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0 nouă variantă

a tractorului

S 1300

Uzinele „Tractorul" din 
Brașov au început să pro
ducă recent o nouă varian
tă a lui S-l 300 — tracto
rul greu, echipat cu troliu 
de intervenție pentru ex
ploatările petrolifere. Prin 
modificările aduse, acest 
tractor de 130 CP a fost 
adaptat și pentru alte lu
crări. In afara lamelor de 
buldozer și scarificatoare- 
lor, tractorul a fost dotat 
și cu defrișoare, pentru a- 
menajarea terenurilor a- 
gricole. Alte îmbunătățiri 
aduse constau în îmbună
tățirea mecanismului de 
rulare, mai buna echili
brare a motorului, modifi
carea sistemului de injecție 
și a injectoarelor, îmbună
tățirea funcționării turbo- 
suflantei și a pompei de 
apă.
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Relatări de Ia sărbăto
rile jocului, cîntului și 
portului popular organi
zate de către Comitetele 
U.T.C. din regiunile Ga
lați, Crișana, Oltenia și

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

FACTOR HOTĂRÎTOR AL ORGANIZĂRII
ȘTIINȚIFICE A PRODUCȚIEI 

ȘI A MUNCII

normele științific
Mamentote

Irig. Marcel Stoica
din Comitetul de Stat 
pentru Problemele Orga
nizării Muncii și Pro
ducției și ale Salarizării

i Piața „Unirii" din Iași se ridică construc
ția unui mare hotel

Astfel, într-o serie de 
întreprinderi, normele au 
fost stabilite empiric, ne- 
respectîndu-se indicațiile 
metodologice în vigoare, 
nu s-a făcut o analiză cri
tică, aprofundată a proce
selor de producție, iar dacă 
s-a făcut, aceasta era de 
cele mai multe ori incom
pletă, fără o studiere în a- 
mănunt a condițiilor tehni- 
co-organizatorice concrete 
existente la un moment 
dat. De asemenea, la locu-
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Mierea căsniciei
se consumă

în prima lună ?
Obișnuit, prima lună a vieții 

în doi este numită (poate impro
priu) luna de miere. Oare căsni
cia are o singură lună de miere ? 
Ce se întîmplă mai tîrziu cu 
dragostea ? Partenerii căsniciilor 
fericite spun că dragostea ține 
o viață, că „mierea" căsniciei 
trebuie să ajungă pentru o via
ță. Să vedem, totuși, ce se tn- 
tîmplă în cazurile contrare.

...C. I. și C. A. s-au întâlnit la 
un dans. C. A. este laborantă la 
o întreprindere din Cluj, iar 
C. I. tehnician într-o comună 
aflată la 60—70 kilometri de a- 
celași oraș. Erau amîndoi în 
concediu. S-au văzut la o reu
niune și s-au plăcut. Peste cîte
va zile au hotărît căsătoria, iar 
peste alte cîteva zile erau soț 
și soție. Concediul le-a oferit 
plăcuta surpriză a unei mai 
„bune cunoașteri". Erau toată 
ziua împreună — la ștrand, la

restaurant, la filme. Primii pași 
în căsnicie făcuți cu dreptul, zi
lele concediului zburară ca ri 
petalele florilor primite la cu
nunia civilă. A urmat despărți
rea... pentru o săptămină. Au 
venit alte cîteva săptămîni în 
care tinerii nu s-au văzut și au 
început fiecare să spună: Nu 
m-am măritat ca să fiu mereu 
singură; nu m-am însurat ca 
nevasta să nu vină cu mine. 
Tieptat, treptat, candoarea lunii 
de miere începea să dispară în 
spatele schimburilor tari de 
cuvinte, a neînțelegerilor mă
runte ridicate la rang de mari 
probleme. Vor ajunge la divorț ?

ION RUSU
Corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

(Continuare In pag. a V-a)
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lui de Miniștri nr. 1446/ 
1967.

De asemenea- la toate 
locurile de muncă la care 
în ultimii ani s-au intro
dus utilaje și tehnologii 
□oi sau măsuri 
organizatorice cu 
importante asupra crește
rii productivității muncii, 
și la care normele nu au 
cunoscut modificarea co
respunzătoare, acestea, vor 
fi imediat puse de acord 
cu condițiile noi create, 
astfel ca ele să reflecte 
cantitatea reală de mun
că necesară pentru execu
tarea lucrărilor.

ȘCOLI MOI

RAID ESTIVAL <

PRIN GĂRILE

DE CĂLĂTORI

tehnico- 
efecte

(Continuare tn 
pag. a V-a)
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Ud mare număr de 
deri din regiunea Ploiești 
ver învăța anul acesta în 
jcob noi Spațiuî școlar al 
redunii se mărește toam
na i ce as ta cu încă 12-1 
săli de clasă. La Ploiești 
F- Tirgoviște, constructo
ri: au ridicat două licee 
cu cîte 16 săli de clasă 
fiecare, iar la Mizil și 
Pogoanele s-au extins cele 
existente.

hirtille
Producția ciștiga

numai cînd
agronomii sînt

oamenii cimpului
nu ai biroului

Cu titlul de mai sus am primit la 
redacție o scrisoare. Era semnată de 
Vasile POPESCU, inginer agronom la 
o cooperativă agricolă din Bărăgan. 
„Insumînd orele răpite in mod legal 
producției de către hirtii — se arată 
în scrisoare — sau de alte „treburi 
urgente" la raion, de „opertune** șe
dințe, desprind că două treimi din 
timpul nostru ni-1 petrecem departe 
de ceea ce, de fapt, constituie șantierul 
muncii noastre — cimpul și zootehnia. 
Nu odată ne-am transformat astfel în 
rotunjitori <?e cifre. în oameni cu pre
ocupări comune in cooperativa agri
colă. Din lipsa timpului realmente ne
cesar finalizării unor acțiuni de stu
diu și cercetare, în cei aproape cinci 
ani de producție ai mei. n-am avut 
posibilitatea stabilirii corecte, pe baze 
științifice, a dozelor de îngrășăminte 
pentru fiecare solă, spre exemplu, so
iurile, hibrizii sau agrotehnica in con
diții de irigare la cele mai multe cul
turi etc. etc. în schimb, pot spune că, 
hîrtiile completate și semnate de mine, 
fără exagerare, pot alcătui o arhivă

POFTIȚI ÎN

VAGOANE

• • • SCĂRI
Aflate în anticamera vitezelor cos

mice și intrate definitiv în uzul nos
tru. al călătorilor, transporturile pe 
C.F.R. sînt mereu în actualitatea 
preocupărilor noastre. Apelăm la ser
viciile lor cînd mergem în delegație, 
cînd mergem Ia examene, cînd mer
gem în concediu. Apelăm zilnic la 
acest telegar terestru.

Electrificăm liniile ferate, fabri
căm moderne locomotive electrice

Vedere din Brăila

CARE

de mărime apreciabilă... De aceea îmi 
și pun întrebarea : în cei cinci ani de 
facultate pentru ce am învățat ..agro
tehnică", „fitotehnie", ..zootehnie’, „le- 
gumicultură“, „genetică", „culturi iri
gate" ca să mă ajute in scriptologie 
sau în activitatea de producție ?**

Situația relatată în scrisoarea trimi
să redacției de către tovarășul Vasile 
Popescu nu este izolată. Am subliniat-o 
și noi în ancheta publicată intr- 
un număr trecut al ziarului sub 
titlul : „Producția cîștigă numai 
cînd agronomii sînt oamenii cîmpu- 
lui, nu ai biroului" a reieșit și din alte 
discuții. „Pentru inginerii agronomi e 
cotidiană — cum remarca și Napoleon 
PETRESCU, inginer agronom la coo
perativa agricolă Borcea 1, raionul 
Fetești. Eu, de pildă, ca de altfel toți 
colegii din raion, zilnic, trebuie să re
zolv probleme curente de birou, să 
centralizez realizările fiecărei zile pe 
care, mai ales pe timpul campa
niilor. obligatoriu, la o anumită 
oră din zi și personal, le trans
mit la raion. Din martie și pini

și Diesel-electrice, avem un bogat 
parc de vagoane construite după cele 
mai pretențioase cerințe ale confor
tului, luminate fluorescent, tapisate 
elegant. De cele mai multe ori, ama
bila urare a crainicei din gară, care, 
poftindu-ne în vagoane, ne dorește 
o călătorie plăcută are acoperire 
reală. Alteori însă...

„Glasul roților

de tren e o șoaptă

cu suspine"

în noiembrie, aproape zilnic, ni 
se pretinde să răspundem la o mul
țime de rubrici. Două sau trei ore din 
zi trebuie să mă interesez de cîte 
tractoare au lucrat și cîte nu, din ce 
cauză ; cit s-a mai arat sau prășit ; 
cîte îngrășăminte s-au încorporat și 
in ce cantități pe terenurile destinate 
unei culturi sau alteia ; cit s-a irigat; 
ce cantități de zarzavaturi s-au recol
tat și s-au valorificat; cîte oi s-au 
tuns și ce furaje s-au mai depozitat... 
Intr-adevăr, și acestea sînt lucruri ne
cesar de știut, dar noianul de cifre 
transmis zilnic la raion pretinde efort, 
cunoașterea lor obligatorie pînă la o 
anumită oră din zi cînd nici măcar 
brigadierii nu s-au înapoiat de pe 
cimp, ne sustrag de la o activitate de 
producție. Sînt convins că aceeași efi
ciență ar avea-o cooperativele dacă de 
transmiterea datelor s-ar ocupa, teh-

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

„Trenul de persoane 1 005 so
sește în stație la linia 1".

Și în vreme ce ultimele cu
vinte ale crainicei sînt acope
rite de șueratul strident al lo
comotivei, trenul de Sibiu in
tră în gara Pitești întîmpinat 
de vacarmul călătorilor care se 
grăbesc să se agațe măcar cu 
un picior de scara vagonului, 
îmbulzeala stîrnește o adevă
rată panică. Călătorii care au 
venit de la București în pi
cioare, ca sardelele sau cei de 
pe acoperișurile vagoanelor nu 
mai pot coborî pentru că noii 
veniți năvălesc pe coridoare 
căutînd agitați măcar un loc 
pentru bagaje. După cele cinci 
minute de repaus, trenul îm
povărat se pune din nou în 
mișcare încărcat pînă la refuz, 
cu călători atîrnați pe scări, pe 
tampoanele vagoanelor sau pe 
acoperișuri. Care să fie expli
cația ? Au fost reduse cursele 
pe linia , Pitești ? Nicidecum. 
Dar orașul Pitești, devenit im
portant centru economic al ță
rii, cunoaște o afluență cres- 
cîndă de vizitatori. Acestora li 
se adaogă miile de navetiști care 
circulă zilnic. Potențialul turis
tic al regiunii Argeș, precum și 
recunoscutele stațiuni de odih
nă și tratament atrag și ele 
mulți oameni. Iată de ce gara 
Pitești a devenit un dispecer 
extrem de solicitat. Și cum fie
care om își drămuiește ' timpul 
cu zgîrcenie, cei mai mulți pre
feră trenurile accelerate. Dar 
nu toți reușesc să ajungă la 
casa de bilete înainte de pleca
rea trenului, mai ales în aceste 
zile cînd numărul călătorilor 
este mult mai ridicat ca în orice 
perioadă a anului. în fața a- 
cestei situații te gîndești fără să 
vrei la versurile unui vechi cîn- 
tec care spunea că „gla
sul roților de tren e o șoaptă

Raid realizat de : V. RAVE- 
SCU, M. TACCIU, ION RUSU 

și ION MARIA

(Continuare tn pag. a Il-a)
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Graficul, pe regiuni, reprezen
tând accidentele de circulație 
provocate de conducătorii 
auto în stare de ebrietate.

3

LA VOLAN, BĂUTURĂ
DEVINE CRIMA!

Acum un an am trăit 
una din cele mai frumoa
se emoții din viața mea : 
sărbătorirea a cincispre
zece ani de la înființarea 
corului Universității Bucu
rești. Erau în sală atîtea 
generații, oameni din toate 
colțurile țării, mulți ple
cați de ani din prima ti
nerețe — oricum, cea mai 
frumoasă, cea universitară. 
Apoi a venit Nicolae Cio- 
banu și ara izbucnit în o- 
vații. Nicolae Ciobanu, cu 
un entuziasm ardent, cu 
dragoste și neștirbită tine
rețe, ne-a oferit marele său 
talent, într-un gest cons
tant de generozitate, învă- 
țîndu-ne ani de-a rîndul 
să iubim și să prețuim mu
zica. deci să iubim și să 
prețuim omenia, căldura 
unei elevate prietenii co
lective.

— Da. cred câ una din 
calitățile de aur ale muzi
cii corale este aceea că ea 
este o artă eminamente so
cială Poate de aceea o ta
bere atît și m-am dedicat 
et Am pornit spre ea mai 
smalț Aveam do-
riața de a împărtăși fi ce
lor ea care lucrez — ren- 
tneetele profunde pe ca
re le am cind ascult ma 
are* bonă De adînca corn 
pashme atunci and ascult 
■o emfec popular, dragos
tea pentru poporul care 
Le zămislit mrisfactia 
derenitâții umane, atunci 
end ascult înalta urzeală 
ftlmficâ a hri Bach. Ve
deți dirijorul au este

na* ar de talent care tre
buie să dea satisfacție ar
tistică fiecărui om care 
compune ansamblul. Acest

locul unde trăiesc fi mun
cesc. E adevărat că astăzi 
se observă — aș zice para
doxal — o anume aplicare 
spre artele închise, foarte 
introspecte, de analiză. Dar, 
sînt convins că individua
lismul sucombă dacă nu-și 
caută valențele sociale.

— Am impresia că for
țăm uși deschise — cred 
că nimănui nu-i dă prin 
minte să nege valoarea ar
tistică și etică a muzicii 
corale. Dar sînt voci care 
afirmă că ea este mai pu
țin în tradiția poporului 
nostru — încercînd să jus
tifice evidenta stagnare a 
acestei activități în mase. 
Falsitatea teoriei mi se 
oare demonstrată prin în 
săși pasiunea cu care ani 
de zile tinerii Universității 
umpleau amfiteatrul Odo- 
bescu.

care iă-1 cinte pe scenă 
dar și la petreceri. Cînd 
am apelat la piese simple 
dar armonioase m-am gîn- 
dit la posibilitatea de a 
apropia, tineretul mai ales, 
de sonoritatea corală. A- 
cest lucru trebuie făcut cu 
tact și cu răbdare.

— Educația muzicală a 
tineretului nici nu este o 
chestiune strict estetica, ea 
are largi implicații etice. 
Mă întreb, deci, care sînt 
motivele pentru care nu 
se face susținut.

— Pentru mine este 
foarte clar. Totul pornește 
de la educația muzicală în 
școală. Mersul treptat este 
zădărnicit de inegalitatea 
predării muzicii. Trebuie 
revizuite programele ana
litice astfel îneît teoria să 
fie legată de practică. Este 
mai important ca elevul să

NICOLAE
CIOBANU

Dezbaterea inițiată de ziar despre 
multiplele consecințe ale alcoolu
lui merită să fie tratată cu toată 

seriozitatea. Spun aceasta știind că unii 
oameni sînt tentați să acorde șanse al
coolului în disputa „pro-contra". I-aș 
invita pe primii să-și imagineze numai 
o clipă că sînt călători și că — în a- 
ceastă calitate — viața lor se află în 
mîinile unui șofer care „a băut".

Aduc în discuție această problemă 
întrucît nocivitatea alcoolului asupra 
meseriei de conducător-auto, cu toate 
restricțiile impuse de lege, continuă să 
facă ravagii. Rog cititorii să nu li se 
pară exagerată afirmația, căci în spriji
nul acestei afirmații există puternice 
argumente. Iată-le : în primul semestru 
din acest an 37,5 Ia sută — peste 
o treime din cifra totală a infracțiuni
lor — înglobează infracțiunile de cir
culație. Foarte multe au o singu
ră sursă : STARE DE 
CONDUCĂTORILOR 
rul nociv al alcoolului 
dență și de faptul că 
dentelor de circulație 
tă și din graficul de mai sus) se mani
festă cu precădere în special în regiunile 
viticole ale țării. In regiunea Oltenia, de 
pildă, 28 la sută din totalul accidente
lor s-au comis datorită conducerii ma
șinii sub influența alcoolului, în re
giunile Brașov — 25 la sută, Argeș — 
21 la sută, București 19,1 la sută. Ga
lați — 18,3 la sută.

