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1944 196?

VIITOR DE AUR
ROMÂNIA ARE...

Multiplicată în seci, sote și mii de exemplare, 
imaginea alăturată vă este, desigur, familiară. 
Ați surprins-o pe viu în nenumărate locuri, aco
lo unde tinerii, la îndemnul organizațiilor 
U.T.C., au făcut dovada hărniciei lor în cadrul 
acțiunilor de muncă voluntar-patriotică.

Contopind într-un singur cadru imagini în
registrate pe parcursul a șase luni de zile, co
respondenții noștri regionali vă oferă, în pagina 
a 3-a, prilejul unui bilanț al realizărilor obți
nute, al noilor atribute pe care anul 1967 le 
adaugă acestei tradiționale activități.

FUZIUNEA 
TALENTULUI 

CU
HĂRNICIA

UN NOU TIP 
DI PPIORCA

Uzinele „1 Mai* din 
Ploiești au început să pro
ducă în serie un nou tip 
de remorcă pentru tractor 
— cu sarcina utilă de 4 
tone.

Spre deosebire de cele 
realizate pînă acum, noua 
remorcă este dotată cu o- 
bloane duble din lemn, 
care asigură o încărcătură 
sporită : 8,3 m.c. Execuția 
superioară asigură noului 
tip de remorcă o mai mare 
durabilitate și siguranță 
în exploatare.

(Agerpres)

Benzile transportoare ale sta
ției de sortare de pe șantierul 
hidroenergetic „Porțile de 

Fier“

Foto: O. PLECAN

Școala 
profesională

ȘCOALĂ

CU MULTE

PROBLEME

NEREZOLVATE

Ștefan lureț
S-a întîmplat ca la scurt in

terval să se rotunjească datele 
aniversării a două mărturii 
fundamentale pentru geniul 
constructiv monumental al 
poporului român — mînăsti- 
rile Putna și Curtea de Argeș. 
Timpul mărturisește astfel 
consecvența aspirației spre zi
duri trainice, apte să realizeze 
logodna perpetuă dintre mate- 
rie și spirit. Operele perfecte 
ale vechilor meșteri, muritori 
călătoriți de veacuri spre un 
tărîm de legendă, au devenit 
cheia din fruntea noilor porta
tive ale creației colective de 
pe acest pămînt. Cine privește 
acum, la intrarea în ultima 
treime a veacului al XX-lea, 
bunăoară geometricele scuturi 
ale combinatelor industriale
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în contextul dezvoltării generale a învățământului 
în țara noastră, școala profesională ocupă un loc 
deosebit. Importanța ei, ce nu mai trebuie demons
trată, decurge din necesitatea asigurării cu cadre 
temeinic pregătite a unităților din industrie, agricul
tură și din celelalte ramuri ale economiei naționale, 
aflate într-o permanentă dezvoltare și modernizare. 
Pe această bază, rețeaua școlilor profesionale a cunos
cut o continuă lărgire și diversificare. Dar, cores
punde totuși organizarea în ansamblu a învâțămintu- 
lui profesional, conținutul pregătirii teoretice, moda
litățile concrete de efectuare a instruirii practice în 
producție ca și celelalte laturi ale procesului instruc- 
tiv-educativ nevoilor actuale și de perspectivă ale 
economiei ? O recentă anchetă întreprinsă in rindul 
mai multor cadre didactice și speciali?ti din unitățile 
prodncthe arată că. ia ciuda succeselor evidente

m pregaurea muncT’.onsor canncan- m in- 
sițjMiatnl prafrriaml persistă mc* importante deft- 
oe«țe. Puneai aotâzi ia ditrația cititorilor unele din

~ Dubla șl tripla 
subordonare...

• O coordonare genera
lă din partea Ministerului 
învățămîntului, da. Dar să 
nu se transforme într-o 
tutelă măruntă, profund 
dăunătoare.

• De ce în învățămân
tul profesional primează 
metodele adecvate școlilor 
de cultură generală, fi nu 
ale celor tehnice.

Ing. ADRIAN RlMBU, 
director adjunct la Școala 
profesională de construcții 
— Balta Albă.

„Multe din deficiențele 
pre'gătirii muncitorilor prin 
școala profesională își au 
origipea în conducerea și 
controlul acestei forme de 
învățămînt. Teoretic, sîn- 
tem subordonați Ministe
rului învățămîntului dar 
practic, . în fiecare școală,' 
se simte „mina" atît a a- 
cestui minister, a ministe
relor de resort, a altor fo
ruri ca și a sfaturilor 
populare, în cazul nostru, 
între aceste organe este 
imposibil să se realizeze o 
imitate perfecta, iar pînă 
se ajunge la un punct de 
vedere comun e nevoie de 
o lunga perioadă de timp.

în forma în care este 
organizată în prezent Di- 
reția Generală Pedagogi

că a învățământului Pro-; 
fesional și Tehnic din Mi
nisterul învățămîntului, cu 
posibilitățile pe care le are 
nu poate stimula cu ade
vărat dezvoltarea acestui 
învățămînt. Multe din șco
lile profesionale respiră 
mai degrabă un aer de 
școală, generală, decât un 
aer tehnic, de școală de 
specialitate. Voi da un 
exemplu. La noi au venit 
mulți tovarăși în control. 
Toți au fost satisfăcuți că 
au găsit un cerc literar, 
colectiv sportiv, brigadă 
artistică, cercul mîinilor

I. BODEA

(Continuare 
în pag. a Il-a)

din perimetrul Sucevei sau 
imensul arc alb al barajului 
de pe Argeș nu poate face ab
stracție de obîrșia, populară și 
nobiliară totodată, a talentului 
constructorilor contemporani. 
Descendenții au primit, odată 
cu pămîntul patriei, tot harul 
înaintașilor. Nu se poate ima
gina o moștenire mai bogată.

Acum însă, în condițiile so
cietății socialiste, talentul ro
mânesc a devenit pe deplin 
conștient de sine. Ce înseam
nă acest lucru ? înseamnă că, 
măsurîndu-se cu luciditatea 
cunoașterii, muncitorul, țăra
nul, intelectualul își propun sâ 
dea continuu măsura maximei 
lor capacități creatoare. în
seamnă de asemenea că în fie
care proiect, în fiecare lucrare, 
se include în mod deliberat 
viitorul, generațiile care vin, 
treptele următoare ale înflori
rii națiunii. Mai înseamnă, în 
sfîrșit, că stăpîn pe mijloacele 
sale proprii și distincte de 
realizare, întemeiat pe origina
litatea căilor și soluțiilor lui, 
purtător al unor peceți inalte
rabile și de neconfundat, po- • 
porul român învață din toate 
experiențele valoroase ale lu
mii, face confruntări prin care 
talentul său creator primește 
noi și imense imbolduri.

Singura noțiune demnă să 
stea alături de talent sub sem
nul interacțiunii reciproce este, 
evident, hărnicia. La douăzeci 
și trei de ani de la Eliberare, 
cei ce fac cunoștință cu Ro
mânia remarcă, în termeni o- 
biectiv elogioși, că fuziunea 
talentului conștient de sine cu 
hărnicia tradițională a dat fie
cărei unități de timp românesc 
posibilitatea să înmagazineze 
concentrat realizări pentru 
care în alte părți de lume, cu 
o istorie mai puțin frămîntată, 
mai ferită de urgii și încleștări 
s-au cheltuit decenii. Efectul e 
clar și incontestabil; dar cum 
s-a ajuns aici ? Noi nu avem 
mirările facile, avem pentru 
orice, inclusiv succesele, ex
plicații mai raționale decît mi
racolul și, cum nu sînt secrete, 
le oferim la cerere. De Altfel, 
ele apar zilnic în paginile 
ziarelor noastre, de predilecție 
la rubricile de tribună a ex-

( Continuare în pag. a V-a)

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Caietul Marianei
0 OBIȘ
NUINȚĂ

COTI
DIANĂ

LA DOI PAȘI
DE POLUL

Nina este elevi în anul m, la 
„Grupul școlar întreprinderea 
prefabricate beton-Bucureșu* 
și are un caiet mare, albastra 
pe care II citește foarte absor
bită și îmbujorată si aproape in 
secret. E un caiet de docă sute 
de file, cu hirtie velină, intr-o 
copertă de vinilin, albastră. 
Nina copiază, de fapt transcrie 
din caietul acesta intr-un caiet 
al ei. tot așa de mare, tot albas
tru. Iau caietul și H răsfoiesc. 
Nina se împotrivește rușinată — 
mă roagă să nu citesc. Caietul 
atrage atenția printr-o caLgri- 
fie foarte îngrijită. înflorați.

executată cu multă nugală si cu 
talent. Pe prima pagmă rrr.e cu 
litere mari, cal^rariate gratio» 
— Împodobite cu fiarta ta : 
„Caiet >eatni MuKi nad uol 
a foot redus la •* fssa «dată* — 
al elevei Mariana E— anul IV 
B Liceul agr-, rol Poarta Albă. 
Nu încape nici o îndoială că am 
in miră un prepos docunsent 
uman — caietul eu însetnairi. 
jaraalal înîim al unei eleve din 
ultimele clase ale unei școli me
dii — Jurnalul unei fete de 17-18 
ani. virsta plină de frământări, 
de arderi uriașe ; virsta gene
roasă în scăpărări ale rufletului

Sf ale minți. Ciți scrutări nu 
s-au străduit să pătrundă tat- 
neie si miracolele — universul 
de frumuseți și de zbonum al 
acestei virate și s-au lovit ca de 
o cetate eni<matită si »-*u ales 
cu palide cu umbre,
cu ecouri ! Jurnalul unei fete de 
optsprezece aniI — estetul al
bastru. eartea de aer a unei 
virste de aur. Mi se pare că un 
în mlmi o capodoperă, că tin 
in miini chiar sufletul acestei 
fete de optsprezece ani — și el 
ca o carte de aur.

Sînt izbit însă de la început 
de ceva fioros și mizerabil tot-

NORD
acele localități pe care școla
rii de la gurile Dunării Ie bă- 
nuie pe hartă a fi tocmai la 
capătul pămîntului. Și nu fără 
dreptate. La Leningrad, mi 
s-a spus că Murmanskul se 
află „la doi pași" de orașul 
lui Petru. Cu rapidul, preci
zau tovarășii sovietici, faci 
numai 26 de ore... Adăugați 
la acest „numai" încă vreo 
3 zile neîntrerupte drumul cu 
acceleratul de la București 
pînă pe malurile Nevei și 
veți avea o imagine.

Romantismul, spunea cine
va, începe cu imensitatea spa
țiilor, a distanțelor. La aura 
romantică a drumului spre 
Murmansk se adaugă, încă 
de la plecarea din gara Mos- 
kovskaia a Leningradului, 
faptul că pe vagoane stă 
scris cu litere imense: 
„Polearnîi" — trenul po
lar. Salutînd-o pe însoțitoa- 
rea de vagon, care are în 
cușeta ei agățate prevăzător 
în cuier niște cojocele, iar ală
turi un samovar care sfîrîie, 
capabil să dea ceai cald tutu
ror călătorilor, îți vine în min
te plaja Mamaiei, lăsată Ia mii 
de kilometri, toropeala leneșă 
de vacanță, a nisipului și ape
lor ei...

Ceea ce atrage spre Nord 
este însă tocmai contrastul

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a VI-aj

CLUJ de Ia

Soim obi/narfi să ra
dem zdmc cvaspărmdu-se 
teievizotn, radiouri, turis
me etc. Această obișnuin
ță coridienă, tratată la 
modul statistic, dchîndef 
te eewâficațu social-eco- 
nomice. In primele șase 
2um de acestui an, în re- 
grjnta Cbri s-au cumpă
rat 4 066 telecixoare, a- 
pr -ape 1 MD autoturisme, 
6 603 aparzte de radio, 
363T biciclete, -3307 mo
șim de spălat, 1624 ma
șini de cunrt etc.

odată și nu-mi vine să cred si 
ctesc din nou si iau tot caietul 
de la capăt. Spicuiesc cite o 
strofă, un rînd la Întâmplare — 
si respectind întocmai ortogra- 
fia, scrierea cuvintelor : „Aaol- 
Uți inima , cui bate fericită 
c-aș* mea / de te mi ocolești 
râd înțelegi că mă inbești. De 
ee vrei să spni aw / in iubire 
pe care o ști / Ti ea, tic*. tic 
■■ mintii / Tie*. tie*, tie or tear 
fii / Tiea, tie* tic tn inbești ' 
Tiea. tiea, tie și greșești-, ..Par
ra. parcă țin la tine t Nn știe, na 
Ști* ee-i en mine Aș lire e* e 
rts dar lacra e precis / O pri
vire de iubire și totni miaanat**.

Și un cintec italian, poate ?— 
►L* ragața del mia eaare cei / 
Meei bociare meati pase moi ' 
Siepre tra la girate tear stai / 
Salomon voiasire mei cemy 
Talitai baci creiere date Boci 
e salamente perme Baci tu 
chiaburi re primei / Nou midire 
pia din pen Domin eoare baci 
amor**—

„Voioases fetele, veiase fetele 
aiat / Presară ximbet. presară 
rimbet și cint / Hei. hei. hei. e. e. 
e. e. De nimeni nu ma scund f 
Și visul tineresc Eu lumi în
tregi îi spun / Iubesc, iubesc / 
Hei, hei. hei, e, e, e, e. / Cu gin- 
dul călător sub nor / Nopți de-* 
rindu-1 zbor ' Pe stradă merg 
dansind Și lumi întregi li spun 
iubesc iubesc**... „Cei care se 
iubesc ! Fac lumea mai frumoa
să / Cu șoaptele lor / Cu lacrimi 
de dor / Cu dragul meu și draga 
mea cea dragă".

Si iarăși — italienește : ..No 
Na-Dare ' Se di ba ciai ! Non 
ere dire che / Al bundo vene 
rai / A chios cai ta / No-no-n 
dare / Contamburo pelidistrate / 
Di reche di baciai“.„ „De ce. 
dece. dece / dece nu înțelegi / 
Că dragostea e trecătoare / De
ce. dece. dece nu înțelegi / că 
inima rău mă doare’1... „Nu sim-

NOTE 
DE DRUM 

DIN U.R.S.S.
„Sinteți primul român care 

vizitați \Iunnanskulu, mi s-a 
spus la coborirea în gara cu 
același nome, o gară aflată a- 
colo unde se termină Europa 
și începe întinderea fără sfir- 
șit a mărilor și apoi a ghețu
rilor polare, căciula albă a 
globului pămintesc.

Nu știu dacă informația 
ziaristului local care mă aș
tepta este foarte exactă, în 
oriee caz era măgulitoare. 
Murmanskul face parte dintre

SUGERAM!
In apropte^e^ Cr&ovm exutd un splendid parc natural, Pădurea 

Lună t ut rpvee, cm se întinde pe cit ev a zeci de hectare, ia 
o depărtare de oeatml orașului de aproximativ zece minute cu au- 
tobusuL Cu mtermitențe, pădurea e folosită pentru serbări cim- 
penert:. dar nneuntl ai :ntaf — evident, nu neglijabil — pe cared 
prezintă e mr-.n decorul natural pentru că, surprinzător, Lunca 
nu dispun* de nici o amenajare sau aproape nici una ; doar o 
grădină de vară, cu citeva zeci de locuri ș: doi stîlpi la intrare, 
între care se agată, cînd ocaziile o cer, cite o lozincă festivă. 
Se mai zărește încă!) o pistă de popice, năpădită de ierburi, 
semn al unc~ intenții nev glorificate, moarte. Oare acest loc nu ar 
fi potrivit pentru amenajarea unui parc al tineretului ? Nu mai 
este nev ie, credem, să arătăm necesitatea și utilitatea unui ase
menea complex pentru organizarea distracțiilor tineretului. S-ar 
putea turna o pistă de dans, eventual s-ar putea instala un ecran 
cinematografic pentru proiectarea de filme, s-ar putea amenaja 
terenuri de sport (volei, baschet, fotbal), chioșcuri cu răcori
toare, s-ar putea înființa un club în aer liber cu tot ce este ne
cesar, de la ziare pînă la jocuri de șah; de asemenea, s-ar mai

B. SABIN

UN PARC AL

Ilustrată din rada portului Murmansk
(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a V-a)



Bernard Shaw, primul rol , Uan, ca și teatrul englez,

ION
CARAMITRU

am fost ales 
rolul 

Dramatizarea

AZI

I

doi 
Nu

^e -n . Dar

aș 
cre- 
sîn- 
fa-

cu
ca

întotdeauna cînd stau 
Ie vorbă cu un artist care 
liscută cu seriozitate deș
ire arta sa îi acord — o 
eacție subiectivă — cre- 
lit în alb, chiar dacă 
:-am văzut practic „ce 
ace". Pe Ion Caramitru 
[ suspectam de prea mul- 
4 popularitate prematură: 

ceea ce se cheamă un 
'roaspăt absolvent. Spec- 
icolul — altfel mediocru
— cu Viața lui Eminescu 
1 Naționalului nu m-a 
onvins. Apoi am văzut a- 
el foarte frumos film al 
ii Andrei Blaier, „Dimi- 
ețile unui băiat cumin-

unde Caramitru este 
xcelent. Am simțit în a- 
3st băiat cu reținute miș- 
iri nervoase, cu un zim- 
et subțire care se voia 
onic și nu era decît ro- 
îantic și trist pe „actorul 
lodem", inteligent, care 
îțelege ce joacă, nu nu- 
tai „simte*. Apoi am a- 
at că va fi Romeo — 
lături de Silvia Popovici
— Julieta, în toamnă; m-a 
îtrigat aceasta și am vrut
i vorbesc cu el.
— Despre teatru. Des- 

re teatrul românesc, mai 
!es. Părerea mea este că 
listăm la agonia teatru-
ii teribilist, el sucombă 
ie citabil, pe de-o parte,
la descoperirea teatrului 

rofund contemporan — 
'■atru, categorie de cultu- 
î și filozofie, pe de alta. 
i teatru, filozofia înseam- 
i mișcare, spontaneitate, 
'edință, adevăr — fer
ec mai ales.
— Avem cu ce realiza 

