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Ca-n cea mal elementară 

■accesiune omenească de 
strămoși, mo»!, părinți și 
copii, profesorii noștri an 
fost neapărat elevi ai unor 
anumit! profesori. Tudor 
Vianu, descindea prin țlnu- 
ta sa intelectuală și atitudi
nea ideatică epurată^ întot
deauna de anecdotică, din 
Maiorescu. dar neapărat tre
cut prin cenaclul lovlnesci- 
an. Mărturisit sau nu, Ma
iorescu și Goethe erau din 
tinerețea sa modele de con- 1 
duită publică. Cursul _ său 
era întotdeauna o temeinică 
ofensivă condusă strategic, 
pas cu pas. ca-n oricare din
tre scrierile sale, spre stabi
lirea unor adevăruri esenți
ale.

Cu exactitate proverbială 
pășea spre catedră egal în
totdeauna, îmbrăcat cu o co
rectitudine frizînd pedante
ria. Vorbea egal, lăsînd abia 
ghicit febra interioară a e- 
laborării noilor elemente ce 
se adăugau, celor anterioa
re. Chipul său frumos, tăiat 
în linii de medalie nobilă 
era întors mereu in același 
unghi, privirile fixau ace
lași punct presupus undeva 
în Înălțimea amfiteatrului. 
Parcă de acolo cobora spre 
noi înlănțuiri de idei ce ciș- 
tigau prelegerea spre alte a-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a IH-a)

SCHIMBUL DE
In darul nostru de duminică 20 martie a apărat prima 

parte a acestui articol. El a analizat situația la Învățătura, 
după primul trimestru, la școala profesională a Uzinei „Trac
torul" din Brașov. Astăzi ne vom ocupa — și o spunem și aici 
din capul locului că lucrurile nu merg bine — de practica 
in producție a viitorilor constructori de tractoare.

Cînd se face plajă la temperatura 

procesului de producție
Sîntem asigurați la serviciul 

învățămînt al Uzinei „Tractorul", 
că, în ceea ce privește pregătirea 
în producție a elevilor, „lucruri
le merg foarte bine". Ne comple
tăm documentarea cu ajutorul 
condicii de observații a profeso
rilor, maiștrilor și instructorilor 
de practică și începem să înțe
legem ce înseamnă aici „foarte 
bine".

Sînt în foile acestei condici și 
consemnări superficiale, făcute 
fugar, care te întîmpină amenin- 
țîndu-te cu un iz tonic de for
malism funcționăresc. Satisfacția 
noastră e generată însă de cîteva 
observații scrise cu o seriozitate 
care s-a impus parcă și asupra 
formei literei. Le-am notat pe 
foile carnetelor noastre și le 
transcriem aici alături de infor
mațiile primite de la serviciul în
vățămînt consinși că, alăturate 
astfel, contrastul între ceea ce se 
crede despre practică și ceea ce 
există de fapt va deveni mai vi
zibil și va spulbera autoliniștirea 
care există aici.

Elevilor din anul II, ne infor
mează tov. Petre Podină, de la 
serviciul de învățămînt, li s-au 
creat condiții optime de practică 
fiind repartizați fiecare pe lingă 
un muncitor cu experiență.

„Concluzia, notează prof. Emil 
Budu, în urma unui control, e că 
acest principiu nu se realizează 
și că se obțin rezultate bune în 
instruirea practică numai dacă 
muncitorul, care are sub supra
veghere și instruire un ucenic, îi 
creează condiții să lucreze la ma
șină, să efectueze o practică con
form programei școlare. Ar fi 
bine ca în ședințele U.T.C. și 
grupelor sindicale să se arate as
pectele pozitive și negative ale 
felului în care privesc muncitorii 
pregătirea elevilor și chiar să se 
facă instructaj în sensul acesta 
pentru a nu lăsa ca procesul de 
formare a noului muncitor să 
meargă de la sine și să se ajun
gă, cum deja s-a ajuns, la rezul
tate care sînt în majoritatea lor 
negative". „Elevii aceluiași an au 
fost găsiți, notează în altă parte 
ing. C. Bogdan, efectuînd mai 
mult lucrări pregătitoare (în sec
țiile T 41, T 38) ca gresarea rul
menților și aducerea pieselor și 
sculelor. Ucenicii electricieni (cei 
din secțiile T 42 și T 39), con
semnează prof. N. Apostol, nu 
execută lucrări pentru care să 
răspundă și să fie controlați, ci 
sînt folosiți mai mult ca ajutoare 
pe lingă muncitori".

Cercetăm această situație în

Uzina metalurgică București, Vedere parțială a noii hale de turnătorie aflată in construcție
Foto i AGERPRES

secțiile icularie, axa și pinioane 
și ne convingem, itind de vorbă 
cu mai mulți ucenici, că realita
tea e și mai îngrijorătoare decît 
aceea care a fost consemnată în 
registrul de observații. Opt din 
cei 10 ucenici, întrebați pe lîngă 
ce muncitor lucrează, nu ne-au 
putut răspunde demonstrind 
faptul că repartiția pe care ser
viciul învățămînt pretinde că a 
făcut-o rămîne repartiție doar 
pe... hîrtie. Se creează prin ur
mare în cazul anului II pe linia 
procesului de formare a elevului 
ca muncitor un gol de nemăsu
rat. Obligat să facă un pas uriaș 
de la teorie la practică, neavînd 
nici măcar condițiile minime asi
gurate, nesupravegheat și neîn
drumat îndeaproape și consec
vent, viitorul muncitor nu înre
gistrează pregătirea progresivă 
necesară pentru calificarea sa. 
Dimpotrivă... începe, pentru cei 
mai mulți dintre ei, un fel de 
vacanță printre mașini și strun
guri, se înfiripă Ia cei mai mulți 
dintre ei impresia că pot (și din 
nefericire chiar pot) face plajă la 
temperatura procesului de pro
ducție. Factorii de răspundere 
din cadrul uzinei cunosc foarte 
bine toate acestea. Ei sînt înar-

COSTICA PBIESCU 
ION CHIRIAC 

NICOLAE ARSENIE

(Continuare in pag. a IlI-a)

Lucrări de irigații 
și desecări

In regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară se efectuează impor
tante lucrări de irigații și dese
cări. Pentru acest an, unitățile 
agricole din regiune au prevăzut 
să facă îmbunătățiri funciare pe 
o suprafață de 10 000 ha. La 
G.A.S. Cuci este în curs de exe
cuție prima lucrare de irigații 
din regiune cu conducte îngro
pate în sol și sub presiune. A- 
ceastă metodă reduce cu circa SO 
la sută pierderile de apă, evită 
scoaterea din circuitul agricol a 
unei mari suprafețe de teren și 
dă posibilitatea mecanizării și 
automatizării întregului sistem 
de irigații.

Pînă în 1970, se prevăd a se 
executa în regiune irigații, dese
cări și alte îmbunătățiri funciare 
pe o suprafață de circa 40 000 ha.

(Agerpres)

In zori, spre ogoare.

CAMPANIA AGRICOLĂ 

DE PRIMĂVARĂ

IN REGIUNEA BACĂU

Duminică, din inițiativa organizațiilor U.T.C., 
in regiunea București a avut loc o amplă ac

țiune de muncă voluntar-patriotică. Feste 35 000 

de tineri au participat la lucrări de înfrumuse
țare a satelor și orașelor regiunii, la acțiuni de 

împădurire și colectare a fierului vechi, la di
verse alte lucrări specifice sezonului, efectuind 

peste 100 000 ore muncă.

însoțiți de aparatul fotografic și carnetele de

însemnări am străbătut un itinerar de 300 km

(pa ruta București — Drăgănești-Vlașca — A-

lexandria — Turnu Măgurele — Giurgiu) înre-

gistrînd numeroase Imagini de la aceste acțiuni.

Consemnăm, selectiv, citeva secvențe.

Florile acestei 
primăveri

Flori, panglici multi
colore de flori inunda
seră, în lumina acestui 
robust început de pri
măvară, parcul din Dră
gănești-Vlașca. Apăru
seră panseluțele albas
tre, mov. Rondurile 
parcului, aliniate cu 
gust, săpate cu grijă, 
respirau proaspăt a pă- 
mînt reavăn, afinat. Pe 
cîteva porțiuni se lucra 
încă. Aproximativ o 
sută de tineri — elevi 
ai școlii generale și li
ceului din localitate, 
greblau iarba, îngrijeau 
arbuștii.

Privindu-i resfirați 
printre flori, te impre
siona în primul rînd 
grija cu care lucrau, de
licatețea cu care acești 
adolescenți se aplecau 
asupra fiecărei flori. în 
gestul lor era grijă, 
dragoste și gingășie.

Microinterviu 
din mers

— Dincotro, tovarășă 
secretară ?

— Dinspre Crovu, de 
• la muncă patriotică, 

veni răspunsul din par
tea CONSTANȚEI BUR- 
CEA, secretară a Comi
tetului raional Drăgă
nești-Vlașca al U.T.C.

— Și?
— Bine. Au ieșit tine

rii la săpatul și curăți
tul șanțurilor.

— Sigur?
— Mai încape-ndoia- 

lă ! Am controlat, doar.
— Și acum, încotro ?
— Spre Naipu. Am 

fost anunțată că și aici 
mulți tineri vor ieși Ia 
amenajarea șoselei, a 
șanțurilor.

— Sigur?
— Mai încape-ndo- 

ială !
Trecusem prin Crovu. 

De-a lungul șoselei — 
nimeni. Aveam să tre
cem și prin Naipu — a- 
ceeași constatare.

...Și, totuși, interviul 
a avut loc. Era ora 9 — 
kilometrul 44.

Reîntîlnire 
cu eroii 

unui reportaj
Despre tinerii din 

Crîngu, raionul Turnu 
Măgurele, despre hăr
nicia lor, cititorii își 
mai amintesc probabil, 
într-un reportaj intitu
lat „Drumul florilor" 
consemnam în ziarul 
nostru (nr. 5 496) o fru
moasă inițiativă a lor 
în ceea ce privește în
frumusețarea comunei. 
Consemnam, în final,

LAUDA DE SINE

MARIAN CAPSEC

că tinerii ținteso în
trecerea pe țară. Re- 
întîlnirea din această 
duminică vine să con
firme intenția. Cînd 
am sosit în comună ter
minaseră lucrul. Cu 
cîțiva am stat de vorbă. 
Ne-au mărturisit că flo
rile păstrate peste iarnă 
în sere, acasă, au prins 
a înflori. Se așteaptă să 
se mai împuternicească 
puțin primăvara și vor 
fi plantate. Am obser
vat, însă, că se cam 
grăbeau spre casă. Am 
aflat și motivul. Trebuia 
să se pregătească pen
tru continuarea acțiunii, 
într-o altă ipostază, dis
tractivă, la dansul orga
nizat în cinstea lor. Pe 
merit. Pentru că „în pa
tru ore am curățit 5 ha 
de islaz, am colectat 
1200 kg fier vechi, ațn 
amenajat trotuarele" — 
după cum ne relata 
DUMITRU GHINEA, 
secretarul comitetului
U. T.C. din cooperativa 
agricolă de producție. 
La care, semnatarii a- 
cestei secvențe adaugă: 
în comună nu sînt mai 
mulți de o sută de 
tineri. Toți însă, unu’

V. CONSTANTINESCU
I. ANDREIȚĂ

(Continuare 
în pag. a Ill-a)
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CE-AȚI FACE 
DACĂ VI S-AR 

OFERI IARĂȘI

VÎRSTA

DE20 DE ANI?

Timpul — ca ultim și absolut 
necesar atribut al declanșării lu
crărilor agricole de sezon — îm- 
bunătățindu-se simțitor și în par
tea de est a țării, a dat „startul" 
trepidației câmpurilor, specifice a- 
cestui anotimp. Diagrama tuturor 
manevrelor din cîmp și din o- 
giăzi și-a deschis coloanele și 
în regiunea Bacău. După apre
cierile specialiștilor localnici, pre
gătirea lor din vreme asigură o 
funcționare ireproșabilă a fiecărei 
rotițe din marele angrenaj cu
prins între „haturile" acestei 
campanii agricole de primăva
ră. Așa ar fi firesc, deoarece 
numai o perfectă organizare a 
muncii poate să ducă la rezul
tatele scontate, mereu mai ridi
cate.

