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Tovarășul Nicolae, Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, vineri* 
după-amiază. delegația de pri
mari din California, aflată in 
vizită in țara noastră.

La primire au participat to
varășii Ștefan Voitec. . Ion 
Dincă. Iosif Uglar, Ștefan An
drei și Silviu Curticeanu. 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

A fost de față Harry G. Bar
nes jr.. ambasadorul S.U.A. la 
București.

în numele oaspeților. Fred 
Guido. președintele' Asociației 
orașelor din California, a ex
primat sentimentele lor de gra-

titudine pentru onoarea de a fi 
primiți de șeful statului ro
mân. pentru posibilitatea ofe
rită de a cunoaște din realită
țile României contemporane, 
din activitatea organelor locale 
ale puterii de stal. El a subli
niat că membrii delegației pă
răsesc țara noastră cu impresii 
deosebite despre cele văzute în 
timpul vizitei. despre intilni- 
rile și convorbirile avute, pre
cum și atmosfera cordială in 
care s-a desfășurat șederea lor 
in România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a evocat cu plăcere vizitele 
făcute în S.U.A.. întîlnirîle cu 
locuitorii Statelor Unite, in-

clusiv ai Californiei, și a apre
ciat evoluția pozitivă a relații
lor româho-ămericane, 
nifestindu-și încrederea 
raporturile, dintre cele 
state se vor lărgi in continuare 

ambelor popoare, 
înțelegerii inteț-na-

ma
tă 

două

in interesul 
al păcii și 
ț.ionale. S-a subliniat importan
ța contactelor și legăturilor 
directe dintre municipalitățile, 
așezările umane din cele două 
țări in extinderea ariei 'de coo
perare pe multiple planuri din
tre România și S.U.A.. in mai. 
buna cunoaștere reciprocă. în 
adincirea prieteniei dintre po
poarele român și nord-ame- 
rican. . \ .

Răspunzînd indicațiilor secretarului general al partidului

URGENTAREA RITMULUI CHIAR ȘI OȚELUL
DE LUCRU SI ECONOMISIREA

7
ÎMBĂTRÎNEȘTE,

MATERIALELOR, OBIECTIVE PERMANENTE DAR NICIODATĂ

ALE ACTIVITĂȚII CONSTRUCTORILOR
La volumul foarte mare de lucrări pe care le 

execută in fiecare an constructorii de locuințe 
din Capitală orice inovație, orice inițiativă me
nită să determine o reducere a consumurilor 
specifice de materiale se concretizează in final 
în valori de milioane de lei economii, care, 
apoi vor fi investite in construcția unui număr 
suplimentar de apartamente. Iată de ce indi
cațiile secretarului general al partidului la con-

700 de constructori dintre care
4S de tehnicieni și ingineri lu
crează intens, mulți dintre ei 
sint organizați pe două schim
buri. pentru a beneficia din 
plin de timpul favorabil, pen
tru a-și respecta angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă.

— Datorită lipsei de zidari, 
ne spune Ilie Manole, șeful 
echipei care execută scara 3 de 
la blocul 38. înregistrăm o ră- 
minere in urmă de aproape o 
lună de zile. Pentru a recupera

CEI CARE-L
sfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. și cu 
prilejul vizitelor de lucru pe șantierele de con
strucții de locuințe din Capitală au fost deosebit 
de stimulatoare pentru toți lucrătorii din acest 
domeniu : cercetători, proiectanți și construc
tori. într-un timp destul de scurt eu fost des
coperite și puse in aplicare numeroase soluții 
tehnice și de 
prețul de cost

organizare care reduc simțitor 
pe un apartament.

PLĂMĂDESC
IN PAGINA A III-A. REPORTAJUL NOSTRU DE PE 
PLATFORMA SIDERURGICA GALATI, DESPRE „O 
FAMILIE TINARA, MUNCITOREASCA, O FAMILIE A 
SPIRITULUI REVOLUȚIONAR"

Sintem pe șantierul 
bulevardele „1 Mai“ și 
lescu“. unul dintre 
importante 
din Capitală, 
citeva mii de apartamente pla
nificate pe aceste două artere 
moderne a fost încredințată 
șantierului numărul 3 din ca
drul noii întreprinderi de con
strucții și montaje numărul 7. 
Acum sint în lucru peste 700 
de apartamente. Deja, pină în 
prezent au fost predate bene
ficiarilor. din planul ^pe ace-t 
an. 236 de apartament^ iar alte 
194 vor fi repartizate în cursul 
lunii . decembrie. Mai bine de

cele 
puncte de 

Execuția

de pe 
„Titu- 

mai 
lucru 
celor

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a
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Veniti, prieteni, să cintați cu mine 
și sărutafi cu sufletul cimpia ! 
Cine slăvește tricolorul ei 
sau fiii ei, slăvește România !

Sîntem datori cu ființa, României. 
Sîntem datori cu-o viată-acestui neam. 
Veniti, slăviți culorile cîmpiei 
și merele ce luminează-n ram !

Veniti. prieteni, iarăși lingă mine 
spre a vorbi despre culori frumos ! 
Veniti, prieteni, iarăși lingă mine 
spre a cînta despre culori duios !

Sintem datori cu cintecul acesta 
eroilor ce ne-nfloresc cimpia. 
Cîntati culorile fundamentale, 
ce le-ocrotește-n steagu-i România !
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Brigăzile tineretului în bătălia recoltei

TOATE FORȚELE SATULUI PE CI MP
PENTRU CULESUL ULTIMELOR

SUPRAFEȚE CU PORUMB
IN PAGINA A III-A
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Fotografii de VASJLE RANGA

• Vaslui: Noile formații există 
din momentul cînd sînt gata să 
se prezinte în fața publicului

• La „Electronica" : Un colocviu 
artistic desfășurat sub semnul 
unității de ideal și pasiune 

în pagina a 4-a

întrebare pe adresa colectivului unui internat

Cine ne face
AUTOGOSPODĂRIREA?

în plin centrul municipiului 
Cluj-Napoca exișță un internat 
al Liceului industrial de ali
mentație publică, locuit de pes
te 300 de eleve. Fiind-’Amplasat, 
așa cum am spus, in inima ora
șului. ar putea, fi lesne vizitat 
de diriginți. de uiți factori cu 
munci de răspundere in activi
tatea educat ivă.": Dar. tot ati't 
de ușor a putut fi vizitat inter
natul și de noi. Iată constată
rile, contrasting izbitor eu rea
litățile din majoritatea covîrși- 
toare a internatelor școlare din 
municipiu, care sint bine gos
podărite. oferind un cadru pro
pice desfășurării vieții interne 
de cămin, inclusiv prin prisma 
activităților cultural-educative 
și artistice. Să lăsăm faptele să 

mai bine zis, 
fi trebuit să

vorbească sau, 
golurile unde ar 
se afle faptele :

La intrarea în 
timpină un șir de 
pline ochi cu tot 
turi și de gunoaie, care așteap
tă și tot așteaptă mașinile salu
brității. Urcăm la etaj pe niște 
trepte de beton, atenți să nu 
scăpăm cumva piciorul prin 
niște spărturi urite care duc 
undeva la subsol. Trecem prin
tre două coloane de dulapuri 
metalice înșiruite de-o parte și 
de alta a holului — dulapuri 
dc pc care jumătate din vopsea

curte ne în- 
cutii metalice 
felul de reș

s-a cojit de mult, dulapuri cu 
inscripții-de tot felul, in creion, 
pix sau vopsea, dulapuri de pe 
care n-au fost, dezlipite nici 
măcar etichetele jerpelite lăsa
te de promoțiile trecute, adu
nate într-un fel de expoziție a 
nepăsării și dezorganizării, a 
lipsei de grijă și de bun simț. 
Parchetul din camere are cu
loarea pămințului. in multe 
locuri gunoiul e p,itit prin col
țuri. dezordinea e aptoape ge
nerală. lucrurile sint vraiște ; 
in camera 49. de pildă, ca să 
poți alege o pereche de încăl
țări din mormanul de pantofi 
aflat cît mai la vedere, ai ne
voie ori de un noroc formida
bil. ori de un aparat compute
rizat. „Baia de sus“. cum e 
supranumită una dintre cele 3 
băi. are dușurile defecte și nu 
poate fi folosită, pe pereții ca
merelor nu se află absolut nici 
un tablou și nici un . . .
dealtfel aici nu poate fi văzut 
nici măcar un singur " 
cu flori, deși căminul e locuit 
de fete. Căutăm o gazetă de 
perete. Nu există nici așa ceva!

Elena Morar, elevă in anul 
IV. membră în comitetul de că
min care, deși ales la începutul

DRAGOMIR HOROMNEA

ANCHETA*

XlNTEII

ștergar,

ghiveci

(Continuate în pag. a V-a)

O zonă umană întinsă. O vîr
stă deschisă către nou, avidă de 
cunoaștere și împlinire, Și, mai 
presus de orice, dorința de miș
care nestăpinită, plină de far
mec și de spontaneitate.

Copiii de
Ci ți or 

poate...
Aflați la .

trebui. nu numai să zburde pe 
terenurile de sport, cu sau fără 
minge, ci, mai mult, să fie ini- 
țiați, de către oameni' pricepuți, 
in primele taine ale unor spor
turi, care pot fi adaptate puteri
lor, aptitudinilor și cunoștințelor 
lor. ~ l

La vîrsta- jocului, copiii însă 
sînt crescuți „îh sere" care se

vîrstă preșcolară ! 
fi ? Sute de mii.

vîrsta jocului, el ar

Fotografia de GHEORGHE CUCU

MUZEUL 
tribună a educației

Calea Victoriei nr. 12. In 
acest loc privirile alunecă pe 
impunătoarele coloane ale pa
latului in a cărui incintă mo
numentală se găsește Muzeul 
național de istorie al R.S. Româ
nia. Aici sint expuse cunoașterii 
publice tezaurul de, mărturii dăl
tuite de poporul nostru în răs
timpul existentei sale milenare, 
documentele strădaniei creatoare 
din care s-au plămădit cultura și 
civilizația românească. Din 
piatră sau fier, ceramică sau 
sticlă.. din lut sau pergament, 
aur sau argint, unelte de mun
că. vase, veștminte, arme, mo
nezi. scrisori, bijuterii, opere 
de artă ne vorbesc într-un lim
baj de netăgăduit despre ceea 
ce am fost, sintem și prin 
aceasta deschid o largă fereas
tră spre viitorul pe care il 
făurim. Exponatele muzeului 
alcătuiesc o vibrantă lecție vie 
despre istoria țării oferind cu
noașterii vizitatorului certitu
dinea miilor de argumente. In. 
această atmosferă dominată de 
sentimentul dui'abiiității. și al 
cunoașterii de sine stăm de 
vorbă cu gazda noastră, direc
torul muzeului, prof. dr. Flo
rian Georgescu.

— Educația patriotică ocupă 
un loc bine definit in procesul 
formării tinerei generații în spi
ritul convingerilor comuniste, al 
conștiinței revoluționare. In 
rînciul factorilor educativi care 
concură la îndeplinirea acestui 
important obiectiv, muzeului de 
istorie ii revin responsabilități 
deosebite. Cum vă îndepliniți 
această atribuție de onoare ?

— Primul lucru pe care aș 
dori să-l subliniez -de la bun 
început 'este acela că muzeul 
de istorie nu înseamnă, nu 
poate însemna o arhivă a tre
cutului, ci un demers docu
mentat. de înaltă ținută științi
fică. asupra conștiinței prezen
tului. Formele specifice pe care 
le folosim vizează nemijlocit

Convorbire cu prof. dr. 
Florian Georgescu, 

directorul Muzeului național 
de istorie al R. ,S. România

prezentul. condiția de viată 
impusă de înfăptuirea obiecti
velor edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și, în acest cadru, a omului 
nou. Activizarea instituției in 
sensul prevederilor cuprinse in 
Programul de măsuri se con
centrează tocmai asupra sarci
nii formării conștiinței politice' 
și morale a tinerilor, a tuturor 
cetățenilor patriei. într-un fel, 
față de cărțile de istorie, mu
zeul cu acest profil are un plus 
de îndatoriri, intrucit poate ' să 
asigure însușirii de cunoștințe. 
un contact mai viu, mai direct 
cu istoria, element care, după 
cum se știe, joacă un rol ex
trem de important în gradul.de 
asimilare și înțelegere corectă 
a informațiilor transmise. Con-

sider, așadar. că principalul
comandament al activității
noastre viitoare este acela- al 
ilustrării mai pregnante a sem
nificațiilor politice actualp spe- ■ 
crfice documentelor muzeistice, 
al conectării mesajului lor. la 
activitatea practică a tinerilor, 
la imperativele concrete , ale 
formării personalității, lor..