>ate acestea ?
— Știți la fel de bine 

i mine că avem. Teatrul 
ică e bun, este oglinda 
'zibilă a unei culturi, a 
lenimentelor și curente- 
r ei. E o istorie vie. E-
I ca strict contemporană 
teatrului românesc re-

roduce fidel epoca soci- 
ă de libertate spirituală 
itentică. Aceasta este în 
Itimă instanță explicația 
arilor noastre succese, 
demonstrația scenică de
ne personalitate, curaj, 
mșalanță (luați cuvîntul 
i cel mai bun sens al 
iu).
Dincolo de toate aces- 
a, se încheagă o matură 
mștiință artistică.
— Ce gîndește genera- 

a dv. despre toate aces- 
;a ?
— Nu înțeleg.
— Vreau să spun dum- 

savoastră, „ultimii" ve
ri în această atmosferă 
sja conturată, deci sobră
exigentă.
— Sigur că nu este tt- 

>r. Trebuie muncit atît 
9 mult, incit nu prea ai 
mp să te sperii. De alt- 
l, arta teatrală, vizibilă 
•icum, are în plus parti- 
ilaritatea că — fiind co- 
divă — se reduce în 
'timă instanță, sau mai 
ne zis se concluzionează 
in creația personală. Ră
ii, la urma urmei, sin- 
ir cu personajul tău. Eu, 
i actor, nu mă pot de- 
onstra decît respingînd, 
‘in ciocnire, printr-o „ne- 
țelegere" artistică, prie- 
nească, nu pot face ra- 
it cu personalitatea mea. 
rebuie să-mi realizez 
zrsonajul așa cum pot, 
im îl înțeleg, sînt un 
eșteșugar cu o alune- 
>asă materie de modelat, 
ici o ambianță, nici un 
at nu sînt valabile fără 
cusința propriilor mele 
îini.
— Personalități de mare 
estigiu afirmă categori-
II primat al regiei. Ac- 
ruf excelent ar fi acela 
ire se modelează perfect 
î intenția regizorului, 
agurul autor necontestat
spectacolului.
— Da, dar să fim a- 
nți la nuanțe. Andrei 
rrban a publicat în 
icînteia" un articol în 
ire vorbea de actor — l

B

(Urmare din pag. I)

demînatice etc. Dar pen
ii că nu există nici un 
>rc tehnic, pentru că nu 

întreprinde nimic în 
npul liber în vederea sti- 
ularii elevilor spre în- 
ăgirea meseriei nimeni 
î s-a sesizat.
Atunci cine trebuie să 
nducă efectiv și direct 
vățămîntul profesional ? 
ire trebuie să fie rolul 
misterului Invățămîntu- 
i și ce atribuții trebuie 
îndeplinească 

inistere ?
Ing. VICTOR 
rector adjunct 
ml Industriei 
ce.
Ministerul Invățămîntu- 
i cumulează acum exce- 
z de multe probleme ca- 

ar trebui lăsate (cel 
ițin o parte) în seama 
misterelor productive, 
asemenea centralizare 

nează dezvoltarea învă- 
mîntului profesional, a- 
ptarea lui din mers la 
rințele diferitelor sectoa- 
ale economiei naționale, 

•icare propunere, făcută 
ministerele economice 

re vizează îmbunătăți- 
a unor situații la o școa- 
sau la mai multe pri

ește în cel mai fericit 
z un răspuns în mini
um două luni. Doi ani 
i trecut, de pildă, pînă 

propunerea făcută de

celelalte

PANDIA, 
în Minis- 
Metalur-

2 centimetri"
interpretul regizorului. Dar 
el vorbea de colaborare ; 
cu cît actorul este mai in
teresant, cu atît regizorul 
„se ajută pe el", se ex
primă mai precis.

— Dv. sînteți un actor 
interesant ? Adică nu in
tenționez o întrebare „șoc" 
— ci pui și simplu 
vrea să știu cum vă 
ați personajele, dacă 
teți sigur de ceea ce 
ceți ?

„Hamlet", 
la Național pentru 
Eminescu. ” 
era proastă. Am continuat 
să joc — prost — de cîte- 
va ori, apoi am „fugit" la 
Teatrul „Bulandra" unde 
l-am întîlnit pe Ciulei, 
Pintilie... Și unde am acut 
marele noroc de a fi dis
tribuit în „Candida" lui

mânesc, dramaturgiei ori
ginale, de calitate. Marile 
noastre succese, în țară, 
ca și peste hotare, sînt Ca- 
ragiale și, cel mai adesea, 
autori străini, fie ei cla
sici sau moderni. Nu se 
poate impune, nu e cu 
putință o școală teatrali 
originali fără o dramatur
gie originali. Filmul tia-

,,Romeo". Intre noi 
vorba, nu vă e frică ?

— Sigur că mi-e frică. 
Este greu, îngrozitor de 
greu. Deocamdată, un 
gînd devine din ce în ce 
mai agresiv. Acela că Ro
meo n-ar fi fost niciodată 
Romeo dacă n-o întilnea 
pe Julieta, și ea niciodată 
Julieta fără Romeo. Se
cretul stă în întilnirea lor, 
în șansa unică de a 
gări. Dacă te întrebi 
s-ar fi întimplat dacă nu 
s-ar fi întîlnit, mai bine 
taci și joci piesa.

— Cum credeți că '«ți 
resoba dumneavoastră. ac
tor modera. acea*ta ?

— Deocamdată 
ti m vorbesc.

— S: fila ?
— N» ftm, ■ — 

toew. hfinm t 
ara prwrsr Dar ta 
er ai toc dep •
to dhoî —

Da, nu numai 
rîurile au cote, 
nu numai des
pre nuri se spu
ne : rîul cutare 
crește doi centi
metri. Eroul nos
tru Înfăt-Fru- 
mos crește în 
fiecare zi 
lentimetri.
9 numai o creș
tere fizică, deși 
este și fizică, ci 
este, mai degra
bă, o creștere 
a moralului, a 
încrederii în po- 
nbilitățda sale, 
încredere care 
nu mai are limi
ta, Intăt-Fru- 

m crește zilnic doi cen- 
Nmodatâ nu rta- 

L NtciodaU nu 
lnfit-Frumos este 
iftuna. Și cind te 

dețri ei a pnrr.tt-o ca 
gt nwtiert, ctel te gin- 
a a pervw mcral

— Poezia e baza tutu
ror artelor, știu în mod 
profund, definitiv, aceas
ta. Poezia — în măsura m 
care înseamnă concentra
re, univers închis. Îmi 
place să „descifrez" poe
zii. Orice rol îl studiez ca 
pe o poezie, deci ca un u- 
nivers tulburător al 
sonalității căreia trei 
să-i dau viață. L-am 
bit pe Romache din 
minețile" pentru că 
simțit a fi astfel, îl 
noșteam, îl trăiam 
structură, era adevărat.

Și mai e ceva. Consi
derați ca o pornire su
biectivă aceasta: eu simt 
că în viață, deci și-n artă, 
trăsătura fundamentală 
este cea tragică. In per
fecta fericire, în situația 
absolută simt tragedia ca
re va începe sau care o 
secondează, chiar dacă 
n-ar fi decît implacabilul 
timp. Îmi duc personajele 
pînă la această limita as
cunsă, greu sesizabilă, e- 
xagerîna conștient, de alt
fel, teatrul tot este o exa
gerare dramatică, cu ca
racter de simbol. Fierbin
țeala căutării acestui gen 
de structură, dorința de a 
organiza personajul pînă 
la limita amintită, acesta 
este criteriul meu.

Poate de aceea eu tort 
găsesc mai greu spontane
itatea, mă chinui mult 
pînă ajung la minunata ei 
eliberare. Atunci, știu că 
am găsit drumul bun.

— Toată lumea vor
bește, aspiră spre speciali
zare. Cum vedeți acest lu
cru în teatru ?

— Pledez pentru acto
rul complet. Altfel, tot 
ce-am spus despre tea
tru, cade. Ca să tran
scrii specializarea epo
cii, chiar, îți trebuie O 
ortografie extrem de pre
cisă și frumoasă, care să 
însemne o concepție. Epo
ca noastră cere actorul to
tal. cu ușurință fizică, su
plețe spirituală, farmec. In 
definitiv, întotdeauna a- 
cestea au fost necesare, azi 
mai mult, pentru că meni
rea lor este mai definită.

— Faceți parte dintr-o 
zenerație care posedă a- 
ceste însușiri ?

— Cel puțin, virtual. 
Dar ajungem iar la ve
chea problemă, atît de 
discutată, atîi de putm 
rezolvată, a folosirii talen
telor tinere.

— Dar dv. ?
— Eu am avut noroc I 

După o producție cu

iu-

Mno» <4. ear.

la unu. umt* ado., ear. 
na rpunaa oi •det, ta 
a w impuni, trernna M 
aibi talmf 0 ine* tm ca- 
ktiți: noroc, noroc, noroc Z

— încă o zicală, care ir 
fi bine să rămini o anec
dotă !

— Desigur. Pentru otto, 
ar trebui privită cu ne- 
sfîrșită seriozitate proble
ma viitorului teatrului ro-

C!
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O noua descoperire 
arheologica
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set ooncepții în

P-,

chiziționarea filmelor Monsieur 
Vetdoux, Luminile orașului, Un 
rege la New Tork. Antonioni a 
fost oare epuizat ? Numai 
D.R-C.D.F.-ul preferă L’n pumn 
de dolari filmelor lui.

Mai important ca orice este 
ea serviciul de import al 
D.R-CD.F.-ului. de care de- 
pcxit in ultană instanță calita
tea repatnriuhă nostru cinema- 
topaâc. să câ o i*tre-
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DJÎ.C.D F.-ul componența 
preferințele publicului său ? 
Arhiva Națională de nlme 
păstrează ca un document 
it, o fițuici îngălbenită de
te. un program tipărit în patru 
pagini de patronul unui mic ci
nematograf de altădată, care pe 
ultima pagină a simțit nevoia să 
improvizeze un formular în care 
îi ruga, cu politețe, pe specta
tori să-și scrie virata și profesia, 
numărul de vizionări într-o lună 
F filmele care le-au plăcut. Pro- 
pnetaru! acela de cinematograf 
de perifene resimțea în mod a- 
cut nevoia să-și cunoască amă
nunțit clientela pentru că știa că 
servind-o dt mai bine însemna 
pentru ei un beneficiu asigurat. 
D-R.QD-F.-ul n-a trăit încă a- 
cer’tă necesitate. Cînd planul 
de îne*«ări scîrțfie, și lucrul a- 
cesta ar trebui să constituie un 
semnal de alarmă că publicul a 
încetat si rină la cinema, difu- 
zerii noștri de film nu se șperie 
și introduc pe ecrane cîte un 
film de genul Comisarul X și 
cred că au înlăturat defecțiunea. 
Dar asemenea defecțiuni nu dis
par cu paleative. Aici este ne
voie de studiul atent, avizat al 
componenței publicului și de un 
repertoriu care în toate anotim
purile să se adreseze tuturor gus
turilor și nivelurilor estetice.

T. CARANFIL

a^b 19 em, deși are* JU- 
Dar brusc t tarta 
meargă bme $t-a araniat 
plove p a început sd creas
că. Niciodată n® mult, 
măodată mei puțin. In fie
care zi doi centimetri. Dar 
cum s-a întimplat totul? 
Infăt-Frurr.os terminase li
ceul ri obținuse printr-o 
rudă a maică-ri un post de 
1 000 lei la bărci. Ședea la 
bărci și elibera ustensilele 
pentru călătoriile pe lac 
ale cuplurilor de îndrăgos
tiți. Salariul era de fapt 
500. Dar el stătea și zi și 
noapte acolo. Ziua se pră
jea la soare, noaptea î^t 
răcorea arsurile. Și primea 
1 000 lei. Mama lui avuse
se pe timpuri un iubit 
care știa greaca veche. II 
avusese și basta. Nu poți 
sd-t reproșezi femeii fap
tele tinereții. Cam zărghit, 
iubitul doamnei Șvanț (a- 
cesta-i e numele de fată) 
avea o pasiune : traduceri
le. El traducea totul sau 
tn greaca veche sau din 
greaca veche. Și funded 
ta tm biet om și fwidcă 
ta totuși cuceritor In no- 
blețea tufleridui său, doam
na Șvanț l-a acceptat Ungi 
rine o bună bucată de 
vreme. Omul îi ducea 
flori, ciocolată și — lucru 
miraculos ! — la fiecare 
întilnire ti dăruia dte un 
fragment tradus din tragi
cii greci. Așa se face că în 
5 ani cit a durat aventura 
lor, doamna Șvanț a um
plut podul casei cu varian
te românești ale literatu
rii eline. A venit însă mo
mentul groaznic al despăr
țirii. Praful s-a așternut 
în straturi buboase peste 
manuscrise, podul nu mai 
constituia un obiect de a- 
tracție pentru nimeni. Cind 
s-au despărțit, cei doi și-au 
înapoiat unul altuia scriso
rile și fotografiile, numai 
traducerile — nu. Nici 
tînărul ei conviv nu i le-a 
cerut, fiindcă între timp 
medicina avansase și el 
și-a putut rezolva în
tr-o clinică avînturile 
literare ale tinereții. Să
nătos buștean, s-a făcut 
contabil, așa că abia In- 
făt-Frumos și-a mai a- 
mintit de el într-o dumini
că, suindu-se în pod după 
un polonic de lemn cu 
care doamna Șvanț, deve
nită doamna Frumos, vro
ia să orneze un perete al 
încăperii. Ce vede Infăt- 
Frumos în pod ? Hîrtie, 
hîrtie și iarăși hîrtie. Și 
praf, praf, ca pe Bărăgan. 
Se duce jos, în curte, ia o 
lopată se suie iar în pod 
și pînă la trei după amia
ză dă praful la o parte de

pe hîrtlt, îmbolnăvit de 
ideea unei posibile comon. 
Tocmai atunci doamna 
Frumos îl cheamă la masa, 
Infăt se duce și o întrea
bă într-o doară pe maică 
sa ;

— Mămițico, te rog 
să-mi spui sincer ce e cu 
claia aia de hîrtie în pod.

— Mamă, nu știu, că ? 
mult de atunci, dar cred 
că este vorba de niște tra
duceri dintr-o limbă străi
nă, făcute de cineva care 
mi-a fost apropiat.

— Cine ? întreabă răz
bunător Infăt-Frumos.

— Nu pot să-ți spun, e 
o pată pe conștiința mea.

Dar pînă scara Infăt- 
Frumos află totul, se in 
tristează de tot ce afla și, 
toarte obosit, a doua zi de 
dimineață iși urmează dru
mul Iui te bărci, însoțit de 
un geamantan de hîrtii 
luate dtn pod ca sd le cer
ceteze, fiitdei nu crt a 
ci sfert traduceri ci i ri- 
sori compromițătoare pen
tru metcă-aa. Și așa îl gă
sește toamna. cercetind 
ftU cu fiU, obosind ingre- 
zstor. dar din ce în ce mai 
rjrizitor, căci imaginea 
mamei sale din vremea ti
nereții devenea tot mai 
luminoasă, mai nepătată. 
Totul decurgea normal. 
Dar intr-o zi de început 
de septembrie se nimeri pe 
la bărci un domn erudit, 
care țezu o clipă Ungă mi
cuțul nostru erou. Și răs
foind din plictiseală foile 
îngălbenite de treme ce 
aminteau marea iubire a 
doamnei Șvanț, onorabilul 
domn exclamă :

— Ale cui sînt 9
— Ale mele, îngână 

plictisit Infăt-Frumos.
Ce a urmat, e simplu de 

imaginat. Infăt-Frumos a 
început să-și publice po
dul. Infăt-Frumos a deve
nit traducător nr. 1. Infăt- 
Frumos știe limba greacă 
de la mama de acasă. Ast
fel omul nostru de cultu
ră Infăt-Fntmos umple 
rafturile bibliotecilor cu 
echivalențele sale moșteni
te și crește în fiecare zi 
cu doi centimetri. Infăt s-a 
infatuat. Nasul lui flutură 
ca un stindard pe deasu
pra culturii noastre. Ochii 
lui se uită în orbitele goa
le ale lui Homer cel orb. 
Infăt-Frumos își umple 
pieptul și sar așchii din aer 
cînd scoate o vorbă. Dom
nul Infăt vehiculează idei. 
De două ori pe en șe duce 
în pod ri face muncă ți- 
zică dezgropând cu lopata 
manuscrisele unui maniac 
sărman. Și crește Infăt cu 
doi centimetri, zilnic cu 
doi centimetri, incit capul 
pare bumburușul din vit- 
ful floretei, atît e de mic. 
Dar iată că podul casei 
părintești a pățit-o. Infăt- 
Frumos a neglijat să repa
re tinicheaua de pe aco
periș și a căzut ploaia di
rect pe praf și pe manus
crise și marele nostru om 
de cultură a fost văzut ieri 
dimineață debordînd de o 
energie epileptică și năvă
lind asupra nămolului în 
care zăceau manuscrisele. 
Nu mai era nimic de fă
cut. Literă cu literă se 
șterseseră manuscrisele și 
Infăt-Frumos a stat ce-a 
stat întins pe hurtă în pod 
să mai aleagă ceva, spre 
gloria numelui său, și n-n 
mai putut alege nimic și 
atunci s-a ridicat în picioa
re plîngînd și urlînd a
țîșnit prin acoperiș și 
doamna Frumos, bătrina 
doamnă Frumos, a chemai 
cîțiva specialiști să ancore
ze pe bietul Infăt-Frumos 
ca paratrăznet al casei pă
rintești, la sfîrșitul prodi
gioasei sale cariere. Și as
tăzi el crește în fiecare zi 
cu doi centimetri, dar cu o 
explicație în sfîrșit, fireas
că : paratrăznetele înalte 
sînt foarte necesare.

