succes tn viață, poate fi mai convingător văzut și urmat, prin 
relevarea unor trasee pe care el și colegii lor le urmează spre 
succes — In cercuri, In ateliere, în laboratoare, la clasă, în tot 
ceea ce fac tn viață.

O asemenea concretețe intenționează să dobindească această 
dezbatere. Așadar, vom primi cu plăcere de la elevi răspunsuri, la 
cele două Întrebări alcătuite șl din portrete ale unor tineri, ale 
unor oameni pe care-i admiră, precum și din însemnări despre 
realizări din viața școlii, a colegilor.

i
I
I
I
I
I j 
j
I

i 
j

I

k

La început veî vedea o tăbliță cu In
scripția :
„Colegiul Nicolae Bălcescu — fondat 
un drum suspendat pe piloni de beton te1826“. Apoi________________ ___________________ _

va duce pină în interiorul unei imense clădiri ca o 
cetate inexpugnabilă, așezată lîngă un local vechi, 
ținut ca într-o vitrină de sticlă.

O forfotă necontenită stăpinește întregul edificiu. 
Se aniversează 200, poate 260 de ani de la înființarea 
liceului și mulți ar vrea să reconstituie trecutul. Cum 
o fi fost prin 1976 sau prin 1926 ?... (Dragoș Preoteasa, 
anul II E).

în anii următori aș dori ca liceul nostru să devină, 
pe lîngă o școală de prestigiu, un adevărat institut 
de cercetare, în care să se promoveze activitatea de 
concepție și creație tehnică a elevilor.

Mai tînăr decit noi și împodobit de tradiții. (Mă- 
dălina Burghină, anul II C).

Probabil câ 
fiecare dintre 
foarte greu sâ 
caracterizeze atît fizic 
cît și moral, mai ales 
ultima parte fiind foar
te grea, ținînd seama 
câ am vrea, fiecare, sâ 
ne privim cu un ochi 
cît mai critic. Dar... 
pentru câ uneori sîn- 
tem mai îngăduitori cu 
noi înșine, uneori chiar 
prea îngăduitori, am 
vrea sâ ne punem în 
lumină doar calitățile 
Iar defectele (și de ce 
să nu recunoaștem câ 
de multe ori n® găsim 
chiar fârâ defecte!) I® 
lăsăm în seama altora. 
Lâsînd la o parte fal
sa modestie, mâ gîn- 
desc câ în primul rînd 
ar trebui sâ ne cerce
tăm părțile negative, 
pentru ca mai apoi, 
dacă avem și de cele 
pozitive, sâ-i lăsăm pe 
alții sâ le vadă. Poate 
câ fiecare dintre 
ne încadrăm într-o 
numită categorie de 
oameni, mai bine 
într-o anumită grupă 
de caractere. Nicioda
tă nu mi-a venit prea 
la îndemînă să mă ca
racterizez, deși am în
cercat de mal multe 
ori. Slnt o fire foarte 
schimbătoare și sub 
masca aproape conti
nuă de optimism se 
poate ascunde și alt
ceva. M-am întrebat de 
multe ori de ce ? Ex-

pentru 
noi este 
se auto- '