Conducătorii autocamioanelor dețin 
supremația în comiterea accidentelor 
care au la bază consumul de alcool. 
Accidentele provocate de această cate
gorie de șoferi reprezintă 26,5 la sută 
urmîndu-le în ordine conducătorii de 
autoturisme — 20 la sută, motocicliștii 
— 13 la sută și șoferii de pe autobas
culante — 10,2 la suta

Am relatat procentele de mai sus cu 
convingerea că raportarea lor la numă
rul mare de oameni care practică me
seria de șofer dă posibilitatea oricui să 
tragă concluzii asupra pericolului social 
pe care-1 reprezintă alcoolul. Conducă
torii auto sînt desigur oameni ca toți 
oamenii. Nimeni nu le pretinde să nu 
guste niciodată un pahar de vin sau de 
bere. Dar una e să Faci acest lucru în 
mod civilizat, mbderat, acasă sau în- 
tr-un local, după ce ți-ai terminat pro
gramul de muncă — și alta să comiți 
un asemenea act nesăbuit înainte de a 
urca la volan cînd o picătură de alcool 
pune în primejdie, odată ca viața ta, 
viața sutelor de pietoni pe lingă care 
treci sau a celor pe care-î transporți.

în mentalitatea unor conducători 
auto există iluzia că dacă consumi o 
cantitate mică de alcool cînd ești la vo
lan devii mai ager, mai stăpîn pe tine 
și, în general, conduci cu mai multă 
siguranță. Falsă iluzie !

Analizele de laborator și statisticile

EBRIETATE A 
AUTO. Caracte- 
este pus în evi- 
densitatea acci- 

(a$a cum rezul-

făcute pe Dlan mondial arată ci mmai 
50 grame de coniac, țuică sau alte tis
turi alcoolice sînt suficiente pentru ea 
un șofer să-și piardă, fără si-și dea 
seama, siguranța reflexelor și si percu
teze mașina, viața sa și a călătoruw. 
Faptele necugetate ale unor șoferi da 
a conduce sub influența alcoolului, pre
cum și lipsa de prevedere a persoanelor 
din jurul lor — șefi de garaje, prieteni, 
călători — au consecințe dintre cele 
mai zguduitoare. închipuiți-vă că, la o 
intersecție, în timp ce traversați strada 
la culoarea verde a semaforului, deoda
tă, din partea stingă, deci pe culoarea 
roșie, pătrunde o autobasculantă și ine
vitabilul se produce : sînteți lovit grav 
sau mortal de un om care și-a permis 
să se urce la volan după ce a consu
mat o anumită cantitate de alcool Un 
om corect este răpit muncii și family: 
de gramul de alcool pe care La con
sumat șoferul. Exact așa a procedat 
conducătorul auto Gheorzbe Dulmzun 
de pe autobasculanta nr 31 — PI — 
1061 care, turmenta! de vs a
mu observi! cukkam rare a »»- 
foruhri electric și cucwfad oa răeză 
mare prmtr-o mterwcțw «orI 
Brăila, a surprins pe brex'l'JSfd Kjere 
Chiriacopol care drcub ia mod re- 
giemeuta.', omoriadu-l pe loc-

Uo alt caz tot atît de crr- w eec s 
în ziua de II iunie la Iar Srferai Pe
tru Co: ocara. af?indo-<e sub nxf.aerrta 
băuturilor alcoolice, a lovit cu autotu
rismul pe care-1 coodueea pe cetățea
nul Verile Salome? care creuia regle
mentar. Id loc sâ oprească b rața kxw

j >
tter te

* •

te

— Și nu numai atît. E- 
xl«tă un termen german, 
intraductibil care înseam
nă. de fapt ..dorința de a 
face muzică". Omul bimte 
nevoia sâ asculte muzică, 
dar vrea s-o și facă. Po
porului român îi pUc- 
cinte în genere, există și 
premiza cintării împreună, 
lucrul na trebuie. într-ade- 
vâr, dovedit E suficient să 
mergi în sate, la sărbători 
sau pe cimp, b mancă. 
Tendința aceasta trebuie 
studiată studiind în același 
timp cefe mai bune exem
ple, majoritatea date de 
marele Chiriac — care nu 
se sfia sâ prezinte muzică 
corală la unison (in ge
niala „Gintă cucul și ro
tește", de exemplu). Tre
buie studiată posibilitatea 
de a scrie muzică extrem
de cantabilă, dhtonică, ți- 
nîndu-se seama de nivelul 
real al micilor noastre for
mații Mi se va spune că 
vreau sâ întorc muzica

te

* ■ 
» te

r.
a 

w ■

* ia b
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MTHU LEMDATT 
Dcrec$M dra D.GJf.

r ' <[ H 1

înapoi La prima vedere 
așa s-ar părea. Dar cînd 
m-am rătăcit în pădure 
mă întorc de unde am

-s

Vacanță la mare, înseamnă șt— 
vele

POFTIT! m VAGOANE PL. SCĂRI
(Urmare din pag. I)

cu suspine". O fi el frumos cîn- 
tecul, dar cei de la C.F.R. nu 
au nici un motiv să ni-1 amin
tească atît de des !

Și ultima impresie 
de concediu contează

De la 15 mai și pînă la 15 
septembrie, toți cei ce preferă 
o vacanță pe malul mării por
nesc spre Constanța. Nu e un 
secret pentru nimeni faptul că 
în perioada estivală stația de 
cale ferată a orașului cunoaște 
o mare animație. în fiecare zi, 
20 de trenuri vin și alte 20 plea
că de la peroanele gării Con
stanta. Dat fiind marele trafic 
de călători, nemulțumirile a- 
cestora pot fi evitate numai 
dacă mecanismul deservirii pu
blice va funcționa perfect. Se 
întîmplă în mod curent ca ple
carea trenurilor să fie prece
dată de emoțiile pe care numai 
aglomerația din fața caselor de 
bilete ți le poate da. In dimi
neața zilei de marți 11 iulie, 
de pildă, se vindeau bilete pen
tru toate direcțiile numai la o 
singură casă. Prilej de vocife
rări, de enervări inutile, deși 
absolut îndreptățite, de inter

venții la ghișeu ale funcționari- 
lcr gării în favoarea călătorilor 
aflați în primejdie să piardă 
trenul. Cînd a dever.it absolut 
limpede că o singura casă de 
bilete nu va face față cererilor, 
a mai fost deschisă una. Dar 
de aici îti puteai procura bilet 
de călătorie numai în măsura 
în care aveai bani potriviți, sau 
renunțai constrîns de grabă la 
restul cuvenit fiindcă încasa- 
toarea n-avea „mărunțiș" La 
o a treia casă nu se vindeau 
bilete ; două erau închise. Si așa, 
în loc să pleci în călătorie calm, 
cu surîsul pe buze. Constanța 
îți oferă o ultimă și regretabilă 
amintire de vacanță.

Lung ii drumul 
Clujului...

...Dar șl mai lung e drumul 
pînă la ghișeul de bilete din 
gara clujeană.

Există mai multe trenuri care 
pleacă din Cluj supraîncărcate 
și la care obținerea biletului 
este problematică. Recordul îl 
deține însă acceleratul 401 cu 
locuri rezervate care pleacă 
spre Oradea dimineața și la 
care se dau cu regularitate cel

puțin 100 de bilete fără loc. 
Nu sînt suficiente locuri nici 
pentru acceleratul 401 spre 
București, mai ales sîmbăta si 
duminica, cînd cererea e mult 
mai mare decit numărul de bi
lete existente.

Majoritatea trenurilor perso
nale care pleacă dimineața si 
după masa înaintea începerii 
orelor de lucru și după ter
minarea acestora sînt de ase
menea supraaglomerate. „De- 
foarte multe ori, ca să ajung 
la Gherla, — ne spunea un doc
tor — întîi trebuie să-mi asigur 
un loc pe culoar fiindcă pentru 
un loc în compartiment e ne
voie să fii în gară cu ore în
tregi înaintea plecării trenului, 
nu mai spun că trebuie să re
ziști la înghesuiala de la casă 
etc. O călătorie scurtă, de o 
oră, devine extrem de obositoa
re în aceste condiții".

„Se știe și se vede, ne spu
nea muncitorul Mlhai Pop de 
la grupul nr. 1 de șantiere din 
Cluj, că după terminarea ore
lor de lucru sînt foarte mulți 
călători. Cu toate acestea nu 
se iau măsuri pentru introdu
cerea unor vagoane în plus. 
Am făcut cereri, ne-am adre
sat Direcției regionale C.F.R. 
dar. vorba cîntecului, „lung îi 
drumul Clujului"^

Și C. F. R.-ul
are nevoie

de publicitate
Timișoara a constituit multă 

vreme unul din visele greu de 
realizat ale călătorilor pe dru
mul de fler. Pornind de la rea
litatea creșterii traficului pe a- 
cest traseu. C.F.R.-ul s-a gîn- 
dit. și bine a făcut, că trebuie 
să sporească capacitățile de 
transport. Printre trenurile bă
nățene care fac legătura cu ca
pitala și restul țării se nu
mără acceleratele 210 și 204, a- 
vînd orele de plecare la 22,35 
și 23. Se întîmplă însă o anoma
lie. Deși diferența de timp între 
plecarea celor două garnituri 
este mică, acceleratul 210 este 
întotdeauna supraaglomerat în 
timp ce dublura sa de la orele 
23 rămîne cu multe locuri ne- 
vîndute. Deși a fost introdusă 
în noul mers al trenurilor, gar
nitura a doua este foarte puțin 
cunoscută călătorilor, care și-au 
creat obișnuința de a călători 
cu acceleratul 210. O mică acți
une publicitară, cîteva panouri 
în sala de așteptare a gării șl 
la biroul de voiai din oraș ar 
rezolva, credem, spinoasa pro

blemă a cunoașterii în labrin- 
tul mersului trenurilor.

Sîmbita, cind aglomerația 
atinge volumul maxim, ar tre
bui ca celor două garnituri să li 
se mai adauge Cîte cel puțin două 
vagoane, De asemenea, se simte 
nevoia unui vagon suplimen
tar de clasa I la acceleratul 
204. (Problema dotărilor supli
mentare cu vagoane de clasa 
I și chiar a vagoanelor res
taurant se pune pentru multe 
alte linii. Dăm un exemplu : 
trenul care pornește din Un
gheni dimineața ajunge la Bu
curești seara tîrziu. O zi în
treagă în care n-ai unde cum
păra măcar o bucată de pîine).

în legătură cu aceste anoma
lii. în plin sezon estival, ne-am 
adresat tovarășului inginer 
I. Achîmescu — director gene
ral al direcției comerciale din 
Ministerul Căilor Ferate.

„Cunoaștem și noi — ne-a 
spus dînsul — faptul că în 
această perioadă de concedii 
trenurile circulă supraaglome
rate. Facem tot ce ne stă în 
putință pentru îmbunătățirea 
traficului de călători. în acest 
scop am dotat parcul de va
goane pentru călători cu încă 
50 și s-a intensificat la maxi
mum exploatarea vagoanelor de 
călători, aiunqtnd astfel ca fie
care vagon să parcurgă 500 km

pe zi. Pe magistralele mult soli
citate (Timișoara, Iași, Cluj) au 
fost amenajate cușete de dor
mit și la vagoanele de clasa a 
H-a.

La cererea ONT-ului șl a 
Ministerului tnvățămintului, a- 
tunci cind se organizează ex
cursii cu un număr mare de 
turiști, sau plecări masive ale 
elevilor în tabere, se formează 
garnituri speciale de trenuri. Un 
comandament special, cu sediul 
în Gara de Nord, are sarcini 
precise de coordonare a traficu
lui pe timpul verii,,:

Am fi de acord cu toate aceste 
măsuri despre care ne vorbește 
tovarășul director, chiar și cu 
intențiile demne de laudă pen
tru viitor, dacă ar exista întot
deauna o deplină concordantă 
între ceea ce spune C.F.R.-ul 
și ceea ce simt, atunci cînd por
nesc la drum, călătorii. Dacă 
există comandamente, dacă ex
istă indicații să se dubleze va
goanele la trenurile suprasolici
tate, dacă serviciile vînzării bi
letelor au fost organizate ire
proșabil, atunci de ce treburile 
nu merg ca pe... roate ? Altfel 
ospitaliera invitație : „tovarăși 
călători, poftiți în vagoane" de
vine o etichetă care își schimbă 
sensul în simplă ironie din mo
ment ce ești nevoit să călăto
rești pe scară 1

știe funcția estetică a trep
telor decit să știe cum se 
formează gama cu cinci 
diezi. Problema educației 
tineretului este și proble
ma muzicienilor profesio
niști. Ei trebuie să facă 
totul pentru ridicarea pu
blicului la muzica lor. E 
nevoie de dezbateri largi, 
de părăsirea unor practici 
dogmatice și rutinate, de o 
conlucrare permanentă în
tre Uniunea Compozitori
lor și Ministerul învăța- 
mîntului. Este de primă 
importanță să se creeze în 
școli ansambluri de perfor
manță, cu un repertoriu 
adecvat vârstei, cerințelor 
nivelului cultural. Nu este 
suficient să ridici nivelul 
profesionist al muzicii cul
te. Important este că cre
ezi un public capabil să-1 
asculte.

— Cît despre corurile 
de amatori — se întîmplă 
un lucru destul de ciudat: 
ele există anemic sau nici 
nu există — pentru ca, 
dintr-odată, la concursuri 
naționale sau regionale să 
apară formații mari, co
recte, bine pregătite.

— Pentra că nu odată 
munca culturala re înțe- 
bge —ca «terere. blind

adunați cu două sfiptM* 
mini înainte, li se dau 
două piese, se aduce cu 
„mari sacrificii" un diri
jor bun, se muncește pînă 
la sufocare, premiul este 
luat, apoi formația se di
zolvă. Pină la următorul 
concurs.

— Și totuși, cîte coruri 
profesioniste excelente a- 
vem I

—- Ele trebuie <ă ducă 
o activitate mai apropiată 
de public. Să se deplaseze 
în școli, în întreprinderi, 
cu un repertoriu ales cu 
grijă — un colectiv da 
30—40 oameni poate oferi 
o seară de muzică. Acum 
cîțiva ani mă îndrăgosti
sem de o idee : „Corul pe 
roate". Vroiam să formez 
un cor profesionist — o 
formație mică cu care sa 
colind tara, satele, cu ca
ietele de note în buzunar 
— pentru dirijorii amatori. 
Am fi văzut ce place și ce 
nu, ar fi fost o muncă pa
sionată și culturală. Mi s-a 
spus însă că sînt un uto
pist.

— Pentru că nu se înțe
lege încă suficient că orice 
muncă de educație estetică 
și etică a maselor trebuie 
făcută cu grijă și dăruire, 
de către oamenii cei mai 
talentațl. Spuneți-mi ce 
v-ați dori pentru activita
tea dv. artistică ?

— Aș fi fericit să ml 
aflu în mijlocul acelora 
care contribuie la ridicarea 
artei corale românești. Aș 
fi fericit dacă aș vedea re- 
născînd interesul pentru 
arta corală, arta marilor e- 
lanuri sociale, care ar com
pleta armonios mersul as
cendent al artei țării noas
tre. O dorință, nu știu dacă 
realizabilă, ar fi crearea 
unui colectiv specializat în 
muzica corală româneasca, 
care să exprime în limba
jul artei corale, filonul de 
platină al muzicii populare 
românești.

★

Dialogul s-a oprit aid. 
Nu mai știu de cîte ori a 
luat corul Universității 
premiul I pe țară la con
cursurile studențești. Și nici 
nu știu dacă acesta este 
luciul cel mal hnpoi^pt 
îmi amintesc că la o repe
tiție generală a venit diri
jorul Filarmonicii maes
trul Dumitru Botez. El ne 
spunea că avem în Nicolae 
Ciobanu poate cel mai ta
lentat dirijor din țară.