ADRIAN PAUNESCU

PROFESIONALĂ
ministerul nostru de a se 
introduce în programa de 
învățămînt specialitățile 
„automatizare" și „termo- 
tehnică" să fie, în sfîrșit, 
aprobată de Ministerul In- 
vățămîntului. In multe ca
zuri însă avizul favorabil 
al Ministerului Invățămîn- 
tului se obține după ce 
măsura propusă nu mai 
are nici un efect. Exage
rarea acestei concentrări 
este una din deficiențele 
fundamentale ale organi
zării învățămîntului pro
fesional. Aș mai da un e- 
xemplu, fără importanță 
la prima vedere, dar care 
oferă imaginea concretă a 
stilului de muncă, greoi, 
birocratic, 
sistemul 
profesional

greoi, 
care există în 
învățămîntului 

r_______  — numirea
cadrelor didactice. în fie
care an, Ministerul învă-

COSTIN MORĂRES- 
CU, directorul Grupului 
școlar „Vulcan".

țămîntului trimite în acest 
scop la ministerele de re
sort o 
tabele 
ficate. 
școli.

adresă însoțită de 
întotdeauna modi- 
Noi le trimitem la 

v___ Acestea trebuie să
ia avizul organelor locale 
și apoi înaintează tabelele 
la ministerul de resort 
care le analizează și le tri
mite cu scrisoare semnată 
de ministru din nou la Mi
nisterul Învățămîntului. 
Acesta emite un ordin și-l 
trimite înapoi la ministe
rul de resort. Ministerul 
de resort, care deține toa
te actele cadrelor didac
tice, întocmește decizii in
dividuale și le transmite, 
în sfîrșit, la școli. Acest 
ciclu, cu toată formularis- 
tica și birocrația presupu
să, trebuie să fie parcurs 
indiferent dacă e vorba de 
100 de cadre didactice

sau de unul singur. îmi 
exprim părerea că Minis
terul Învățămîntului tre
buie să fie un for coor
donator în învățămîntul 
profesional și tehnic, dar 
aceasta să nu se transfor
me în tutelă măruntă pro
fund dăunătoare, ci să fie 
o coordonare de principiu.

Programa și ma
nualele școlare

• Cînd se ca realiza 
sincronizarea diferitelor 
obiecte ce se predau ?

• Programe analitice u- 
niforme sau diferențiate 
pe meserii ?

• Autorii de manuale 
— profesori în școlile pro
fesionale /

Ing. DUMITRU CRĂ
CIUN, profesor la Grupul 
școlar minier din Petro
șani.

„Nu se asigură o corela
re a diferitelor programe 
ceea ce afectează conținu
tul învățămîntului profe
sional.

Dacă s-a acceptat, în 
sfîrșit, ideea ca profesorii 
din diferite școli să întoc
mească programe, ceea ce 
este foarte bine, nu înțe
leg de ce se menține prac
tica elaborării programelor 
separat, pentru fiecare 
materie. Asistăm în conti
nuare la situația nefireas
că în care un colectiv de 
la un obiect nu știe ce 
face un alt colectiv, iar în 
final nu se vede practic 
că există cineva care să le 
coreleze, să le sincronize
ze pe toate"»

„Am impresia că se cau
tă a se introduce cu tot 
dinadinsul prea multă teo
rie în conținutul progra
melor. Fără îndoială, nu 
trebuie pierdută din vedere 
cuprinderea a ceea ce e 
nou și util, dar să nu exa
gerăm. Să dăm viitorilor 
muncitori numai acele cu
noștințe care știm că le 
vor fi cu adevărat necesa
re. Problema prezintă și 
un alt aspect. Programa 
de desen tehnic e acum 
una și aceeași pentru toa
te meseriile. Or, aici ar 
trebui făcută o departaja
re. Una este desenul pen
tru meseria de matrițer și 
alta pentru forjor sau tur
nător. La programa de 
matematică, de asemenea, 
nu se face nici o deosebi
re pe meserii, considerîn- 
du-se greșit că același vo
lum de cunoștințe trebuie 
să-1 primească toți elevii".

ION HUREZEAN, di
rector adjunct al Grupului 
școlar „Vulcan",

„Sînt foarte puține ma
nuale al căror conținut 
este într-o strînsă legătu
ră cu ceea ce se face în 
întreprinderi. După păre
rea mea, manualul viito
rului muncitor trebuie să 
fie ca și abecedarul. Cel 
puțin 25 la sută din cu
prins să fie ocupat de de
sene. schițe în minimum 
două culori. Apoi, Editu
ra Didactică și Pedagogi
că. Ministerul Învățămîn
tului să manifeste o mai 
mare atenție în selecționa
rea autorilor. în prezent 
multe manuale se redac
tează de către cadre care 
nu au nici o legătură cu 
învățămîntul, în general, 
și cu învățămîntul profe
sional în special. Oameni 
care nu predau șî care, 
în consecință, nu cunosc 
problemele reale ale ele
vului de școală profesio
nală. Practica de a fi date 
manuale spre consultare 
în școli, înainte de apari
ție, e bună în esență, dar 
se face superficial ca o 
simplă obligație de servi
ciu de care nu de puține 
ori se caută a se scăpa cît 
mai repede".

Prin urmare, eforturile 
Ministerului Învățămîntu
lui și ministerelor de re
sort pentru întocmirea 
programelor și planurilor 
de învățămînt nu dau încă 
rezultatele scontate, deși 
s-au organizat în ultimii 
ani numeroase consultări, 
s-au antrenat la alcătuirea 
acestora multe cadre di
dactice, specialiști din 
producție, oameni cu ex
periență îndelungată în 
învățămîntul profesional. 
După cum se vede, ele 
suscită și la ora actuală 
ample discuții, păreri din
tre cele mai diferite și 
controversate.

Un domeniu cu ve
chi lacune: instru

irea practică
Este un fapt pozitiv că 

în sistemul organizării în- 
vățămîntului profesional 
și tehnic s-a pus, de la 
bun început, un accent 
deosebit pe instruirea și 
căpătarea de către elevi a 
unor deprinderi practice. 
Principial, practicii îi

este astfel destinat mai 
mult de 50 la sută din 
timpul de școlarizare. Dar 
se rezolvă numai prin a- 
ceasta deprinderea mese
riei în procesul de muncă 
efectiv ? Categoric nu 1 
ne-au spus cadrele didac
tice cu care am discutat. 
Poate că nu este atît de 
important cit timp alocăm 
acestui lucru, ci mai ales 
cum folosim acest timp, 
ce eficacitate are un ase
menea procent. Și această 
eficacitate e strîns legată 
de condițiile ce i se ofe
ră elevului pentru instrui
rea practică în fiecare u- 
zină, fabrică, șantier.

De-a lungul anilor s-au 
încercat numeroase soluții 
la care interlocutorii noș
tri s-au referit pe larg.

— Se vorbește mult, ne 
spunea tov. MIRCEA RE- 
CEANU, directorul Școlii 
profesionale de pe lîngă 
Uzina de mașini electrice, 
despre instruirea făcu
tă pe lîngă muncitori. 
S-au încheiat chiar con
tracte între elev și mun
citor în vederea acestui 
scop. Ce se întîmplă în 
fapt ? In primul rînd, e- 
levul vine zi de zi într-un

schimb și muncitorul care 
trebuie să-1 instruiască lu
crează în trei schimbun. 
De aici reiese că, timp 
de cel puțin două săptă- 
mîni, elevul și muncitorul 
său nici măcar nu se văd 
la față. în al doilea rînd. 
chiar în cazurile cînd 
muncitorul și elevul școlii 
profesionale lucrează în a- 
celași schimb, în foarte 
puține din cazuri este po
sibil ca primul să-i încre
dințeze mașina, agregatul 
respectiv. Trebuie să se 
pornească în viitor de la 
principiul ca viitorul 
strungar să facă instruirea 
practică pe strung și nu 
Ungă el, privind; cel care 
va deveni sudor să aibă 
aparat de sudură ș.a.m.d.

★
Am redat cîteva din pă

rerile cadrelor didactice și 
ale altor specialiști care 
au răspuns la ancheta 
noastră. Multe din ele s-au 
spus și cu alte prilejuri. 
Intenționăm să reluăm 
discuția la care invităm să 
participe cadre didactice 
din învățămîntul profesio
nal, ingineri și specialiști 
din întreprinderi, ministere 
și alte instituții.
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pe „șantierele primăverii"
CÎTEVA RĂSPUNSURI 

LA ÎNTREBAREA :

In ce stadiu 
vă aflați 

eu îndeplinirea 
angajamentelor î

se lucrează tot anul!
Cîteva file din ceea ce s-ar putea numi 

un bilanț. S-ar putea, fiindcă, oricît s-ar 
strădui reporterul să ofere o imagine de 
sinteză „la zi", realitatea este întot
deauna mai harnică decît el. S-ar putea, 
fiindcă cele cîteva fragmente, inevitabil 
izolate, nu pot da o impresie asupra 
imaginii de ansamblu. Iar cifrele de 
ansamblu, la rîndul lor, nu relevă fru
musețea atîtor amănunte. Și totuși...

PĂDURILE
VÎRSTA NOASTRĂ

Cununi de aur verde pe frun
țile pleșuve ale munților. Sem
nătura cîtor mii de tineri ar tre
bui s-o poarte certificatele voas
tre de naștere ? An de an, mii și 
mii de tineri, vă dedică vouă, 
prinosul dragostei de muncă, al 
hărniciei și entuziasmului lor.

La comitetul regional Cluj al 
U.T.C. au sosit de curînd cîteva 
scrisori. Sînt scrisori de mulțu
mire pentru contribuția adusă 
dc tinerii din această regiune în 
acțiunile de refacere a fondului 
forestier. „Din constatările făcu
te de organele noastre, se spune 
într-unul din mesaje, a reieșitei 
organele și organizațiile de tine
ret din cuprinsul regiunii Cluj, 
și-au adus o prețioasă contribu
ție la realizarea planului de re
facere a pădurilor. Remarcăm, pe 
această cale, activitatea frumoa
să../' Și urmează numele mai 
multor comitete raionale și or
ganizații U.T.C. care s-au distins 
în mod deosebit.

— Participarea tineretului la 
lucrările din sectorul forestier 
este cît se poate de bineve
nită, ne spune tovarășul IO AN 
SĂRĂCUȚ, de la Direcția regio
nală Cluj a economiei forestiere, 
în această perioada avem mai 
mare nevoie de brațe de muncă, 
dat fiind volumul însemnat de 
lucrări care trebuie executat.

— Tinerii reușesc să suplinea
scă forța de muncă calificată ?

— Atunci cînd reușim și noi, 
ca anul acesta, să asigurăm asis
tența tehnică corespunzătoare. In 
acest an, tehnicienii și pădurarii 
noștri au însoțit peste tot grupu
rile de tineri sosite în munți, la 
chemarea organizațiilor U.T.C.

— în ce raioane considerați că 
s-au obținut rezultate mai bune ?

— Ample acțiuni în domeniul 
forestier (atît la plantarea puie- 
ților, cît și la întreținerea noilor 
parchete) s-au obținut în raioa
nele Cîmpeni și Năsăud. Aici au 
existat șantiere permanente ale 
tineretului pe care aceștia au e-

xecutat majoritatea lucrărilor 
necesare.

— Valoarea acestei contribu
ții ?

— în semestul I valoarea lu
crărilor efectuate de tineri se ri
dică la aproape 200 000 de lei.

Ni se spune însă că bilanțul 
este incomplet. Fiindcă în acea
stă vară, din inițiativa comitetu
lui regional al U.T.C., au funcțio
nat în cuprinsul regiunii șase ta
bere de muncă patriotică ale e- 
levilor. Alături de elevi, tineri 
din comunele și orașele apropiate 
șantierelor forestiere au partici
pat în permanență la numeroase 
acțiuni de muncă patriotică. Ast-

fel, în întreaga regiune, pe 175 
hectare tinerii au semnat certifi
catul de naștere al unor noi pă
duri. Pădurile din preajma co
munelor și-au mărit și ele supra
fața cu încă 61 hectare ; pe 220 
hectare de plantații tinere s-au 
combătut dăunătorii, iar în 159 
hectare plantații s-au executat o- 
perații de descopleșiri. §i aceas- 
te acțiuni continuă. Participînd 
la acțiunile de refacere a patri
moniului forestier, tinerii își fac 
un titlu de mîndrie din a ști că 
prin entuziasmul lor au semnat 
certificatul de naștere al celor 
mai tinere păduri din Carpați.

Vreme de șase ore, ne scrie 
un corespondent voluntar, 
străzile Șimleului au fost a- 
nimate de grupuri de tineri 
care se opreau pe rînd la 
fiecare casă.

— Bună ziua. Bucuroși 
de oaspeți T

Dar oaspeții erau mai mult 
din cei cărora le stă bine cu

o Întrebare

UN
$/

RĂSPUNS
Lucrul pentru care 
se rezolva încă de

drumul, 
veniseră 
la poarta : un obiect de me
tal vechi, un drag de fier 
ruginit. ..ia vedeți, la orice 
gospodărie există cite ceva 
rătăcit și nefolositori*, „vă 
ajutăm și noi să cântați*. Și 
așa, cu vorba bună și eu în
țelegere reciprocă, intr-o 
singură zi au fost strinse nu 
mai puțin de 13 tone metaL 
Toate cu ajutorul unei în
trebări la care omenia te în
deamnă să răspunzi întot
deauna :

Bucuroși. Poftiți la noi !

De la bun început, tovarășul ION 
NEAMTU. prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Ploiești al U.T.C., 
ne-a spus :

— Consider că o bună parte din 
succesele noastre se datoresc orga
nizării atente a activității pe șanti
erele de muncă voluntar-patriotică. 
o cunoaștere precisă a o- 
biectivelor de atacat. Dar ele 
se datoresc, în aceeași măsu
ră. și caracterului educativ, 
care s-a împletit permanent 
cu munca propriu-zisă.

— Cîteva exemple ?
— La parcul Bucov, de pil

dă. au fost organizate ac
țiuni de înfrumusețare, la 
care au participat cîte 250 de 
tineri de la școala de . con-
ducători-auto Bucov. Tinerii au ie
șit cu drapele, cîntînd. Printre ei, 
se aflau și cîtiva soliști instrumen
tiști care au însoțit brigăzile de 
muncă voluntar-patriotică. După 
lucru, s-au format ad-hoc două e- 
chipe de fotbal. Munca și recreația 
s-au completat firesc.

O altă acțiune asemănătoare s-a 
desfășurat 
neri de

va. Cooperația meșteșugărească șl 
^lxe întreprinderi, au venit să 
menajeze spații verzi și alei 
noua facultate de petrol, care 
va deschide porțile la Ploiești
toamnă. Au muncit cu pasiune. Ca
mioanele încărcate cu pămînt, 
brazde și flori, au fost descărcate.

a- 
la 
îsi 
in

— Mi-ați vorbit despre două ac
țiuni recente. In ce măsură se lea
gă ele de noțiunea de „continuita
te*, de tradiție chiar ?

— Aceste acțiuni educative, le
gate de activitatea muncii volun- 
tar-patriotice, sînt, de fapt, conti
nuarea unei serii întregi de activi

tăți organizate de noi cu ti
nerii orașelor și satelor apar
ținătoare Ploieștiului. Ast
fel, am avut acțiuni la care 
au participat cîte 2 500—3 000 
de tineri la obiective ca în
frumusețarea cartierelor o- 
rașului, a parcurilor,, solare
lor, a șoselelor pe îtiherarii 
ca Ploiești — Tîrgoviște, 
Ploiești — București etc.

Fără îndoială, participarea lor 
numeroasă se datorește în bună 
măsură și faptului că munca este 
îmbinată cu acțiunile educative, că 
datorită preocupării, pe care va 
trebui s-o sporim și mai mult, ac
țiunile de muncă patriotică se des
fășoară într-un cadru tineresc, a- 
tractiv, pe care-1 dau cintecele, ve
selia și voia bună, prezențe stator
nice pe aceste șantiere.

PENTRll
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la
tot recent. Sute de ti- 
Electrometal, Decorați-

și aleile au prins viață. înainte de 
începerea lucrărilor, tinerilor li s-a 
vorbit însă despre obiectivul la ca
re lucrează și care va face ca Plo- 
ieștiul să devină cel mai tînăr cen
tru universitar al tării.

La sfîrșitul acțiunii, participanții 
au fost invitați la Clubul „23 Au
gust", unde comitetul orășenesc 
U.T.C. pregătise un concurs „Cine 
știe, cîștigă" și o invitație la dans.

I
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TOVARĂȘE GHID, OPREȘTE PUȚIN I
Brașovul — renumitul o- 

raș turistic din inima Car- 
paților — adaugă în fiecare 
an valențe noi frumuseților 
sale. în dezvoltarea pe a- 
cest plan a orașului, tinerii 
formează un detașament 
dintre cele mai entuziaste. 
Ei au declarat Brașovul — 
șantier cu orar permanent 
al muncii voluntare-patrio- 
tice. Interviul nostru cu to
varășul MIHA1 BRATU, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc al U.T.C., se des
fășoară tocmai pe această 
idee. La întrebarea : unde 
și la ce se lucrează în pre
zent, interlocutorul nostru 
răspunde printr-o incitație.

Poposim pe valea Timi
șului, la punctul turistic 
..Dimbul morn*. Aici, 100 
de tineri, organizați in bri
găzi și echipe, dau ultimele 
lovituri de tirnăcop la ștran
dul tineretului, un ștrand 
modern de dimensiuni o-

într-un pei-limpice, situat 
saj minunat.

— De o lună de zile se 
lucrează la acest obiectiv, 
spune tovarășul Bratu. în 
fiecare zi au fost mobili
zați aici, conform unui gra
fic, 80—100 de tineri, în
deosebi de la Uzina nr. 2 
și Întreprinderea de unelte 
și scule. El va fi gata îna
inte de 23 August și în
treaga construcție, cu toate 
amenajările aferente, se fa
ce prin munca voluntar-pa- 
triotică a tinerilor.

De aici, urmînd itinera- 
riul invitației, vizităm șan
tierul terenului sportiv Bar
tolomeu, care, peste puțin 
timp, își 
file.

— Cel 
lum de
fectuat pe acest fantier de 
către studenți. Am antrenat

va deschide por-

mai important vo- 
lucrări a fost e-

aici timp de 20 de zile pe 
timpul vacanței, peste 1 200 
de tineri de la Institutul po
litehnic și pedagogic.

Al treilea șantier a fost 
deschis chiar sub Tîmpa.