— Mesajul pe care trebuie 
să-l transmiteți publicului pre
supune și afirmarea concepției 
materialist-dialecticc și isto
rice în cadrul educației desfă
șurate de muzeu. Cum cotiiri- 
buiți la formarea concepției 
despre lume și viață a tinerilor, 
la asimilarea principiilor filo
zofice marxiste de înțelegere a 
proceselor istorice ?

— Noi trebuie să aducem/ in 
fața tinerilor imaginea' istorici 

- naționale ca' fapt de civilizație 
și cultură românească, să. Ie 
oferim, deci, imaginea amplă a 
creației poporului nostru de-a

TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a U-a)

enciclopedici sentimentalei
de Adrian Păunescu

UN POPOR ÎN SĂNĂTATE

Marii performeri se afla în grădinițe

Exercițiul fizic
în viața celor mici

: „grădinițe" (cu sau fără 
redus), apartamente

numesc
orar redus), apartamente In 
blocuri și așa mai departe. Eve
nimentul, atit de așteptat (pe 
care, desigur, nici noi, trecuți 
binișor de vîrsta copilăriei, nu 
l-am uitat) — „evadarea din 
casă" in aer liber, la joacă cu 
ceilalți copii, se produce din ce 
în ce mai rar. Dulcele, sau plin- 
găciosul, sau imploratorul apel : 
„Mă ' lași să ies afară să mă 
joc" ! ? primește din partea pă
rinților tot mai des răspunsuri 
negative.

Sarcina supravegherii, „virstei 
jocului", a îndrumării primilor

TEODOR POGOCEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Un recent comunicat de presă anunța examinarea in. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.'R: a. dezvoltării acfivifății , 
de educație fizică și sport in țara noastră. Examinare urmată 
de măsuri radicale, menite să încurajeze pe .tineri să.practice ■ 
educația fizică și sportul și,.pe de altă parte — ca un corolar ; 
al acestei largi activități de masă — să se creeze un sistem de 
valori adevărat in sportul nostru de performanță. Problema f 
e complexă și faptul că ea a fost abordată la un-asemenea 
nivel nu face decit să ne reamintească tuturor că o națiune 
sănătoasă se compune din minți ■ sănătoase în trupuri-sănă
toase și că numai intr-un climat de sănătate fizică și morală, 
iluminată de o sănătate- spirituală .fără reproș.-țara noastră 
va reuși. în acești ani de construcție și reconstrucție, să atin
gă idealul pe care și l-a propus, ideal către care se poate ac
cede numai prin vitejie: In viziunea noastră vitejia este .un 
apanaj al sănătății, un triumf al ei. Superbii tineri viteji 
muncesc, cîntă, fac sport și sint gata, în aceeași măsură, să se 
dăruiască oricărei lupte la care-i cheamă țara.

Un motiv special pentru care recentele hotărirl. cu privire 
la liniile directoare ale educației fizice și sportului ne bucura- 
este indicația pe care Comitetul Politic Executiv a dat-o în
tregii noastre mișcări sportive, conducerii ei, cluburilor și 
tuturor autorităților de a organiza competiția sportivă ..Da- 
ciada", ce se cuvine a fi. o sărbătoare permanentă a sănătății 
fizice a acestui popor. Cunoaștem, din. experiențe mai veehi 
extraordinara capacitate de mobilizare a oamenilor simpli.'in. : 
realizarea dezideratelor pe care li le-au cerut necesitățile și-, 
oamenii de la cirmă. Dar cunoaștem, pe de altă -parte, și - 
amara vocație a unora de a formaliza totul. Un spirit drept 
și substanțial trebuie să guverneze — reiese clar — aceste 
manifestări sportive. Ele nu sint făcute de dragul de- a răporta 
cineva, că s-au făcut. Ele nu. sint un scop în sine. Nit - fdee-rh.' 
sport nici măcar ca. să facem sport (necum ca să zicem că 
facem), ci facem sport ca să .fim sănătoși, mai ageri, mai 
pregătiți pentru muncă $1 pentru un mare fapt se ne poate 
solicita. Nimeni mu se va prezenta niciodată in fața istoriei cu 
detașamente de hârtii, cu false raportări, pentru ca acele hirții 
să ducă ele la îndeplinire răspunsurile la întrebările fistoriei. 
A ne fura căciula- intr-o asemenea împrejurare în care ni se 
cere tocmai participare deplină spirituală, morală, .fizică ar 
fi o aberație. Să ne facem întotdeauna socotelile in așa fel 
incit să nu păgubim cu nimic marile speranțe care se leagă 
de existența generației noastre umane. Avem un partid qu 
adevărat revoluționar, un partid, interesat intr-o asemenea

(Continuare în pag. a V-a)
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ORGANIZAȚIA U.T.V.
Un lucru important - orientarea profesională, o 

acțiune care o servește in intenție, și o întrebare

Propaganda vizuală în căutarea 
fondului principal de probleme

PE CINE ORIENTĂM ?
0 instituție a omeniei 

dată in grija unor neoameni! ,

ale muncii și vieții tinerilor
Nu s-ar putea spune despre 

propaganda vizuală din între
prinderea de strunguri Arad că 
îi lipsește atributul estetic. Dim
potrivă. atît în secții cit și pe 
sălile întreprinderii, panouri 
mari, grafice, gaz.fete de perete, 
vitrine ale calității — cele mai 
multe realizate eu gust și pri
cepere — vorbesc convingător 
despre preocupările de muncă 
ale acestui harnic colectiv de 
muncitori, despre diverse pro
bleme de producție, sau educa
ție cu care el se confruntă în 
activitatea sa de fiecare zi.

Să mai reținem și opinia se
cretarului organizației. U.T.C. 
pe întreprindere, Ioân Sîrbu, 
după care ..preocupîhdu-ne de 
calitatea, de modul in care se 
prezintă fiecare panou sau ga
zetă de perete, nu trebuie să 
scăpăm din vedere faptul că 
ele se adresează într-o tot mai 
mare măsură tineretului și ca 
at3r** trebuie să întrunească și 
atr tele atractivității. opera- 

' și concretOțiiA
T ’ei la care, desigur, sub-1 

sc ’m intru totul. Numai că pe 
parcurs r’e la declarațiile de 
intenții la realități există încă 
multe ..sincope'1 asupra cărora 
cel dinții chiar comitetul'U.T.C. 
pe întreprindere trebuie să se 
oprească.

O primă observație vizează 
însuși cadrul de raportare al 
ansamblului propagandei vizuale 
— stadiul îndeplinirii angaja
mentului pe acest an al colecti
vului de oameni ai muncii. Și 
trebuie să remarcăm că acest 
obiectiv este larg popularizat în 
întreprindere prin mai multe 
panouri, afișe, grafice. Tocmai 
de aceea nedumerește lipsa ori-

cărei referințe fie ea chiar alu
zivă la angajamentul propriu al 
organizației U.T.C. din între
prindere. . Ia modul in care se 
realizează obiectivele întrecerii 
uteciste. Nu- ne îndoim că există 
o, evicTentă ..Ia zi“ a întrecerii 
uteciste. He la comitetul U.T.C. 
pe întreprindere. fie in organi
zații. De ce insă ea nu este tă
cută cunoscută tinerilor prin a- 
celeași forme simple și directe 
cum se procedează cu obiecti
vele planului economic ?

Pe de altă Darte operativita
tea activității de propagandă vi
zuală lasă și ea mult de dorit.

întreprinderea 
de strunguri 

Arad

justificativ care dovedește o 
dată mai mult că pentru a trece 
de la deziderate la realități este 
nevoie și in propaganda vizuală, 
de spirit de inițiativă, de idei.

O altă întrebare pe care ne-am 
pus-o des in întreprindere vi
zează și modul in care co Ierți-

Drama 
muzicală 

„Năpasta44 
într-o 

nouă viziune 
artistică

„Năpasta14, dram i mu
zicală de Sabin Drâgoi. 
după cunoscuta piesă cu a- 
celași titlu a lui Ion Luca 
Caragiale, a fost prezentată 
vineri seara, într-o nouă 
viziune artistică, de către 
colectivul Operei Române 
din București. Premiera se 
înscrie pe linia valorifică
rii creațiilor aparținînd te
zaurului nostru muzical din 
perioada dintre cele două 
războaie mondiale. Bucu- 
rîndu-Se de aprecierea pu
blicului larg. „Năpasta1* 
ocupă și astăzi un loc de 
prestigiu în ansamblul lu
crărilor școlii componistice 
românești. La aceasta con
tribuie limbajul muzical 
variat folosit de compozi
tor, care își află sursa im
portantă de inspirație în 
melosul popular românesc.

Concepția regizorală a- 
parține lui Jean Rînzescu. 
scenografia lui Ion Clapan. 
iar conducerea muzicală di
rijorului Constantin Petro- 
vici.

O „vitrină a calității" cura- este 
cea de la atelierul de carcase 
din secția mecanică grea ar pu
tea fi folosită mai sistematic in 
discuții operative despre calita
tea producției. Numai că e cam 
greu să folosești o vitrină a ca
lității pentru dezbateri la obiect 
cu tinerii, cind nici piesei® 
bune, nici rebuturile nu po-rtă 
alături numele celui care le-a 
realizat, iar vechimea lor în vi
trină tinde să devină vertiginos 
„muzeistică".

La alte organizații U.T.C. din 
secții inițiativele valoroase sca
pă din obiectivul propagande4 
vizuale, iar in Incul lor intilnim 
simple enumerări de princip:: 
sau bilanțuri ale absentelor ne- 
motivate Tr.tr-o puternică orga
nizație U.T.C.. cum este cea de 
la secția sculer:e. unde îiner. 
reprezintă peste 70 la sută, bi
roul organizației U T.C. a pre
luat inițiativa ..Prietenii noului 
aneAjat" cu obiective demne de 
toată lauda. Ne-am fi așteptat 
însă să le întflnim si la gazeta 
d® Derete a secției. ..Nu ne-st. 
gindit la asta", sună răspunsul

ale nu am intilni! o referință 
Ia teme ..la e-_ eseatiale. pen- 
zații U.T.C. din întreprindere. 
De ce. de pTdâ. au se vorbește 
ninăc despre modul ir. care se 
mhzm<prtwr.erle făcute de 
tineri in cadrul adunărilor ge
nerate ar.gaTrm®nîu!ui ro
diul acestor ferme atit de di
recte ale muficî: politice nu se 
pune in d-.«ejt:> colectivelor de 
îndeplinesc angajamentele asu-

Ceea ce se cere acum comi
tetului U.T.C tinerilor înșiși

ȘERBAN CTONOFF

Sîntem informați că, de obi
cei, zilele de miercuri ale fie
cărei «ăptămini sînt rezervate 
la Clubul T 4 din Capital* ac
țiunilor destinate să răspund* 
problemelor care frămîntă ti
neretul școlar din unitățile de 
invățâmlnt ale sectorului 4. 
După cum ni s-a afirmat și 
cu alte prilejuri, tn cadrul Clu
bului s-au dezbătut o serie de 
teme de mare complexitate 
care interesează direct gene
rația școlară și care au avut 
menirea de a fixa rolul școlii 
în pregătirea tineretului pen
tru muncă și viață, de a-i de
termina s* Înțeleagă că prin
cipala tor preocupare este de 
a Învăța, de a-și perfecționa 
continuu cunoștințele atît teo
retice. cit și practice, pentru 
integrarea după absolvire di
rect In producție, de a se face 
utili societății, dovedind res
pect si pasiune pentru munca 
concretă, producătoare de va
lori materiale. Ultima acțiune 
organizat* pe teme școlare 
ne-a atras atenția de la în
ceput. ma’ ales, pentru că se 
dezbitea una din problemele 
cheie cu care se confruntă 
elevii — orientarea profesio
nal* in condițiile unui tnvăt*- 
mint modern, cu o nouă struc
tură. In care este imperios ne
cesar ca procesul instructiv- 
educativ să fie Mrins legat de 
producție. Tn acea după-amia- 
zi, au fo«t invitați specialiști 
— profesori. ingineri de la 
două licee de profil din sec
tor : Grupul școlar de chimie și 
de la Grupul școlar Timpuri 
Noi — care urmau să abordeze 
această problemă pentru cei 
direct interesați pentru a-și 
lămuri nedumeririle privind 
alegerea celui mal bun drum 
in viitoarea profesie. O ase
menea dezbatere, care trebuia 
să aibă un larg auditoriu, nu 
a interesat declt pe foarte pu
țini. Din păcate. în sala de
corată festiv, care adăpostește 
citeva sute de locuri, nu se 
aflau decit circa 60 de tineri 
(ce ar reprezenta formațiile a 
doua ci a set șl, paradoxal, 
aceștia erau reprer-ntanți 1 di
verșilor ani de studii de la 
cele două licee de specialitate 
-are veniseră aici să asculte 
probleme legate de profilul 
școlii in care Învață lucruri, 
de altfel, deja cunoscute de Ia 
orele de specialitate, de diri- 
geoție etc. Era și firesc ca 
atmosfera să fie plicticoasă, 
iar întrebările puse să fie de 
genul: Clnd se Încheie tri
mestrul I pentru seraliști, clnd