Preconizîndu-se ca treapta a- 
nului 1967 să urce la produc
țiile agricole cu 4,1 la sută mai 
mult decît cea de anul trecut, 
(cur'd s-au realizat 107150 
tone de grîu și porumb peste 
plan ; cu 101 000 tone mai mult

decît în anul precedent), se cere, 
implicit, de zece ori mai mult la 
capitolul „organizarea muncii", 
măsuri multiple, concrete și cu
prinzătoare. Fiind martori ai 
primelor acțiuni din campania 
de primăvară, ne-am găsit în 
situația de a nu putea consem
na „roadele" debutului, antici
pate și garantate de gazde. 
Dimpotrivă: în ansamblul cam
paniei de primăvară, pregătirile 
au suferit o inversare ciudată în 
cronologia lor firească.

In preajma încheierii celei 
de-a doua decade a lunii mar
tie, doar 0,1 la sută „îndeplinit" 
la acest capitol — cu mult sub 
treapta anului trecut, la aceeași 
dată — nu are putința să con
firme asigurările date de cei 
care au participat la dezbaterile 
recentei plenare a consiliului a- 
gricol regional, menită nu numai 
să contureze tabloul actual al lu
crărilor agricole de primăvară, 
dar să și impulsioneze activitatea. 
Din 75 000 hectare care așteaptă

cuțitul plugurilor încă din toam
nă, numai 0,8 la sută au fost 
arate; nici o treime din răsad
nițele prevăzute pentru acest an 
nu au fost confecționate pînă a- 
cum, deși timpul este înaintat; 
din importanta cantitate de în
grășăminte chimice revenită re
giunii, au fost împrăștiate nu
mai pe 20 la sută din supra
fața planificată; o însemnată 
cantitate de sămînță pentru so
iurile noi ale culturilor ce sînt 
însămînțate în prima urgență stă 
intactă în depozite. Sînt multe 
unitățile agricole socialiste din 
regiunea Bacău care n-au ridi
cat nici cel puțin un kilogram.

Diagrama lucrărilor de primă
vară indică valori submediocre 
și la întreținerea culturilor de 
toamnă, la plantările de pomi și 
vii, Ia amenajările pentru iriga
ții, desecări etc.

Față de o atare situație, po
ziția specialiștilor regiunii la 
plenara amintită, este de neîn
țeles. Părerea unanimă exprima

tă cu acest prilej, se poate con
funda cu o automulțumire... ne
justificată în teren. Tovarășul 
EUGEN ARTENIE, președintele 
Consiliului agricol raional Bacău, 
ne spune, de pildă, că întreaga 
cantitate planificată de îngrășă
minte organice și anorganice a 
fost împrăștiată pe sole; s-au 
făcut semănături în răsadnițe pe 
10 000 m.p. ; că întregul parc 
de mașini și utilaje — reparat 
și recepționat — e gata să intre 
în cîmp. Ce ne spune terenul ? 
Să le luăm pe rînd : exact la 
aceeași dată în situația consiliu
lui agricol regional se menționa 
că în raionul Bacău îngrășămin- 
tele chimice au fost încorporate 
doar pe 20 la sută din supra
fața planificată ; din cei 10 000 
m.p. de răsadnițe, 4 000 au fost 
raportați de către o singură co
operativă de producție, și care

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare in pag. a IIl-a)



AZI NOTE , • ECOURI • ANCHETE

SPECTACOLE TEATRALE

ÎNI TIMPUL LIBER
Studenții Institutu

lui pedagogic din Pi
tești își petrec timpul 
liber într-un mod 
plăcut și util. A intrat 
în tradiția lor pregă
tirea unor spectacole 
cu piese de teatru din

vacanța" de Mihail 
Sebastian, s-a bucurat 
de un frumos succes. 
Piesa a fost prezen
tată și pe scenele al
tor orașe printre care 
Rîmnicu Vîlcea, Cîm- 
pulung-Muscel.

dramaturgia româ
nească. Ultimul spec-

FLOREA 
TISTULEASA

tacol cu „Jocul de-a student

Imagine din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

NOTE DE LECTOR

ESTETICA
MARXISTĂ

Șl FRUMOSUL
Am citit articolul „Viteza 

picioarelor nu subțiază obrazul" 
publicat recent în coloanele zia
rului dumneavoastră. Munca an
trenorului, se știe, este deosebit 
de dificilă dar în același timp și 
frumoasă. El pregătește cu per
severență și modestie noii cam
pioni, modelînd răbdător și cu 
migală fiecare mișcare, fiecare 
gest. Dar mai ales, el este acela 
care intervine foarte pregnant în 
procesul de formare a caracteru
lui viitorilor performeri, a trăsă
turilor morale ale tinerilor, în 
scopul ca aceștia să devină oa
meni compleți, capabili să facă 
față cu succes în iureșul vertigi
nos al vieții. Din păcate nu toți 
antrenorii țin seama de aceasta. 
Așa se explică de ce mai sînt ca
zuri cînd antrenorul permite ele
vului să poarte discuții în con
tradictoriu și de aici nu-i depar
te neascultarea ; alții, din dorința 
realizării unui prestigiu ieftin 
cîștigat și de teama de a nu-și 
„pierde" atletul care ar putea, 
eventual, să treacă la alt antre
nor, permit manifestări cu totul 
neprincipiale, trecînd cu vederea 
abateri grave sau admițînd, în 
procesul de pregătire, familia- 
risme, expresii și tonuri în vor
bire care duc la o stare cînd 
elevul începe să nu mai aibă res
pectul cuvenit, să nu mai exe
cute programul de antrenament, 
să stabilească singur ce dorește 
și ce nu dorește să execute, din 
care cauză și performanțele rea
lizate au foarte mult de suferit. 
Nu întîmplător, o serie dintre 
atleții noștri fruntași, în care 
mișcarea de cultură fizică și atle
tismul românesc și-au pus mari

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
COTIDIAN ■)

Reeiizatâ de

Ionel Hmtea

speranțe — continuă să rămînă 
numai speranțe cu toate că dis
pun de posibilități foarte mari, 
în această privință nu putem 
trece cu vederea comportarea 
necorespunzătoare a atleților 
Constantin Bloțiu — de la Rapid, 
Alexandrina Stoenescu — Știința 
Alexandria, Ion Rățoi — Dinamo, 
Elena lonescu — Constructorul,

neglijat în mod nejustificat 
sarcina de cea mai mare impor
tanță — educația. Federația 
noastră de specialitate, ca și clu
burile, au trecut prea ușor peste 
abaterile repetate ale sportivilor, 
nu au tras, la timp, la răspunde
re pe cei în cauză și acest lucru 
a contribuit ca neajunsurile să 
persiste și să constituie principa-

ces de „distracții" și arborează 
atitudini neprincipiale față de 
club și antrenor, nici conducerea 
clubului și nici Federația nu au 
intervenit în faza incipientă a a- 
cestor manifestări decît în mo
mentul cînd rezultatele lui Blo
țiu au „ .
Măsura a fost de data aceasta 
dură și se pare că l-a trezit pe

început să îngrijoreze.

Micile preocupări „cotidiene" 
îi sustrag pe sportivi de la o pre
gătire serioasă pentru sport, pen
tru viață, pentru profesie. Și este 
bine cunoscut că sînt destui acei 
tineri care preferă satisfacții de 
moment, în locul celor profunde, 
de durată, dar ceva mai îndepăr
tate. Este cazul atletei Alexan
drina Stoenescu, marea noastră

sînt și ele componente ale lotu
lui republican. Un alt aspect : 
Mihaela Peneș, datorită egoismu
lui și înfumurării, nu concepe 
să-și ajute colegele. Ca antrenoi 
al ei pînă în toamna anului 1966 
recunosc, mă fac și eu părtaș la 
aceste serioase minusuri ce țin de 
profilul și caracterul acestei spor
tive : i-am tolerat unele abateri

RABATUL FĂCUT VIEȚII SPORTIVE
TRIBUT GREU PERFORMANȚELOR

Sokol Wolf — Steaua și chiar a 
campioanei noastre olimpice Mi
haela Peneș. Performanțele acestor 
atleți care în general au luat în 
atletismul nostru un start excelent, 
au început să stagneze sau chiar 
să dea înapoi. Urmărind realiza
rea cu orice preț a unor rezultate 
de cel mai înalt nivel, antrenorii 
atleților respectivi: Gheorghe 
Stănel, Lixandru Pândele, Titus 
Tatu, Alexandru Stoenescu, Ni- 
colae Rășcănescu și alții ca ei au

Prof. Lixandru Pândele
federal

atlet; el a fost scos din echipa 
națională și lotul olimpic, pînă 
cînd va dovedi că înțelege pe 
deplin îndatoririle sale sociale 
ca sportiv de performanță. De la 
el așteptăm performanțe înalte. 
Aceasta nu va fi cu putință de
cît numai dacă se va dărui cu 
toată ființa lui, scopului pe ca- 
re-1 urmărim cu toții.

antrenor

Iul motiv al slabei comportări a 
atleților noștri așa cum s-a în- 
tîmplat și în cazul discutat de 
ziar, al atletei lonescu Elena de 
la clubul Constructorul.

în cazul atletului Constantin 
Bloțiu cu toate că noi, antrenorii, 
am sesizat la timp că acest tînăr 
are preocupări „nesănătoase", 
duce o viață nesportivă, face ex-

CE-A TI
FACE
DACĂ

VI S-AR OFERI
IARAȘI

VÎRSTA DE
20 DE ANI? '»

„Drumul 
înseamnă, de 

fapt, două dru
muri alăturate"
Ieșit din zona confesiu

nilor profesionale (fiindcă 
nu poți vorbi de vîrsta de 
20 de ani fără a ajunge 
la dragoste), întîmpin tot 
mai des dificultăți în 
transcrierea numelor... „Vă 
rog, asta nu scrieți"... Dar 
cum să nu scrii ?... De la 
Ștefan Magori, pe care 
l-am pomenit înainte, ob
țin doar un „sfat", pe ca
re-1 transcriu textual : „La 
vîrsta de care îmi vorbiți 
oamenii hotărăsc de obi
cei să se alăture. Drumul 
fiecăruia depinde și de 
drumul celuilalt. Dacă 
drumurile nu sînt parale
le, dacă nu se dezvoltă 
fiecare prin el însuși și 
prin cel de alături, viața 
se împotmolește"... Ii cer 
argumente, exemple. Ob
țin unul singur, fără amă
nunte : Ștefan Magori 
este singur. Fără îndoială 
că, dacă aș fi putut relata 
exact cum a ajuns să ră
mînă singur după două 
încercări neizbutite, vor
bele sale n-ar mai fi pă
rut spuse „în general". 
Dar el insistă, vrea parcă 
să profite de prilejul de a 
se adresa tinerilor — și 
tonul fostului membru al

corpului didactic pare să 
ascundă o îndelungă re
voltă (contra lui însuși?...). 
„Avem atîtea școli, ele
mentare, medii, superioa- 

o 
să
a-
u-

tot felul, dar 
în care oamenii 
cum să trăiască 
cum să se caute

ECOURI:
„Viteza picioarelor

nu subțiază obrazul"

re, de 
școală 
învețe 
lături, 
nul în celălalt, de ce nu 
avem ? !“... Ii spun că nu 
prea văd în ce ar consta 
„programa analitică" a u- 
nei asemenea „școli". In
sistă iarăși : „părinții, pă
rinții să vorbească cu 
copiii lor, la vîrsta cînd a- 
ceștia pot înțelege, ce 
poate însemna o căsătorie 
împlinită, și se 
ratare, pe acest 
le dea exemple, 
lor, despre un 
despre celălalt... 
pe tineri să 
pentru ca aceștia să gre
șească, pe cît posibil, mai 
rar"...

poate fi 
plan... Să 
din jurul 
caz, sau 
Să-i facă 
înțeleagă,

Dăruirea 
vocației, vocația 

dăruirii
Mă întorc în comparti

mentul vagonului de dor
mit care mă ducea spre 
Suceava împreună cu doc
torul Litinschi. O frază 
spusă de el atunci (era la 
începutul „anchetei") în
cepe să-și contureze acum 
sensuri noi. „Studiam pia-

nul. Tatăl meu, cîntase la 
vioară, dar trebuise să re
nunțe la ea, din pricina 
unui reumatism dobîndit 
pe front. Ar fi vrut mult 
de tot să urmez cariera 
muzicală. Și eu aș fi vrut. 
Dar mă temeam, știam ce 
înseamnă, în artă, riscul 
de a fi mediocru. Nu se 
renunță ușor la un ase
menea vis. Și cînd treci 
de la „nocturnele" lui 
Chopin la disecție și his- 
tologie, ți se pare la în
ceput insuportabil. Cre
deam că mă afund pe o 
cale falsă, care nu mi se 
potrivea. Și iată că acum, 
cînd răspund de viitorul 
micilor mei pacienți, sen
zația asta a încetat. N-am 
pian la Șiret, aș vrea să 
am, voi avea, dar mă cre
deți că-n munca mea me
dicală am astăzi satisfac
ții analoage celor din fața 
claviaturii ?“

Era ușor să-1 crezi. Gă
sise puntea dintre artă și 
știință, în fond cheia tu
turor lucrurilor din lume 
care aduc înălțarea, găsise 
dăruirea: „Vocația este, 
în fond, descoperirea cli
pei din care poți începe 
să dăruiești ceea ce aduni".

