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CU ARTA POPULARA
PE ȘANTIERUL FABRICII 

DE CONFECȚII 
DIN CRAIOVA

Pe șantierul Fabricii de 
confecții din Craiova s-a 
realizat zilnic, de la în
ceputul lunii martie, un 
volum de lucrări evaluat 
la aproape 100 000 lei. Ca 
urmare, în două decade, 
s-a înregistrat o producție 
egală cu cea din primele 
două luni ale anului în 
curs, recuperîndu-se în în
tregime rămînerile în ur
mă. Lucrul în schimburi 
duble la operațiile de pre
parat și turnat betoane, 
întocmirea graficelor de 
lucrări pentru fiecare echi
pă de constructori, execu
tarea pe șantier a unor 
prefabricate, găsirea unor 
forme noi de cointeresare, 
legate de realizarea planu
lui, sînt o parte dintre mă
surile, care, aplicate cu 
minuțiozitate, au dus la 
aceste rezultate.

După cum relatează ing. 
Dumitru Buhaș, șeful 
grupului de șantiere nr. 
603 al Întreprinderii 6 
construcții-mantaj Craio
va, lucrînd în continuare 
în acest ritm, constructorii 
vor reuși să ridice schele
tul de rezistență al aces
tei unități peste trei luni.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Institutul de cercetări pentru 
cultura cerealelor și plantelor 
tehnice - Fundulea. Determi
narea proprietăților fiziologice 
și biochimice ale diferitelor 

soiuri de griu.

****
*** **

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PĂMINTUL POATE Fi 
MAI BINE GOSPODARII

în probe tehnologice
La Combinatul de 

celuloză și hîrtie din 
Brăila au începui 
probele tehnologice 
la noua fabrică de 
cartoane — ultimul

obiectiv prevăzut în 
cadrul celei de-a doua 
etape de dezvoltare a 
combinatului. Fabrica 
va realiza anual 
21000 tone de car

toane, dublînd actua
la producție a com
binatului la acest sor
timent.

(Agerpres)

ANUL XXIII, SERIA II.

NR. 5549

6 PAGINI - 25 BANI

JOI

23 MARTIE 1967

A INVĂTA-

0 DATORIE
CIND ARAȚI CU

DEGETUL NUMAI
SPRE ALȚII

Unitățile agricole din regiunea Crișana 
au încheiat anul trecut cu rezultate puțin 
semnificative în producție. Deși dispun de 
suprafețe fertile, de posibilități excepțio
nale pentru extinderea irigațiilor în Cîmpia 
Crișurilor și în luncile celorlalte rîuri ce 
străbat regiunea — peste 7 000 de hectare 
au și fost amenajate — de o bază tehnico- 
materială dezvoltată, totuși producțiile me
dii realizate la principalele culturi, în cea 
mai mare parte a regiunii, n-au atins anul 
trecut nici măcar cifrele planificate ; în si
tuația pe țară, Crișana ocupînd unul din 
ultimele locuri.

Despre cauzele ce au 
generat un astfel de bi
lanț am ascultat părerea 
tovarășilor Gheorghe 
Laza — președintele con
siliului agricol regional, 
Emil Giurgiu — vicepre
ședinte cu problemele 
producției vegetale la 
consiliul agricol regio
nal, Marin Budur, de la 
DRIFOT Crișana, Ale
xandru Pelea — preșe
dintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agrico
le, precum și a mai mul
tor președinți de coope
rative agricole, briga
dieri, țărani cooperatori. 
Aproape toți consideră 
insuccesele în producție 
drept consecință numai 
a ploilor căzute, care, pe 
multe locuri, au provocat 
băltirea solelor, a revăr
sărilor principalelor 
cursuri de apă, a lipsei 
unui număr de agregate 
de irigat, a faptului că 
mecanizatorii nu sînt, în 
general, oameni suficient 
de pregătiți în meseria 
lor, ceea ce a determinat 
o calitate slabă la lucră

rile efectuate. Degetul 
a fost îndreptat numai în 
spre cauzele obiective 
din punctul dînșilor de 
vedere.

Deși au vorbit în nu
măr mare, părerea celor 
de la organele agricole 
poate fi sintetizată în 
acest fel: „anul trecut 
ne-a plouat mai mult ca 
oricînd. Au fost ploi și 
de 200 de milimetri. Rîu- 
rile și pîraiele au fost 

^scoase din matca lor, 
inundînd sau creînd 
surplus de apă pe mai 
bine de 100 000 hectare. 
Din aceeași cauză nici 
n-am putut iriga. Exce
sul de apă provenit din 
ploi și lipsa unor utilaje 
de irigat au făcut ca din 
cele 7 000 hectare a- 
menajate abia pe vreo 
2 000, apa să curgă Ia 
rădăcina plantelor. Și, 
din această cauză am 
pierdut la producție. S-a 
pierdut producția a vreo 
'ase sute de hectare, cît 
ocupă canalele și cele
lalte amenajări, și spo
rul de recoltă a cinci mii

și ceva de hectare. Soco
tind la o producție me
die de 6 000 kg porumb 
boabe la hectar, nereali- 
zările se ridică la circa 
33 000 tone". Reținem re
plica tovarășului Laza : 
„Posibilități avem mari 
pentru sporirea produc
ției, dar ce folos ! Pen
tru că mecanizatorii sînt 
necorespunzători ca pre
gătire, nu s-a asigurat 
chiar de la semănat den
sitatea optimă de plante, 
nu s-a prășit cum trebu
ie. Spun cu toată răs
punderea că datorită lor, 
în primul rînd, în raio
nul Oradea au rămas 
vreo trei mii și ceva de 
hectare neprășite de loc, 
iar alte mii întreținute 
numai așa, din goana 
tractorului. Nu și-au 
respectat contractele".

Nu numai în raionul 
Oradea se întîlnește o 
astfel de situație. Acest 
mod de a lucra al me
canizatorilor a amplifi
cat și mai mult nereali- 
zările. In medie, pe re
giune, abia s-au obținut

Ing. GH. FECIORU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Orice argument pentru 
reabilitarea retoricei ar 
fi superfluu celui ce a 
avut fericitul prilej de a 
fi spectatorul măcar uneia 
dintre prelegerile Profe
sorului. In amfiteatrul 
Odobescu, amfiteatru care 
a cunoscut și fraza amplă 
a autorului falsului tratat 
de vinătoare și a eruditu
lui curs de istoria arheo-

GEORGE 
CALWESCU- 

ORATOR
logiei, amfiteatru unde 
și-a desfășurat in evan
tai cu o logică interioară 
inexpugnabilă prelegerile, 
Titu Maiorescu, amfitea
tru unde îmi place să 
cred că venea parcă din 
altă lume și al nostru pas
tor Brand, Vasile Pirvan 
— și de ce nu ? — neobo
situl luptător al faptei și 
ideii, Nicolae Iorga, in a- 
cest amfiteatru — și re-

V. ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a V-a)

Se aude, venind de pe cîmpie, printre arii păsă
rești și explozii ritmate de muguri dînd în floare, 
răpăitul de ploaie caldă și aurie cu care semănă
torul învestește pămîntul. De demult, cînd în Mol
dova circulau texte caligrafiate cu literă desena
tă și contururi de pulbere aurie, texte cu literă 
rotunjită într-o viață de om, cu sacrificiul egal 
înălțării, unei ctitorii spre veșnică aducere amin
te, un neștiut care a renunțat la toate lu
crurile omenești, dar numai la bucuriile 
efemere, și-a legat anonimatul de coala de 
hrisov pe care a pictat cu literă întoarsă 
în rotunjimi, fabulă cu morală înțeleaptă. Scrie 
acolo, într-o poveste cu anecdotică naivă, cum că 
într-o primăvară, la fel ca toate primăverile ce 
vin și pleacă în mișcarea sferică a anotimpurilor, 
semănătorul a aruncat pe glie sămînța bogată, ăș-

teptînd rod înzecit. Și dacă sămînța cădea pe 
pămînt se ridica verde și lanul, așteptînd peste 
coacere secerătorul. Și dacă sămînța cădea pe 
piatră zadarnic aștepta secerătorul rod, căci pă
sările cerului își găsiseră pe piatră grăunța cu 
care, înzecindu-și puterile, vitregeau mai apoi la
nul copt pentru seceră. Anecdota e naivă și mora
la sa o știe astăzi și feciorul de-o șchioapă al se
mănătorului. Dar povestea are, pe lingă tîlcul său, 
și tăria de vechime a uneia din învățăturile se
culare de care amintindu-și astăzi semănătorul 
în pragul dimineții cînd va ieși generos la cîmp, 
va 'economisi și grăunțe, și puteri, și, peste ele, își 
va simți inima încălzită de gîndul bun care-i în
soțește astăzi pasul său peste glie.

Foto; ION CUCU
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îndeletniciri ...serioase

RITMICITĂȚII
întrebat dacă-I mulțumește 

ritmicitatea producției pe peri
oada ce s-a scurs de la începu
tul acestui an, tovarășul D. Nis- 
tor, directorul generai al Uzinei 
„1 Mai" din Ploiești, ne-a răs
puns :

— In afara informațiilor pe 
care o să vi le dea serviciul 
plan, eu nu am ce să vă mai 
spun...

— Stăm bine — a ținut să 
precizeze prompt, tovarășul di
rector tehnic — C. Marinescu.

Și acum iată cîteva cifre: 
1 = 18,8 la sută, II = 31,2 la 
sută, III = 50,0 la sută. Astfel 
este reprezentată ritmicitatea 
producției pe care uzina a plani
ficat-o pe luna ianuarie anul cu
rent. Același caracter — asaltul 
— i s-a imprimat și lunii fe
bruarie.

In acest trimestru întreprinde
rea își dozează „rațional" efor-

turtle pentru . ...ultimele decade 
ale fiecărei luni. I-am cerut pă
rerea, în acest sens, șefului Ser
viciului plan din uzină — inginer 
I. Divo.

— Planul elaborat de noi este 
instabil, de la un trimestru la 
altul, și, chiar de la o lună la 
alta. Aceasta, pentru că nu cu
noaștem din timp sarcinile de 
plan — lucru de care se face 
vinovată Direcția generală de 
utilaj petrolier și minier 
(D.G.U.P.M.) din M.I.C.M. Nu 
putem folosi capacitățile de pro
ducție rațional, deoarece avem 
strangulări la diferite mașini, u- 
tilaje și secții, paralel cu exis
tența unor disponibilități, la al
tele.

Am căutat să aflăm și opi
nia forului tutelar.

— Schimbările ce survin în 
planul de producție al acestei

uzine — ne spunea iov. ing. Gh. 
GeorgesCu, șeful serviciului 
plan din direcția generală de 
resort — sînt aprobate doar 
trimestrial, și nicidecum în ca
drul fiecărei luni, așa cum sus
ține iov. I. Divo. Menționez, că 
aceste schimbări se fac la ce- 
îerea expresă și aceasta, de cele 
mai multe ori, a partenerilor 
străini. Părerea mea este, că u- 
zina nu folosește deci, toate re
zervele interne atunci cînd fun
damentează planul de. producție, 
în vederea corelării juste a tutu
ror indicatorilor de plan.

De cele spuse de tov. Gh. 
Georgescu, ne-am convins pe 
parcurs. Vrem doar să amintim, 
că sînt o serie de aspecte nega
tive în activitatea economică a 
întreprinderii, care influențează 
nu numai asupra desfășurării rit
mice a producției ci și asupra 
tuturor indicatorilor planului

tehnic, industrial și financiar e- 
laborat.

Așa, bunăoară, prin funda
mentarea neștiințifică a planului 
de producție sînt prevăzute și 
în acest trimestru strangulări la 
masinile-unelte, care depășesc 
1 600 de ore. (Anul trecut, doar 
la strunguri, excedentul de ca
pacități de producție s-a ridicat 
la peste 2 400 de ore). ...Iată și 
părerea tov. inginer I. Chivăran, 
director tehnic în Direcția gene
rală de utilaj petrolier și minier 
(D.G.U.P.M.) din M.I.C.M. :

— Uzina dispune de rezerve 
de capacități de producție. Nu
mărul de muncitori este prea 
mare. Și totuși, întreprinderea 
dispune încă de utilaje care, 
practic, nu funcționează, sau, 
funcționează fără o încărcare 
judicioasă, completă, în confor
mitate cu parametrii acestora. 
Folosirea nerațională a capacită

ților de producție, a mașinilor și I 
utilajelor, (al căror coeficient de ■ 
utilizare în luna ianuarie nu de- I 
pășea 57 la sută), influențează I 
desfășurarea ritmică a procesu- ■ 
lui de producție. ;

Consecințele acestor lucruri nu I 
se opresc însă aici. Timpul de ■ 
lucru al muncitorilor nu este fo- | 
losit rațional. Aceasta a făcut ca ,1 
uzina să recurgă doar în trimes- i 
trul IV al anului trecut, la peste ! 
159 960 de ore suplimentare, I 
„justificate" către forul tutelar ■ 
și... dăruite cu „înțelegere" de I 
acesta. Mai mult., Normele de I 
muncă nu sînt întocmite pe baza ■ 
fundamentării lor. Unele sînt de- | 
pășite în proporție de 130—135 i 
la sută, altele nu sînt îndeplini- ■ 
te în mod sistematic. La sfîrșitul |

P. G. BRATU |

(Continuare in pag: a V-a) I

Gh. Neamu 
cercetător științific 

la Institutul Geologie- 
Geografie

Cu ani in urmă, prin ultimii 
ani de facultate, la fiecare 
examen mai greu sau mai 
ușor, una din colegele noastre 
ne spunea: „abia aștept să 
termin facultatea, m-am sătu
rat de examene și de atita în
vățătură". Nu mi-arn mai în- 
tilnit colega s-o întreb cum 
mai stă cu învățătura, dar ex
presia ei „m-am săturat de în
vățătură" am reținut-o. O 
primă dorință pe care și-o ex
prima colega mea era legată 
de terminarea facultății ca un 
final al „suferințelor" ei in
telectuale. Fără îndoială că 
munca asiduă, zi de zi, pentru 
însușirea cunoștințelor noi iți 
cere un deosebit efort intelec
tual. Uneori ești nevoit să 
inveți ceva ce nu-ți place și 
ți se pare deosebit de greu. 
Cetatea cunoașterii se cucereș
te greu, treaptă cu treaptă. 
Terminarea facultății repre
zintă doar o treaptă in cunoaș
terea științifică a domeniului 
în care te pregătești. Faculta
tea îți creează nivelul de bază 
— ca să folosesc o expresie 
consacrată in meseria mea, de 
la care pornești mai departe 
spre înălțimile științei ce vrei 
s-o servești în folosul societă
ții. Părerea unora, potrivit 
căreia facultatea „te face om", 
iți dă totul și odată cu termi
narea ei se încheie ciclul pre
gătirii profesionale, este o 
mare eroare. Este insă un fapt 
ușor verificabil că studenții 
cei mai buni, care și-au însușit 
volumul cel mai mare de cu
noștințe nu-și pun asemenea 
probleme ! Dorința de termi
nare — in sensul „izbăvirii" de 
suferințe — grabnică a facul
tății o au studenții mediocri. 
Cei care an de an s-au strecu
rat printre examene mai cu o 
restanță, mai cu o notă la 
limită — aceștia vor ca după 
terminarea facultății să pună 
cartea in cui.

Există o altă categorie de 
oameni care declară că „n-au 
vocație pentru meseria alea
să", aleasă fără voia lor. Ei 
voiau să devină medici, actori 
etc., dar „au picat" de două 
ori la facultate și atunci au 
încercat și aici. Unii dintre ei

(Continuare in pag. a V-a)
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DE CE PERSONAJUL

DICȚIONARUL

CULTURII REPLICI
DE MASĂ

IMPROVIZATE ?
Valențele actului de cultură 

pe care il favorizează Casa de 
cultură rezidă in primul rind, 
in gradul de înțelegere al aces
tei noțiuni de către cei care il 
mijlocesc, în tendința perma
nentă de substanțializare, de 
înnoire a manifestărilor, de gă
sire a unor noi modalități de a 
jaeilita contactul cu valorile 
autentice ale culturii.

Viabilitatea acestui dialog, 
constă, desigur, in stabilirea u- 
net armonioase relații între in ■ 
srituție și beneficiari, in care 
stimularea reciprocă in găsirea 
unora din cele mal adecvate 
dar mai accesibile soluții de 
difuzare a culturii în mase, 
este una din condițiile esenția
le ale acestui firesc deziderat 
al prezentului.

în ansamblul mijloacelor fo
losite prin care cultura a de
venit apanajul întregului po
por, casa de cultură și-a cîști- 
gat. îndeosebi in ultimul timp, 
rolul unei adevărate instituții 
de cultură datorită nivelului 
manifestărilor, prin varietatea 
atractivă a formelor menite să 
creeze, să stimuleze intr-un 
înalt arad dorința expresă de 
cunoaștere, de educație esteti
că, etică și științifică, intr-un 
cuvtnt de educație intelectuală. 

Nu ne propunem o dezbatere 
privind valabilitatea formelor 
uzitate in activitatea caselor de 
cultură, ci cîteva observații pri
vind amplitudinea aces'or for
me, modul în care sint folosite 
pentru a adăuga noi cunoștințe 
de specialitate, de cultură ge
nerală, a dărui momente de 
veritabilă emoție artistică, a 
sedimenta certitudinea avanta
jului in plan intelectual celor 
care o frecventează. t

Se discută uneori despre în
vechirea, perimarea, in sfirșit 
de tnsiificiența unor forme în 
activitatea caselor de cultură. 
Chiar directorii; metodiștii u- 
nor case de cultură, inspectorii 
unor comitete orășenești și ra
ionale de cultură și artă au 
căutat să explice scăderea sen
sibilă a interesului publicului, 
mai ales al tinerilor, pentru ac
tivitățile din cadrul casei 
cultură, folosind 
tarea lor tocmai 
mai sus.

Vizează aceste 
nutul, forma acestor manifes
tări ; este vorba despre o reală 
neaderență la aceste modalități 
cauzată de reclamata invechire 
sau motivele sint de altă na
tură'?

Care ar fi aceste forme ? 
După unele opinii amintite una 
ar fi conferința. Conferința nu 
ar mai atrage, se spune. Ra
dioul apelează la specialiști din 
toate domeniile, televiziunea 
de asemenea, plus materialul 
ilustrativ bine ales și prezen
tat in condiții care inlătură 
orice concurență, așa că ce am 
mai putea face mai mult pen
tru a atrage publicul la con
ferințele de la casa de cultu
ră ? Ne străduim să aducem 
conferențiari (unii de la cen
tru I), să adunăm material, să 
mobilizăm (!) oamenii dar... și 
urmează o înșiruire ordonată 
a dificultăților „realmente" de 
netrecut.

Argumentarea se descalifică 
de la sine, credem, in clipa in 
care efortul de c.ontextualizare, 
de conectare la prezent este lă
sat in planul doi.

