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STUDIU
Dezvoltarea învățămîntului

PRIVIND profesional și tehnic

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ANUL XXIV, SERIA II.
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In numărul de azi *1 ziarului nostru publicăm Studiul 
privind dezvoltarea tnvițămintului profesional și tehnic, 
elaborat de Ministerul învățămîntului, pe baza indicații
lor conducerii de partid și de stat, in lumina hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Alături de cele privitoare la dezvoltarea invățămîntu- 
lui superior și tnvățămîntului de cultură generală, acest 
studiu se încadrează in complexul de măsuri ce se pre
conizează în vederea îmbunătățirii procesului instructiv- 
educativ în învățămîntul de toate gradele, corespunză
tor cerințelor actuale și de perspectivă ale construcției 
socialiste din țara noastră.

Potrivit Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R„ studiul este supus dezbaterii publice, urmînd ca 
definitivarea măsurilor și adoptarea hotărîrilor cores
punzătoare să se facă după ce vor fi analizate sugestiile 
și propunerile primite.

„Scînteia tineretului" pune coloanele sale la dispoziția 
cititorilor pentru a-și formula propunerile și observațiile 
în legătură cu măsurile preconizate în acest studiu.

Din Grenoble,

FĂNUȘ NEAGU

transmite:

„VIKINGII"

sint gata

pentru bâtâlie
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Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, îm
preună cu tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația Partidului Co
munist Finlandez, alcătuită din 
tovarășii Hertta Kuusinen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Finlandez, și Olavi 
Pojkolainen, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C. Finlandez,

care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află într-o vizită de prietenie 
în țara noastră. La primire a 
luat parte tovarășa Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost a- 
bordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
precum și probleme privind dez
voltarea continuă a relațiilor 
frățești dintre cele două partide. 

(Agerpres)

(Agerpres)
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Miercuri a părăsit Capitala 
tovarășul Aii Yata, secretai 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Marocan, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizi
tă în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 

Comitetului Central

Partidului Comunist Român, 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C. C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Coboară grăbit din autobuz și 
peste cîteva clipe se află deja 
în clasă, bine instalat în bancă, 
în această poziție, aplecat* asupra 
caietelor și manualelor, Inspi- 
rînd un aer mereu sărac în oxi
gen, elevul stă pînă la ultimul 
sunet al clopoțelului cînd pleacă 
acasă. După cîtevâ ore de curs 
el este însă obosit, simte nevoia 
unei destinderi, efectuării unui 
efort fizic. în întîmpinarea a- 
cestei necesități vine programa 
de învățămînt care prevede, 
săptămînal, cîteva ore de educa
ție fizică care să fortifice orga
nismul în dezvoltare al elevului, 
să-1 mlădieze și să-l călească, 
menite în plus, să-i trezească 
dragostea față de sport, dorința 
de a-1 practica și mai tîrziu, în 
anii maturității.

în afara cazurilor de boală 
cînd elevul este obligat să re
ducă sau să întrerupă total, pen
tru o anumită perioadă, orice 
efort, nu există nici un alt mo
tiv care să-l împiedice să frec
venteze aceste ore. Celor bolnavi 
li se eliberează scutiri medicale. 
Dacă sîntem întrutotul de a- 
cord cu această judecată, nu pu
tem accepta însă reversul el. 
Nu toți cei care dispun de scu
tiri medicale sînt, în realitate, 
bolnavi. Să exemplificăm cu o 
situație întîlnită la liceul 
„Horia. Cloșca ți Crișan" din 
Alba Iulia. Aici au fost elibe
rate de la începutul anului șco
lar ți nînă acum o țută de scu
tiri, adică aproape o cincime din 
elevii acestui liceu nu fac sport. 
Dacă vom luat în serios diagnos
ticele înscrise pe scutiri — du
nă cum remarca în glumă unul 
din profesori — ar însemna că 
majoritatea elevilor noștri fu-

P.C.R. din decembrie de hotărîriPlenara C.C. al 
29 noiembrie — 1 1967 a luat o serie „cu privire la sarcinile organizațiilor de partid, de stat și obștești, ale Uniunii Tineretului Comunist, pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului". în documentul adoptat cu acea ocazie, 
se scrie: „Ținînd seama de 
faptul că munca cu tineretul 
implică cunoașterea profundă 
a preocupărilor și cerințelor 
acestuia, e necesar să se în
ființeze un centru de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
format din cadre de speciali
tate, sociologi și psihologi cu 
îndelungată activitate științi
fică și educativă, care să ini
țieze anchete și studii referi
toare la munca și viața tine
retului, să recomande forme și 
metode de muncă noi, să ge
neralizeze experiența pozi
tivă".Realitățile care cer înființa-

Conf. univ. 
Ovidiu Bâdina 

doctor în filozofierea unui .asemenea centru sînt multiple.Generația tînără este cu totul alta decît a fost generația dinaintea eliberării. Munca și viața au creat condiții noi, cadre și forme noi de manifestare a elanului, entuziasmului și pasiunii. în această perioadă de mai bine de două decenii lucrurile lor firească, ță, sarcinile politice și noi au mari implicații și în felul de a gîndi și a reacționa al tineretului. De aici sarcini deosebite în creșterea și educarea generațiilor tinere.Viața ce se construiește în România Socialistă a ridicat probleme care privesc orientarea profesională a tineretului și calificarea profesională a ti-

SCUTIȚI SA FACA 
SPORT LA LICEUL
DIN ALBA-IULIA
• DOUA CAUZE
IDENTIFICATE:
FETIȘISMUL NO
TEI Șl ^BUNĂ
VOINȚA" MEDI
CULUI • CERTI- 

ILEGALEFICATE
Șl NIMENI NU 
SE SESIZEAZĂ...

!•••

feri de boH incurabila. Mid pa 
departe nu »• prezintă Ins* așa 
lucrurile.

— îți plic excursiile, drume
țiile T o întrebăm pe Irina dinn

brudean — elevă în clasa a 
Xl-a E, care „suferă" de hepa
tită cronică. (Un amănunt : ea 
este fiica directorului spitalului 
din Alba Iulia).

— îmi plac. Am 
în vara asta...

— Dar sportul 1 
chetul, handbalul,

— Sportul îmi place ți 
mult...

— Atunci de ce nu-1 practici ?
— Din clasa a IX-a n-am mai 

făcut sport...
— Am văzut că ai scutire.
— Atunci m-am supărat rău : 

la toate materiile am primit me
dii de 9 ți 10 iar la educație fi
zică numai 7. Mi-am zis atunci 
că nu voi mai face sport cît voi 
fi la liceu...