— Va fi, spune visător 
interlocutorul nostru, un loc 
de odihnă și cultură, la um
bra castanilor seculari. El 
va cuprinde o cofetărie cu 
terase, un ring pentru dans 
care va servi și ca schelă 
pentru teatrul în aer liber, 
și un teren de baschet. Și 
aici lucrează în timpul li
ber brigăzi permanente de 
tineri din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

— Ce lucrări ați predat 
deja anul acesta spre re- 
cepționare r1

— Mai importante sînt 
cele de la complexul de a- 
grement „Noua“. Aici am 
deschis, imediat după în
ceperea vacanței, tabere cu 
elevi în două serii. în 
partea opusă a orașului,

brigăzile de muncă patrioti
că au reparat, retaluzat și 
curățat drumul care duce 
spre Poiana, prin Warthe, 
pe o lungime de 13 kilome
tri. Tinerii din orașul 
Săcele, care aparțin de noi 
și în special cei de la Uzi
na „Electroprecizie“, și-au 
construit un ștrand la care 
au lucrat circa 500 de ore, 
iar în prezent participă la 
amenajarea unui drum tu
ristic spre cabana Rentea.

— Care considerați că 
sînt principalele forme ale 
muncii practice a Comitetu
lui orășenesc Brașov al 
U.T.C. pentru mobilizarea 
tinedlor la aceste acțiuni e- 
ducative, de folos obștesc. ?

— Consider esențial fap
tul că noi ne-am propus 
niște obiective într-adevăr 
grele, dar concrete și in
teresante. Construcțiile de 
ștranduri, terenuri sportive, 
locuri de agrement etc. sînt, 
prin natura lor, legate de

deactivitatea tineretului, 
pasiunea sa. Obiectivele 
amintite mai sus sînt date 
în primire tinerilor din anu
mite întreprinderi și institu
ții și ei răspund de întrea
ga lucrare, de la începerea 
pînă la finisarea ei. Ștran
dul și bazele respective ră- 
mîn, în continuare apoi, sub 
patronaful tinerilor și min- 
dria că toate acestea au fost 
făcute de ei, că le aparțin, 
este cit se poate de justifi
cată.

In timp ce tovarășul prim- 
secretar ne oferea asemenea 
detalii, continuam călătoria 
noastră imaginară în orașul 
de la poalele Tîmpei. Și, 
descoperind noi valențe ale 
frumuseții sale, asemenea 
oricărui turist, nu ne pu
team reține admirația pen
tru hărnicia tinerilor săi 
gospodari.

— Tovarășe ghid, oprește 
puțin l

SI DE-AICI. MAI DEPARTE
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Un grup de tineri 
de la Uzina meca
nică din Galați, 
pornesc, după o zi 
de muncă, spre 
strada Mazepa. To
varășul Petrica Sava, 
secretarul organiza
ției de bază U.T.C., 
a primit sarcina să 
mobilizeze tinerii la 
o acțiune de muncă 
voluntar patriotică. 
I-a mobilizat și a- 
cum în fruntea lor 
merge încredințat 
că avîntul tinerilor 
va fi din plin ma

terializat. Au ajuns în strada susnumită. Dar ei nu 
știu ce să facă, ce anume obiectiv să atace. Aș
teaptă un sfert de ceas, o jumătate de ceas, o oră 
și tot degeaba. Tinerii, după 8 ore de producție, 
văzînd că pierd timpul fără rost, îl iau la rost pe 
secretar.

— Ce facem, Sava, ne-ai adus aici să stăm cu 
brațele încrucișate și să privim la ele ?

— Ce sînt eu de vină ? — răspunde acesta. 
Trebuia să vină cineva de la comitetul orășenesc 
al U.T.C. să ne spună ce avem de făcut. Să mai 
așteptăm. Poate vine...

Și tinerii așteaptă în continuare. Peste cîtva 
timp trece o bătrînă pe lîngă ei. Se oprește. îi 
vede abătuți. Dă din cap și-i întreabă :

— Ce faceți băieți, dați cu pietre-n baltă ?
— Dăm în Dunăre, mătușă. De ciudă.
Și într-adevăr au continuat să arunce cu pietre 

încă o oră. Tovarășul NICOLAE MARINESCU, 
secretar al comitetului orășenesc al U.T.C., omul 
așteptat, tot nu a apărut. Cînd se lăsase seara, 
tinerii au plecat spre casele lor. Cum ? Dezamă
giți ar fi prea puțin de spus.

Totuși, la comitetul orășenesc U.T.C. se susține 
că tovarășul Nicolae Marinescu a fost la locul in
dicat. Oare să nu fi reușit să se întâlnească în 
timp de două ore pe cei 500 de metri ai străzii 
Mazepa ? Ori s-a rătăcit între blocuri ?

Desigur, pentru biroul comitetului orășenesc, to
varășul Marinescu a găsit destule explicații. Dar 
pentru tineri ? Tare mult am dori să fim de față 
cînd le vor cere, tovarășe secretar.

MMI MMM MM Mi MMI MM MM
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Multe alte cifre și fapte s-ar putea adău
ga aici, întregind tabloul dinamic, al rea
lizărilor prin care tinerii din întreaga țară 
continuă să îmbogățească cu noi strălu
ciri frumoasa tradiție a muncii voluntar- 
patriotice. Detalii cu semnificații multiple, 
în acest context ; participarea a peste 8 000 
de studenți din întreaga țară la executa
rea lucrărilor din campania de vară, în 
unitățile agricole socialiste. S-ar cuveni de- 
asemenea citate și numele altor comitete 
raionale, orășenești și regionale ale U.T.C., 
care, făcînd din organizarea acestor ac
țiuni o preocupare permanentă, au reușit 
să antreneze mase largi de tineri la reali
zarea unor importante obiective, îndepli- 
nîndu-și și chiar depășindu-și ritmic anga
jamentele luate în această privință.

Dar tabloul n-ar fi pe dc-a-ntregul veri
dic, dacă în această retrospectivă n-am 
lăsa reflectorul să stăruie și asupra unor 
detalii mai puțin reușite, mai puțin lăuda
bile. Fiindcă, nu întotdeauna, și nu peste 
tot lucrurile stau ca mai sus. Cititorii își 
amintesc, desigur, că relatînd despre acțiu
nile din diverse regiuni și raioane, reporte
rii. au sesizat nu o dată deficiențe și lip
suri, cauzele și consecințele lor. Cu riscul 
că ne vom repeta, sîntem datori să subli
niem ea. în organizarea și desfășurarea ac
țiunilor de muncă voluntar-patriotică ase
menea neajunsuri mai persistă.

Persistă, încă, în munca unor organe și 
Organizații U.T.C., cu toate consecințele

negative pe care le are asupra enturias- ț 
mului și elanului tinerilor, practica de a 
iniția activități fără a avea conturate obiec
tive clare, mobilizatoare. Sînt unele comi
tete preocupate nu atit de eficiența edu
cativă și practică a acțiunilor, de concreti
zarea în lucruri de valoare și utile a efor
turilor pe care tinerii le dăruiesc în timpul 
lor liber, ci mai mult de numărul acțiuni
lor, de numărul orelor pe care le rapor
tează. j

Nu ilustrează oare tocmai o asemenea 
mentalitate faptul că elevii liceului din Pe
troșani, de pildă, în cadrul mai multor ac
țiuni de muncă patriotică au fost puși sâ 
facă curățenie în fața blocurilor din cartie
rul Aeroport, treabă care privea simțul gos
podăresc al locatarilor, că, așa cum ne sena 
cititorii, în multe cazuri, în București, 
Galați, și în alte legiuni sute de tineri che
mați la munca patriotică sînt puși în si
tuația de a fi pierdut timpul fie din cauza 
proastei organizări a acțiunii, a lipsei unel
telor și uneori chiar a organizatorilor ?

Necunoscînd posibilitățile și cerințele reale 
sau tot atît de posibil, din dorința de a se 
mîndri cu „succese" răsunătoare, unele co
mitete regionale, raionale și orășenești și-au 
stabilit angajamente minime, ușor realiza
bile, care au și fost de altfel realizate. Tn 
ceea ce privește plantările de pomi repede 
crescători, organizațiile U.T.C. din regiunile i 
Mureș-Autonomă Maghiară și Brașov, de 
pildă, în numai 6 luni și-au realizat anga- I 

jimmtul pe întregul an, în proporție de l 
373.47 ț: respectiv 437 la sută ! Și-au înde
plinit angajamentele anuale la împăduriri, 
curățirea pășunilor și finețelor naturale și 
organizațiile U.T.C din regiunile Hune
doara, București, Galați, Iași și altele, deși 
în aceste regiuni mai sînt numeroase lu
crări de efectuat care solicită fi oferă posi
bilități ca tinerii să-și aducă o contribuție 
sporită.

Alteori, obiective mportante, valoroase, 

larizate corespunzător, nu sînt făcute cu
noscute organizațiilor, tinerilor. Eforturile 
pe care ar putea și ar trebui să le depună 
în această direcție unele organe și orga
nizații U.T.C și ie irosesc în inițierea a tot 
felul de analize, în întocmirea de situații 
și statistici, de numeroase planuri, a căror 
realizare, zpoi, nu le mai preocupă.

Rezultatele mai puțin satisfăcătoare pe 
care le prezintă bilanțul unor comitete re
gionale, ca și raionale, sînt o consecință 
și a faptului că în organizarea și desfășu
rarea acțiunilor de muncă patriotică, iniția
tiva nu aparține decît într-o mică măsură 
organizațiilor de bază U.T.C Acțiunile 
sînt inițiate, în general, de către comitetele 
raionale și orășenești, care comunică orga
nizațiilor de bază doar cîți tineri trebuie 
să mobilizeze într-un loc sau altul. Este de 
la sine înțeles că tocmai aceasta limitează 
participarea tinerilor la acțiunile intreprin- | 

te, face ca munca voluntar-patriotică să nu 
aibă continuitate.

Cu toate succesele obținute în această 
privință, mai ales în acțiunile premergă
toare „Zilei tineretului", numeroase organe 
și organizații U.T.C. manifestă încă insufi
cientă preocupare pentru conținutul educa
tiv al acțiunilor de muncă patriotică ; cân
tecul și veselia nu-și găsesc încă locul cu
venit în programul acestor activități spe
cifice tinereții. Și asta fiindcă organele 
U.T.C. acordă puțină atenție pregătirii 
acestor acțiuni, le inițiază în pripă, nu con
sultă tinerii, nu-i antrenează la organizarea 
și pregătirea lor.

Slabă preocupare vădesc unele comitete 
U.T.C. pentru folosirea diverselor mijloace, 
inclusiv materiale, ce le stau la îndemînă 
în vederea stimulării tinerilor și evidenție
rii fruntașilor. Aparate de radio, televi
zoare, picup-uri, echipament cuitural-spor- 
tiv destinate organizațiilor și tinerilor care 
s-au evidențiat în activitatea voluntar-pa
triotică de anul trecut, în cazul regiunii 
Hunedoara și Galați, se află și în prezent 
în sediile unor comitete raionale și orășe
nești.

Pînă la sfîrșitul anului mai sînt încă pa
tru luni bune. Rezultatele obținute în pri
mul semestru, superioare anilor precedents 
dovedesc că există toate condițiile ca orga
nizațiile U.T.C. să-și îndeplinească angaja
mentele luate. Birourile comitetelor regio

nale, raionale și orășenești ale U.T.C. își 
cunosc bine sarcinile și atribuțiile ce le re
vin în organizarea acestei activități și au, în 
majoritatea lor, suficientă experiență poziti
vă dobîndită în acțiunile de pînă acum. Este 
de datoria lor însă să întreprindă o mai 
largă mobilizare a forțelor, să valorifice din 
plin învățămintele pe care le oferă bilan
țul primului semestru și să ia toate măsu
rile pentru intensificarea activității volun- 
tar-patriotice. Ca și în alte domenii, și aici 
organele și organizațiile U.T.C. trebuie să 
pornească de la ideea, pe care realitatea o 
impune cu argumente elocvente, că tinerii 
participă cu plăcere, cu însuflețire și-și dau 
întreaga valoare a entuziasmului și hărni
ciei, în acele acțiuni care sînt bine și ju
dicios pregătite, care le permit să-și vadă 
roadele eforturilor depuse, care sînt prin 
întreaga desfășurare rezultat al propriei lo' 
inițiative. Este de datoria tuturor organe
lor și organizațiilor U.T.C. să propună ti
nerilor obiective precise, mobilizatoare, să 
îmbunătățească colaborarea cu factorii che
mați să acorde asistența tehnică a diverse
lor lucrări, să desfășoare o muncă educa
tivă care să întrețină permanent în rîndul 
tinerilor dorința de a-și aduce contribuția 
la realizarea lor. Cu deosebire, eforturile 
vor trebui îndreptate spre mobilizarea ti
nerilor pe șantierele obiectivelor social- 
culturale, la terminarea construcțiilor șco
lare, precum și la lucrările de amenajare a

terenurilor și bazelor sportive necesare 
I desfășurării unei importante activități care, 

precum se știe, intră în atribuțiile directe 
ale organizației de tineret.

Cu cea mai mare grijă vor trebui să se 
t ocupe comitetele regionale, raionale și oră

șenești ale U.T.C. de asigurarea tuturor 
l condițiilor pentru buna desfășurare a ac- 
| țiunii de sprijinire a campaniei de toamnă 

la care vor fi antrenați aproape 17 000 de 
elevi.

Fără îndoială, în impulsionarea activită- 
' ții voluntar-patriotice, în mobilizarea unui 
I și mai mare număr de tineri lă acțiunile 

inițiate, organizațiile U.T.C. vor găsi spri- 
: jin prețios în măsurile adoptate de Comi

tetul Central privind munca voluntar-pa
triotică, pe care vor trebui să le popu
larizeze larg în masa tinerilor. Instituirea 
drapelului de organizație raională sau oră
șenească fruntașă, a fanionului de organiza
ție de bază fruntașă, precum și a insignei 
de „Fruntaș în activitatea voluntar-patrio
tică" va stimula participarea unui număr 
și mai mare de tineri, va determina ob
ținerea unor rezultate și mai frumoase. 
Este o mîndrie deosebită pentru fiecare or
ganizație, pentru fiecare tînăr în parte, să 
devină purtător al unor asemenea însemne 
de cinste.
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In condițiile unei agriculturi intensive, moderne, oamenii, șl îndeosebi 
tinerii, trebuie să aibă un orizont larg de cunoștințe, care să 
le dea posibilitatea să aplice prompt și fără eroare cuceririle 

științei în practica lor de fiecare zi. Incubația, insămînțările artificiale, 
serele, irigațiile n-au însemnat și nu înseamnă numai formarea unei 
baze materiale întemeiată pe o anumită tehnică,.-!, poate in aceeași mă
sură, și etape psihologice străbătute de oamenii care folosesc aceste 
mijloace.

în cuprinsul posibilităților propagandistice, învățămintnl agrozoo
tehnic, ciclul de aprofundare a cunoștințelor, formele școlarizării de 
masă în general, alcătuiesc principala cale sistematică de pătrundere 
a noutăților profesionale în rindul țăranilor cooperatori și al muncitori
lor din unitățile agricole de stat. Rezultatele acestui proces de instruire 
s-an concretizat, în final, în producțiile realizate.

Invățămintul agrozootehnic s-a dovedit, deci, pini acum. otiL Totași. 
urmărind cu atenție desfășurarea și efectele sale io perspectivă, 
numeroși lectori și cursanți au ajuns la concluzia că sint absolut 
necesare îmbunătățiri substanțiale, atit in formă ăt șt io rzoțiot. 
Pornind de la aceste păreri, am organizat la mai multe regiuni și 
îndeosebi in Dobrogea o largă ancheta. Opiniile, sugestiile culese Ir io 
prezentat recent Ia o masă rotundă pe care am organizat-o la 
Constanța. Participant! : ing. Gbeorgbe Anghel șeful secției agrare a 
Comitetului regional Dobrogea al f.CA, Ion Popescu, pnm secretar 
al Comitetului regional Dobrogea al V.TX_ ing. Octaviaa 1 amăra, 
directorul Trustului gospodăriilor agricole de stal. Ion Fsdirtora vice
președinte al Uniunii regionale a cooperativelor agricole de gretirtio 
și Adolf Ionesco, șeful serviciului de invălămint și propogaadă dm 
cadrul Consiliului agricol regional Dobrogea.

Supunind dezbaterii propunerile amintite, am formatat următoarele 
întrebări :

1. MAI ESTE NECESAR INVĂȚĂMINTCL AGROZOOTEHNIC DE 
MASĂ, SAC NT ’ 2. DACĂ RĂSPUNSUL ESTE AFIRMATIV 
CONȚINUTUL ȘI FORMA ACTUALĂ POT ASIGURA. ÎN VUTORUL 
APROPIAT ȘI ÎN PERSPECTIVA. EFECTUL SCONTAT? 1. CUM 
APRECIAȚI MANUALELE. MATERIALUL DIDACTIC ȘI LII ERA - 
TURA DE SPECIALITATE * 4. ESTE NECESAR ȘI POSIBIL CA TN- 
VĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC SĂ DEVINĂ O ADEVĂRATĂ 
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ î

ADAPTARE
ELASTICĂ

LA EVOLUȚIA

AGRICULTURII

— Si 
de c

-*sp-=J

CrTREBUIL SA HE]

L Popeses : Mi se 
pare că, renunțînd în 
pa—e la forma actuală, 
am p_:ea-c completa 
pe aceea îs discuție cu 
tot ce s-a dovedit via
bil oină acum. Cu ci
clurile de „răspunsuri 
Ia întrebările puse de 
țăranii cooperatori*, bu
năoară. Nu văd cum am 
putea renunța la ele 
măcar pentru faptul că 
în mediul rural pătrund 
o serie de reviste și bro
șuri cuprinzînd articole 
care stîrnesc în așa mă
sură interesul majorită
ții locuitorilor satului, 
îndt aceștia fie eă do
resc explicații supli
mentare, fie vor să li 
se explice mai bine păr
țile din articol redacta
te intr-o terminologie 
pe care ei n-au înțe
les-o.