se termină anul școlar și al
tele de aceeași natură. Aceste 
probleme nu fac obiectul unor 
asemenea intllniri, ele se re
zolvă la nivelul școlii, cu atît 
mai mult cu cît intilnirea 
avea cu totul alt scop. Ceea 
ce Insă a concluzionat condu
cerea Clubului, în persoana 
tovarășului director Ion Stan- 
ciu-Stănculescu, că „în mare 
acțiunea și-a atins scopul, cei 
prezenți plecind din sală cu 
destule probleme clarificate" 
nu reprezintă nici pe depar
te realitatea. De fapt, și invi
tații au arătat nedumerire pri
vind organizarea în acest mod 
a acțiunii. Chiar tov. prof. ing. 
Ileana Gruia, de la Grupul 
școlar de chimie, sublinia că 
intilnirea cu elevii școlii în 
care predă nu trebuia să aibă 
Ioc neapărat aici. Dintr-un 
punct de vedere a fost bine, 
aprecia dînsa, că acest prilej 
a dat posibilitatea ca și cei
lalți elevi de la un liceu cu 
alt profil să cunoască specifi
cul școlii de chimie și reci
proc. Inițiativa organizării 
unei inttlniri pe probleme de 
orientare profesională este sa
lutară, mai ales că organiza
torii au și o tradiție In ce 
privește activitățile pentru 
elevi (Clubul a fost înainte 
un club strict specializat pen
tru elevi). De această dată în
săși mobilizarea s-a făcut în- 
tr-un mod defectuos. Fără a 
avea aerul că dăm sfaturi, 
considerăm util să facem ci
teva precizări. Tema acțiunii, 
foarte importantă pentru eta
pa în care se află învățămfri- 
tul nostru, ar fi trebuit să 
suscite interesul unui mare 
număr de elevi, ținînd seama 
de faptul că în școlile secto
rului Învață circa 14 000 de 
tineri. Cei direct vizați In elu
cidarea unor probleme de 
orientare școlar* erau In pri
mul rînd elevii ariilor termi
nali de la școlile generale, 
precum și cei care absolvă 
treapta T ia liceele teoretice 
și voiau să cunoască ce posi
bilități au de specializare. De 
aceea, credem că pe viitor 
scopul acestor acțiuni va fi 
atins in măsura în care ele 
vor stîrni interesul majorită
ții elevilor care vor veni in 
această instituție cuitural-edu- 
cativă nu atrași de afișele viu 
colorate de Ia intrare ci de 
conținutul și factura activită
ților organizate aici.

ILEANA PODOLEANU

Este uman, profund uman, 
ca societatea să poarte grija 
celor handicapați, să-i ocroteas
că, să facă tot ce este posibil 
pentru recuperarea unora, pen
tru asigurarea condițiilor de 
viată corespunzătoare tuturor.

Și societatea noastră dove
dește. și în acest sens, profun
dul ei umanism...

Este neomenesc, de-a dreptul 
monstruos chiar, ca cineva să 
profite de generozitatea socie
tății, de incapacitatea celor su
ferinzi. aflați în grija societă
ții. pentru satisfacerea unor in
terese personale meschine, pen
tru căpătuială...

Scriu aceste rînduri aflat 
încă sub impulsul puternic al 
indignării pe care mi-au pro
dus-o constatările la fața lo
cului. — Școala specială ajută
toare Vărădia. județul Arad — 
cu privire la actele de necinste 
săvîrșite de citi va factori res
ponsabili (?!) dîn acest așeză- 
mînt social.

„Declar de la bun început că 
au fost cîteva cazuri cind am 
întocmit personal unele bonuri 
ireale de eliberare a materiale
lor. în sensul că am scris în 
mod fictiv și am semnat în lo
cul altor persoane..."

„Recunosc faptul că am în
registrat bonul nr. 88 în valoa
re de circa 22 000 lei. dar cu a- 
cest prilei am primit marfă' 
doar de 8 000 lei..."

..Da. am întocmit un bon de 
54 106 lei și i-am cerut lenje- 
resei Ienăsescu Florica să sem
neze în fals, deșt nu a primit1 
produsele consemnate..."

(Din declarațiile scrise ale 
administratorului școlii, Deacu 
loan).

„La cererea lui Deacu am 
semnat un bon. dar nu am pri
mit cele 66 paltoane și 173 chi- 
loti...“

(Ienășescu Florica — lenje- 
reasă).

„La rugămintea lui DeaOu 
Ioan am semnat la începutul 
lunii octombrie 1976 două tabe
le. în care erau trecute numele 
mai multor eonii care ar fi pri
mit pantofi în iunie 1975. Nu 
știu insă dacă acești pantofi 
au fost dați sau nu copiilor cu 
un an și mai bine în urmă. Re
cunosc că am semnat în fals 
pentru a-1 ajuta pe gestionarul 
Deacu loan". (Semnează Deacu 
Tatiana — învățătoare).

Același lucru declară in scris 
organelor de control și învăță
toarea Mariș Mariana.

Pare de necrezut și totuși

paragrafele reproduse intre 
ghilimele sînt strict autentice, 
din ele deducindu-se clar cu 
cîtă ușurință au sfidat cei men
ționați nu numai norme ele
mentare ale conduitei civice, ci 
chiar obligații legale stricte, 
care nu pot avea o interpre
tare echivocă.

Să fie oare vorba doar de un 
haos îp. evidența contabilă a 
bunurilor gestionate de admi
nistratorul școlii ajutătoare și, 
în ultimă instanță, de o încer
care disperată a acestuia de a 
pune lucrurile într-o oarecare

Pe marginea 

unei anchete 

in curs de finalizare 

ordine pentru a ieși basma cu
rată în fața organelor de re
vizie ?

Ar putea fi pusă această 
situație incredibilă pe seama 
nepriceperii administratorului 
Deacu loan ? Nu, nici vbrbă de 
așa ceva. Administratorul are o 
vechime de peste 10 ani numai 
în acest Joc de muncă.

-Atunci ? Nu cumva toată a- 
cftastă . harababură în actele 
gestiunii — bonuri și facturi 
ficțive. antedatate, semnături în 
fațs etc., au drept explicație 
incorectitudinea administratoru
lui ?

în această eventualitate, ce a 
făcut contabilul principal Po- 
povici Ionel, pentru că școala 
ajutătoare din Vărădia are și 
un asemenea cadru de specia
litate. cu studii corespunzătoare 
și care funcționează în postul 
respectiv de peste 2 ani ?

„Recunosc că la cererea lui 
Deacu Ioan am întocmit unele 
bonuri fictive și am semnat-o 
în fals pe lenjereasa Ienășescu 
Florica. De exemplu. bonul 
care poartă data de 12 februa
rie 1976, în valoare de 5 074 lei 
a fost întocmit în realitate, in 
luna septembrie 1976. după ce 
organele de control au început 
verificarea..." (Răspunsul a- 
parține contabilului principal 
Ionel Popovici și se află con
semnat în nota de explicații 
încheiată de brigada de revizie 
care se străduiește de citeva 
zile să clarifice gravele ne-

reguli din evidențele gestiunii 
lui Deacu loan).

Chiar și numai acest răspuns 
al contabilului este edificator 
pentru „probitatea44 sa profe
sională. dar dacă incorectitudi
nea acestuia s-ar limita la ceea 
ce a recunoscut în rîndurile ci
tate. ar fi încă bine.

— Am aici o factură cu nr. 
6 983 în valoare de 1 000 lei și 90 
de bani, emisă de gestionara li
brăriei din Săvirșin — Geor
gescu Mariana — în care, pe 
lingă unele rechizite școlare a 
fost inclusă și o valiză ..diplo- 
mat" pentru contabilul Po- T 
povici (circa 400 lei) —• ne spune 
revizorul Romeo Lipșa. din 
C.F.I. al Consiliului popular 
județean Arad.

Am găsit 6 altă factură, e- 
misă tot de librăria din Săvir
șin _ în valoare de peste 5 000 
lei, pentru citeva casetofoane. 
Am fost surprins nu numai de 
faptul că asemenea aparate nu 
sînt prevăzute a fi utilizate in 
procesul de învățămînt din 
școală, dar și de absența lor in 
gestiune. După cîteva zile au 
fost aduse, însă nu știu de 
unde, de contabilul Popovici — 
adaugă tovarășul Lipșa. .

— De cînd au fost semnalări 
despre asemenea nereguli exis
tente în gestiunea școlii ajută
toare, îl întreb pe maiorul Zbir- 
cea loan, șeful serviciului eco
nomic din Miliția județului A- 
rad. aflat de față la discuția cu 
revizorul Lipșa. și ce măsuri au 
fost întreprinse pină acum ?

— încă din 1974 a fost intro
dusă o revizie contabilă pentru 
clarificarea unor aspecte ne
gative sesizate cu ocazia inven
tarierilor. Revizorul pentru Vă- 
rădia a primit însă dispoziție 
să nu mai continue verificarea 
și totul a rămas baltă. Mai 
mult, am aflat că ar fi fost 
sancționat pentru unele jigniri 
aduse... administratorului.

între timp au apărut alte se
sizări și s-a introdus o nouă 
revizie...

Muzeul-tribună a
(Urmare lin mo li

lur.zul milenarei «ale existen
țe. Tn viziunea materia?smuhi: 
dialectic și istoric prezentarea 
și folosirea documentelor isto
rice trebuie să evidențieze cau
zele reale, materiale care au 
dus Ia apariția urni: ®ver.:n-.=r- 
sau altul, la plămădirea une: 
epoci intr-un mod anume, și nu 
altfel. Aceasta presupune înțe
legerea forțelor motrice pe 
care ș-au întemeiat evenimen
tele» acțiunile oamenilor. în 
esență este vorba de a pune in. 
prim plan oamenii, adevărate 
făuritori ai istoriei. Trebuie 
să-i facem pe tineri să înțe
leagă in mai mare măsură de
ci t pipă acum că documentele 
nu sînt importante prin ele in
sele. ci prin ceea ce ne spun 
despre oameni, despre locuito
rii acestui pămint in existența 
lor multimilenară. Tn fapt, a-ț: 
forma o concepție înaintată 
despre istoria patriei implică 
cu necesitate rațiune. lucidi
tate. respectarea adevărului.

— Ce constatări ați făcut in 
legătură cu utilizarea fondului 
muzeistic in acest sens ?

— Bineințeles. noi dorim să 
evităm ca vizitarea muzeului 
să devină un simplu act turis
tic. ca documentele să ofere 
unora doar un fel de pei-

uv.dir. «..ruitu Si- 
pe marile idei ale

pendență. pentru unitate națio
nală. pentru dreptate sociaiă. 
De aceea, ne propunem să con
ferim un caracter mai profund 
de lucru activității muzeistice 
La acest punct as aminti câ o 
preocuoare esențială pentru 
no: este $: aceea d®‘a perfec
ționa îndrumarea dată de mu
zeografi vizitatorilor muzeului. 
Am observat că se impune 
foarte senos nevoia să ținem 
seama de nivelul cultural al 
fiecărui grup de vizitatori, re- 
nunțînd la ur. ghidaj stereotip, 
nediferențiat. Mă gindesc la 
promovarea mai fermă, mai 
constantă a dialogului dintre 
muzeograf și vizitatori, un dia
log care să releve atît un con
ținut bo-at de informații, dar 
$; arta muzeografilor dg a con-

— în încheiere, v-aș ruga să 
menționați pentru cititorii noș
tri ce anume iși propune să 
facă muzeul pentru îndeplini
rea in bune eondițiuni a exi
gențelor înscrise in Programul
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România-film prezintă
o producție a Casei de filme nr. 5

Bunicul și doi delincvenți minori
Scenariul: Petre Sâlcu-

deanu

Regia: Maria Callas Di- 

nescu

Imaginea: Vasile Drăgan 

Decoruri: Vasile Rotaru 

Costume: Hortensia Geor

gescu

Muzica: Florin Bogardo

Montajul: Elena Pașca

Sunetul: ing. Tiberiu Bor- 

coman

Cu : Octavian Cotescu, 
Silviu Stănculescu, Draga 
Olteanu-Motei, Nae Gh. Ma- 
zilu, Elisabeta Jar-Rozorea, 
Fabian Ferenc, Constantin 
Diplan, Jean Constantin, 
Sanda Toma. Ovidiu luliu 
Moldovan, Constantin Fuga- 
șin și copiii CĂLIN BOGDAN, 

EUGEN PREDA.

Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cine
matografică „BUCUREȘTI’*.

educației
de masuri. ale perfecționării 
activității lui in raport și de 
soluționarea problemelor pe 
care le-ați amintit.

— Avem, intr-adevăr, o su
ită amplă de măsuri pe care in 
etapa următoare dorim să le 
punem în practică. Este vorba 
despre organizarea unor con
cursuri tematice pentru tineret, 
a unor expoziții cu lucrări re
alizate de elevi sau artiști plas
tici amatori cu tematică isto
rică. foto-expoziții în școli. în
treprinderi și instituții, in case 
de cultură, cluburi pentru tine
ret. participarea noastră la des
fășurarea programelor educa
tive ale taberelor școlare de 
vacanță. ale organizațiilor 
U.T.C. ete. Ne propunem să ex
tindem activitatea muzeului In 
afara sediului său încercind să 
venim in întimpinarea dorințe
lor tinerilor. Am solicita. din 
acest punct de vedere, un mai 
mare sprijin din partea școli
lor. a organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, de a 
conlucra cu noi in organizarea 
unor acțiuni comune, chiar în 
întreprinderi, in școli, institu
ții și. firește, in incinta muze
ului. Este foarte important 
acest lucru intrucit consider că 
o ma: strinsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.C. ar fi in mă
sură «ă confere activității mu
zeului acel caracter de dina
mism. de largă deschidere spre 
public care să-l facă un auten
tic focar, o adevărată tribună 
de educație patriotică, de edu
cație revoluționară a tinerilor, 
exigență căreia Programul de 
măsuri îi conferă un caracter 
prioritar. imediat. Totodată, 
aceasta ne-ar prilejui și posibi
litatea de a cunoaște mai în
deaproape cerințele tinerilor, 
opțiunile lor in ceea ce pri
vește cunoașterea diferitelor 
momente ale istoriei patriei, 
ajutindu-ne, implicit, la per
fecționarea activității noastre 
in așa fel încit să asigurăm a 
maximă receptivitate mesajului 
pe care îl transmitem.

Facultatea de medicina 
generala și pediatrie

— Șef .lucrări — Catedra 
III. disciplina Farmacolo
gie. poziția III 3.

•—■ Șef lucrări — Catedra 
VII. disciplina O.R.L., 
poziția VII/17.

— Șef lucrări — Catedra X, 
disciplina Ftizîologie, po
ziția X 21.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Morfo- 
patologie, poziția 1'6.

— Asistent stagiar — Cate
dra L disciplina Anato
mie. poziția 1/21.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Anato
mie. poziția 1/22.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Anato
mie, poziția I 23.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Anato
mie, poziția 1'24.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Anato
mie. poziția 1/25.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Histolo- 
gie. poziția I 35.

— Asistent stagiar — Cate
dra I. disciplina Histolo- 
gie. poziția 1/36.

— Asistent stagiar — Cate
dra II. disciplina Fiziopa- 
tologie. poziția II/4.

— Asistent stagiar — Cate

Din poșta săptămînii

• Tn cadrul inițiativei 
,.Să lucrăm o zi pe sâptă- 
mină cu material econo
misit" tinerii din unitățile 
economice ale județului 
Alba : I.J.C.M. — șantie
rele Cugir. C.L.F.-urile 
din BLaj. Sebeș, I.P.L. 
Cîmpeni și altele au con
tribuit la realizarea unor 
economii de materii prime 
și materiaie-de pește 1 mi
lion de lei’ într-0' sirigiirâ 
iună. (P. Nicoară) • Ce
naclul „Timotei Cipariu'* 
de la Liceul industrial 
Blaj a inaugurat un ciclu 
de manifestări cultural- 
educative cu tema ..Cente
narul Independenței". La 
realizarea primei acțiuni 
și-au dat concursul elevii 
Eugen Oană, Stela Arde- 
leanu. Elena Mîtcă. Leon- 
tina Cristea. Eugenia Nis- 
tor și Borcea Cornel, care 
au susținut un frumos 
spectacol de poezie patrio
tica si muzică folk. Eu
gen Oană) • Peste 11500 
de tineri din județul Olt 
au contribuit în săptămîna 
trecută la recoltarea unei 
cantități de 875 tone de 
porumb de’pe o suprafață 
de 125 ha. 1134 tone de 
sfeclă de pe 42 ha, însilo- 
zat 400 tone de furaje, ac
țiune în care s-au eviden
țiat elevii școlilor generale 
din Radomirești și Stoică- 
nești, liceele pedagogic 
și agricol din Slatina și ti
nerii de la Filatura din 
Drăgănești Olt. (L Neamțu) 
• în județul Sălaj, pe

riodic în întreprinderi au 
loc întâlniri ale tinerilor 
noi angajați cu conduce
rea întreprinderii respec
tive pe tema ..Cum ne-âm 
încadrat în muncă". O a- 
semenea acțiune a fost or
ganizată recent de Comi
tetul U.T.C. din I.A.I.F.O. 
Zalău, la care cei 100 de 
tineri participanți (30 no: 
angajați) au vorbit despre 
modul cum s-ău integrat 
în fluxul tehnologic al 
producției și despre grija 
ce li s-a acordat pentru ca 
să le fie asigurate condiții 

• pptime de cazare (în că
minul de nefamiliști) și de 
ridicare a gradului de pre
gătire profesională prin 
participarea la cursuri de 
scurtă durată și de conti
nuare a studiilor la liceul 
seral. (T. Seban) • Biblio
teca municipală ,.Mihail 
Sadoveanu" din București 
— secția pentru tine
ret — a găzduit în 
cadrul „Săptămînii cărții 
social-politice pentru ti
neret" două interesante 
expoziții de carte. Una cu 
tema „Politica României 
în slujba colaborării in
ternaționale" și cealaltă 
sub genericul „Unirea na
țiunea a făcut-o". Aceasta 
din urmă a fost completa
tă cu expunerea „1859 — 
formarea statului modern 
național4* prezentată de 
lector univ. dr. Radu Cio- 
banu, prima lecție din ci
clul „Lupta pentru inde
pendență și unitate stata

lă . (I. Teodorescu) • Co
lectivul de oameni ai mun
cii din S.M.A. Motru. ju
dețul Gorj, au îndeplinit 
planul anual pe venituri 
obținînd economii în va
loare de 470 mii lei la 
cheltuielile de producție. 
Calitatea muncii harnicu
lui colectiv se oglindește și 
în rezultatele bune obți
nute în campania de 
toamnă de C.A.P. Văgiu- 
lești, Cătune, Iormănești, 
Samarinești, Ploștina, Mă- 
tăsari, Slivilești și Micu- 
lești. (Ion Elena) • Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Pitești a organizat 
pentru numeroșii cinea- 
matori o interesantă ac
țiune de prezentare a bo
gatei activități a Cineclu- 
bului Argfilm cu care pri
lej au fost prezentate cre
ații încununate de distinc
ții la festivaluri naționale 
și internaționale, viziona
rea lor fiind urmată de o 
dezbatere despre rolul ci- 
necluburilor în activitatea 
politico-educativă de masă. 
(Lucian Tudose) • Zilele 
trecute. în comuna Bă- 
leni, jud. Dîmbovița a a- 
vut loc manifestarea de 
inaugurare a Cenaclului 
literar „Armonii" care-și 
va desfășura activitatea, 
sub genericul ..Cîntarea 
României", sub conducerea 
profesorului Lucian Gri- 
gorescu. (Gheorghe Cră
ciun).

Rubrică redactată de
I. PODOLEANU

Chiar dacă lucrurile s-ar re
zuma la nereguli de ordin strict 
contabil fără pagube materiale, 
situația ar merita atenție din 
partea forurilor competente, in
trucit este inadmisibil să existe 
o asemenea anomalie într-o 
gestiune^ Dar. cu toate că revi
zia n-a fost încheiată. multe 
din constatările de pină acum 
vizează — incontestabil — as
pecte grave de incorectitudine. 
De altfel, administratorul Dea
cu. a și depus pină acum peste 
20 000 lei. pentru acoperirea 
unei părți din pagubele create, 
și este dispus să mai plătească 
încă 50 000 lei (?!) — așa cum 
i-a declarat revizorului Lipșa, 
numai să nu fie trimis în in
stanță.

Semnificative sînt și amenin
țările pe care le-au făcut, atît 
contabilul cit și administrato
rul în prezența profesorului 
Păcuraru : ..Dacă eu o pățesc, 
îl am la mină atît pe adminis
trator. cit și pe director*4.

„Dacă voi fi trimis in instan- 
ță. o să vină după mine și con
tabilul".

Au oare vreun temei ame
nințările care îl vizează și pe 
directorul Filip Alexandru ?

Iată doar două argumente în 
defavoarea corectitudinii direc
torului.

„în luna noiembrie am sus
tras dintr-un dosar aflat la dis
poziția brigăzii de revizie de
cizia cu nr. 26 care se referea 
la numirea ca suplinitoare a 
tovarășei Sedușan Viorica, de
cizie pe care am distrus-o și 
am întocmit alta pentru schim* 
brea din funcție a paznicului 
Bunescu loan care nu fusese a- 
vizat favorabil de organele mi
liției".

„Subsemnatul Neicu Petru, 
portar, declar că împreună cu 
ceilalți îngrijitori din școală ani 
lucrat Ia repararea locuinței di
rectorului Filip Alexandru, 
unde am văzut că s-a folosit 
material din cel care fusese a- 
dus pentru școală — împletitu
ră, din trestie..."

Și acestea sînt doar o parte 
din neregulile stabilite pină in 
prezent de brigada de revizie, 
recunoscute de cei în cauză, ne
reguli contabile, la prima ve
dere. dar în spatele cărora se 
află pagube materiale impor
tante produse pe seama unor 
copii handicapați, pentru care 
societatea noastră face sacri
ficii ca să-i ocrotea-scă.

Iată de ce se impune a se 
face lumină deplină în gestiu
nea acestei școli, și luarea unor
asemenea măsuri care să cau
terizeze în primul rînd neome
nia.

MIHAI GROZAVU

«

$

dra II. disciplina Fiziopa- 
tologie. poziția II5.
Asistent stagiar —1 Cate
dra II. disciplina Fiziolo
gie. poziția IL17.
Asistent stagiar — Cate
dra II. disciplina Fiziolo
gie. poziția II 18.
Asistent stagiar. — Cate
dra II. disciplina Fiziolo
gie. poziția 11/19.
Asistent stagiar — Cate-

— Asistent stagiar — Cate
dra III. disciplina Biofi
zică. poziția III 20.

— Asistent stagiar — Cate
dra III. disciplina Biolo
gie genetică poziția 
III 24.

— Asistent stagiar — Cate
dra III. disciplina Medi
cina Internă I.. poziția 
III 35.

— Asistent stagiar — Cate-

crinologie. poziția V/29.
— Asistent stagiar — Cate

dra VI. disciplina Semio
logie Chirurgicală, pozi
ția VI 11.

— Asistent — Catedra VII. 
disciplina Chirurgie IT. 
poziția VII/6.

— Asistent stagiar — Cate
dra VII. disciplina O.R L. 
poziția VII 19.

— Asistent stagiar — Cate-

Ministerul Educației și Învățămîntului
INSTITUTUL DE MEDICINĂ TIMIȘOARA
anunță scoaterea

dra IL disciplina Semio
logie medicală poziția 

, II34.
— Asistent stagiar — Cate

dra II. disciplina Semio
logie medicală, poziția 
II 35.

— Asistent stagiar — Cate
dra II. disciplina Semio
logie medicală, poziția 
11/36.

— Asistent stagiar — Cate
dra III. disciplina Far
macologie. poziția III 6.

— Asistent stagiar — Cate
dra III. disciplina Bio
chimie. poziția III/15.

la concurs a următoarelor posturi
dra V. disciplina Medi
cina Internă III, pozi
ția V6.

— Asistent — Catedra V. 
disciplina Medicină In
ternă Nutriție poziția 
V/10.

— Asistent stagiar — Cate
dra V. disciplina Medici
na Internă Nutriție pozi
ția V 11.

— Asistent stagiar — Cate
dra V. disciplina Medici
na Internă II. poziția 
V 24.

— Asistent stagiar — Cate
dra V. disciplina Endo-

dra IX. disciplina Igiena, 
poziția IX 8.

— Asistent stagiar — Cate
dra IX. disciplina Poli
clinica Medicală, poziția 
IX/16

— Asistent — Catedra IX. 
disciplina Educație Fizi
că, poziția IX 26.