Căutind aceste 
prima constatare 
cestea nu există, 
vin din necunoașterea 
nică a preferințelor celor care 
vin la casa de cultură, a 
lipsei de discernămînt in 
întocmirea tematicii, din lip
sa unei permanente colabo
rări cu cei care 
but sau au căderea să întoc
mească și să țină conferințe, in 
ariditatea, neutralitatea, une
ori dezinteresul, cu care sint 
abordate conferințele. Temati
ca, in anumite cazuri, este al
cătuită in virtutea inerției (aici 
vechile planuri de muncă sint 
de un prețios ajutor pentru gă
sirea unor noi cicluri tematice), 

intîmplătoare 
după ureche, 
despre Anti- 

despre Renaș- 
adaugă două

de 
in argumen- 
termenii de

păreri conți-

dificultăți, 
va fi că a- 
Dificultățile 

temei-

ar tre-

după criterii 
și, cîteodată, 
O conferință 
chitate, una 
tere, se mai 
conferințe despre „Ce e nou in 
știință" (e de prisos să căutăm 
vreo fisură formulării) și pla
nul de conferință pe un tri
mestru este gata. Dacă s-a 
uitat să se includă o conferință 
despre „Tovărășie, prietenie, 
dragoste" se remediază lipsa 
imediat. (Este una din temele 
ușoare, se spune).

După cum se observă, întoc
mirea unor asemenea conferin
țe dovedește cu prisosință cri
teriul lipsei de criteriu. A forța 
cadrele unei epoci în cîteva 
zeci de minute de conferință

dovedește și superficialitate, și 
neînțelegere, și comoditate. A 
discuta despre modul în care 
ar trebui să se vorbească des
pre o' epocă în totalitatea ei, 
rigoarea necesară, faptul că o 
privire de sinteză nu este po
sibilă decît după prezentarea 
unor date obligatorii privind 
determinantele sociale, politi
ce, filozofice, artistice, că acest 
lucru nu este posibil galopînd
— de unde superficialitatea 
tratării și frecventele omisiuni
— înseamnă a vorbi despre lu
cruri arhicunoscute. O primă 
condiție este deci, aceea a dis- 
cernămîntului cultural al celor 
care întocmesc tematicile, ci
clurile de conferințe, conferin
țele. Observația care se impu
ne imediat, credem, este aceea 
privind nivelul la care se în
tocmesc materialele, gradul de 
accesibilitate, pregătirea celui 
care va prezenta conferința, a- 
legerea materialului ilustrativ 
în directă concordanță eu 
tema.

Nu de puține ori criteriul ac
cesibilității provoacă dureri de 
cap celor care alcătuiesc con
ferințele. Pentru a atrage pe 
toți se ajunge la un produs hi
bridat, nereușit, la fraze impro
vizate, juxtapuse la intîmplare, 
rezultatul fiind mult sub cel 
normal, 
audiază 
ficiază 
micul 
matograf, deci de surse de in
formație curentă, or, tocmai 
acest fapt nu trebuie ignorat 
sau folosit ca argument in 
motivarea accesibilității confe
rințelor ci, plecindu-se de la 
realitatea că coeficientul de in
formație parcurge o curbă as
cendentă, conferința să comu
nice intr-o înlănțuire logică, 
intr-un limbaj ferit de locuri 
comune sau de false savant- 
lîcuri, aspecte definitorii in 
explicarea temelor alese. Ar 
trebui ca forurile in drept să 
se consulte mai îndeaproape cu 
specialiștii din toate domeniile 
la elaborarea unor cicluri te
matice pentru a evita lipsa de 
metodă in alcătuirea tematici
lor, pentru asigurarea unei ab
solute logicități in întocmirea 
conferințelor.

Un alt factor de importanță 
in realizarea conferinței care 
este uneori ignorat sau tratat 
cu superficialitate il constituie 
materialul ilustrativ Nu întot
deauna conferențiarul are la 
indemină (atunci cînd știe să le 
folosească) cele necesare sub
linierii unor idei cu ajutorul 
materialului vizual sau auditiv.

Trebuie pusă la dispoziția ca
selor de cultură o bogată gamă 
de material ilustrativ bine exe
cutat, asigurate condițiile folo
sirii operative (amintim aici 
proiecțiile defectuoase, degra
darea unor materiale care 
duc la confecționarea pe plan 
local a altora nu întotdeauna 
izbuttte).

în sfirșit, un alt factor care 
se adaugă la reușita conferin
ței este interesul, priceperea 
conferențiarului de a însufleți, 
în limitele cuvenite (aici tre
buie evitate divagațiile inutile, 
prețiozitățile verbale, calambu
rurile ieftine, asociațiile de 
idei neavenite), materialul 
prezentat. Desigur, în totalita
tea factorilor care 
realizarea acestei 
forme de difuzare 
țelor în masă se 
colectivul de conferențiari. Stă 
la indemină caselor de cultură 
să apeleze la profesori, specia
liști (o selecție a conferențiari
lor, avindu-se in vedere crite
riile discutate se impune) pen- 

. tru alcătuirea acestui colectiv 
de mare importanță in viața 
culturală a oricărui oraș.

Prestigiul unei case de cul
tură se alcătuiește și din se
riozitatea celor care întocmesc 
și favorizează, și a celor care 
prezintă activitățile. Și, confe
rința este, fără doar și poate, 
una din cele mai importante 
activități. Se observă deci des
tul de clar că, la o sumară tre
cere in revistă a motivelor in
vocate cu privire la învechirea 
conferinței, motivele sint prac
tic inexistente.

Tematici bine gindite și în
tocmite coerent, raportarea la 
nivelul de informație cresdnd 
al publicului, lipsa de didacti
cism în alcătuirea conferinței, 
pasiunea nobilă de a crea un 
permanent și prețios contact 
cu publicul dornic să asimileze 
cit mai multe fapte de cultură 
materială și spirituală 
citeva din dezideratele de 
trebuie să se țină seama 
se practică conferința.

Majoritatea celor care 
o conferință bene- 
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O lecție de adunare...
„gustoasă"
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• „Ras 
coala“

de Gh. Dumitrescu
In reluare

la Teatrul de Opera
fi Balet

„Răscoala" reprezintă una 
dintre impunătoarele opusuri 
ale lui Gh. Dumitrescu, în care 
compozitorul și-a propus să 
oglindească momente din isto
ria luptelor poporului român, 
pentru libertate și o viață mai 
bună.

In suita de lucrări, care de
butează cu operele „Decebal", 
„Ion Vodă cel Cumplit", con- 
tinuînd cu oratoriile „Tudor 
Vladimirescu", „Grivița noas
tră", și se încheie, cu dra
ma muzicală „Fata cu garoa
fe", — opera „Răscoala", este 

1 o încercare de traducere „mu-

CC CINCINALII!
A doua pasiune

zicală" a romanului cu același 
titlu a lui Liviu Rebreanu.

Pornind de la cerințele dra
maturgiei muzicale, compozi
torul se oprește asupra celor 
mai importante momente ale 
romanului, sintetizîndu-i în
treaga acțiune în 6 tablouri ale 
căror titluri sînt pe deplin 
semnificative pentru înțele
gerea construcției sale muzica
le : „Pămînt", „Revelion", „Flă- 
mînz’i", „Amaruri", „Scin- 
teia" și „Pîrjolul".

Libretul (elaborat tot 
autor) gravitează 
opoziției dintre 
și boierul luga 
libretul aduce 
suplimentar — 
goș.

Așa cum s-a observat cu 
prilejul premierei, deși valen
țele poetice ale libretului ră- 
mîn discutabile, autorul sparge 
tiparele clasice ale drama
turgiei de operă, prezentîn- 
du-ne un pasionant fir drama
tic care atinge intensitatea 
maximă în tablou! „Pîrjolul". 
Apelul la izvoarele creației 
folclorice, plasticitatea imagi
nilor muzicale, buna tratare a 
scenelor de masă, varietatea 
paletei orchestrale, solidita
tea formelor arhitectonice — 
atribute însemnate ale creației 
lui Gh. Dumitrescu, caracte
rizează din plin partitura 
„Răscoalei". Momentele cele 
mai relevante ale operei rămîn 
cele corale care, prin dina
mismul și forța lor expresivă, 
pulsează acțiunea, sudează în
treaga țesătură, muzicală.

în regia regretatului profe
sor Eugen Gropșeanu, specta
colul prezentat în aceste zile, 
după aproape 7 ani de la pre
mieră, a cumulat eforturile 
unor remarcabile forțe actori
cești. Ioan Hvorov (luga), Va
lentin Teodorian (Baloleanu). 
Maria Crișan (Nadina), Con
stantin Iliescu (Petre), Mircea 
Bucii) (Chirițoiu), Zoe Drago- 
tescu (Gherghina), Maria 
Săndulescu (Smaranda) s-au 
integrat bine concepției re
gizorale. Impresionante rămîn 
episoadele corale remarcabile 
prin expresivitatea, naturale
țea, omogenitatea lor (maes
tru de cor — Stelian Olani). 
O contribuție valoroasă are or
chestra, condusă de Constan
tin Petrovici. Spectacolul Tea
trului de Operă și Balet pune 
în actualitate o lucrare de 
prestigiu în noua istorie a mu
zicii românești — reprezen
tând totodată un îndemn a- 
dresat compozitorilor de a dă
rui scenelor noastre lirice lu
crări inspirate din contempo
raneitate. din istoria luptelor 
pățiorului.

• Valori
clasice

de 
în jurul 

masa țăranilor 
Față de roman, 
un personagiu 
ceferistul Dra-

După o suită de prime audi
ții și de lucrări contemporane, 
Filarmonica bucure șteană, ne-a 
oferit, sub conducerea lui 
Mircea Basarab, un concert 
unitar cuprinzind cîteva valori 
clasice tălmăcite intr-o ma
nieră originală.

Am apreciat înainte de toate 
faptul că a fost programat 
unul din cei mai reprezentativi 
exponenți ai barocului italian, 
venețianul Antonio Vivaldi, 
de puține ori întilnit pe afișele 
noastre de concert. Compozito
rul obține în „Concerto gros- 
so" in Re minor o expresie 
nobilă, de o mare inventivitate 
melodică.

Mircea Basarab a știut să 
dozeze treptat intensitatea so
noră a acestei muzici pline de 
sevă; dacă în părțile l și 
III el a reliefat o țesătură 
contrapunctică bogată, de o 
accentuată vitalitate, în partea 
a II-a ne-a convins prin suava 
cantabilitate susținută de o 
străvezie și aleasă substanță 
armonică. Exemplul dirijoru
lui ar fi bine să fie urmat și 
de alțl șefi de orchestră din 
țară, care neglijează nejustifi
cat tezaurul acestor arhaice, 
dar impresionante creații pre
clasice.

Pe violonistul Ion Voicu 
ne-am obișnuit să-l ascultăm 
interpretînd Paganini și, în 
general, compozitori romantici. 
De data aceasta ne-a prezen
tat Concertul în La major de 
IV. A. Mozart cu o expresie 
reținută, evidențiindu-se sim
țul „perlajului mozarțian" 
mare precizie ritmică și condu
cerea melodică cu un remar
cabil simt al frazării, fără a 
fi niciodată ostentativă.

în sfîrșit, in tălmăcirea 
Simfoniei a IV-a de Ceaikov- 
ski, meritul lui Mircea Basarab 
este că a sesizat la acest expo
nent de frunte la muzicii ruse 
îmbinarea armonioasă 
conținut romantic cu 
perfect echilibrată.

J

O noapte liniștită, geroa
să, de februarie. La Fabrica 
de metanol a Combinatului 
chimic Victoria, schimbul III 
fusese preluat din mers. La 
tabloul de comandă utecistul 
Ion Sohan a controlat atent 
nivelul cazonelor, temperatura 
de intrare-ieșire a gazelor in 
cazan Totul era normal. O 
parte din instalații se află în
să afară și gerul poate crea 
situații neașteptate. La acest 
lucru s-a gîndit Sohan cînd 
s-a hotărtt să controleze ca
zonele de abur de înaltă și 
joasă presiune. Privirea sa a 
întilnit o pată pe reactor, a- 
colo unde in interiorul insta
lației temperatura era de pes
te 1000 grade. Pata deve
nea roșie, se bomba. Fabrica 
de metanol trebuta urgent o- 
prită. Anunțat delndată, șe
ful de tură, Solomon Cheor- 
ghe, a luat măsurile necesare. 
Totul trebuia făcut repede și 
cu precizie. Albu Virgil și So
han au început să reducă 
temperatura la preîncălzitor, 
presiunea în sistem care du
cea la bombarea petei incan
descente, să scoată de sub sar
cină reactorul. Lucrurile nu 
erau deloc simple; totul 
trebuia astfel făcut incit să se 
asigure circuitele ca să nu 
înghețe, să se golească recipi- 
enții de apă și concomitent 
liniile, pentru ca îndată ce re
actorul era reparat să 
tă continua fabricarea 
naiului.

Utecistul Ion Sohan 
venii o gravă avarie 
care întregul colectiv i-a mul
țumit.

Pămîntul iși dezvăluie comorile, una cite 
una, prin munca neobosită a cercetătorilor.

Pasiunea pentru arheologie o dobindise pro
fesorul de istorie Corneliu Beda încă din 
copilărie. De la bătrini auzise că aici, la 
Zimnicea, a existat o așezare pe care local
nicii o numeau „cetate". Sfatul lor i-a fost 
de mare preț în săpăturile pe care le-a fă
cut și care au atestat prezența unei vechi a- 
șezări geto-dace din Cîmpia Munteană. Ar
heologul amator a descoperit astfel un mare 
număr de vase ceramice locale, monede și 
alte obiecte care au sporit interesul pentru 
continuarea studiilor. Printre cele 150 de 
exemplare predate de Corneliu Beda Jnsti- 
tutului de arheologie de pe lingă Academie 
se află monede bătute în vremea lui Ale
xandru Macedon, monede feudale de argint 
din Polonia, un țechin cîntărind 3,5 grame aur, 
emis în Veneția, un gros de argint purtînd 
data 1540 — Panonie și altele. Cîteva obiec
te se află în muzeul miniatural al școlii, ser
vind drept material didactic pentru cele două

obiecte pe care le predă profesorul-cercetă- 
tor : istoria și geografia.

Pasiunea cercetării o transmite elevilor or- 
ganizind cu aceștia excursii în locurile isto
rice.

Cînd i-a apărut prima carte „Taina cetă
ții", librăria din oraș a cunoscut o mare a- 
fluență de cumpărători. Expoziția deschisă cu 
acest prilej s-a bucurat de mult succes. Con
tinuarea cărții se află la editură purtînd titlul 
„Se răzbună Donaris".

Viata spirituală a tânărului profesor este 
bogată : în cadrul casei de cultură conduce 
cercul literar „Panait Istrati" ; este un talen
tat interpret in formația de teatru ; colindă 
satele cu brigada științifică din care face 
parte. Pretutindeni este așteptat. Sarcina de 
cinste de a conduce activitatea organizației 
U.T.C. din școală este, de asemenea, un semn 
al încrederii dc care se bucură.

directorul
CORVIN ALEXE

Casei de cultură-Zimnicea
IOSIF SAVA

a unui 
o formă

ALINA MUSAT 
studentă la Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu"

LIVIU DAMIAN 
director administrativ
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(Urmare din pag. 1)

1 750 kg porumb boabe 
la hectar și 675 kilogra
me semințe de floarea- 
soarelui. Recolte mici în 
comparație cu anii ante
riori, eu condițiile exis
tente. „Modul diferit în 
care au lucrat— mecani
zatorii — remarcau mulți 
dintre tovarășii partici
pant! la discuție — se 
observă și din bilanțul 
raportat la finele anului 
trecut de către unitățile 
agricole. Dacă la coope
rativa agricolă din Si- 
mand, raionul Criș, pă
mîntul a produs și șapte 
mii kilograme porumb la 
hectar, la Sîntion, șase 
mii de kilograme trecu
te, la Borș, în medie a- 
proape trei mii cinGi 
sute de kilograme la 
irigat și peste cinci mii 
de kg. la neirigat — și 
asemănător la 
perativele agricole din 
Boteru, Tămașda, 
lard — la Ciumeghiu, 
Nădabu, în aproape toa
te cooperativele agrico
le din raioanele Aleșd, 
Marghita și Criș nu s-au 
asigurat nici măcar pro
ducțiile planificate".

In completare la cele 
afirmate de tovarășul 
președinte al consiliului 
agricol, de majoritatea 
celorlalți interlocutori, 
— discuțiile cu ingineri 
agronomi, cu președinți

GOO-

Să-

Din pricina unei 
defecțiuni, curentul 
electric a fost între
rupt pentru cîteva 
ore. Muncitorii sec
ției de mașini agri
cole de >a U.C.M.M.A. 
Bocșa s-au gîndit să 
folosească acest timp 
pentru servitul me
sei. Cînd s-aiungă 
la dulapul cu scule, 
unde-și avea geanta, 
tînărul Munteanu 
Constantin Doru 
zărit o umbră.

— Care ești ? a 
trebat 
umbra 
Faptul 
suspect,
o simplă întîmplare ?

— Să mai încer
căm o dată — a pro-

de unități agricole, adua 
însă 0 sumedenie de 
fapte care oglindesc și o 
altă față a lucrurilor. In 
regiunea Crișana, s-a 
cerut și, ea urmare s-au 
repartizat fonduri, ma
șini pentru executarea 
de terasamente, de ca
nale pentru 
excesului de apă, dar 
toate acestea n-au 
nici pe departe satisfă
cător puse în valoare. 
Pentru că în doi ani — 
1965-1966 — s-a executat 
abia 8 la sută din volu
mul de terasamente sta
bilite c se efectua pe 
văile Crișurilor, ale Teu- 
zului, Barcăului și Ci- 
gherului, iar canalele să
pate de mașini au rămas 
nefinisate, pline de apă, 
deci piedici în calea me
canizatorilor, apa a fost 
și încă rămîne, elemen
tul mai mult luat în dis
cuție decît oriunde în 
țară. Pentru că au lipsit 
îndrumarea, inițiativa și 
spiritul gospodăresc în 
raioanele Criș, Salonta și 
Oradea au fost lăsate să 
se degradeze și amena
jările existente. Cinei 
mii și ceva de hectare 
n-au fost irigate. Con
siliu] agricol și Uniunea 
regională a cooperative
lor agricole aveau dato
ria să școlarizeze briga
dieri, președinți și 
neri din unitățile 
sole eu amenajări

scurgerea

fost

ingi- 
agri- 
pen-

pus colegilor. Din a- 
celași loc umbra s-a 
desprins grăbită. Do
ru a scăpărat un chi
brit. Reușise să-l re
cunoască. La înce
put aproape că nu-i 
venea să creadă. Si 
totuși... înștiințat, 
maistrul de schimb 
a „convocat" munci
torii la o discuție. 
Unul singur lipsea 
— Toth Stefan. Un 
control la dulapul cu 
scule al acestuia n-a 
scos la iveală nimic 
deosebit.

— Nu cumva v-ațl 
înșelat — i-a între
bat maistrul.

— L-am
cut. înainte ca 
să-și dea seama.

Pe la 
a apărut

orele 22,30 
si Toth în

secție. „Mi-a 
rău” a încercat să-și 
scuze lipsa, fără 
știe că în vreme 
rostea minciuna, 
mașină trimisă 
conducerea uzinei 
cererea șefului gru
pei de pază Pîrvu 
Ion se și afla la lo
cuința acestuia din 
Berzovia.

La percheziție s-au 
inventariat peste 84 
de piese, valorînd 
4 000 lei, pe care Toth 
le furase din dula
purile celorlalți mun
citori.

Tînărul 
îsi făcuse 
demascînd 
făcător.

filetator
datoria

DRILEA SIMION 
lăcătuș

tru irigații asupra regu
lilor agrotehnice impuse 
de acest mod de cultiva
re a pămîntului dar n-au 
făcut-o. „Ziua agrono
mului" nu s-a ținut în 
regiunea Crișana de cînd 
a fost hotărîtă.