— Te-ai tinut de cuvînt. Pă
rinții au fost de acord ?

— Si ei au fost de părere că 
nota asta mi-a stricat media ge
nerală...

Cazul nu e singular. Domina
ți de un adevărat fetișism al no
telor, mulți părinți îți îndeamnă 
copiii să nu facă sport pentru a 
nu-și strica mediile. Pe deasu
pra se zbat pe toate căile și le 
obțin ei înșiși scutiri. Mama e- 
levei Ligia Anghel din clasa a 
X-a D. de profesie învățătoare, 
se află internată de mai multe 
luni într-un spital din București. 
Dorința cea mai arzătoare pe 
care ți-a formulat-o pe patul 
de spital a fost ca fiica ei... să 
nu facă sport! De ce ? Pentru 
că fata 1 >e plînsese că profe
sorul de educație fizică este 
foarte ievir, la aupun* la

Ab. BALGHADEAM

Voleiul, bas- 
gimnastica... 

mai

• n-ii

ile cons
trucții in

berilor, valorificarea aptitudinilor lor corespunzător nevoilor etapei în care se află economia noastră națională, perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, formarea noilor deprinderi de muncă, legarea învățăturii de practică (și de aici problema practicii în producție a elevilor și studenților, încadrarea în producție a absolvenților etc), formarea atitudinii înaintate față de muncă și învățătură, educația moral-cetățenească, în spiritul unei comportări civilizate în viață, în familie, în societate etc. etc.
Munca cu tineretul nu poate 

și nici nu trebuie să fie o mun
că șablonardă. Nu există re
țete valabile pentru toți și ori
unde, pentru că tineretul di
feră ca vîrstă, ca preocupări sau ca temperament. Dacă ne-am referi numai la mediul urban, și am lua un singur element, să zicem tineretul de a- ceeași vîrstă, cite deosebiri n-am constata de la un cartier la altul, de la un mediu social la altul, de la o profesie Ia alta (a tinerilor și chiar a părinților). De aceea, metodele de muncă în acest domeniu trebuie să fie diferențiate, elastice, folo-
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Prof. ing.
V. Draqomir 

prorector al Institutului de 
construcții-București

Anul universitar 1967— 
1968 înseamnă, pentru învă
țămîntul superior de con
strucții din tara noastră, îm
plinirea unui secol de acti
vitate rodnică. Școala Națio
nală de Poduri și Șosele, 
care s-a înființat pe baza 
Decretului nr. 1562 din oct. 
1867, a reprezentat prima 
formă de organizare a învă- 
tămîntului superior tehnic 
în domeniul construcțiilor. 
Istoriografia arată că în toa
te țările primele ramuri teh
nice care s-au dezvoltat ți 
în care a început să se sim
tă nevoia pregătirii de ingi
neri și tehnicieni, au fost 
lucrările publice, construc
țiile de căi de comunicație, 
drumuri, poduri, căi ferate. 
Mal tîrziu, pe măsură ce se 
dezvolta tehnica și luau am
ploare lucrările în ramuri 
de activitate industrială, au 
crescut cerințele organizării 
multilaterale a învățămîntu- 
lui tehnic. în majoritatea ță
rilor din Europa, organizarea 
învățămîntului tehnic a în
ceput în secolele XVIII șl 
XIX, cu școli pentru pregăti
rea cadrelor necesare lucră
rilor de construcții civile 
sau militare.

(Continuare in pag. a V-a)
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DE BIOGRAFII ALE
trebui să realizeze emblema satului, ge-întrebat dacă ar

neral valabilă de la Horodiștea la Zimnicea și de la Beba- 
Veche, la Sulina ce ar evidenția în mod deosebit ? un pro
fesor de Ia Centrul de cercetări sociologice al Academiei 
răspundea : pe fundalul unui șantier și al unei cîmpii cu lanuri de grîu și porumb — simbolul muncii — aș așeza cornul belșugului încadrat de un cub cu muchiile punctate care. în viziunea mea, AR REDA RITMUL CONTINUU DE DEZVOLTARE A SATULUI, STRĂDANIA DE A DEPĂȘI ÎN FIECARE AN CEEA CE P1NA ATUNCI ERA CONSIDERAT RECORD ÎN MATERIE DE PRODUCȚIE, DE VENITURI,. DE SUCCESE ÎN GENERAL. Pentru că, tot 
înseamnă factori sociali și economici, progres tehnic 
știință socialistă au determinat și în lumea satului 
bări radicale pe toate planurile și in toate sensurile.

De toate acestea te convingi, cutreierînd satul, revenind 
a doua, a treia sau a noua oară pe aceleași meleaguri. Ceea ce 
cu cincisprezece sau douăzeci de ani in urmă nu intilneai 
decit in jurul irigațiilor acum, cam pe fiecare al 
douăzecilea hectar apa pune in siguranță recolta chiar 
și in cele mai secetoase veri ; de la considerația „trac
torul — o minune", s-a ajuns azi la utilizarea sa in executa
re* * mai bine de șaizeci la sută din volumul lucrărilor agri
cole ; de Ia opt-nou* sute kilograme grfu ori porumb, recol
tele medii Ia hectar au săltat de două șl de trei ori in descurs 
de numai un deceniu; de I* cîteva firme „Cămin cultural* 
existente ta toată Românie anilor dinainte de eliberare — la

ceea ce 
și con- 
schim-

SATULUI
mai mult de nouă mii Șirul comparațiilor ar mai putea fi 
extins : drumuri modernizate case nou construite sau reno
vate, electrificare, lărgirea rețelei sanitare și comerciale... 
Și nu-i deloc greu să-i recunoști pe realizatorii acestor în
făptuiri : fără excepție, ei sînt toți aceia al cărui loc de 
muncă e legat de ogor, de sat în general. Printre semnatari 
— și azi, ca și ieri, ca și alaltăieri, așa cum, de altfel, va 
confirma și viitorul — tinerii. Mecanizatori ori zootehniști, 
simpli cooperatori ori specialiști, meseriași ori profesori. 
Priviți prin prisma dăruirii muncii, a pasiunilor și idealuri
lor, biografiile lor pot fi ușor suprapuse, redînd astfel bio
grafia unei generațiL

ing. GH. FECIORU 
(Gontinuare ti» patf. • Il-a)

100 DE ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA ȘCOLII 
NAȚIONALE DE 
PODURI Șl ȘOSELE

în țara noastră încercări 
de organizare a unui învăță- 
mînt aplicativ, după modelul 
școlilor din apus, s-au făcut 
încă de la începutul secolu
lui nostru, în școlile lui Gh. 
Lazăr și Gh. Asachi. In 1850 
se înființează din inițiativa 
lui Petrache Poenaru, cu 
sprijinul domnitorului Știr- 
bey Vodă, o „Școală practică 
de Poduri și Șosele", care 
pregătea conductori pentru 
lucrările publice. Școala a 
activat cu intermitență și cu 
un program de studiu foarte 
redus, pînă în 1858. în 1860, 
se înființează o secție tehni
că pe lingă Academia Mihăi- 
leană. în Muntenia s-a în
cercat organizarea unui în- 
vătămînt superior de con
strucții in 1864, cînd din ini
țiativa lui Cuza s-a înfiin
țat, concomitent cu Univer
sitatea din București, „Școa
la de Poduri, Șosele și Mine", 
După detronarea lui Cuza, 
școala s-a desființat, nereu
șind să dea nici o serie de 
absolvenți.