— Asistent stagiar — Cate
dra X. disciplina Micro
biologic, poziția X/9.

— Asistent stagiar — Cate
dra X. disciplina Boli in- 
fecțioase, poziția X 15.

—- Asistent — disciplina Fi
lozofie. poziția 3.

Facultatea de stomatologie

— Asistent stagiar — Cate
dra XI disciplina Stoma
tologie Propedeutică po
ziția XI 10.

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul In
stitutului de medicină din 
Timișoara. Piața 23 August 
nr. 2, în termen de 15 zile 
de la data publicării acestui 
anunț in Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere la care 
vor anexa in două exem
plare actele prevăzut** de 
Legea nr. 6. privind Statu
tul personalului didact’c din 
Republica Socialistă Româ
nia. publicată în R^l^tinul 
Oficial. Partea I. nr. 33. din 
15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 
84539/1969.

Cei care funcționează în
tr-o instituție d° învățămînt 
superior sînt obligați să co
munic? în scris rectorului 
acesteia înscrierea la con
curs.

Concursul se va ține la 
Institutul de medicină din 
Timișoara, Piața 23 August 
nr. 2. în termen de 15 zile 
de la data expirării terme
nului de înscriere.
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CVLTVItĂ
Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNIEI
A oile formații 

există din momentul tind 
sint gata să se prezinte 

in fața publicului

CE CITIM? CUM CITIM?

Regimul capodoperei
VASLUI de Eugen Simion

I

ț

F I NTI bl AValorizări 
devalorizatoare

Lla Sahighian «I Eugenia Bo- nlncranu.^ JtuMnAra Slreteanu

Un colocviu 
artistic desfășurat sub seninul 

ra «.iții. * ti >i

CUNOAȘTEREA 
prin arta cinematografică

Tară 
de chipuri



TELEGRAME
Președintele Republicii Panama, DEMETRIO B. LAKAS, a tri

mis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, nobilului 
popor frate român, pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia 
aniversării întemeierii Republicii Panama.

Generalul de brigadă OMAR TORRIJOS HERRERA, șeful Gu
vernului Republicii Panama, a trimis primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felici
tări pe care mi l-ați adresat cu ocazia aniversării independenței 
țârii mele.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, vineri la amiază, pe 
tovarășul Andrei Lukanov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare in Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
care a participat la lucrările 
Comisiei, desfășurate la Bucu
rești.

In timpul convorbirii au fost 
evidențiate cu deosebită satis
facție bunele relații de priete
nie dintre România și Bulgaria, 
subliniindu-se evoluția ascen
dentă a raporturilor de colabo
rare pe multiple planuri dintre 
cele două țări în spiritul hotă- 
ririlor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, re
zultatele bune obținute în ex
tinderea și diversificarea coo
perării economice, tehnico-știin- 
țifice și in intensificarea schim
burilor comerciale. Au fost sta
bilite. totodată, măsuri care vor 
contribui la finalizarea acțiuni
lor de cooperare convenite in 
domeniul industriei, agricultu
rii. transporturilor și tehnologii
lor, la amplificarea raporturilor

tradiționale de prietenie și cola
borare frățească între cele două 
popoare, în interesul României 
și Bulgariei, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

La întrevedere. desfășurată 
într-o atmosferă de caldă priete
nie. au participat tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele păr
ții române in vomisia mixtă 
guvernamentală româno-bulgară 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. și Ion St. Ion. 
secretar al Consiliului de Mi
niștri.

A luat parte Petar Danailov- 
Hristov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București.

★
In aceeași zi, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a avut o între
vedere cu tovarășul Andrei 
Lukanov.

Cu acest prilej a fost analizat 
stadiul dezvoltării schimburilor 
comerciale intre România și 
Bulgaria, s-au stabilit noi mă
suri pentru lărgirea în conti
nuare a relațiilor dintre cele 
două țări in acest domeniu.

AGENDA
Vineri a sosit în București 

tovarășul Andrei Lukanov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare in Co
misia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

In aceeași zi. au început con
vorbirile intre președinții celor 
două părți în comisie.

Seara, oaspetele a părăsit Ca
pitala.

tere a schimburilor comerciale 
reciproce, față de nivelul anu
lui 1976.

Din partea română, protoco
lul a fost semnat de tovarășul 
Ion Pățan, iar din partea iu
goslavă de tovarășul Emil Lud
viger.

Vineri dimineața a sosit în 
Capitală o delegație economică 
iugoslavă condusă de dr. Emil 
Ludviger. secretar federal pen
tru comerț exterior al R.S.F. 
Iugoslavia.

In aceeași zi, au început con
vorbirile privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a co
operării economice dintre cele 
două țări.

★
Ieri, după-amiază a fost semnat 

Protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1977 intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Documentul prevede o creș

Tovarășul Janos Fazekas, vi
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, a 
primit pe I.L. Davidov, adjunct 
al ministrului comerțului al 
U.R.S.S., și pe B.S. Gordeev, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S.

*
Tovarășii Nicolae Bozdog. 

prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, și I.L. Davi
dov, adjunct al ministrului co
merțului al U.R.S.S.. au semnat, 
vineri, Protocolul privind schim
burile de bunuri de larg con
sum intre cele două ministere, 
pe anul 1977.

Documentul prevede creșterea 
volumului de bunuri de larg con
sum cu peste 22 la sută față 
de anul în curs, diversificarea 
sortimentelor ce se vor livra re
ciproc.

Cine ne face 
autogospodărirea?

(Urmare din pag. I) 

anului școlar, incă nu s-a în
trunit niciodată pină acum, ne 
explică ce se intimplă cu par
chetul :

— 11 spălăm în fiecare sîm- 
bătă cu apă fierbinte și săpun, 
dar in felul acesta nu se pot 
scoate petele și tot din acest 
motiv parchetul arată așa de 
pămintiu. de ros. pe scurt, atit 
de urit. Petrosin. ceară de par
chet sau alte materiale adec
vate nu primim.

Dată fiind metoda folosită 
aici pentru ..întreținerea'4 par
chetului. care duce la degrada
rea lui rapidă, prin umflarea și 
uscarea repetată a plăcilor de 
lemn, fără să mai vorbim de 
efectul apei cu săpun asupra 
tavanului încăperilor de dede
subt. am căutat elemente supli
mentare. ..Brevetul" aparține 
Ninei Todea. spălătoreasă ș?fă, 
care aproape tot timpul ține 
locui administratorului . Golle 
Bela. Acesta preferă să se ocu
pe mai mult de cantina liceului 
și. astfel, dă foarte rar pe aici, 
după cum afirmă toate elevele. 
Afirmația e repetată și de por
tarul Sajgo Nicolae. care, ori
cum. dacă administratorul trece 
pragul internatului, este impo
sibil să nu-1 observe. Dealtfel, 
în internat toată lumea știe că 
administrator e... ,.tov. Todea", 
ceea ce ne scutește de alte co
mentarii.

Mai aminteam despre lipsa 
de organizare. In puține dor
mitoare ni s-a putut spune cine 
este responsabila camerei sau 
elevă de serviciu. La fel de „in 
afară" e și președinta fantoma
ticului comitet de cămin, eleva 
Viorica Breja din anul III, 
care, pur și simplu, dovedește 
că incă nu știe ce să facă. Cele 
două pedagoge — Lenuța Bu- 
duia și Genoveva Săliceanu * — 
nu izbutesc nici ele să se în
cadreze întregului specific al 
muncii lor. dat fiind că. deși 
ambele primesc retribuția în
treagă. se află aici cu rindul. o 
zi da și una nu. conform unei 
foarte ciudate planificări întoc
mite de direcțiunea școlii. Toa
te acestea, ca și alți factori, 
contribuie substanțial la delă
sarea majorității locatarelor, 
care se comnlac într-o condam
nabilă linsă de gri.iă pentru 
avutul obștesc, pentru casa 
care, pină una alta. este casa 
lor.

Am încercat să aflăm cite 
ceva, și despre viața de cămin. 
E searbădă, de luni de zile nu 
s-a organizat aici nimic, nici o 
dezbatere, nici o audiție muzi
cală, nici un simpozion, nici o 
discuție. Chiar și clubul din 
incintă stă încuiat de astă iar
nă, după ce a fost luat de acolo 
televizorul și dus in altă parte, 
unde nu mai poate fi văzut și 
de eleve. Totul pare de dome
niul absurdului : in aceste zile, 
săptămîni, luni, cînd nenumă

rate colective de tineri îmbogă
țesc și diversifică conținutul 
activității lor cultural-educative 
politice. artistice, inclusiv „la 
ei acasă", in internate și cămi
ne pentru nefamiliști, conduce
rea Liceului de alimentație pu
blică din Cluj-Napoca decide 
desființarea clubului și supri
marea totală a oricărei activi
tăți de această natură la inter
natul de fete. Tovarășul profe
sor Grigore Goga afirmă la în
ceput că încăperea clubului era 
insalubră. apoi adaugă : ,,La 
clubul acela elevele iși aduceau 
și prietenii lor. iar noi. cadrele 
didactice, nu puteam ține piept, 
e și greu să fii tot timpul aco
lo. printre ei...“. O asemenea 
desconsiderare a elevelor, care, 
la 18 ani. mai îndrăzneau să-și 
invite la activitățile de club 
urmate de dans și colegii de 
prin alte școli, ne oferă, de 
fapt, imaginea modului in care 
se preocupă cadrele didactice 
din această unitate de învățâ- 
mînt de activitatea din timpul 
liber al elevilor.

E drept, ni s-au arătat 
teancuri de dosare și de pla
nuri de măsuri cu sarcini con
crete împărțite pe oameni și cu 
termene precise de realizare, 
pentru a ne dovedi că preocu
pări și intenții există destule 
și aici. dar. atita vreme cit pla
nurile nu au acoperire în fap
te, orice hirtie. cit o fi de fru
mos dactilografiată, este fără 
absolut nici o valoare. Tovară
șa Georgeta Maistorovici, di
rectoare adjunctă a liceului, a- 
firma că vizitase internatul 
chiar cu o zi înaintea noastră 
si că totul fusese atit de per
fect. incit s-a întors de acolo 
încîntată. Toate acestea ne în
dreptățesc să tragem încă o 
concluzie : dacă profesorii, di- 
riginții, conducerea școlii ar fi 
privit cu mai multă atenție și 
responsabilitate aspectele nea- 
plaudabile ale vieții din inter
nat. sesizîndu-se măcar o dată 
de nepăsarea și blazarea ce do
mină aici, credem că s-ar fi 
trezit ha viață si comitetul fan
tomatic de cămin : mai credem 
că elevele ar fi fost obligate 
să-și manifeste simțul gospodă
resc. cu atit mai mult cu cit 
există și cîteva camere care ar 
putea fi luate de model, cum 
este cea de la nr. 40. locuită de 
eleve din anul IV A.

Se impune întrebarea : unde 
se află, totuși, organizația 
U.T.C. ? Dar comitetul U.T.C. 
pe liceu ? Dacă pe plan profe
sional și în acțiunile de muncă 
patriotică uteciștii sînt la înăl
țime. de ce nu-și fac simțită 
prezența și în viața de internat, 
in buna gospodărire ? Eleva 
Anuța Lungu. secretara comi
tetului U.T.C. pe liceu, recu
noaște că. aici, organizația se 
află în culpă și promite că ..de 
rhîine chiar, vom trece la ac
țiune". Dar trebuia s-o facă de 
mult, nu de... miine.

Sitaru Emanoil. Liceul 
agricol special Nedelea, 
jud. Prahova : „încă de la 
început vă rog să aveți 
răbdarea necesară pentru 
a citi această scrisoare, 
chiar dacă in ea nu se 
pune problema unei „IU
BIRI PIERDUTE" și. pe 
parcurs, o să vedeți de ce 
v-am scris toate acestea.