In regiunea Crișana. 
la floarea-soarelui, s-a 
obținut o producție de 
numai 675 kilograme. 
Cunoscînd situația reală 
din teren, faptul că 
cestei culturi I s-au 
partizat tarlalele cu 
tilitatea 
mal 
la 
la 
fost privită ca gunoiul 
în ochi, te miri cum s-a 
realizat și atît. In raioa
nele Șimleu, Marghita, 
Criș, Inău și Salonta, ca 
de altfel peste tot în re
giune, cultura s-a semă
nat cu mare întârziere, 
cînd epoca optimă nici 
nu mai putea fi adusă 
în discuție, iar la prășit, 
cînd se credea că în altă 
parte nu mai e ceva de 
făcut, atunci mai trecea 
cineva cu cultivatorul și 
sapa pe această cultură. 
Recoltatul și 
treieratul a ținut 
prin octombrie. De 
menea, porumbul, 
semănat târziu, iar 
spirit „gospodăresc" 
făcut economie de 
mințe, densitatea 
plante la hectar fiind

naturală
scăzută, 

semănat, 
prășit și recoltat

a- 
re- 

fer- 
cea 
atît

Ș> 
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îndeosebi, 
pînă 
ase- 
S-a 
din 
s-a 
se- 
de

peste tot și în terenurile 
irigate și în cele neiri
gate — aceeași": 20 000- 

25 000 plante recoltabile 
la hectar. Pentru că nu 
s-a urmărit trimiterea 
de probe la laborator, în 
unele unități s-au semă
nat semințe fără buleti
nul roșu, răsărirea fiind 
astfel slabă. Intr-o pa
ranteză, merită subliniat 
faptul că anul trecut în 
regiunea Crișana mai 
bine de 10 000 de hecta
re cultivate cu porumb 
n-au fost prășite nici 
măcar o singură dată.

Cînd se vorbește des
pre rezultatele anului 
trecut, foarte adesea se 
invocă faptul eă nu s-a 
irigat, întrucît n-au fost 
aspersoare suficiente, nu 
s-a înfăptuit întrutotul 
planul de fertilizare din 
cauza neonorării unor 
repartiții pentru îngră
șăminte. Invocarea nu 
este lipsită de temei, dar 
nici nu poate ascunde și 
o altă stare de lucruri și 
anume că, în regiunea 
Crișana, aspersoarele e- 
xistente au fost utilizate 
anul trecut cam șapte 
ore pe zi, iar pe brazde 
nu s-a irigat decît foarte 
puțin — circa o sută de 
hectare în toată regiunea. 
După calculele efectua
te s-ar fi putut iriga, 
folosindu-se judicios ceea 
ce a existat, cel puțin 
șase mii de hectare... Cît

privește îngrășămintele 
chimice au fost reparti
zate de către „cei în 
drept" să facă acest lu
cru mai mult pe prefe
rințe. La Mădăras, la 
Salonta, la Sîntana și în 
alte cooperative agricole 
au fost din belșug, în 
excedent s-ar putea spu
ne pe cînd în alte părți 
au lipsit aproape com
plet. La cooperativa a- 
gricolă din Ciumeghiu 
de patru ani gunoiul de 
grajd n-a mai fost trans
portat în cîmp.

Și în lipsa din ham
bare a „atârnat greu" 
faptul 
toamnă zeci de mii de 
hectare rămîn 
(în toamna trecută cîte
va zeci de mii de hec
tare), iar cît privește ca
litatea unor lucrări exe
cutate mecanic aceasta e 
deplorabilă. Lipsesc oa
menii pregătiți. Intîi 
pentru că despre perma
nentizare nu se prea 
poate vorbi, iar apoi 
pentru că cursurile de 
pregătire pentru meca
nizatori se desfășoară 
mai mult pe... hîrtie. 
Lecțiile predate la învă- 
țămîntul profesional sînt 
aceleași de ani de zile, 
două-trei teme se expun 
într-o singură ședință. 
Nimic nou. Oamenii se 
mută de la o brigadă la 
alta, părăsesc locurile de 
muncă, transferîndu-se.

Și 
că în fiecare

nearate

ills
» •
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« ț e

(Numai în această iarnă 
s-au „rezolvat" aproape 
1 000 cereri de transfer) 
Cei care Ie ian locul sint 
neacomodați, nu cunosc 
îndeajuns condițiile în 
care vor lucra, sint de
parte chiar de a stăpini 
meseria.Mai e de mirare 
atunci de ce anul trecut 
orele staționate din cau
za defecțiunilor s-au nu
mărat cu miile la fieca
re brigadă de tractoare, 
iar indicele de producti
vitate a muncii este 
foarte scăzut ? Apoi, a- 
vem o nedumerire: de 
ce se execută încă în- 
tr-un volum mic lucră
rile de întreținere la 
culturile prășitoare 7 De 
ce se procedează asemă
nător în organizarea 
muncii, amplasarea cul
turilor 7 Punem această 
întrebare pentru «ă în 
raioanele Betuș și Șim- 
leu suprafețele rezervate 
culturii florii-soarelui — 
200—250 de hectare în 
total — s-au repartizat 
aproape uniform tuturor 
cooperativelor agricole 
(fărîmițare, «ondiții ne
valorificate — producții 
mici).

Situația e cunoscută, 
în regiunea Crișana ea 
vizează foarte mult și or
ganizația raională a 
U.T.C. prin aceea că, ti
neretul, care constituie o 
adevărată forță n-a fost 
mobilizat îndeajuns să 
participe la rezolvarea 
unui deziderat al pro
ducției, al vieții Ia sate 
— utilizarea la maxi
mum a pămîntului Ex- 
ceptînd tinerii din raio
nul Ineu care au efec
tuat lucrări de îmbună-

tățiri funciare pe 750 
de hectare, în celelalte 
colțuri ale regiunii nu 
s-a făcut mai nimic. In 
raionul Criș unde se cu
nosc efectele nedorite 
ale apelor în revărsare, 
anul 
scos 
prin 
jări,
în același timp, alte cî
teva mii de hectare n-au 
produs mai nimic. în ra
ionul Oradea s-a lucrat 
pe cinci hectare, la 
Șimleu pe șapte hectare, 
iar la Salonta și Beiuș 
nici măcar nu s-a înfipt 
o dată câsmaua. Mai sînt 
necesare și alte comen
tarii ?...

Intre mecanizatori, a- 
dică printre cei mult 
criticați, se află 
mulți tineri.
ocupat
U. T. C. ._ ___
lor? „în general 
fi răspunsul care ar con
veni cel mai mult. Dar 
spunînd „Ia general", 
n-am mai avea posibili
tatea să amintim că a- 
proape în toate stațiu
nile de mașini și trac
toare din regiunea Cri
șana organizațiile U.T.C. 
sînt aproape inexistente 
ca activitate, nu pun în 
discuția tinerilor proble
me importante ale pro
ducției, nu asigură gene
ralizarea experienței îna
intate. Aici credem că ar 
trebui să se acționeze 
neîntîrziat și cu eficien
ță. Muncile agricole ale 
acestui an au fost 
declanșate, iar prime
le rezultate obținute nu 
sîrV de loc mulțumi
toare.

trecut, tinerii au 
de sub pericolul ei, 
lucrări de amena- 
numai 2,50 hectare.

muli 
foarte 

Cum s-au 
organizațiile 

de educarea 
“ ar
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ELEVI

Am primit o invitație telefonică:
— Azi, la ora 18, în Școala generală nr. 166 din Capitală (cartierul 

Giulești), are loc o dezbatere despre comportarea elevilor. Ar fi bine 
să fie și un gazetar de față. Veniți ?

— Ne puteți da și alte amănunte ?
— Prea multe nu. Totuși: vor fi în sală elevi-problemă, colegi de-ai 

lor, ele.vi-cuminți, părinți ai clevilor-problemă, alți părinți, profesori, to
varăși de la secția 15 miliție...

La ora anunțată, am fost la școală. Sala de gimnastică — arhiplină : 
elevi și persoane mature. încercăm să-i împărțim, după fizionomie. în 
categoriile anunțate, dar e imposibil ; nu vedem decît copii ca toți copiii 
și maturi ca toți maturii. Renunțăm și, rugind două femei să ne facă 
loc intre ele, ne așezăm. Mai tirziu aveam să ne dăm seama că locul 
avea un rol oarecum strategic, marcind hotarul dintre „tabere" : cadre 
didactice, părinți. Dar asta mult mai tirziu. Deocamdată ascultăm refe
ratul prezentat de tovarășa Maria Mocanu, director adjunct al școlii, 
din care extragem pentru „elevii-problemă“ următoarele :

Ivancea Marin : născut 
în anul 1953, elev în clasa 
a V-a D, a fost un copil 
rău și dezordonat încă din 
clasele III—IV. In clasa

a V-a a rămas repetent. 
Elevul Ivancea n-a respec
tat niciodată orele de 
curs. Vagabondează zile 
întregi fi din informațiile 
primite știm că acest elev 
a furat. Elevul Ivancea a 
venit beat la școală, fu
mează și împreună cu alți 
elevi, joacă jocuri de no
roc în incinta școlii. Ele
vul Ivancea este un copil

atît de înrăit, încît el nu 
mai are noțiunea de „om", 
el nu simte nimic pentru 
nimeni.

Prieten bun cu Ivancea 
este elevul Nicolae Dumi
tru din clasa a V-a C. Și 
acest elev a rămas repe
tent de multe ori; vine 
la școală cu cuțitul, ame- 
nințîndu-și colegii. Cînd 
se plictisește de școală,

vagabondează și se ține 
de furturi.

Ion Teofil : născut în 
anul 1952, repetent în 
clasa a V-a B, deși vine 
la școală stă numai pe 
culoare fumînd sau jucînd 
jocuri de noroc. In trimes
trul 1 elevul Ion Teofil a 
comis, împreună cu elevul 
Constantinescu Teodor din 
clasa a VIII-a E, un furt. 
Declarînd, la ancheta fă
cută, că au vrut numai 
să se răzbune pe această 
clasă și fiind și la prima 
abatere de acest fel, au 
fost pedepsiți numai prin 
mustrare și scăderea notei 
la purtare.

Constantinescu Teodor : 
născut în arpil 1949, elev 
în clasa a VIII-a E, a 
creat școlii greutăți încă 
de prin clasa a Vl-a. In 
acest an școlar, elevul 
Constantinescu Teodor a 
uitat complet ce înseamnă 
disciplina și buna cuviință. 
Astfel, deși vine la școală 
— mai devreme decît tre
buie — stă numai pe cu
loare, jucînd sau asistînd 
la jocuri de noroc, sau 
umblînd prin clase. In ziua 
de 27 II între orele 14,30 
și 15,30, împreună cu ele
vii Ionescu Marin și Puriț 
din clasa a Vil-a E, de a- 
semenea fugiți de la oră, 
a intrat în clasa a Vil-a 
B, au controlat buzuna
rele elevilor, în timp ce 
aceștia se aflau la lucrări 
practice, luîndu-le obiec
tele și banii găsiți. Men
ționăm că elevul .Constan
tinescu Teodor este la al 
doilea furt la care parti
cipă ziua în amiaza mare. 
Elevul Constantinescu 
Teodor terorizează elevii 
din școală care nu-l as
cultă făcînd uz de pumni...

Elevii la care ne-am re
ferit pînă acum au atras 
în sfera lor, de curînd și 
pe : Băileanu Tudorel, din 
clasa a Vl-a G, Tomițoiu 
Ion din clasa a Vll-a F, 
Cosma Valeriu din clasa a 
V-a, Cazacu Constantin 
din clasa a Vl-a C.

...Ascultam referatul. Se 
spuneau lucruri grave, du
reroase. Așteptam explica
țiile, analiza temeinică și 
pătrunzătoare a întregului 
inventar de fapte consem
nate pe hîrtie, o judecată 
lucidă aspră, severă, dar 
izvorîtă din dorința ca, 
descifrînd cauzele, să 
se ajungă la măsuri de 
îndreptare a lucrurilor. Era 
vorba de copii, de adoles
cenți și nu de infractori 
înrăiți. Pentru că nu se 
poate crede că adoles
cenți, copii fiind, aceștia 
au apucat pe un drum 
fără întoarcere, fiind ire
mediabil condamnați la 
vagabondaj, fapte necin
stite etc.

Vroiam — și vroiau a- 
cest lucru mulți dintre cei 
prezenți în adunare — să 
știm ce-și asumă școala în 
viața căreia — o viață 
normală de învățătură și 
disciplină — au apărut se
rioase fisuri. Filele urmă
toare, aveau să arate că 
„fișele" acestea — trans
crise de noi succint — sînt 
definitive, pecetluiesc 
soarta unor elevi ai școlii 
sau nu ? întregul re
ferat n-a fost decît 

o relatare obiectivistă — 
nu obiectivă — a unei si
tuații, repetăm grave, apă
rute parcă în școală așa, 
deodată, de nu știm unde. 
Din acest motiv, evoluția 
adunării a păstrat — vom 
vedea — o notă apăsătoa
re, de divergență, de re
proșuri, în care factorii im
plicați — profesori și pă
rinți, mai ales — n-au 
găsit un limbaj comun, de 
înțelegere reciprocă..
. Lăsăm deci referatul și 
redăm...

cuvîntul
CELOR 
în cm

(Așa cum a fost înre
gistrat in stenogra

mă).
Constantinescu Teo
dor :

— Eu am de spus doar 
două vorbe. în legătură 
cu furturile în amiaza 
mare, n-am fost amestecat 
și nici nu știu. Apoi pro
fesorii de ce nu ne înțe
leg și pe noi ? (Rîsete * *).

Căciulan Ion — membru 
în comitetul de părinți : 

Sînt și eu tată a doi co
pii și mă doare de fiecare 
copil, chiar dacă nu este 
al meu, care a apucat pe 
un drum greșit. Dar vino- 
vați sînt părinții care nu-și 
supraveghează copiii, care 
nu colaborează cu școala 
în educarea lor. Școa
la foce tot ce poa
te, n-avem ce-i reproșa. 
Trebuie să ne unim for
țele și să încercăm să-i în
dreptăm pe acești copii. 
Dar și părinții lor să ne 
dea concursul, să nu vină 
la școală doar să ceară să 
li se trimită copiii în in
stituții de reeducare ; să-i 
supravegheze, să le contro
leze fiecare pas pînă se 
vor încredința că merg pe 
drumul bun.

Anton Năstăsache — 
membru în comitetul de 
părinți :

— In această ședință ar 
trebui să găsim căi foarte 
precise de îndreptare a e- 
levilor nu să dăm vina 
unii pe alții. După păre
rea mea și școala este de 
vină. Nu e destul să-l ca- 
taloghezi pe un elev că 
este rău, înrăit, trebuie să 
vezi de ce se comportă 
așa și să încerci să înlă-

•) Și aici trebuie să 
oferim cititorului ex
plicații in plus. In 
prima parte a ședin
ței, deci de față cu 
elevii, cadrele didac
tice apostrofau pă
rinții și făceau apre
cieri grave la adresa 
lor, iar părinții nu 
întirziau cu replicile 
la fel de tăioase la 
adresa școlii. Pînă 
cînd cineva, mai în
țelept, a sugerat să 
fie ascultați elevii, 
după care in sală să 
rămînă numai părin
ții și cadrele didacti
ce ale școlii. Dar 
chiar și după ce au 
plecat elevii, puțini 
părinți au putut să-și 
spună părerea, în spe
cial dintre cei direct 
vizați. Au luat cuvîn
tul 10 cadre didacti
ce și alti tovarăși ne
legați direct de pro
blemele puse în dis
cuție, doi membri ai 
comitetului de pă
rinți și abia 5 părinți 
ai elevilor citați, din
tre care tovarășul 
Cazacu^ dar numai 
după ce a cerut acest 
lucru cu multă insis
tență.

— Continuă Constanti- 
nescule — l-a îndemnat 
cineva.

— De ce ? Vreți să vă 
distrați în continuare ?

(Odată întrerupt, Con
stantinescu n-a mai vrut 
să continue. După insis
tențe ,a răspuns totuși cî- 
torva întrebări puse de 
tovarășul Laurențiu Că
lăuz, șeful secției de în- 
vățămînt a Sfatului popu
lar al raionului 16 Fe
bruarie).

— Ești de acord că ai 
comis abaterile ce ți-au 
fost arătate ?

— Cu furturile Și cu 
insultarea profesorilor, nu.

— Ce abateri ai totuși 
de la disciplina școlii ?...

— Am asistat la jocuri 
de noroc, plec de la ore...

— Cum califici aceste 
abateri ?

— Am greșit...
— Ce posibilități vezi

*) Aici se cuvine o 
explicație. Tonul l-a 
dat tovarășa Elena 
Crăciun, comandanta 
unității de pionieri. 
Apoi a ris toată sala. 
Și înainte de începe
rea dezbaterilor, in- 
trînd din întîmplare 
într-o încăpere în 
care Constantinescu 
Teodor discuta cu to
varășul Pițu Viorel, 
activist al comitetului 
orășenesc al U.T.C., 
tovarășa Crăciun a 
ris cînd elevul a afir
mat că nimeni piuă 
atunci n-a stat de 
vorbă serios cu el 
despre viitor, că ni
meni nu s-a apropiat 
cu bunăvoință de el.

să te îndrepți ? Ești în 
clasa a VIII-a, ai 18 ani, 
nu se poate să nu te gîn- 
dești la asta... L .

— Una din cele mai 
bune posibilități ar fi ca 
profesorii să nu mă mai, 
privească așa cum am fost 
criticat...

— Tovarășii profesori 
îți vor acorda încrederea, 
bineînțeles, fără să-ți 
ierte obrăzniciile, neștiința. 
Dar ce depinde de tine 
ca să te îndrepți ?

- Eu încerc, mă stră
duiesc și chiar vreau să-mi 
aranjez situația la învăță
tură. Pe trimestrul II o 
să caut să nu mai rămîn 
corijent, cred că am să 
reușesc pe trimestrul III. 
In ceea ce privește faptele 
din afară, n-am să mai 
joc jocuri de noroc...

Ion Teofil :
— Eu vin la etajul 

II numai pentru a discuta 
cu Constantinescu, pen
tru că la parter sînt copii 
mici și n-am ce discuta cu 
ei. Deci nu vin să deran
jez orele — așa cum s-a 
spus.

(Și lui Ion Teofil i s-au 
adresat cîteva întrebări 
pentru că singur n-a putut 
să-și exprime un punct de 
vedere).

— Ești de acord cu fe
lul în care se poartă Con
stantinescu în școală ?

— Nu pot să apreciez 
cum se poartă el pentru 
că și eu sînt în aceeași 
situație...

— De ce te complaci să 
fii scutierul lui Constan
tinescu ? îi duci servieta, 
bați elevii pe care ți-i 
indică el... Ai bătut acum 
cîteva zile un elev, acesta 
n-a mai putut rămîne în 
clasă...

— Nu l-am bătut prea 
bine că a intrat profesoara 
în clasă...

Ivancea Marin :
— Și profesorii sînt de 

vină că am ajuns așa de 
rău. Cum pot să învăț cînd 
sînt dat afară de la toate 
orele ? Cum intru în clasă 
mi se spune : „ieși afară"...

Dacă n-am ce face pe 
coridor, atunci deschid și 
eu ușile de la clase și nu-i 
las pe ceilalți să-și facă 
orele...