Dar uneori descoperirea 
clipei întîrzie, sau... nu 
mai vine. Am vorbit cu 
cîțiva „ratați" (termenul îl 
foloseau ei înșiși) care-și 
exercită profesiunea fără 
plăcere, cu randament me-

Institutul de cercetare și proiectare pentru 
construcții navale — Galați. în fotografie : Pe 
masa de trasaj foto-optic se află un nou tip 

de cargou de 4 500 tone

speranță la săritura în înălțime. 
Ea are un temperament foarte 
vioi și nestăpînit. A săvîrșit în 
repetate rînduri acte de indisci
plină. Antrenorul ei însă, profe
sorul Constantin Dumitrescu, nu 
a luat la timp o atitudine hotă
râtă. Urmările au fost că în sezo
nul 1966, pe care Alexandrina 
l-a început cu 1,71 m (record la 
junioare superior celui deținut 
de Iolanda Balaș în 1955, 1,70 
ni) în continuare, ea a manifes
tat atitudine de vedetism și in
disciplină, nu a respectat progra
mul de antrenament ș. a. In ta
băra Federației de la Poiana 
Brașov, cînd colectivul de antre
nori au hotărît să fie exclusă din 
lotul țării, s-a revenit asupra ho
tă rîrii. Cred că acest lucru nu a 
ajutat-o pe A. Stoenescu să-și re
vizuiască atitudinea, ea conti- 
nuînd să se comporte în același 
mod, influențînd negativ și com
portarea altor tineri. De-abia în 
toamnă, la terminarea sezonului 
competițional, a fost sancționată 
și, se pare, cu folos. Era oare ne
cesară o așa îndelungată amînare 
numai fiindcă trebuia să partici
pe la unele concursuri ?

După ce Mihaela Peneș a a- 
juns campioană olimpică, a de
venit foarte capricioasă și egoistă 
mergînd pînă acolo îneît a în
cercat să impună condiții Fede
rației și antrenorului. Una din a- 
cestea era ca antrenorul ei, Li
xandru Pândele, să lucreze nu
mai cu ea, în ore speciale. Fe
derația „s-a plecat" și a cedat în 
fața unor asemenea pretenții (?!). 
Culmea este că și la aceste an
trenamente Mihaela executa nu
mai ce vroia. Campioana noastră 
olimpică, al cărei drum spre me
dalie a fost extrem de anevoios, 
a uitat poate că la început s-a 
Îiregătit alături de alte atlete 
tngă care a evoluat an de an, 

fără ca acestea s-o împiedice cu 
ceva, ci din contră, au ajutat-o ; 
cred că-și mai amintește cu cîtă 
dragoste a ajutat-o și îndrumat-o 
Georgeta Niculescu campioană 
de junioare din anul 1962. 
prezent ea nu 
se 
celelalte colege 
fiindcă, vezi doamne, 
sînt „inferioare". Dar una din
tre aceste „fete inferioare", în
tîmplător este a doua junioară 
din lume după M. Peneș și, Ia 
21 august, cînd Mihaela arunca 
cu greu la Londra 52 m, Mari- 
lena Ciurea realiza în întâlnirea 
cu atletele din Polonia și R.D.G. 
53,42 m. Celelalte „începătoare"

in 
să 
eu

concepe
pregătească împreună

de probă, 
ele

limitîndu-mă la mustrări fără 
sancțiuni. Și altele.

Profesorul Titus Tatu relata, 
într-o discuție, că elevul său 
Wolf Sokol, care a fost cel mai 
dotat dintre juniorii noștri la a- 
runcarea suliței, nu a putut face 
progrese fiindcă are multe „apu
cături" care-1 situează departe de 
conduita unui sportiv de tip nou, 
nu execută programul de antrena
ment, nu-1 ascultă etc. Mă întreb, 
dacă tovarășul Tatu Titus știa 
așa de bine ce face elevul său, 
de ce nu a luat nici o măsură 
pentru a-i curma asemenea apu
cături, asemenea mod de viață ? 
Personal îmi amintesc că Wolf 
Sokol a înregistrat cel mai bun 
rezultat al său într-o perioadă 
cind se pregătea singur, fără nici 
o supraveghere. Acest lucru de
notă că sportivul are ambiții și 
că dorește să realizeze rezultate 
superioare. Trebuie numai ajutat.

Acestea sînt numai cîteva din 
cazurile despre care am vrut să 
vorbesc. Le-am ales fiindcă ele 
sînt semnificative pentru activi
tatea unor antrenori care, în goa
nă după rezultate rapide și deo
sebite, uită uneori îndatorirea 
de a face din elevii lor mai îna
inte de toate, oameni. Faptul că 
unii atleți își părăsesc antrenorii 
alături de care au obținut rezul
tate bune, este condiționat în 
ultimă instanță de felul cum au 
muncit cu proprii lor elevi. Nu 
este mai puțin adevărat că și 
unii dintre antrenori au evitat e- 
tapa complicată a căutării, selec
ționării, etapa inițierii și muncii 
asidue cu cele mai tinere ele
mente, recrutîndn-și sportivi de 
la alți colegi prin mijloace mai 
mult sau mai puțin demne. Ca
zul atletei lonescu Elena este ex
trem de edificator. Străduințele 
antrenorului, atitudinea corectă, 
exigența și perseverența acestuia 
de a crește și educa o sportivă 
au fost anulate de poziția fetei 
care a dezertat de la datorie și 
firește și a antrenorului N. Păiș și 
clubului Steaua. îmi amintesc că 
în urmă cu un an același lu
cru s-a petrecut și cu atletul Blo
țiu Constantin, crescut de antre
norul Stănel, în cadrul clubului 
Rapid. Cred că trebuie luate 
măsuri care să interzică cu desă- 
vîrșire cluburilor mai mari să 
ducă tratative direct cu sportivii 
pe care vor să-i recruteze de la 
alte cluburi. Aș mai sublinia în 
încheiere o anumită lipsă de ho- 
tărîre și intransigență a condu
cerii Federației de atletism în 
luarea unor măsuri, aplicarea u- 
nor sancțiuni care să ducă la în
lăturarea definitivă a manifestă
rilor negative din viața unor 
sportivi.

Dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane in cadrul o- 
rînduirii noastre determină apa
riția acelui „apetit" după frumo
sul exprimat și întîlnit în toate 
ipostazele, ca o expresie a nevoi
lor spirituale ale omului socia
list. El resimte nevoia de fru
mos și de armonie în ambianta 
în care trăiește și muncește. Vn 
înalt nivel intelectual, puritatea 
morală și conștiința estetică a 
constructorilor socialismului și 
comunismului presupune tendin
ța nestăvilită de a introduce 
frumosul în toate domeniile cu 
care el este în contact, lărgind 
astfel incomensurabil sfera de 
manifestare a esteticului.

Analiza problemelor legate de 
ceea ce dă valoare estetică am
bianței în care se desfășoară 
viața noastră cotidiană și ridica
rea experienței și observațiilor 
din acest domeniu la rangul de 
teorie capătă astfel o deosebită 
importanță.

Lucrarea „Estetica vieții coti
diene", apărută sub egida Insti
tutului de filozofie al Academiei, 
și sub redacția prof. univ. Mar
cel Breazu și conf. univ. Anton 
Moisescu răspunde tocmai unor 
asemenea cerințe, proprii esteti
cii marxiste, constituind totodată 
prima abordare de asemenea pro
porții în literatura de specialita
te din țara noastră, a probleme
lor esteticului cotidian.

Ea apare in contextul unor 
ample discuții purtate în presă 
(vezi „Scînteia", „Scînfeia tine
retului", „Contemporanul"), asu
pra problemelor de modă, gust, 
estetica locuințelor, estetica ur
banistică, publicitară etc., adu- 
cînd un punct de vedere teore
tic și generalizator absolut nece
sar pentru atingerea unui nivel 
mai riguros al cercetărilor, care 
să depășească stadiul oarecum 
empiric al unor articole intere
sante, dar sporadice, la care se 
reducea, pînă acum, explorarea 
acestui domeniu.

Primele două studii: „Specifi
cul esteticului vieții cotidiene" 
și „Stil și ornament — categorii 
ale esteticului cotidian", ambele 
datorate lui Marcel 
tează chestiunile la 
gorial, de maximă generalitate 
științifică. Autorii 
studii abordează în continuare 
probleme și domenii concret par
ticulare ale esteticului cotidian, 
adîncind, fără a părăsi nivelul 
teoretic, caracterul estetic, spe
cific unor anumite domenii ale 
vieții cotidiene. Cuprinsul mono
grafiei inserează astfel studii 
despre „Locul de muncă și va
loarea sa estetică" (I. Achim), 
„Aspectul estetic al mașinilor- 
unelte" și „Esteticul ca atribut 
al calității produselor materiale 
de larg consum" (Gr. Smeu), 
„Estetica localităților" (conf. 
univ. Anton Moisescu), „Estetica 
străzii, a parcurilor și a spațiilor 
publice" (arh. Codrea Marinescu) 
și „Valoarea estetică a relațiilor 
sociale" (Ion Pascadi).

Delimitarea esteticului coti
dian de sfera frumosului artistic 
presupune stabilirea unor atri
bute specifice ale acestuia din 
urmă, problemă de care se ocupă 
Marcel Breazu în studiul intro
ductiv. Se aduce, prin aceasta, 
o circumscriere și o clarificare a 
problemei, deosebit de importan
tă pentru evitarea unor confuzii, 
a unor interferări de planuri în
tre artă și frumosul cotidian, a- 
flate la originea unor concluzii 
eronate.

Principalul domeniu al activi
tății umane este cel al muncii,

Breazu, tra- 
nivel cate-

următoarelor

în care și față de care, omul 
se definește ca personalitate so
cială. De aceea, abordarea, în 
contextul vieții cotidiene a unor 
aspecte legate de estetica mun
cii, capătă o deosebită impor
tanță practică, indiferent că se 
tratează probleme legate de lo
cul de muncă, de mașinile-unel- 
te sau de relațiile de producție" 

Ocupîndu-se de acest aspect 
al esteticii muncii (locul de 
muncă), 1. Achim nu abordează 
problema abstract, în principiu, 
ci o plasează intr-un contect 
concret istoric, social, de reali
zare a produsului muncii, punct 
de plecare deosebit de fructuos 
pentru concluziile teoretice la 
care vrea să ajungă autorul. As
pectul estetic al locului de mun
că este tratat sub forma diver
selor sale laturi componente ca: 
arhitectura industrială, formă și 
compoziție (în legătură cu dispo
ziția mașinilor, utilajelor, liniilor 
automate etc., în interiorul spa
țiului industrial), culoare și am
bianțe fonice. O idee valoroasă 
a studiului este cuprinsă in su
blinierea rolului deosebit pe ca- 
re-l joacă valorificarea maximă 
a elementelor artistice ale locu
lui de muncă pentru formarea 
gustului estetic și satisfacerea ce
rințelor de frumos ale maselor 
din țara noastră.