In primăvara anului 1972 
lucram ca pedagog la li- 
ceul unde sint și acum, 
angajat și, intr-o dumi
nică după masă, am vă
zut la poarta internatului 
trei elevi care duceau 
tratative c-o „vrăjitoare" 
din acelea care-și fac o 
meserie din a înșela pe 
cei creduli. Apropiindu- 
mă de ei, le-am făcut un 
semn discret să nu se a- 
larmeze și, ajutat de fizic 
și virstă, m-am dat și eu 
drept elev. Atunci am a- 
flat ce se punea la cale : 
să meargă unul din elevi 
la dormitoare și să cheme 
mai mulți elevi pentru a 
le ghici ea in cărți. Am 
trimis un elev la dormi
tor și a venit cu o 
parte din elevi, am plă
tit eu o „taxă redu
să" de 3 lei (doar eram 
elev, altfel prețul ar fi 
fost altul) drept pentru 
care am solicitat să-mi 
dea întâi mie cu cărțile. 
La început elevii au fost 
curioși, dar. pe măsură ce 
mi se descria prezentul și 
mi se prezicea viitorul, ei 
începuseră să se amuze 
iar in final să se indig
neze și să vedeți de ce

Deși terminasem liceul 
in 1969 și eram angajatul 
liceului, ea spunea că o 
să termin școala cu bine, 
deși eu eram căsătorit, a- 
vind chiar și un copil, ea 
spunea că o să mă căsă
toresc dar nu cu fata cu 
care vorbesc și cred eu, ci 
cu alta pe care o voi cu
noaște acolo unde voi 
merge cu serviciul. Și 
după încă alte ..adevăruri" 
neadevărate, elevii și-au 
pierdut răbdarea, au în
ceput să-i spună că min
te. că tot ce a spus nu se 
potrivește și singuri i-au 
cerut să plece de la poarta 
internatului. Am purtat 
apoi o discuție cu ei pe 
această temă, explicindu- 
le că acești paraziți ai so
cietății au totuși o pregă
tire in a trage pe sfoară 
pe cei creduli. Astfel, In 
majoritatea cazurilor ei 
spun pe nume pentru că 
unele „vrăjitoare" încear
că (și reușesc) să prindă 
numele din mișcarea bu
zelor și prin incordarea 
auzului, dindu-se cit mai 
aproape de amatorul pen
tru ghicit care, intre timp, 
face o cruce pe cărți, pe 
bobi, sau pe oglinda cu 
care se ghicește, și el iși 
șoptește numele fără să 
fie atent la c? se intim
plă in rest. Caută apoi 
să-i împărtășească la în
ceput cîteva vești bune, 
să-l măgulească și să-l 
prezinte, ca pe cel _ 
buh ~lâ suflet, el ' ftimd 
bun cu toți, dar cu el 
nimeni, ba că are un 
prieten mărunt și în
desat și altul mai înalt 
și subțirel, prieteni care, 
•vezi doamne, din inimă-l 
urăsc, dar din gură-i vor
besc, și el. cel căruia i se 
ghicește, nu știe ce-l pân
dește. Or. se înțelege de 
la sine că nu toți priete
nii cuiva au aceeași înăl
țime și grosime.

Dumneavoastră ce pă
rere aveți ? Nu am pro
cedat mai bine așa decit 
să le fi interzis categoric, 
in cîteva cuvinte, să li se 
ghicească, fără a le servi 
o probă, pe viu, cum s-ar 
zice ?

V-am scris rindurile de 
față ca urmare a celor 
văzute intr-o simbătă sea
ra la TV, în cadrul „An
chetei T“, cînd a fost pre
zentată o emisiune reali
zată sub titlul „Alt des
cântec cu cintec". Nu pot 
să uit chipul acelui stu
dent păcălit, tras pe sfoa
ră de o „vrăjitoare1* care 
i-a luat 9 000 lei; cu ce 
zâmbet iși însoțea poves
tirea. de parcă vorbea 
despre altul și nu el ar fi 
fost cel păcălit. Și ce a- 
devăr tăios spunea de 
data aceasta „vrăjitoarea" 
cînd zicea : „Apoi dacă 
el, student, ce se ține și cu 
tarte, de ce s-a luat după 
mine, cum eu, fără carte, 
să-l păcălesc pe el '. !!“ 
Aceeași întrebare mi-am 
ridicat-o și eu : cum de 
s-a putut așa ceva ? Ce 
materii o fi studiat acel 
student, dacă mai crede 
și după atiția ani de carte 
în descântece și vrăjito
rii ? N-o fi auzit că omul 
a fost pe Lună, că se stu
diază planetele Marte și 
Venus și că nu s-a găsit 
nici urmă de DUMNE
ZEU și nici de NECURA
TUL ? Oare putea să i se 
servească o altă lecție 
mai usturătoare decit cea 
predată însăși de persoa
na care l-a păcălit ?

Din păcate, aceste emi
siuni sint prea rare și eu 
consider că reluarea lor 
la un interval de circa 
două săptămâni ar fi foar
te utilă, plină de învăță
minte, dar să se anunțe 
reluarea, din timp, ca ti
nerii să-și poată programa 
in așa fel activitatea in
cit să poată urmări emi
siunea. Cu bunăvoința 
dumneavoastră, propun ca 
in cadrul rubricii „De la 
om la om" să se des
chidă o discuție pe aceas
tă temă a descintecelor cu 
cintec și să-și spună pă
rerea și alți cititori, fie 
legat de emisiunea amin
tită, fie din intimplările 
trăite de ei. Nu cred că e 
cazul să mai folosim iar 
vechea frază „Dar orga
nizația U.T.C. ce a făcut 
pentru..." Nu vreau să 
spun că această organiza
ție nu poate face ceva, 
insă nu este chiar atotpu
ternică și făcătoare de 
minuni... Legat de acest 
lucru, rolul organizației 
U.T.C. pe care nu vreau 
să-l minimalizez, am scris 
și in scrisoarea din 22 I 
1972. apărută in „Scânteia 
tineretului" din data de 
mai sus, pe care am sem
nat-o atunci cu numele de 
Sima Emil. In scrisoarea 
de atunci propuneam emi
terea unui decret, care să 
oblige pe cei fără ocupație 
să se încadreze intr-un loc 
de muncă. Printre altele 
dumneavoastră spuneați : 
..Am convingerea, de alt
fel, că legiuitorii țării nu 
vor intirzia cu un răspuns 
concret și clar". De atunci 
au trecut ăproape 4 ani și 
ceva pină cînd, in sfirșit, 
au apărute cele două pro
iecte de ■. legi privind re
crutarea și repartizarea 
forțelor de muncă și înca
drarea intr-o muncă utilă 
a unor persoane apte de 
muncă.

îndrăznesc să întreb și 
eu : cum se poate ocupa 
organizația de un tinăr 
care nu mai vine la mun
că. deci nici la ședințe, 
și nici la alte acțiuni, să-l 
prelucreze acolo unde-l 
găsește vinzirid bilete la 
suprapreț. ori in bar, prin
tre sticle și pahare ? Nu 
e cazul ca pe acești tineri 
inrăiți, certați cu munca, 
să-i ia de guler organele 
locale ale puterii de stat 
și să-i ducă pe șantiere,

acolo unde este nevoie de 
ei ? La noi, la școală se 
construiesc trei blocuri: 
un internat cu o capaci
tate de 400 locuri, un ate
lier cu aceeași capacitate 
și un bloc alimentar. Dar, 
in cursul celor trei tri
mestre. s-au înregistrat 
rămâneri în urmă la lu
crări 'in ' valoare de 
1 800 000 lei și aceasta nu
mai din cauza lipsei for
ței de muncă. Se știe că 
nu numai la noi s-a în
tâmplat așa. Este adevă
rat că finalul acestei scri
sori ridică o altă proble
mă. dar am ajuns la ea

pornind de la rolul orga
nizației de U.T.C. Dum
neavoastră sinteți singu
rul in măsură să accep
tați punerea in discuție cu 
cititorii a problemelor ri
dicate de mine și, bineîn
țeles. avind in vedere și 
spațiul rubricii și cit cre
deți că este important din 
tot Ce v-am scris. Pentru 
noi, cei care trimitem scri
sorile. totul pare intere
sant. dar numai obiectivi
tatea dumneavoastră este 
cea care se pronunță cit și 
unde este mai important 
din tot ce s-a trimis".

Chestiunea superstițiilor nu e o glumă. Presa străină 
ne aduce la cunoștință întîmplări incredibile : un actor 
n-a acceptat să filmeze (pierzînd cincizeci de mii de 
dolari) pentru că i-a ieșit în față o pisică neagră. Un 
popă (culmea !) francez și-a scurtat slujba pentru a 
sluji în pădurea unui proprietar agricol, care pretin
dea că veverițele îl atacă in numele lui Satana. Un 
bun amic al meu (scriitor reputat) nu începe nici una 
din operele sale fără a scrie prima literă cu mina

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTÂ

de Ion Băieșu

stingă. Chiar șefi de guverne, speriați de dificultăți 
politice, pornesc cu piciorul sting în clipa in care se 
duc să depună jurămintul. După cum ați observat, 
presa și televiziunea fac totul (sau aproape) pentru 
a combate acest nefericit flagel al secolului XX, cel 
mai luminat dintre toate. Există chiar și legi care ne 
ajută în această nobilă acțiune de perfecționare a 
conștiinței umane. Dumneavoastră ironizați rolul or
ganizațiilor U.T.C., dar vă asigur că acestea au o reală 
forță de influențare, verificată in decursul anilor. Or
birea mistică este o calamitate a secolului. Unii filo
zofi (ar trebui să-i punem in ghilimele) văd in această 
atitudine o spaimă față de existență. E nevoie să 
vorbim oamenilor, cu convingere și persuasiune, des
pre filozofia materialistă, să explicăm convingător și 
logic intimplările lumii, sensul și valoarea lor. De 
fapt, în ce constă marea forță a umanității în fața 
naturii ? în faptul că ea vrea să știe totul despre 
Univers ?

Dar poate că nu e nevoie să spunem noi totul în 
această chestiune. Așteptăm și păreri ale cititorilor.

Vulpe Gheorghe. Bucu
rești. str. Cpt. Octavian 
Cocorăscu, nr. 23. sector 
8 : „Pină de curând am 
lucrat la uzinele „Electro- 
putere" din Craiova, ur
mând și cursurile liceului 
energetic din aceeași lo
calitate (cursuri serale). 
M-am împrietenit cu un 
băiat, un băiat foarte bun. 
coleg de școală, și. cum 
eu nu am frați. îl consi
deram aproape ca un fra
te. Cu timpul, am ajuns 
să fim aproape nedespăr- 
țiți, stăteam la aceeași 
gazdă, ne îmbrăcam la fel. 
mergeam împreună la 
școală- Dar iată ce s-a 
întâmplat. Eram în va
canță cînd, intr-o seară, 
prietenul meu îmi face 
cunoștință cu prietena lui. 
Ne-am plimbat puțin pe 
stradă, după aceea ne-am 
despărțit, urmind ca el 
să-și conducă prietena 
pină acasă, iar eu să merg 
să-mi văd părinții (la 
țară). Cînd m-am intors 
de la țară, la gazdă, in 
Craiova, am găsit o scri
soare pe numele meu si, 
de unde credeți că era : 
de la prietena prietenului 
meu. In scrisoare îmi spu
nea că mă iubește și că 
vrea să devenim prieteni. 
Ne-am intilnit, dar i-am 
refuzat prietenia. Dar a-

casă m-am gindit mereu 
la ea. Așa a trecut o săp
tămână cu zile triste și 
nopți de coșmar. Priete
nul meu îmi mărturisise 
intenția lui de a se căsă
tori cu ea. Dar in aceeași 
săptămină ea nu s-a mai 
dus la intilnire și i-a tri
mis vorbă că vrea să n-o 
mai caute acasă, să nu 
mai insiste fiindcă nu-l 
iubește deloc. Mi-a spus 
și mie. și mărturisesc că 
mă durea inima cînd îl 
vedeam cit de nefericit 
era, stătea ore întregi cu 
fotografia ei in mină, nu 
se.mai îngrijea delpc^ nu 
"ntâtrca. Slăbise enorm de 
mult, a început să fumeze 
și să bea Arm intilnit-o 
pe ea, într-o seară, i-am 
spus toate astea, dar nici 
nu voia să audă. Mă în
drăgostisem și eu de ea, 
dar țineam și ta prietenul 
meu. Cînd a aflat că eu 
mă intilneam cu ea. a 
plecat de la gazdă. In 
primele zile ale. trimestru
lui III m-am intilnit cu 
el, am vrut să-i spun că 
regret totul, că m-am 
despărțit de ea, că și mie 
mi-a făcut la fel. Mă pri
vea disprețuitor, mă oco
lea și așa au trecut trei 
luni fără ca el să vrea să 
ne împăcăm. Am plecat la 
București, i-am scris, dar
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Un duel
Adus in arsenalul jocului de 

fotbal de un fost fundaș și ulte
rior un mare antrenor. Helenio 
Herrera, „marcajul om la om’1 
este, de fapt, și un mare duel 
psihologic plin de semnificații. 
Indiferent de sistemele de joc 
care au folosit această manieră, 
fie în „catenaccio", cind a apă
rut. fie în etapa actuală cind 
spațiile sînt ocupate cu mai mul
tă imaginație, iar angajamentul 
a crescut enorm, această grijă 
în tratarea fazelor de apărare 
dezvăluie una din caracteristicile 
firii umane, și anume aceea a 
concurenței dintre semeni. O- 
pUnerea respectivă ..om contra 
om" este, de fapt, raportul sin
gular al disputei ..echipă contra 
echipă", deci interes sau dezide
rat contra unui scop asemănă
tor urmărit de partea potrivni
că, aparent pașnică. Incercind 
să pătrunzi prin carapacea aces
tui raport, poți încerca o mică 
dezamăgire. Este vorba de le
gendara preocupare a omului 
de a-și contracara unul din colo
catarii infimei sale planete. în 
fotbal, acest spirit este tradus 
foarte pașnic de cele mai multe 
ori. ca într-un joc, iar posibi
lele brutalități nu caracterizează 
chiar fenomenul. Din punct de 
vedere tehnic, maniera de a juca 
astfel este indispensabilă pentru 
aceia care iși condiționează exis
tența de rezultatele acestei ne
vinovate întreceri. Este o dispută 
între capacitățile de gindire și 
de efort a două subiecte, apa
rent însă egale, deoarece chiar 
dacă seamănă, oamenii nu pot 
fi identici.