A. kmescu : Un son
daj pe aoeeeț: temă, în
treprins ir regiune, 
ne-a condus la conclu
zia că ferma pentru care 
optează majoritatea lec
torilor și a celor care 
ii—Tărese cursurile în
vățământului agrozoo
tehnic este ridul anual 
adecva: specificului u- 
mățli. an 10—12 confe
rințe utăcnr» pe raza 
■mă păKt «=*=« șa- 
fixras Rrinna. se preda
re ar setim să fie de

ÎNVĂȚĂMÎN
TUL AGRO 
ZOOTEHNIC

A ÎNVĂȚA -

0

NECESITATE 1

dește eă cei ce lucrează- Cred că ar trebui 
la început să elimi-

n întrebarea dacă 
’ățămîntul agrozoo- 
miG mai este necesar 
i nu — a spus tova- 
ul Adolf Ionescu.
- Totuși, unii dintre 
ce au răspuns la an-

;ta noastră au formu- 
această părere.

- Sînt convins că 
t foarte puțini și se 
mără printre cei care, 
i comoditate, nu vor 
recunoască sincer că 
învăța este o necesi- 
e obiectivă. învăță- 
ntul agrozootehnic 
e necesar 1
- Puteți argumenta ?
- Foarte lesne. Din 
>4, în regiunea noas-
cursurile acestei for- 
de pregătire profe- 

nală au fost absolvi- 
de aproximativ 60 000 
oameni, din care ju
rate sînt țărani oo- 
■atori. Aceasta dove-

pe ogoare doresc să în
vețe, sînt receptivi la 
nou. Pledează apoi pen
tru aceasta aprecierile 
specialiștilor cu privire 
la participarea califica
tă a oamenilor, la intro
ducerea în practica lar
gă a noutăților științi
fice.

— Se constată, totuși, 
o scădere a interesului 
multor cursanți față de 
această formă de învă- 
țămînt.

— Și la noi, în regiu
ne, de-a lungul anilor 
au abandonat cursurile 
aproape 10 000 de în
scriși, iar acum pentru 
anul I nu prea mai a- 
vem candidați.

— Deci, cum trebuie 
să apreciem această si
tuație ?

— Tn orice caz, nu 
prin lipsa de receptivi
tate față de ceea ce este 
nou — înteiAjane ingine

rul Gheorghe AngheL l 
S-a amintit aici des
pre scăderea intere
sului față de actuala 
formă de învățăm!ni a- 
grozoo tehnic. Cred că 
la această problemă 
trebuie să reflectăm. A 
repeta, «u mici diferen
țe de la anul I la anul 
III și chiar la ciclul de 
aprofundare a cunoș
tințelor, aceleași teme, 
devine plictisitor. Pro
filarea și specializarea 
producției în unitățile 
agricole de stat, specia
lizarea producției marfă 
în cooperativele agri
cole, extinderea unor 
mijloace și metode mo
derne de lucru (mecani
zarea, chimizarea, iri
gațiile etc.) conturează 
meserii noi, pe care oa
menii trebuie să le în
vețe. Actuala formă de 
învățămînt agrozooteh
nic răspunde în prea 
mică măsură acestei ce
rințe.

— Este nevoie să des
chidem aici o parante
ză, pentru a completa 
tabloul schițat în cadrul 
iezbaterilor. 30 la sută 
din răspunsurile primi
te în cadrul anchetei 
prealabile întreprinse 
semnalează și alte 
cauze :

Ing. T. MORARU, di
rectorul S.M.T. Castelu: 
„Terminologia însăși in
fluențează negativ psi
hologia mecanizatorului. 
El se socotește munci
tor mecanic și înainte 
chiar de a ști despre ce 
e vorba în curs, intere 
sul lui este oarecum a

nulat de faptul eă se 
aș’eaptă în exclusivita
te la informații agrozoo
tehnice-.

Ing. MARIANA STAN- 
CIU, C.A.P. Nuntași : 
„Tendința generală a 
permanentizării oameni
lor în sector înlătură, din 
capul locului, posibilita
tea recrutării la nesfâr
șit a cursanților pentru 
anul L Ciclul de apro
fundare părea, la un 
moment dat, să fie 
aheia rezolvării acestui 
neajuns, dar tematica 
oferită de Consiliul Su
perior al Agriculturii 
mi se pare limitată și 
am convingerea că for
ma aceasta e pindită la 
rîndul ei de același im
pas al monotoniei. Sînt 
omise din cuprinsul ei 
în mod inexplicabil te
mele economice, deși în 
momentul actual aces
tea sînt cele mai pasio
nante și mai utile".

MARIN CHIRIȚA, 
președintele C.A.P. Is
tria : Forma de apro
fundare, așa cum s-a 
materializat ea, a dat 
oamenilor impresia că 
pînă acum n-au învățat 
nimic, că mereu iau lu
crurile de la capăt".

Ing. ONISIM CUCIU- 
REANU, C.A.P. Comana: 
„Crearea de cadre bine 
pregătite ar trebui sin
cronizată cu perspecti
vele de organizare cele 
mai economicoase. Cînd 
vom putea calcula și 
noi prețul de cost, vom 
vedea că elementul e- 
sențial al producției 

A-este cel economic.

măr.untul acesta ar tre
bui să-1 asimileze oa
menii, dar învățămîntul 
agrozootehnic, în forma 
lui actuală, nu-i ajută".

MIRCEA RAICU, 
C.A.P. Ciamurlia de 
Sus, STAN DINU și 
TUDOR DOROBANȚII, 
C.A.P. Istria, CON
STANTIN CATAN A,
C.A.P. Nuntași (toți 
brigadieri): „Faptul că. 
în actuala formă de 
organizare a învățâ- 
mîntului agrozooteh
nic, și brigadierii și 
șefii de echipe și țăranii 
cooperatori participă, 
laolaltă, la aceleași 
cercuri, prezintă nume
roase inconveniente. Ce 
să facă lectorii ? Să co
boare nivelul predării 
și al seminariilor la li
mita cunoștințelor țăra
nilor cooperatori, sau 
să-1 ridice corespunză
tor pregătirii brigadieri
lor și șefilor de echipe ? 
Nu-i bună nici prima so
luție, nici cealaltă, pen
tru că sînt dezavantajați 
fie unii, fie ceilalți. O 
rezolvare corespunzătoa
re ar fi aceea a organi
zării unor „Cursuri pen
tru brigadieri și șefii de 
echipe", în cuprinsul că
rora, pe lîngă probleme
le de specialitate, să se 
predea noțiuni de econo
mie agrară, de organi
zare și de funcționare 
și reglare a mașinilor 
agricole folosite de me
canizatorii cu care coo
perăm la obținerea pro
ducțiilor în unitățile 
noastre".

tuee ti eaoaeci re rare 
apar, să se peacă fora 
din mers. Srt eompQ- 
•atii de pr «ra

Ing. Gte Vectiri: 

se pare a 5 ccfe£ ra 
conferințe ca gp— 
capabil să faraera ce- 

mintu'.u: de masă iz *- 
gricultură. C&raurue 
specializate de szumă 
durată, s-ar ort 
Ia size ia cLp.naai o- 
eestei forme. Un exem
plu : in zona oe sas a 
regiunii Dobrogea. sss- 
temul de irigate Cara- 
su, eu rele 170000 
hectare ale sale, repre
zintă aproximativ s 
treime din suprafața 
regiunii noastre. Uni
tățile din acest perime
tru sînt direct interesate 
în organizarea unor 
cursuri care să edifice 
oamenii asupra fenome
nelor care se petrec în 
momentul cînd apa fie
ce peste rădâeir e 
plantelor. Complexe din 
punctul de vedere al 
conținutului lor. aceste 
cursuri vor trebui să 
pregătească, pe cicluri, 
vadagii, motopompi-ti. 
mecanici, electricieni, 
pentru că deservirea 
sistemului va cere, ală
turi de oameni cu o ca
lificare simplă, un nu
măr mare de meseriași 
în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Cu masa 
mare de oameni s-ar 
putea organiza «icluri 
de conferințe legate tot 
de agrotehnica culturi
lor irigate.

I. Podărăscu : 
uni de același fel 
putea desfășura în toa
te sectoarele care pre
supun calificarea supe
rioară a oamenilor : în 
zootehnie, de exemplu, 
în școala de viță, în po
micultură...

Ing. O. Lambru : ...sau 
în domeniul conservă
rii, transportării și ad
ministrării îngrășămin
telor. Necunoașterea u 
nor noțiuni elementare 
se soldează aici cu pier
derea unor cantități se
rioase pe tot parcursul, 
de la depozitarea defec
tuoasă pînă la adminis
trarea unor doze neco
respunzătoare.

iz; de

Acți-
s-ar

voe

• ăc

• taf-erai Lector sâ 
a.54 Libertate deplină 
in «tei firea fiecărei 

ix re- ;
o pecfin iucritor-.! 

f:r. srafiunile de mașini 
tracoare să se orga- 

-zeze „Cursuri de ridi
care a calificări:*. ca ia 
ocee unitare din indus
trie ;

o ridurile si fie al- 
eăttrte in funcție de 
pianul de producție al 
unității de lacunele 
ex.sier’-e in cunoștințe
le oamenilor, lacune a 
căror manifestare ar 
stingheri procesul mun
cii.

— In legaturi cu for
ma preconizată, este ne
cesar să elucidăm cîte- 
va chestiuni rămase în 
suspensie : cum socotiți 
că s-ar încadra. în timp, 
aceste cicluri de confe
rințe ?

L Podărăscu: A fost 
formulată dorința ca 
instruirea oamenilor an
gajați in producția ve
getală să se desfășoare, 
ca șt pînă acum, în se
zonul de iarnă, urmind 
ca pentru cei din zoo
tehnie ciclul să fie ur
mărit vara.

L Popescu : Cred că 
ar fi bine dacă in peri
oada de vară s-ar des
fășura conferințe pe 
teme legate, să zicem, 
de folosirea pășunilor, 
a conveierului verde 
etc., urmind ca în peri
oada de iarnă să fie 
prezentate temele spe
cifice anotimpului rece. 
Insă ciclul trebuie con
ceput astfel incit să a- 
copere cit mai bine în
treaga 
lui, în 
ficul 
multe
vârfurile de producție și 
mai puține în etapele 
care solicită timpul 0-

perioadă a 
funcție de 
sectorului : 
conferințe

anu- 
speci- 

mai 
între

mulul în activitatea de 
eampanie.

— E puțin probabil 
ca o singură soluție să 
fie bună pentru toți. 
Cităm ca argument o 
declarație făcută de 
ing. T. Moraru, în ca
drul anchetei prelimi
nare. „In S.M.T. se face 
simțită utilizarea sezo
nieră a parcului de ma
șini și tractoare. De a- 
ceea. constrângerile din 
punctul de vedere al 
temporalității nu-și au 
rostul. Pe de altă par
te, între lucrările prac
tise care ne interesează 
se numără cositul, balo- 
tatul recoltările în ge
neral, care nu se pot 
desfășura în timpul 
iernii*.

Ing O. Lambru : Foar
te adevărat. Lucrurile 
trebuie privite respec- 
tind optica celor care 
urmăresc prelegerile, 
frecver.tind un ciclu sau 
altul

— Și rine trebuie să 
urmărească aceste pre
legeri ?

L Podărăscu: Există 
aici o prejudecată din 
umbra căreia cred că 
trebuie să ne retragem. 
Noi am fost multă vre
me prizonierii tendinței 
exagerate de a include 
toată suflarea la învăță- 
mintul agrozootehnic.

— A fost o greșeală ?
I. Podărăscu : Poate 

că într-o primă fază era 
necesar ca toți să știe 
mai mult decît știau, 
dar constatarea aceasta 
n-ar fi trebuit să ne 
împingă la ceea ce a 
devenit mai tîrziu un 
soi de manierism.

L Popescu : In condi
țiile actuale cred că 
este eronată și perseve
rente cu care continuă 
să fie înglobați în a- 
ceeași formă de studiu 
brigadierii și șefii de e- 
chtpă cu masa țăranilor 
cooperatori. Normal ar 
fi ca pentru cei dintîi 
să se organizeze forme 
separate de studiu.

L Podărăscu : Negre- 
tit. Mai ales dacă se va 
onopte forma ciclului 
âe cocăerizțe. afimri e 
'■—pecie că sefijor de e- 
ctitpe ti brigadierilor 
treime să ti se ofere 
cunoștințe suplimentarei

— La care anume cu
noștințe vă referiți ?

A. Ionescu : Se sub
înțeleg. oar să le pre
cizăm. Influența aces
tor oameni asupra re
zolvări: problemelor
cheie din unitate fiind 
hotărâtoare, ei vor avea 
nevoie de cunoștințe 
suplimentare de econo
mie. organizare și pro
tecția muticii, în afara 
elementelor propriu 
zise de tehnică pe care 
trebuie să le stăpâneas
că bine.

— Situația pare lim
pede Lectorul, care este 
specialist, are datoria să 
transmită cadrelor de 
bază, colaboratorilor săi, 
toate cunoștințele de 
care aceștia vor avea 
nevoie, în cadrul unei 
forme care îi lasă auto
nomie deplină de acți
une. In aceste condiții 
însă, se naște întreba
rea : cum va mai putea 
Consiliul Superior al A- 
griculturii să-și exerci
te rolul de coordonator 
al întregului proces de 
instruire profesională a 
celor ce lucrează pe o- 
goare ?

Ing. Gh. Anghel : 
Foarte simplu și mult 
mai eficace decît pînă 
acum : prin elaborarea 
temelor generale, prin 
activitatea editorială 
care trebuie mult îmbu
nătățită pe baza unui 
studiu și a unui sondaj 
științific organizat, prin 
difuz.area largă a unor 
lucrări de strictă actua
litate cu ajutorul cărora 
specialiștii din unități 
să-și poată stabili bi
bliografia în cadrul te
maticii care îi inte
resează.

A. Ionescu : Acțiunea 
de diversificare și de 
adaptare a manualelor 
conform cu noua situa
ție ar trebui făcută și 
ea într-un timp foarte 
scurt. Se impune ca ma
nualele sâ devină, în 
cazul acesta, un fel de 
cursuri pe o singură 
temă precisă.

1. Podărăscu : Manua
lele existente sînt sim
pliste și incomplete. E- 
dițiile noi sînt de cele 
mai multe ori niște re
editări care țin prea pu
țin seama de noutăți.

I. Popescu : Se simte 
nevoia unor cicluri te
matice pe probleme 
precise și utile, fiindcă

acum încă sînt publica
te unele traduceri care 
nu folosesc nimănui.

— Desigur, ar fi mul
te de spus în legătură 
cu materialul didactic 
existent și cu sistemul 
de difuzare a acestuia, 
a filmului documentar. 
Ni se pare însă că, în a- 
celași timp, specialiști
lor le lipsesc noțiunile 
de pedagogie care să le 
vină în ajutor cînd e 
vorba de folosirea cu 
maximum de eficiență 
fie șl a acestui mate
rial. O explicație ar fi 
aceea dată nouă de ing. 
MARIANA STANCIU : 
„Am frecventat un curs 
de pedagogie facultativ, 
timp de un semestru. 
Pot întocmi, datorită 
cunoștințelor căpătate, 
un plan de lecție, dar 
asta nu înseamnă că sînț 
un bun pedagog". Există 
o ieșire din această si
tuație ?

I. Popescu l Cred că 
da. Un prim rol îl au 
Casele agronomului A- 
poi radioul și televizi
unea ar trebui să vină 
în ajutorul specialiștilor 
oferindu-le noțiuni de 
metodologia predării, 
fie și prin prezentarea 
unor conferințe susți
nute de savanți cu re
putație, care să împăr
tășească specialiștilor 
din producție noutățile 
de ultimă oră. în virtu
tea aceluiași scop bi
bliotecile comunale ar 
trebui să le pună la 
dispoziție materialele 
de inițiere necesare.

Ing. Gh. Anghel: 
Un ajutor în această 
direcție îl poate da și 
presa. „Agricultura so
cialistă", de pildă, ar pu
tea consacra o rubrică 
specială „în ajutorul 
lectorului", cel puțin 
pentru o perioadă.

>
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— De-a lungul anilor, 
numeroși tineri ne-au 
pus următoarea între
bare : „Cu ce ne alegem 
după terminarea între
gului ciclu al învăță- 
mîntului agrozooteh
nic ? Fără îndoială, con
tribuția noastră la re
zolvarea diferitelor sar
cini de producție va fi 
mai mare. în același 
timp, muncind mai bine 
vom putea beneficia de 
o retribuție suplimen
tară mai mare- Dar e 
wfictent să te rea îmi 
urii ta faprii eă ham- 
barul tău va fi mai 
plin ? Evoluția econo
mică și culturală a țării 
noastre cer ca mereu 
mai mulți oameni să se 
califice într-o meserie. 
Și noi vrem să ne ca
lificăm, așa cum pentru 
industrie sînt calificați 
strungarii, lăcătușii, 
frezorii etc., așa cum se 
califică mecanizatorii. 
Știm, ni se va răs
punde : există școli pro
fesionale. Dar putem 
urma toți cursurile unor 
asemenea școli ? Atunci 
cine mal muncește la 
cimp și în fermele de 
animale ? Vrem, deci, și 
noi să ne calificăm în 
zootehnie, producția ve
getală. legumicultură 
etc. la cursuri fără scoa
tere din producție, dar 
care să ne asigure o ca
lificare temeinică.

Cum apreciați că se 
poate răspunde acestei 
aspirații ?

Ing. O. Lambru: în 
condițiile întreprinderi
lor agricole de stat re
zolvarea este aproxima
tiv simplă. în ferme, ca
lificarea oamenilor re
prezintă o problemă 
care este în exclusivi
tate de. competența șe
fului de fermă pentru 
că el poartă din punct 
de vedere economic și 
organizatoric răspunde
rea în unitate. El își va 
pregăti oamenii in func
ție de nevoile unității și 
de calificarea anterioară 
a angajaților. care sînt 
plătiți după acest crite

riu și după calitatea 
muncii pe care o fac.