noi
a-

zis

plicații poate că ar fi, 
dar nu le găsesc înde
ajuns de satisfăcătoa
re. Poate că cei din jur 
mă găsesc veșnic ve
selă, uneori de ce nu 
aș spune chiar nese
rioasă. Sînt și așa, dar 
poate nimeni nu știe 
cum arăt în realitate. 
De ce nu se știe ? Poa
te pentru că nu am în
cercat să mă destăinui 
nimănui de teamă că 
nu aș fi luată în se
rios. Și mi s-a întîm- 
plat de foarte multe 
ori sâ fiu, nu luatâ în 
rîs, dar întîmpinată cu 
o privire ironică. Poate 
câ, dacă aș spune 
cuiva că mâ duc prin 
parcuri ca să mă dau 
In leagăn, aș fi întîm
pinată cu veșnicul „la 
vîrsta ta ?”. Adică, da
că am 19 ani, mi-e in
terzis a mă considera 
de 5 ? Poate că retră
iesc ceea ce trăiam, 
acum 14 ani, și e ne
maipomenit să te simți 
copil. Dar cui să-i 
spui ? Mamei, dacă îi 
spun, zice că-s prea 
mare, prietenilor - zic 
că am trecut de faza 
„o mie șl una de seri", 
și atunci ? Mi-a plă
cut, și-mi place, muzi
ca, am cîntat la vioa
ră 10 ani și am pus în 
aceasta poate și puțin 
talent, și puțină pasiu
ne, dar mi-am dat sea
ma câ nu aș fi putut 
face față mai tîrziu.

Este
muncă titanică ți nu 
oricine ar putea face 
față. Unii vorbesc cite- 
odată de noroc, dar 
acesta nu se găsește 
la orice colț de stradă, 
de cele mai multe ori 
se creează prin noi în
șine. Am ajuns la o 
vîrstă care se mai nu
mește și de aur sau 
vîrsta împlinirilor. Unii 
dintre noi trecem prin 
ea cu moi multă sau 
mai puțină inconștien
ță. Dacă am ști fiecare 
să trăim orice clipă din 
această vîrstă eu care 
nu ne vom mai întîlni, 
poate că am fi mai 
chibzuiți, dar cum să

poți să te faci înțeles, 
dacă fiecare aleargă 
pentru el însuși, dacă 
numai viitorul 
contează ? Mă 
de multe ori ce este în 
capul fiecăruia și 
mi-ar place să știu ce 
gîndesc și despre 
mine, și despre alții. 
Dar cum să știi dacă 
eu însămi nu mă pot 
face cunoscută ? Dar 
rămîn atîtea și atîtea 
întrebări cărora proba
bil că anii 
dezlegarea 
și, de ce 
vîrsta I

nostru 
întreb

le vor da 
necesară 

nu, chiar

CLOȘCA DOINA 
MIHAELA.

anul IV

E un semn de sărăcie cu
duhul la cei care nu-i
respectă pe cei mai in 

vîrstă sau mai
interesanți.

<

După cum am mai informat, juriul concursului internațional de desene executate de copii, desfășurat'sub auspiciile
U N.E.S.C.O., și avind ca temă „Veneția și salvarea ei", a decernat elevei Adriana Moisin, in vîrstă de 12 ani, premiul 
tntii. In fotografie, lucrarea pentru cart Adrianei Moisin i s-a acordat premiul.

Foto : U.N.E.S.C.O.

Mi-ar place sâ încep 
eu partea mea bună, 
însă am să încep cu 
partea rea, ca să scap 
de-o grijă. Intîî că 
sînt leneș. Adică une
ori simt că nu-mi pla
ce să fac treburi pe 
care ar trebui să le 
fac, așa cum ar trebui 
să le facă toți cei de 
vîrsta mea. Lucruri 
frumoase, folositoare, 
înteresante etc. Dacă 
„trebuie", nu ie fac, 
sau le fac greu. 
Nu le duc pînă la 
capăt, las pe mii- 
ne. Acest defect e 
cumplit, și-mi aduce o 
mulțime de necazuri. 
Mi-am promis de mul
te ori să scap, sâ în
cerc altfel, dar am lă
sat mereu pe mîine.

Alt necaz al meu 
este că sînt timîd. Ti
miditatea sub toate 
aspectele ei. Nu în
drăznesc să cer restul 
sau lămuriri, sau „voie 
pîn-afară" ete. Nu am 
puterea, în mine, 
spun ce părere 
dar nici să spun 
n-am nici o părere. 
Nu pot sâ mă explic, 
nu îndrăznesc să judec 
pe alții (asta cîteoda- 
tâ e bine și frumos, 
dar In zilele 
multe din 
Impuse de 
sau chiar 
au câzut).