Școala Superioară în do
meniul învățămîntului teh
nic de construcții din Româ
nia capătă forma completă 
și definitivă în Școala Na
țională de Poduri și Șosele, 
care dădea absolvenților săi 
dreptul de a ocupa posturi 
în cadrul Ministerului Lu
crărilor Publice.

La început, școala se nu
mea „Școala de Poduri, Șo
sele și Mine". Aceasta pen
tru că proiectul initial pre
vedea specializarea în două 
secțiuni : una în domeniul 
construcțiilor și lucrărilor 
publice și alta în domeniul 
exploatării minelor. Dar a- 
cest proiect nu a fost reali
zat, școala a format numai 
specialiști în domeniul con
strucțiilor. Fiind singura 
școală în care se întră prin 
concurs, avînd o organizare 
interioară ți o disciplină 
exemplară, pregătind la un 
nivel înalt absolvenții săi,

(Continuare tn pag. e V-a)



TULCEA i feeders nocturnă).

DECĂLDURĂ Șl SARE

fi 
di- 

la 
la

Vă prezentăm
• o carte • un film • un

concert

Lucrarea ziaristu
lui francez analizea
ză fenomenul cel mai 
important care a in
tervenit în viața ti
neretului
ran — muzica 
ră. Un scurt 
complet istoric 
muzicii presărat 
refrene cunoscute 
cu fragmente și

contempo- 
ușoa- 

dar 
al 

cu 
Și 

co

Concertelo 
brandenburgiee 
Orchestra de ca

meră a Filarmonicii 
prezintă în două 
concerte la Sala ngică 
a Palatului, ciclul in
tegral al concertelor 
brandenburgiee de 
J. S. Back, ce repre
zintă în creația 
nului o culme.

Primele trei 
certe (nr. 1 în 
major,, nr. 2 în 
major și nr. 3 în Sol 
major) vor alcătui 
îrppreună cu cantata 
profană „Non se che 
sia dolore" programul 
concertului de astă 
seară. Dirijor Mircea 
Basarab. Celelalte trei 
concerte și „Cantata 
Nunții" vor avea loc 
marcuri 21 februa
rie.

tita-

con- 
Fa 
Fa

PENTRU 120 DE ANI
Numeroși vizitatori ai So- 

vatei îșl înscriu în traseele 
lor turistice prin împreju
rimi și salina din Praid. 
Dacă pătrunzi în mină ți sa 
taie respirația din cauza at
mosferei încărcate cu abur 
sărați dar și din cauza im
presiei că te afli într-un pa
lat ca de basm, cu pereții 
netezi, 
lumina

sidefii-cepușil în 
_____ reflectoarelor, cu 
bolti înalte de 80—90 m. Vă 
dați seama de mărimea aces
tei încăperi, dacă vă vom 
spune că aici au loc frecvent 
concursuri de aeromodelism 
pentru a evita curenții de 
aer. în mina veche de mile
nii. extracția continuă și as
tăzi, bineînțeles în alte con
diții. Și cine știe cît va mai 
continua în timpul exploată
rii acestui zăcămînt din mă
runtaiele muntelui argintiu. 
Dacă am presupune că re
sursele lui ar fi epuizate, nu 
ar fi o nenorocire prea mare, 
deoarece numai cantitatea 
de sare aflată în ținutul 
Praidului poate asigura con
sumul mondial industrial și 
alimentar pe timp de 120 de 
ani. Veți afla și alte curiozi
tăți dacă veți merge la sali
na din,Praid unde veți fi 
primiți cu „căldură și cu... 
sare".

(iei lor (elimintndu-M Mtfel 
deplasările inutile la centrul 
de brigadă sau la S.M.T.). 
Tractoarele n-au mai făcut 
drumuri inutile. Opinia colec
tivului și-a dovedit eficiența. 
Nicolae Puiu de la brigada 
din Tariverde, Vasile Babale» 
din Rtmnic, Gheorghe Sîrboiu 
din Fîntînele și încă vreo 
rfțiva au înțeles ce înseamnă 
nesocotirea hotăririi colectivu
lui din însăși poziția tovară- 
Cor de muncă rață de faptele 

r. Abuzul în folosirea trao- 
toarelor în scopuri personale 
sau neglijența în reglarea ma
șinilor au suportat-o din pro
priul buzunar. Pentru că, lo
zinca sub care întreg colec
tivul a lucrat zi de zi a gene
rat un principiu : intransigen
ți față de risipitori.

de toate, de producție. Intre 
acestea, cel al tinerilor din 
Cogealac poate fi scris ou 
majuscule. A lor, doar a fost 
ideea care a mobilizat pe toți 
mecanizatorii țării.

O mărturie din monografia 
oomunei Pianul de Jos, raio
nul Sebeș, atrage atenția ori
cărui se hotărăște >ă răsfoias
că această carte scrisă în cer
neală de o mînă caligrafică : 
„Pini în urmă cu douăzeci 
și ceva de ani, abia la două 
iute de case exista o vaci cu

plecat cum au făcut-o 
alții ? Cit de greu este ca 
mineață de dimineață, 
ceasurile 5 punct să fii 
fermă și , In același timp să
faci socoteli — dacă adaug 
azi trei pumni de uruială la 
fiecare rație cît lapte voi ob
ține ? Cum să spun, trei pum
ni înseamnă cam două kilo
grame sau două unități nu
tritive, iar în carte scrie, și 
tovarășul inginer ne spunea 
la fel, și noi am constatat că 
așa este, că o unitate nutri
tivă înseamnă un litru de lap
te. Deci în plus doi litri. Dar 
pe toată ferma ? Și uite așa 
te gîndești și te frămînți și 
aduni și înmulțești, iar mîi- 
nile trebuie să-ți meargă 
— dar cum ? — cu forță că 
de multe ori te trec lacrimile

de oboseală, dar nu te poți o- 
pri, îi dai înainte pînă la ulti
ma picătură, pînă la ultimul 
«trop. Și începi apoi cu fura
jarea, cu cîntăritul, căci spu
neam, la noi nu merge să ri
sipim, că nu avem de unde — 
980 hectare teren arabil cît 
poate să ne dea ? — și apoi, 
chiar dacă am avea, n-ar fi 
păcat șă arunci așa, în vint, 
ceva ce are valoare ?. Și cea
sul nu te lasă să te desfășori 
așa cum ai vrea, ci într-un 
anumit ritm, că pe deasupra, 
animalele trebuie ca cel puțin 
jumătate din timpul unei zile 
să se odihnească.