. SMAJlAND.A jelescu

CRONICA TELEVIZIUNII

ZODIAC Șl MIX, 
FIX, PIX!

de RADU COSAȘU
îmi mușc pumnii eu sin

ceritate — și oricine a făp
tuit greșeala mea e sfătuit 
să mă imite fiindcă asta 
merităm : să ne mușcăm 
pumnii. Căci abia duminica 
trecută am văzut un episod 
din „Meteor XL5". Dumini
ca dimineața, ca orice om 
mare dorm. De cînd nu se 
mal dă duminica dimineața 
„rețeta gospodinei’ — una 
din cele mai fermecătoare 
emisiuni, o spun cu toată 
seriozitatea, — nu mai des
chid televizorul și dorm. 
Nici din poveștile copiilor 
cu care mă întîlnesc nu am 
înțeles vreodată că există 
„Meteor XL5“ Probabil că 
duminică, la ora „Meteoru
lui" dorm și ei, obos’ți de 
sfinți, baroni și emoții în 
premieră. (Noul „om cu va
liza" nu-i poate obosi. Copil 
să fii și tot înțelegi că acest 
„om“ nu ajunge nici la de
getul mic al lui Templar). 
$i n-am văzut puști sau puș
toaică alergînd după poza lui 
Steve Zodiac. Cine-i Steve 
Zodiac ? Ca să aflați asta 
trebuie să treceti pe la „Ca
bana albastră". Ce-i „Caba
na albastră" ? E un fel de 
„Magazin 111“ dar mult mai 
vesel. Mai exact: un fel de 
„varietăți" pentru copii mici 
de tot — dar mult mai bune. 
Pe malul lacului Herăstrău, o 
droaie de fetițe și băieței se 
adună în jurul unui actor 
tare simpatic căruia i se 
spune „piticul". Nu e deloc 
„pitic" — dar ei așa îi spun, 
deși îl văd în mărime natu
rală de om mare. La început 
nu-1 văd și sînt încredințați — 
în cor — că piticul a fost 
răpit. „Situația se complică" 
spune o fetiță. „Situația se 
complică ?“ — repetă toți în 
cor. E ciudat spune cineva. 
E de două ori ciudat 
spune altul. E de trei ori 
ciudat, e de patru ori 
ciudat — spun copiii în 
cor. Convențiile sînt a- 
dorabile și se țin lanț. Piti
cul apare și cu formula sa
cramentală : „mix, fix, pix" 
le aduce dansatori care dan
sează. păpuși care se păpu- 
șesc, jocuri de colectiv cu 
care se joacă naiv fără să 
se „colectivizeze" schematic. 
Scenariul „Cabanei albastre" 
este semnat de Cornelia Ar- 
mașu și Tatiana Sireteanu, 
regia — degajată, fără fa
soane — aparține ultimei. 
Vorba corului de copii : bra
vo ! bravo 1

Pe urmă vine Steve Zo
diac în luptă cu focul. Steve 
Zodiac e adevăratul sfînt și

încă în Cosmos. Duminică 
dimineața, a avut treabă cu 
un fantastic nor gazos din 
care se desprindeau bule 
mari* de foc, meteoriți bom- 
bardînd diavolește Terra. 
Zodiac coboară din na
vă, merge prin spațiu și ris- 
cîndu-și viața — căci cum 
spune șeful lui : „el de obi
cei își riscă viața" — își în
deplinește misiunea, entuzias- 
mindu-și iubita, numită Ve
nus, care-1 urmărește din bi- 
birourile Centrului Spațial. 
Nu știu mai mult — fiindcă 
n-am urmărit alte emisiuni 
și sufăr. Fiindcă de cînd am 
făcut ochi, n-am văzut un 
joc cu păpușile mai fascinant 
Fiindcă acest Steve Zodiac, 
această Venus ca și funcțio
narii cosmici sînt păpuși ! 
Păpuși superb lucrate, tre
zind însă în noi o doză stra
nie de straniu : toate și toți 
par oameni născuți în epru- 
betele unui laborator, ho
munculi ușor oribili — ca-n 
viziunea unui mare scriitor 
englez asupra lumii roboti
zate din secolul 21. Par oa
meni miniaturizați, din care 
prin presiune s-au extras lu
tul, grăsimile și sîngele, ră- 
mînînd în ei vocea pămîn- 
tească, schemele candorii și 
ale curajului, semințele co
pilăriei și ale năzdrăvăniei 
— ca ecouri din lumea noas
tră. Și umorul englez, fără 
de care nici un englez nu 
poate trăi, chiar dacă a pără
sit Terra, chiar dacă e pre
sat de miliarde de presiuni. 
Cînd groaznicul meteorit 
cade peste casa lui Venus, 
incendiind-o. Zodiac întoarce 
nava — precum Templer 
Jaguarul său — și vine, ca 
și Baronul, grabnic și exact 
la timp ca s-o salveze. As
fixiată de fum. în brațele 
lui însă, păpușa deschide o- 
chii și surîde. E mai frumos 
ca Baronul, mai naiv ca 
Templar, e pentru copii și 
oameni mari. Să nu mai scă
păm „Meteor XL5", v-o spun 
cu toată copilăria de care 
sînt capabil. Mai ales că după 
Zodiac, apar Așchiuță și Da
niela la „Posta copiilor". 
Dacă sînteți oameni cît de 
cit serioși și vreți să vă în
cepeți duminica plini de voie 
bună — ca orice oameni se
rioși — urmăriți dialogurile 
celor mai originale persona
lități ale studiourile noastre, 
îndrăznesc să scriu că sînt 
prezentatori care au ajuns 
la un stil. Dar stilul e o 
problemă prea serioasă, ne
duminicală. s-o lăsăm pe al
tădată.

dever.it
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In fotografii: aspecte de la serbarea cântecului, dansului fi portului popular, organizată la Năruja. Foto: O. PLECAN
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DANSULUI Șl PORTULUI

POPULAR

FESTIVALURI ALE CÎNTECULUI

a unei noi

Duminică la inițiativa unor comi
tete regionale U.T.C. au avut loc 
în mai multe localități din țară 

festivaluri ale cîntecului, jocului și por
tului popular — gen de manifestare 
care a devenit tradițională și care spo
rește astfel, varietatea formelor de or
ganizare a timpului liber și distracției 
tineretului.

Miilor de spectatori, prezenți cu acest 
prilej, li s-a oferit o trecere in revistă 
a străvechilor comori păstrate in zonele 
folclorice respective, în jocurile și cân
tecele care se transmit din generație in 
generație, în bogăția costumelor.

în generosul cadru al naturii, serbă
rile s-au desfășurat pînă seara tirziu, 
prilejuind participanților o zi de neui-

Sighetu 
cei din 
punctul 

etnică și 
întreagă

Negreștil șl 
rămîn pentru 
partea locului 
de convergență 
spirituală. O 
tradiție pornită de aici 
o dată cu primii descă
lecători de țară alimen
tează chiar și acum spi
ritele, atestînd demnita
tea și frumusețea acestor 
oameni. Un atașament 
legat la propriul pămînt 
transformat într-o coor
donată etică cotidiană 
încoronează toate com
partimentele vieții indi
vidului. Oameni și locuri 
ca aici nu mai sînt, par
că vor să spună cînte- 
cele : tCîlu-i Maramure- 
șu’ / nu-i fecior ca io și 
tu, / nici oraș ca Sighe
tu’). Negreștiul apare șt 
el în multe cîntece ca un 
fel de centru spiritual a! 
unei largi comunități.

— le vezi ni, îmi spu
nea Iacob Oroș a Tilichi 
din Moișeni, un oșan 
trecut de 40 de ani, eu 
care discutam la Huța, 
noi în fiecare primăvară 
„cinstim", în această 
poiană, oile Și să vezi 
cîte bunătăți aducem, 
te-i minuna.

Aflu de la el că au 
3 000 de oi în sat la cele

tradiții

«A*

200 de fumuri. Cinstirea 
oilor este de fapt o cin
stire a muncii și a vieții. 
Dar, continuă el, încă 
atîta popor cît am vă
zut azi n-am mai văzut 
prin aceste locuri. E fain 
lucru.

„Comitetele raionale 
din zonele amintite, ne 
informează tovarășul 
Gheorghe Sas, prim-se
cretar al Comitetului re
gional Maramureș al 
U.T.C-, aveau o oarecare 
experiență în organiza
rea unor acțiuni cultu
ral-sportive cu tinerii. 
Valorificînd această ex
periență ne-am gîndit 
să-i asigurăm continuita
tea pe un plan mai larg, 
în felul acesta am luat 
hotărîrea organizării 
festivalului tineretului. 
Am ales această localita
te atît pentru poziția ei 
geografică, apropierea de 
cele mai importante

de tineri și virstnici au sărbătorit munca 
și frumusețea plaiurilor românești

zone folclorice din regiu
ne, cît și pentru alt con
siderent pe care îl voi 
expune mai pe larg. In 
.munții ce se întind din
colo de Huța, în anii ile
galității, tinerii comu
niști țineau la sfîrșitul 
lunii iulie un fel de în
truniri cu caracter poli
tic, bineînțeles, ele erau 
însoțite de diverse ma
nifestări culturale. în 
felul acesta cinstim și 
memoria înaintașilor.

— Cum ați organizat 
acțiunea la nivelul re
giunii și raioanelor ?

— Asigurarea succesu
lui ei a depins de mai 
mulți factori : Comitetul 
pentru cultură și artă, A- 
sociațiile sportive, Uniu
nea regională a coopera
tivelor agricole de pro
ducție, Consiliul regional 
sindical și comitetele ra
ionale ale U.T.C. între 
comitetul regional U.T.C.

și instituțiile amintite 
mai sus s-a stabilit un 
plan concret de colabo
rare și acțiune. Fiecare 
și-a dus la îndeplinire 
partea sa. Ceea ce se 
vede, de altfel, în mo
dul cum s-au desfășu
rat festivitățile organi
zate.

în 
de 30 
situate 
cipalelor drumuri ce se 
îndreptau spre Huța îrri- 
brăcaseră haine de săr
bătoare. Peste tot te în- 
tîmpinau drapele, iar lu
mea era îmbrăcată în 
frumoase costume națio
nale De la Satu Mare, 
de exemplu, tinerii din 
toate întreprinderile o- 
rașului, prin O.NT. cît 
și cu mașini puse la 
dispoziție de instituții, 
au pornit spre Huța în
tr-o . Coloană impresio
nantă. Numărul de par-

dimineața zilei 
iulie localitățile 

de-a lungul prin-

ticipanți, de altfel, con
firmă din plin eforturile 
organizatorice : 40 000 de 
oameni, în majoritatea 
lor tineri, din cuprinsul 
regiunii. Formele prea
labile de selecție au a- 
dus pe scenă aproape 
4 000 de artiști amatori 
din care 1 300 s-au pre
zentat la Huța însoțiți 
unii chiar de formațiile 
sportive.

După rostirea unui 
cuvînt de salut de către 
tovarășul Gheorghe Sas, 
prim-secretar al comite
tului regional al U.T.C., 
in acordurile mișcătoare 
ale Tricolorului începe 
parada portului popular 
din Maramureș. Costu
me lucrate cu răbdare 
și migală de artiști 
populari reprezentînd 
zone etnografice diver
se : Oaș, Maramureș, Co
dru, Lăpuș, Cîmpia So
meșului și Cîmpia Ca-

soliști al Ansamblului C.C.

reiului stîrnesc admira
ția miilor de spectatori. 
Formațiile de dans au 
pus apoi stăpinire pe 
scenă, pe care n-au pă- 
râsit-o pînă la căderea 
nopții. Rind pe rind, 
tumultuoasele dansuri 
oșenești și maramureșe
ne, interpretate unele 
de formații cunoscute, 
cum este aceea din 
Curtuiuș, distinsă la ul
timul concurs al forma
țiilor artistice de ama
tori sau de altele mai 
noi, cum este cea a li
ceului mixt din Sighet, 
n-au cu nimic mai pre
jos în ceea ce pri
vește autenticitatea in
terpretării. Alătur, de 
acestea, alte forma
ții cunoscute din Ma
ramureș (Drăgușeni. 
Gherța Mare, Satu Ma-* 
re, Vișeu, Gherța Mică 
etc.), au făcut să răsune 
poiana Hutei de cinles 
și veselie. întregul Ma
ramureș, prin măiestria 
artiștilor amatori, sună 
de cîntece. De altfel, în
treaga poiană 
format într-o 
cînteo și joc. 
tarabelor se
bere și mititei; ștrașni- 
cele dansuri oșene și 
maramureșene au conti
nuat pînă seara. Dacă 
ar fi să luăm un baro
metru al aprecierii, «ei 
mai bun l-am găsi, desi
gur, în buna dispoziție 
și în entuziasmul cu ca
re au fost aplaudați ore 
în șir înfocații dansa
tori și cîntăreți. Păreri
le participanților, ale 
căror nume nu le mai 
aminteso, sînt unanime:

s-a trans- 
scenă de 
In jurul 
serveau

o treabă bine organiza
tă. Unii care fuseseră cu 
o săptămînă înainte pe 
muntele 
cumetat 
ceea ce 
egalează 
zuseră acolo.
ce au admirat și aplau
dat cu toată căldura ini
țiativa, 
meroși străini 
părere 
semnăm. Tată ce ne de
clară Nelly Kuit, stu
dentă, anul VI al Facul- 

străine 
secția 

în Ro- 
cu al-

Găina s-au in
să afirme că, 
au văzut aici, 

cu ceea ce vă- 
Intre cei

întîlnim și nu- 
a căror 

merită s-o con-

tății de limbi 
din Amsterdam, 
franceză, venită 
mânia împreună 
te colege: „Impresia? 
Chiar în timpul drumu
lui, venind de la Baia 
Mare, am fost mișcată 
de felul în care ne în- 
tîmpinau în toate satele 
locuitorii : cu entuziasm 
și fluturări de miini. A 
fost o sărbătoare auten
tică. Pe mine mă inte
resează în special dansu
rile. La Amsterdam am 
urmat un curs de dan
suri populare românești. 
Cunosc și dansuri popu
lare din Oaș. Cîntecele, 
dar mai ales dansurile, 
sînt la dumneavoastră 
foarte vesele, au multă 
mișcare, semn al ener
giei și acțiunii. îmi pla
ce mai ales ritmul și va
riația mișcărilor".

Manifestările sportive 
au strîns și ele nume
roși participant și spec
tatori. S-au desfășurat 
întreceri de - volei, de 
gimnastică, ca și jocuri 
tradiționale : tragere la 
frînghii. fuga în sac e»o.

BEJAN CRĂCIUN
Jbită de ani, bătrîna Vrîncioaia, 
Furi de cele două fiice ale ei, smulge 
r firul din caer. Deodată, un pilc de 
ireți se oprește din drum. In frun- 
lor, însuși Ștefan, domnul Moldo- 
alături de care cei 7 fii ai Vrîn- 

liei se aruncă în luptă. Și în timp 
în aer plutesc acorduri de dntea — 
sfan, Ștefan, domn cel mare“ — 
etui de corn adună de pe vîrful 
nejdiei, de pe dealul Crucii și dea- 
Lacului, dinspre podul lui Cristian, 
pe dealul Hanului și dealul Măgu- 

sute de oșteni ce pornesc în iureș 
iri să dea piept cu dușmanul.
tșa a început duminică, pe platoul 
la Podul Nărujei, cel de-al II-lea 
tival al cîntecului, dansului și por
ii vrîncenesc, 
i Comitetului 
'.C. Și-au dat
toate cele 16 

pîndite peste

apărut tablourile

organizat din iniția- 
regional Galați al 

intîlnire aici locuitori 
comune ale ținutului, 
munți, de Ia Vidra, 

rta de intrare a Vrancei, pînă de- 
te, la Nereju și Spulber, la Păulești 
Tulnici.
e trei scene au evoluat ore în șir 
tâtorii de cuvînt ai dansului și vier
ii. De 20 de ani, trei generații se 
lnesc în vîrtejul jocului în forma- 
din Năruja. Acolo, la Năruja, locu- 

,e și Simion Hîrnea, vechi director 
:ăminului cultural, pasionat și azi, ca 
tinerețe, de adunarea florilor încă 
unoscute ale folclorului vrîncenesc. 
e cel pe care Mihail Sadoveanu și-l 
șea acum mal bine de trei decenii 
pt ghid în cunoașterea locurilor.

Pline de farmea au . 
folclorice „Povestea Vrancei", prezentat 
de formația artistică din Tulnici — 
Coza și „Șezătoare la Nistorești", ca și 
evoluția formației de dansuri cu măști 
din Spulber.

O altă echipă de dansuri măsoară 
vîrsta a două decenii. Cei 32 de jucă
tori din Colacu — Valea Sării, instruiți 
de tehnicianul silvic Vasile Ciută, au 
adus în fața miilor de spectatori o suită 
de dansuri vrîncenești, în ale căror 
nume poți descifra ușor însăși e'emente 
ale filozofiei existenței rustice : Si-ba 
vrîncenească. Țărăneasca, Vrincer.ește. 
Trei păzește. Fedeleșul. Dansurile vrin- 
cenești au stîrnit rind pe rind. fie in 
interpretarea celor din Vrîncioaia. fie 
în a celor din Vidra sau Nereju, admi
rația spectatorilor.

Dealurile din jurul Nărujei au ascul
tat o dată cu cei prezenți la festival 
cîntecul vrîncenesc, coborit din piscu
rile baladei. Au tresărit la fiecare su
net al buciumașilor din Spulber, forma
ție unică în regiune, premiată la nu
meroase concursuri. Au prins a doini cu 
fluierașii din Paltin, distinși la cel 
de-al VII-lea concurs al artiștilor ama
tori, cu cimpoierii din Nistorești, cu ta
rafurile. Iar soliștii — tineri și vîrst- 
nici — au adăugat la cînteo semnul 
personalității lor. Lina Petrescu și Ma- 
rioara Cîrlioru din Năruja, Niculina 
Pintea, Elena Vasilache și Anca Nasta- 
siu — ultima de numai 11 ani — sînt 
cîteva nume din marele grup al Inter- 
preților vocali. Petre Săbădeanu și Mi-

hal Oprea,!___ .__
al U.T.C, au ținut să fie și ei prezenți 
pe scenă, dînd glas unor cîntece din bo
gatul lor repertoriu. La Năruja au ră
sunat astfel cîntece moldovenești, arde
lenești și- „Miorița". Balada „Miorița", 
cin tată pe meleagurile nașterii ei.