Etapa a XlV-a cuprinde trei 
meciuri asemănătoare ca inte
res. Urmăritoarele lui Dinamo 
intîlnesc. în deplasare. echipe 
care pun mare preț pe punctele 
de acasă. Steaua evoluează la 
Petroșani, iar Vniv. Craiova la

Ieri a fost alcătuit lotul se
lecționatei naționale de fotbal 
care va întilni la 28 noiembrie 
la București, echipa Bulgariei 
in meci retur contînd pentru fi
nala cupei balcanice. Iată nu
mele celor 18 selecționabili ; 
portari : Răducanu, Ștefan — 
fundași : Cheran, G. Sandu, 
Sătmăreanu TI, Sameș, Manea, 
Anghelini — mijlocași.: Bălăci, 
Stoica, Bbloni. Kun II, Mulțes- 
cu — înaintași : Troi, D. Geor
gescu, Radu ÎI, Iordănescu, Lu- 
cescu.

psihologic
Etapa văzută 

de Cornel Dinu
Galați. Readusă în grații de că
tre Dumitru, echipa militară se 
va opune cu siguranță ambițiilor 
anunțate pentru acest meci de 
Dumitrache et comp. Orice re
zultat este posibil. Titi Teașcă a 
făcut din echipa Olteniei o for
mație modernă, plină de ambiții 
și capabilă de mari surprize. 
Sportul studențesc va inchide 
din nou culoarele din fața lui 
Răducanu la Tg. Mureș, incer
cind un egal. U.T.A. ca și S.C. 
Bacău sint la al doilea joc con
secutiv acasă. Vor încerca să 
triumfe în fața argeșenilor și. 
respectiv bihorenilor, în felul a- 
cesta incercind să-și îndulcească 
pozițiile. Echipa lui Dobrin a

pierdut, insă, foarte rar la Arad! 
Așa că ascendentul psihologic îl 
au. Să fie de ajuns ? ..Poli", 
care a avut întotdeauna o inimă 
caldă în fotbal, va cîștiga onest, 
cum îi este felul, jocul cu F.C. 
Constanța. în București, două 
partide departajate în timp : 
Progresul — Corvinul și Rapid 
— F.C.M. Reșița. Amatorii de 
fotbal se vor muta de pe un 
stadion pe altul, cu dorința de 
a pleca acasă satisfăcuți de un 
dublu succes al acestor capri- 
cioși copii. îl așteptăm. Dinamo 
are, astăzi, o confruntare grea la 
Iași. Nu mai puțin de patru oa
meni de bază sint accidentați : 
Dudu Georgescu. Dobrău, Custov 
și Al. Moldovan. Marea maturi
tate a echipei noastre va încerca 
să umple aceste goluri și astfel 
să ne menținem avantajul de 
puncte.

el nu mi-a răspuns. Iată 
cum am pierdut o priete
nie, o prietenie frumoasă 
și adevărată. Vă întreb pe 
dumneavoastră : cum tre
buia să procedez ? Vă rog 
mult de tot să publicați

Publicăm scrisoarea, mai 
Să vă dăm un sfat ? Nu e 
știe...

M. Ovidiu, București : 
„Am 21 de ani și locuiesc 
in București, pe strada 
Voievod Tugomir, nr. 69. 
Faptul care m-a determi
nat să vă scriu este acela 
că doresc să-mi găsesc o 
prietenă care să-mi spună 
toate bucuriile șl durerile / 
ei, iar eu, la rindul meu, 
sentimentele mele. Urmă
resc de mult timp rubrica 
„De la om la om" ; inten
ționasem incă de cînd e- 
ram elev să vă scriu, dar 
am lăsat totul pe scurge
rea timpului, crezând că 
el va aduce totul. Anii au 
trecut, dar eu am rămas 
același băiat taciturn și 
ascuns, nereușind să fiu 
stăpân pe mine însumi, să 
mă cunosc așa cum cu
nosc structura și mecanis-

Una la mină : rubrica 
combinații 
fost fatală : înotam 
nu credem 
dau un sfat sincer ? 
generoasă.

Pop Mihaela, Cluj-Na- 
poca : „Aș dori să vă 
pun o întrebare, intr-o 
problemă in care am ne
voie de sfatul dumnea
voastră. Vă rog să-mi 
dați răspunsul. Eu am o 
prietenă de aceeași vir
stă cu mine. într-o seară, 
am fost în vizită la ea și 
mi l-a arătat pe geam pe 
fostul ei prieten. Am în
trebat-o de ce ii spune 
„fostul" ei prieten și ciți 
ani are. Mi-a răspuns că 
nu-l mai iubește și că are 
19 ani. în zilele următoa
re, venind cu aceeași ma
șină spre casă, ne-am re-

această scrisoare ; poate 
cînd o va vedea, vom de
veni din nou prieteni- 
Prin această scrisoare îl 
rog pe prietenul meu încă 
o dată să mă ierte, să de
venim din nou prieteni".

ales că e și frumos scrisă, 
nevoie. Așteptați. Nu se

mul mașinilor de care mă 
folosesc zi de zi. Am ig
norat cea mai mare parte 
din mediu, concentrin- 
du-mi atenția asupra ace
lor aspecte care mă preo
cupau imediat, insă, cu 
toate acestea, utilizez un 
mecanism de zăvorâre in 
sine, care se transformă 
intr-o însingurare egoistă, 
intr-o hipertrofie a eului. 
Totuși, mă obsedează ide- 
ea că am să aștept zadar
nic un ajutor din partea 
dumneavoastră și am să 
rămin cu o mai adinca 
tristețe în suflet. Am să 
vă condamn aspru dacă o 
să-mi reproșați că sînt 
încă tinăr (ceea ce este 
adevărat) și nu.am nevoie 
de prietenie și în special 
de... dragoste".

noastră nu face tranzacții și 
sentimentale. Am încercat, și ideea ne-a 

în scrisori. Ca să fim sinceri, nici 
în astfel de relații. Ni se par false. Să vă 

Rămîneți cum sinteți. Viața e

intilnit, astfel că fără 
să-mi dau seama, am în
ceput să-l iubesc. Am ru
gat-o pe prietena mea 
să-mi facă cunoștință cu 
el, dar nu se putea, de
oarece ei nu-și mai vor
beau unul altuia. Ne cu
noaștem doar din văzut 
și.când ne întâlnim întâm
plător, ne privim fără ca 
unul din noi să-și dea 
seama de acest lucru. în 
această situație aș dori 
să vă ântreb : am eu drep 
tul să-l iubesc ? în ce fel 
aș putea face cunoștință 
cu el ?“

încercați să-i atrageți atenția prin altcineva, cu de
cență. Un demers personal și insistent ar putea fi 
fatal

Nichitean Valeriu, Su
ceava : „Deși am fost un 
fidel cititor al acestei ru
brici, întotdeauna m-am 
mulțumit să citesc, cel 
mult șă Comentez, im* 
preuna cu prietenii' mei,' 
problemele puse, destăi
nuirile unor tineri de 
virsta mea. Acum, la re
luarea rubricii citesc cu 
același interes tot cuprin
sul ei. In ziua de 16 X 
1976, la rubrica dumnea
voastră, un tinăr a pus 
niște întrebări. Cu speran
ța că nu m-am trezit prea 
târziu, aș vrea să răspund 
și eu la aceste întrebări.

1. Cred că prietenia este 
cea mai înaltă formă de 
exprimare a nevoii și a 
dorinței omului de a fi 
înțeles și de a înțelege, 
de a fi ajutat și de a a- 
juta. de a primi sau de 
ar'da sfaturi atunci când 
este mat multă nevoie de 
ele.

2. Sînt anumite situații 
in care oricare om are 
nevoie de un sprijin, de 
prezența altui om, care 
poate să-i spună ceea ce 
el nu știe, care poate să 
vadă ceea ce el, dintr-un 
motiv sau dltul, nu vede. 
Și chiar dacă n-ar exista

aceste momente, cine nu 
ar dori să aibă lingă el un 
om cu care să împartă 
bucuriile vieții, un om 
lângă care să poată re
zista la greu sau să gă
sească puterea de a porni 
iar pe un drum curmat 
înainte de vreme ? Prie
teni ne sînt cei în stare 
să rămână alături de noi 
cînd poate oricare alt om 
n-ar face-o. Prieten ne 
este omul a cărui coardă 
sensibilă vibrează cu ace
eași intensitate in micile 
sau în marile momente ale 
vieții.

3. Părerea mea este că 
problema nu poate fi pusă 
astfel : există o prietenie 
ideală sau opusul ei, o 
prietenie care „scirțîie" ? 
Există un singur fel de 
prietenie : prietenia ade
vărată, în care să dai tot 
ce ai mai bun în tine și 
să ți se răspundă în ace
lași mod. Ideal este să ai 
un adevărat prieten.

Acestea sint răspunsu
rile mele la întrebările 
puse. Dacă se poate aș 
vrea să pun și eu o între
bare celor ce citesc a- 
ceastă rubrică : conside
rați că există o graniță 
distinctă dintre prietenie 
și dragoste ?"

Părerile dumneavoastră despre prietenie le reținem 
cu plăcere. Ne face bucurie să purtăm o astfel de dis
cuție în viitor, cerută și agreată de cititorii rubricii 
noastre.

în legătură cu întrebarea pe care o puneți cititorilor 
noștri, ne îngăduim o anticipare : da, există o graniță 
intre dragoste și prietenie. Rămîne de văzut cit e 
aceasta de solidă. <

meridian
• VINERI SEARA în sala 

sporturilor din Brașov, în pre
zența a peste 2 500 de specta
tori s-a disputat întîlnirea in
ternațională amicală de hand
bal dintre echipele României 
și R.F. Germania. Handbaliș- 
tii români au desfășurat un 
joc superior obținînd victoria 
cu scorul de 19—11 (8—5).
• In sala sporturilor de la 

Floreasca s-a disputat vineri 
dubla Intilnire internațională 
de handbal dintre echipele de 
juniori și junioare ale Româ
niei și Poloniei. Rezultate teh
nice : Juniori: România — 
Polonia 19—16 (9—8) ; junioa
re : România — Polonia 16—17 
0-7).
• Ieri în cadrul turneului 

final al campionatului națio
nal de polo pe apă, care a 
început in bazinul de la Flo
reasca, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Dinamo 
— Clubul Nautic Universitar 
8—4 ; Rapid București — Voin
ța Cluj-Napoca 10—1.
• LA ATENA se desfășoară 

în aceste zile întrecerile celei 
de-a 9-a ediții a Balcaniadei

de scrimă, competiție la care 
participă sportivi și sportive 
din Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia, Turcia și Grecia.

Un frumos succes a repur
tat scrimera româncă Suzana 
Ardeleanu, care a cucerit tit
lul balcanic în proba indivi
duală de floretă.
• PROBA DE SPADĂ din 

cadrul campionatelor balcanice 
de scrimă de la Atena a fost 
dominată de sportivii români 
care au ocupat primele trei 
locuri in clasamentul final. 
Titlul a revenit lui Liviu An- 
gelescu cu 4 victorii care a în
trecut in meci de baraj pe 
Octavian Zidaru. Pe locul trei 
s-a clasat C. Bărăgan cu 3 vic
torii.
• VINERI IN SFERTURILE 

DE FINALĂ ale turneului in
ternațional de tenis care are 
loc in sala „Wembley“ din 
Londra, americanul Jimmy 
Connors l-a învins cu 6—3, 
7—5 pe Stan Smith (S.U.A.). 
într-o partidă, care a durat 
peste două ore, polonezul Woj- 
tek Fibâk a ciștigat cu 7—6, 
6—7, 6—4 în fața lui Ilie Năs- 
tase.