(Ceilalți elevi citați, deși 
prezenți în sală n-au luat 
cuvîntul).

...SI
OPINII
NLECOLE

OILOR
LOR

Au luat cuvîntul mai 
mulți elevi din școală.

Unii s-au mărginit doar 
să califice faptele amin
tită, alții și-au exprimat 
dezacordul cu comportarea 
cdlegilor lor, unii au vorbit 
despre lipsa de inițiativă a 
organizațiilor U.T.C. în 
timp ce alții mărturiseau 
că n-au îndrăznit să-i „în
frunte" pe indisciplinați. îi 
ascultam și încercam să 
ne explicăm poziția lor.

— Sînt indignat. Con
stantinescu a negat aici că 
participă la jocuri de no
roc. Dar el joacă barbut 
în clasă, pe catedră...

Vorbea Eugen Ștefănes- 
cu, și indignarea lui pă
rea sinceră. Dar de ce i-a 
permis lui Constantinescu 
să se poarte așa ? Și de 
ce a așteptat această adu
nare pentru a-i spune ce 
gîndește despre el ?

— Ne e teamă de Con
stantinescu — motiva Ta
tiana Căciulan.

Cei doi elevi sînt co
legi de clasă cu Constan
tinescu, sînt uteciști, dar 
au preferat să rămînă în 
espectativă decît să-și 
„complice" existența adop- 
tînd o atitudine fermă față 
de manifestările lui Con
stantinescu și ale celorlalți.

Gabriela Stanciu, Florin 
Popescu, Elena Drăgan au 
recunoscut că pasivitatea 
colegilor reprezintă de fapt 
încurajarea tacită a acte
lor lor de indisciplină. 
Este bine că măcar acum 
au înțeles acest lucru ; 
poate că în viitor această 
înțelegere îi va ajuta să 
adopte o poziție mai hotă- 
rîtă în calificarea și com
baterea actelor de indisci
plină.

în adunare a luat cu
vîntul și secretarul comi
tetului U.T.C. — elevul 
Oprea Ion. El și-a mani
festat indignarea față de 
comportarea elevilor cer
tați cu disciplina, a arătat 
că actele lor îi împiedică 
pe ceilalți elevi să învețe 
și s-a angajat ca în viitor 
să ntf îe mai permită ase
menea manifestări.

Și din nou ne-am sim
țit tentați să întrebăm : de 
ce abia acum ?, doar a- 
ceste manifestări n-au apă
rut dintr-odată ? Chiar 
dacă aici, în ședință, gru
pați la un loc, elevii in
disciplinați par mulți, ra
portați la cei 1600 e- 
levi cîți frecventează 
cursurile școlii reiese că 
într-o clasă, și nu în toate, 
pot fi unul sau doi.

Se poate admite că o 
clasă întreagă (30—35 de 
elevi) s-a „speriat" de un 
elev sau doi ? Nu, în cele 
mai multe cazuri lipsa de 
opinie a unora a fost com
pletată cu indiferența al
tora ; din păcate nici or
ganizațiile U.T.C. ale cla
selor a VIII-a n-au mani
festat inițiativă, nu și-au 
făcut simțită prezența în 
viața școlii.

CE NO

SPUS
PĂRINȚII) 

turi cauzele. Nu toți părin
ții știu să-și educe copiii, 
dar profesorii știu și-i pot 
afuta. Apoi ar trebui ca 
Ministerul lnvățămîntului 
să revadă regulamentul 
școlar, capitolele privind 
obligațiile elevilor, sanc
țiunile și recompensele, să 
indice procedee mai va
riate, științifice de preve
nire a abaterilor. Și, în 
sfîrșit, la noi în cartier ar 
trebui să creăm o opinie 
mai puternică împotriva 
manifestărilor înapoiate, 
huliganice ale unor tineri, 
apărîndu-i astfel pe elevi, 
copiii noștri, de influența 
acestora **).

Am venit ceva mai 'tîr- 
ziu la ședință și cînd in
tram pe poarta școlii Cos
ma și Ivancea discutau : 
„Lasă că le spargem noi 
capetele", lată, tot ce au 
înțeles din această dezba
tere ; cînd m-am apropiat 
de ei, au fugit.

Tomițoiu Maria, mama 
lui Tomițoiu Ion :

— Vă cer ajutorul. Co
pilul are tot ce-i trebuie : 
mîncăre, haine, căldură, în 
casă e curat și frumos. Am 
crezut că e destul. Mai 
mult nu mă pricep, sînt o 
femeie simplă, singură, 
muncesc în schimburi și 
nu prea știu ce face băia
tul în lipsa mea. Cînd 
sînt liberă vin pe la școală 
să văd ce face, să întreb 
cum să procedez... Acum 
vă rog să mă iertați, plec 
la muncă, în schimb.

Ion Octavian, tatăl lui 
Ion Teofil:

— De multe ori pun 
capul în jos de rușine pen
tru comportarea băiatului 
meu. Dar ce să fac ? Sînt 
vecin de bloc cu familia 
Constantinescu. Copiii noș
tri sînt prieteni, în lipsa 
noastră sînt mereu împreu
nă și se îndeamnă la rele. 
Nu cred că școala e de 
vină că au ajuns așa, ci 
noi, părinții. Noi am cres
cut pe saltele de paie și 
lor le dăm tot ce n-am 
visat noi. Eu am o casă 
frumoasă, dar am să fac 
schimb de locuință pen
tru a-l despărți pe Teofil 
de Constantinescu.

Petrescu Evdochia, ma
ma lui Petrescu Virgil :

— Copilul meu a fost 
premiant și dintr-odată a 
devenit rău, citat printre 
cei mai răi elevi. *★*)  
Toate se petrec din vina 
soțului meu. Ce să fac 
acum ? Eu nu vreau să 
decadă și mai rău băiatul, 
îl iubesc și sînt în stare 
să mă ocup de el...

Constantinescu Gheor- 
ghe, tatăl lui Constanti
nescu Teodor:

In familie, față de Teo-

**) Ședința s-a în
trerupt intr-un mod 
de-a dreptul drama
tic. Un cetățean, a- 
tras de lumina din 
școală, a adus doi e- 
levi pe care î-a găsit 
in subsolul casei sale 
jucînd barbut. Erau 
Tomițoiu Ion și Cos
ma Valeriu. Plecase
ră din ședință, ma
mele lor se mai aflau 
încă acolo, Era ora 
10 seara. 

dor, nu am avut relații de 
la părinte la fiu, ci de la 
prieten la prieten. El este 
foarte dezvoltat și măgulit 
că acasă este astfel tratat, 
a avut pretenția ca și la 
școală să întîlnească ace
eași atitudine, lucru care 
nu s-a întîmplat. Este o 
lipsă a mea că m-am lăsat 
dus de această falsă matu
rizare, am uitat totuși ce 
vîrstă are. Mai demult, 
chemat la școală, pentru 
abaterile băiatului am su
gerat să fie discutat in
tr-o adunare U.T.C. : gîn- 
deam eu că între uteciști 
și colegi se va simți ruși
nat de faptele lui și se 
va îndrepta. Mi s-a răs
puns, tăios, că el nefiind 
înscris în organizație n-are 
ce căuta printre uteciști. 
Eu cred că nu este așa.

Nu vreau să transfer 
vina mea, ca părinte, pe 
umerii, altora. Totuși, nu 
cred că școala poate fi to
tal absolvită de partea ei 
de răspundere. Dintr-un 
număr N. de elevi doar 
cîțiva se detașează ca ne
ascultători, indisciplinați. 
Și, pentru acești cîțiva ce 
a făcut școala ? L-am în
trebat odată pe Teodor ce 
face în timpul liber, cu ce 
se ocupă ? El mi-a răs
puns : „cu nimic". Știu că 
în școală sînt fel de fel 
de activități după ore. 
Dacă băiatul meu n-are 
dreptul sa participe la ele 
trebuia să-mi spuneți, îi 
găseam eu o ocupație ca 
să nu bată străzile.

Nu plec de aici știind 
ce am de făcut și nici nu 
vă pot promite că de mîine 
lucrurile se vor schimba. 
11 voi ajuta la învățătură, 
voi controla ce face după 
orele de școală.

Ilie Cazacu, tatăl lui 
Constantin Cazacu :

— Am fost chemat la 
ședință, copilul este pre
zentat ca unul dintre cei 
mai răi, m-am înscris pri
mul la cuvînt și nu mi 
se dă voie să vorbesc... Fe
tița mea a terminat aici 
8 clase, a fost o elevă bu
nă și nimeni nu s-a plins 
de comportarea ei. Și iată 
că despre băiat se spun 
fel de fel de lucruri. To
varășa profesoară Unguri- 
tu mi-a spus că nu sînt 
capabil să-l educ. Vă rog 
să-mi aprobați să-l trans
fer la altă școală...

••*)  Acest „dintr-o
dată" își are expli
cația in purtarea ne- 
permisă a tatălui lui 
Virgil, muncitor la 
I.C.A.B. Soția i-a fost 
bolnavă și a plecat, 
in convalescență, la 
un frate în provincie. 
Tatăl a adus in casă 
o altă femeie, a în
ceput să-și maltrate
ze copilul și, la în
toarcere, soția. In 
sufletul lui Virgil 
toate s-au prăbușit. 
El își iubea și tatăl 
și mama. De atunci 
a ieșit din făgașul 
său, nu mai învață, 
vagabondează. Tatăl 
vine mereu pe la 
școală să ceară să-i 
fie trimis copilul la o 
școală de corecție.

Ședința s-a încheiat fără să se fi luat 
vreo hotărîre. Nici nu și-a propus a- 
ceasta. Ni s-a explicat că în intenția 
conducerii școlii a fost să se creeze 
panică între părinți, să-i sperie. Ne-am 
mărturisit nedumerirea pentru acest soi 
de conlucrare cu părinții și am rămas 
și acum cu această nedumerire. 
Era și greu să se ia o hotărîre 
și pentru motivul că școala găseș
te vinovați numai părinții, iar a- 
ceștia au convingerea că la altă școa
lă copiii lor ar fi evoluat altfel. De 
fapt, greșim : la sfîrșitul referatului pre
zentat de școală a existat totuși o mă
sură care suna așa : vom trimite orga
nelor de stat dosarele a trei elevi pen
tru a fi internați într-o școală de co
recție. „Măsura" a plăcut acelor 2—3 
părinți (pe care i-am și prezentat în 
relatarea noastră), care vor să scape 
de proprii lor copii și a mîhnit profund 
pe ceilalți care erau de față.

în zilele următoare, am fost în cî
teva rînduri la Școala generală nr. 166 
din cartierul Giulești. Vroiam să-i cu
noaștem atmosfera, să-i vedem pe elevi 
în ambianța obișnuită a orelor de curs, 
să stăm de vorbă cu tovarășii profe
sori.

De cum .pășești pragul școlii te sur
prinde numărul mare de elevi prezenți 
pe coridoare în timp ce în clase se des
fășoară lecțiile.

— De ce nu ești la lecție ?
— Am fost dat afară...
Și, pe coridoare se adună elevi care 

se joacă, se bat, deranjează cursurile. 
La un moment dat nici nu mai poți afla 
care elev a fost dat afară și care n-a 
intrat deloc la ore ; chiulangiii cunosc 
această „metodă" pedagogică și profită 
după cum profită și alți elevi care do
resc cîte o recreație în plus. Dat afară 
odată, de două ori, elevul se obișnuiește 
cu o anumită libertate și atunci cînd 
nu dispune de ea și-o creează. Cum o 
folosește — s-a văzut.

Din păcate „evacuarea" elevilor pe 

coridor este însoțită uneori de expresii 
dure, care nu pot fi permise în „lim
bajul" pedagogic, dar care, fiind folo
site, arată mentalități antipedagogice. 
„Mostre" au fost oferite de părinți în 
discuții, iar în ședință nimeni nu le-a 
contestat. Uneori acest limbaj nu este 
folosit doar pentru a da culoare celor 
spuse, ci izvorăște din niște convingeri 
mai adinei. Așa, de pildă, fosta învăță
toare a lui Ivancea afirmă că acesta 
este un copil „gen vagabond" care „a 
avut tendința de a fura încă din naș
tere", și abia după aceea își amintește 
că deși o întîlnea adesea pe mama lui 
Ivancea cu sacoșele încărcate cu bună
tăți, copilul era veșnic flămînd, prost 
îmbrăcat și neîngrijit (*).  în ședință o 
tovarășă profesoară i s-a adresat, plină 
de mînie, părintelui lui Constantin Ca
zacu astfel: „ești oglinda fiului dumita- 
le, cum ești dumneata, așa e și el". Și 
tot din ședință, ascultînd caracterizările 
și cuvîntul cadrelor didactice am notat 
expresii ca „element rău", „copil înrăit" 
și mai ales „elevi-problemă". Pe bună 
dreptate, tovarășa profesoară Pop Lidia, 
mai nouă în școală, mărturisea că de-a 
lungul carierei ei didactice abia aici, în 
școala aceasta a auzit epitetul „elev- 
problemă", și făcea observația, înteme
iată, că asemenea catalogări sînt o ade
vărată frînă în activitatea educativă.

într-adevăr, „eticheta" ar părea că 
absolvă de obligația de prim rang a 
educatorului de a se apropia cu căldu
ră de elevii săi — chiar și de cei re
fractari disciplinei — cu tact și înțele
gere pentru a le cîștiga încrederea și, 
pe această bază, de a-i influența. La

(*)  Încă de pe cînd era în clasa 
a Il-a, mama lui Marin Ivancea, di
vorțată de tatăl băiatului și recăsăto
rită (numele ei actual precum și lo
cul de muncă nu sînt cunoscute 
la școală) cerea școlii „ajutorul" 
pentru a-și trimite copilul la un in
stitut de reeducare. 

adăpostul ei disculparea e mai ușoară, 
răspunderea labilă invocă dificultăți 
insurmontabile. în ședință au luat cu
vîntul zece cadre didactice ; cu excepția 
tovarășei profesoare Maria Iuga, care 
și-a exprimat mîhnirea și îngrijorarea 
pentru evoluția fostului ei elev Teodor 
Constantinescu, ceilalți tovarăși învăță
tori și profesori au vorbit cu asprime, 
dur, la adresa elevilor și a părinților, 
fără însă să-și reproșeze ceva.

La cîteva zile de la adunare, am avut 
o discuție cu tovarășul prof. univ. dr. 
docent ION BERCA. Re!atîndu-i, suc
cint, desfășurarea ședinței, a rămas sur
prins că un profesor de azi folosește 
eticheta „elev-problemă“, „clasă pro
blemă". Nicăieri, în nici un tratat de 
pedagogie sau psihologie nu există o 
asemenea formulare. Și a vorbi despre 
„elev-problemă" este — spunea domnia 
sa în continuare — un act antipedago- 
gic, mai mult, antiuman. „Elevi-pro- 
blemă" există numai în măsura în ca- 
re-i „creează" școala și familia. Lucru
rile sînt perfect valabile pentru situația 
la care ne referim.

Elevul este o individualitate în de
venire și trebuie tratat ca atare. Unor 
tovarăși profesori din această școală 
li s-a părut bizară ideea că, prin atitu
dinea lor, ar putea jigni un elev, i-ar 
putea răni sensibilitatea. Elevii 
discutați se știu „elevi-problemă", care 
dau bătaie de cap școlii și s-au obișnuit 
cu această formulă, nu-i afectează ; dim
potrivă, bravează. Mai mult, elevi 
dintre cei mai buni, care au luat cu
vîntul, și-au catalogat clasa, „clasă- 
problemă". Este o etichetă pusă de că
tre tovarăși profesori, în care cred și se 
întreabă cum să scape de acest titlu.

O atitudine similară s-a adoptat și 
față de părinții elevilor care au format 
obiectul dezbaterii. Dar nu este vor
ba doar de o atitudine accidentală — 
care, poate, ar fi fost explicabilă, dată 
fiind atmosfera de tensiune în care s-a 
desfășurat ședința. S-a resimțit insă în 

tot timpul adunării că părinții — cei 
mai mult vinovați pentru evoluția ac
tuală a copiilor lor — au declarat școala 
un adversar care-i cheamă numai pen
tru o punere la punct, pentru recla- 
mații. Ei vin la școală convinși că nu li 
se va spune un cuvînt bun, că vor fi 
jigniți. Iată cum a apărut acea barieră 
inadmisibilă între școală și unii părinți. 
Or. în mod special cu părinții, școala 
avea datoria să desfășoare o activitate 
diferențiată (Temele lectoratelor sînt 
însă aceleași pentru toți părinții — de 
la clasa I la a VIII-a), pentru că și pă
rinții au o atitudine diferită față de 
copii dictată de nenumărați factori — 
obiectivi și subiectivi. Există o peda
gogie a activității cu părinții — de care 
trebuie să se țină seama — pentru că 
sînt părinți și „părinți". Dacă marea 
majoritate a părinților se ocupă cu 
dragoste și răspundere de copiii lor e- 
levi, sînt și dintre aceia, foarte ocu
pați, care nu reușesc să facă un sur
plus de efort pentru a adăuga la acti
vitatea lor profesională și o activitate 
de părinte, lăsînd-o pe ultimul plan ; 
alții, însă, nu știu cum să procedeze în- 
tr-o împrejurare ori alta, iar unii se 
socotesc absolviți de răspundere din 
moment ce și-au încredințat copiii șco
lii ; cei mai puțini — dar existenți to
tuși — sînt acei părinți pe care prezen
ța copiilor îi încurcă de-a dreptul. Nu 
niște conferințe fade, întîlniri întâmplă
toare ori adunări în care-și aruncă re
ciproc învinuiri sînt de natură să sta
bilească o cooperare strînsă între pă
rinți și școală al cărei beneficiar să fie 
elevul. O mamă spunea în ședință : „Eu 
îi asigur copilului tot ce îi trebuie. Dar 
am numai patru clase ; pe vremea 
cînd eram copil n-am avut condiții să 
învăț mai mult. Nu știu cum să-mi ajut 
fiul. Am crezut că-i de-ajuns să-l hră
nesc și să-l îmbrac bine. Dar văd că 
nu-i de-ajuns. Spuneți-mi dumneavoas
tră ce trebuie să fac". Sau, o altă ma
mă, a relatat că a găsit ca unic mijloc 

educativ pentru a-l reține pe fiul ei de 
la hoinăreală să-1 încuie în casă sau 
să-i ascundă hainele pe la vecini. Așa 
a crezut că e bine. Și a întrebat : e bi
ne ? N-a primit răspuns în ședință ; 
poate nici nu era momentul, dar tre
buia să primească acest răspuns cu mult 
timp înainte.

Cuvîntul unui părinte ne-a îndemnat 
să ne interesărp. către ce fel de acti
vități sînt îndrumați elevii în timpul 
liber. In școală există o bogată activi
tate după orele de curs. Nenumărate 
cercuri — de matematică, fizică, al mi
cilor naturaliști, de geografie, drumeție, 
desen, foto, cercuri literare, dramatice 
etc., — precum și colective sportive, for
mații artistice, atrag elevi, potrivit do
rințelor, aptitudinilor lor. Au loc întâl
niri cu artiști, cu sportivi de renume, 
se vizionează spectacole, se fac excursii 
și drumeții.

— Cunoașteți vreo preferință a unuia 
din elevii care au fost citați în ședință 
și care, cultivată, i-ar fi putut crea pre
ocupări și îndeletniciri firești la această 
vîrstă ? — am întrebat-o pe tovarășa 
Mocanu.