*
Am lăsat la sfîrșit pe organizatori. 

Poate și pentru «ă totul a fost de fapt 
o ilustrare a muncii lor. Dacă a fost o 
reușită ? Fără îndoială. Comitetul raio
nal Focșani al ~
nai de artă și 
principali ai 
acest prilef 
primit 
regional 
popular a! comunei

U.T.C. și Comitetul raio- 
cultură — organizatorii 

festivalului au trecut cu 
un adevărat examen. Ei au 

ijinul efectiv al Comitetului 
Galați al U.T.C. și al statului 

___ ~ _ ____i Năruja. Așa s-a 
ajuns să fie pus în valoare platoul de 
desfășurare, excelent adecvat scopului, 
să se pregătească întregul program, să 
i se as-gure desfășurarea normală. En
tuziasmul și buna organizare au făcut 
din festivalul desfășurat la Năruja un 
bun cîștigat pentru experiența organi
zațiilor U.T.C. Această experiență me
rită să fie studiată și valorificată su
perior în viitor, așa încît cu fiecare 
nouă ediție, festivalurile portului, cîn
tecului și dansului local să constituie cu 
adevărat mijloace de cultivare a gustu
lui pentru frumos, de prețuire a valori
lor spirituale ale poporului nostru.

N. UDROIU

i I
în pădurea!

Sarului

Duminică de dimi
neața fi pînă seara, 
pădurea Sarului, în
tinsă de-o parte și 
de alta a hotarului 
dintre regiunile Olte
nia și Argeș pe cîte- 
va sute de kilometri 
patrați, a fost gazda 
ospitalieră a tot ce au 
mai frumos în cântec, 
dans fi port popular 
meleagurile lui Tu
dor Vladimirescu și 
meșterului Ma note.

Din inițiativa lău
dabilă a comitetelor 
regionale U.T.C. Ol
tenia și Argeș, mai 
bine de 500 de fete și 
flăcăi, înflorind ver
dele pădurii cu mi
nunatele lor costume 
naționale, s-au pe
rindat, pe scena ridi
cată ca într-un ade
vărat amfiteatru na-

cîntec
al prieteniei și tinereții

turdl, ore în șir. Cum 
tinerețea poartă oda
tă cu mesagerii arte
lor străbune și făclia 
„olimpică" a întrece
rilor sportive, pe te
renurile de volei, 
handbal și fotbal re
cent amenajate în lu
minișurile codrului și 
în preajma estradei, 
s-au întrecut cei cu 
„suflet tînăr, gînd 
curat și corp oțelit*. 
Confruntarea sporti
vilor a înregistrat pe 
lingă rezultatele teh
nice, performanțe re
marcabile : o masivă 
participare, dorința 
evidentă de a repre
zenta cu cinste re
giunea, legarea unor 
noi prietenii — ia
tă spiritul în care 
s-au desfășurat focu
rile sportive, indife-

rent de partea cui a 
revenit victoria. De 
la terenurile de sport 
mii de participanți 
— localnici, excursio
niști din cele 
regiuni, 
mâni și 
valul a 
șoseaua 
Pitești) 
tat către estradă.

Gazdele și-au pof
tit oaspeții pe scenă 
cu aceeași ospitalita
te cu care dimineața 
le urase bun sosit la 
intrarea în regiunea 
Oltenia 
grup de călăreți du
pă o veche și fru
moasă tradiție. Minu
natele costume de 
prin părțile Stoică- 
neștilor, în care gal
benul borangicului 
sclipește ca aurul,

două 
turiști ro

stra ini (festi- 
avut loc pe 
Craiova — 
s-au îndrep-

printr-un

Inundă scena. Călu
șarii din patria aces
tui viguros dans spe
cific românesc, Iau- 
reați ai diferitelor 
concursuri, s-au bucu
rat și aici de aceleași 
aprecieri elogioase ca 
și la festivalul inter
național de folclor 
desfășurat recent in 
Olanda, de unde a- 
bia s-au reîntors. Cu 
cei de la Stoicănești 
au purtat un „dialog 
pe aceeași scenă" și 
călușarii Balșului din 
comunele Osica, Do- 
bruni, oferind spec
tatorilor varianta ol
tenească a acestui 
străvechi dans tot a- 
tît de bine apreciat.

Festivalul s-a în
cheiat cu parada cos
tumelor, inspirat des
fășurată pi intr-o ne-

sfîrșită horii, in care 
s-au prins de miini, 
ca intr-o salbă de 
culori și frumusețe, 
toți participanta.

Valorificind și pli
nind în lumină, la 
umbra răcoroasă a 
secularei păduri, mi
nunatele tradiții ale 
dansului, rlnlecului și 
portului popular din 
regiunile Oltenia și 
Argeș, străveche și 
mereu tinără comoa
ră de artă româneas
că, festivalul de la 
Saru a demonstrat 
calitățile organizato
rice ale celor două 
comitete regionale 
U.T.C. într-o inițiati
vă demnă de luat 
drept pildă.

MIHAIL
DUMITRESCU
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Transformarea stagiului studențesc de practică într-o perioadă de 

activitate precisă și nemijlocită în producție a fost afirmată în diferite 
contexte — consfătuiri ale cadrelor didactice, conferințe și adunări 
studențești, dezbateri în presă — ca deziderat major, condiție a efica
cității contribuției sale la buna pregătire a viitorilor ingineri. O seamă 
de modalități, introduse anul acesta pe scară mai largă în sistemul 
practicii în producție, vizează tocmai căile de înlăturare a acelor ele
mente oare îi dau uneori un caracter formal. Astfel, în 27 de între
prinderi și șantiere din țară, Ministerul Invățămîntului a inițiat expe
rimentarea încadrării efective a unor practicanți în producție și sala
rizarea lor conform muncii prestate. Pentru practicanții neîncadrați 
ca salariați a fost conceput un program prin care studenții, repartizați 
în echipe, pe lîngă muncitori la anumite mașini să efectueze ei înșiși 
diverse operații tehnico-științifice, potrivit cu specificul locului de muncă 
și obiectivele programei analitice de practică.

„Studiul privind dezvoltarea invățămîntului superior* afirmă inten
ția de a se lua, pe baza concluziilor oferite de experimentul din această 
vară, măsuri de extindere a sistemului de practică prin încadrarea efec
tivă a studenților în diverse locuri de muncă. Desigur, dintr-un aseme
nea unghi analiza condițiilor concrete în care a fost organizat experi
mentul în patru din cele 27 de unități amintite — uzinele bucureștene 
„Vulcan", „23 August", „Grivița Roșie" și „Semănătoarea" — prezintă 
mult interes, chiar dacă, inevitabil, cadrul investigației a fost limitat

u„Meseriașii 
nu mai fac 
practică ?!

I
I

I
I
I

în București, oovîrșitoa- 
raa majoritate a studen
ților incluși în sistemul 
practicii experimentale 
n-au fost angajați. In pri
mul rfnd pentru că s-a 
ajuns la concluzia că ac
tivitatea lor nu poate fi 
eficientă economic. Pe de 
altă parte, s-a considerat, 
îndreptățit, că o angajare 
la întîmplare, pentru 
munci necalificate, nu 
concordă cu scopurile 
stagiului de practică (Uzi
na „Vulcan") și a fost evi
tată. Dar, în raport cu 
realitățile specifice ale 
fiecărui loc de muncă, cu
noștințele și aptitudinile 
cerute de executarea unei 
operații la o mașină, do
rința fiecăruia de a lucra, 
practicanții au participat 
nemijlocit, sub directa su
praveghere a muncitorilor, 
la efectuarea unor ope
rații, au executat piese pe 
mașini-unelte. Astfel, în 
atelierele de turnătorie 
din toate cele patru uzine, 
•tudenții anului II repar-

LA CE POT LUCRA
STUDENȚII ?

în grupuri mici la 
: echipă d

tizați
fiecare echipă de lucru, 
au participat la lucrări de 
miezuire, la baterea și ta- 
sarea materialului în for
me, la repararea acestora, 
au efectuat controlul de 
calitate a unor piese tur
nate. De asemenea, la mo
delării mulți au efectuat 
lucrări de ajustaj mai sim
ple. „Chiar dacă operațiile 
pe care le facem sînt foar
te simple, auxiliare uneori 
— aducerea materialului, 
punerea la presă, executa
rea formelor, pregătirea 
pieselor pentru introduce-

rea în cuptorul de călire, 
— învățăm mai mult, sîn- 
tem legați de muncitorii 
echipei în care lucrăm și 
participăm alături de ei la 
rezolvarea unor probleme 
de producție. Practica de
vine astfel mai interesan
tă, timpul trece mai ușor, 
mai plăcut decît pentru 
un simplu privitor, iar 
muncitorii sînt mai bine
voitori cînd le soliciți 
explicații. Sînt situații — 
la sudură, de exemplu — 
dna tocmai pentru că 
n-am ezitat să execut și 
asemenea operații auxi-

liare, ajutîndu-l pe mun
citor i-am creat acestuia 
timpul disponibil pentru a 
se ocupa mai îndeaproape 
de mine. Chiar mi-a în- 
credințat aparatul ca să 
execut suduri mai puțin 
pretențioase" — mărturi
sea ILIE PUȘCAȘ, stu
dent în anul II, Faculta
tea de mecanică agricolă 
din Timișoara.

Cu aceeași satisfacție 
ne-au vorbit practicanții 
din anul III mecanică și 
T.C.M. despre faptul că 
au putut lucra efectiv pe 
mașini-unelte — este

drept, aceasta a fost po
sibil și pentru că princi
palele mașini-unelte le cu
noșteau de la orele de la
borator din timpul anului. 
La Uzina „Grivița Roșie" 
unii studenți au lucrat 
piese pînă la dimensiona
rea finală. Totuși, în le
gătură cu ce și cît pot 
lucra practicanții pe ma
șini-unelte sînt de făcut 
precizări ce reclamă mai 
mult prezența simțului 
realității la organizatorii 
practicii. Chiar cînd aveau 
cunoștințe suficiente și de
prinderi formate pentru a

PRACTICA
Deși organizatorii experimen

tului au icontat pe angajarea 
unui mare număr de practicanți, 
oonducerile uzinelor n-au accep
tat — explicabil — decît în mod 
excepțional încadrarea și salari
zarea studenților la un loc de 
muncă în ultimă instanță doar 
a celor — foarte puțini — care 
aveau o calificare anterioară în- 
tr-o meserie și lucraseră în pro
ducție. La Uzina „Vulcan*1 a 
fost angajat numai un student, 
la „Semănătoarea" altul, 12 la 
„Grivița Roșie", nici unul la 
„23 August". în total : 14 din 
circa 1500 de practicanți. Soli- 
citînd lămuriri am aflat fie că 
întreprinderea n-a avut locuri de 
muncă disponibile în această 
perioadă pentru meseriile cu
noscute de studenți (Uzina „23 
August", „Vulcan"), fie că nu 
s-a considerat rentabilă angaja
rea pentru numai o lună de zile 
a practicanților („Semănătoa
rea"). La „Grivița Roșie" toți 
practicanții care, avînd o califi
care anterioară într-o meserie 
au solicitat angajarea, au fost 
încadrați efectiv în producție. 
Fără îndoială, avînd responsabi
litatea unei mașini, a unei munci 
personale acești practicanți s-au 
familiarizat mai profund cu am
bianța uzinei, au deprins rigorile 
disciplinei de produoție, și au 
îndrăgit mai mult viitoarea pro
fesiune. Totuși, ce au învățat ?

— Puține lucruri. Am lucrai 
tot timpul ca lăcătuș mecanic, 
în secția prelucrări mecanice — 
utilaj chimic, numai la montajul 
accesoriilor pentru cazane. Co
legii mei au fost și în turnăto
rie, la forjă, în atelierul de su
dură, s-au putut documenta în 
legătură cu o serie întreagă de 
utilaje și procese tehnologice de 
care eu sînt total străin. (ION 
BUCUR, anul II) — Uzina „Gri
vița Roșie").

— In ceea ce privește cunoș- 
tințele căpătate, cei 12 sînt in
tr-o situație prea puțin favora
bilă. Stabiliți întreaga perioadă 
la un loc de muncă — fie ca 
strungari, fie ca lăcătuși — n-au 
realizat mai nimic din programa 
de practică. Consecințele cela 
mai grave le are un asemenea 
mod de echivalare e obiective
lor didactico-științifice ale prac
ticii pentru studenții anilor III 
și IV. Ca viitori ingineri, aceștia 
din urmă ar fi trebuit să facă o 
practică da specialitate, com
plexă, urmărind desene, proce
dee de execuție, făcând legătura 
între documentația tehnică și 
execuția în atelier a reperelor. 
Se pregătesc pentru o muncă 
de concepție, nu pentru a fi 
huni strungari sau lăcătuși me
canici / / (șef de lucrări, ing. NI- 
COLAE APOSTOLESCU, coor
donatorul practicii studenților 
în Uzina „Grivița Roșie").

— Cu toate implicațiile ei e- 
ducative, munca nemijlocită 
numai pe UN anumit post, la O 
singură mașină nu împlinește 
rosturile reale pe care trebuie să 
le aibă practica pentru pregăti
rea unui inginer. Consider nece
sar ca toți studenții să facă o 
practică multilaterală, complexă 
și abia cînd ajung la locul de 
muncă în care calificarea anteri
oară le permite unora să lucre
ze efectiv, aceștia să fie anga
jați. Prin urmare, un strungar, 
dacă e student în anul II la Me
canică sau T.C.M., să facă o 
perioadă de practică în turnăto
rie, alta la forjă — după. siste
mul general — și abia cînd a- 
junge la „prelucrări prin aș- 
chiere" să fie salarizat, conform 
muncii prestate (șef de lucrări, 
ing. EUGEN DECIU).

Părerile multor altor studenți 
și cadre didactice converg către 
concluzii identice cu acelea în
serate mai sus, posibil a fi for
mulate succint astfel: „munca 
efectivă face practica eficace 
numai în anumite condiții". In 
ce privește practica „meseriași
lor" nu este cazul să vorbim de 
vreun experiment — pentru că 
nu s-au sondat condițiile în care 
„munca nemijlocită" a celor 
care cunosc o meserie și „obiec
tivele practicii" pot fi armonic 
conjugate printr-un program de 
practică într-un anume fel con
ceput — ci de o ratare organi
zatorică ce afectează, din feri-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I 
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 

I 

cire, eficiența practicii unui I 
număr restrîns de studenți. |

IN PRODUCȚIE
EXPERIMENT D

In conflict cu programa

F r •

DISCUȚIILE CU CADRE DIDACTICE, STUDENȚI- 
PRACTICANȚI ȘI SPECIALIȘTI DIN ÎNTREPRINDERI 
AU RELEVAT CA GENERALIZAREA PRACTICII PRIN 
ÎNCADRAREA EFECTIVA LA LOCUL DE MUNCA ESTE 
IMPERIOS NECESARA ȘI PRETINDE :

• micșorarea numărului de practicanți din fiecare între
prindere prin eșalonarea perioadelor de practică nu numai 
în lunile iulie și august, prin efectuarea 
schimburi zilnice, prin mărirea numărului 
centre de practică.

• folosirea atelierelor-școală de pe lîngă 
ratoarelor de mașini-unelte din institutele politehnice.

• micșorarea efectivului grupelor de practică și antrena
rea tuturor cadrelor didactice de la catedrele de specialitate 
ca indrumăritori ai acestora in uzine.

• ziua

practicii în două 
de întreprinderi-

uzine și a labo-

S,

de practică să fie de 6 ore.