Contribuția principală a stu
diului semnat de conf. univ. An
ton Moisescu, constă in circum
scrierea, de către autor, a ariei 
specifice esteticii localităților în 
definirea noțiunilor de urbanism 
și de arhitectură și în stabilirea 
rolului acestora în organizarea și 
formarea rațională și expresivă a 
mediului material creat de om. 
Stadiul analizează, în continuare, 
valoarea practică utilitară și spi
rituală a arhitecturii și urbanis
mului, criteriile valorii urbanis
mului și arhitecturii, metoda de 
creație în arhitectură, ca și tră
săturile principale ale esteticii lo
calităților.

Dacă studiile la care ne-am 
referit pînă acum se ocupă de 
latura așa-zis obiectivă a vieții 
cotidiene, Ion Pascadi, abordea
ză cu temeritate latura ei subiec
tivă, exprimată de om și de re
lațiile interumane, prin care și in 
raport cu care capătă sens și 
loare trăsăturile estetice ale 
drului obiectiv.

Volumul prezintă interes nu 
numai pentru specialiști, consti
tuind un instrument de lucru ne
cesar și util tuturor celor care 
determină, prin activitatea lor, 
profilul și calitatea obiectelor, 
fenomenelor care alcătuiesc ca
drul vieții noastre cotidiene.

Tocmai de aceea se impunea 
și tratarea unor probleme cel pu
țin la fel de importante pentru o- 
fensiva frumosului împotriva in- 
expresivității și prostului gust: 
pioblema esteticii interioarelor 
sau cea a esteticului publicitar și 
comercial, legat de estetica afi
șului, vitrinei, reclamei și amba
lajului comercial etc., domenii ale 
esteticului cotidian, constituind 
canale de influențare și de edu
care a gustului marelui public. 
In domeniul reclamei comercia
le, al firmelor luminoase, de pil
dă, realizările curente sînt încă 
nesatisfăcătoare. Studii care să 
abordeze și asemenea domenii, 
ne par necesare.

ua-
co

VICTOR MAȘEK

*) ..Estetica vieții cotidiene" 
— Ed. Științifică — București, 
1966.

diocru, ceea ce-i îndeam
nă să-și caute în altă parte, 
sau în prea multe părți, 
sau nicăieri, satisfacțiile 
refuzate aci. Se chinuie ei 
destul singuri, nu-i cazul 
să-i chinuim și noi, scriin- 
du-le numele. Un exem
plu însă — de altă na
tură — merită citat (m-a 
autorizat, de altfel). Me
rită, fiindcă ilustrează i- 
deea, fără a fi totuși vorba 
cîtuși de puțin despre ra
tare. Dimpotrivă, Aurel 
Lupu, de 55 de ani, e 
un excelent economist al 
Uzinelor chimice din Tur
da. Dorința de perfecțio
nare profesională l-a de
terminat între altele să-și 
însușească două limbi stră
ine necesare documentării. 
Este tipul omului care 
și-a cucerit cu greu locul 
în viață, trecînd prin e- 
forturi pe care nu le voi 
mai relata, fiindcă sea
mănă cu cele deja rela
tate. In ce sens se poate 
vorbi totuși, la el, despre 
„ratare" ? Aurel Lupu e 
conștient că s-ar fi afir
mat cu mai multă pleni
tudine și satisfacție inte-

rioară în alte domenii... 
Care ?... Citez, în ordinea 
spusă chiar de el : Scrii
tor. Actor. Medic. Profe
sor... Croitor. Ospătar... 
Zâmbiți, desigur. Și eu am 
zâmbit, crezând că-i o sim
plă cochetărie Dar nu, 
Aurel Lupu vorbește foar
te serios, argumentează 
fiecare „vis" în parte. Pri
mele patru au, evident o 
trăsătură comună — este 
ceea ce el numește „do
meniul umanistic". Dar 
„croitor"? „Pentru bucuria 
de a scoate din mâinile 
tale ceva bine făcut, din 
convingerea că și un me
seriaș bun poate face, în 
felul lui, artă"... Dar 
„ospătar" ? „Din dorința 
de a fi avut un contact 
nemijlocit cu oamenii"... 
Că există aici exagerări 
sau naivități, are mai pu
țină importanță. Dar e 
greu să treci peste faptul 
că interlocutorul nostru 
parcurge 30 de km. (dis
tanța Turda-Cluj) pentru 
a audia, la Universitatea 
populară, cursuri de lite
ratură română și univer
sală, sau de științe con- deputat (deputat e și as-

temporane. După ce a do
vedit că te poți realiza în 
viață, chiar făcînd o pro
fesiune care te pasionează 
mai puțin, Aurel Lupu 
face și demonstrația în 
sens contrar, păstrînd con
tactul permanent 
meniile vocațiilor 
nerețe... Dacă ar 
cum 20 de ani... 
proximativ vîrsta 
o au < 
pasionați de tehnică, stu- 
denți la „Electromeca
nică" și „Construcții".

Cazul lui Ștefan Gher- 
gheli pare menit să com
pleteze și să detalieze cele 
de mai sus. E mai tînăr, 
are 45 de ani. Și-a trasat 
drumul în viață după Eli
berare... Dar face parte 
dintre cei care, în primii 
ani de construcție a lumii 
noastre, s-a dăruit cu ar
doare sarcinilor care s-au 
ivit cu nemiluita în fața 
lui. Am umplut două pa
gini de caiet enumerînd 
tot ce a făcut Ghergheli 
în cîțiva ani : muncă de 
propagandă la sate, ase
sor popular, activitate de

cu do- 
din ti- 
avea 
Este a- 
pe care 

cei doi fii ai săi,

a-

tăzi)... In vîrtejul activi
tăților succesive și con
comitente, nu a mai avut 
prea mult timp să se gîn- 
dească la profesiunea pe 
care ar îndrăgi-o cel mai 
mult. S-a calificat în pro
ducție. A făcut „seralul", 
apoi științele juridice la 
„fără frecvență". Un efort 
uriaș, un entuziasm care 
nu s-a stins niciodată. Dar 
un drum — datorat ce
rințelor, împrejurărilor — 
în zig-zag. Și iată-1 astăzi, 
șeful serviciului adminis
trativ al... Fondului Plas
tic. Pentru a nu fi străin 
de conținutul artistic al ac
tivității lui, a urmat și 
cursurile secției de artă 
plastică 
populare. Acum urmează 
cursurile secției „foto"... A 
lucrat și ca ziarist... Și ca... 
„Omul care a făcut de 
toate", cum se numește 
singur. Afară de un lucru, 
care ar fi fost, de fapt, 
vocația lui: ar fi vrut să 
studieze agronomia. E ab
solut convins că, dăruit a- 
cestei științe, ar fi obținut 
și mai mult. Și cum să 
nu-1 crezi ? Ii citez cu-

a Universității

vintele cu convingerea ab
solută că are dreptate : 
„Dacă tinerii de azi ar 
depune într-o singură di
recție eforturile pe care 
le-am depus eu în atîtea 
direcții, cît de departe ar 
putea ajunge 1“... Nu con
dițiile materiale i-au lipsit 
lui Ghergheli, ci cele de 
stabilitate. El le-a făcut 
„pe toate", pentru ca cei 
din generațiile ulterioare 
să poată face numai acel 
lucru care îi interesează, 
care să le aducă împlini
rea maximă. ’ 
fapt, „cazul" său centrea
ză mai toate 
primite pînă acum, indi
ferent dacă sînt notate cu 
semnul „plus" sau „mi
nus"...

Fiindcă, de

răspunsurile

Alegeți drumull...
„Impliniții" ca ți cei 

„neîmpliniți", cei care „nu 
regretă nimic", sau cei 
care spun „păcat", cei care 
au plătit tributul condi
țiilor sociale din trecut ca 
și cei care au putut să le 
Diruie, toți, absolut toți,

mi-au cerut aceeași pre
cizare, cînd i-am întrebat 
ce ar face dacă ar avea 
din nou 20 de ani : „20 de 
ani, dar cu mintea de a- 
cum ?“... Să fie limpede : 
nu spunea nimeni că „ti
nerii n-au minte". N-am 
notat nici un singur cu- 
vînt de reproș la adresa 
„tinerilor de astăzi"... 
Dar deceniile care îi des
părțeau pe cei „anchetați" 
de „vîrsta de aur" îi fă
ceau să constate, retros
pectiv, că întotdeauna se 
poate pune mai mult la 
temelia viitorului. Că tot 
ce n-ai pus la timp re
greți mai tîrziu, chiar dacă 
eventual „recuperezi pe 
parcurs".

Nimeni n-a descoperit 
„piatra filozofală" cînd a 
mărturisit, pe baza pro
priei lui experiențe, că, în 
definitiv, împlinirea vo
cației profesionale împle
tită cu împlinirea pe pla
nul dragostei, al colabo
rării cu „omul de lîngă 
tine" sînt cele două chei 
(o singură cheie, de fapt)

cu care se deschide poar
ta fericirii.

Mi s-a vorbit totdeauna 
și despre copii. Cei care 
nu-i aveau, ■ o regretau, 
fără excepție. Cei care-i 
aveau, vorbeau nu numai 
despre bucuriile vieții de 
familie, ci și de prilejul 
de a retrăi vîrsta de 20 
de ani, transmițînd expe
riența proprie vlăstarelor 
lor.

...Intr-o gară, exact cînd 
trenul se punea în miș
care, un muncitor ceferist 
care aflase cu întîrziere de 
subiectul anchetei, mi-a 
strigat de pe peron : „Și 
eu am să vă spun ceva I... 
Ceva foarte important, pe 
care tinerii de astăzi tre
buie să-l cunoască 1..."

Trenul luase viteză. 
Mi-a mai strigat : „Unde 
pot să vă scriu ?"

— La ziar ! am răspuns, 
prin pîlnia palmelor... Nu 
știu dacă m-a auzit. Poate 
mă va auzi acum, el, ca 
și toți cei care au ceva 
de spus, în sensul sau îm
potriva ideilor culese pe 
acest drum.
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(Urmare din pag. I) întrecere 
așa cum 
la săpa-

n-a făcut decît să aducă 
pentru un moment o 
secvență pe care cu si
guranță o va întîlni per
manent peste cîtva timp. 
Pentru că e pregătită de 
pe acum de cei 1 200 de 
băieți și fete din 5 școli 
ale Giurgiului, veniți în 
această dimineață 
bastră să sape și 
planteze arbuști.

Și nu sînt numai
Au venit aproape toți 
tinerii din oraș. în to
tal...

— ...în total în aceas
tă duminică, organizații
le 
la 
patriotică circa 3 000 de 
tineri din oraș — răs-

satului, despre dîrzenia 
oamenilor, despre desfă
șurarea răscoalei.

Se așternuse o liniște 
grea, de pămînt.

— Ei, și-acum la trea
bă, îi îndemnă bătrînul, 
că restul îl știți și din 
cărți.

Tinerii reveniră la u- 
nelte, sapele prinseră să 
izbească șanțul în timp 
ce bătrînul supraveghea 
grijuliu lucrarea.

Coboram întovărășiți 
de casele noi ale coope
ratorilor din Secara, 
peste 200 construite în 
ultimii ani. Deasupra 
scăpăra un bec, uitat a- 
prins, de la uzină, peste 
zi. Se auzea, în urmă, 
un cîntec ce prindea să

Popas pe me
leagul evocărilor

participa la 
toți cei 600 — 
s-au întrecut și 
tul gropilor.

și-unu ; harnici — și cu 
grija comunei pusă la 
inimă.

nă t în a 
aginăS în

Strict autentic
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LA PALATUL

Și în această vacanță 
de primăvară, 
Pionierilor 
școlarilor 
nenumărate 
activități pe

Chiar în prima zi a va
canței pionierii vor avea 
ca oaspeți uteciști din 
întreprinderile orașului, 
fruntași in producție și 
în munca obștească. în- 
tilnirea închinată aniver
sării a 45 de ani de la 
crearea Uniunii Tinere
tului Comunist va fi ur
mată de vizionarea fil
mului „Duminică la ora 
6". Este prevăzută, de a- 
semenea, o intîlnire cu 
scriitori intitulată suges
tiv „Vitrina cu noutăți 
literare" și alta cu oa
meni de știință și lucră
tori din domeniul pomi
cultura pe tema „Se 
extind livezile patriei". 
Cea din urmă le oferă 
pionierilor posibilitatea 
de a aplica „operativ" 
cunoștințele noi dobîn- 
dite; va fi urmată deci 
de activități practice pe 
terenul experimental.