—Dar pentru tinerii 
țărani cooperatori, care 
ar fi răspunsul cel mai 
potrivit ? Punem aceas
tă întrebare avînd în 
vedere și cele subliniate 
anterior, și opinia ingine
rului VICTOR GHEOR- 
GHIȚA de la coope
rativa agricolă Istria: 
„Sint absolventul unei 
facultăți. După 5 ani de 
studiu mi s-a oferit o 
diplomă și mi s-a asigu
rat post intr-o unitate. 
Tînăral țăran coopera
tor urmează încă felu
rite forme de învăță- 
mint, de aprofundare a 
cunoștințelor, fără să 
obțină, asemenea mie, 
un brevet, o carte de 
meșter, care să-i confe
re, să-i legifereze anu
mite drepturi în mo
mentul în care, din 
diferite motive, tre
buie să plece dintr-o 
comună în alta, din
tr-o unitate în alta, 
în cazul meu, o aseme
nea plecare se numește 
transfer. Dar în cazul 
lui?" Ing. PETRE PLĂ
CINTĂ, CAP Ciamurlia 
de Sus : „Puțin cite pu
țin, etapă cu etapă, for
mele acestea de studiu 
cu cicluri de aprofunda
re și cicluri de conferin
țe ar trebui reunite 
într-o Singură formă, 
într-o „școală serală de 
agricultură", să-i spu
nem, care să dispună 
de o clădire, de o sală 
de clasă, de un labora
tor bine dotat, de o bi
bliotecă adecvată. După 
absolvirea disciplinelor 
ei, să aibă Ioc un exa
men final, ca la orice 
școală profesională, sus
ținut în fața unei comi
sii și absolventul să pri
mească un act care să 
certifice calificarea în
tr-o meserie ; să zicem, 
de pildă, legumicultor, 
crescător de viței etc. 
Aceștia să aibă asigurat 
dreptul de a participa, 
prin concurs, la ocupa
rea posturilor de șefi de 
echipă și de brigadieri".

Atît în timpul anchetei preliminare, cit și Ia 
dezbaterile din cadrul mesei rotunde, s-au con
turat, deci, două sugestii cu privire la îmbunătă
țirea organizării invățămintului agrozootehnic.

1. Pentru etapa imediat următoare, să se or
ganizeze cicluri de conferințe care să propage 
noutățile din agricultură, ultimele rezultate și 
recomandări ale stațiunilor agricole experimen
tale, majoritatea temelor (repartizate zonal) ur
mind să trateze despre ceea ce este nou pen
tru zona respectivă (irigații, amenajarea și agro
tehnica terenurilor în pantă etc.), alegerea 
acestora urmind să fie făcută de specialiștii fie
cărei unități, sau cel mult la nivelul unui raion, 
în funcție de cerințele specifice unității și raio
nului respectiv.

Brigadierii și șefii de echipă să fie școlarizați 
separat. Ia cursuri de specializare, din cuprin
sul cărora să nn lipsească temele de economie 
și organizare.

2. Pentru viitorul apropiat, să se studieze po
sibilitățile transformării acestei forme de învă
țămînt în „școli agricole sătești", fără scoaterea 
din producție, care să pregătească muncitori ca
lificați în diferite meserii solicitate de dezvol
tarea agriculturii noastre pe baze moderne.

Apreciind că aceste sugestii merită să rețină 
atenția, invităm specialiștii, lectorii, cursanții. 
sâ-și spună părerea prin intermediul coloane 
lor ziarului nostru.

Pagină realizată de 
Ing. N. SIMIONESCU 

M. TACCIU



Europenele de baschet 
pentru junioare

Vizita ministrului

afacerilor externe al Iranului

La Nuro, în Sardinia, au 
continuat întrecerile campio
natelor europene de baschet 
pentru junioare. Echipa Iu
goslaviei a învins cu scorul 
de 54—42 (25—17) echipa Ro
mâniei. Bulgaria a întrecut 
Italia cu 67—32 (22—23). Alte 
rezultate ; Polonia — R. F. a 
Germaniei 81—24 (38—15) ; 
Ungaria — Izrael 51—27 (11— 
13).

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au plecat vineri dimineața cu a- 
vionul spre Constanța.

La sosire, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, oaspetele iranian 
a fost întîmpinat de Petre Ni- 
colae, președintele Sfatului popu
lar al orașului Constanța și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale și de stat.

In cursul dimineții, ministrul 
de externe iranian, a făcut o 
vizită protocolară la Sfatul 
popular al orașului Constanța, 
în convorbirile avute, oaspeții

au fost informați despre istoricul 
acestui vechi oraș de pe litora
lul Mării Negre, despre realizări
le actuale în domeniul econo
mic, social și cultural, precum și 
perspectivele sale de dezvoltare, 

în continuare, ministrul ira
nian a făcut o vizită în stațiunea 
Mamaia.

în timpul vizitei pe litoral, oas
peții iranieni au fost însoțiți de 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Pavel 
Silard, ambasadorul României la 
Teheran, și funcționari superiori 
din M.A.E.

(Agerpres)

Meciul atletic S.U.A. 
B.F.G.

în meciul atletic desfășu
rat la Dusseldorf, echipa 
masculină a S.U.A. a învins 
cu scorul de 132—100 puncte 
echipa R. F. a Germaniei.

■ Atleții americani au termi
nat învingători în 17 din cele 
22 probe incluse în progra
mul întîlnirii.

CUPA „STEAUA" LA 
CICLISM

Competiția ciclistă de fond 
pentru „Cupa Steaua" se va 
desfășura de-a lungul a trei 
etape. în zilele de 25, 26 și 
27 august. Prima etapă va 
avea loc pe ruta București — 
Oltenița — București (110 
km), iar cea de-a doua pe 
distanța București — Alexan
dria — București (130 km). 
Ultima etapă, se va alerga 
pe traseul București — Plo
iești — București (120 km), 
cu sosirea la km 7 al șoselei 
respective.

Preliminariile 
campionatului mondial 
de șah pentru juniori

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA PRIMULUI CHEI DE ACOSTARE

A

noului
Con- 

în- 
etapă,

NAVELOR PETROLIERE

Lucrările 
port maritim 
stanta au intrat 
tr-o nouă 
marcată de începe
rea construcției pri
mului chei de acos-

tare a navelor pe
troliere. Construcția 
sa este proiectată ca 
să poată primi na
ve cu o capacitate de 
transport de peste 
30 000 tone. La teme-

lia
au ......
mele blocuri din be
ton în greutate de 
80—100 tone fiecare.

viitorului chei, 
fost așezate pri-

(Agerpres) Uniformă pentru noul an școlar

POPAS INTR-UN MONUMENT Tineri artiști români

la Concursul
„G. Enestu-'

hsiMihan E- 
k _Și dacă..."

AL CĂRȚILOR

FORESTIERE

IOAN VULCAN

Dopumpt.noTiL
PEVIRC €O\DCCATORII AUTO

La Ștefinești, In regiunea Argef, la oulesul strugurilor.

S-au încheiat preliminarii
le campionatului mondial de 
șah pentru juniori. Pentru 
turneul final s-au calificat 9 
jucători printre care și re
prezentantul României, Dan 
Ghîzdavu. Iată jucătorii ca
lificați, angajați în lupta di
rectă pentru titlu : H. Ka
plan (Porto Rico), R. Hueb
ner (R. F. a Germaniei), Jan 
Timan (Olanda). T. Wibe 
(Norvegia), A. Balshan (Izra
el), D. Ghizdavu (România), 
R. Keene (Anglia), L. As
plund (Suedia) și L. Day (An
glia).

Dumlnică, în cadrul e- 
misiunii „Sport și Muzi
că", stațiile noastre de 
radio vor transmite as
pecte de la toate întîlni- 
rile campionatului catego
riei A de fotbal și rezul
tatele altor competiții 
sportive. Transmisia va 
începe la ora 17 pe pro
gramul L

• Vineri dimineața a pără
sit Capitala plecînd în O- 
landa echipa feminină de at
letism a țării noastre, care 
va întîlni duminică la Gro
ningen echipa țării gazdă. 
Din echipă fac parte campi
oana olimpică Mihaela Pe- 
neș, Viorica Viscopoleanu, 
Ioana Petrescu, Elena Vinti- 
lă etc.
• Intre 23 șl 27 august se 

vor desfășura la Hunedoara 
întrecerile turneului balca
nic de baschet pentru juni
ori. La competiție participă 
echipele Bulgariei, Iugosla
viei, Greciei, Turciei și Ro
mâniei.

• Anul acesta tradiționala 
competiție balcaniadă de at
letism, se va desfășura în zi
lele de 29, 30 septembrie și 1 
octombrie la Istanbul. Atle
ții români se antrenează in
tens pentru această competi
ție dornici de a reedita suc
cesele din trecut. Pe lista 
selecționabililor figurează 
Gh. Zamfirescu. Jurcă, Asta- 
fei. Vamoș, Barabaș, Ciochi
nă, Nagy, Costache și alții.

(Agerpres)

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Apleci urechea pe 
caldarîmul străzii, sau 
o apropii de zidurile 
acoperite de patina 
vremii și din piatra 
orașului răzbate par
că pînă la noi, peste 
secole, tumultul vieții 
spirituale și materiale 
făurite aici de înain
tașii noștri din timpu
rile cele mai vechi. 
Așa apare Sibiul în 
fața vizitatorului, ca 
o carte de istorie des
chisă asupra faptelor, 
cu profunde rezonan
țe în ființa noastră 
națională asupra măr
turiei nemuritoare 
despre cultura și civi
lizația poporului no
stru.

Biblioteca Astra se 
circumscrie ca o va
loare inestimabilă și 
unică. Operă a patrio- 
ților din „Asociațiu-

nea transilvană pen
tru literatură români 
și cultura poporului 
român" (Astra), bi
blioteca din Sibiu a 
fost constituită acum 
mai bine de 100 de 
ani, la 1861, și timp 
de peste jumătate de 
secol ea era socot 
biblioteca naționa 
românilor îrtms. 
neni. A luat fan* 
urma unor gener 
donații din pe 
vestitului cărturar ( 
Barițiu, adevărat , 
ritus rector" zl 
ciațiunii tranrlr.
ne, Alezandm 
Horim, Augurf 
boniu Launm, 
Vulam, Ttm.'jtei Ci- 
pahu și mulți elfii, 
pentru ca treptat să 
se îmbogățească de la 
un an la altul ajun- 
gînd în prezent la a~

După îndelungate selecțio
nări a celor mai buni tineri 
violoniști, pianiști, cântăreți 
din conservatoarele, liceele 
muzicale și instituțiile artisti
ce ale țării, a fost stabilită 
următoarea listă de part ic i- 
panți români ce vor milita 
pentru dobindirea înaltului 
titlu de laureat al celei de-a 
IV-a ediții * Concursului In- 
temiîsoc.». _G. Enescu" Dan 
Grigore. Radu lapu. Tîberiu 
Szasa 5: Borneo Vohia (pian); 
Ancei* Ga.riU. Gabriela B- 
rak. Mariana Sârbo. Cornelia 
Vâsle (vinari) ?• N. Mircea. 
G. Ori-----" M. Siitinani. V.
Cortez Pan tea.

Lado vie

\0l DRLMLRI

N xc-»a montană a regiunii 
M*reș Autonomă-Maghiară au 
fert emenaate noi drumuri fo- 
'*.—«*-* cere pun în valoare bo- 

ckice din care vor 
peste 2 milioane de

tri robi de masă lemnoasă, 
trasee rutiere, în lungime 

zLz de aproape 100 de km, 
deeehid totodată în masivele 
Hergtta. Căbmcni și Gurghiu și 

portante zone turistice și de 
vinătoere. Așa sînt drumurile 

Sumuleu-Tulgheș, 
Ermeu, Pîriul-Negru, Listeș- 
Tomcroaga șs Sebeșul-Mare din 
reza îr.^eormderdor forestiere 
Crac, Odorhei, Toplița și Șocata.

PLOIEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

In vecinătatea imediată a au
tobazelor din Tătărani, Tîrgoviște 
și Cîmpina, recent a început con
strucția unor dormitoare-hotel ai 
căror oaspeți vor fi conducătorii 
auto aflați în tranzit pe traseele 
regiunii Ploiești. Pe lingă spațiile 
de cazare foarte confortabile ale 
acestora, vor funcționa grupuri 
sociale și puncte alimentare.

FUZIUNEA 
TALENTULUI 

CU HĂRN CIA 

perienței înaintate, de opinii, 
la așa numitele puncte de ve
dere, adică acolo unde răsună 
public glasul mulțimilor care 
gîndesc și acționează, experi
mentează și fructifică, îndrăz
nesc și înving.

Oricine poate să constate, 
astfel, despre ce este vorba : 
un efort colectiv — bazat pe 
mii și milioane de strădanii in
dividuale — pentru substanția- 
lizarea rezultatelor muncii la 
nivelul întregii țări. Simțul rit
mului de dezvoltare pătrunde 
tot mai mult în conștiința ma
selor începînd să se reliefeze 
cu aceeași pregnanță cu care, 
de foarte multe veacuri, în 
popor se afirmă simțul armo
niei, de pildă, sau al dreptății. 
Accelerarea cadenței nefiind, 
în materie de progres social, o 
chestiune de îndesire mecanică 
a unei mișcări, ci rezolvarea 
calitativ superioară a sarcini
lor mișcării, sîntem martorii 
și participanții unui fenomen 
de o amploare fără precedent: 
pretutindeni, în toate colțurile 
țării, din ce în ce mai mulți 
oameni înzestrați cu un puter
nic simț al ritmului social ela
borează propuneri și emit so
luții constructive din perspec
tiva viitorului previzibil. A- 
ceasta este una din însușirile 
de bază ale bărbaților de stat. 
Preocuparea activă pentru 
condițiile dezvoltării țării con
siderate din perspectiva lor 
istorică devin o trăsătură de 
masă. îneît nu este cîtuși de 
puțin intimplător că oamenii 
investiți cu cele mai înalte 
răspunderi în conducerea Ro
mâniei socialiste își petrec o 
bună parte a timpului lor în 
mijlocul mulțimilor de mun
citori. țărani, intelectuali, îm
preună cu care găsesc și anali
zează căile de rezolvare prac
tică a problemelor, de neînchi
puită diversitate, ivite în pro
cesul muncii azi, dar condițio- 
rund succese viitoare.

O parte din urmările acestei 
adinei înnoiri sînt vizibile în 
creșterea producției, în ridica
rea productivității, în diver
sificarea produselor, în îmbu
nătățirea calității lor, în spo
rirea interesului cumpărători
lor de peste hotare pentru 
mărfurile românești, în sta
bilitatea și sănătatea econo
mică a țării noastre. Dar cu 
aceasta nu se epuizează toate 
consecințele fenomenului. 
Concomitent are loc o restruc
turare de ordin moral. Pro
pulsia tot mai rapidă a socie
tății lovește frontul inerției și. 
opacităților de tot soiul, carena 
acestei nave zvelte dar masive 
despică și strivește ghețurile 
vechilor mentalități moștenite 
de la defuncta lume. Eroul zi
lelor noastre (el, personal, re
pudiază acest termen sau cel 
puțin îl privește foarte reti
cent) are în continuare de în
fruntat adversități destule, din 
partea acelora pentru care 
orice modificare de ritm, orice 
deplasare de factori presupune 
un afront adus somnolenței, e 
un atentat la rugină. Nu fără 
dificultăți, nu fără dureri, nu 
fără meandre, nu fără eșecuri, 
omul noilor ritmuri, coalizat 
cil tovarășii săi de eonvingeri 
din sectorul său strict de acti
vitate, dar și cu Comitetul

Central în totalitate, cu gu
vernul republicii în tota
litate, izbutește să-și impună 
punctul de vedere, să convingă, 
să triumfe finalmente. Și el, 
care a fost pilotul de încer
care al noului, nu cunoaște mai 
completă satisfacție decît să se 
vadă „pierdut" în valul gene
ralizat, celulă în masa com
pactă de adepți entuziaști ai 
cadenței noi în sfîrșit adoptată.

în anul al douăzecișitreilea 
de la insurecția armată din 
August, urmașul îndepărtat al 
meșterilor constructori de cen
tre ale spiritualității privește 
cu venerație opera lor învă
luită în mituri, neștirbită 
peste furtunile timpului. Cea
laltă față a acestui modern 
Ianus se îndreaptă, însă, me
ditativă, spre zările mileniului 
al treilea : la fel, oare, se vor 
comemora cîndva peste 
veacuri, întemeierile atîtor ce
tăți ale României comuniste — 
darea în funcțiune a unei mari 
hidrocentrale, inaugurarea u- 
nui nou centru siderurgic ? Lu
crul e foarte posibil, chiar 
probabil, dar gradul de incer
titudine, oricare ar fi, nu ne 
tulbură munca. EI dă numai o 
lumină de un farmec inefabil 
ceasurilor noastre de reverie.

CAIETUL
MARIANEI

țl eă tea prins iubirea / Spre 
tine și-a îndreptat privirea / E 
aicea la doi pași / Ar fi păcat să 
o lasă".

Un număr mare de pagini 
sînt pline cu aforisme, cugetări 
celebre, perle ale gîndirii — ca
ligrafiate, înflorate cu sfințenie, 
ca de mîna unor sfinți călugări, 
grămătici din vechile mănăstiri,
— și probabil tot la lumina can
delei sau a luminării, în nopți 
de trudă și de zbucium : „Ce e 
amorul — o plăcere / Ce e via
ta — un mormînt ! Undei iadul
— pe pămînt / Cei iubirea — o 
durere"... „Amîndoi știam prea 
bine / Căci totul se va sfîrși / 
Căci un vis prea mult nu ține / 
Se destramă cîn nu ști".

Am transcris cîteva strofe, cî- 
teva mostfe, dar ar trebui scos 
la lumină, expus pretutindeni, 
răsfoit, cercetat și pus la zidul 
infamiei acest caiet, pentru a ne 
da seama de proporțiile, de gra
vitatea, de monstruozitatea și de 
tristețea fenomenului. Un caiet 
de două sute de file plin de dul
cegării și sentimentalisme pe
nibile, cu bîiguieli agramate, cu 
scîlcieri ale limbii și ale sensi
bilității ; un caiet plin de înflo
rituri, cu o fioroasă lipsă de 
cultură, de gramatică, aparți- 
nînd unei tinere care se cultivă, 
care este în ultima clasă a unei 
școli. Asta să fie zestrea ei spi
rituală, hrana inimii ei —- sub
stanța miraculoasă care să con
solideze inima și mintea ei?!...