— N-au nici un fel de pasiuni con
structive — a fost răspunsul.

— Știm că elevul Constantinescu este 
un sportiv pasionat, activează chiar în 
cadrul clubului Rapid...

— Acum aflu prima oară...
Cînd i s-a întocmit caracterizarea — 

fișa — nu era oare firesc să se știe to
tul despre el?

Ni s-a părut de prisos să mai între
băm dacă n-au putut fi folosite toate 
aceste activități extrașcolare pentru a 
se crea „pasiuni constructive" elevilor 
certați cu disciplina ; ni s-a părut de 
prisos pentru că aceasta presupune cu
noaștere și nu etichetare.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
a încerca să răspundem unei întrebări 
legitime : ce ar fi putut face școala în 
această situație avînd menirea de a 
corecta comportarea elevilor amintiți, 

dar și de a atrage în această activitate 
de educație pe părinții acestora ? De
sigur, rețete nu putem da, soluțiile ar fi 
trebuit să decurgă dintr-o situație ori 
alta, în funcție de particularitățile fie
cărui caz în parte. Școala este frecven
tată de aproape 1 600 elevi, iar cei 
certați cu disciplina sînt puțini. Dar chiar 
dacă ar fi fost un singur elev, ar fi me
ritat un efort special din partea școlii. 
Poate ar fi fost util ca școala să apeleze 
la specialiști în domeniul pedagogiei, 
psihologiei și aici ar fi trebuit să se 
simtă sprijinul și autoritatea secției de 
învățămînt raională. (Am semnalat pre
zența la această ședință a șefului secției 
de învățămînt a sfatului popular raio
nal ; din păcate, tovarășul Călăuz n-a a- 
vut răbdarea sau timpul de a participa 
pînă la sfîrșitul dezbaterilor, plecînd din 
ședință chiar de la începutul ei). Ce se 
poate răspunde întrebării: de ce abia 
acum, în fața acestor rezultate, elevilor 
certați cu disciplina li s-a opus opinia 
combativă, fermă, a colegilor lor, cu
vîntul aspru al cadrelor didactice ? Ei 
sînt de mai mulți ani elevi ai acestei 
școli, s-au obișnuit, și-au creat relații și 
și-au „recrutat" suporteri. Desigur, nici 
acum nu este timpul pierdut; avem de-a 
face — repetăm — cu copii, care nu 
s-au născut cu fișa alcătuită acum de 
școală si care pot, și unii dintre ei 
chiar doresc, să se îndrepte. (în cele 
două săptămîni care au trecut de la 
ședință, Constantinescu Teodor, de pil
dă, a avut o frecvență regulată ; într-u- 
na din zile, fiind de serviciu pe școală, 
a semnalat un grup de elevi care jucau 
barbut și a ajutat conducerii școlii să 
ia măsuri. Un fapt...).

Supunem opiniei publice situația din 
Școala generală nr. 166 cu convingerea 
că profesori, părinți, pedagogi, psiho
logi și elevi, exprimîndu-și părerea, vor 
sugera și măsurile cele mai potrivite 
de îndreptare a elevilor în cauză.

MARIETA VIDRAȘCU
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La masa rotundă a

„Scînteii tineretului"

AU PARTICIPAT

• Cît valorifica artizanalul din cele mai reprezentative tradiții folclorice ? Artizanatul șl 

podoabele de arta populară, care se fac la un moment dat, reprezintâ ele - prin armonia for

melor și vitalitatea culorilor - înclinația milenara, firească, a poporului nostru către simpli

tate și frumos ?

• Unde sînt meșterii de altă dată ? Cine „stilizează" aceastâ moștenire milenară încît 

este posibil să apară în magazinele și casele oamenilor piese hibride, supranumite 

„comori" ?

La aceste întrebări (și dileme) au încercat sâ răspundă invitații noștri.

P. MATEESCU: Ar 
ta populară este spontană 
și naturală, autentică. Re
gretul nostru e că nu-i 
sînt respectate aceste tră
sături caracteristice. Meș
terii populari sînt „învă- 
țați" de alții cum să lu
creze și ce să lucreze. 
„Sfătuitorii" nu știu 
cei cars au moștenit 
rect, a.eastă sevă a 
populate o fac simplu 
firesc, așa cum știu să are 
și să însămînțeze griul pri
măvara ; n-au nevoie 
fie învățați, ceea ce știu 
de 2000 de am !. Mă sur
prinde că nici pînă astăzi 
nu există o evidență preci
să a creatorilor populari 
autentici, Muzeul satului 
a început o asemenea 
campanie de redescoperire 
a creatorilor valoroși, mu
zeul de artă populară de 
asemenea, dar nu e un lu
cru complet. Este mai 
mult o inventariere conta
bilicească decît o cerceta
re științifică sub aspect 
etnografic și sociologic, cu 
delimitarea precisă a zone
lor. Cei de la Tismana fac, 
pe lîngă scoarțe, covoare 
moldovenești, iar țesă
torii de la Tg. Neamț au 
început'să lucreze scoarțe 
oltenești. Lucrurile se des
fășoară alandala tocmaț 
pentru că nu există o de
limitare 
folclorice 
creatorii.
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VIDA î Noi, înGEZA
Maramureș, am făcut o 
consfătuire cu toți ciopli
torii în lemn. Au fost de
pistați 107 cioplitori va
loroși. Unii nu au mai 
practicat de mult meseria 
fiindcă nu le aducea cîș- 
tigul îndreptățit. Meșterii 
aceștia ar trebui urmăriți 
și sprijiniți. La Dragomi- 
rești este un bătrîn ciopli
tor care face obiecte pă- 
curărești : cine i-a cerut 
vreo comandă pînă acum ? 
Sînl alții care ciopleau pe
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GEZA VIDA
sculptor, artist al poporului
PATRICIU MATEESCU 

secretarul secției de artă decorativă
a Uniunii artiștilor plastici
TANCRED BĂNĂȚEANU 

director al Muzeului de artă populară 
al Republicii Socialiste România

PAUL PETRESCU 
șeful sectorului de istoria arhitecturii populara 

și a mobilierului popular 
din Institutul de isteria artei 

al Academiei Republicii Socialiste România
GHEORGHE FOCȘA

director, Muzeul Satului
GHEORGHE IONESCU 
director al „Cartimex"

I. SEBASTIAN
șeful sectorului cultural din M.C.l. 

Direcția generală a comerțului 
pentru produse metalo-chimice, 

mobilă și materiale de construcție (D.G.C.M.C.)
Ing. ȘTEFAN BOGDAN 

Vicepreședinte al cooperativei 
„Arta lemnului" — București

O SITUAȚIE NEJUSTIFICATA:

ARTIZANATUL
IN CONFLICT CU
ARTA POPULARA

faimoasele lăzi de 
Nu se mai fac. 

Pentru că nu se

vremuri 
zestre.

cer ?

FOCȘA: 
fără te-

GHEORGHE
Se discută, nu 
mei, în ultima vreme, des
pre pericolul unor dena
turări ale artei populare 
în diversele ei genuri, fapt 
datorat mai ales neprice
perii și lipsei de respon
sabilitate a unor foruri 
care diriguiesc această ac
tivitate. Unul din scopu
rile activității lor ar tre
bui să fie tocmai a veghea 
Ia păstrarea autenticității 
tezaurului moștenit de 
artă populară. E foarte 
îmbucurător faptul că a- 
ceastă problemă a căpătat 
un relief deosebit în pre
să ; depinde însă cum e 
soluționată. Fiindcă ală
turarea ceramicei negre 
ieșită din mîna olarilor 
de la Marginea, cu aceea 
„în stil", lucrată de cine 
știe ce cooperativă din 
Capitală, face inutil orice 
comentariu. Vizitatorii 
străini care umblă prin 
casele noastre din Muzeul 
salului, ne întreabă unde 
pot să cumpere asemenea 
piese și noi îi orientăm, 
spre magazinele de artiza
nat care există. „A, zic ei, 
nu din acelea l“.

Cartimexul are sarcina 
de a duce în lume mesa
jul autentic al 
poporului român, 
buția poporului la îmbo
gățirea tezaurului 
sal al artei. Trebuie 
mergem direct la izvorul 
artei populare pentru 
acest izvor există dar 
este valorificat.

e dată de faptul că nicio
dată nu s-au stilizat mo
tivele geometrice și a ră
mas intactă armonia nuan
țelor de roșu. Tot așa și 
noi. Nu trebuie sacrifica
tă tradiția pentru un gust 
oarecare. Arta populară e 
considerată de către unii 
drept un fel de încălță
minte ortopedică ce se a- 
justează după gustul și pe 
potriva fiecăruia. O bună 
reclamă a podoabelor de 
artă populară ar curma 
însă astfel de comenzi. Cu 
toate că nu toți străinii au 
aceste pretenții.

la 
dar 
de 
de

STIHII"

STILIZĂRIIOR

PAUL PETRESCU : E- 
xistă, după cum se pare, o 
dualitate între arta popu- 

arta 
mate- 

mai 
fie- 

dans

spiritului 
contri-

univer-
să

că
nu

Rep. : Nu e suficient 
să se dea meșterilor de lu
cru. Trebuie în primul 
rînd să le respectăm meș
teșugul lăsîndu-le lor li
bertatea de a crea forme
le și culorile tradiționale.

ING. ȘT. BOGDAN : Ce 
se întîmplă dacă un 
chizitor străin vine 
„Arta lemnului" și-mi cere 
ca pe cutare căuș încrus
tat de Maiamnreș să-i 
pictez un trandafir roșu ? 
Sau îmi propune să-i lă- 
cuiesc 500 de linguri pi- 
rogravate ? Sînt dator să-i 
satisfac gustul, fiindcă a- 
ceastă marfă o plătește cu 
cît cer ; trebuie să subor
donez autenticul, origina
lul, economicului I

a-
la

G. VIDA : Eroare I Fai
ma covoareior de Buhara

Iară, folclorul 
„profesionistă", 
rie 
există 
care 
poate să aibă libertatea de 
a stîlci dansurile tradițio
nale, do a face intrările 
pe scenă cum îl laie ca
pul. Cîntecele la fel. Chiar 
și Margareta Pîslaru a în
ceput să cînte ca în Oaș 
și se bîțîie cum nu o fac 
cei de acolo.

Problema artizanatului 
și a meșterilor depășește 
cadrul și sfera preocupă
rilor artistice. Este o ches
tiune socială Meșterii de 
la Oboga nu mai pot face 
oale pentru că nu mai au 
cu ce să le ardă. Fiecare 
meserie și-a schimbat con
dițiile de producere și 
s-a schimbat și piața, și 
debușeul. Este urgent ne
cesar un studiu sociologic ; 
nu vom rezolva problema 
centrelor meșteșugărești 
fără să știm care este me
canismul de desfacere 
producție 
Poate că 
propunem 
actualului 
cetare sociologică al Aca
demiei. Ar fi un lucru 
util. Cu ajutorul tovarăși
lor din comerțul exterior 
să sondăm desfacerea 
cestor produse în 
Părți

Asistăm uneori la | 
bile contrafaceri ale

Ș>
In

de dansuri 
părerea că 

instructor de

fi 
al centrului, 

n-ar fi rău să 
această treabă 
centru de cer

a- 
alte

peni- 
ai tei

4

populare. La Muntele Găi
na au plecat astă vară an
sambluri profesioniste din 
București ca să-i învețe 
pe moți cum se dansează 
„stilizat" ; s-au minunat 
moții. Ei nu dansează așa 
niciodată 1 Contrafacerea 
asta e determinată de o 
deficiență de bază, uni
formizarea. Toate dansu
rile se fac în cizme și se 
bat la călcîie,

Se recurge adesea 
termenul de stilizare 
se uită că este vorba 
ceva care s-a stilizat
2000 de ani. în materie de 
costume se tot stilizează 
mereu și din această stili
zare s-a ajuns la o încărca
re. La „Decorativa" acum 
cîțiva ani muncitorii de a- 
colo au venit la institut să 
ne semnaleze că există o 
comandă a unui ansamblu 
așa și așa I Erau ițari din 
mătase naturală și cămăși 
din nvlon.

GEZA VIDA : Ce facem 
cu educația estetică a ma
selor dacă îi băgăm pe gît 
lucruri proaste ? Cioplitu
rile în lemn, din Maramu
reș, au forme interesante. 
O formă robustă, care îi 
este caracteristică țăranu
lui de acolo, 
că tovarășilor 
UCECOM nu le place 
dacă recurg la stilizare, la 
spoirea cu lacuri.

I. SEBASTIAN: 
UCECOM-ul le apreciază. 
Populația nu le apreciază. 
Pentru că nu le înțelege I

Rep. : Este cel puțin 
curios că masele nu 
pot să aprecieze ceea ce 
creează ele însele și că tre
buie să umplem magazi
nele cu ploști de lemn lă
cuite și pictate ca-n bîl- 
ciuri. „Comenzi speciale" 
pe gustul publicului I Care 
public ?

Probabil 
de la

a căpătat o monumentali
tate. Cum ne permitem a 
face reproduceri la scară, 
după operele lui Brăncuși 
așa cum au făcut tovarășii 
de la Cooperativa „Arta 
lemnului" ? Vulgarizăm- 
distrugem mesajul pe care 
artistul l-a lăsat operei 
să-l transmită oamenilor I 
Coloana infinită la scara 
1 : 50 000 I Groaznic I Și 
ne mirăm cum de se al
terează gustul publicului. 
Uneori creatorii populari 
primesc influențe proaste 
chiai de la învățătorii sa
tului. O bătrînică din Că- 
linești țesea pe vremuri 
covoare foarte frumoase. 
Recent am trecut prin sat 
și am dat s-o văd pe bă- 
trînă. Țesea niște „bîl- 
ciuri" cu toate culorile din 
lume. „Mătușă, dumnea
ta înainte nu făceai așa I" 
O sfătuise învățătoarea că 
n-ar fi fost autentic ceea 
ce lucra mai înainte. Ace
lași lucru mi s-a întîmplat 
la Dragomirești. La casa 
alegătorului erau niște co
voare foarte noi și urîte. 
Printre ele unul mai mic, 
foarte vechi și frumos, 
prins înti-un colț. In dis
cuție cu directorul școlii 
îl întreb : „Dumitale ce 
covor îți place mai mult" ? 
(Este un obicei 
întreb). „Care 
mai frumos" I 
puns el. „Dar, r. — __
nu-ți place ?*  Zice : „Ace- 
la-i vechi și urît. Nu e mo
dern !" Eu n-am înțeles 
ce-a vrut să spună și am 
tăcut. Pe urmă, sînt foar
te multe cadre didactice 
tinere venite din alte părți 
ale țării. Acestea spun oa
menilor că nu-i frumos 
cîntecul zis din gît, hău- 
lit. Acum, nu se mai aud 
decît foarte rar aceste 
cîntece, de-altfel foarte 
vechi. Țăranul, dacă vede 
că dansatorii de la oraș se 
îmbracă altfel, dansează 
altfel decît el; la radio se 
cîntă altfel, atunci se ia 
și el după aceștia, fiindcă 
așa cred că e bine.

al meu să 
de care e 
mi-a răs- 
ăla, micu'

București I Erau sute de 
asemenea monstruozități 
Roata fusese părăsită, lu
crau în serie după tipare.

Există o categorie de 
oameni care îndrumă fără 
să cunoască Eu cred că 
s-a făcut exces de aceas
tă îndrumare.

T. BĂNĂȚEANU : Dacă 
în mod simplu și fi
resc ne-am fi dus la fața 
locului în sate, să fi făcut 
comenzi văzînd obiectele 
ce se creează acolo, fără 
a-i îndruma pe meșteri, nu 
am fi avut atîtea mii de 
obiecte inutile ce umplu 
magazinele țării, ce nu au 
căutare, pe care s-au chel
tuit energie, bani și ma
terial. Și, firește, nu se 
vînd.

GHEORGHEIONESCU 
— (Cartimex) : Discutăm 
despre UCECOM, a- 
jungem la unele concluzii, 
și nu cunoaștem părerea 
celor mai mari producă
tori de artizanat din țara 
noastră. UCECOM-ul lip
sește de la masa rotundă, 
nu a fost invitat ?

Rep. : Au fost invitați 
și cinva tovarăși de la 
UCECOM. Ne promise
sera că vin și aduc chiar 
niște mostre de artizanat. 
Cînd au văzut că din raf
turile 
vrem să alegem dintre 
mostre 
au renunțat să vină, moti- 
vînd că nu sînt pregătiți.

G. VIDA : Cînd te în
fățișezi marelui public cu 
produsele tale trebuie să 
fii oricînd pregătit. în
seamnă că discuțiile noas
tre se duc în vînt, dacă 
nu sînt de față.

magazinelor noi

„monstruozitățile",

MISAJUL

valută
acestui

I: 50(100 ?

G. VIDA : Meșteșugul 
artei populare, cu formele 
și armonia liniilor — rafi
nate și îmbogățite da 
veacuri — are un canon 
care trebuie respectat. O- 
biectul de artă populară

GHEORGHE FOCȘA : 
La Oboga, U.R.C.M. Olte
nia a luat hotărîrea, în in
tenție onorabilă, să sprijine 
pe olari. Meșterii de aco
lo lucrau un fel de vaze 
pentru flori (cam cum 
cănile de la cantine) 
se turnau în tipare 
gips aduse special de

sînt
ce 
de 
la

GH. IONESCU : Mie mi 
se pare că scopul acestei 
mese rotunde, este să gă
sim soluțiile pentru ceea 
ce trebuie să facem in vii
tor ca să păstrăm autentici
tatea acestei arte, iar pe 
de altă parte să dezvoltăm 
din punct de vedere eco-

nomic aportul de 
prin valorificarea 
produse pe piața externă. 
Sînt încă foarte multe lu
cruri de făcut. Despre au
tenticitate s-a vorbit aici. 
Mă opresc puțin asupra 
calității produseloi care 
din păcate nu este întot
deauna la cel mai înalt 
nivel : mărfurile noastre 
artizanale mai suferă încă 
și din punct de vedere 
calitativ. Ceramica nu este 
bine arsă, fiind nepermis 
de mult penetrabilă. Lem
nul nu este uscat suficient 
și, după ce se usucă, se 
deformează și 
Casetele acelea de țigări 
sînt foarte frumos 
te cînd ies din atelier, dar 
cînd ajung în străinătate 
sînt strîmbe. Mai avem 
necazuri în ce privește 
sortimentul sărac ce nu co
respunde încă posibilități
lor, foarte variate ale tra
diției noastre. Vreau să pre
cizez că obiectele noastre 
se adresează atît specialiș
tilor în materie cît mai ales 
marelui public, care este 
dornic să cunoască fol
clorul, specificul poporu
lui român manifestat sub 
această formă. E ne
cesar, în legătură cu a- 
ceasta să fie lăsat mai 
slobod creatorul popular 
și poate că trebuie anali
zată și existența acestor 
verigi intermediare de 
„sfătuitori”. De fapt tre
buie înțeles un lucru. Noi 
sîntem obligați să mergem 
afară cu ce avem. A- 
vem mult, există posibi
litatea unei reprezentări 
cît mai largi din punct de 
vedere comercial și posibi
litatea unui volum și mai 
mare de operațiuni. Cere
re la extern fxisță, dar so
cotim că această cerere nu 
este încă satisfăcută de o- 
fertă. Sub nici un motiv 
nu ne putem compromite în 
străinătate cu obiectele de 
artizanat care în țară sînt 
greu vandabile. UCECOM, 
industriile locale, fondul 
plastic, toți cei care răs
pund de artizanat trebuie 
să nu uite că un obiect 
oricît de mic, cumpărat 
de un oaspete străin, duce 
cu sine, simbolic, mesajul 
de spirit ji simțire româ
nească.