Pentru a înlesni inte
grarea activă a practican
ților în procesul de pro
ducție printr-o mai pu
ternică familiarizare cu 
unul sau câteva locuri de 
muncă, dar și în ideea 
că așa sînt mai bine în
sușite și aprofundate cu
noștințele, organizatorii au 
propagat și aplicat cu in
sistență principiul Fiabili
tății. Cu foloase evidente 
teoretic, acest deziderat 
organizatoric s-a concre
tizat în destule cazuri în 
flagrantă contradicție cu 
programa și în dauna spo
ririi eficacității practicii. 
Să urmărim cîteva situații 
în detaliu. La Uzina „Vul
can", practica anului III 
Mecanică sau T.C.M. a 
cuprins trei perioade : una 
de circa 20 de zile la unul 
dintre tipurile de mașină- 
unealtă — boner g — alte 
două, de câte 5 zile, la alte 
două mașini-unelte (ma
șină de danturat și strung). 
Astfel studenții ajung să 
cunoască „foarte bine" un 
tip de mașină, pe alte 
două — „bine". Dar așa, 
numărul mașinilor-unelte 
cunoscute ( presupunînd 
și lucrul cu ele) este rediy, 
chiar dacă studenții văd 
în cîte o zi rezervată spe
cial și alte tipuri din cele 
de cîteva ori mai multe 
prevăzute de programă. 
Dificultățile sînt și mai 
mari dacă analizăm situa
ția mai în amănunt De

pildă, practicantul repar
tizat 8 s&ptămîni la un 
strung universal va putea 
lucra, deseori, în timp ce 
colegul său de la borverg 
— dat fiind regimul de 
lucru al mașinii — va a- 
sista doar la punerea pe 
mașină a unei piese de 
prelucrat și la scoaterea 
ei după 8-—24 ore. însă 
chiar la un strung univer
sal sau la freză munca de
vine mai puțin interesantă 
pentru practicantul care 
execută 3 săptămîni, a- 
ceeași operație, aceeași 
piesă și asta fără a fi mă
car prins cu munca o im
portantă perioadă din ziua 
de practică. Asemănător 
s-a procedat și la „Grivița 
Roșie", „Semănătoarea" și 
„23 August" în alcătuirea 
graficului de trecere pe la 
locurile de muncă. Fiecare 
student a fost repartizat o 
perioadă mai lungă la o 
mașină (strung) și mai pu
ține zile la altele trei 
(freză, borverg, strung-ca- 
rusel). Identic, la anul II, 
în Uzina „Grivița Roșie", 
trecerea s-a făcut între 
turnătorie (sau forjă), su
dură, și tratamente ter
mice o perioadă mai am
plă, de două săptămîni, 
studenții fiind repartizați 
în echipe la turnătorie sau 
forjă. în asemenea situa
ții, adăugind dificultatea 
survenită de pe urma fap
tului că uneori stabilitatea

într-o secție are drept con
ferință imposibilitatea cu
noașterii mașinilor ce in
tră în dotarea specifică a 
altora, importante preve
deri ale programelor ră- 
mîn neacoperite. Și difi
cultățile de acest gen nu 
mai pot fi înlăturate prin 
accesul studentului la ma
șinile vecine de alt tip, 
pentru că ele nu se află 
acolo și, conform regula
mentului, practicantul nu 
se poate îndepărta prea 
mult de locul de muncă 
repartizat.

O analiză la amănunt 
a eficienței pș care o pu
tea avea prezența practi
cantului într-o anume pe
rioadă de timp într-un loc 
de muncă sau altul și în
tocmirea în consecință a 
graficelor de rotire ar fi 
înlăturat situațiile defici
tare de care vorbeam. Dar 
acestea s-au întocmit a- 
desea global, din birou, 
sub imperiul unui entu
ziasm destul de facil, care 
a supraestimat posibilită
țile de integrare nemijlo
cită a studenților în pro
cesul de producție. Cîtă 
vreme la locul de muncă 
nu i se poate acorda po
sibilitatea intervenției di
recte, mai mult timp, sta
bilizarea pentru o perioa
dă mai mare de o săptă- 
mînă la o mașină aau în
tr-o echipă nu servește in
teresele pregătirii practi
cantului.

Fiecare secven
ță de practică 
studențească un 
răspuns la unul 
dintre „de ce- 
Urile" ingine

riei

„Apar și mai evident ne
cesare în asemenea situa
ții, intervenția, sugestiile 
cadrului didactic îndrumă
tor — ne spunea tov. șef 
de lucrări ing. EUGEN 
DECIU, coordonatorul 
praotkâi studenților la 
Uzina „Semănătoarea". 
Fără îndrumarea atentă, 
continuă a studentului de 
către un cadru didactic 
de apecialitate, practica a- 
ceasta mai îndelungată pe 
un loc de muncă — avînd 
evidente avantaje sub as
pectul disciplinării prac
ticanților — poate să ca
pete un orizont foarte li
mitat. Studentul este în 
pericol de a nu mai a- 
junge să înțeleagă, de 
exemplu, cum se execută 
prelucrarea pe fiecare tip 
din diversitatea de mașini- 
unelte, procesele tehnolo
gice pe care nu le-a urmă
rit îndeaproape".

Intervenția competentă 
a îndrumătorilor nu s-a 
realizat uneori pentru că 
nu totdeauna aceștia au 
fost o prezență reală prin
tre studenți. Se mai ape
lează încă la serviciile u- 
nor cadre didactice cu
mularde, care fie că nu 
s-au prezentat deloc la 
grupele pe care și-au a- 
sumat obligația să le în
drume — la Uzinele „23 
August" și „Vulcan" pa
tru grupe au rămas un 
timp lipsite de îndrumă
tor, pentru coordonarea și 
controlul practicii lor re- 
curgîndu-se la soluții im
provizate — fie au con
siderat că își fac datoria 
trecînd „în zbor" prin u- 
zină („Semănătoarea") pen
tru o oră-două, expediind

în grabă eventuale nedu
meriri, solicitările practi- 
canților. Eficace în a-1 a- 
juta pe student să reali
zeze o viziune mai largă 
asupra procesului de pro
ducție, ca totalitate com
plexă, îndrumarea cadre
lor didactice s-a făcut 
simțită ca necesară mai 
des pentru a stimula și 
orienta activitatea de stu-

ROSTURI
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MÂRIi

. ...................

diu a practicanților în in
tervalele de timp — nu
meroase totuși — în care 
nu executau o operație în 
echipă sau la mașină. 
Astfel, la Uzina „23 Au
gust" prezentarea unor 
mașini și utilaje din afara 
secției „sculerie generală" 
a fost realizată pentru u- 
nele din grupele de stu
denți ai Facultății de teh
nologia construcțiilor de 
mașini cu un plus de me
todă și eficacitate prin de
plasarea succesivă, în gru
puri de 3—4 studenți, sub 
conducerea asistentului de

specialitate, în toată pe
rioada de practică și nu 
într-o vizită generală cu 
întreaga grupă, la sfirși- 
tul acesteia, cum prevă- 
zusera inițial organizatorii. 
Tot în scopul suplinirii u- 
nor goluri de cunoștințe 
ce decurgeau în urma sta
bilizării pe perioade mai 
mari la cîteva locuri de 
muncă, unii asistenți au 
dat în studiu studenților 
anului III T.C.M. aflați 
în practică la uzina a- 
mintită teme cu caracter 
general „Filetarea pe 
strung", „Detalonarea — 
strunguri de detalonat" — 
și pe care să le prezinte 
în fața colegilor, ca sin
teze de cunoștințe. S-a 
realizat astfel o informare 
reciprocă și asupra acelor 
probleme pe care unii din
tre studenți le urmăriseră 
mai puțin sau de loc.

E de amintit aici o 
altă situație — nesoluțio
nată corespunzător de ani 
de zile — care a impietat 
asupra unei foarte bune 
organizări a 
experimentale, 
unor grupuri 
studenți ai 
de construcții 
conduși de un ____
dru didactic, a unor gru
puri de studenți de la 
I.S.E., lipsiți de îndrumă
tori permanenți (un asis
tent a controlat și îndru
mat practica în nu mai 
puțin de cinci uzine) a 
dispersat o parte din for
țele care trebuia să se o- 
cupe de practica studenți
lor din facultățile institu
telor politehnice, de fapt 
singurii incluși în sistemul 
practicii experimentale.

practicii
Prezența 

mari de 
Institutului 
(circa 80) 
singur ca-

lucra singuri — șituațn 
puține în raport cu an
samblul — studenții n-au 
găsit în secții mașini li
bere, pe care să munceas
că numai ei. De aceea, 
participarea efectivă la 
procesul de producție s-a 
făcut în limitele disponi
bilităților de timp de lu
cru și bunăvoinței munci
torilor pe lîngă care erau 
repartizați. De la caz la 
caz, uneori o vreme sin
guri la mașină, de cele 
mai multe ori vegheati în
deaproape de lucrător, stu
denții au executat numai 
operații simple, ce mi in-J 
cludeau riscul de a de
regla mașina sau de a re- 
buta piese pretențioase. 
Au lucrat piulițe crene
late, axe, flanșe. Au frezat 
cap-cuțite de strung, au 
rabotat, conform trasaju- 
lui, piese cu suprafețe 
curbe. Cel mai adesea s-a 
putut lucra pe strunguri 
și freze. La piese mai 
complicate, practicanții 
n-au făcut decît retezări, 
degroșări, prime treceri de 
șpan. Inevitabil, pentru că 
fiecare muncitor are sar
cini de producție bine de
terminate, în funcție de 
realizarea cărora primește 
salariu, studenții au ră
mas în postura de privi
tori, cea mai mare part? 
a zilei de practică, reu
șind uneori să lucreze doar 
10—15 minute din 480... 
Aprecierea rămîne vala
bilă și pentru practica 
studenților de anul II în 
secțiile de forjă și cazan- 
gerie, unde, din motive 
de securitate a muncii, 
participarea lor la proce
sul de producție s-a do
vedit deosebit de dificilă, 
practic imposibilă. Și în 
alți ani, la o operație sau 
alta, într-un loc de muncă 
sau altul, acolo unde, în 
concordanță cu obiective
le practicii, munca efec
tivă era posibilă și nece
sară, studenții au fost în
drumați să participe activ 
la procesul de producție. 
Experimentul din vara a- 
ceasta a extins asemenea 
preocupări și pledează și 
mai elocvent pentru gene
ralizarea acestui principiu 
în organizarea practicii. 
Dar, în raport cu stările 
de fapt, cu posibilitățile 
reale din întreprinderi, se 
impune, pe de o nfrte, 
fructificarea lor maximă, 
pe de altă parte găsirea 
unor noi modalități prin 
care studenților să li se 
creeze posibilitatea de a 
lucra efectiv. Problema 
care trebuie soluționată în 
primul rînd — afirmă tov. 
șef de lucrări, inginer 
VICTOR DROBOTĂ, co
ordonatorul practicii stu
denților tn Uzina „Vulcan" 
— este aceea a descon
gestionării întreprinderi
lor. Aici, de pildă, ar pu
tea face practică în con
diții bune circa 50 de stu
denți, nu 400 cîți sînt. 
„Studiul privind dezvolta- 
r®a m învățămîntului supe
rior propune rezolvarea 
prin îmbunătățirea așeză
ri calendaristice a prac- 

specificul fa
cultăților. Subscriu. De 
luat în discuție ar fi și 
efectuarea practicii / în 
două schimburi, la aceeași 
UZtnă'^ . în convorbiri, stu
denții și cadrele didactice 
au susținut, de asemenea, 
oportunitatea măririi nu
mărului de întreprinderi- 
centre de practică, inclu- 
zlnd chiar fabrici, uzine 
mai mici (asistent MIR
CEA ȚENESCU). S-a 
vorbit cu insistență de fo
losirea mai largă, pentru 
practica de anul III, a ma
șinilor-unelte din atelie
rele institutelor (NICA 
MARECEL, TUDOR VE- 
Llcu — anul III T.C.M,). 
Inițiativa Institutului po
litehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ unde s-a pus 
atelierul de mașini-unelte 
la dispoziția unor grupe 
de studenți pentru jumă
tate din perioada de prac
tică (restul practicii fă- 
cîndu-se în uzină) este 
plină de promisiuni și o- 
ieră o experiență de pre
luat. S-au făcut referiri 
și la posibilitatea utiliză
rii mașinilor în atelierele 
școlilor profesionale de pe* 
lîngă întreprinderi (FLO- 
REA MENGHEȘ, anul 
III mecanică).

ZIUA DE PRACTICĂ = 8 ORE?
Fără excepție, studenții 

și cadrele didactice susțin 
că ziua de practică trebuie 
să fie de 6 ore și nu 
de 8 ore cît s-a stabilit 
anul acesta pentru studen
ții aflați în uzinele cu
prinse în sistemul experi
mental de practică. Moti
vele ar fi următoarele : 
studenții n-au obișnuința 
zilei de lucru de 8 ore, 
nu rezistă acestui ritm de 
activitate în producție ; nu 
pot fi integrați activ pe 
parcursul celor opt ore în 
munci directe ; nu le ră- 
mîne timp suficient pen
tru completarea caietelor 
de practică acasă; stu
denții cu restanțe — la 
unii ani destul de mulți

— au foarte puțin timp 
pentru pregătirea exame- 
nelor; nu se asigură un 
regim corespunzător de 
distribuire a meselor de 
dimineață și de prînz la 
cantină. Anul trecut s-a 
renunțat la durata de 8 
ore după analize și con
sultarea largă a conducă
torilor practicii, conside- 
rîndu-se măsura aceasta 
neavenită. Anul acesta 
singura rațiune care a jus- 
tificat-o a fost premiza că 
studenții vor fi masiv în
cadrați pe posturi de mun
citori 
buția 
utilă 
nivel 
cum

și ca atare contri- 
lor trebuie să fie 

aproximativ la acest 
întreprinderilor. Dar, 
am văzut, lucrurile

stau cu totul altfel decît 
au presupus pripit orga
nizatorii și în acest caz 
nu vedem de ce măsura 
s-ar justifica pentru vii
tor.

în ultima instanță, Mi
nisterul învățămîntului a 
intervenit pe neașteptate 
cu o „rectificare" ce a 
derutat și dezorganizat 
total, începînd cu a 
24-a zi, practica studenți
lor anilor III și IV din 
uzinele în care a fost or
ganizat experimental. Re
ducerea „ad-hoc" cu două, 
respectiv o săptămînă, a 
practicii acestor studenți, 
a anulat programul de 
practică pentru • bună

perioadă acționînd destru- 
ctiv asupra concepției uni
tare, de ansamblu, a orga
nizării acesteia. Astfel, 
multe din mașinile, utila
jele, procedeele tehnolo
gice prevăzute a fi urmă
rite în perioadele respec
tive au fost „însușite" în 
viteza cea mai mare, sau, 
pur și simplu, au rămas 
„pete âlbe" în cunoștințe
le practicanților.

Am sublinia încă o dată 
cu acest prilej caracterul 
de improvizație pe care 
l-a căpătat și în acest fel 
experimentul lansat cu 
atita vîlvă de organizatori. 
Foarte important este 
faptul că a lipsit o ela-

borate, la amănunt, a 
programului de practică 
cel mai eficace — măcar 
în intenție •— în raport 
cu cadrul specific oferit 
de fiecare uzină pentru 
o specialitate sau alta, 
pentru fiecare an de studii 
în parte. Credem că 
cum a decurs, acest expe
riment oferă prea mult 
imaginea a ce NU trebuie 
sa fie practica studenților 
din institutele tehnice.
Dar, în acest sens se „ex
perimentează" totuși cam 
de mult timp.

Pagină realizată de 
ION TRONAC
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UN CIUDAT
FENOMEN NATURALturistice

CABANA
DE PE MUNTELE Album de vacantă

BUCIN
(Agerpres)

MUSCELENE (Agerpre»)
Monumentul de la Adamclisi — macheta.

Foto : I. ANDREIȚĂ

La 68 de ani turul României pe bicicletă

La 1400 m altitu
dine într-un punct pe 
traseul pitoresc al șo
selei Sovata—Praid, 
Gheorghieni-Lacul Ro
șu, lingă Tîrnave, de 
pe muntele Bucin, s-a 
deschis o nouă cabană 
care dispune de 29 
locuri de cazare, un 
spațiu amenajat pentru 
parcarea automobile-

INVITAȚIE 
PENTRU GRĂDINILE

CLUJ. — Un ciu
dat fenomen natural 
se adaugă la frumu
sețea deosebită a 
Văii Cormanei, din 
apropierea stațiunii 
balneare Sîngeorz 
Băi. Aici, la extremi
tatea dinspre munte-

Pensionarul Florea 
Hordea, din orașul 
Brad, regiunea Hu
nedoara, s-a întors re
cent dintr-o excursie 
mai puțin obișnuită. 
El a făcut turul Ro
mâniei pe bicicletă 
la respectabila vîrstă 
de 68 de ani. în nu-

le Pietrosul, s-a for
mat de-a lungul ani
lor un strat de ghea
ță cu o grosime de 
peste doi metri care, 
cu toată canicula ve
rii, continuă să-și 
mențină proporțiile 
impresionante. In ju-

rul blocului de ghea
ță, la numai cîțiva 
metri, se coc afinele 
și smeura. Fenome
nul este cu totul 
neobișnuit în această 
regiune a țării.

mai 46 de zile a par
curs peste 4 000 km, 
trecînd prin mai 
mult de 200 locali
tăți, din toate regiu
nile țării. Acum este 
deținătorul a 31 de 
insigne, 23 diplome 
și 3 plachete primite 
din partea diferitelor

organe sportive din 
țară.

Este de remarcat, 
că pensionarul Flo
rea Hordea a învățat 
să meargă pe bici
cletă doar în urmă 
cu 2 ani.

Traseele turistice din 
raionul Muscel dispun 
de noi unități și amena
jări. în comuna Stîl- 
peni — și la 8 km de 
aici, în pădurea Mihă- 
ieși au luat ființă gră
dini de vară, bine apro
vizionate cu mîncăruri» 
gustări și băuturi spe
cifice. La 4 km de peș
tera Dîmbovicioara e- 
xistă o cabană care 
poate găzdui excursio
niști, aispunînd și de 
un loc de parcare a au
toturismelor.