Iubitorilor teatrului 
sînt adresate invitații la 
spectacole păpușerești 
cu piesele „Galoșul fer
mecat", „Unde au dispă
rut 7, 8 și 9" și „Moftu- 
rică", feeria muzical-co- 
regrafică „Rapsodii de 
primăvară" piesele „To
tul e să ai idei" și „Mor
molocul". Nu înseamnă 
însă că iubitorii celei 
de a Vil-a arte au fost 
uitați: filmele „Golgota" 
și „Dacii", „Sălbaticii de 
pe rîul morții" și „Aco
lo unde Carpații întîl
nesc Dunărea", precum 
și alte filme artistice și 
documentare vor îmbo
găți programul acestei 
vacanțe.

Frumoase manifestări 
ii așteaptă pe sportivi: 
atleții vor participa la 
„Concursul primăverii", 
șahiștii la „Campionatul 
micilor șahiști", pentru 
membrii cercului de 
baschet va fi organizat 
„Turneul de primăvară" 
iar pentru cei de la cer
cul de tir „Concursul tî- 
nărului trăgător". Și, în 
sfîrșit, 90 de sportivi vor 
fi oaspeții taberei turis
tice de la Sinaia.

Dintr-un program de 
vacanță nu pot lipsi ex
cursiile ; micilor turiști 
li se propun următoarele 
itinerarii: Valea Praho
vei, Giurgiu, Călugă
reai, Hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", studioul cinemato
grafic Buftea și, evident, 
frumoasa noastră capita
lă cu monumentele-i ve
chi, cu noile-i edificii și 
cartiere...

Palatul 
adresează 

bucureșteni 
invitații la 
placul lor.

M. V.

PRIMA ORA A VACANȚEI. Ultima vacanță de primăvară 
pentru acești elevi. Ca și pentru toți elevii 
cu amendamentul că pentru mulți, foarte

primăvară. Odihnă plăcută !

din viața școlară a început 
claselor a Xl-a... Ca și pentru toți elevii patriei; 
mulți, vor mai veni și alte vacanțe, de 

Foto : C. CONSTANTIN

ACTUALITATEA

INTERNAȚIONALE
Convorbire cu tovarășul ing 

Remus Brad
directorul Direcției tîrguri_ și expoziții internaționale 

din Camera de Comerț ■

dată — ne 
nostru — 
nouă tîr- 
la care a

pune în total Ia peste 50 de tîr
guri și expoziții ce se organi
zează în diferite țări ale lumii. 
Numai în luna aprilie vom fi 
prezenți cu mostre din diferite 
domenii ale economiei noastre 
la șapte tîrguri internaționale. 
La Londra, cu un sector de 
produse alimentare, la Milano 
cu mașini și ............ _
cu un stand 
Vom expune 
și utilaje la 
tîrgul tehnic

■

I
I
I
I
I
I
I
I

Vestea că steagul românesc 
flutură pe catargul unei noi ex
poziții sau tirg internațional 
ne-a devenit familiară. O con
vorbire cu tovarășul ing. RE
MUS BRAD, directorul Direc
ției tîrguri și expoziții interna
ționale din Camera de Comerț, 
ne-a dat posibilitatea să aflăm 
amănunte despre prezența Ro
mâniei peste hotare în prima 
parte a anului 1967.

— Pînă la această 
spune interlocutorul 
și-au deschis porțile 
guri internaționale
expus și țara noastră. O parte 
din ele și-au încetat deja acti
vitatea.

— Ce ne puteți spune despre 
prezențele românești la tîrgu
rile amintite ?

Amintesc de prima expoziție 
a anului, cea de la Paris, la 
care noi am participat cu un 
stand de mobilă. Presa france
ză a comentat favorabil produ
sele noastre, apreciindu-le în 
mod deosebit. La Gând, am ex
pus o gamă variată de textile, 
iar la Frankfurt pe Mein ne-am 
prezentat cu sortimente din in
dustria bunurilor de consum. în 
cadrul tîrgului general de la 
Tripoli, deschis pînă la 20 mar
tie, pavilionul românesc are ex
puse o gamă variată de mașini 
și utilaje, tractoare, mașini a- 
gricole, utilaj de construcții, 
utilaj electrotehnic, produse pe
troliere, chimice, bunuri de 
consum etc. Avem, de aseme
nea, la Verona un stand de 
mașini agricole, Iar la Miin- 
chen participăm cu produse de 
artizanat 
care se 
deosebit.

Recent 
unul din 
Internationale — cel de la Leip
zig. la care participarea țării 
noastre a devenit tradițională. 
Instalația pentru forai F. 200 
produsă de Uzina ..1 Mai” Plo
iești a primit medalia de aur și 
diploma de onoare, pentru ca
racteristicile tehnice ridicate.

Pentru a încheia seria tîrgu- 
rilor din primul trimestru la 
care participă țara noastră, a- 
mintesc de expoziția „Căminul 
ideal", deschisă și în prezent la 
Londra. Telegramele primite 
ne informează că standul nos
tru se bucură de un real suc
ces.

— Unde vom fi prezenți în 
lunile următoare ?

— Menționez că pînă la sfîr
șitul anului țara noastră va ex-

și ale fondului plastic, 
bucură de un succes

și-a închis 
cele mai vechi

porțile 
tîrguri

utilaje, la Zagreb 
de medicamente, 

o gamă de mașini 
Bruxelles, iar la 
de la Hanovra o 

gamă de produse electrotehni
ce. Țara noastră va fi prezentă 
la tîrgul de la Tokio cu un 
oficiu cu mostre, și tot la Lon
dra la Tîrgul de mașini și uti
laje cu o gamă de produse ale 
industriei constructoare de ma
șini.

în luna mai, vom expune 
nuri de consum la Paris 
Gotteborg, mașini unelte 
Budapesta și o expoziție 
carte la Varșovia. în sfîrșit, 
pentru a ne opri la prima par
te a anului, așa cum v-ați ex
primat dorința, mai amintesc 
faptul că la expozițiile cu ca
racter general de la Barcelona, 
Poznan și Triest, va fi prezen
tă și România. După aceea, ur
mează de fapt o perioadă de re
laxare în activitatea organiza
torilor de confruntări interna
ționale în domeniul comerțului, 
ea reluîndu-se din nou către 
sfîrșitul verii.

Am pus punct aici discuției 
noastre cu tovarășul director, 
promițind cititorului că vom 
reveni cu informațiile necesare 
privind prezența României 
tîrgurile internaționale ori 
cîte ori vom avea prilejul.

bu
și 
la 
de

la 
de

N. UDROIU
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TUDOR vum, ORATOR
(Urmare din pag. I)

socierl doveditoare de ade
văruri ultime, esențiale. 
Vorbea egal, întotdeauna în
grijit, fără extravaganțe și 
fără, cel puțin aparent, co
municări spontane. Pitores
cul este dușmanul frumuse
ții — afirmase cindva și din 
această maximă profesorul 
își tăcuse un punct progra
matic. Refuza spectaculosul, 
te obliga, oferindu-se ca 
model de austeritate, la a- 
plecarea gravă asupra cursu
lui, asupra ideilor. Omul 
era insă un neîntrecut ora
tor prin finețea disocierilor 
și prin — ceea ce numea G. 
Călinescu — „clătinarea în
ceată, grea, a frazei, auste
re". Prelegerea sa — indife
rent că aborda de-a lungul 
unui semestru Ideea de ge
niu in literatura universală 
sau Tudor Arghezi poet al 
omului — devenea retorică 
atît prin simțită înălțime a 
pupitrului de la care confe-

l-a
Ia
In 

în- 
cu

rea cit ți prin simetria șl li
gamentele perfect articulate 
ale demonstrației. „Origina
litatea este mai mult un 
punct de plecare decit unul 
de sosire" — spunea el și 
aici se afla și obiectul de
monstrațiilor sale șl modali
tatea acesteia. Cine nu 
ascultat pe Tudor Vianu 
catedră II poate reintllni 
întregime In cărțile sale, 
totdeauna demonstrative,
atenție pedantă la a nu omi
te nici o nuanță. Dar profe
sorul, era ca și celălalt mare 
coleg al său, tot un orator 
desăvirșit numai că de un 
alt temperament și cu o altă 
conștiință asupra oratoriei. 
Dar dincolo de deosebiri, noi 
cei care am avut printre ul
timii studenți posibilitatea 
fericită de-al audia, intuiam 
că cei doi mari profesori se 
aflau de la catedră într-o 
nedeclarată competiție ora
torică. Cine a cîștigat ? De
sigur, noi studenții.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
■

Astă seară (ora 21,30 ora 
Bucureștiului), la Paris pe 
stadionul „Parc des Princes", 
selecționata de fotbal a Ro
mâniei susține o dificilă par
tidă cu echipa Franței, în 
cadrul programului de pre
gătire pentru campionatul 
european inter-țări.

Antrenorii echipei româ
nești au anunțat că vor ali
nia următorul „11“ : Ionescu, 
Sătmăreanu, Nunweiller III, 
D. Nicolaie, Mocanu, Gher- 
gheli, Dobrin, Lucescu, Fră- 
țilă, Dridea, S. Avram.

Echipa Franței va avea ur
mătoarea componență : Eon, 
Lavaud, Piumi, Provelli, Car- 
diet, Dogliani, Suaudeau, 
Blanchet, Gondet, Lech, Lou- 
bet.

Turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad 
a continuat cu desfășurarea 
partidelor din runda a 10-a. 
Alexandra Nicolau și Ne- 
delkovici au căzut de acord 
asupra remizei la mutarea 
a 17-a. Celelalte rezultate 
ale rundei : Gaprindașvili- 
Timofeeva 1-0 ; Belamarici 
—K. Iovanovici 1-0 ; Nova
ra—Eretova remiză ; Liliak- 
Konarkovska 1-0 ; Bilek— 
Zatulovskaia remiză ; Ase- 
nova-Heemskerk 1-0.

• Joi la Praga, in cadrul 
semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la volei 
masculin, echipa Rapid 
București va întîlni forma
ția Ruda Hvezda, în rîndul 
căreia activează cunoscuții 
internaționali Kop, Perusic, 
Mozr, Vapenka etc. Returul 
va avea loc la 5 aprilie la 
București.

TELEVIZIUNE

18,00 — Pentru cei mici : 
A.B.C. ; 18,20 — Pentru tineretul 
școlar : Neobișnuita călătorie în 
lumea cărților : Intîlnire cu Mor- 
coveață — eroul cărții lui Jules 
Renard ; 18,50 — Publicitate ;
18,58 — Ora exactă ; 19,00 — 
Telejurnalul de seară ; 19,20 — 
Buletinul meteorologic ; 19,23 — 
Aventurile lui Robin Hood ; 19,50 
— Recital poetic : Cîntecul iubi

rii ; 20,00 —Ancheta T.V.: .Aș* 
ne văd ei, copiii !“ Continuare a 
anchetei „Părinți, vă cunoașteți 
copiii ?“ ; 20,45 — „1907“ —
film realizat de Studioul de Te
leviziune București ; 21,15 —
„Vox Maris" — film muzical co
regrafic inspirat de poemul sim
fonic al lui George Enescu. 21,30 
Muzeul Louvre : Comentariul 
Charles Boyer (Reluare la cererea 
mai multor telespectatori) ; 22,30 
— Telejurnalul de noapte ; 22,45 
■— închiderea emisiunii.

Orele 11, sediul Comi
tetului raional 
dria al U.T.C. 
între tovarășul 
TRU CIMPAN, 
al comitetului 
U.T.C. și ION 
CU, secretar al 
4ului raional U.T.C. A- 
lexandria.

— Cu ce te ocupi aici, 
tovarășe Răducu ?

— Cu telefonul, aștept 
să primesc situația.

— Dar dumneata n-ai 
fost la muncă ?

— Ba da, în comuna 
de care răspund pentru 
această acțiune — Vi- 
tănești — n-a participat 
niciun tînăr.
- Și?
— Am luat legătura 

cu cooperativa agricolă 
de producție, cu sfatul 
popular și am plecat.

— Dar instructorul 
raional ?

— Dormea...
— In 

n-ai mai
— Eu ?
— Dar 

să fii și 
fruntea tinerilor ?