G. VIDA i Eu aș pro
pune și altceva Pen 
tru stimularea meșterilor si 
se decerne premii și 
plome Să fie distinși 
premiați toți aceia

crapă.

făcu-

di- 
fi 

car»

aduc la un nivel superior | 
lucrările de artă populară.

T. BĂNĂȚEANU : Casa 
centrală a creației popu
lare are rolul, printre 
altele, să organizeze ex
poziții cu creații de artă 
populară. In urma aces
tor acțiuni ar apărea lu
crări valoroase ale mește
rilor populari din țara 
noastră. Expozițiile 
cele mai multe ori se 
ganizează formal. Nu 
există nici o instituție 
nică care să dea posibili
tatea impulsionării crea
ției populare. Este nece
sar un organ unic care 
să se ocupe de îndruma
rea competentă a artiza
natului. Problema merită 
să fie studiată. Poale că 
în interiorul UCECOM- 
ului ar 
ță un 
care să 
aceleași 
ca la croitorie, de exem
plu. Dacă în cadrul uniu
nii regionale intră și ar
tizanatul și arta populară 
și croitoria și alte meserii 
n-am făcui nimic. Dată 
fiind importanța domeniu
lui, n-ar trebui să se ia 
în considerație problema 
existenței unei uniuni de 
artizanat și artă populară ?

Să organizăm un orga
nism eficace de îndrumare 
și avizare a unicatelor de 
pe care UCECOM-ul să 
extragă seriile artizanale 
mi se pare necesar. Se 
poate prelua exemplul al
tor țări care au creat or
ganisme speciale pentru 
sectorul de artă populară 
și artizanat, separat de ce
lelalte meserii, conduse 
de specialiști etnografi și 
folcloriști. Oricum, proble
ma trebuie soluționată.

G. VIDA : încă un 
aspect la fel de impoitant 
l-am observat la consfătui
rea cu cioplitorii în lemn. 
La început, țăranii n-au 
vrut să vorbească. La urmă 
a reieșit că nu sînt judi
cios reglementate aspecte
le financiare pe care le 
comportă această meserie. 
Există situații în care sim
pla cunoaștere a unui 
meșteșug popular a fost 
impusă. Din moment ce 
se percepe impozit pe o- 
biecte nu e normal să se 
impună și meseria. Am 
fost de față la meșterul 
Iosif Bogoș. Aproape 

. în fiecare zi îi vine 
I controlor de la oraș să va

dă ce-a mai lucrat.
ELENA SPĂLĂȚELU: 

(Din centrul de ceramică 
Horezu — ucenica bătrînu- 
Ogrezeanu) : Am solici- 

mi se dea voie 
ore pe zi 

: acasă și mi 
impozit : pentru

să 
două 

lucrez 
pus i

că 
un

de 
or- 
e- 
u-

fi bine să ia fiin- 
asemenea organ 

nu fie creat după 
stasuri și norme

tat 
ca 
să 
s-a 
două ore pe zi. Mi-au dat 
o autorizație. Am întrebat 
unde să duc ulcelele ; să 
le vînd în piață ? La pa
latul culturii, în Pitești, 
mi-au spus că se primesc 
numai ofertele meșterului 
Ogrezeanu. Degeaba lu
crez dacă n-am cui vinde.

T. BĂNĂȚEANU : Cred 
că ar fi utilă studierea 
posibilității 
uniuni a 
lare și 
în cadrul 
un corp de 
centru cît 
care să stimuleze produc
ția de artă populară și ar
tizanatul. N-ar fi cazul 
înființării unui institut de 
artă decorativă care să 
formeze pe acei specialiști 
care se vor ocupa de a- 
ceastă îndrumare ? O pu
blicație de specialitate în 
domeniul artei decorative

creării unei 
artei popu- 
artizanatului 

UCECOM și 
specialiști la 

și la regiuni

și un muzeu al artei de
corative sînt, probabil, p 
ele necesare. Ca și, poate, 
o revistă de reclamă în- 
tr-o limbă de circulație in
ternațională.

G. VIDA : Eu am a- 
dunat toți olarii cînd au 
venit tovarășii de la Fon
dul plastic și i-am între
bat dacă mai vor sa lu
creze. Meșterii ziceau că 
e mai bine cu serviciul, și 
mulți dintre ei aveap, 
pentru că acolo primesc 
și pensie. Și acest lucru 
trebuie rezolvat.

Rep.: Intr-o anchetă, 
revista „Ramuri" făcea un 
calcul semnificativ asupra 
veniturilor meșterului olar 
Nicolae Cotocu, din Tg. 
Jiu. In vîrstă de 70 de 
ani, bătrînul modelează și 
acum lutul. Producția lui o 
achiziționează Fondul 
plastic. Pentru 212 obiec
te diferite, de ceramică, 
olarul capătă 543 lei. Ca 
să facă acest număr ds 
oale are nevoie de o că
ruță de lut care costă 160 
iei, arsul, un metru cub de 
lemne, îl costă 300 lei. 
Plus două luni de zile lu
crul. Ce-i mai rămîne ? 
E clar că meșterul lucrea
ză numai de dragul oale
lor, fiindcă achizitorii nuț, 
plătesc cum se cuvine 
munca.

G. VIDA: Și de cînd 
nu mai practicați olăritul 
învățat la Horezu de la 
bâtrînul Ogrezeanu ?

ELENA SPĂLĂȚELU: 
De nouă ani. Acum sînt 
salariată la administrația 
parcurilor din Pitești. Fac 
ghivece pentru flori. Nu 
mai lucrez olăria din 1957 
de cînd s-a desființat co
operativa „Bistrița Oltea
nă" din Horezu.

Aș veni la coopera
tiva „Arta aplicată" din 
București dar nu e genul 
meu ce fac dînșii . Ziceți 
despre meșteri, că nu știți 
pe unde sînt. La Horezu 
și la Curtea de Argeș sînt 
destui. Și ce pămînt bun 
de oale e la Curtea de Ar
geș, dar cine să-l frămîn- 
le I Nu mai lucrează ni
meni, decît pentru bîlciul 
de la Sîntămărie niște oa
le...

Discuțiile au fost animate de 
speranța că organele în drept
C.S.C.A., UCECOM (cel mai mare 
producător din țară), industriile 
locale, cooperativele „Arta lem
nului" și „Arta aplicată" comer
țul intern și extern se vor preo
cupa mai mult de revitalizarea 
produselor de artizanat în spiri
tul artei populare autentice, pro- 
cedind pentru aceasta la o mai ri
guroasă cercetare a surselor aces
teia, a zonelor cărora le sînt spe
cifice, acordînd mai multă atenție 
meșterilor populari, condițiilor în 
care lucrează, înlesnirilor care li 
se asigură.

Pagină realizată de 
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echipa 
(golave- 
Poloniei 

puncte 
de

• în campionatul mondial de 
hochei pe gheață, care se desfă
șoară la Viena, ieri a fost zi de 
odihnă pentru echipele din gru
pa A și B. Astăzi selecționata 
României, lidera grupei B, în- 
tîlnește echipa Ungariei. Sîm- 
bătă hocheiștii români au de 
trecut un examen dificil în 
compania echipei Poloniei, prin
cipala candidată la primul loc. 
în clasamentul grupei, 
României are 6 puncte 
raj 17 -6), iar echipa 
ocupă locul doi cu 5 
(golaveraj 13—7), urmată
Iugoslavia cu 4 puncte.

După cum se știe. în grupa A 
conduce echipa U.R.S.S. cu 6 
puncte (27—4) urmată de Cana
da 6 puncte (24—5), Cehoslova
cia 6 puncte (20—5), Suedia 4 
puncte. S.U.A. 2 puncte, Fin
landa, R. F. a Germaniei și 
R. D. Germană zero puncte.

turism și automobil — cluburile 
din Bulgaria, Iugoslavia și Ro
mânia.

Startul acestei interesante 
competiții automobilistice se va 
da în ziua de 14 mai din loca
litatea Nisipurile de Aur (Bul
garia), în continuare concuren- 
ții trecînd prin România și Iu
goslavia. Sosirea va avea loc la 
24 mai la Nessebar (Bulgaria) 
pe țărmul Mării Negre.

La întreceri vor participa și 
o serie de echipaje românești.

• Intre 14 și 24 mai se va 
desfășura prima ediție a „Ra
liului turistic sportiv transbal- 
canic", organizat de oficiile de

• Turneul internațional fe
minin de șah de la Belgrad a 
continuat cu desfășurarea par
tidelor din runda a 11-a. Ale
xandra Nicolau (cu negrele) a 
întîlnit-o pe Timofeeva pe care 
a învins-o la mutarea 44.

In clasament conduce 
lovskaia cu 8 i 
de Gaprindașvili 
cu cîte 7 puncte, 
puncte, Bilek, 
Eretova cu cîte

Zatu- 
puncte, urmată 
i și Belamarici 
, Nicolau cu 6,5 

Iovanovici și 
6 puncte etc. Combinatul siderurgic — Galați. Noua stație de aglomerare 

a minereului

AUTORII OSCILAȚIILOR
RITMICITĂȚII

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

Concursul Pronosport Nr. 12
La etapa din 26 martie 1967. pronosticurile

au fost acordate de maestrul emerit al spor-
tului AL. APOLZAN.

I. Rapid — Universitatea Craiova î
II. Farul — Progresul 1 X

III. U.T.A. — Petrolul 1
IV. Steaua — Steagul roșu 1
V. Universitatea Cluj — Dinamo Buc. 1 2

VI. Politehnica — Dinamo Pitești 1
VII. Jiul — C.S.M.S. Iași 1

VIII. Ceahlăul P. N. — Flacăra Moreni 1 X
IX. C.F.R. Pașcani — Metalurgistul Buc 1
X. Dinamo Bacău — Chimia Suceava 1

XI. C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 1 2
XII. Gaz metan Mediaș — Vagonul Arad 2

XIII. C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 1

Miercuri la amiază s-a înapoiat în Capitală pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, care a făcut o vizită în Italia, 
la invitația ministrului bugetului acestei țări.

în cursul vizitei sale de două săptămîni în 
Italia, președintele C.S.P. a purtat convorbiri cu 
personalități oficiale, avînd cu acest prilej un 
schimb de păreri asupra unor probleme privind 
relațiile economice bilaterale, de interes reciproc 
pentru ambele țări. In același timp a avut întreve
deri cu oameni de afaceri, a vizitat întreprinderi 
și diferite centre industriale și culturale.

personalul științific și tehnic etc„ noua 
secție asigură oamenilor de știință condi
ții superioare de studiu și experiment în rezol
varea unor probleme de cercetare fundamentală 
și aplicativă, precum și în îmbunătățirea colaboră
rii cu specialiști din producție. (Agerpres)

(Urmare din pag. Ij

fuza altundeva — venea 
din două în două săpiă- 
mini, la cursul său de o 
oră, sîmbăta, a doua zi 
după „cronica optimistu
lui" din Contemporanul, 
George Călinescu.

Profesorul era fascinant 
și aici ca și în oricare 
prezență a sa. Tempera
ment slobod de orice in
hibiții, veșnic călător agi
tat intr-o lume a ideilor 
nemaiintilnită la altcine
va, Profesorul făcea să 
respire, o dată cu el în
treaga sală ticsită pînă 
sub brațul său articulind 
de la catedră ideile eca- 
risate în puține vorbe, în 
lumea mirifică imaginată 
pentru noi timp de o oră. 
Ne fascina indiferent că 
prin Creangă vorbea des
pre copilăria universală, 
invocind și asociind copi
lăria de pe oricare meri
dian găsit, în erudiția sa, 
substanță literară, indife
rent că 
Eminescu

vorbind despre 
te invita în 

lungi excursii in sufletul 
romantismului scandinav. 

Timp de 60 de minute, 
întotdeauna grăbit pier
dute în trecut, lucra asu
pra noastră și autoritatea 
omului cu numele defini
tiv legat de opere funda
mentale in cultura noas
tră. și prezența insolită a 
unuia dintre fruntașii ce
tății. si caracterul veșnie 
polemic al expunerilor 
care niciodată nu depă
șeau textul unei cronici 
a optimistnlui. încă înain
te de a ajunge la catedra, 
prin culoarul deschis prin 
mulțime de foști elevi 
de-ai săi ajunși profesori 
ai noștri, lansa un para
dox și știam ce va urma : 
o nemaiintilnită demon
strație în care se între
ceau logica neclintită cu 
scăpărătorul verb mereu 
proaspăt și mereu altul. 
Un bolovan presupus a fi 
dărîmat casa Irinucii de
venea un pretext de ma
liție față de cei ce com
pun istoria literară prin 
note de hotel, un vers pc 
lîngă care treceai altfel 
grăbit, devenea o cheie — 
întotdeauna de el primul 
mînuită — care te trecea 
dincolo de metaforă în- 
tr-nn suflet tumultuos 
zbuciumat. La urma ur
mei ce erau aceste prele
geri cu examen faculta
tiv 7 Banchete ale spiri
tului, simpozioane ? Di
dactică universitară 7 
Gimnastică a mintii și 
lied de idei și simțămin
te 7 Și una și alta, neîn
doios. Examenele, nemai
întâlnitele examene ale 
Profesorului, ne desco
pereau intențiile sale, 
„Cîntă !“ — te îndemna 
nu fără maliție paternă. 
„Cîntă !“ — cînta Impera
tiv vocea Profesorului. 
Adică exprimă-te frumos 
și Iasă ideile să cinte 
printr-o demonstrație si 
convingătoare și expresi
vă. Si întotdeauna aveai 
ce cînta ! Partitura era 
întotdeauna bogată.

în cadrul Bazei de cercetări științifice din 
Timișoara a Academiei a fost terminată și dată 
în folosință clădirea noii secții de chimie. Prevă
zută cu mai multe laboratoare,

Căsuței
148
In unele magazine 

de specialitate, pen
tru radio și televi
zoare, de pildă, cum
părătorilor li se ofe
ră o carte poștală. Pe 
fața acesteia este 
trecută adresa desti
natarului : Ministe
rul Comerțului Inte
rior, căsuța poștală 
148 — București. In 
stingă adresei o ex
plicație. Cităm : 
„Cărțile poștale pen
tru sesizarea lipsei 
pieselyr de schimb se 
obțin gratuit de la 
responsabilul maga
zinului, care este o- 
bligat să afișeze la 
loc vizibil nomencla
torul cu simboluri al 
Ministerului Comer
țului Interior și co
durile ce se vor în
scrie în cartea poșta
lă în coloana (cod). 
După completarea 
cărții poștale cu da
tele necesare de că
tre cumpărător se va 
introduce în cutia 
poștală". Urmează a-

ștale
București

pol rubrica pentru 
adresa expeditorului. 
Pe verso, se află ru
bricile unde vor fi 
trecute piesele ce nu 
se găsesc, magazinul, 
localitatea etc.

După cum ați în
țeles, desigur, este 
vorba de o frumoasă 
inițiativă a comerțu
lui pentru sondarea 
permanentă a cerin
ței pieții. Din păcate 
nu putem să o reco
mandăm pentru ex
tindere, deoarece ini
țiativa are o lacună, 
și nu una care poa
te fi trecută cu ve
derea. Cel care vrea 
să se folosească de 
acest : „Vă aduc 
la cunoștință că în 
magazinul indicat 
mai sus nu am găsit 
a cumpăra următoa
rele piese de schimb" 
(cuvinte tipărite pe 
verso) trebuie să în
scrie în rubricile res
pective codul piesei 
respective și denu-

mirea ei din nomen
clatorul M.I.C. Adică 
în loc să scrii cum ar 
fi firesc : am nevoie 
de un potențiometru 
de volum de Ia tele
vizorul „Grigor«cu“ 
trebuie să spui cam 
așa : in magazie lip
sesc 2 X D 93 — CBY 
(inițialele sînt puse 
arbitrar). Este adevă
rat, cumpărătorului 
ii sînt puse Ia dis
poziție nomenclatoa
rele dar pentru a Ie 
folosi trebuie să aibă 
și timp să le răsfo
iască (fiecare nomen
clator are sute de de
numiri și inițiale) și 
să posede și cunoș
tințe de specialitate. 
Iar cartea poștală a- 
vertizează : „Sesiză
rile fără indicarea 
codului piesei nu pot 
fi luate în evidență".

O inițiativă bună 
se pierde la jumăta
te in birocrație.

VICTOR 
CONSTANTINESCU

birouri pentru

(Urmare din pag. 1)

sînt cuceriți pe parcurs și se 
integrează în mod normal in 
„noua" profesie.
Părinții acestora 
tuația lor cam 
prea place, dar 
Doar nu era, de 
dicinii, ■ să rămână fără o di
plomă ! Decît nimic, mai bine 

sau profesor de 
era să facă ?" 
sînt o sursă 
necazuri atît

Alții insă... 
discută si- 

așa : „Nu-i 
se descurcă, 
dragul me-

economist 
istorie. Nu ? Ce 
Acești oameni 
permanentă de 
pentru profesorii lor de la 
universitate cit și pentru 
elevii lor de mai tirziu.

Cițiva colegi, profesori în 
învățămintul mediu și de cul
tură generală cu care discu
tam la o reuniune colegială, 
îmi puneau următoarea în
trebare : continuarea studiu
lui organizat sau 
este o cerință doar 
care-și duc munca 
tarea științifică sau 
mintul superior ? Ca să predau 
la clasa a V-a — argumentau 
unii în continuare — nu ne 
erau necesare atîtea cursuri la 
facultate și nici parcurgerea 
atîtor studii de specialitate. 
Formal, aveau dreptate. Cu
noștințele pe care le predă la 
clasa a V-a un profesor sînt 
cunoștințe elementare pentru 
care nu trebuie să consulți 
tratate. Cei în cauză ignorau 
însă un lucru foarte simplu — 
poate tocmai de aceea greu de 
înțeles!: profesorul e nu
mai un profesor „de clasa a 
V-a" ? El dă „bun de plecare" 
unui om — .fie el. și de vîrstă 
clasei a V-a > — pe care tre
buie să-l presupună așa cum 
va arăta peste zece ani șl

individual 
pentru cei 
in ceree- 
in învăță-

Palatul Pionierilor din Capitală a organizat 
zilele acestea un concurs cu tema : „Filatelia, 
mijloc de cunoaștere a frumuseților și bogății
lor patriei".

Concursul s-a desfășurat între școlile generale 
nr. 175 Grivița Roșie și 123 N. Bălcescu.

Răspunsuri deosebite au dat elevii : Grădinaru 
G., Anghel V., Iacob A., Braniște C. de la școala 
nr. 175.