HANUL BRĂDET
In Munții Harghi

ta, pe Platul Moților, 
la km 20 pe șoseaua 
Odorhei - Miercurea 

Ciuc, la intersec
ția traseelor turis
tice ce duc spre Tuș- 
nad, Borata, cabana 
Mădăraș (1 623 m alti
tudine) a fost dat în 
folosință un nou obiec
tiv turistic: hanul 
Brădet. Aici le sînt o- 
ferite turiștilor prepa
rate culinare vînătoreș- 
ti, iar ca băutură, prin
tre altele și țuica de 
brad.

SABIN BORCAN

SPORT • SPORT • SPORT

linamo a cucerit „Cupa

• Miercuri la amiază a pd?3- 
fft Capitala plecind cu avionul 
la Istanbul echipa de fotbal Di-

namo București. Fotbaliștii di- 
namoviști vor susține două întîl- 
ntri la Istanbul Ankara in 
compania echipei Fenerbahce.

• Echipa cehoslovacă de fot
bal Dukla Praga a jucat la Koln 
cu formația vest-germană F.C. 
Koln. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 4—1 (1—0).

(Agerpres)

MIERE A
CĂSNICIEI

(Urmare din pag. I)

J.D. și Rodica P. s-au 
cunoscut în 1959. S-au că
sătorit în același an. Pri
mele luni de după căsă
torie le apăreau ca un vis 
care n-o să se sfîrșească 
niciodată. Apoi au urmat 
constatări care au curmat 
visul. Rodica considera u- 
niversul familiei prea 
strimt, voia altceva..., nici 
ea nu știa prea bine ce. 
J.D. venea acasă și nu gă
sea nlineare pregătită, so
ția era rece, se purta cam 
arțăgoasă, țesuse în jurul 
ei — prin vorbe necontro- 
late — o zonă de tensiu
ne continuă. Irascibiltta- 
tsa ei s-a diminuat vre
melnic după nașterea pri
mului copil. Liniștea insă 
n-a durat prea mult. Ta
tăl a fost silit să devină și 
mamă; spăla și alimenta 
copilul în timp ce soția 
V3a... Visa privind norii 
albaștrii ai fumului de ți
gară. Petrecerile cu alți 
bărbați au devenit obișnu
ințe. J.D. e hotărît să di
vorțeze. Tot ce clădise eu 
grijă și dragoste se surpa
se. Regretele și căința so
ției îl determină să renun
țe. J. D speră S& vină pe 
lume al doilea copil. La 
scurt timp, Rodica este 
„superobosită", sătulă pî- 
nă peste cap de copii. 
Nici nu mai putea vorbi 
de responsabilitate, de sen
timentul înălțător de ma
mă. Copilul este alăptat, 
numai pînă la vîrsta de 6 
săptămîniI Mama justifi
că : pieptul a început să 
sufere schimbări care nu-i 
convin. Forma pieptului, 
deci I Mai mult, afirmă în 
fața soțului că e tânără, 
dornică de petreceri, de 
distracții. Pleacă de acasă 
în repetate rinduri. Uneori 
pleca fără să spună nimă
nui, lăsînd copiii singuri. 
Intr-o seară, vecinii au gă
sit copilul mai mare gol, 
îh zăpadă, în timp ce mo-

ma era plecată cine știe 
unde. Reținem declarația 
unui martor : „Rodica P. 
ducea o viață imorală. Sub 
ochii mirați ai copiilor, fă
cea plajă, goală, in curte... 
Pe cei doi fii îi hătea pînă 
la singe și-i 
jumătate de 
duș rece".

Atitudinea 
rar întîlnită, 
secințele s-au răsfrint du
reros și brutal asupra co
piilor, un timp mult prea 
îndelungat. Să nu mai vor
bim de J D. căruia i-a tre
buit mult timp să-și revi
nă. iar rana pe care soția 
i-a produs-o deliberat nu 
se va vindeca, poate, nici
odată.

ținea cîte o 
oră sub un

Rodicăi este 
dar con-

★
Discutăm despre cei ca

re s-au îndrăgit, care au 
acceptat să fie împreună 
datorită unei afecțiuni re
ciproce. Această afecțiune 
nu dispare, să zicem, mer- 
gînd pe stradă. Mulți in
terlocutori subliniau chiar: 
„Știți, o mai iubesc", „Nici 
nu mă gîndesc la alt băr
bat, nu este altul ca el". 
Atunci ce se întîmplă ? In
tervin ambiții, false mîn- 
drii al căror rost numai 
cei în cauză pot să-l jus
tifice ? Intrarea în tribu
nal cu gîndul divorțului 
reprezintă pasul su
prem. Și de multe ori, lu
crurile sînt simple, trebuie 
o minte limpede ca să le 
ordoneze, ca să le clasifice 
așa cum sînt: mărunțișuri. 
Dar se pune întrebarea : 
oameni buni, de ce renun
țați așa de ușor la fericirea 
voastră, de ce nu vă apă
rați la timp căsnicia P Ci
ne altcineva decît voi doi 
— soțul și soția — poate 
să protejeze familia voas
tră ? „Consumarea" atit 
de rapidă a dragostei de 
început, a Visurilor fru
moase, a respectului reci
proc — nu este și un 
semn al lașității față de 
voi, față de bucuriile voa
stre ? ~ •

Bucureștiului“ la fotbal
Meciurile de rzartf iu r’ărrt 

ca șa ceîe dm primul czxpta; de 
duminici. O comportare neaștep
tat de bună a avut Progresul Ma- 
teianu, în primul rind, care a 
marcat două goluri de zile mari, 
apoi Matei — altul decît cel din 
primul meci — tinerii promovați 
în divizia A, Banu și Mihai ca 
și Ninel Popescu, Mîndru și cei
lalți coechipieri au merite deose
bite în obținerea victoriei asu
pra campionilor. De la 0—9 cu 
Steaua la 2—0 cu Rapid este o 
distanță nu de numai două zile... 
Au fost momente cînd jucătorii 
Progresului, avînd parcă argint 
viu în picioare, i-au „amețit" 
pur și simplu pe partenerii lor — 
campionii anului 1967.

In schimb rapidiștilor nu le-a 
mers iodul, nu le-au ieșit soco- 
telile. Rapid nu a mai fost echi
pa aceea omogenă, unitară, în 
care jucătorii se intuiesc, în faze 
și acțiuni, se suplinesc în anu
mite momente. Se pare că fără 
cuplul Ionescu și Dumitriu II 
Rapid este o echipă oarecare.

Un meci cu o clasă mai sus, 
ca nivel tehnic și spectacular, au 
oferit Dinamo și Steaua. Prima 
repriză a întrunit calitățile unei 
partide de înaltă ținută. Vioara 
întîia, în această parte a jocului, 
a fost Steaua, care, ca și în jo
cul precedent, a etalat o gamă 
largă de procedee tehnice și ac
țiuni tactice subtile. A făcut o 
impresie plăcută omogenitatea 
echipei, incursiunile în dispoziti
vul de apărare advers, frecvența 
și precizia șuturilor la poartă, 
capitol la care a excelat din nou

Soo. S^perioriLi>» «. drră 45 
de m acte âe yoe. »-i
za: prs 2 gofer, ean. so '.ăsn

Vme InQ paaza. carv ca £ 
rfr.dui trecut, ia tnecral ea Rapxi. 
pentru dkrenxnrjb crve&t
un sfetnic bun. SchimbirJe o- 
perate în formații s-au deceit 
binevenite pentru Dinamo F ne
inspirate pentru Steaua, Dorrta 
antrenorilor de a-și verifxsi -a- 
cătorii, nu trebuie taxată ta nxs 
un fel. E normai, acum ei cartă 
diferite formule. Dinamo, puse 
stâpînire pe joo și reușește- ©e 
a reușit și în jocul cu Rapid. 
refacă handicapul de 2 goluri și 
să-l marcheze și pe cel al 
toriei, cucerind „Cupa", un tro
feu inedit care se impune ca 
valoros și util. Armele pr.nc.-pals 
ale echipei care s-a clasat pe lo
cul întîi sînt: preocuparea pen
tru modernizarea focului — im
primarea unui ritm rapid, acți
uni derutante, imprevizibile — o- 
mogenitatea și echilibrul dir.tre 
compartimente, puterea de efort, 
consumul de energie rațional și 
o rezistență fizică excelentă pe 
toată durata partidei.

Arbitrajele au fost din nou 
slabe. Cavalerii fluierului nu au 
încă „forma sportivă" cea mai 
bună. începerea campionatului 
într-un nou climat ti obligă și 
pe ei la reflecții, la o pregătire 
multilaterală corespunzătoare.

Vom vedea oare în campionat 
meciuri frumoase, fotbal autentic 
și spectaculos, ca în „Cupa Bucu- 
reștiului ?".

VASILE CĂBULEA

Evoluția ttelistului Son a în
semnat o promisiune pentru 
viitoarea „stagiune" fotbalisti

că
Foto s VIOREL RABA

nlcienil oooperativei agricole care, de 
altfel, stat ajutoarele noastre perma
nente. Și, în acest răstimp, cîte pro
bleme deosebite, stringente pentru 
producție n-am putea rezolva noi, spe
cialiștii !M

Citind scrisoarea primită la redacție, 
aflînd și opiniile altor agronomi, 
mi-am amintit de un tînăr inginer 
de prin părțile Corăbiei. Nu-mi 
amintesc exact numele. Dar știu 
că lucra acum cîțiva ani la co
operativa agricolă din Vădăstrița. 
înainte de alte amănunte se cere a- 
mintit că, spre bucuria multora din 
agronomii ce lucrau în acest raion, cu 
sprijinul comitetului raional de par
tid. consiliul agricol redusese la mi
nimum timpul de sustragere a lor ta 
alte activități. (Și. în treacăt fie spus, 
producția reflectase imediat acest lu
cru : în doi ani, la grîu, recolta a spo
rit cu aproape opt sute kilograme la 
hectar, la porumb cu circa șapte sute ; 
s-a pus la punct agrotehnica mai mul
tor culturi furajere pe nisipuri etc). 
Ei, acest băiat nu se simțea deloc bine 
fără hîrtii și a pornit să-și linieze cî- 
teva caiete în care, zilnic, își nota tot 
felul de fleacuri. Ce mai încoace și 
încolo, punea la punct o adevărată 
statistică de cifre și fapte, de altfel, 
minore, pe baza cărora, din cînd în 
cînd, compunea cîte o reclamați© edi
tată ta cîteva exemplare pe care o 
distribuia către toate comitetele și or
ganele cunoscute de el. In toate fi
lele caietelor nu era cuprins nici 
măcar un element sau un fapt 
legat de o experiență așezată de el 
în tarlalele oooperativei agricole.

Din toate acestea își făcuse o obiș
nuință. un crez în viață. Devenise ma
niac. Și această plăcere îi răpea tot 
timpul pentru că, și atunci cînd nu-și 
nota în carnețele, „studia". Oamenii 
i-au descoperit repede pasiunile și 
și-au pierdut încrederea în el. I-au 
cerut să redevină ceea ce de 
fapt trebuia să fie, un specialist. 
N-a reușit și, singur, și-a cerut trans
ferul..

Nu susținem că ar mai exista tacă 
o persoană care să-l semene eroului 
nostru, există încă mulți agronomi, 
ma! ales dintre cei tineri care, din do
rința de a fi oricînd în stare să pre
zinte o situație din unitatea în care lu
crează pierd mult timp — ore si zile 
în sir chiar —pentru a-sl pune la 
punct o Imensă arhivă de birou ce 
r^ed* devine fă^ă nici o valoare. Fără 
fndoîaU. notițele stat Indispensabile 
unul agronom. Ele devin utile însă 
r.umal «tvnef cînd nu reflectă amănun
tul perisaML ci rezultatul ur.e! cerce
tări. metoda cea mai bună care, tetr-o 
taria sau aha. la o ra«ă de animale 
sau alta ari gură producția maximă, e- 
fleienta doriți.
-HTrifile. anomalia care dereglează 

busola specialistului ! Un adevăr in- 
ecntestabH la care au subscris, fără 
ex-eptfe ri »’.tl specialist! din agricul
tură — kkaehhn VASTU. de la coope
rativa agricolă din comuna Unirea, 
Constantin TEODORE^CU din SăvenL 
Petre IFRIM. lea ANGHEL și taci 
alții. Mijloace de evitare ? Iată nu
mai cîteva dintre cele subliniate de 
interlocutorii noștri : 1) reducerea vo- 
lumalui de tnfennări pretinse la ra- 
ic&ae : 2) de eenniearea datelor pen
tru operativă si »e ocupe tehnicienii 
<ia eeoperativele agricole : 3) să se eli- 
¥ere»e turinerii a-runomi de sarcini
le aăTni-fctrsrire care, de fapt. în 
bxxa sx*rutului pet și trebuie rezol
vate de consiliile de conducere ; 4) să 
»e urmărească mai îndeaproape acti
vitatea tehnleă șt științifleă a spe- 
etoBștOer prin nuxuiml de experiențe 
anexate Ja latarDe de eereefcare. prin 
raoeivriile proprii re®e -aiita te la cal
tura mare »1 1* ; 5) sl »e

b«b»1 la agronomului*
•olieltat tnxtnrrilt>r pentru <•!- 
woaualeârL Sigur, acestor idei 

te ma! po< fi adăugate Încă altele. 
Ewrtia’ eate sa din partea consiliilor 
agricole, a ConaKiuhil Superior al A- 
grteuIturlL tadeosebi. M existe iniția* 
tivi, preocupare ai înțelegere. In acest 
tens sînt necesare măsuri energice. 
Pentru ci măsurile initiate de condu
cerea de partid și de stat privind fo
losirea timpului de lucru privește, 
fără îndo’.alâ. ai activitatea specialiști
lor din cooperativele agricole. Și, apoi, 
singurul criteriu de apreciere al ac
tivității lor rămlne producția.

(Urmare din pag. I)

in legătură cu aceasta, 
prezintă o importanță deo
sebită preocuparea pen
tru traducerea în viață a 
măsurilor prevăzute în 
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri amintita privind 
aplicarea experimentală a 
normelor de muncă funda
mentate științific în une
le întreprinderi industria
le. S-a prevăzut astfel ca 
începînd de la 1 iulie 
1967, la un număr de 84 
întreprinderi, <â se treacă 
experimental, la elaborarea 
și introducerea la toate 
locurile de muncă, a nor
melor tehnice științific 
fundamentate.

Pentru a asigura reali
zarea salariului mediu 
planificat al muncitorilor 
care lucrează în acord, 
după aceste norme, Comi
tetul de Stat pentru Pro
blemele Organizării Muncii 
și Producției și ale Salari
zării este autorizat să avi
zeze pentru 16 întreprin
deri prevăzute în Hotărîre, 
majorarea salariilor tari
fare, țin în d seama de par
tea de acord prevăzută în 
structura salariului mediu 
pentru depășirea normelor 
Ia această categorie de 
muncitori și de condițiile 
concrete în care se desfă
șoară producția.

In scopul creșterii coin
teresării materiale a între
gului personal în sporirea 
productivității muncii, Ho
tărîrea prevede ca, expe
rimental, la un număr de 
18 întreprinderi, o parte 
de pînă la 70*/« din econo
miile realizate la fondul 
total de salarii, să se a- 
eorde ca premii speciale, 
neplafonate, în afara sis
temului de premiere în vi
goare. muncitorilor și per
sonalului tehnico-adminis- 
trativ care au contribuit 
prin activitatea lor la rea
lizarea acestor economii.

In afară de aceasta s-a 
precizat necesitatea ca 
toate întreprinderile în 
care se aplică, experimen
tal, normele de muncă 
fundamentate să fie spri
jinite în permanență de 
către toți factorii de răs
pundere din întreprinderi 
și din organele centrale

coordonatoare. Fiecare c< 
lectiv de conducere di 
întreprinderile în care s 
desfășoară experimentare 
noului sistem de normări 
este obligat să asigui 
toate condițiile tehnico-oj 
ganizatorice avute în ve 
dere la elaborarea norme 
lor de muncă astfel încî 
fiecare muncitor să-și pos 
tă îndeplini și depăși noi 
mele în conformitate c 
principiile recentei Hote 
rîri.

Pentru aceasta, este ne 
cesar ca fiecare muncite 
să cunoască și să respeci 
cu strictețe parametrii d 
funcționare prevăzuți î 
documentația tehnică a t 
tilajelor, precum și con'd: 
țiile de calitate a produt 
ției înscrise în fișele sa 
prescripțiile tehnologice j 
care de fapt, au fost avu 
te în vedere la stabilire 
normelor de muncă. Ing 
nerii, maiștrii și ceilalt 
conducători ai formațiile 
de muncă trebuie să cor 
troleze îndeaproape res 
pectarea regimului de Iu 
cru al utilajelor în toat 
schimburile, a consumuri 
lor specifice de mater: 
și materiale și a calităț 
produselor.