Cred câ 
deauna sigur câ e bine 
ce fac, mi-e greu 
mâ hotărăsc. Și 
multe ori hotărăsc re
pede, încrezător în pu
terile mele șî cad rău, 
însă am puterea să mă 
ridic. Nimic nu mi se 
pare mai urît decit sâ 
vadă lumea unde șl 
cît te doare.

Am văzut câ pot 
să judec și să așez 
cîteva picturi, sau au
tori, sau cariere, 
frunze de toamnă în
tr-o scară destul 
apropiată de cea una
nim acceptată, pe ea- 
re eu n-o cunosc. Am 
văzut câ nu pot su-

sâ 
am,

că

noastre 
obstacolele 
bunul simț 

de politețe

nu slnt tot-

sâ 
de

sau

de

porta să lovesc pe ci
neva, oricine ar fi el, 
otita timp cit îmi păs
trez luciditatea, 
oamenii, de 
vîrstă, sînt pe dru
mul ce urcă și eu 
încerc să nu-i stînje- 
nesc pe cei din spate
le meu, și să-mi fe
resc drumul de cei din 
față. Nu pentru eă 
m-aș teme, dar vreau 
să-mi fie drumul liber, 
să nu ajung pe ni
meni, să nu întreb pe 
nimeni, să nu m-ajute 
nimeni sau sâ nu 
stingheresc pe nimeni. 
Mama spune că eu 
sînt o comoară la casa 
ei, că o ajut în casă, 
că nu-i răspund obraz
nic ;
semn de sărăcie 
duhul la cel care nu-i 
respectă pe cei mai în 
vîrstă sau mal intere
sanți (chiar dintre 
legi) decit el.

Mi-ar place să 
sesc un învățat, 
maestru, staroste 
breaslă, și sâ-i fiu 
cipol. Un discipol în
vață de la învățătorul 
lui întîi ceea ce știe 
acela mai bine : cum 
să se miște în lume, 
cum să aibă grijă de 
el însuși, urmînd e- 
xemplul dascălului, fă
ră să-l ia drept model 
fix. Un dascăl, unul 
singur, nu mai mulți, 
mi-ar șlefui bunul simț,’ 
gustul, manierele, a- 
cestea sînt lucruri care 
nu se învață din ma
nual. Cred că sînt încă 
la vîrsta cînd aș putea 
face așa ceva.

Un copil este ca un 
material neprelucrat și 
depinde de dascăl 
dacă reușește să facă 
ceva bun din el. Copi
lul aduce doar calibrul 
materialului : o bilă de 
lemn poate fi 
drept o 
dacă e 
de un 
dar sub 
ternicâ,

VLAD CANDEA
anul IV

Toți 
orice

cred câ e un
eu

co-

flfi- 
un 
de 

dis-

luatâ 
bila de fildeș, 
bine șlefuita 

meșter isteț, 
o lovitura pu- 
lemnul crapă.

Cum (dar și cit) scriem
Ce ziceți, un lacăt e 

un lacăt, un obiect ca 
oricare altul, un obiect 
care nu-ți trezește nici 
un gind măreț sau 
deosebit... Totuși... Ce 
frumos poate fi un la
căt, dacă l-ai realizat 
cu miinile tale, dacă 
pentru el ți-ai șters 
broboanele de sudoare 
de pe frunte și ai of
tat bucuros". Cuvintele 
sună just, acest „oftat 
bucuros", cade atît de 
corect și la locul lui, 
îneft nu am nici o sus
piciune față de senti
mentul surprins cu 
deplină naturalețe de 
acest elev Dorel Bălu- 
ță, aflat in trecutul an 
școlar în anul IIH al 
Liceului „N. Bălcescu" 
din Craiova 
rid" nr. 21, 
pag. 76). Cînd 
le sună just e 
sentimentul e 
adevărat și adine. Cind 
sentimentul e falș, 
cînd gindul e minci
nos, rareori omul gă
sește cuvintele natu
rale. Ceva trebuie să 
scirțîie, o încheietură 
de frază, o balama de 
adjectiv, un verb prost 
bătut într-o idee. Dar 
aici, pină și acest la
căt pe care au căzut 
xMi elevului-mun-