Prof. DOBRE DUMITRA

ILteleviziune.
JOI 23 MARTIE 1967

18,00 : Pentru cei mici : 
Filmul „Negriciosul" ; 18,10 :
Pentru tineretul școlar : Stu
dioul pionierilor ; 18,58 : Ora 
exactă ; 19,00 : Telejurnalul de 
seară ; 19,20 : Buletinul me
teorologic ; 19,23 : Mult e dulce 
și frumoasă... Emisiune de 
limbă română contemporană ; 
19,35 : La ordinea zilei : Orga
nizarea științifică a muncii și 
producției ; 20,00 : Teleglob — 
emisiune de călătorii geografi
ce : Monumentele Ispahanului ; 
20,25 : Studioul muzical; 21,05 :

Duminică 19 martie, 
elevii liceelor și școli
lor profesionale din ra
ioanele Grivița roșie, 30 
Decembrie, Nicolae Băl
cescu și Tudor Vladimi- 
rescu (din București) 
s-au întîlnit pe scena 
tradiționalului concurs 
cultural-artistic al elevi
lor. în fotografie : corul 
Liceului nr. 6 (din raio
nul Grivița roșie), dirijat 
de profesorul Marin 

Teofil.

laFilm artistic : „Un yankeu 
curtea regelui Arthur" ; 22,30 : 
Telejurnalul de noapte.

lunii ianuarie, erau sub normă 
239 de muncitori.

— Cum se explică acest lu
cru ? — l-am întrebat pe tov. 
inginer V. Caraman — șeful 
Serviciului organizarea produc
ției și a muncii.

— Normele cu motivare teh
nică nu se aplică in proporția 
cerută de actuala tehnologie.

— De ce ?
— Normele nu sînt stimula

tive, deoarece atît cele cu mo
tivare tehnică cît și cele statis
tice se îndeplinesc în aceeași 
proporție — 134 la sută. Cu e- 
laborarea normelor cu motivare 
tehnică se pierde prea mult 
timp (! ? !).

Cu alte cuvinte, serviciul de 
organizare a producției și a 
muncii întocmește normativele 
pe baza înregistrărilor statistice. 
Noțiunile elementare de norma
re, impun ca fundamentarea nor
melor de muncă, aplicarea aces
tora, trebuie să aibă o bază ști
ințifică, ele nu trebuie să fie 
„copia" valorilor înregistrate an
terior, statistic. De ce nici pînă 
astăzi, conducerea uzinei n-a se
sizat acest lucru ?

...Dar tot despre folosirea ne
eficientă a timpului de lucru. 
Conducererea uzinei nu s-a 
preocupat (deloc) de echilibrarea 
schimburilor, de o asistență teh
nică corespunzătoare în fiecare 
schimb. Majoritatea tehnicieni
lor . și inginerilor lucrează în 
schimbul I.

— Asistența tehnică — de 
care este legată, implicit, și des
fășurarea ritmică a procesului 
de producție — nu o urmăriți 
pe fiecare schimb, pe fiecare 
lună (ca să nu spunem, pe fie
care zi) ?, l-am întrebat pe tov. 
V. Caraman.

— Urmărirea asistenței 
nice, pe perioade 
răpește prea mult timp.

-r- ? I ?
— Da, da, ca 

pentru fiecare secție și schimb 
lot felul de tabele de evidență, 
asta este peste puterile noastie. 
Noi ne ocupăm cu normarea...

Cel fel de „normare", am a- 
rătat mai sus.

în rezolvarea acestei probleme 
i-am cerut părerea și tov. ingi
ner I. Chivaran, director tehnic 
în Direcția de resort 
M.I.C.M., care ne-a spus :

— Intr-adevăr, sistemul 
normare la Uzina „1 Mai“ 
este corespunzător. O mare 
o are în această direcție condu
cerea uzinei care nu dă dovadă 
de exigență în pregătirea norma- 
torilor. Am ajuns în situația că

teh-
mai scurte, ne

să întocmim

din

de 
nu 

vină

unii normatori, dat fiind nive
lul scăzut al pregătirii lor, să 
nu cunoască nici măcar mașinile 
și instalațiile din secții. Ca să nu 
mai vorbim de parametrii insta
lațiilor modeme. Apoi, se con
stată că în normarea diferitelor 
operații sau produse, normatorii 
se... „tocmesc" cu maiștrii, atri
buind norme după bunul lor 
plac. In ce privește asistența teh
nică, tot conducerea uzinei se 
face vinovată, pentru că nu a în
tocmit un grafic de repartizare 
judicioasă a cadrelor tehnico-in- 
ginerești pe fiecare secție și 
schimb. Neexistînd acest grafic, 
nu s-a putut urmări modul cum 
este asigurată asistența tehnică. 
Este și normal, că se impune din 
partea conducerii întreprinderii 
și aceasta, cît mai urgent, o re
dresare a actualei stări de fapt. 
Atîta timp cît vor dăinui lipsu
rile în organizarea producției, și 
nu se vor lua cele mai hotărîte 
măsuri nu numai că va continua 
să existe o ritmicitate necores
punzătoare, dar 
o situație, cînd, 
producției, va fi 
talitatea sa.

...La sfîrșitul 
din cauza lipsei de muncitori 
calificați și datorită nefuncționă- 
rii mașinilor și utilajelor, uzina 
a avut pierderi de timp de peste 
721 000 de ore. Mai mult de 30 
la sută din aceste întreruperi 
s-au datorat — paradoxal — lip
sei de muncitori, deși în luna 
ianuarie a.
aibă o 
(105,1 la 
muncitori 
cauză că 
angajarea 
de muncitori 
II al anului 
uzina trebuia 
mînerile în urmă" față de sarci
nile de producție planificate.

Se vede clar, ce „preocupare" 
a existat din partea conducerii 
uzinei, pentru creșterea produc
tivității muncii, a folosirii rațio
nale a forței de muncă și a 
timpului de lucru. Conducerea 
uzinei n-a acordat atenția cuve
nită, nici ridicării calificării 
muncitorilor. în uzină se „vor
bește" despre existența a pes
te 75 de cursuri de ridicarea 
calificării. Știe conducerea uzi
nei în ce măsură se asigură frec
vența la aceste cursuri ? Ea nu 
depășește 70—80 lâ sută iar la 
unele categorii de muncitori 
este și mai scăzută. N-ar fi mai 
bine să facem o legătură între 
eficiența cursurilor și produsele 
rebutate doar în luna ianuarie 
a. c., de peste 608 000 lei ? Este 
necesar să mai întrebăm, dacă

se va ajunge la 
însăși planpl de 
periclitat în to

anului trecut

c„ uzina continuă să 
depășire apreciabilă 

sută) a numărului de 
planificat. Aceasta din 
forul tutelar a aprobat 
în plus a peste 1034 

..„i încă din trimestrul 
trecut pentru că 
să lichideze... „ră-

A ÎNVĂȚA
O DATORIE PERMANENTĂ

pentru acest lucru nu există 
încă un „număr" suficient de 
tratate a căror studiere să-țt 
poată ajunge !

Apar, desigur, în viață pro
bleme noi care complică și 
diversifică activitatea noastră 
zilnică. Apare familia, apar 
copiii, de a căror educație 
trebuie să ne ocupăm. Sarci
nile profesionale sînt multi
ple și trebuie să le îndepli
nim la un înalt nivel, conside- 
rînd acest lucru ca o datorie 
patriotică. Și, totuși, conti
nuarea învățăturii se impune 
ca o necesitate. Altfel, rămî- 
nerea in urmă față de progre
sele științei în care ți-ai făcut 
ucenicia este inevitabilă. In 
timpul facultății, la nivelul 
cunoștințelor de atunci <1953— 
1958) ni s-a spus că „polul 
frigului" pe glob se află situat 
în emisfera nordică, în Siberia 
la Oimiakon — 71,8. Cercetă
rile științifice ulterioare efec
tuate de expedițiile sovietice 
în Antarctica au arătat că pe 
„continentul alb", Antarctica, 
temperatura extremă minimă 
este mult mai coborîtă —88!>3 

pe băncile 
hidrografică 

era prezen-

De asemenea, 
facultății harta 
a Dunării ne

cu un număr foarte 
de bălți și lacuri. Lucră- 
de hidroameliorații au 
insă de sub împărăția

sa personală nu 
una din noutățile 
la zi. Profesorul 
bine pregătit pro- 
m-a condus cu

tată
mare 
rile 
scos 
apelor cea mai mare parte a
acestor teritorii. Astăzi ar fi 
greșit să mai vorbim elevilor 
de existența lacurilor Greaca 
și Boianul, Balta Borcei cu 
mulțimea ei de gîrle și lacuri 
etc.

Măsurile luate de statul nos
tru pentru o continuă pregăti
re profesională — examenele 
de definitivat și de grad pen
tru cadrele didactice, trecerea 
prin diferitele grade ierarhice 
de cercetare, în urma unor 
examinări foarte atente, obți
nerea unei calificări superi
oare prin doctorantura, toate 
acestea vin în sprijinul activi
tății noastre. Cred însă că 
principalul rol, în continuarea 
învățăturii, trebuie să ne re
vină fiecăruia dintre noi.

Trecînd în toamna anului 
trecut prin Baia de Aramă, lo
calitate situată la poalele 
Mehedinților, la peste 70 km 
de centrul raional Tr. Severin, 
am fost oaspetele profesorului 
de geografie de la liceul din 
localitate. Am constatat cu 
deosebită satisfacție că din

biblioteca 
lipsea nici 
geografice 
este foarte 
fesional și
multă competență pe melea
gurile din orizontul local. De
părtarea de orașe și centre 
universitare nu este deci un 
motiv pentru lipsa de docu
mentare.

De aurind ne-a fost trimisă 
la referat o lucrare mai amptă 
privind caracterizarea fizică 
și economico-geografică a De
presiunii Horezu, lucrare ela
borată de un profesor de prin 
părțile locului. Din lectura lu
crării ne-a impresionat volu
mul de muncă, ne-a bucurat 
faptul că au fost antrenați și 
elevii în studiile de cercetare. 
Din păcate, conținutul științi
fic al lucrării era cu mult 
sub nivelul cerut, autorul 
pierzîndu-se în generalități cu
lese din unele tratate arhicu
noscute. îi lipsește deci docu
mentarea, atît de necesară, 
fără de care munca depusă 
se poate finaliza.

A nu continua studiul 
seamnă a te condamna la
chistare morală și intelectuală.

Cunosc un caz in care pa-

nu

în- 
în-

siunea muncii, canalizată in 
folosul societății, a făcut ca un 
om să se bucure de prețuirea 
unanimă a oamenilor. La Huși, 
cu 10 ani în urmă, un învăță
tor plin de inițiativă a înfiin
țat muzeul raional. începutul 
a fost, ca orice început, mai 
modest. Azi muzeul raional 
din Huși merită să fie vizitat 
de oricine se abate pe aceste 
meleaguri, fiind unul din cele 
mai bogate muzee din Moldova. 
Cit a trebuit să citească învă
țătorul, în domeniul arheolo
giei, zoologiei, etnografiei ca 
să ajungă aiciI Cită pasiune 
a depus pentru munca sa !

Exemplele de acest fel sint 
multe. De aceea îmi vine greu 
să-i înțeleg pe cei care se 
mulțumesc cu așa de puțin, 
spunînd că nu mai au ce în
văța. Nu se gindesc acești 
oameni. printre care, din 
păcate sînt și mulți tineri, că 
a te mărgini doar la o sumară 
poleială de cultură, doar la 
un minimum de cunoștințe în 
domeniul profesional înseam
nă a-ți trăi — cuvîntul e greu 
dar îl cred potrivit — necinstit 
chiar propria viață. Pericolul 
plafonării e, in aceste cazuri, 
alarmant.

învățătura a devenit în con
dițiile țării noastre un feno
men de masă. Toate catego
riile de oameni învață. Tele
viziunea ne aduce saptămînal 
în emisiunea pentru sate, 
într-un concurs care atrage de 
la emisiune la emisiune tot 
mai mulți adepți, față în față 
două echipe de cooperatori 
ce-și pun întrebări din dome
niul lor de activitate și răs
punsurile sînt surprinzătoare 
prin exactitate. Pentru țăranii 
cooperatori se organizează în
vățământul agrozootehnic. Ti
nerii muncitori care nu și-au 
completat studiile continuă ac
tivitatea din fața strungului în 
clasele liceului seral.

Setea de cunoaștere nu are 
limite de vîrstă. Țin deseori 
conferințe in Capitală. Majori
tatea celor care vin să audie
ze conferințele sînt oameni in 
vîrstă. N-aș putea spune că 
acest lucru este spre lauda 
celor tineri, dar îmi face plă
cere să văd că bătrînețea este 
învinsă de acești oameni care 
seară de seară își ocupă locu
rile în sală audiind cu plăcere 
teme din cele mai diverse do
menii. Participarea acestor 
oameni la cursurile universită
ților muncitorești ne demon
strează că replica „m-arn 
săturat de învățătură" este 
anacronică, neavenită și apar
ține unui grup restrîns de oa
meni ce vor să se strecoare 
mai „ușor" prin viață, în cazul 
nostru cu un minimum de 
efort intelectual. De cele mai 
multe ori, însă, viața le joacă 
feste, ei 
coli în 
semenii

înșiși devenind ridi- 
neștiința lor fafă de 
lor.

în aceste condiții procesul da 
producție poate să se desfășoare 
ritmic ? Cu siguranță, că nu.

La Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din decembrie 
1966 se sublinia că........în ultimii
ani am înzestrat economia cu 
utilaje moderne de înaltă pro
ductivitate, dar nu peste tot a- 
cestea lucrează la capacitatea 
proiectată, nu s-au introdus nor
me corespunzătoare pentru fo
losirea lor, nu se obține pro
ductivitatea realizată în străină
tate cu mașini și utilaje simi
lare... Trebuie să acționăm cu 
fermitate în vederea aplicării 
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
și ale Plenarelor C.C. cu privire 
la lichidarea risipei forței de 
muncă, la îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii". 

Uzina ploieșteană trebuie să 
se simtă direct vizată la acest 
capitol al activității sale econo
mice. Și de aici, necesitatea u- 
nor măsuri cît mai urgente pen
tru eliminarea stărilor de fapt 
existente.

9;
RĂZBOI ȘI PACE (seria I) 

rulează la Patria (orele 
12; 15; 18; 21).

DRAGĂ BRIGITTE
rulează Ia Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,45), 
Capitol (orele 9,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura 
(orele 9,30; 12; 15; 18; 20,30), 

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la București
8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
21), Grivița (orele 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15),
dia (orele 9; 11,30; 14; 
19; 21,15), Modern
11.15 13.30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21),
Festival (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

CIOCIARA
rulează la Central (orele
11,45; 15; 17,45; 20,30). 

MONDO CANE
rulează la Union (orele
16; 19,30), 

ZORBA GRECUL
rulează la Doina (orele 11,30;
16,15; 18; 20,45).

JUANA GALLO
rulează la Giulești (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30), Miori
ța (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

MOSHI, MOSHI — ALO, JA
PONIA !

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

LUMEA MINUNATĂ A FRA
ȚILOR GRIMM

rulează la înfrățirea (orele 
13.45: 16; 18,15 : 20,30).

ÎNAINTE DE RĂZBOI
rulează la Dacia (orele 9—21 
în continuare), Rahova (ore
le 15,30; 18; 20,30).

APELUL
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

DACII
rulează Ia Bucegi (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;
20,30).

JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ

rulează la Gloria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; " ----- -----
Arta (orele 
15,45; 18,15;

ZILE RECI
rulează la
15,30; 18; 20,30).

UN MARTOR ÎN ORAȘ 
rulează la Vitan (orele 
18; 20,15), Progresul 
15,30; 18; 20.30).

UN FILM CU O FATĂ 
MECĂTOARE

rulează
16; 18,15;

SANJURO 
rulează
15,30; 18;

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Moșilor (orele 15; 
18; 20,45).

NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ 
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

ÎNTRE DOI, HIEROGLIFELE 
PĂMÎNTULUI

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

NU SINT DEMN DE TINE 
rulează la Volga (orele 9,30;
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Drumul Sării (orele 11; 15,15; 
18; 20,30).

DOUA FILME PE ZI 
JUANA GALLO, dimineața 

rulează 
8,45; 11;

APELUL 
rulează 
18,30; 21).

JANDARMUL DIN SAINT — 
TROPEZ

rulează la Floreasca (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Floreasca (orele 
20,45).

DOUA FILME 
PE SĂPTĂMÎNA

NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ 
rulează la Viitorul
15.30; 18; 20,30).

OGLINDA CU DOUĂ 
C1NTEC DE LEAGĂN

rulează la 
15.15; 18;

DIMINEȚILE 
CUMINTE

rulează la
12.15;

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Ferentari
15,30; 18; 20,30).

FIDELITATE, CÎNTEC 
LEAGĂN

rulează
15.45; 18;

CERUL ȘI 
ȘTIINȚIFIC Nr. 1

rulează la Crîngași (oreJu 
15,30; 17,45; 20,15).

(orele 
18,45; 
10,15;

Melo- 
16,30; 

(orele 9;

16; 18,15; 
9; 11,15; 
20,30).

Unirea

la Munca
20,30).

la Popular
20,30).

la Victoria 
13,30; 16).

la Victoria

Cotroceni 
20,45).

UNUI

21).

9;

io;

20.301. 
13.30;

(orele

15,30; 
(orele

FER-

(orele

(orele

(orele

(orele

(orele

FETE,
(orele

BĂIAT

Cosmos (orele 10;
14,30; 16,45: 19; 21,15).

(orele

DE

la Pacea
20,15).

IADUL, ORIZONT

(orele
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TINERETULUI

Măsuri
severe m
Guadelupa

SCRISOAREA PREȘEDINTELUI

După cum s-a anunțat, la Tirgul de primăvară de la Leipzig, 
instalația de forare F-200, construită în România a obținut 
medalia de aur. In fotografie : imagine a turlei acestei in

stalații

Autoritățile din Guadelupa, 
teritoriul francez de peste 
mări, au introdus marți „mă
suri severe" ca urmare a in
cidentelor petrecute în cursul 
ultimelor două zile în locali
tatea Bassett Terre. Mai multe 
sute de manifestanți au dis
trus cîteva automobile stațio
nate în apropierea unui ma
gazin. De teamă ca acest in
cident, izbucnit din motive 
aparent minore, să nu ia o în
torsătură politică, autoritățile 
au interzis orice întruniri pu
blice, au închis toate restau
rantele și unitățile comerciale 
și au întărit forțele poliție
nești din toate localitățile a- 
cestui teritoriu.

Poliția a intervenit împo
triva demonstranților care în 
furia lor atacaseră și alte 
magazine. Au fost răniți trei 
polițiști.

HANOI 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, Nguyen 
Huu Țho, a adresat populației 
Saigonuluv o scrisoare care rele
vă contribuția acesteia la obți
nerea victoriilor întregului popor 
împotriva agresiunii imperialiști
lor americani și a marionetelor 
lor.

Forțele arr te și populația 
sud-vietnameza, relevă scrisoarea, 
depun toate eforturile pentru iz
gonirea dușmanilor și înfrângerea 
celei de-a doua contraofensive a- 
mericane din sezonul uscat. Suc
cesele repurtate în zădărnicirea 
unor importante operațiuni, dove
desc că „continuăm să menținem 
și să dezvoltăm inițiativa pe cîm- 
pul de luptă și să provocăm lo-

vituri grele imperialiștilor ameri
cani".