Logică, logica muncii de
pusă în condițiile noi, a omu
lui nou, a răspunderii depline 
pentru ceea ce satul, colecti
vitatea țe-au chemat să rea
lizezi. Și, cînd te gîndești i 
doi din fiecare trei îngrijitori 
de animale sînt tineri... Dar 
la ei tinerețea 
timiditate, ei 
mîntări la cea
temperatură pentru a aduce 
noul în muncă, elementul de 
ridicată eficiență. Că în mare 
parte au retișit, mărturie sînt 
nu numai bilanțurile, ci și 
aprecierea satului, prestigiul 
ce a generat acea hotărîre de 
o formidabilă spontaneitate a 
cuiva de a trece numele „ași
lor" în meseria de crescători 
de animale în monografia co
munei, în această adevărată 
carte de aur...

nu înseamnă 
explozie, fră- 

niai înaltă
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mentarii din presă 
oferă cititorului un 
tablou viu. co.rec|t și 
adevărat al „noilor și 
vechilor valuri".

„Cei 7 samurai"
Distins cu „Leul de 

argint" la festivalul 
de la Veneția 1954 
filmul lui Akira Ku
rosawa relatează în 
sti] tradițional aven
turile unui grup de 
șapte samurai care 
apără chiar cu prețul 
vieții lor un mic sat 
de atacurile sălbatice 
ale unor bandiți. 
Printre interpreți se 
numără Toshiro Mi
fune (interpretul pre
ferat al regizorului) și 
Takashi Shimura. Fil
mul va rula în progra
mul viitor al cinema
tografului „Central".

CORNELII! POGĂCEANU

SPECTACOLE
LITERAR-ARTISTICE

PENTRU ELEVI

PENTRU VACANJA
EASCĂSTUDENT

„Teatrul tineretului" 
din Piatra Neamț a luat 
inițiativa de a include în 
repertorial permanent un 
ciclu de spectacole lite- 
rar-artistice destinate e- 
levilpr. Prima reprezen
tație de acest fel, cuprin- 
zînd Un recita] demersuri 
scrise de poeți contempo
rani români și străini șl 
două piese într-un act a 
fost urmărită cu deosebit 
interes de sute de elevi. 
Șl-au dat concursul prin
tre alții, actorii Adria 
Pamfil Almăjan, Giga 
Bucătaru. Elena Caragiu, 
Cornel 
zorul 
Teatrul 
reștl.

Nicoară și regi- 
Ion Cojar, de la 
Mic din Bucu-

/■■ml)Lw/d......................

MODA

Reclama, sufle
tul comerțului
Acum cîtva timp un ziar 

din Los Angeles a publicat 
următorul anunț : „Ingropa- 
ți-vă morții la cimitirul din 
Glendale I Acolo pămîntul este 
mult mal ușor și orchestra 
cimitirului le oferă concerte 
în fiecare duminică gratis". 
Altă reclamă, tot din Los An
geles, îndemna : „Construiți-vă 
cutare cavou, Ia prețul cutare. 
Abia după moarte începe via
ța adevărată La care firma 
concurată a replicat cu urmă
torul anunț : „De ce să trăiți, 
cînd pentru 18 dolari puteți fi 
înmormîntat cu un fast pe 
pe care numai noi sîntem în 
măsură să-1 oferim ?"

oronizator reglează presiunea 
jeturilor în funcție de lumi
nozitatea și sonoritatea fil
mului.

• Tinerii satelor regiunii Galați au deschis anul trecut 
aproape trei sute de șantiere. Au lucrat la amenajarea su
prafețelor pentru irigații, la plantarea arbuștilor in fon
dul silvic, la amenajarea în terase a terenuriior în pantă 
etc. etc. De curînd s-au centralizat cifrele raportate pri
vind activitățile patriotice desfășurate. în fondul silvic 
de stat și în pădurile comunale au FOST PLANs ATI 
ARBUȘTI PE CINCI SUTE DE HECTARE ; DE-A LUN
GUL ȘOSELELOR ȘI DRUMURILOR AU FOST SĂDIȚI 
240.570 POMI ÎN ALINIAMENT ; APROAPE 600 DE HEC
TARE AU FOST AMENAJATE PENTRU IRIGAȚII.Valoarea muncii voluntar-patriotică depusă de către tinerii satelor gălățene deține o pondere msjințiată in volumul de aproape 45 DE MILIOANE lei cit a raportat Comitetul regîenal Galați al U.T.C. la sfîrșitul anului trecut. 
Evidențieri ? Sc pot face multe. Multe pentru că PESTE 
DOUĂ SUTE DE MII DE TINERI DIN LUMEA SATULUI 
AU LUCRAT PE ACESTE ȘANTIERE. Totuși, cu majus
cule se cer a fi scrise nlime'e organizațiilor U.T.C. din 
JIRLĂU GALBENU, VIȘANI, LIEȘTI.

• în cea mai mare parte, colectivul Trustului de a- 
menajări și vaiorilicări stuficoie din Delta Dunării este for
mat din locuitorii comunelor din apropiere. Peste «00.de u- 
tecisti lucrează aici cu foarte bune rezultate. Anul trecut 
SARCINILE DE PLAN AU FOST DEPĂȘITE CU MAI 
BINE DE 3 800 000 TONE STUF RECOLT \T ; economiile 
la prețul de cost depășind cifra de TREI MILIOANE lei. 
O comparație redă insă și mai semnificativ preocuparea 
întilnită aici pentru sporirea eficienței muncii.Față de a- 
nul precedent, în 1967 s-a înregistrat o SCĂDERE DE 497

lapte. Și satul era înconjurat 
din toate părțile de fineață 
și pășune cu iarbă grasă. A- 
cum, la fiecare a treia familie 
găsești o vacă, iar cooperativa 
agricolă e profilată' pe, creș
terea lor. Pentru o mie cinci- 
sute de hectare de teren agri
col aproape trei sute cincizeci 
de vaci cu lapte. Lucrează 
aici oameni foarte harnici, în 
majoritate tineri, disciplinați,- 
cu pasiune..."