(„Licu- 
anul 8, 

cuvinte- 
semn că 

curat.

citor, strălucește fru
mos și plin. Lacătul a- 
cesta e perfect găsit, 
blînda-i modestie este 
exact ce trebuia pen
tru a pune în valoare, 
cu discreția cuvenită, 
un sentiment esențial 
care cere nu cuvinte 
mari, ci doar naturale. 
Cunosc, cuvintele na
turale nu se găsec în 
fiecare zi.

La două degete de 
textul lui Dorel Bălu-

uzini, cînd mama din 
ochii pruncului îi va 
duce la bune plăcinte 
calde mirosind a basm 
și iubire".,. De acord, o 
plăcintă foarte bună 
poate fi ■ o minune, 
poate chiar să miroasă 
„a basm și iubire", fie, 
totuși fraza e prea în
flăcărată și miroase, 
nu a drob in spinare, 
mălăieș în călcăieș — 
cum descrie in trei se
cunde divine Creangă

ti.

despre muncă? Scrisoarea sâptâmînii

semnul unui entuziasm 
care Jnalță munca 
pină la iubire", după 
expresia lui Simion 
Mehedinți, preluată in
spirat de Alecu Nico- 
lae din anul IV B, 
este totuși cel mai 
consistent, comparativ 
cu al celorlalte reviste 
citite de noi. Aici exis
tă cel puțin o intenție, 
fie ea mai puțin a- 
nalitică, mai mult ex
pozitivă și lirică, atin-

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
__________________________________ ~ —

ță. pe aceeași pagină, 
Camelia Constantines
cu (anul III G) scrie 
despre atelierele de țe- 
sătorie și patise
rie ale microîntreprin
derii școlare, „Hărni
cia", de care, din cite 
înțelegem, elevii se 
simt extrem de ata
șați : „Aici unde mi
roase a plăcintă și a 
foame (o foame sfin- 
tă de mai bine), aici 
unde tremură firele 
conturbind visul moa
le (n.n.: ! ?), aici este 
poarta dinspre mîine 
cind mama cu ochi de 
țară ne va zimbi în

de Radu Cosașu
mamele bune care a- 
duc mincare iezilor — 
ci a literatură foarte 
căutată în care e greu 
să găsești acel oftat 
bucuros al unui sen
timent fundamental, 
cum este acesta al 
muncii.

Dar, sincer vorbind, 
spațiul acordat de re
vista craioveană aces
tei probleme (la cele 
două însemnări se a- 
daugă o amplă și bine
venită trecere in re
vistă a activității ele
vilor în producție, sub

gînd unele accente vi
brante — ca cel citat 
în primul rînd —, în 
mai multe reviste, în
să, truda elevilor, edu
cația lor in procesul 
muncii, problemele 
proaspete, nu o dată 
complicate, subtile, 
chemînd la o pedago
gie nuanțată, modifi- 
cînd fără îndoială com
portamente, atitudini, 
psihologii, sînt ignora
te sau expediate in ar
ticole fără importanță, 
în comparații conven
ționale, scrise intr-o 
stare supranaturală de 
extaz, care nu vede în

muncă decit un cîntec 
neîntrerupt, iar în ate
liere un zimbet conti
nuu... Nimic dificil, ni
mic aspru, nimic rea
list. Totul „miroase a 
basm și iubire", totul 
respiră o atmosferă le
jeră, ca și cum am ple
ca într-o croazieră — 
la urma urmei, aseme
nea drăguțe exerciții 
de stil prea jucăușe, — 
cind nu sînt extrem 
de aride ca „Educația 
prin muncă și pentru 
muncă", apărut in re
vista Liceului nr. 43 
nr. 6—7, 1976, — pe 
marginea unui proces 
âtUt de serios, nu înal
ță deloc munca pină la 
iubire, ci o diminuează 
la nivelul unui șlagăr 
frivol.