Pentru crearea condiții 
lor necesare desfășurări 
normale a acestei acțiun: 
Hotărîrea prevede ca mi 
nisterele coordonatoare ș 
întreprinderile să asigur 
numărul necesar de cadr 
de normare, de calificări 
și structură corespunzătoa 
re, prin redistribuirea u 
nor cadre de tehnologi ci 
experiență în producție 
fără a permite creștere! 
personalului tehnico-ad 
ministrativ, realizîndu-s< 
astfel, elaborarea din timj 
a întregului sistem norma 
tiv.

Analiza rezultatelor a 
plicării experimentale i 
acestor norme va era 
premizele înfăptuirii ct 
succes a acțiunii de intro
ducere a cadrului perfec
ționat de cointeresare ma
terială a tuturor categorii* 
lor de salariați care, a$î 
cum se sublinia în Directi
vele celui de-al IX-les 
Congres al P.C.R., trebuit 
să se încheie pînă la sfîr- 
șitul actualului cincinal.

CINEMA . RADIO . TELEVIZIUNE

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,45 ;

16.30; 20,15).
CANALIILE

rulează ia Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30) 

Festiva] (orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18.30 : 21).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 

Luceafărul (orele 8 ; 10 ; 12,15 ; 
14.30 : 16,45 ; 19 ; 21,15).
COMISARUL X

— cinemascop —
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11.15; 13,30 ;16; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21), Flamura
(orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30).

MARELE RESTAURANT
rulează la Feroviar (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21), Excelsior
(orele 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20), 
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 : 21,30).

DON GABRIEL
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
VIATA LA CASTEL

rulează la Aurora (orele 8.30 ;
10.45 : 13 . 15.30 ; 18 ; 20.30),
Doina (orele 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20.30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

•— cinemascop —• __ ,

ANIMAȚIE
Union( orele
DE FILME

(orele
18.30 ;
15.30 ;

18).
DO-

rulează la Victoria
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;

20,45), Progresul (orele
18 ; 20,15). 
FILME DE

rulează la
PROGRAM
CUMENTARE

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE

rulează la Central (orele 9,30 ;
12.15 ; 20,45).

DOMNUL
rulează la Central (completa
re Marile emoții mici), (orele 
15 ; 18).

CHEMAȚI-L PE MARTIN
rulează la Dacia (orele 8,30;
21 în continuare).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Bucegi
11.15 ; 16 ; 18,15 ;
Iești (orele 15,30 ;

UNORA LE PLACE 
rulează la Unirea 
18.15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 9,15 ;
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 20.45).

FERNARD COWBOY
rulează la Colentina (orele 15; 
17.45).

FIUL CĂPITANULUI BLOOP 
r- cinemascop —. j

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

CIOCÎRLIA
rulează la Vitan (orele 
18)

LADY MACKBET DIN 
RIA

— cinemascop — 
rulează la Miorița
15.30 ; 18 ; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Rahova (ore
le 15,30 ; 18), Lira (orele 15 ;
17.30 ; 20).

15.30 ;
8IBE-

(orele

SOȚn ÎN ORAȘ
rulează la Cosmos (orele 15.30; 
18 : 20.30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN
— cinemascop — 

rulează la Arta (orele 9 ; 11,15 ;
14 ; 16.15 : 18,30 ; 20,45).

DACII
— cinemascop — 
rulează la Munca (orele 16| 
18.15; 20.30).

CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT
rulează la Moșilor (orele 15,30 j 
18).

M A TORUL 81 MOARTEA
zâ la Volga (orele 9;

11.15 . 13J0 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
PRINTRE VULTURI

— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (orele
15,30 ; 17.45 ; 20).

JOI 3 AUGUST

PROGRAMUL I

16.30 Suita opus 10. în Re ma
jor. pentru pian de Georgi 
Enescu ; 18.25 Estrada artistulu 
amator : aspecte de la faza re
gională a celui de al VIIT-le< 
Concurs artistic pe țară ; 20.4! 
Prietenii mei. scriitori : Zahari? 
Bîrsan ; 21.25 Antologia discu
lui : Festivaluri muzicale inter
naționale. (Emisiunea a Il-a) 
23.22 Maeștri ai madrigalului — 
madrigalul englez.

G R A DINI
ARKANSAS rulează la Stadio-

(orele 9; 
20,45), Giu- 
18 ; 20.30).
JAZUL
(orele 16;

CĂUTĂTORII DE AUR DIN __________ _______ __  _____
nul Dinamo (orele 20,15, Arenele Libertății (orele 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DOLARI cinemascop, rulează la 
Doina (orele 20,15).

CANALIILE cinemascop, rulează la Festival (orele 20,30). 
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Capitol (orele 

(20,15).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Aurora (orele 20,30). 
DRAGOSTEA MEA rulează la Bucegi (orele 20,15). 
MOFTURI 1900 rulează la Unirea (orele 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A INTÎMPLAT rulează la Expoziția 

(orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinemascop, rulează la 

Tomis (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPE rulează la Vitan (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Buzești (orele 20,30), Arta 

(orele 20,15).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT rulează la Moșilor (orele 20,30). 
UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ rulează la Progresul (orele 

(20,30).
DOUĂ LOZURI rulează la Lira (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O FETIȘCANA cinemascop, rulează Ia 

Rahova (orele 20,30).

5.00 Buletin de știri; 10.30 
Simfonia concertantă pentru 
cvintet de suflători, două or
chestre de coarde și percuție de 
Albert Markos ; 13.30 Intîlnire 
cu melodia populară și 
prețul preferat ; 14.35
tine, melodia dragă — muzică 
ușoară ; 21.05 Antena tineretu
lui ; 22.15 Intîlnire cu jazz-ul. 
Virtuozi al vibrafonului (emi
siunea a IlI-a).

JOI
3 AUGUST 1967

inter- 
Pentru

PROGRAMUL II

10.03 Din repertoriul orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
stat din Ploiești ; 15.00 Selec- 
țiuni din opereta „Dragoste de 
țigan4* de Lehar ; 15.30 Miorița.

de artă populară ;

18.00 La ordinea zilei : Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii ; 18.20 „Mult e dul
ce și frumoasă"... Emisiune de 
limba română. 18.50 Studioul 
pionierilor; 19.30 Telejurnalul 
de seară ; 20.00 Aventurile lui 
Tarzan ; 20.30 Filme de anima
ție ; 20,45 Muzică ușoară Italia
nă... pe 16 mm ; 21.00 Teleglob. 
Emisiune de călătorii geografi
ce. Imagini din Australia ; 21.40 
Seară de romanțe eu Ioana 
Radu; 21.55 De la Giotto la 
Brâncuși, Emisiunea a XVI-a ; 
22.15 Dosarul nr... ; 22.25 Recita
lul sopranei Teodora Lucac«t| 
22.50 Telejurnalul de noapte*
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ZILNIC • Știri Insem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii # Știri însemnări

VIAȚA

„Opoziție
generalizată"

In corespondențele din 
nfluente ziare occidentale apare frecvent tema 
conflictului ascuțit dintre actualul regim și 
înăra generație a Portugaliei. Intr-o corcspon- 
iență din capitala portugheză intitulată semni- 
icativ „Opoziția 
idianul elvețian 
iduce amănunte 
runtarea dintre 
:ugheze.

„Neue Zurcher Zeitung" despre 
înfruntarea dintre studenfi 
și autoritățile portugheze

Lisabona publicate de

generalizată a studenților** co- 
NEUE ZtlRCHER ZEITUNG 

interesante 
studențime

în 
Și

legătură cu în- 
autoritâțile por-

„Ostilitatea față de re- 
n și sprijinul față dc 
tiunile împotriva aces- 
ia — relevă corespon- 
ntul — au devenit fă- 
e în rîndul unei părți 
ijoritare a tinerilor. Se 
?ează impresia unei o- 
ziții generalizate între 
ieret și autorități".
Aflăm, astfel, că la în- 
putul lunii iulie cîteva

de studenți, înfrun- 
atacurile poliției, 

întrunit într-o de-

sute 
tind 
s-au 
monstrație de protest in 
fața Tribunalului militar 
din Lisabona unde se ju
deca procesul a 12 colegi 
ai lor arestați pentru 
„participare activă" la 
greva studențească de la 
Coimbra din martie a. c.

La mijlocul lunii trecu-

te, Ministerul Educației 
a început să examineze 
așa numitul dosar al ,Al
titudinii nedisciplinate" a 
studenților care au luat 
parte la o conferință de
clarată ilegală. Conferin
ța, care s-a 
la Lisabona, 
reprezentanți 
patru centre 
ale țării și a 
biect coordonarea 
nilor pentru crearea unor 
asociații studențești li
bere.

In cursul lunii iunie 
s-a desfășurat la Coimbra 
procesul unui gruo de 
patru studenți, acuzați 
de ^complot și activitate 
dăur.âtoaie statului", 
nul dintre principalii

desfășurat 
a întrunit 
din ceie 

universitare 
avut ca o- 

acțiu-

cuzați, studentul Manuel 
Guveya, fiul unuia din 
cei mai reputați econo
miști din Portugalia, a a- 
rătat la proces că con
siderat o datorie patrio
tică și de conștiință să ia 
parte la organizarea unor 
acțiuni de protest, răspîn- 
dind manifeste și che- 
mînd colegii la luptă pen
tru democratizarea uni
versității".

Relatînd toate acestea, 
corespondentul influen
tului ziar elvețian subli
niază, referindu-se la in
formații și precizări din 
surse competente" că 
înalte personalități ale ad
ministrației de stat și ele 
vieții universitare ^se a- 
rată sceptice" față de re
zultatele măsurilor disri- 
plmare sau polițienești, 
dat fiind că ^nișcarea o- 
poziționistă a devenit 
aproape generalizată".
Schsțind cauzele formăm 
aceștia larg front opazs- 

' ționist in rindurile tsnere- 
tuluL KEUE ZCRCHER 

i ZEm .VG relevă m co
respondența amintită * 

discuțiile cu unele 
lăți, cu intelectuali 

tineri de diferite

condiții, reiese că această 
ostilitate declarată a ti
nerilor față de actualul 
regim se întimplă deoare
ce situația politică a ță
rii se repercutează în mod 
nemijlocit asupra tinerilor. 
Mai întîi, războiul colo
nial. Tinerii îl simt 
propria lor piele. Ei 
mobilizați cu miile 
contingentele trimise 
fronturile din Angola 
Mozambic. Pe de 
parte, tineretul

în 
pe 

SOU 
________ ___ _  altă

l îji vede 
perspectivele închise de 
reminiscențele semifeu
dale, opresiunile politice 
fi obscurantismul omni
prezent. Ei iși dau seama 
cd e necesară transforma
rea masivă a structurii și 
economiei tocietățu por
tugheze".

lnendret H contextul 
general el luptei poporu
lui portughez pentru li
bertate și democrație, 
procesul radicabzirH, el 
creșteri conștirței și

B. P. POLONA. Vedere I

de furtună14?

din portul Szczecin „Trebuie să dezvoltăm relațiile
noastre cu țările socialiste"

Declarațiile președintelui Columbiei
SECRETARUL general 
.N.U., U Thant, a adresat un 
?el guvernului din Republica 
oasta de Fildeș, cerînd elibe- 
irea ministrului de externe al 
uineei, Beavogui Lansana, și 
reprezentantului permanent 

1 Guineei la O.N.U., Achkar 
larof. Aceștia au fost reținuți 
1 Republica Coasta de Fildeș 
1 urma unei escale neprevă- 
țite la Abidjan a avionului care 

transporta spre New York, 
nde urmau să participe la se- 
iunea extraordinară a Adună- 
ii Generale a O.N U. consacra- 
î examinării situației din Ori- 
ntul Mijlociu. Autoritățile de 
î Abidjan au anunțat inițial că 
L vor elibera în schimbul unor 
ersoane civile din Republica 
'.oasta de Fildeș deținute în 
Juineea.

ZIARUL „Finan
cial Times’* a publi
cat un raport asupra 
rezultatelor cercetă
rilor efectuate de 
F.A.O. în domeniul 
aprovizionării cu 
orez, în care se 
arată că în ultimii 
12 ani resursele mon
diale de orez au scă
zut la un nivel alar
mant. iar această 
scădere afectează 
mai ales tarile în

de dezvoltare. 
Recolta de orez în 
1966—1967 a fost cu 
un milion tone mai 
mare decît în sezo
nul precedent, dar cu 
14 milioane tone mai 
mică decît cu două 
sezonuri în urmă. 
Comerțul mondial cu 
orez în anul 1967. se 
arată în raport, va 
spori într-o măsură 
neînsemnată în com-

parație cu anul tre
cut. în ciuda cererii 
ridicate.

Perspectivele 
coltei de orez 
1967—1968 na 
pînă în prezent 
bilite. deși 
raportului presupun 
că în mai multe tari 
se vor extinde cultu
rile de orez ca ur
mare a majorării 
preturilor de desfa
ceri.

re
in 

sînt 
sta- 

autorii

că asemenea ..pansamente'. care 
lasă foarte puține urme, sînt 
eficace mai ales in vindecarea 
arsurilor și a plăgilor supurante.

ÎN URMA demisiei guvernu
lui iordanian al lui Saad Jou- 
maa, marți seara a fost anun
țată crearea unui Consiliul con
sultativ. în componenta Ici au 
intrat nouă personalități, pre
ședinte fiind desemnat tot Saad 
Joumaa. Consiliul se va întruni 
să p fă minai, in prezența regelui 
Hussein.

C credit de 8.9 milioane măr
ci acordat în urmă cu 
bjri. cn titlu de ajutor 
dezvoltarea economică, 
respectivă va fi folosită 
terr^marea căii ferate 
Akaha. destinată transportului 
de fosfați, precum și pentru 

or.area instalațiilor por- 
•.iiare din Akaba.

cîteva 
pentru 
Suma 

pentru 
Hedja-

un atac 
inamicu- 
laoțiene 
Prabans 
pierderi

RECENT, respingînd 
» mare amploare al 
ii, forțele patriotice 
in provincia Luang 
au provocat acestuia 
ire se ridică la cifra de 176 
iorțî, anunță postul de radio 
atet Lao. Forțele inamice au 
v'ut, dc asemenea, un mare nu- 
lăr de răniți și au pierdut can- 
tăti importante de material de 
iptă.

ÎNALTUL comisar britanic 
Humphrey Trevelyan s-a îna
poiat la Aden după călătoria pe 
care a făcut-o la Londra și 
New York. La sediul Națiunilor 
Unite. Trevelyan a conferit cu 
cei trei membri ai misiunii 
O.N.U. care au făcut o vizită în 
Federația Arabiei de sud. Comi
sarul britanic a refuzat să facă 
vreo declarație la înapoierea sa 
la Aden. în legătură cu convor
birile avute.

lez — actuala monedă din Re
publica Democrată Congo (Kin
shasa) — va fi considerat deva
lorizat și nu va mai fi acceptat 
ca mijloc dc plată. De la data 
anunțată, pe întreg teritoriu! 
țării va intra in funcțiune noua 
monedă, zair-ul. instituit în con
formitate cu decretul președin
telui Mobutu, emis la 4 iunie 
a.e.

LA BONN s-a anunțat în mod 
oficial că R. F. a Germaniei a 
acordat Iordaniei un nou cre
dit in valoare de 40 milioane 
mărci. Această sumă se adaugă

’X CUTREMUR de pămînt. 
avtnri la epicentru o intensitate 
de 4 grade pe scara Mercalli a 
zgue—: marți, timp de 15 se
cunde. orașul Lima, capitala 
Perului. si împrejurimile sale.

Primele comunicate anunță că 
ccuă persoane au fost rănite. 
Cmrsmurul s-a resimțit și în 
tocaL’-ln situate la ceste 300 km 
decămare de capitală.

„Trebuie să dezvoltăm rela
țiile noastre cu țările socialiste, 
să ducem cu ele un comerț ac
tiv, să înfăptuim schimburi ști
ințifice și culturale” — a decla
rat președintele Columbiei, Car
los Lleras Restrepo, într-un in
terviu acordat ziarului mexican 
..Excelsior". Președintele Colum
biei a arătat că se pronunță ca 
și înainte pentru relații comer
ciale, diplomatice și consulare cu 
țările socialiste.

Carlos Lleras Restrepo a ară-

tat apoi că „prietenia cu S.U.A. 
constituie o parte a politicii co
lumbiene”. Trebuie să cerem 
însă cu toată sinceritatea State
lor Unite — a adăugat el — ca 
mărfurile noastre să nu consti
tuie obiectul 
criminatoriu.

unui tratament dis-

arestări

OLANDA. In orașul 
miniatural Madurodam 

din Haga

Oficialități

DUPĂ cum s-a anunțat la 
Kinshasa, cu începere de la 30 
septembrie 1967. francul congo-
IIIIIIWIIIIIIIIIW •

Lansarea lui „Lunar

POTRIVIT ultimelor infor
mații, in urma incendiului care 
a izbucnit luni la bordul port
avionului american ..Forestall" 
an murit 132 de persoane. M au 
fost rănite. Patru persoane au 
dispărut. Portavionul american 
se afla în apele teritoriale fili- 
pineze — cînd a fost cuprins de 
flăcări.