De aici discuția a 
depășit orice cadru pro
pice înțelegerii, deve
nind aproape penibilă. 
Tovarășul Ion Răducu, 
enervat („muncise" o- 
mul) căuta justificări 
(era „neîndreptățit", 
doar) apelînd la fraze 
generale, demagogice. 
Peste cîteva minute i-a 
sărit în „ajutor" și OC
TAVIAN DUMITRU, se
cretarul comitetului oră
șenesc, care nu mobili
zase nici un tînăr la ac
țiunile ce fuseseră pre
văzute a se realiza în 
oraș. Cînd n-a mai avut 
ce spune a întors spate
le și părăsind încăperea 
a trîntit furios ușa. Ne 
întrebăm : este admisi
bil ca unor asemenea 
activiști ai organizației 
noastre, cadre de condu
cere — ca aceștia doi — 
să le lipsească nu numai 
disciplina de organiza
ție, dar și cea mai ele
mentară doză de bun 
simț ?

Alexan- 
Discuție 
DUMI- 

secretar 
regional 
RADU- 

Comite-

altă comună 
fost ?
Nul
nu era firesc 
dumneata în

Urcăm spre Secara. 
De o parte și de alta a 
drumului, tinerii au ie
șit să amenajeze șo
seaua. Au nivelat-o și 
acum îi dreg marginile, 
îi curăță șanțurile. Unii 
îngînă ușor un cîntec. 
O voce întreabă :

— Ei, și cum zici 
a fost, moș Jumară ?

— Ehei, taică, păi 
vedeți...

Cîntecul încetează.
— Să tot fi avut 

mărișor
a

cum stă treaba. Mi-aduc

în loc de 
duzii:

con- 
bilanțul

că

să

al- 
să

ei.

ani. Eram 
începusem

7
ii

înțelege

U.T.C. au mobilizat 
acțiunile de muncă

IMAGINI DE
PE O PELICULĂ

DE 300 KM

aminte ca azi, era 9 
martie și soarele prin
sese să se petreacă spre 
după-amiază. Taica fu
sese pînă la Voivoda și 
venise cu vestea. Ardea. 
Doar ce povestise pe 
cîțiva vecini, preț 
un cintat de cocoși, 
se și pornise satul,
luat-o intîi spre circiu
ma grecului, cu popa-n 
frunte, împuns de la 
spate de oameni, că nu 
voia să meargă. Au por
nit-o apoi, in jos, 
Ologi, la moșia 
retei.

Uneltele se 
pentru cîteva 
Bătrînul Toma 
le povestea
cum începuse aici 
ceala din 1907, care în 
acest sat și în împreju
rimi lăsase urme adînci, 
scrise cu sînge. Le po
vestea despre sărăcia

se înfiripe, poate o 
doină.

Și cîntecul creștea, 
creștea...

la 
de 
că 

Au

spre
Marga-

opriseră 
minute. 
Jumară 

tinerilor 
răs-

Za

Anticipație, 
la Giurgiu

Trei kilometri, de
vamă pînă in șoseaua 
mare — o cunună de 
flori albe, parfumate, 
de salcim în mai. Pe 
alee, grupuri, grupuri, 
tinerii se plimbă gălă
gioși ca întotdeauna. 
Se-aude zvon de chitară 
și rîset de fată. Mai în
colo, cîteva perechi de 
îndrăgostiți pășesc ușor, 
romantic, cu 
înlănțuite. Din cînd 
cînd, lunecă 
spre Dunăre, 
imaginea. Și 
rîset, gînduri, 
tiți.

Să ne ierte cititorul 
această anticipație. Ea

gindurile 
în 

o mașină 
estompînd 

din nou 
îndrăgos-

punde tovarășul MA
RIAN BOGOIEVICI se
cretar al comitetului o- 
rășenesc al U.T.C. Obiec
tivele principale sînt: 
plantarea arbuștilor și 
salcîmilor pe șosea, îm
pădurirea dealului din 
fața vămii și înfrumu
sețarea incintelor între
prinderilor industriale. 
Sînt obiective perma
nente, în afara acțiunii 
de colectare a metalelor 
vechi.

— Cu ce împăduriți 
dealul din fața vamei ?

— Cu plopi, 2000...
...La ora aceasta, către 

prînz, dealul e gata pre
gătit pentru plantare. 
Băieții au 
și acum 
Peste zece 
pe meciul
tre elevii de la navală 
și cei de la constricții. 
Vor juca 22, dar vor

muncit bine 
se odihnesc, 
minute înce- 
de fotbal în-

Am solicitat o ultimă 
secvență tovarășului 
ILIE LEPĂDAT, prim 
secretar 
regional 
U.T.C. 
dînsului:

Statistic, rezultatele 
acestei duminici se pre< 
zintă astfel : s-au colec
tat 100 tone fier vechi, 
s-au plantat peste 4 000 
de pomi și s-au efec
tuat gropi pentru alțl 
7 000. Pe 12 ha s-au exe
cutat lucrări de desecări 
și s-au amenajat terase 
pentru pomi și viță de 
vie pe alte 5 ha. S-au 
săpat, s-au curățat șan
țuri și s-au întreținut 
drumuri de-a lungul a 
30 km. Pe șosele, în ra
ioanele Slobozia și Fe
tești a fost transportată 
cantitatea de 732 metri 
cubi balast.

Tinerii din raioanele 
Giurgiu și Răcari au 
scos 35 000 de puieți. Au 
fost împădurite în în
treaga regiune 11 ha și 
s-au efectuat lucrări de 
curățire a islazului pe o 
suprafață de 1 000 ha. 
Au fost executate lu- 
erări de întreținere și 
amenajare la 80 de tere
nuri sportive și 33 
parcuri.

Rezultatele sînt, așa
dar, de natură să bucure. 
Este încă o dovadă că 
tinerii nu numai că au 
fost receptivi la inițiati
va organizațiilor U.T.C., 
dar au și muncit cu tra
gere de inimă. Țin să 
evidențiez și să-i felicit 
în mod deosebit pe tine
rii din orașele și raioa
nele Giurgiu, Lehliu, 
Răcari, Oltenița, Fe
tești.

Acțiunea de duminică 
— prima, ca amploare, 
pe acest an — a fost 
pentru noi o bună lec
ție, din care am tras în
vățăminte pentru orga
nizarea celor ce vor ur
ma. Intr-o apropiată 
ședință de birou vom 
analiza toate aceste as
pecte, stabilind măsurile 
necesare îmbunătățirii 
pe viitor a acțiunilor de 
muncă 
tică 
U.T.C. 
noastră".

al Comitetului 
București al 

Iată relatările

în
voluntar-patrio- 

i organizațiile 
din regiunea★

încheiem aici secven
țele călătoriei noastre.

Scenă din piesa „Aurul frumoasei curtezane" de Marin Drzici, 
în interpretarea colectivului Teatrului maghiar de stat din 

Satu Mare

LAUDA DE SINE
NU... SE CONFIRMĂ ÎN TEREN

(Urmare din pag. 1)

în realitate, avea numai 1200 
mp. In ceea ce privește parcul 
de mașini — reparate și recep
ționate — am avut posibilitatea 
să ne convingem ce înseamnă, de 
fapt, în raionul Bacău — pe te
ren — „sută la sută gata de a 
intra în cîmp“. La sesizarea in
ginerului DUMITRU ASAFTEI, 
de la cooperativa de producție 
din comuna Nicolae Bălcescu, o 
comisie a serviciului S.M.T. re
gional a întreprins o nouă supra- 
recepție a mașinilor brigăzii nr. 
19, din S.M.T.-Răcăciuni, perma
nentizată aici. Ce s-a constatat ? 
Nici una din cele zece grupe de 
utilaje nu era integral gata de 
lucru; din nouă tractoare —t

nu funcționau ; defecțiuni 
constatîndu-se îndeosebi la

patru 
grave 
semănătorile SPC-6 și 2 SPC-2.

Cui îi folosește o asemenea 
automulțumire ? Fără îndoială, 
că și în regiunea Bacău există 
mijloace și forțe capabile să ducă 
la îndeplinire sarcinile deosebite 
dintr-un sector de muncă atît 
de important, că nu în toate 
raioanele situația se prezintă ca 
cea înfățișată mai sus. Dar, după 
cum ne spunea unul dintre in
terlocutorii noștri — aceasta este 
campania inginerilor agronomi. 
„Avem tot ce ne trebuie — pă- 
mînt bun, îngrășăminte, mașini, 
știință și oameni harnici. De noi, 
numai de noi — ca dirijori ai 
tuturor acestor forțe — depinde 
succesul".

Unităților agricole din regiu
nea Bacău, consiliul agricol regio
nal le-a prezentat un amplu plan 
de măsuri, pentru întregul an 
1967. Dar, din păcate, pentru că 
planul a fost întocmit pe baza 
unor cifre și situații netemeinic 
controlate, pentru că se aseamă
nă mult cu cele întocmite în anii 
trecuți, planul de măsuri nu-și 
prea găsește aplicabilitate în 
practică.

In aceste zile, cînd timpul 
permite desfășurarea din plin a 
campaniei, roadele ei depind de 
organizarea fiecărui loc de mun
că, de folosirea întregii capaci
tăți a mașinilor, a fiecărui uti
laj în parte. Dar, înainte de toa
te, este nevoie ca specialiștii con
siliilor agricole raionale, ai uniu-

nilor cooperatiste, să descindă 
mai mult în teren, pentru a aju
ta la „retușarea" la fața locului 
a situațiilor prezentate sub altă 
formă consiliului agricol regio
nal, uniunii regionale a coope
rativelor agricole. Ar fi bineve
nite consfătuiri ale specialiștilor 
din unitățile agricole socialiste, 
desfășurate nu la raioane, ci în 
unitățile agricole care să con
stituie pe de o parte un schimb 
de experiență în vederea valo
rificării experienței înaintate, pre
cum și un prilej de a stabili 
și de a indica măsuri diferențiate 
în funcție de situația concretă 
din fiecare unitate, pentru recu
perarea rămînerii în urmă din 
actuala campanie de primăvară.

A TEN lIE 
LA SCHIMBUL 

DE MÎINE
(Urmare din pag. I)

mâți cu principii teoretice bune 
pe care le prezintă drept ceea ce 
ar trebui să fie practica în pro
ducție. Dar, astfel, elevii sînt 
scăpați printre degete... și asta 
se observă abia peste un an doi, 
cînd aceștia devin muncitorii 
uzinei. Și atunci, cine credeți că 
se supără foc ? Chiar uzina I...

să opereze anumite modificări în 
programa școlară dictate de pro- 

al uzinei. Școala 
însă acestor ce-

„Cînd plecați în 
concediu să lucrâm 

noi pe mașini?"

„Cu anul II nu prea stăm bine 
— bate în retragere tovarășul 
Podină. Cu anul III sîntem însă 
puși la punct.

Vom vedea imediat în ce fel. 
Elevii acestui an nu lucrează toți 
individual — așa cum prevede 
programa școlară — la mașini. 
Dacă pentru unii s-au creat con
diții, alții așteaptă să se elibe
reze mașini prin plecarea anga- 
jaților în concediu de odihnă sau 
de boală ca să poată face... prac
tică. Mare parte dintre cei care 
au intrat în posesia mașinilor nu 
pot fi nici îndrumați, nici supra- 
vegheați și nici controlați. Fiecă
ruia din cei șase maiștri coordo
natori de practică îi revine să 
îndrume și controleze între 90— 
100 de elevi repartizați în mai 
toate secțiile uzinei. Instructorii 
fac maraton, fac orice, numai o 
îndrumare a practicii nu fac. 
Este lipsit de logică să cădem 
de acord cu direcția școlii și 
conducerea uzinei care cred că 
o asemenea soluție permite des
fășurarea procesului de formare 
a noului muncitor în „foarte bu
ne condiții".

Am găsit și noi ca și tov. pro
fesori C. Tîrziman, N. Antal, N. 
Apostol, N. Thur și alții, ucenici 
de anul III căutînd schițe neve
rificate, efectuînd lucrări auxi
liare (de fapt comenzi ale celor 
cărora le-au fost dați în grijă), 
plimbîndu-se de ici colo prin 
secții, fără loc de practică preci
zat, fără caiete de practică asu
pra lor etc., etc.

Ne oprim aici pentru a face 
loc cîtorva concluzii pe care sîn
tem siguri că și școala și uzina 
le-au desprins mai de mult dar 
le-au ignorat.