în încheierea scrisorii, Nguyen 
Huu Tho cheamă toate păturile 
populației din Saigon „să inten
sifice atacurile împotriva dușma
nului, să dezvolte luptă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață, 
împotriva represiunilor, a măsuri
lor teroriste ale americanilor 
marionetelor lor,

Atentat împotriva

• SINTEM hotărîți să folosim 
mijloace pașnice în vederea nor
malizării situației din țară, a de
clarat guvernatorul militar al 
provinciei de nord din Nigeria la 
întoarcerea la Kaduna, venind de 
la Lagos, unde a participat la o 
ședință a Consiliului militar fe
deral al Nigeriei. Ne dăm sea
ma că folosirea forței nu va asi
gura o reglementare trainică a 
problemelor care stau în fața 
noastră. El nu a expus însă posi
bilitatea de a folosi forța în ve
derea lichidării crizei actuale 
„dacă nu va exista o altă ieșire".

• ASUPRA Elveției s-a abătut 
zilele acestea cele mai abunden
te ninsori semnalate vreodată în 
luna martie în această țară, în 
decursul ultimilor 16 ani. Avalan
șele de zăpadă care s-au produs 
în Alpii elvețieni au provocat 
victime în rîndul populației din 
localitățile situate în regiunile de 
munte. Pînă în prezent, 16 per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
cîteva sînt date dispărute. Multe 
locuințe au fost distruse sau ava
riate. Din cauza troienelor de 
zăpadă circulația 
se localități ale 
perturbată.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, a 
publicității o notă de 
împotriva violării la 21
a spațiului aerian și a apelor 
teritoriale chineze de către a- 
vioane și nave militare ameri
cane.

dat 
protest 
martie

• PRINTR-UN decret oficial, 
cunoscutul actor francez Jean 
Louis Barrault a fost numit în 
funcția de director al „Teatrului 
Națiunilor". El deține, de aseme
nea, postul de administrator al 
„Teatrului Francez".

Un necunoscut a încercat 
miercuri dimineața să-1 ucidă 
cu focuri de revolver pe pre
ședintele Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, transmite din 
Dakar corespondentul agenției 
France Presse. Intorcîndu-se 
de la o ceremonie religioasă, 
acesta a luat loc în automobi
lul său deschis, cînd un om a 
sărit pe capota mașinii, încer- 
cînd să tragă asupra președin
telui cu un revolver. Necunos
cutul a fost dezarmat, însă, și 
arestat imediat de poliție.

400 de studenți ai Școlii de științe economice din Londra, 
s-au baricadat în clădirea facultății, în semn de protest împotriva 
exmatriculării a doi lideri studențești. Această acțiune, prima 
demonstrație de acest fel cunoscută vreodată în viața universitară 
britanică, a provocat un șoc puternic atit în cercurile academice 
cît și în cele politice din capitala Marii Britanii. „In scene, fără 
precedent în istoria Universității britanice — scria ziarul TIMES 
— studenții au rămas strîns uniți". Toate eforturile întreprinse 
de conducerea școlii, în frunte cu directorul ei, sir Sydney Caine, 
pentru a convinge pe studenți să înceteze boicotarea cursurilor și 
să părăsească clădirea școlii nu au dat vreun rezultat. Cînd 
Sydney Caine s-a adresat, personal, studenților, el nici nu a fost 
măcar ascultat. Așa incit sălile de cursuri din Houghton Street 
au rămas goale timp de opt zile.

Disputa actuală este ecoul unor evenimente petrecute la 
sfirșitul anului trecut, odată cu numirea într-o funcție de condu
cere în această facultate a dr. Walter Adams, fost rector al Uni
versității din Rhodesia. Aproape toți cei 4 000 de studenți, in 
rindurile cărora se aflau numeroși africani și asiatici, au protestat 
atunci, deoarece Adams a refuzat să condamne declarația unila
terală de independență a regimului rasist rhodesian. La 31 
ianuarie, studenții școlii, care numără printre absolvenții ei perso
nalități marcante pe scena politică mondială, cum sink președintele 
Kenyei, Jomo Kenyatta și președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
au organizat o puternică demonstrație de protest, în ciuda inter
dicției conducerii acestui institut de învățămînt superior. Drept 
represalii, lunea trecută, consiliul de conducere al facultății a 
suspendat, pînă în iulie, pe Marshall Bloom, președintele Asocia
ției studenților din această școală și pe David Adelstein, pre
ședintele Uniunii studenților. Alți patru studenți au fost suspendați 
de către membrii Consiliului de disciplină care a ordonat, 
totodată, tuturor celorlalți aflați în grevă să părăsească clădirea.

Ordinul nu a fost respectat. Studenții și-au continuat acțiu
nea. In fața fermității studenților, conducerea școlii a fost nevoită 
să bată în retragere. S-a anunțat includerea în regulamentul școlii 
a unor prevederi care stipulează libertatea cuvintului și a adună
rilor studențești.

Ca urmare a faptului că conducerea școlii a acceptat propu
nerile privind îmbunătățirea normelor administrative și academice, 
prezentate de studenți, Asociația studenților britanici a anunțat că 
greva începută acum opt zile va fi întreruptă pe timpul vacanței 
de primăvară. Totodată, în declarația Asociației, dată publicității 
cu acest prilej, se menționează că greva studenților va fi reluată 
în cazul în care conducerea școlii nu-și va respecta promisiunea.

Acțiunea tinerilor de Ia Școala de științe economice din 
Londra a avut un ecou puternic atit în rindurile studenților cît 
și ale corpului didactic, declarînd acțiuni de solidaritate.

Mii de studenți, mulți veniți din centrele universitare Birmin
gham, Oxford, Leeds, au manifestat pe străzile Londrei, cerînd 
anularea sancțiunilor aplicate liderilor lor. In cursul 
unui miting, dr. Ralph Milliband, conferențiar de științe 
politice la Școala de științe economice, a calificat hotărîrea 
de exmatriculare a celor doi lideri studenți drept „nejustificată". 
Milliband, care este absolvent al acestei școli, a declarat : 
în tradiția studenților școlii să-și exprime solidaritatea cu 
lor, pe orice căi considerate de ei ca fiind eficiente".

Observatorii din Londra au subliniat că evenimentele, petre
cute la Școala de științe economice nu pot fi luate în mod izolat, 
ci trebuie înscrise în contextul mai larg al mișcărilor de protest 
ale studenților englezi din ultima vreme. Luna trecută, de pildă, 
în numeroase universități au avut loc mitinguri și demonstrații 
împotriva hotărîrii guvernului de a spori taxele plătite de studenții 
din alte țări care învață în institutele britanice de învățămînt 
superior. Aceste acțiuni marchează, în fapt, creșterea conștiinței 
politice a tineretului studios din Marea Britanie.

I. RETEGAN

între numeroa- 
Elveției a fost

• LA Ankara a fost semnat 
marți un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre Tur
cia și R. P. Polonă pe perioada 
1967—1968. Potrivit protocolu
lui, R. P. Polonă va exporta în 
Turcia strunguri, motoare Diesel 
și electrice, mașini și utilaje, pie
se de schimb pentru automobile, 
produse chimice și mase plasti
ce, aparate optice și alte produ
se, primind din Turcia bumbac, 
tutun, produse lemnoase, fructe 
citrice și unele produse indus
triale.

• AMERICAN 
a patra companie 
constructoare de automobile, a 
anunțat că va închide toate li
niile sale de asamblare, cu ex
cepția uzinei „Rambler Ameri
can". Măsura a fost luată pen
tru perioada 27 martie — 3 a- 
prilie.

Motors corp, 
americană

• SENATUL american a 
probat o lege prin care orașul 
Brookline (statul Massachusetts) 
unde s-a născut fostul președin
te al S.U.A. John F. Kennedy, 
este declarat localitate istorică. 
Locuința natală din Brooklin a 
fostului președinte donată de 
familia Kennedy guvernului fe
deral, va fi transformată 
muzeu.

și „cei șase"

La Londra a avut loc 
prima reuniune a Cabine
tului britanic, din seria de 
ședințe consacrate exa
minării problemei legate 
de eventuala aderare a 
Angliei la Piața comună.

• YOUSSEF Beidas, fostul di
rector al Băncii Intra din Beirut 
pus sub detențiune preventivă de 
autoritățile braziliene imediat 
după sosirea sa la Sao Paulo, a 
fost eliberat marți la un ordin 
semnat de ministrul de justiție, 
Antonio de Gama a Silva. Auto
ritățile braziliene i-au interzis în
să lui Beidas să părăsească țara 
pînă cînd situația sa nu va fi 
clarificată. Se știe că el formează 
obiectul unei cereri de extrădare 
adresată de guvernul libanez, sub 
acuzația de fraude, delapidări și 
falsuri, ■ care au provocat crahul 
cunoscutei bănci „Intra".

• AGENȚIA argentiniană de 
știri „Saporiti", citind surse ne
oficiale, afirmă că Marea Bri- 
tanie a hotărît să recunoască, 
în anumite condiții, suveranita
tea Argentinei asupra insulelor 
Falkland.

Știrea a fost difuzată după ce 
ambasadorul Argentinei la Lon
dra, Eduardo 
fost invitat de 
terne, Nicanor 
să prezinte un 
convorbirile pe care le-a avut 
cu reprezentanții guvernului 
britanic în problema statutului 
insulelor. Ministrul de externe 
a declarat că pentru moment 
nu poate furniza informații 
despre aceste convorbiri, care 
au început recent la Londra.

Insulele Falkland, situate în 
Atlantic, în dreptul coastei ar- 
gentiniene, se află sub admi
nistrație britanică din 1833.

McLoughlin, a 
ministrul de ex- 
Costa Mendez, 

raport despre

Pregătiri
pentru Festival

Marți a avut loc la Sofia 
ședința pentru constituirea Co
mitetului național de pregătire a 
celui de-al IX-lea Festival mon
dial al tineretului și studenților 
pentru solidaritate, pace și prie
tenie, care va avea loc în vara 
anului viitor in capitala R.P. 
Bulgaria. Comitetul național de 
pregătire ales se compune din 
135 membri, reprezentanți ai 
Partidului Comunist Bulgar, ai 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, ai organizațiilor po
litice și de masă, oameni de 
știință, artă, cultură, tineri și 
tinere fruntași în producție. In 
fruntea acestui comitet a fost 
ales Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria.

Surprize în serie la Free
town. Surpriza nr. 1 am 
semnalat-o : urnele au de
cis victoria opoziției. Toate 
calculele hirtiei fuseseră in
firmate. Răsturnarea produ
să pe plan electoral a avut 
repercusiuni neașteptate in 
Sierra Leone. Surpriza nr. 2 
a urmat în mare grabă : 
marți, la ceasurile serii, cînd 
mulțimea nu părăsise stră
zile centrale din Freetown, 
un grup de ofițeri avind în 
frunte pe David * Lansana, 
conducătorul armatei, a a- 
nunțat preluarea puterii. Se 
pare că gestul lor a urmat 
hotărîrii guvernatorului ge
neral de a-1 numi pe Siaka 
Stevens, liderul partidului 
Congresul întregului popor, 
în funcția de prim ministru. 
Ofițerii au acționat prompt : 
Stevens n-a reușit să fie șef 
al guvernului nici măcar 
cîteva ore. Noii deținători ai 
puterii l-au arestat și i-au 
interzis părăsirea clădirii 
guvernamentale. Măsura 
luată a fost justificată prin 
necesitatea de a „proteja 
constituția". Un comunicat 
radiodifuzat afirma că „gu
vernatorul general nu are 
dreptul să numească un prim 
ministru atita timp cît nu 
sînt cunoscute rezultatele 
complete și definitive ale a- 
legerilor". Deci, rezultatele 
alegerilor încetau de a ma> 
fi... complete și definitive. 
Comunicatul punea in mod 
direct sub semnul îndoielii 
datele finale ale consultării 
electorale. Victoria partidu
lui lui Stevens fusese pre
matur celebrată ?

Surpriza nr. 3 începe cu o 
știre parvenită miercuri di
mineața. Partidul Iui Albert 
Margai, care părea înfrint, 
dispune totuși de majorita
te parlamentară. Ciudata 
revizuire a rezultatelor e- 
lectoraie s-a petrecut odată 
cu desemnarea de către 
Consiliul districtelor a 12 
șefi de triburi care vor lua 
loc pe băncile Adunării Na
ționale. Partidul popular 
care trăise — este drept, 
doar o zi — coșmarul în- 
frîngerii poate redeveni 
partid guvernamental. A- 
gențiile de presă afirmau că 
modificarea de ultimă oră a 
rezultatelor ar putea avea 
drept urmare prezența in 
continuare a lui Margai in 
fruntea guvernului (eventual 
a unei echipe in care mili
tarii să dețină 
turi).

Desfășurarea 
lor se menține
incertitudinii. Care sint in
tențiile militarilor ? Au pre
luat puterea spre a o păstra 
sau doresc s-o transfere 
unor anumite forțe politi
ce ? Există vreo legătură 
între actuala acțiune și com
plotul militar eșuat în fe
bruarie ? întrebările rămîn, 
deocamdată, fără răspuns. 
Intre timp, la Freetown a 
curs singe. Unitățile milita
re au deschis focul împotri
va demonstranților.

Seria surprizelor nu s-a 
încheiat. Poate că la ora 
cînd aceste rinduri ajung Ia 
tipar s-a consumat și surpri
za nr. 4. Poate...

unele pos-

evenimente- 
sub semnul
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După cum relevă presa brita- 
tanică, primul ministru Wilson 
și ministrul afacerilor externe, 
George Brown, care se pronunță 
în favoarea intrării Angliei în 
C.E.E., întîmpină rezistență din 
partea unor miniștri și deputați 
laburiști.

în legătură cu această reuniu
ne a Cabinetului britanic, anunță 
agenția Reuter, guvernul vest- 
german a recomandat Marii Bri
tanii să nu întreprindă pînă în 
toamna acestui an nici o acțiune 
în direcția aderării. După cum a 
declarat Rolf Lahr, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. F. a Germaniei, gu
vernul său nu intenționează să 
facă presiuni asupra Marii Brita
nii în această problemă, dar con
sideră că un răgaz pînă la toam
nă ar permite oficialităților Pie
ței comune să-și clarifice pozi
ția față de candidatura Angliei. 
De asemenea, remarcă agenția 
Reuter, oficialitățile vest-germane 
sînt de părere că numai după în
cheierea reuniunii la nivel înalt 
de la Roma a celor șase, precum 
și a întîlnirii dintre generalul de 
Gaulle și cancelarul Kurt Kiesin- 
ger, stabilite pentru luna iunie, 
se va putea lua o hotărîre în 
problema aderării Angliei la 
Piața comună.

„Preludiu"
la Punta
del Este

Maniera în care și-a 
desfășurat lucrările confe
rința experților Organiza
ției Statelor Americane, 
întrunită în capitala Uru
guayans, denotă menți
nerea unor divergențe în
tre partenerii O.S.A. Abor
darea de pe poziții dife
rite a problemelor de pe 
agenda viitoarei conferințe 
Ia nivel înalt (convocată 
după cum se știe 
12—14 aprilie, la Punta 
del Este) a făcut ca dele
gații să se întrunească 
intr-un număr sporit de 
ședințe față de cel prevă
zut inițial. Observatorii au

între

emis părerea că aceasta 
s-ar datora în principal 
problemelor economice; 
căci, așa cum au transmis 
agențiile de presă, Ia fel 
ca și Ia precedentele reu
niuni ale O.S.A., și Ia 
conferința de la Monte
video dezbaterile referi
toare la normele economi
ce au fost controversate. 
Discuții contradictorii a 
stîrnit în special proiectul 
„pieții comune Iatino-ame- 
ricane", plan emanind din 
culisele diplomației nord- 
americane. După cit se 
pare delegații țărilor latino- 
americane au solicitat Wa
shingtonului precizări în

legătură cu această „piață 
comună".

Reprezentanții Departa
mentului de Stat, în ter
meni destul de vagi, au 
lăsat să se înțeleagă că ei 
doresc o „integrare" a 
continentului, că amănun
te privind apariția acestui 
organism vor fi anunțate 
cu... o săptămînă înaintea 
deschiderii conferinței de 
la Punta del Este.

Reprezentantul american 
nu a omis însă să facă 
cunoscut participanților că 
președintele Johnson a ee- 
rut Congresului S.U.A. să 
suplimenteze fondurile 
destinate Americii Latine 
cu 1,5 miliarde dolari, 
sumă destinată 
„pieței comune". Experi
ența tristă a „Alianței pen
tru progres" a determinat, 
se pare, ezitări, la sud de 
Rio Grande, față de ulti
mele proiecte ale Wa
shingtonului. Cu mai bine 
de cinci ani în urmă, 
delegatul american răs
pundea cererilor de dez
voltare a continentului 
latino-american prin „lan
sarea unui program care 
să transforme America 
Latină într-o regiune avan
sată". Anii care au trecut 
de atunci au accentuat,

creării

însă, subdezvoltarea. „Aju
toarele" promise s-au sub
țiat continuu. In schimb, 
miliardele de dolari care 
au „dispărut" din America 
Latină, spre marile bănci 
new-yorkeze, au sporit. 
Astfel, potrivit calculelor 
economistului brazilian, 
Josue de Castro, 3,7 mi
liarde de dolari iau anual 
drumul străinătății sub 
diferite forme : 1 300 mi
lioane se „pierd" datorită 
„foarfecei" prețurilor, 
1000 milioane reprezintă 
cîștigul net, plus dobîn- 
zile, repatriate în țările 
care au învestit capital, iar 
restul de 1400 milioane 
părăsesc America Latină 
sub forma rambursării îm
prumuturilor contractate 
anterior.

Mai mult de 60 la sută 
din schimburile
mice ale regiunii se 
înspre și dinspre S.U.A., 
fapt ce a determinat ca 
dependența de economia 
nord-americană să fie atit 
de puternică, îneît țările 
latino-americane să fie 
puse în „situația de a de
veni clienți siliți" (expresia 
aparține unui reprezentant 
al Camerei de comerț din 
Costa Rica). Această stare 
de lucruri decurge din

econo-
fac

»•

clauzele privind primirea 
ajutorului nord-american.

Cum este și normal, 
noile proiecte nord-ame- 
ricane privind atit proiec
tata „piață comună", cit și 
condițiile acordării nou
lui ajutor de 1500 mili
oane, au stîrnit vii reacții 
Ia Montevideo. „Practic — 
scria agenția ASSOCIA
TED PRESS" — toți parti
cipant» au fost nemulțu- 

agenției 
prezenți 
de in- 
de la 
a lega

miți“. Potrivit 
citate, delegații 
s-au arătat iritați 
tenția guvernului 
Washington „de 
acordarea ajutorului de o 
serie de condiții care vor 
afecta demnitatea lor na
țională".

Confruntările de la 
Montevideo au fost apre
ciate de majoritatea co
mentatorilor drept „prelu
diu" Ia viitoarea reuniune 
de la Punta del Este. Un 
indiciu în plus că în ca
drul proiectatei conferințe 
la nivel înalt vor avea loc 
noi înfruntări, între țările 
Americii Latine, care vor 
să scape de „tutela" nord- 
americană, și a S.U.A., care 
insistă pentru a-și men
ține actualele privilegii.

IOAN TIMOFTE

Uniunea studenților din Pana
ma a dat publicității o declara
ție în care condamnă acțiunile 
poliției secrete, a cărei victimă a 
fost recent studentul Juan Anto
nio Navas. „Poliția, se spune în 
declarație, desfășoară o adevăra
tă campanie represivă împotriva 
elementelor progresiste".

TURCIA. — Vedere din 
Istanbul — podul Galata

TUNISIA. — In împrejuri
mile orașului Sousse este în 
curs de construcție o mo
dernă stațiune climatericăI
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