Deasupra acestor ultime 
cuvinte, cu litere rotunde, ci
neva a completat... „Cum 
este tov. Pașca Leontina, tov. 
Costea Elisabeta, tov. Creț 
Rusalina, tov. Lucreția Do
bra, tovarășul Matei Binder, 
nea Avram Purcel, tov. Jurf 
Rafila care în fiecare zi mulg 
atîta lapte că oamenii din 
trei sate dacă s-ar aduna la 
o masă tot nu l-ar putea 
răzbi"v

O sumară informație. La 
sediul cooperativei o comple
tare : In 1967 două mii o 
sută litri lapte de la fiecare 
vacă furajată, din care circa 
1500 marfă ; planul anual, la 
valorificări, îndeplinit încă 
din septembrie ; în luna ia
nuarie a acestui an, un plus 
de cinci mii litri față de plan. 
In sector, din fiecare trei în
grijitori. doi sînt tineri, iar 
cel mai nou în meserie are 
o vechime de doi ani și patru 
luni.

Pentru zootehnie precum și 
pentru răspunderea, greutăți
le și frumusețile muncii lor, 
fiecare din acești tineri 
aduceau alte și alte argu
mente prin care să sublinieze 
locul prim între toate sectoa
rele de producție pe care îl 
ocupă creșterea animalelor în 
cooperativa lor 
redea trăsăturile 
vărate meserii.

— Noi — 
Matei BINDER 

o
în mîini o avere... 
anual, sigur, naș- 
Pentru că, atît în 

’67 cît și mai înainte, cînd
s-au întocmit bilanțurile, con
tabilii au constatat că la doi 
lei obținuți ca venituri în co
operativă, cel puțin unul pro
venea din zootehnie I Și, gîn- 
dindu-te că totul se socotește 
în milioane, parcă dai o și mai 
mare valoare mîinilor astea..., 
mai mîndri ne simțim că lu
crăm în sectorul cheie al co
operativei. Avem pasiune, to
varășe, asta este 1 Pentru 
dacă n-am avea credeți 
am fi rămas aici și n-am

La sfîrșitul anului, eficiența 
activității s-a concretizat în 
realizări de o remarcabilă 
semnificație. Tovarășul ingi
ner Gheorghe IDU, directo
rul stațiunii le prezenta sinte
tic. prin graiul cifrelor : în 
1967 prețul de cost al fiecărui 
hectar arătură normală a fost 
redus considerabil, cel mai 
mare efect asupra acestei re
alizări avîndu-l economia de 
carburanți — peste șaizeci de 
mii litri".

Conținutul inițiativei tine
rilor de la S.M.T. Cogealac 
a atras atenția mecanizatorilor 
din întreaga țară. Măsurile prin 
a căror înfăptuire urma să se 
realizeze angajamentul formu
lat au fost privite peste tot 
cu ochi de meseriași, ele con
stituind bază de pornire în 
analiza de conținut atît la sta
țiunile de mașini și tractoare 
din Oltenia cît și la cele din 
Galați, din Banat, 
Cluj, din Crișana ca și 
Moldova. In bună parte 
inițiativei tinerilor de 
S.M.T. Cogealac se dato- 
resc măsurile generalizate a- 
cum în toată țara : de a se 
asigura alimentarea în circuit 
cu carburanți, lubrifianți, și 
piese de schimb a brigăzilor; 
crearea pe timpul campanii
lor, la fiecare brigadă, a echi
pelor de mecanici care să in
tervină pe loc la depanarea 
defecțiunilor ; urmărirea con
sumului de carburanți pe lu
crări ; întocmirea decadală a 
planului de lucrări executate 
mecanizat pe tarlale; crearea 
unei adevărate acțiuni de rea- 
menajare a depozitelor de car
buranți ; urmărirea reglării 
mașinilor, întocmirea progra
mului zilnic de lucru al fie
cărui tractor. La S.M.T. Cărei, 
preluarea inițiativei a condus 
la realizarea unei economii de 
doi litri motorină pentru fie
care hectar arătură normală 
executat, la Abrud, de un li
tru și jumătate, la Chirnogeni 
de 0.75 litri, la Dudești de 
2,5 litri, la Cuza-Vodă, <le 
168 mii litri motorină la ni
velul S.M.T.-ului.

De curînd, la Direcția me
canizării din cadrul Consiliu
lui Superior al Agriculturii 
s-au centralizat dările de sea
mă primite de la toate stațiu
nile de mașini și tractoare din 
țară. O cifră reține atenția : 
față de anul precedent, în 
1967 economiile de carburanți 
s-au ridicat la peste patru mi
lioane litri. In marea acțiune 
de generalizare a gestiunii 
proprii, acest lucru nu înseam
nă prea mult. Este totuși un 
pas sigur spre aducerea în cir
cuitul economic a tuturor re
surselor de care se dispune.

Și dincolo de aceste cifre 
portretele unor inimoase colec
tive de muncă ale căror stră
danii, ale căror preocupări 
cotidiene sînt legate, înainte

Era în primăvara anului 
trecut. Ziarul nostru publica 
în pagina întîi o interesantă 
inițiativă a tinerilor mecaniza
tori de la S.M.T. Cogealac. 
Să ne amintim.

într-o adunare generală, 
tinerii de aici puseseră în 
discuție o problemă de pro
ducție : consumul de moto
rină pentru executarea fie
cărui hectar arătură normală 
e mare ; ce trebuie să facem 
noi, tinerii, pentru reducerea 
lui ? Era o frămîntare colec
tivă. Și-au spus părerea 
șefi de brigadă, tractoriști, 
specialiștii stațiunii. După ore 
de dezbateri, de confruntări 
de opinii, ideea, sau mai bine- 
zis notărirea unanimă a fost 
aceea că „tnchizînd robine
tele risipei (și urma o amănun
țită numire a surselor de 
economisire) se pot realiza 
economii de carburanți în
tr-un volum însemnat — 
aproximativ 8 la sută din con
sumul pe un an — adică ne
cesarul pentru cincisprezece 
tractoare care să realizeze 
complet planul anual de pro
ducție ce le revine".