CORESPONDENTA :

Prof. P. Dima, Li
ceul „Unirea14 Focșani. 
Vă mulțumim pentru 
bunele aprecieri la a- 
dresa rubricii și ne 
vom munci să facem 
din ea — precum do
riți — „o tribună a 
schimbului de expe
riență" intre revis
tele școlare. Revistei 
noastre" dragi, mult 
succes în noul an șco
lar !
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„Noi, în campania
de toamnă"

Dragă redacție, printre principalele tiare pe care le citesc zil
nic pot aminti și ziarul „Scinieia tineretului*4. Consider necesar 
să menționez faptul că nu toate ziarele și revistele îmi plac 
mult, ca acest ziar. Pot găsi în cuprinsul celor patru pagini di
ferite fapte, probleme de viață, de educație și multe altele. Dar 
dintre toate rubricile, cea care-mi place mai mult este rubrica 
dedicată elevului. îmi plac relatările elevilor din țară privind 
campania de toamnă din acest an. La rubrica „Noi, în campa
nia de toamnă44 am și eu de spus ceva.

Menționez, în primul rind, faptul că la Liceul din Bălcești se 
desfășoară o activitate susținută a elevilor pentru recoltarea 
sfeclei furajere.

Nu la mulți kilometri de unde noi locuim se află localitatea 
Laloșu. Deoarece aici se dispune de mari cantități de sfeclă, to
varășul director al C.A.P.-ului ne-a cerut ajutor. Drept răspuns 
la chemare, elevii anului II A și B, III A și B, au luat parte 
la recoltatul sfeclei, începind cu ziua de 21 septembrie a.c. In 
prezent avem recoltată o mare suprafață de sfeclă. Sfecla se 
smulge cu mina, din pămint, iar după aceea se selecționează 
In două părți : sfeclă și frunze. Aici, Ia această lucrare, de recol
tare a sfeclei, Iau parte numai elevii amintiți mai înainte. Restul 
elevilor, din anul I, participă la strinsul merelor, la Tetoiu.

ION STANCA,
elev, anul III A, Liceul din Bălcești, județul Vilcea

Pagină redactată 
de LUCREȚIA LUSTIG



CAMPANIA ĂCMCOLA DE TOAMNĂ

TOATE FORȚELE SATULUI PREZENTE 
LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE SEZON

Festivalul cinteculul ostășesc 
„TE APĂR Șl TE ClNT, PATRIA MEA" 

la a lll-a ediție

TELEGRAME

• GALAȚI

Forme

TOTUȘI, SE PUTUȘI MAI BINE!

24 DE ORE LA KM. O 
AL CAPITALEI



„Soînteia 

tineretului'

Sărbătoarea Republicii Democrate Germane
Tocmitul N1COLAE CEAUSESCU, general al rartldulul Comunlal Romii aedlnlele Republicii Socialiste România.

• ȘTIRI • NOTE • CO

MENTARII • ȘTIRI • NO

TE • COMENTARII

Las Vegas 
lumini și tenebre

mim arllvliuil eco-

40 362

Lovitură de stat în Tailanda Pentru instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale

La Conferința anuala a F.M.I. si B.l.R.D.

Merra

SCURTA CRONICA A EVENIMENTELOR

Bun venit tovarășului Edward Gierek!

Liban: Franța dispusa 

să ajute la găsirea

în Adunarea Generală

UJ ÎNCEPUT LUCRĂRILE H RAFINARU 
mTOLH CENTRALĂ* DL U KIRIkKUE

întrevederi ale 

ministrului român 

de externe la O.N.U.