1. Pregătirea teoretică a elevi
lor nu este suficientă pentru a 
face față progresului tehnic cu 
care aceștia se întîlnesc în uzină. 
Conducerea uzinei a cerut școlii

greșul tehnic 
n-a răspuns 
rințe...

2. Practica
organizată cit se poate de super
ficial ți, ceea ce ni se pare para
doxal, are pe alocuri un caracter 
pur teoretic. Elevii, în special 
cei din anul II, în loc să ia con
tact „pe viu" cu metodele noi 
de lucru, cu procesele tehnolo
gice moderne, sînt obligați să ia 
parte la lecții de informare asu
pra noutăților tehnice ale uzinei.

3. Organizarea defectuoasă a 
practicii anului II creează o bre
șă serioasă atît în armonia pro
cesului de invățămînt, cit și în a 
aceleia de instruire practică care 
cu greu va putea fi „sudată" 
mai tîrziu. Atunci elevii vor fi 
muncitori, vor aparține uzinei și 
cauzele slabei pregătiri profesio
nale vor fi puse numai pe seama 
lor. Un fel de poveste cu cine 
fură căciula.

4. Respectarea condițiilor de 
practică prevăzute de programa 
analitică (număr de ore, succe
siuni de operații, treceri de la 
simplu la complex) este practic 
imposibilă în condițiile produc
țieifluxizate a uzinei „Tracto
rul". Nu este normal deci ca 
programa de practică să fie a- 
daptată la condițiile uzinei ? 
Școala așteaptă aprobarea forului 
tutelar. Acesta așteaptă propu
nerile școlii. Practica elevilor aș
teaptă să fie... perfecționată.

5. Practica elevilor nu se des
fășoară în condiții prea bune 
nici în atelierul școală. Am găsit 
formulată negru pe alb observa
ția unui tovarăș adjunct al mi
nistrului (M.I.C.M.) că „atelie
rele școlii lasă impresia de im
provizație . Atunci s-a cerut șco
lii să înainteze de urgență un

unor 
cele 
mai

în producție este

Iii să înainteze c- 
studiu pentru construirea 
ateliere și dotarea lor cu 
necesare. Au trecut nici 
mult nici mai puțin decît 7 luni 
și conducerea școlii tot elabo
rează la... proiecte. Ajutați-i to
varăși din minister să fie mai...

ma^ răspunzători 
pe care o au în

operativi, 
pentru munca 
școală!

Imaginea exterioară de „corp 
comun" are nevoie de interfe
rențe mult mai profunde pe pla
nul colaborării dintre școală și 
uzină pentru ca într-adevăr pre
gătirea viitorilor constructori de 
tractoare să se facă la pretențiile 
și exigențele tehnicii modeme.



de la Washington

Procesul

Beri Barka

ELVEȚIA — Vedere a ce
lui de’ al 37-lea Salon de 

automobile

Tratativele tripartite

COMITETUL special al O.N.U. 
pentru examinarea mijloacelor 
practice care să permită popu
lației din Africa de Sud-Vest, 
să-și exercite dreptul la auto-

Japonia :
Moi preocupări 

electorale
în capitala japoneză s-a anun

țat începerea campaniei oficiale 
în vederea alegerilor municipale 
ce vor avea loc la 15 aprilie. A- 
legătorii japonezi urmează să de
semneze guvernatorii orașului 
Tokio fi ai altor 17 prefecturi 
din țară, a primarilor orașelor 
Osaka și Yokohama, precum și 
a membrilor adunărilor prefectu- 
rale fi municipale din Japonia.

După cum anunță agenția 
Kyoto Turin, cercurile politice 
din Japonia acordă o deosebită 
atenție alegerilor din acest an. 
Un interes aparte prezintă con
fruntarea de la Tokio, deoarece 
acest post are o mare importan
ță pentru cabinetul premierului 
Sato. Potrivit agenției citate, „re
zultatul de la Tokio poate afecta 
serios însăși stabilitatea guvernu
lui". Confruntarea din capitală 
se va desfășura, în special, între 
doi candidați: Masatoshi Mat
sushita, sprijinit de Partidul li
beral-democrat, de guvernămînt, 
și Partidul democrat socialist, pe 
de o parte și Ryokichi Minobe, 
sprijinit de Partidul comunist și 
Partidul socialist.

Deși există și un al treilea can
didat pentru acest post — Ke- 
nichi Abe, reprezentantul parti
dului Komeito — observatorii de 
la Tokio slnt de părere că prin
cipalii facorifi sini primii doi.

Tratativele tripartite începute 
luni la Washington în problema 
compensării costului de întreți
nere a trupelor americane și bri
tanice staționate în R. F. a Ger
maniei vor fi urmate, probabil, de 
o nouă reuniune ce va avea loc 
în aprilie. Această concluzie a 
fost anunțată luni seara, la în
cheierea primei ședințe a repre
zentanților celor trei țări, de 
John McCloy, șeful delegației 
americane și președintele acestei 
reuniuni de lucru. El a. afirmat 
că lucrările primei ședințe au 
fost consacrate exclusiv aspectu-

Germaine Senechal și Michel 
Buttin, cei doi avocați ai familiei 
Ben Barka, au solicitat aminarea 
termenului de 5 aprilie, fixat pen
tru reluarea procesului intentat 
persoanelor implicate în răpirea 
fostului lider al opoziției maroca
ne. Președintele Curții de justiție 
care judecă procesul Ben Barka, 
Jean Perez, urmează să dea un 
răspuns cererii avocaților în cursul 
următoarelor zile.

Se menționează că Germaine 
Senechal și Michel Buttin au ce
rut amînarea procesului argu
mentând că timpul ce le rămîne 
pînă la 5 aprilie este insuficient 
pentru studierea și susținerea 
vastului dosar al afacerii Ben 
Barka, avînd în vedere faptul că 
trei dintre avocații familiei fostu
lui lider al opoziției marocane au 
decedat.

lui financiar al problemei, eza- 
minîndu-se doar propunerile fă
cute în acest sens de guvernul 
vest-german. Problema efective
lor trupelor americane și engleze 
staționate dincolo de Rin nu a 
fost discutată.

Reprezentantul vest-german 
Georg Duckwitz a reafirmat în 
ședința de luni punctul de ve
dere al guvernului de la Bonn. 
Cornentînd poziția vest-germană, 
reprezentantul Statelor Unite. 
McCloy a declarat că guvernul 
R.F.G. „a făcut un progres real" 
oferindu-se să achiziționeze bo
nuri de tezaur de la băncile a- 
mericane în valoare de 500 mi
lioane de dolari și în același 
timp să plătească circa 112 mili
oane de dolari pentru întreține
rea celor 55 000 de soldați bri
tanici (sumă care acoperă, de 
fapt, doar jumătate din costul 
total). Deși suma oferită State
lor Unite nu corespunde cheltu
ielilor făcute de guvernul de la 
Washington pentru întreținerea 
celor 225 000 de americani în 
R.F.G. se pare că oficialitățile 
americane s-ar declara satisfăcu
te deoarece această sumă contri
buie la reducerea deficitului ba
lanței de plăți externe, destul de 
ridicat, mai ales din cauza războ
iului din Vietnam.

BELGIA. — In piața Broockâre din Bruxelles circa 8 000 de 
persoane au demonstrat Împotriva intervenției S. U. A. în 

Vietnam

în noaptea de IS spre 
lfl martie majoritatea 
membrilor cabinetului oo- 
lumblan au fost chemați 
de urgență de președin
tele Republicii. Mnlți 
dintre el au crezut In pri
mul moment că e vorba 
de o lovitură de stat. Te
merile s-au vădit Insă a 
f! nejustificate. Președin
tele Lleras Restrepo îi 
convocase la o reuniune 
extraordinară. Reuniune 
care s-a încheiat in di
mineața de 17 martie la 
orele 6.

O oră șl Jumătate mal 
târziu (oră, de altfel, ne
potrivită pentru bancheri 
mai ales pentru bancherii 
de Ia tropice) departa
mentul băncilor din Mi
nisterul de Finanțe tele
fona tuturor instituțiilor 
bancare naționale ca și 
filialelor băncilor străine 
oare operează în Colum
bia pentru a le comuni
ca dispozițiunile luate la 
reuniunea nocturna de la 
palatul prezidențial. Ba- 
zindu-se pe articolul 121 
al Cartei naționale csre-1 
autoriză să guverneze 
prin deerete-legi. pre
ședintele a decis să supri
me piața liberă a auru
lui și devizelor. In con
formitate cu acest decret, 
fiecare bancă avea obli
gația să declare Băncii 
Republicii în termen de 
24 de ore, toate rezervele 
de aur și devize. Per
soanele particulare erau 
supuse aceleiași obliga
ții. Banca Republicii era 
însărcinată să centralize
ze toate operațiunile în 
dolari, la schimbul de 16 
pesos și 30 de centavos 
pentru un dolar (interzi- 
cîndu-se negocierea do
larului la piața liberă). 
Au fost instituite sanc
țiuni severe mergind 
pînă la pedepse cu închi
soare pe termen de trei 
ani. pentru cei care ar 
negocia aur sau devize la 
bursa neagră.

In seara aceleiași zile, 
președintele Restrepo s-a 
adresat columbienilor 
prin radio și televiziune, 
expllcindu-le natura și

Decret
matinal

cauzele măsurilor luate. 
In termeni ponderați dar 
energici el a criticat cu 
severitate ceea ce a nu
mit „încercările de a a- 
duce atingere suverani
tății țării". Au fost dez
văluite public presiunile 
exercitate de Statele U- 
nlte asupra Columbiei in 
timpul tratativelor des
fășurate la începutul a- 
cestui an pentru acorda
rea unui împrumut ame
rican statului columbian. 
Washingtonul a pus drept 
condiție „sine qua non" 
pentru acordarea împru
mutului o devalorizare 
substanțială a monedei 
columbiene — pesos-ul. 
Cine ar pierde de pe 
urma unei asemenea de
valorizări e foarte lim
pede : atât masele mun
citoare care ar suferi lo
viturile valului inflațio
nist speculativ cit șl 
cercurile de afaceri co
lumbiene care au con
tractat datorii în dolari 
în străinătate. Cine ar 
cîștiga este, de asemenea, 
ușor de sesizat : băncile 
și firmele nord-america
ne care operează in Co
lumbia. Fără s-o spună 
direct, președintele co
lumbian a lăsat să se în
țeleagă că măsurile luate 
în legătură cu aurul șl 
devizele urmăresc preve-

pe 
pre- 
ma- 
ale

președintele Res- 
1-a sintetizat, de 
în cuvinte dure : 

co-

nirea „unor presiuni 
căi mai ocolite". Mai 
cis, prevenirea unor 
nevre speculative 
băncilor nord-americane
pe piața columbian» a 
aurului și devizelor care 
ar urmări provocarea 
unei devalorizări a pe- 
sos-ului. Sensul hotăririi 
sale, 
trepo 
altfel
„Politica economică 
lumbiană nu poate fi ex
pusă bunei sau proastei 
dispoziții a Fondului Mo
netar Internațional sau a 
unor Instituții bancare 
din Statele Unite".

în momentul in care 
Casa Albă se pregătește 
să folosească turneul din 
aprilie al președintelui 
Johnson din America La
tină pentru relansarea 
faimoasei „Alianțe 
tru progres" decizia 
la Bogota capătă o 
dentă semnificație, 
tul columbian 
trează cu pregnanța fap
tului flagrant, că, în con
tradicție cu perorațiile in 
sens contrar ale oficiali
tăților nord-americane, 
Statele Unite nn renun
ță Ia politica de „dictat 
economic" pe continentul 
sud-amerlcan.

pen- 
de 

evi-
Ges- 

demons-

EM. RUCĂB

MORRIS

Surpriza de la
Freetown

Alegerile păreau o sim
plă formalitate. Observa
torii politici din Freetown 
nu aveau dubii : pentru ei 
scrutinul putea indica 
drept învingător doar 
partidul aflat la putere de 
15 ani. „Apropiatele ale
geri nu vor furniza nici o 
surpriză" — prevedeau, 
înlăturind orice urmă de 
îndoială, confrații noștri 
prezenți în Sierra Leone.