UN POPOR
ÎN SĂNĂTATE

(Urmare din pag. 1)
măsură de .^situația omului, 
incit el găsește în sine re
sursele de intetes și de dă
ruire - pentru ca, tocmai in 
perioada cea mai dăruită 
muncii pentru dezvoltarea 
României, oamenii să parti
cipe viut direct la cultură și 
la sport. Și cultura și sportul 
sint accente necesare ale zi
lei de muncă. Ele dau echili
brul de care are atita nevoie 
un om cu< adevărat muncitor. 
Ce lecție de psihologie socia
lă, ce lecție de devotament 
pentru puritatea și sănătatea 
fibrei celei mai adinei a 
omului oferă din nou pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul acestor mărețe 
fapte ale patriei, prin care 
omul contemporan, cetățea
nul român, să aibă mereu la 
tndemină participarea la cul
tură și la viața sportivă, 
pentru a se întoarce la locul 
de muncă mai întărit în con
vingeri, cu sufletul spălat de 
cele rele, cu brațul mai tea
făr ! Trebuie ca noi toți să 
nu lăsăm, in nici un fel, ca 
in vreun lec în această țară 
marile inițiative, pe care 
le-am numi pirghii ale omu
lui nou, șă se transforme în 
activități formale, făcute 
doar pentru a se spune că 
s-au făcut.

Un aspect de asemenea im
portant — poate chiar o în
truchipare a ideii de echita
te — este acela privitor la 
tendința ca unii sportivi să 
se nască in anumite locuri și 
să devină apoi marfă rentabil 
folosită a altora. într-un 
climat de ordine și disciplină 
în sportul nostru — se sub
liniază in comunicat — tre
buie să se instaureze o ade
vărată echitate și un adevă
rat spirit de emulație. Cine 
crește sportivii să-i aibă. Va 
înceta, sperăm, orice fel de 
comerț cu valorile sportului. 
Se va pune capăt tendințelor 
de căpătuială ale unora prin 
folosirea fugii de la un club 
la altul. Nu vor mai fi tole
rate nici o abatere, nici o 
manifestare negativă in com
portarea morală a sportivi
lor. Unii vor privi cu scepti
cism _ aceste speranțe. E 
adevărat că lupta nu e ușoa
ră, pentru că in sport, poate 
ca. nicăieri în altă parte, pa
siunile se declanșează repede 
și orbesc pe cei care le poar
tă. Totuși, noi cu toții sim
țim nevp.ta ca reglementări 
defintive să pună capăt abu
zurilor, bunului plac, erorilor 
și stărilor negative. Sint do
menii sportive in care noi 
n-am înregistrat nici un pro
gres, chiar parcă am făcut 
eforturi spre a rămîne in 
urmă. Un exemplu este 
fotbalul. Printr-o ciudată și 
greu explicabilă slăbiciune 
s-a ajuns ca sportivi în care 
oamenii muncii au învestit 
speranțe, muncă, valori ma
teriale să transforme terenul 
de sport in soclul sfidător al 
comodității, arivismului și 
lipsei lor de dăruire cetă
țenească și sportivă. .

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P C.R. a dat opiniei 
publice un anunț rezumativ 
dar plin de semnificații și pe 
care, citindu-l, orice om îl 
înțelege in sensul nevoii de 
a dezvolta cu grăbire miș
carea ^sportivă de masă și de 
a pună ordine, de a se crea 
un stătut Valoric in sportul 
de performanță. E datoria 
noastră, a tuturor, să veghem 
pentru ca această generație 
tânără să-și păstreze tinere
țea sub zodie morală, sub 
zodie spirituală, sub zodie fi
zică. Minte sănătoasă în trup 
sănătos. într-o concepție să
nătoasă ! însă astea toate 
trebuie văzute de acum înco
lo în viață, rțu doar la ni
velul teoretic și principial la 
care ne-au „fost comunicate, 
pentru că nu vom dezvolta 
sportul românesc doar pur
tând pe umeri, în prilejuri 
festive, lozinca „Să dezvol
tăm sportul românesc !", ci 
ascultând până in ultima sa 
consecință inspirata, înțeleap
tă, revoluționara chemare a 
partidului, a cârmaciului său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ca fiecare SA FACEM CEVA 
pentru a apropia de timpul 
în care trăim acel om nou, 
acel om pentru care revolu
ția nu este o sursă de con
fort pentru sine, ci o cale 
prin care să facă bine colec
tivității. E o tulburătoare 
imagine pe care ochii mei o 
văd și la care inima mea 
speră că nu niște oameni 
gârboviți, speriați și hăituiți 
de propria lor sănătate să 
înfrunte încercările timpului, 
ci un popor sănătos și fru
mos să se ilumineze pe sine 
și să sporească lumina pla
netei cu valuri noi de tine
rețe sănătoasă, cu minte să
nătoasă. cu fibră sănătoasă, 
cu gindire sănătoasă.

Marii performeri se află în grădinițe
(Urmare din pag. I) 

pași in sport, cade, inevitabil, in 
aceste condiții, pe umerii edu
catoarelor grădinițelor.

Să vedem, așadar, ce se intim
plă acolo. în grădinițe, și, mai 
ales, să vedem dacă există po
sibilități pentru a schimba in 
bine actuala față a lucrurilor 
Este și rostul dezbaterii pe care 
o inițiază ziarul nostru și la ca
re, bineințeles, solicităm parti
ciparea și părerile cititorilor in
teresați, a educatorilor, părin
ților și conducătorilor unităților 
de preșcolari.

— De ce țineți ușile încuiate ?
— Ca să nu fugă copiii !
Zi cu _ soare. Zi frumoasă de 

toamnă. în curtea spațioasă a 
grădiniței nr. 21. din București, 
nici țipenie de om. Bat la ușă. 
Uși încuiate. Nu răspunde ni
meni. în sfirșit, in spatele clă
dirii găsesc o persoană binevoi
toare care se oferă să mă ajute. 
Se caută cheia. Apoi, una din
tre uși este, in sfirșit, deschisă ! 
întreb :

— De ce țineți ușile încuiate?
— Ca să nu fugă copiii ! —

vine calm răspunsul.
Inițierea mea in programul 

vieții din grădiniță, o face cu 
multă amabilitate directoarea 
Alexandrina. Brânzei. Dânsa, îmi 
spune : ..Este o grădiniță cu orar 
prelungit (de la 6 dimineața 
pină la 18, după-amiază) : 75 de

copii împărțiți in trei grupe. Ac
tivitatea se desfășoară sub con
ducerea educatoarelor care, in 
baza ..Programei activității in- 
structiv-educative în grădinița 
de copii" (n.a. : o cărticică care, 
cum aveam să aflu, „este de că
pătâi" pentru fiecare educatoare 
și nici una nu îndrăznește să 
iasă din litera ei !) fac o plani
ficare zilnică".

Dar să vedem care este locul 
ocupat de sport în programul 
unei zile ?

La această întrebare, tovarășa 
directoare ezită să-mi răspundă 
ferm. „E cam mult spus sport 
— afirmă dinsa. Știți, copiii sânt 
incă prea mici... Fac doar câteva 
exerciții de înviorare. în fiecare 
zi, 10 minute de exerciții de în
viorare și, de două ori pe săp
tămină. câte o jumătate de oră 
„educație fizică". însă, copiii se 
mișcă destul, sint la virsta la 
care cu greu poți să-i ții intr-un 
loc...".

Aceasta este, deci, situația 
sportului în grădinițe. O oră, cel 
mult două pe săptămină, „educa
ție fizică" și, 10 minute pe zi, 
exerciții de înviorare. Să recu
noaștem că lucrurile nu stau de 
fel cum ar trebui să stea. Soli
cităm părerea interlocutoarei 
noastre : „Programul instructiv- 
educativ este extrem de încăr
cat Greu se mai poate cîștiga 
ceva ți pentru... sport. Totuși,

sigur, am putea* face mai mult 
in această direcție și chiar este 
necesar să facem". „Ce ziceți, 
risc întrebarea, s-ar putea face, 
zilnic, cite o oră de sport ? 
„Imposibil! vine- răspunsul. 
Gindiți-vă că, aflați la o virstă 
incă fragedă, copiii nu pot fi su
puși la un efort prea mare...". 
De fapt nu ar fi obligatoriu să 
facă sport o oră întreagă ! Ora 
ar putea fi împărțită, diferen
țiat. pe virste. dar oricum ar fi 
mai mult decit cele... zece mi
nute pentru exercițiile de în
viorare. care nici ele nu sânt 
zece minute, uneori sânt cinci, 
alteori mai puține sau chiar 
deloc.

Continuăm încă mult timp 
discuția pe temele sportului pre
școlar și reiese că, sigur, se pot 
face multe : se pot organiza în
treceri de atletism (n. a. să nu 
uităm : in fiecare grădiniță pe 
care am vizitat-o am găsit nu 
numai curți spațioase, ci și 
gropi, cu nisip, insă, — părinți, 
nu vă speriați ! — ele nu sânt 
destinate săriturilor atletice, ci 
„cozonacilor" pe care copiii 
dumneavoastră se străduiesc 
să-i facă cit mai frumoși...), 
jocuri de minibaschet, mini- 
handbal. minifotbal etc. însă, a- 
pare o problemă : cine să-i în
vețe aceste jocuri. Neonila Du
mitrescu. educatoare la grădini
ța amintită, imi spune că a par-

țicipat ultima oară acum doi ani, 
la o „lecție deschisă" de educa
ție fizică și tot dânsa îmi spune 
că mulți, acum câtva timp, 
mulți copii au venit cu ra
chete (n. a. le știți : rachetele 
acelea mici, din plastic, pentru 
badminton) și au declarat că 
ei sint... „Ilie Năstase", ceea ce 
mă convinge că da. ei, copiii, 
sint receptivi, sint dornici să 
practice diverse sporturi, insă 
nu are cine să-i inițieze.

— Ce faceți acum cu copiii ?
— Ii învățăm să stea cuminți !
La Grădinița nr. 116, sectorul 

1, București, ușile nu sânt în
chise cu cheia. Cu alte cuvinte, 
se intâ"ă mai ușor. Neștiind unde 
este biroul tovarășei directoare, 
intru intr-o încăpere, la întâm
plare. Aici am parte de o ima
gine șocantă: cîteva zeci de co
pii, în poziția șezind, direct pe 
covor, frumos aliniați, se pri
vesc unii pe alții. întreb :

— Ce faceți acum, cu copiii ?
— li învățăm să stea cuminți! 

ne răspunde veselă educatoarea.
Da, stimați cititori, pe o vre

me splendidă cu soare, o vreme 
mai mult decit potrivită jocului 
cu mingea, mai mulți copii „în
vață", intr-o cameră închisă și 
neaerisită, nici mai mult nici 
mai puțin, decit... „să stea cu
minți !".

Directoarea grădiniței, Lucre
tia Papadopol, este și dinsa o 
iubitoare a sportului. De aceea, 
cu dinsa îndrăznesc mai mult : 
„S-ar putea face zilnic, cite două 
ore de sport ?". Mă privește

uluită, ca și cum aș fi emis cea 
mai mare inepție. „imposibil, 
tovarășe, programă nu permi
te...". Pe urmă, aflu că ar fi bine 
să se mai facă și ceva înot, 
chiar și patinaj, chiar și schi, 
ba un minibaschet („... că avem 
coșuri !"), ba un minivolel (.,... 
că avem plasă) și așa mai de
parte. Numai că, nici educatoa
rele „nu se pricep la sport și 
nici nu există o sală de sport!", 
(n. a. : Sint convins, după ce am 
vizitat mai multe grădinițe, că 
în oricare, cu puțină bunăvoin
ță și un minim de imaginație, 
s-ar putea amenaja o sală pentru 
sport). O soluție găsdște tot to
varășa directoare : ,/Să invităm, 
săptămânal, un profesor de edu
cație fizică, care să lucreze cu 
copiii... Așa procedăm la orele 
de muzică, și am obținut rezul
tate foarte bune...". Soluții ar 
mai fi : pot fi invitați sportivi 
fruntași, antrenori, metodiști 
(care și așa zac cu orele prin 
birouri !) să-i învețe pe copii un 
sport sau altul.

Oprim aici șirul constatărilor 
noastre. Nu vom trage conclu
ziile. Așteptăm, așa cum am a- 
mintit in introducere, opiniile 
cititorilor, ale celor interesați să 
participe la dezbaterea noastră. 
De asemenea, vom solicita și pă
rerile unor specialiști pentru că 
problema sportului preșcola? 
este cu adevărat o problemă, iar 
rezolvarea ei depinde de mai 
mulți factori și. în primul rând, 
de colaborarea dintre acești factori.
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