Bătălia cu risipa a început 
chiar de a doua zi. Sigur, nici 
înainte nimeni nu văzuse mo
torina scurgîndu-se precum 
șuvoaiele de apă. N-o văzuse 
și totuși ea se scursese. Se 
strecurase printre degete. 
Acum, un colectiv întreg por
nise în căutarea acestor căi 
invizibile. Și în cea mai mare 
parte le-au găsit. Lozinca 
muncii zilnice a fost sinteti
zată într-o singură idee : „la 
fiecare o mie de litri motorină 
consumați, economii pentru 
cel puțin o zi de lucru a 
unui tractor."

Și, pentru cei mai mulți, 
fiecare zi înseamnă încordare 
maximă. Deși nimeni nu ce
ruse acest lucru, totuși fiecare 
mecanizator simțea răspunde
rea chemării organizației 
U.T.C. și rareori, după ter
minarea lucrului, întîlneai pe 
cineva depărtîndu-se de trac
tor fără a-1 verifica din toate 
punctele de vedere, înainte de 
a-i asigura pentru a doua zi, 
o stare foarte bună de func
ționare. Au fost înălțate re
zervoarele la o înălțime care 
să permită alimentarea trac
toarelor cu carburanți pe 
principiul gravitației ; ia su
gestia organizației U.T.C., 
dintre cei mai cu experiență 
mecanizatori s-a alcătuit o 
echipă de intervenție care a 
asigurat depanarea micilor de
fecțiuni chiar la locul apari-

din 
din

Și 
la

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

LEI A PREȚULUI DE COST PE TONA DE STUF RE
COLTATA. Semnatarii acestui succes ? întregul colectiv 
de muncă între care și tinerii uteciști Nichita Damian, Eugen Apostol, Grigore Solonenco, Ion Jelescu, Vaslle Buruiană.

• în comuna Maieru, din regiunea Cluj, tinerii au luat 
Inițiativa de a organiza un MUZEU AL SATULUI.Fetele 
au pornit a coase porturi naționale in specificul locului 
din diferite perioade, iar băieții au confecționat sau au 
colecționat din gospodăriile sătenilor obiectele de muncă 
cele mai semnificative. Cu sprijinul cadrelor didactice 
a fost întocmită a monografie a comunei iar exponatele 
din muzeu au primit explicații detaliate, utile vizitatori
lor din toate colțurile țării care, parcurgînd zona folclorică 
Bistrița-Năsăud se opresc și la Maieru.

In primele zile ale acestui an, ne declara Ion Cîrcei, secretarul comitetului U.T.C. pe comună, ute- 
ciștii din Maieru au amenajat prin muncă voluntară o „Casă a tineretului" unde se dansează, iar peste săptă- 
mînă se desfășoară un program adecvat clubului".

• La hotarul raioanelor Pitești și Muscel eram. în 
toamna trecută, martorii unei fntilniri neobișnuite : de o 
parte și de alta mașini, motociclete, fete și băieți în straie 
de sărbătoare, flori, voie-bună. Reprezentanții celor două 
organizații raionale de tineret își stringeau mîinile. Avea 
loc predarea unui album;.. Era un moment al „Ștafetei tine
retului" desfășurată în idea : „tineretul, păstrător al creațiilor artistice, al obiceiurilor și tradițiilor populare". 
Aproape patru luni ștafeta a străbătut meleagurile arge- 
șene. A pornit din Rîmnicu-Vilcea, avind ca scop princi
pal realizarea unei sinteze a tot ceea ce este mai autentic, 
mai trainic și mai plin de frumos in tezaurul folclorului 
argeșan, cliemind în aceeași măsură pe cei inițiați și ne- 
inițiați în a căuta, cerceta și selecționa ceea ce înaintașii 
lor au transmis din generație în generație. Acum, touts cele 
trei sute de pagini ale albumului sînt completate. Răsfo- 
indu-Ie ai senzația unei munci deosebit de pasionate. Au 
fost cuprinse fapte ele istorie, legende, descrieri de locuri 
și tradiții preocupări și talente. Au fost culese zeci de 
doine și balade, au fost identificate nuanțe noi ale portu
lui argeșan.

Prin conținutul său, la rîndu-i, acum însuși acest album 
este o piesă rară. Și meritul pentru a fi realizat ii au ti
nerii regiunii Argeș.

...Dintre sutele de mii, cîteva biografii 
care — și toate la un loc — au un singur .....
un singur factor determinant : MUNCA ; munca depusă 
intre coordonatele dorinței de afirmare, _____
pasiuni, manifestării multilaterale, permanent creatoare.

Muzeul 
uitucilor

La administrația „Expo’67“ 
s-a strîns o colecție ciudată 
de obiecte pierdute. Printre 
cele 11000 de obiecte se 
află o proteză dentară, o pe
rucă din păr natural, cîteva 
cărucioare de copii. Dar nu
mărul fustelor, pulovărelor, 
ghetelor, pălăriilor, cămășilor 
și hainelor pierdute este 
de mare, îneît poate fi 
brăcată 
măricel, 
căldura 
tot aici 
zeci de 
sute de 
biele, portmoneuri. Doi vizi
tatori au venit în cîrje și au 
plecat fără ele. Cineva a pier
dut obiectivul unui aparat de 
fotografiat din avion. „Avioa
ne încă nu avem, remarca 
șeful depozitului de obiecte 
pierdute, dar aripi de auto
mobile sînt deja".

atît 
îm- 
sat 

dus 
Dar

agricolă ; să 
acestei ade-

lorlalți, nici 
meni, avem 
O avere ce 
te o avere !

sintetizează 
spusele ce- 

sută de oa-

populația unui 
Iată pînă unde a 
de la Montreal I 
se mai găsesc cîteva 
kilograme de chei, 
ochelari, pipe, um-

că 
că 
fi

(Urmare din vagifia I)
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Vă oferim cîteva sugestii 
pentru îmbrăcămintea sport 
ce o veți purta in vacanță 
la munte. Observați cordoa
nele late, căciulițele asortate 
la culoare cu îmbrăcămin
tea sau ciorapii. Linia este 
în general mai cambrată, 
pe lingă corp, așa cum stă 
bine unei ținute tinerești.

Cinematograf... 
pe apă

Firmei Kodak îi aparține 
ingenioasa construcție, ecranul 
de apă. Din două rampe pa
ralele mii de jeturi subțiri de 
apă formează un ecran lichid 
pe care se pot proiecta ima
ginile cinematografice. Un sin- • e • • • •

ale satului. Fie- 
numitor comun.