Observ că în acest caiet al
bastru — ca într-o carte de aur 
a vîrstei — prietenele, colegii și 
colegele Marianei, din școală și 
de pe la alte școli, și-au scris și 
ei, au caligrafiat cu aceeași pie
tate texte, strofe, suveniruri — 
din aceeași muzică ușoară și de 
prost gust, aceleași exprimări 
mediocre, penibile. Caietul ast
fel adăugat și completat de că
tre colegele și colegii Marianei 
ar vrea să fie un dialog între 
sufletele lor tinere — suflete 
dornice să-și împărtășească prea 
plinul de sentimente, de aspira
ții, de frumuseți. Dar prin ce să 
comunice ! ? Pot înșiruirile a- 
cestea de banalități și dulcegă
rii leșinate să comunice zbuciu
mul lor tineresc, curat și înalt ?

Acest caiet ilustrează cît de 
adînc și cu ce putere otrăvi
toare pătrunde falsa poezie, fal
sa muzică ușoară — toată acea

producție de prost gust, incultă, 
analfabetă, de muzică și text 
pe care o difuzăm cu candoare 
și dezinvolutură uneori chiar 
prin posturile de radio, televi
ziune, prin disc etc... Toată a- 
ceastă producție proastă și no
civă ajunge la tineret cu un 
anume prestigiu : comisii de 
specialiști le-au acceptat, le-au 
avizat, le-au onorat, le-au 
dat drumul : artiști, cîntă- 
reti le-au învățat, orchestre 
numeroase le-au multipli
cat ; s-au pus în slujba lor 
studiouri și laboratoare. Și dacă 
atîta lume pusă să răspundă de 
aceste probleme a cheltuit fon
duri, a uzat aparatura studiou
rilor, a tocit ștampile și fotolii
— pentru o tînără elevă asta în
seamnă prestigiu, autoritate, și 
deci ea culege toate aceste inep
ții și manifestări ale inculturii 
ca pe niște perle.

Frumoasă, nobilă ideea unui 
jurnal tineresc, a unui caiet in
tim : e aici setea mare după 
poezie, nevoia de a aduna un te
zaur propriu de mărgăritare și 
diamante din marele tezaur al 
lumii. Dar între aspectul îngri
jit, migălit al acestui caiet ținut 
cu evlavie de fată și conținutul 
lui oribil, jalnic — stă toată 
tristețea, și jena, și mîhnirea 
lumii. Dacă fata aceasta și-ar 
scrie în caietul ei gîndurile ei, 
zbuciumul ei, frămîntările, ne
liniștile, întrebările și visele ei
— și cele din somn și cele treze ; 
dacă fata aceasta și-ar însemna 
reacțiile ei în fața vieții, în fața 
lumii — și totul sincer, totul 
direct, simplu, deschis — și des
pre oameni și despre școala ei, 
despre colegii ei și despre ea și 
despre natură — acest caiet ar 
fi un document omenesc unic — 
ar fi un adevărat tezaur. Dar 
fata nu știe — nu i-a spus ni
meni că are niște comori în su
fletul ei și că le poate înscrie 
în caietul ei. Ea are nevoie de 
ceva din afară, din grădina spi
rituală a lumii, ea are nevoie 
de o băutură curată, de niște 
izvoare curate și puternice din 
spiritul lumii. Ea este căprioara 
căutînd izvorul — dar pînă la 
izvor dă de băltoacă, de hîrdăul 
cu zoaie și crede că acesta este 
izvorul — crede pentru că nu l-a 
văzut pe cel adevărat, pentru 
că nu i l-a arătat nimeni.

Se uită cineva prin aceste 
caiete intime ? Părinții, frații, 
surorile mai mari, mai cu ex
periență ? Profesorii, diriginții, 
educatorii, pedagogii ? ! Ce izvor 
viu, adevărat cu apă vie și ce 
sprijin adevărat ar fi aceste 
caiete intime, dacă fetele aces
tea, tinerii aceștia ar umple 
caietele lor cu versuri, cu poe
zii întregi, cu fraze, cu gînduri 
nemuritoare culese din marea 
poezie, din marea literatură, și 
gindire a țării și a lumii în
tregi ! Cît de bogată sufletește
— și ce tezaur ar avea întra-a- 
devăr această fată de 18 ani, 
dacă ar fi adunat în caietul ei 
poezii, strofa din Eminescu. din 
Labiș, din Arghezi, din Blaga ; 
din poemele lui Geo Bogza ; din 
Esenin, din Shakespeare, din 
Rilke, din Whitman _ din toată 
uriașa grădină cu poeme de aur 
a lumii. Ce bogăție ar fi acest 
caiet umplut astfel cu rînduri 
uriașe din Homer, din Platon, 
din Hegel, din Tolstoi, din 
Dostoevski, din Balzac, din Ca- 
ragiale, din Sadoveanu, din Via- 
nu, din Călinescu, din Kant, 
din Enescu...

Acest caiet intim — caietul 
Marianei — caietul albastru — 
este un îndemn : ceva trebuie 
făcut pentru ca lumea aceasta 
tînără să nu se mai lase inva
dată, convertită de falsa artă, 
de mediocritate — și să ajungă 
odată și definitiv la izvoarele 
artei adevărate și să nu-și mai 
umple sînul cu pere pădurețe 
strînse de prin bălării. Setea 
există — odată cu nevoia aces
tui caiet voluminos, e datoria 
noastră să-i arătăm izvoarele...

Aș iniția o mare și nobilă 
competiție tinerească : să adu
năm în aceste caiete intime — 
ca în adevărate antologii — 
din toate operele mari ale țării 
și ale lumii — toate rîndurile, 
toate strofele sau poemele uria
șe, toate gîndurile nemuritoare. 
Să luăm cu noi numai ceea ce 
merită salvat pe o corabie a 
inimii — care nu este un car
gou mineralier, ci o corabie fra
gilă — iar încărcătura aceasta 
nobilă să o ajute și pe vreme 
bună și pe furtună.

(Urmare din pag. I)

putea instala O stație de radioamplificare pentru transmiterea de 
programe muzicale, distractive etc. Sînt numai cîteva sugestii, 
necesitățile se vor impune de la sine — e nevoie numai de spirit 
organizatoric pentru a Ie satisface. In felul acesta parcul ar putea 
deveni un veritabil complex cultural sportiv, capabil să atragă nu
meroși tineri la activități interesante. Lucrările nu ar cere prea 
mari investiții față de realul folos cîștigat, mai ales că multe din 
ele se pot face prin muncă voluntară de către tineri, entuziaști 
și gata oricând să-și amenajeze un loc al lor de distracție. Dovada 
există, și chiar în apropierea Luncii; e vorba de Ștrandul tinere
tului, construit în mare parte prin muncă voluntară de către 
tineri (Ștrandul și Jiul, tot aproape de pădure, vor face din 
viitorul parc un loc foarte căutat și vizitat).

E nevoie numai de o rezolvare rapidă a problemei : vara eti- 
toare ar putea găsi între cei doi stîlpi o placardă, definitivă de 
data aceasta, care să ureze bun venit vizitatorilor Parcului tinere
tului. Comitetul orășenesc U.T.C., cu sprijinul organelor în drept, 
s-ar putea îngriji ca lucrările să înceapă încă din anul acesta 
pentru ca în primăvara viitoare să fie definitivate.

; CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR FORESTIR BUCUREȘTI 

str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 9 
Raion 23 August — București

Anunță ținerea unui nou examen de admitere între 1—10 sep
tembrie 1967 la ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI pen
tru următoarele meserii î

— tîmplar de mobilă și articole tehnice
—- tîmplar de binale
— tapițer

Se primesc absolvenți ai școlii generale (de 8 sau 7 ani) în vîrstă 
pînă la 18 ani împliniți între 1 ianuarie și 31 decembrie 1967.

înscrierile se fac pînă la 30 august a.c., prin următoarele între
prinderi : C.I.L. București—Pipera, IPROFIL București, IPROFIL 
Tehnica lemnului București, C.I.L. Pitești, IPROFIL Mobila Iași, 
IPROFIL Vasului și C.I.L. Bacău.

Informații suplimentare se pot lua de Ia întreprinderile care au 
sarcina de recrutare sau de la secretariatul școlii, Ia telefon 
35 56 60.

’ AGONIE ȘI EXTAZ

I— film pentru ecran panora
mic —

rulează la Patria (orele 12 ; 
115 ; 18; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ

— cinemascop —
rulează la Republica (orele 9 ;

111,30 ; 14 ; 16.45 : 19.15 ; 21,30), 
Festival (orele 8.30: 11,15;
13.30 : 16 : 18.30 ; 21).

I SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA t

rulează la Luceafărul (orele 
19; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —

I rulează la București (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 18,30 : 19 ; 21,15), 
Feroviar (orele 8,30; 11;

113,30 ; 16 : 17,45 ; 21,15). Ex
celsior (orele 9.45 ; 12,15 ; 15 ; 
17,45 ; 20,15). Gloria (orele 9 ;

111.15: 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 8.30 : 11; 13,30 ; 
16,15 : 18.45 : 21).

I PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —

rulează la Capitol (orele 9;
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.30 ; 21),

. Grivița (orele 9 ; 11,15'; 13,30 ; 
I 16 : 18.30 ; 20,45).
1 CANALIILE

I rulează Ia Victoria (orele 9 ;
11.15 : 13.30: 16 : 18 30 : 20.45), 
Floreasca (orele 9 : 11,15 :
13 30 : 16 18,30 : 20.451. Modern

: (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
* 18,30 ; 21).

OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele
9,15 ; 11.30 : 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

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

CHEMATI-L PE MARTIN
rulează la Doina (orele 11J0 ;
13.45 ; 16 : 18.30 ; 21).

PROGRAM PENTRU COPII
la Doina (dimineața, orele 9— 
11).
VULCANUL INTERZIS : ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 7/1967 i 
MĂRĂȘEȘTI 1917—1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 In continuare).

ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTREN
GĂRITĂ

— cinemascop —
rulează la înfrățirea (orele 

10; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
cenl (orele 15.30; 18; 20,30).

DOAMNA DE PE ȘINE
— cinemascop —
rulează Ia Dacia (orele 8,30;
20.30 în continuare).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Buzești (orele 

15,30; 18: 20.30).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30)

PRINTRE VULTURI
rulează la Ferentari (orele 
15 30: 18; 20.30).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Bucegl (orele 16 ;
18.15) , Aurora (orele 8.30 :
10.45 : 13 : 15.30 : 18 : 20.30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15) .

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8.30 ; 
11 : 1X30 : 16 : 18,45 ; 21). Fla
mura (orele 9; 12; 14,30 ;

17.30 : 20.30).
VIAȚA LA CASTEL

rulează la Flacăra (orele 
15,15 : 18.30 : 20.45).

FRENCH-CANCAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18: 20.30).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 14,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Miorița (orele 16,30 ; 
18,45 ; 21).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Popular (orele 

10.30; 15,30; 18; 20,30), Vol
ga (orele 15,30; 18; 20,30).

G R A

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Arta (orele 15,30 ; 
18; 20,30). Rahova (orele
15.30 ; 18).

NU SiNT DEMN DE TINE 
rulează la Munca (orele 10: 

16; 18; 20).
LUPOAICA

— cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 16).

JUANA GALLO 
rulează la Cosmos (orele 

15.30; 18; 20.30).
ANGELICA $1 REGELE 

rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 : 20.30).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
rulează la Colentina (orele 
15,45 ; 18.15).

ROBD
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 : 20,15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Lira (orele 15,30; 
18), Giulești (orele 15.30 ; 18 ; 
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop —
rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20).

PE GHEAȚA SUBȚIRE
—• ambele serii — cinemascop 

rulează la Pacea (orele 15,30 ;
19), pînă la 16 august.

ascultători) „Fulgerul sub sti
clă" ; 12,06 Melodii-magazin (re
luarea emisiunii din 15 august) ; 
12,45 Tenon celebri : Mario 
Lanza ; 15,00 „Un cîntec pentru 
tine“ - muzică ușoară; 15,30 
Teatru serial. „Aurul Negru" de 
Cezar Petrescu ; 16,30 Cîntece 
din repertoriu] soliștilor Pompi- 
lia Stoian și Tony Sheridan ; 
18,30 Ion Voicu interpretează 
Concertul nr. 3 în Sol major 
pentru vioară și orchestră de 
Mozart; 19.45 Scriitori la mi
crofon. Pop Simion ; 20,00 Seară 
de operetă: Singe vienez" de 
Johann Strauss ; 20,30 Noapte 
bună, copii: „Oglindă, oglinjoa
ră" — poveste de Mircea Sîn- 
timbreanu î 23,22 Wilhelm 
Kempff — Interpret al muzicii 
lui Johannes Brahms.

DINI
CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop, rulează la Stadio

nul Dinamo (orele 20,15). Festival (orele 19,45).
SĂ-MI FACI MIE UNA CA ASTA ! rulează Ia Doina (ore

le 20).
PANTERA NEAGRA — cinemascop, rulează la Capitol (orele 

20,15). Expoziția Piața Scînteii (orele 20).
COMISARUL X — cinemascop, rulează la Bucegi (orele 20.30). 

Aurora (orele 20).
ZODIA FECIOAREI — cinemascop, rulează la Unirea (orele 

20). Moșilor (orele 20,15).
MARELE RESTAURANT — cinemascop, rulează la Tomis 

(orele 20).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arta (orele 20). Ra

hova (orele 20 15).
UNORA LE PLACE JAZZUL rulează la Lira (orele 20).
DACII rulează la Vitan (orele 20).

SÎMBĂTĂ, 19 august

PROGRAMUL I

11,15 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ;
14.40 Personaje din opere româ
nești : Ion din opera „Ion Vodă 
cel Cumplit" de Gheorghe Du
mitrescu ; 17,10 înregistrări de 
la Recitalul de poezie româneas
că susținut de Irina Răchițeanu- 
Șirianu. Emil Botta, Rodica Ta
pai agă și Dumitru Furdui (I) ;
18.40 Știință. Tehnică, Fantezie ; 
20,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră : 21,05 Mituri și le
gende „Meșterul Manole". Pre
zintă Gh. D. Vasile : 23.10 Unda 
veselă.

PROGRAMUL II

11,15 Călătorie în istoria civi
lizației (emisiune pentru tinerii

SÎMBAtA, 19 august

18,00 Vă așteptăm la ora 6! 
Emisiune pentru femei; 18,20
„La șase pași de o excursie". 
Emisiune concurs ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 19.50 Buletin 
meteorologic : Publicitate. 20.00 
Tele-enciclopedia ; 20,50 ..Cîn
tec mîndru-n tară aud" : 21.15
Cel. de al VII-lea festival inter
național de muzică ușoară. 
Transmisie în direct de la So
pot ; 23.40 Telejurnalul de noap
te ; 23,55 închiderea emisiunii.
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IOAN TIMOFTE

„Opoziția
A patra conferință a șefilor statelor africane va începe la 

11 •epceeabrie la Kinshasa, a anuntat joi seara Secretariatul 
Organizației Unității Africane (O.U.A.).

I CONFERINȚA 0. U. A.

de cetățeni 
nota ultimul 
al săptămî- 
JEUNE A-

In jtptembrie, la Kinshasa

lisputa de la Enugu

nigeriana de centru-vesL

Problema Gibraltarului
VANU A AMBAT

SKtfTAtUîdUI O Ni.

I
I
I
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Potrivit agențiilor de presă, se pare că între colonelul 
Ojukwu, șeful provinciei secesioniste Biafra, și autoritățile 
militare de la Enugu a izbucnit un conflict legat de lupta 
pentru putere în provincia

Aniversarea

MOSCOVA 18. — Cores
pondentul Agerpres, N. Cris- 
'oloveanu, transmite; O adu
lare, consacrată împlinirii a 
50 de ani de la eroica bătă
lie de la Mărășești, a avut loc 
la Uzina metalică din Mos- 
'jova.

E. 1. Spivakovski, candidat 
n științe istorice, și genera- 
ul-locotenent în rezervă 
0. 1. Smirnov, erou al Uni
unii Sovietice, au vorbit cu 
icest prilej despre importan
ta și semnificația istorică 
nentru poporul român a marii 
epopei naționale de la Mără- 
țești.