Marți, la ora 22,33 GMT, la Cape Kennedy a fost lansată 
o rachetă „Atlas Agena“, purtînd a cincea cameră lunară 
americană de tipul ,,Orbiter". Lansarea și prima fază a 
zborului s-au desfășurat conform programului prevăzut.

IN CAPITALA ghaneză a în
ceput procesul împotriva unui 
număr de 9 militari acuzați de 
a fi participat Ia încercarea de 
răsturnare a rezimului din Gha
na în luna aprilie ac.

„Lunar Orbiter-^, denumirea 
ată camerei de 378 kg, va ajunge 
î S9 de ore în apropierea Lu- 
ei. Cu ajutorul unei manevre 
omplexe — executată și de cele 
atru vehicule spațiale precedente 
le acest tip — „Lunar Orbiter-5“ 
irmează să se înscrie pe o orbită 
lungită, iar la 6 august vă începe 
otografierea suprafeței satelitului 
latural al Pămintului. Timp de 
louă săptămtni, aparatele aflate 
a bord vor fi folosite pentru 
tudierea zonelor care, în baza 
otografiilor realizate de primele 
rei camere „Orbiter", sînt con- 
iderate propice aselenizării vii- 
■oarelor nave cosmice.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce- 
area spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
i comunicat că primele patru 
camere de acest tip au identificat 
:el puțin opt regiuni în cqre se 
găsesc puncte ce ar putea fi fo- 
osite pentru debarcarea cosmo- 
tauților. N.A.S.A. a menționat că

fotografiile realizate de „Lunar 
Orbiter-4“, înfățișînd partea vi
zibilă a Lunei, sînt de zece ori 
mai bune decît clișeele realizate 
cu mijloacele optice existente pe 
Pămînt. „Lunar Orbiter-5“ va fo
tografia și partea invizibilă a Lu
nei, precum și regiunile polare.

CERCETĂTORUL american 
K. M. Sell a prezentat în cadrul 
lucrărilor Congresului mondial 
de dermatologie, care se desfă
șoară în prezent la Munches, 
o comunicare privind folosirea 
fragmentelor de piele umană 
congelată pentru pansarea răni
lor și, în special, a grefelor. 
Specialiștii prezenți apreciază

haitiene aflate la 
New York au anunțat că pre
ședintele Duvalier a introdus în 
capitala haitiană, Port-au-Prince, 
interdicții de circulație. Adopta
rea acestei măsuri de „precau
ție** a fost confirmată de per
soane sosite din Haiti la Santo 
Domingo, care au menționat că 
dictatorul haitian se teme de un 
atac împotriva capitalei. Din a- 
ceeași rursâ s-a aflat că la sfîrși- 
tul săptămînii trecute și primele 
zile ale săptămînii în curs au 
fost arestate peste 100 de per
soane acuzate de complicitate 
cu adversarii regimului 
după cum se afirmă, ar putea 
sâ lanseze un atac împotrica ca
pitalei în următoarele 72 de ore.

Tn Marea Britanie va fi in
trodusă o lego care să com
bată discriminarea rasială la 
angajarea în slujbe, locuințe, 
asigurări. Guvernul s-a gră
bit să anunțe proiectul de 
lege și să-1 înainteze Came
rei Comunelor deși aceasta era 
în ajunul vacanței parlamen
tare. Graba cabinetului brita
nic își găsește explicația, pro
babil, în ecoul puternicelor 
tulburări rasiale din Statele 
Unite. Atunci cînd TIMES 
scria că Birmingham nu e 
Detroit adăuga, totuși, că se 
fac simțite „semne de furtu
nă”. In Marea Britanie, prac
ticile discriminatorii n-au a- 
tins proporțiile din Statele 
Unite dar ele au fost recep
tate cu neliniște, data fiind 
tendința de a se permanentiza. 
„Actul relațiilor rasiale” s-a 
dovedit ineficace întrucît ca
zurile de discriminare s-au 
înmulțit prezentând diferite 
aspecte : de pildă, proprietarii 
nu recunosc chiriașilor de 
culoare drepturi egale cu cei
lalți. Tineretul de culoare are 
cel mai mult de suferit pen
tru că posibilitățile de frec
ventare a liceului sau facul
tății sînt limitate iar angaja
rea în slujbe corespunzătoare 
este foarte dificilă. Starea ma
terială a majorității negrilor 
este, de altfel, mult sub nive
lul albilor și aceasta este o 
constantă sursă de nemulțu
miri. Diferitele cazuri de tra
tament discriminatoriu au sem
nificația unui avertisment : ele 
s-ar putea înmulți cu conse
cințe nefaste pentru societatea 
engleză. Ca urmare, potrivit 
presei londoneze, mobilul pro
iectului de lege guvernamen
tal este acela de a elimina 
în Marea Britanie fenomenele 
discriminării rasiale. Pentru 
atingerea acestui obiectiv se 
pun mari speranțe în noile 
clauze ce vor fi adăugate 
„Actului relațiilor rasiale" 
privind mai ales combaterea 
discriminării în obținerea 
slujbelor și locuințelor. Unii 
observatori sînt însă de părere 
că proiectul de lege nu poate 
în nici un caz înlătură inega
litățile economice și sociale 
care de fapt dezvolta nemul
țumirile populației de culoare.

DOINA TOPOR
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care, Măsuri

ale guvernului

Tratative francez

în problema

cipriotă

Apariția în urmă cu cîteva luni a doi experți 
englezi — unul în domeniul turismului și altul în 
domeniul științelor naturale — în arhipelagul 
Galapagos, situat în Oceanul Pacific, Ia 600 mile 
de coasta Americii Latine, a surprins. Ce pers
pective oferă oare zecile de insule ecuadoriene, 
dintre care 15 sînt locuibile, dar numai San Cris
tobal și Isabella sînt propriu-zis locuite de mai 
puțin de 2 000 de suflete ?

Ele oferă doar un adăpost mai bun pentru vie
tățile de tot soiul decît pentru oameni. Și totuși 
poziția lor — în special caracterul singular al fau
nei și florei — face ca perspectiva promovări! tu
rismului să fie interdependentă cu protejarea vie
tăților care numai aici se întîlnesc.

CO LABOR ATOR1 ai aca
demiei de Științe din Uzbe
kistan lucrează in prezent la 
editarea tabelelor astronomice 
ale sultanului timurid Ulug
bek (1394—1449), lucrare care 
prin exactitatea datelor cu
prinse continuă să-i impresio
neze pe astronomi. Această lu
crare conține o expunere a 
bazelor teoretice ale astrono
miei, tabele ale funcțiilor tri
gonometrice și un catalog in- 
dicînd poziția a 1019 stele. 
Timp de peste 150 de ani, 
pînă la apariția lucrărilor sa
vantului danez Tycho" Brahe, 
tabelele lui Ulugbek au fost 
cea mai exactă lucrare de as
tronomie din lume.

Editarea cărții se face pe 
■baza unor manuscrise din se
colul XV, la a căror descifrare 
lucrează de 6 ani matematicia
nul Rahmat Ibadov din Samar
kand. Se intenționează ca 

-apariția tabelelor să coincidă 
cu împlinirea a 2 500 de ani 
de la înființarea Samarkan- 
dului — orașul unde Ulugbek 
a întemeiat un observator as
tronomic.

Cu toate că este si
tuat Ia ecuator, arhi
pelagul Galapagos nu 
se aseamănă cu insu
lele tropicale paradi- 
siace, cu plăji întinse 
și vegetație luxurian
tă. Fiind de origină 
vulcanică, coastele in
sulelor sînt aride și a- 
coperite cu lavă răci
tă, pe care cresc 
cactuși uriași și tufe. 
Vegetația mai bogată 
este concentrată spre 
culmile vulcanilor 
stinși, oferind prea 
puține oaze pentru o 
agricultură prosperă. 
Izolarea insulelor a 
dat naștere unei fau
ne total diferite de 
aceea a continentului 
american sau a orică
rui loc de pe planeta 
noastră ; iar fiecare 
insulă este suficient 
de îndepărtată de alta 
pentru a avea o dez
voltare aparte, sensi
bil diferită de cele
lalte

După ce a devenit 
cunoscut europenilor 
cu patru veacuri în 
urmă, arhipelagul și-a 
cîștigat celebritatea, 
prin descrierea făcu
tă de Darwin, la mij-

locul secolului XIX. 
în „Despre originea 
speciilor".

gație. Din plictiseală 
sau poate din sadism, 
mulți dintre pirați au 
ucis cu nemiluita pă
sările care populau 
insulele și care, nein- 
tuind teama și nea- 
vînd deci dezvoltat 
instinctul de autoapă
rare, se arătau atît de 
prietenoase îneît se 
așezau chiar pe ume
rii oamenilor. Din fe
ricire însă n-au exis
tat nici o dată atîtia 
pirați ca să distrugă 
imensa rezervație na
turală, pînă cînd Dar
win cu fregata „Bea
gle** a ajuns aici și a 
descoperit această u-

Invitație

/a Galapagos

Spania n-a ocupat 
nici o dată aceste insu
le care, în secolele 
XVII și XVIII au ser
vit drept cuiburi pen
tru pirați. în mod sur
prinzător. pirații au 
consemnat în Note de 
călătorie, imagini de 
o reală valoare litera
ră și au alcătuit hărți 
pentru îndeletnicirea 
lor prea puțin onora
bilă care, ulterior, 
s-au dovedit folosi
toare azi pentru navi-

nașă comoară. Pri
mejdia mai gravă s-a 
ivit abia atunci cînd 
uriașele broaște țes
toase de pe insule au 
început să fie vînate 
pentru carapacea lor 
dură și pentru carnea 
lor, mult apreciata de 
gurmanzi.

în 1832 (înainte de 
vizita lui Darwin aici), 
nou născuta republi
că a Ecuadorului a 
anexat insulele. încer
cările făcute timp de

un secol de a exila a- 
colo adversarii politici 
ai diferitelor regimu
ri politice au rămas 
fără rezultat, la fel ca 
și inițiativa luata 
deceniul al doilea de 
un norvegian, |“ 
instala acolo o 
de voluntari.

Sînt desigur 
bile acțiunile _ 
salvarea exemplarelor 
unice ale vietăților 
arhipelagului. Orga
nizația internațională 
„Fundația Charles 
Darwin" a instalat a- 
colo o stațiune expe
rimentală. care înde
plinește o muncă știin
țifică prețioasă, iar 
autoritățile ecuadori
ene au declarat insu
lele „rezervație națio
nală**. protejată de legi 
împotriva distrugerii. 
Dar autoritățile ecua
doriene au anunțat că 
duc lipsă de fonduri 
pentru cheltuielile ne- ‘ 
cesare controlului in
sulelor și împiedicarea 
distrugerilor. La acest 
semnal, marile compa
nii de turism au ciu
lit urechile și s-au a- 
rătat dispuse să ia în 
antrepriză arhipelagul 
și fauna lui unică. S-a 
propus deschiderea in
sulelor pentru grupuri 
de turiști, care să fie 
cazați pe nave acosta
te în golfurile primi
toare ale arhipelagu
lui.

Nu este departe vre
mea cînd reclamele 
turistice vor chema, 
pe cei cu dare de 
mînă, indiferent dacă 
sînt interesați sau nu 
în științele naturale : 
Vizitați insulele Gala
pagos !

în

de a 
colonie

lăuda- 
pentru

Luptele din Nigeria
Trupele federale nigeriene, 

care continuă să înainteze în 
teritoriul regiunii secesioniste, 
au cucerit marți orașul Obolo- 
Eke, au anunța: surse oficiale 
militare din Lagos. Victoria, 
menționează agențiile de pre
să, pare a fi importantă, întru
cât această localitatea repre
zintă un însemna: punct stra-

După ce a făcut anul tre
cut înconjurul lumii la bor- | 
dul unui avion monomotor, 
englezoaica Sheila Scott a 
stabilit un nou record. Ea 
a fost prima femeie-pilot 
care a reușit să parcurgă 
distanța dintre Africa de "Sud 
și Londra, conducînd un avi
on monomotor. Marți seara, 
ea a aterizat la Londra, după 
un zbor, în mai multe etape 
care a durat 2 zile. 19 h și 
53’. La sosire pe aeroport, 
Scott a declarat ziariștilor 
că pe cînd zbura deasupra 
Saharei a fost la „doi pași 
de moarte**. Cu carburanți 
numai pentru o oră de zbor, 
prinsă de o furtună de nisip, 
temerara aviatoare a obser
vat că pilotul automat, insta- | 
lația de radio și busola auto- j 
mată s-au dereglat. In mo
mentul cînd încerca să se re
întoarcă la baza britanică din 
Aden, motorul său s-a oprit 
timp de un minut.

„Acesta a fost cel mai pe
riculos și cel mai emoționant 
zbor din viața mea", a spus 
Scott, adăugind că intențio
nează să străbată și distan
ța dintre cei doi poli ai Pă- 
mîntului.

tegic care deschide armatei 
derate un al doilea drum 
spre sud, în direcția Enugu, 
pitala regiunii rebele. Contrar 
comunicatelor militare fede
rale anterioare, aproape auto
mat dezmințite la Enugu, a- 
ceastă știre nu a fost comen
tată în nici un fel de postul 
de radio „Vocea Biafrei".

In afara împrejurimilor ora
șului Obolo-Eke, luptele dintre 
trupele federale nigeriene și 
cele ale regiunii estice conti
nuă pe încă două fronturi : 
portul Bonny și în apropierea 
localității Ikom, situată lîngă 
frontiera cu Camerunul. In 
ambele sectoare, trupele fede
rale dețin inițiativa, pătrun- 
zînd tot mai adînc în inima 
provinciei estice. Concomitent 
cu acțiunile militare, lupta 
dintre guvernul federal de la 
Lagos și cel al regiunii sece
sioniste continuă și pe planul 
diplomatic, problema cea mai 
acută fiind cele 7 milioane de 
lire sterline, reprezentînd re- 
devențele pe luna iulie, pe care 
le revendică amîndouă compa
niei britanice Shell British Pe
troleum. După ce autoritățile 
biafreze l-au sechestrat la 
Enugu pe directorul filialei 
pentru Nigeria, Stanley Gray, 
speri nd ca în acest mod să de
termine compania să achite 
redevențele Biafrei, conducă
torul Nigeriei federale, Ya- 
kubu Gowon, a avut la Lagos 
mai multe întrevederi cu dife
riți reprezentanți ai lui Shell 
— B. P.

fe- 
în 

ca-

Reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U., Tafall, 
care a sosit în Cipru după 
călătoria efeduată la An
kara și Atena, a declarat că 
Grecia și Turcia duc tratative 
directe pentru rezolvarea 
problemei cipriote. Tratative
le se desfășoară cu știrea gu
vernului din Cipru. El și-a 
exprimat speranța că pe 
insulă va fi instaurată o at
mosferă de înțelegere care în 
cele din urmă va contribui la 
rezolvarea definitivă a aces
tei vechi probleme.

Pe baza puterilor speciale ce 
i-au fost acordate de Adunarea 
Națională Franceză, guvernul 
francez a luat o serie de măsuri 
care afectează 34 milioane de 
persoane, adică pe salariații de 
toate categoriile și pe membrii 
familiilor lor și se referă la două 
capitole mari : mărirea încasări
lor asigurărilor sociale prin ma
jorarea cotizațiilor plătite de sa- 
lariați și de patroni, și reduce
rea cu 10—13 la sută a cotelor 
de rambursare a cheltuielilor a- 
siguraților pentru asistență me- 

• dicală, spitalizare, medicamente 
etc.

Organele de administrație și 
de gestiune a asigurărilor sociale 
vor fi de acum înainte alcătuite 
pe bază de paritate, jumătate 
din numărul membrilor vor fi 
reprezentanți ai sindicatelor și 
jumătate ai patronilor.

I

în parcul orașului Peștera, din regiunea Pazargic, aten
ția vizitatorului este reținută de un arbore uriaș în plină 
vegetație. El face parte din familia plopului negru (Kavak) 
și are vîrsta de peste 900 ani.

Desigur, aparatul fotografic nu poate reda înfățișarea 
exactă a arborelui. Notăm cîteva date interesante: circom- 
ferința — 11 metri, diametru — 3,40 metri, înălțimea — 30 
metri. Specialiștii au stabilit că rădăcinile arborelui sînt în
fipte la o adîncime de 150 metri. Ca grosime acest arbore 
este unic în Bulgaria, iar ca vîrstă al doilea după arborele 
denumit „BAIKUȘEVA MURA" în vîrstă de 1 200 ani, din 
munții Pirin.

C. LINTE
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