îninl nir > unor

Ing. GH. FECIORU

Vn dispozitiv ingenios folosit în Franța, pentru blocarea 
automobilelor parcate în locuri interzise. Posesorul — contra
venient trebuie să plătească mai întîi amenda la postul de Po
liție și apoi să-și vadă mașina „eliberată".

efort intens etc. 
Dacă și-ar fi exprimat 
ceastă dorință numai față de cei 
din salon n-ar fi fost prea rău, 
dar ea a trimis o scrisoare dr. 
Gheorghe Stănescu — de la po
liclinica raională Alba în care-1 
roagă insistent să-i dea fetei o 
scutire...

— Ce era să fac 7 — se scuză 
doctorul cînd îi amintim acest 
caz. S-o refuz cînd copilul meu 
învață în clasa dînsei ? Asta nu 
se putea ! Am pus un diagnostic 
și... gata.

După ce a spus aceste cuvinte 
a scăpat un oftat :

— Mărturisesc că nu știu ce 
să mă mal fac. Toți salarlațli 
spitalului vin și-mi cer scutiri. 
Cei din afară fac fel de fel de 
Intervenții pe care uneori nu pot 
să le refuz.

O precizare : doctorul Btlnee-

cu a eliberat toate scutirile 
la liceul „Horia, Cloșca 
Crișan" și nu numai de 
colo. Justificările sale nu 
însă nici o bază reală, 
unii părinți nu-și dau 
ma că solicitînd SCUTIRE 
MERITATĂ săvîrșesc un 
grav față de propriul lor 
acest lucru nu trebuie să-i
iertat medicului. Unor elevi 
anumite deficiențe fizice li 
recomandă în mod special 
practice exerciții de gimnastică.
Elevul Gheorghe Anghel din 
clasa a X-a est» scutit de sport

de
și 
a- 
au

Dacă 
sea- 
NE-

INCURABILE"
pentru „atitudine cifotică" (adus 
de spate).

— Acestui elev i-am dat 
regim special de exerciții — 
spune prof. Emil Tamas — 
care i le-am cerut să le execute 
și acasă.

Iată însă că a intervenit dr 
Stănescu (la rugămintea părin
ților) și l-a scutit total de sport. 
Nu înseamnă aceasta o condam
nare a elevului de a rămîne o 
viață întreagă cu corpul defor
mat ? Același lucru se poate 
spune și despre cei scutiți pen
tru debilitate fizică sau anemie.
XI pot fi scutiți de efort excesiv,

dar nu de practicarea tuturor 
exercițiilor fizice.,.

Că cele mai multe scutiri sînt 
nejustificate ne-o demonstrează 
și faptul că pe unele nici măcar 
nu este înscris diagnosticul iar 
altele au_ fost eliberate cu mult 
înaintea începerii noului an șco
lar sau retroactiv, după ce ele
vul absentase de la orele de 
sport o bună bucată de vreme. 
Irinei Groza din clasa a X-a A 
l-a fost dată scutire pentru tri
mestrul I Ia data de... 18 decem
brie 1967. după ce întreg trimes
trul lipsise nemotivat. Aceasta 
creează In rîndul elevilor o star»

de nemulțumire. în decembrie, 
în cabinetul dr, Stănescu. a in
trat o elevă de la acest liqeu ca
re fusese operată de apendicită. 
Era însoțită de o colegă scutită 
de sport pentru întreg anul.

— Vreau o scutire ! — se a- 
dresează doctorului înainte de a 
da „bună ziua".

— Vî dau pînă la 1 februarie 
1963 — îi răspunde doctorul.

— Cum numai atît 7 Nu pri
mesc. Altora (aluzie la colega 
e'-‘ te>ști dat pe-un an întreg 
fără să merite. Mie de ce nu-mi dati ?

Văzind că medicul nu cedează 
fata a ieșit furioasă în hol arun- 
cîndu-i un „v-arăt eu !“. Medi
cul s-a enervat mai tîrziu. după 
ce plecase fata.

— O să-1 
liceului. Să 
mormăie e]

Uitase că
AL.

anunț pe directorul 
știe ce elevi are... 

supărat.
greșelile se răzbună, 
BALGRADEAN

00.de
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STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA
INVAȚAmINTULUI PROFESIONAL Șl TEHNIC

Una din prbblemele importante, căreia partidul și statul nostru îi acordă o atenție deosebită, este pregătirea forței de muncă, a cadrelor necesare dezvoltării tuturor ramurilor economiei naționale. Nu se poate concepe o eficiență superioară a producției, în înțelesul complex al acestei noțiuni, fără a acorda cea mai mare grijă instruirii noilor detașamente de muncitori, maiștri și tehnicieni, îmbogățirii permanente a cunoștințelor tehnico-profesionale ale acestora.în sistemul general de pregătire a cadrelor pentru diferitele domenii de activitate un loc de seamă îl ocupă învăță- mîntul profesional și tehnic. Prin funcția sa socială de formare a muncitorilor calificați și a cadrelor cu studii medii de specialitate, acest învăță- mînt contribuie la dezvoltarea forțelor de producție, la înfăptuirea mărețelor obiective ale
★ ★învățămîntul profesional și tehnic are o veche tradiție în țara noastră. Germenii acestuia se leagă de creația materială și spirituală a poporului nostru din cele mai îndepărtate timpuri, de transmitere de la o generație la alta a experienței de muncă și viață acumulată sub forma cunoștințelor și a deprinderilor necesare practicării diferitelor îndeletniciri. începînd din prima jumătate a secolului trecut, a existat o preocupare continuă pentru pregătirea prin școli a oadrelor de meseriași. Ulterior, nevoia de cadre calificate făcîndu-se simțită din ce în ce mai mult, a devenit necesară reglementarea de către stat a organizării și funcționării învățămîntului profesional. Această reglementare a fost înfăptuită prin „Legea instrucțiunii" din anul 1864, care prevedea înființarea de „școli reale" pentru agricultură, industrie și comerț, cu scopul de a da absolvenților cursului primar „învățătura necesară pentru exercitarea unei arte sau profesiuni".La sfîrșitul secolului al XIX-lea (1899) învățămîntul profesional a fost reorganizat pe trei trepte (școli elementare, inferioare și superioare de meserii), absolvenții treptei a treia avînd pregătirea necesară pentru a îndeplini funcții de maiștri, șefi de ateliere etc. Această reglementare cu unele modificări, s-a menținut pînă în anul 1930 pentru agricultură și 1936 pentru industrie și oomerț, cînd învățămîntul profesional a fost organizat pe două trepte : gimnaziul și liceul industrial. Din rîndul absolvenților de licee industriale erau recrutați, după un stagiu în producție, șefi de a- teliere și maiștri. în aceeași perioadă au fost organizate și școli speciale industriale, cu durata de doi ani, în care erau primiți absolvenți ai liceelor industriale ce doreau să devină „conductori industriali".După eliberarea patriei, prin „Legea pentru reforma învățămîntului" din anul 1948, au fost organizate școli profesionale, cu durata de 2—4 ani pentru pregătirea muncitorilor calificați din rîndul absolvenților a cel puțin 4 clase e- lementare, iar pentru pregătirea tehnicienilor și a cadrelor medii economice s-au înființat școli medii tehnice și economice, cu durata de 4 ani, în care erau primiți absolvenți ai școlii elementare de 7 ani. De asemenea, pentru satisfacerea u- nor nevoi urgente ale întreprinderilor, legea prevedea posibilitatea calificării muncitorilor și prin cursuri de scurtă durată. în acest scop, au fost înființate școlile de calificare de pe lîngă fabrici și uzine, cu durata de 6—12 luni, în care erau primiți muncitori de la vîrsta de 16 ani, fără vreo condiție de studii la admitereReforma și măsurile luate pe baza ei au avut însă anumite limite, care s-au reflectat negativ atît în organizarea cît și în conținutul învățămîntului profesional și tehnic. S-a neglijat experiența pozitivă a școlii noastre din trecut în pregătirea cadrelor tehnice cu studii medii de specialitate, au fost desființate liceele industriale, agricole și comerciale, școlile de conductori tehnici și de subingineri, în condițiile în care economia, în plin proces de transformare socialistă, ducea lipsă de astfel de cadre. Aceste școli, dintre care unele funcționau de mai multe decenii, au pregătit cadre valoroase pentru sectoare importante ale economiei naționalePrin Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri din ianuarie 1955 s-au adus modificări structurii învățămîntului profesional și tehnic, reorganizîndu-se școlile profesionale și înființîndu-se școli tehnice de maiștri, școli tehnice (post-medii) pentru personal tehnic și pentru muncitori de înaltă calificare. în vederea legării procesului de în- vățămînt de activitatea practică, aceste școli au fost orga-