Surpriza — atât de cate
goric exclusă — s-a pro
dus. Partidul popular al 
premierului Margai n-a 
reușit să obțină majorita
tea mandatelor în noua 
Adunare Națională. Urnele 
nu au acordat partidului 
guvernamental decît 27 de 
locuri, în vreme ce rivalii 
din opoziție — Congresul 
întregului popor au recol
tat un număr mai mare de 
voturi, ceea ce le asigură 
32 de mandate pe băncile 
parlamentare. Schimbarea 
survenită în poziția corpu
lui electoral modifică ta
bloul politic al țării.

Știrile din Freetown 
anunțau la începutul aces
tei săptămîni, după despu
ierea urnelor, efervescență 
în rîndurile partizanilor 
celor două partide 
s-au înfruntat în 
electorală. Adepții 
greșului întregului 
au adunat mii de locuitori 
ai capitalei la o manifes
tație care s-a desfășurat în 
fața reședinței guvernato
rului general al statului, 
Henry Boston. Demon
stranții cereau ca premie
rul Margai să demisioneze 
imediat dînd posibilitate 
fostului partid de opoziție 
să constituie noua echipă 
guvernamentală. Henry 
Boston încearcă, insă, să 
pună Ia punct o formulă 
de compromis : formarea 
unui guvern de coaliție în 
care să intre exponenții 
celor două partide. Șan
sele de reușită ale acestei 
formule păreau a fi mini
me (după părerile care 
circulă la Freetown), de
oarece opoziția de ieri re-

care 
arena 
Con- 

popor

vendică în exclusivitate 
misiunea de a forma noul 
cabinet ministerial. La ora 
cînd așternem pe hîrtie 
aceste rînduri, știrile pe 
care le avem la îndemînă 
nu ne permit să emitem 
un pronostic cu privire la 
evoluția viitoare a con
fruntării politice din Sierra 
Leone.

Noua echipă guverna
mentală — indiferent de 
formula care va găsi 
ciștig de cauză — va fi 
pusă în fața unor proble
me acute. Sierra Leone 
(ceea ce în traducere ro
mânească înseamnă „Mun
ții leului", denumire dată 
de navigatorii portughezi 
care acostând la țărmul 
învăluit de mistere au 
perceput zgomote stranii 
ce păreau a fi răget de 
lei), are o suprafață de 
72 300 km pătrați și o 
populație de numai 
2 300 000 locuitori. Econo
mia ei se menține la un 
nivel care nu mai cores
punde nevoilor de dezvol-

0 pată de... 200 km p
Poluarea coastelor franceze din Normandia de către petrolul 

care se scurge din rezervoarele petrolierului „Torey Canyon" eșuat 
în largul localității Comouaille, îngrijorează tot mai mult autori
tățile franceze. în momentul de față specialiștii din Anglia și 
Franța studiază diferite metode pentru a distruge imensa pată de 
țiței care se întinde pe o suprafață de 200 kmp. Concomitent se 
fac încercări pentru recuperarea petrolierului. în cursul nopții de 
luni spre marți în rezervoarele goale ale petrolierului a fost pompat 
aer cu scopul de a-l readuce pe linia de plutire.
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Presa centrală bulgară se o- 
cupă pe larg de reluarea la O- 
pera populară din Sofia a ba
letului „Lacul lebedelor", pus 
în scenă de Oleg Danovskl, ar
tist emerit al Republicii Socia
liste România. Cronicarul de 
specialitate al ziarului „Narod- 
na Mladej", evidențiază înalta 
ținută artistică a spectacolului 
prin contribuția principalilor 
realizatori, maestrul român 
Danovski și a dirijorului Nede- 
alko Nedealkov. Cunoscutul 
nostru pictor Ion Ipser, autorul 
decorurilor și costumelor, este 
de asemenea remarcat prin „vi
ziunea creației sale la un spec
tacol intrat demult în patri
moniul artei universale".

determinare și independență 
îșl încheie astăzi lucrările 
privind elaborarea raportului 
pentru sesiunea specială a A- 
dunării Generale a Organizați
ei Națiunilor Unite, care va 
avea loc la 21 aprilie. Reprezen
tanții Etiopiei, Nigeriei, Sene
galului și Republicii Arabe U- 
nite au prezentat un memoran
dum în care se pronunță pen
tru lichidarea regimului rasist 
instituit de Republica Sud-A- 
fricană în Africa de Sud-Vest 
și acordarea independenței a- 
cestui teritoriu pînă în iunie 
1968. Reprezentantul Pakista
nului a subliniat în cadrul șe
dinței de luni că Adunarea Ge
nerală a O.N.U. trebuie să re
comande Consiliului de Securi
tate adoptarea unor măsuri 
concrete în cazul cînd guvernul 
Republicii Sud-Africane 
continua să ignoreze 
O.N.U. cu 
Africii de

privire la 
Sud-Vest.

va
hotărîriie 
teritoriul

italieniȘAPTE 
care lucrau 
nii de cale 
tunelului care leagă localități
le Battipeaglia de Reggio Cala
bria și-au pierdut viața în

muncitori
la dublarea unei li
terată în interiorul

ale țării. Planul de 10 
adoptat în 1962, a 

prioritate unor 
ti
de

tare 
ani, 
acordat 
preocupări esențiale — 
chidarea caracterului 
monocultură a economiei, 
dezvoltarea transporturilor 
și telecomunicațiilor, pre
cum și a comerțului. 70 la 
sută din populație lucrea
ză în agricultură. Satele 
furnizează importante pro
duse de export: cafea, 
cacao, ulei de palmier. 
Bogăția nr. 1 a Sierrei 
Leone o reprezintă dia
mantele. Micul stat afri
can trimite pe piața mon
dială diamante de o cali-

tate deosebită cu folosință 
atit în industrie, cit și ca 
bijuterii. Subsolul este ex
trem de bogat în mine
reuri de fier a căror ex
tracție a crescut în ulti
mii ani de două ori.

Comentatorii încearcă să 
sesizeze implicațiile votu
lui celor 1 500 000 de ale
gători. Modificări sînt 
inevitabile, însă, rămîne de 
văzut în ce măsură ele 
vor afecta orientarea de 
ansamblu, de pînă acum, 
a Sierrei Leone.

M. RAMURĂ

Ziariști români 
la Londra

Delegația de ziariști români 
condusă de Gh. Dolgu, redactor 
șef al revistei „Viața econo
mică". care face o vizită în An
glia la invitația Ministerului A- 
facerilor Externe britanic, a 
fost primită de Anthony Wed
gwood Benn, ministrul tehnolo
giei, precum șl de Denis Ho
well, sub secretar de stat la Mi
nisterul Educației și științei.

va 
de

alunecarea 
de ploile 
abundență 
deasupra

* « *

„o atitudine de înțelegere, pen
tru a-i permite să rezolve pro
blemele importante care stau 
în fața țării". O anumită peri
oadă de timp, noul partid 
adopta, totuși, „o atitudine 
expectativă".

Ultimele date transmise 
agențiile de presă 
arată că 
provocată 
căzute din 
mele zile 
Caraguatatuba (Brazilia) a pro
vocat moartea a 160 de persoa-

de
occidentale 

de teren 
torențiale 

în ulti- 
localității

CANADA. — Lucrările amenajării pavilioanelor țărilor par
ticipante la „Expo ’67“ se apropie de sfîrșit. In imagine pa

vilionul S.U.A.

urma surpării unui perete. A- 
genția A.N.S.A. relatează că în 
cursul nopții de luni spre marți 
echipe de salvare au lucrat pen
tru a îndepărta cantitatea de 
rocă care a blocat tunelul.

Mesajul lui U Thant
„Organizația Națiunilor Unite 

este ferm convinsă că discrimina
rea rasială și apartheidul consti
tuie o încălcare flagrantă a drep
turilor omului, a principalelor li
bertăți, a demnității umane" — 
se arată într-un mesaj al secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, adresat Comisiei Națiuni
lor Unite pentru drepturile omu
lui cu prilejul Zilei internațio
nale de luptă pentru abolirea 
discriminării rasiale.

După cum se știe, la 26 octom
brie 1966 Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărît ca ziua de 
luptă pentru abolirea discriminări, 
rasiale să fie sărbătorită la 21 
martie. în această zi, cu șapte 
ani în urmă autoritățile rasiste 
din Africa de sud au ordonat 
deschiderea focului împotriva 
unei demonstrații pașnice a 
populației de culoare care pro
testa împotriva legilor rasiste ale 
lui Verwoerd.

în mesajul secretarului general 
al O.N.U. se subliniază că dis
criminarea rasială și apartheidul 
constituie o barieră în calea dez
voltării economice și sociale a 
popoarelor, în calea păcii și co
laborării internaționale. Secreta
rul general își exprimă neliniș-

tea în legătură cu faptul că dis
criminarea rasială și apartheidul 
mai sînt menținute în unele țări 
deși aceste fenomene au fost 
condamnate de Organizația Na
țiunilor Unite. ★

Astăzi urmează 
Geneva o ședință 
misiei Națiunilor 
drepturile omului, .. .
lei internaționale de luptă pen
tru abolirea discriminării rasiale.

să aibă loc la 
festivă a Co- 
Unite pentru 
consacrate Zi-

Bugetul indian
Ministrul de 

nanțe al Indiei, 
rarji Desai, a 
zentat în cadrul 
niunii de luni a 
lamentului 
proiectul de 
pe anul fiscal 1967— 
1968. După cum in
formează agențiile 
de presă, suma pre
văzută în buget se

fi- 
Mo- 
pre- 
reu- 
par-

indian 
buget

ridică la 30 710 mi
lioane de rupii, cu 
2140 de milioane de 
rupii mai mult de- 
cît cea prevăzută 
pentru anul fiscal în 
curs (1966—1967). Din 
totalul acestei sume, 
17110 milioane de 
rupii au fost alocate 
pentru îndeplinirea 
planurilor de dez
voltare industrială

milloa- 
pentru 

agricul- 
milioa- 
pentru

minis-

a țării, 4 050 
ne de rupi! 
dezvoltarea 
turii și 9 690 
ne de rnpii 
apărare.

Totodată,
trui de finanțe a in
format că deflcitnl 
pe anul tn cura se 
ridică la 3 500 mili
oane de rupii.

POSTUL de radio Bagdad a 
anunțat luni că Irakul inten
ționează să se alăture Organi
zației de cooperare pentru dez
voltare, creată în 1964 de către 
Iran, Turcia și Pakistan. Hotă- 
rirea guvernului irakian de a 
adera la această organizație, a 
adăugat postul de radio, a fost 
luată în urma vizitei pe care 
președintele Irakului, Abdc! 
Rahman Aref a făcut-o la An
kara și Teheran, unde a exa
minat cu oficialitățile respecti
ve posibilitățile 
vederea 
economice

DUPA CE a avut de înfrun
tat o furtună în largul Oceanu
lui Pacific, temerarul navigator 
britanic, Francis Chichester, 
care la sfîrșitul lunii ianuarie 
a părăsit portul australian Syd
ney, îndreptîndu-se, la bordul 
ambarcațiunii sale cu pinze, 
spre Anglia, a comunicat în- 
tr-un mesaj transmis prin ra
dio, că se află în zona Capului 
Horn (America de sud).

Se reamintește că Chichester 
străbătuse, 
sale cu 
portul 
Sydney

la bordul corăbiei 
pinze, distanfa dintre 

britanic Plymouth și 
in 107 zile.

existente în 
dezvoltării cooperării 
dintre cele trei țări.

scrisoare adresatăÎNTR-O
fostului guvernator al statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, fos
tul președinte al Braziliei, Jus- 
celino Kubitschek, s-a declarat 
în favoarea creării, în limitele 
legislației actuale braziliene, a 
unui nou partid politic „de 
opoziție". Acesta ar urma, după 
cum menționează agenția France 
Presse, să adopte față de guvern

CUNOSCUTUL regizor sovie
tic Ivan Pîrîiev, a început să 
turneze un film după romanul 
lui Dostoievski „Frații Karama
zov". Deși în decursul a peste 
două decenii, Pîrîiev realizase 
în special comedii, acum zece 
ani el a ecranizat primul vo
lum al romanului dostoievskian 
„Idiotul", căruia i-a urmat apoi 
filmul „Nopți albe".

Pîrîiev este, totodată, și auto
rul scenariului filmului „Frații 
Karamazov". El a declarat că 
intenționează să respecte com
poziția romanului și principa
lele lui episoade.

FRANȚA, — Elevi din Paris vizitând expoziția „Tutankamon și epoca sa'
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