Generalul Victor Banjo, unul
i principalii autori ai rebeli-
ii din această provincie a fost 
ăturat practic de la putere de 
onelul Ojukwu, care dorește 
fruntea acestei provincii un

n sigur*'. Intr-adevăr, joi sea- 

Mesajul prezidențial privind 
istituirea unei suprataxe fis- 
ale de 10 la sută a avut da- 
11 să nemulțumească spirite- 
e cele mai diverse din S.U.A., 
are sperau într-o amînare 
ne die a majorării taxelor, 
ropunerea ca noua suprataxă 
supra veniturilor personale 

ale corporațiilor să intre în 
j la 1 octombrie a 
discuții vii și în Con- 
mulți congressman i 
înclinați să considere

igoare 
cat < 
res, i 
ind 
eavenita luarea acestei mă- 
iri chiar cu cîteva luni îna- 
tea anului alegerilor prezi- 
înțiale. Președintele Johnson 
exprimat însă deslușit punc- 
il de vedere al administra- 
ei s „situația e grea și de 
evitat*'. într-adevăr, la o 
iracterizare generală a eco- 
jmiei americane la ora ac- 
lală se remarcă unele feno- 
ene care îngrijorează admi- 
strația nu numai prin efec- 
le lor imediate dar mai ales 
in cele de perspectivă. In 
leasts ordine de idei, 
m’EWSWEEK** prezenta ti
de date concludente : defi- 
tul federal pe anul 1967 va 
de două miliarde de dolari, 

1 mai mare înregistrat din 
45. Și, după cum remarcă 
/ista americană, nu e un 
creț că o mare pondere în 
est deficit revine cheltu- 
lilor militare în Vietnam, 
île opt sute de milioane 
lari alocați recent peste 
evederile bugetului pe anul 
68 vor accentua dezechili- 
ul bugetar.
După prevederile Casei 
be suprataxa va fi percepu- 

timp de doi ani, dar s-a 
cut precizarea ca aceasta 
uație „s-ar putea prelungi 
acolo de data fixată".
Astfel stînd lucrurile și 
ica bugetul militar va fi 
ereu sporit, mulți econo- 
iști americani își pun între- 
rea: suprataxa propusă va 
singura care va amenința 
niturile contribuabililor din 
U.A. în viitor? Ministrul 

finanțe, Henry Fowler. în- 
un discurs în fața Comisiei 
getare a Camerei Repre- 
ntanților se pronunța în 
’meni optimiști. El vede în 
prataxă „singura soluție po- 
dlă pentru menținerea de
bitului federal în limite ac- 
ptabile". în paginile pre- 
i americane, mulți specia
li își exprimă însă părerea 

cele 700 de milioane de 
lari ce vor fi obținuți pe a- 
astă cale nu vor putea să 
;lementeze situația. Unii 
itre acești specialiști re- 
ircă riscul prelungirii stag- 
rii înregistrate de economia 
iericană în primele două 
mestre ale acestui an. Ei se 
treabă : vor fi oare realiza- 
veniturile prevăzute pen- 

i anul 1968, și dacă nu, a- 
nci< administrația va re- 
rge la alte suprataxe ? La 
eastă întrebare încearcă să 
a un răspuns atît econo- 
iștii cît și contribuabilii a- 
sricani de rînd, ale căror 
nituri sînt grevate de su- 
ataxa fiscală (în ianuarie 
;cut o suprataxă de 6 la 
ta se adaugi taxelor fiscale, 
ișnuite, pentru ca acum, 
ipă 9—10 luni o a doua a* 
» socotită necesară).
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DOINA TOPOR 

ra Ojukwu a anunțat la postul de 
radio Enugu că a numit în func
ția de administrator al provin
ciei de centru-vest pe un oare
care maior Okonko. Deși gene
ralul Banjo a fost citat de pos
tul de radio amintit ca fiind co
mandantul „armatei de elibera
re** a provinciei, observatorii 
de presă sînt de părere că „pu
terea administrativă** a provin
ciei îl va pune pe planul doi, ur- 
mînd ca ulterior să fie definitiv 
înlăturat pentru a asigura stăpî- 
nirea absolută a lui Ojukwu in 
această provinciei a țării.

R. P. D. COREEANA. Pe banda de montaj a Fabricii de 
tractoare din Kiyang

(Urmare din pag. I) T
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fiorul dulce al necunoscutu
lui. O linie dreaptă, tăiată cu 
rigla geografilor te poartă 
printre păduri de brazi, meste
ceni și pini reduși ca dimen
siuni, printre nenumărate o- 
chiuri albastre de lacuri kare- 
liene. Legende fantastice, ciu
date basme populare se învîrt 
in memorie — dar așezările, 
cu căsuțe de bîrne cochete, 
vopsite cu pensule de albastru 
in jurul ferestrelor sînt, spre 
surprindere, rare, tot mai rare. 
Pe o porțiune de drum trenul 
nu oprește... 5 ore. Dar sur
priza cea mai mare o consti
tuie noaptea polara. Soarele 
plutea la doi stinjeni deasu
pra orizontului cînd am fost 
sfătuit să dorm, fiindcă.~ era 
trecut mult de miezul nopții. 
Lăsam în urmă stația ..Cercul 
Polar** și ceasul arăta orele 2 
noaptea... în perioada zilei 
polare soarele nu apune nici 
un minut, ziua e 
de ore din 24.

...Deși în plin 
manskul ne-a intîmpinat 
mercurul termometrelor abia 
ridicat peste 0°. Diferența de 
Moscova — aproape 30 de 
grade I Cu toată șuba primită, 
translatoarea, studentă lenin- 
grădeană care purta mini
jupe, a fost nevoită să îm
prumute fulare pentru a-și 
înveli chiar în „Volga**, ge
nunchii... Frig de iarnă, nu 
simplă răcoare. Și asta deși 
știam că Murmanskul este, 
în partea de nord a Uniunii 
Sovietice, localitatea cu cele 
mai mari privilegii climateri
ce : în aceste locuri tenni-

deplină, 24

iulie, Mur
ea

HANOI 15 I 
Donâ cms a 
VA-A-, b «n 
mentesor sotrepde rs 
ția americană h II fi 12 au
gust împotriva Hanocuhâ, o 
echipă de ziariști, v^tnarnezi 

' și străini, s-a oesptesat în 
l cartierele asupra cărora a fost 
’ lansată cea mai mare cantf- 
| tale de bombe pentru a coo- 
, stata, la fața locului, proper- 
i țiile distrugerilor. Ei au vizi

tat Hoan Kiem. cartier mun
citoresc situat la nord-est de 
centrul capitale:, unde au vă
zut un mare număr de case 
dă rima te, printre care trei 
școli primare, stilpii rețelei e- 
lectrice dobori ți, peste tot 
cratere de bombe.

LA DOI PAȘI DE POLUL NORD
nă călătoria «uboceanică ves
titul curent cald, Golfstrea- 
mul, venit tocmai dinspre 
Golful Mexicului. Datorită a- 
cestui curent portul orașului 
nu îngheață decit rareori, fâ
nul trecut a fost unul dintre 
excepții), el puțind funcționa 
12 luni fără întrerupere. Iată 
de ce prezența, acui 
clime atit de sever 
semne de mirare, 
din Murmansk însâ 
Lor le e bine, deși îmi 
că încă n-a înflorit aici nici 
o floare (sînt aproape inexis
tente, în sensul în care le 
cunoaștem noi, florile) iar lor 
nu li se pare de loc ciudat că, 
vara, nu se poate face decrt 
foarte rar baie în mare, in 
timp ce iama, pe gerurile po
lare, da : atunci apa, spun ei, 
este foarte caldă, o plăcere.

Neobișnuitului naturii și 
poziției geografice i se adau
gă particularitățile istoriei. 
Murmanskul a sărbătorit a- 
nul trecut 50 de ani de la 
clădirea primei locuințe. A- 
cum jumătate de secol aici 
nu era absolut nimic. Doar 
păsările nordului se adunau, 
iarna, căutînd respirația ape
lor mai calde ale Golfstrea- 
mului.

Mi s-a arătat o fotografie 
de la fundarea orașului : ofi
țeri englezi și țariști și cîțiva 
mujici bărboși în fața unui 
început de biserică, cu o plă-

■f*’ DANEMARCA. Imagine din Copenhaga

REVOLUȚIE

pregătească cea de a 10-a se
siune a Consiliului internațional 
al cafelei, care urmează să aibă 
loc la Londra, între 21 august 
și 8 septembrie.

e. Ca toate, cele «pro-

Hitler

e, cn toate că Ucui- 
pierit aproape pină 

La unul și n-a rămas piatră pe 
piatră fasciștii n-au pus pi
ciorul în Murmansk. O pano
ramă din muzeal local de is
torie arată orașul a$a cum a 
rămas el de sub bombe : un 
pustiu, dar din care (din nou 
ciudățenie î) lipsesc aproape 
complet dărimăturile. Expli
cația : Murmanskul vechi fu
sese in cea mai mare parte 
clădit din lemn. A ars. Rămă
sese doar scrumul... Din tu
nurile găsite pe poziții, tu
nuri la care niște băieți ini
moși au rezistat eroic, pîna 
în ultima clipă, cînd nemții 
pierduseră și ei ultimul om, 
s-au făcut monumente, la 
răspîntii.

Declarația lui Mackawee

U« 
fusese 
că «i i. 
taiL i. 
cartiere 
Aam. ia rara lai 1987. abia 
dacă ao aui găsit câteva. Pe 
toate terasele «ale, răspindite 
spre ape, ofensiva cărnii ucției 
din materiaje moderne este 

azi arta 319 990 de locuitori 
și are să se laude cel puțin 
cu două recorduri economice 
mondiale .* este cd mai mare 
port al globalm situat dincolo 
de Certai polar și are cea 
mai mare fabrică de conserve 
de pește din tease.

în ziua în care am sosit la 
Murmansk se sărbătorea zina 
pescarului. Pe stadion se or
ganizase • manifestație fi, în 
timp ce noi, în tribune, dîr- 
diiam de-abinelea, cu gulere
le ridicate, cîteva sute de 
fete în șorturi și maieuri de 
sport, simbolizau prin unduiri 
de trupuri apele nordului. 
Pentru ele. era vară ! Un grup 
de saami. vechii locuitori ai 
ținuturilor nordice, oameni ai 
pădurilor trosnihd iama sub 
ghețuri, au trecut simholizînd 
vechea viață a peninsulei 
Kola. Apoi au venit, motori
zate, vasele moderne și s-a 
dat, prin radio, legătura cu 
zeci de vapoare răspîndite pe 
toate meridianele lumii. La 
aparate, marinarilor plecați în 
cursă de luni și luni, le tre-

Pe ordinea de zi a reuniunii 
ministeriale se vor afla mai mult 
de 20 de puncte privind proble
me administrative și instituțio
nale, acțiuni și realizări în do
meniile economic. învâțămînt, 
sănătate, știință și tehnologic, 
chestiuni politice și probleme ale

actualei 
talui directorial, 

Mackawee, este eh- 
ea tmui proiect de Cartă 
«a_a și de Constituție pro-’ 
:je pentru o Arabie de Sud

tor ta proces*^! 
isuhzi francez 

K al altor sase 
Ziarul precizează că

LCANUL Etna, a cărui 
citate »-a intensificat în ul- 
i vreme, a erupt din nou 

>oL Eraptia a fost precedată de 
m*. multe zguduiri seismice 
Kxeestve. care au provocat pa- 

!a riadul populației din lo- 
caLtătile situate în apropierea 
vulcanului.

mura vocea de emoție, îșî 
chemau pe nume nevestele și 
copiii. „Lena, sîntem lingă 
Brazilia... Da... ce face Mișa. “ 
Unora li se transmiteau vești 
unice: „ai un băiat!“. Alții 
trimiteau telegrame ciudate : 
„bem pentru voi, cei de-a- 
casă. un pahar de compot 
marinăresc; votcă n-avem 
voie**. Pieha, cîntăreața pe 
care o vedem și noi uneori la 
televizor, invitată, Ie-a cîntat 
două cîntece, apoi, de frig, a 
zbughit-o într-o mașina, în 
aplauzele tuturor.

In port era liniște. Marina
rii aveau liber. Se întorseseră 
din cursă cîteva vase și-i ve
deai prin oraș reîntîlnindu-se, 
prieteni de pe ambarcațiuni 
diferite, revăzîndu-se îmbujo
rați de petrecerea înapoierii, 
după mai bine de jumătate 
de an. Mulți tineri: 22 500
de comsomoliști lucrează în 
flotă. Numai flota arctică 
numără 1 500 de vase, flota 
de traulere 250, iar 40 de 
vase-bază sînt ele însele fa
brici uriașe de prelucrare a 
peștelui în largul oceanelor.

Iurii Berezin, unul dintre 
acești băieți, ne povestea că 
în 2 ani a stat pe mal 21 de 
zile. Problema cea mai grea, 
spunea el, aici nu este frigul, 
ci depărtarea de familie. De 
obicei marinarii își văd casa 
abia de 2 ori pe an.

Semnale de alar
mă au fost recent re
cepționate la Lisa
bona. Poliția secretă 
portugheză (P.I.D.E.) 
a raportat metropo
lei că in ultima pe
rioadă in scopul „a- 
sigurării securității" 
a fost nevoită să-și 
extindă activitatea 
mai mult ca pînă in 
prezent în rinduriie 
colonilor albi din 
Angola. Raiduri de 
noapte întreprinse de 
agenții săi secreți au 
surprins de nume
roase ori „adunări 
multirasiale" in ca
drul cărora studenți, 
tehnicieni și inte
lectuali albi au luat 
poziție împotriva po
liticii coloniale a gu
vernului lui Salazar, 
sprijinind acțiunile 
patrioților în vede
rea obținerii inde
pendenței. Mai mult 
ehiar, presa oficială 
din Luanda semnala 
recent că în cursul 
unei ciocniri Ia Qui- 
texte dintre detașa
mentele patrioților 
Îi unități ale corpu- 
ui expediționar, 

Printre luptătorii ne
gri au fost depistați 
și patru albi.

Opoziția unor 
cercuri ale colonilor 
albi împotriva poli
ticii Lisabonei îm
bracă și alte forme. 
Astfel un număr im
portant 
albi — 
număr 
naiului

FRIQUE — refuză să 
se înroleze în subu
nitățile locale ale po
liției rasiste, în ciu
da presiunilor la 
care sînt supuși.

Această „opoziție 
albă" se recrutează 
din rîndul așa numi- 
ților „mici coloni", 
adică a portughezilor 
născuți în Angola și 
care nu dispun de 
mari proprietăți. Ne
mulțumirea „mici
lor coloni" își are 
originea în faptul că 
„portughezii născuți 
in Angola constituie 
obiectul unei largi 
discriminări" (Jeune 
Afrique). Acestora le 
sînt anulate o serie 
de drepturi de care 
beneficiază cei năș- 
cuți în metropolă. Ei 
au, în genere, și o 
situație materială di
ficilă. De altfel, sta
tisticile indică în 
rîndul colonilor albi- 
angolezi un pro
cent mult mai mare 
de analfabeți și șo
meri, comparativ cu 
al „metropolitani
lor".

• DUPĂ scrisoarea pe care a a- 
dresat-o companiilor străine pe
troliere din Libia, guvernul din 
Tripoli a cerut acestora din nou 
să examineze propunerea sa pri
vind sporirea redevențelor.

Subsecretarul de stat adjunct 
libanez pentru problemele pe
troliere, Mohamed Jarroushi, a 
convocat pe reprezentanții com
paniilor „Esso**, „Shell**, „B.P.“, 
cărora le-a explicat motivele 
care au determinat guvernul li
banez de a cere sporirea rede
vențelor.

• LA Paris a început o reuni
une de trei zile a Adunării Ge
nerale a Organizației inter-afri- 
cane a cafelei. După cum preci
zează agenția U.P.I.. întîlnirea 
de la Paris are drept scop să

Am fost, în port, oaspetele 
a două echipaje, vasele „Du- 
șanbe“ și „Rîbnîi Murmansk**. 
Primul se întorsese de două 
zile de lingă coastele Ameri- 
cii de nord, oferindu-ne sur
priza de a auzi, chiar de la 
marinarul de gardă, un „bine 
ați venit** rostit românește. 
Marinarii! Cîte cuvinte nu 
știu ei, din lumea întreagă. 
Cel de al doilea vas, era unul 
dintre cele mai mari ale flotei 
nordice pescărești a Uniunii 
Sovietice. Lung de 165 me
tri, el avea în depozite 
5 000 000 kg. pește. Vas-bază, 
el plutește în mijlocul ocea
nelor luni întregi, cu rezerve 
de apă, cu stație de poștă, cu 
fabrici de prelucrare. Pe mîi- 
nile a 4 comandanți și a 250 
de băieți-marinari este dată 
această uriașă întreprindere, 
iar ei răspund de ea cu des
toinicie.

...Sus, pe puntea cea mai 
înaltă, de unde se vedea pa
norama Murmanskului șî a 
apelor nordului, ne exprimam 
părerea de rău că n-am vă
zut și aurora boreală. Aurora? 
Marinarii au zîmbit iar. „Au
rora vă place dumneavoastră, 
celor ce . nu locuiți aici. în 
noaptea polară ea este pen
tru noi semnul unei vremi 
cumplit de aspre. E frumoasă 
magnifică, dar noi, oamenii 
polului, n-o dorim*'.

Nordul! Ciudat și roman
tic...

In legătură cu fe
nomenele amintite, 
la Luanda se vor
bește tot mai insis
tent de existența 
unei „importante co
loane a cincea albe" 
în Angola. Cotidia
nul O COMERCIO, 
evident iritat de a- 
ceastă „opoziție al
bă", • cerea într-un 
violent editorial 
„măsuri severe îm
potriva trădătorilor". 
Represiunile nu s-au 
lăsat, de altfel, prea 
mult așteptate. 
P.I.D.E. a trecut la 
acțiuni. Puțini au 
fost cei care, odată 
descoperiți, au reușit 
să se exileze pentru 
a nu cădea în mîini- 
le poliției politice 
secrete. Un lucru 
merită însă subliniat. 
Apariția „opoziției 
albe" scoate și mai 
mult in evidență a- 
nacronismul rinduie- 
lilor menținute de 
Lisabona pe consi
derabile teritorii a- 
fricane.

• UN mare număr de munci
tori și studenți din orașul ecua- 
dorian Guayaquil au organizat 
o demonstrație în semn de pro
test împotriva acțiunilor repre
sive ale autorităților locale. Re
cent, poliția din oraș a folosit 
arme de foc pentru împrăștie- 
rea oamenilor muncii, partici
pant! la o manifestație.

Transporturile maritime 
vor suferi în viitorul apropiat 
o adevărată revoluție, apre
ciază agenția France Presse. 
Compania „Atlantic Contai
ner Line“, care reunește com
panii suedeze, olandeze, bri
tanice și franceze, va pune in 
serviciu noi tipuri de vase 
port-containere și port-vehi- 
cule între Europa de nord și 
coasta de răsărit a S.U.A. In 
1970, scrie agenția, „Atlantic 
Container Linetl va dispune 
de o flotă de 10 port-contai- 
nere capabile să asigure întie 
30 și 40 la sută din transpor
turile maritime între Europa 
de nord și S.U.A. Randamen
tul acestei flote va fi deose
bit de mare. Fiecare va pu
tea transporta tot atît cît 
transportă în momentul de 
față cargouri clasice. In ace
lași timp o cursă dus și în
tors între Europa de nord și 
S.U.A. nu va depăși în me
die 28 de zile față de 56 de 
zile cite îi trebuie unui vas o- 
bișnuit. 'Noile vase gigant vor 
avea fiecare cite șase etate 
puțind transporta l 000 auto
mobile. In porturi, operațiu
nile de încărcare-descărca’e 
se vor putea face simultan 
pe verticală pentru contai
ner și pe orizontală pentru 
vehîcole. Lungimea fiecărui 
vas va fi de 213 metri, iar lă
țimea de 28 de metri. Fie
care din cele șase vase aflate 
în construcție va costa 
11400 000 dolari.
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