construcției socialiste. în ultimii 10 ani, au fost pregătiți prin școli 570 000 muncitori calificați, maiștri și tehnicieni care, în majoritatea lor, obțin rezultate bune în muncă.Învățămîntul profesional și tehnic a cunoscut, în țara noastră, o continuă dezvoltare și perfecționare. Dacă în anul școlar 1938/1939 erau cuprinși în școlile profesionale și tehnice aproximativ 54 000 de elevi, astăzi, frecventează aceste școli 340 000 elevi, care se pregătesc în peste 500 meserii și specialități, multe din ele fiind cerute, în ultimii ani, de introducerea în producție, pe scară tot mai largă, a tehnicii moderne. La instruirea și educarea acestora o contribuție meritorie o aduc cele 18 000 cadre didactice, precum și muncitorii, maiștrii și inginerii care, în întreprinderi, îndrumă zi de zi activitatea elevilor.
★nizate pe lîngă mari întreprinderi, șantiere de construcții. S.M.T.Cu tot progresul pe care l-a reprezentat pentru organizarea și funcționarea învățămîntului profesional și tehnic, legislația din anul 1955 a avut și unele omisiuni. Astfel, deși s-a prevăzut pentru calificarea muncitorilor o formă asemănătoare uceniciei la locul de muncă, principiile de organizare și funcționare a acestei forme au fost insuficient precizate, iar posibilitatea de a o folosi era aoordată numai întreprinderilor mici și cooperativelor meșteșugărești; nu s-a organizat învățămîntul profesional seral, prin care muncitorii încadrați în producție ar fi putut obține pregătirea teoretică la nivelul școlii profesionale.Pregătirea cadrelor de muncitori oalificați și tehnicieni nu a ținut pasul cu dezvoltarea industriei ; lipsa muncitorilor calificați și a tehnicienilor se resimte și astăzi în unele ramuri economice.Congresul al IX-lea al partidului a trasat importante sarcini pentru dezvoltarea și perfecționarea în continuare a învățămîntului profesional și tehnic. în perioada care a trecut de la Congres, hotărîrile luate au început să prindă viață. S-au diversificat forme

le de pregătire a muncitori
lor calificați și a cadrelor teh
nice cu studii medii de spe
cialitate, s-a îmbunătățit con
ținutul procesului instructiv- 
educativ, a fost lărgită baza 
materială a învățămîntului.Ținînd seama de necesitatea pregătirii unui număr mai mare de muncitori calificați și de realizarea unei școlarizări cu eficiență economică spori
tă, a fost organizată ucenicia 
ia locul de muncă.Pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și de cultură generală a muncitorilor oalificați de către întreprinderi prin cursuri de scurtă durată sau prin practică la locul de muncă, a luat ființă 
învățămîntul profesional seral care, din primul an, a cuprins un număr însemnat de elevi. Cunoștințele pe care elevii le primesc în cadrul acestei forme de instruire îi ajută nemijlocit în activitatea practică ce o desfășoară în producție.Din anul școlar 1966/1967 au 
început să funcționeze licee 
de specialitate, care vor constitui, în viitor, calea principală de formare a cadrelor de nivel mediu. Ele oferă tinerilor largi posibilități ca, paralel cu pregătirea de cultură generală, să-și însușească temeinice cunoștințe teoretice și practice într-o anumită specialitate.Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, promovarea progresului tehnico-știin- țific în toate domeniile de activitate impun adoptarea, în continuare, a unui complex de măsuri, care în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, a Conferinței Naționale a P.C.R., a hotărîri- lor și indicațiilor conducerii de partid și de stat, să ducă la :— sporirea numărului de muncitori calificați, maiștri și tehnicieni, în conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei (în primul rînd în meseriile și ramurile de bază ale industriei) prin : folosirea unor forme de pregătire cît mai adecvate (școli avînd cursuri de zi și serale, ucenicie, cursuri de scurtă durată), stabilirea rațională a necesarului de școli și a rețelei școlare, utilizarea corespunzătoare a spațiului de șco- lorizare și a locurilor de practică ;— ridicarea nivelului de pregătire a muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor prin: modernizarea planurilor, programelor și manualelor școla. re, perfecționarea metodelor de predare, asigurarea unui corp didactic stabil, cu bună pregătire de specialitate și pedagogică, dotarea corespunzătoare a laboratoarelor și atelierelor școlare, îmbunătățirea muncii de control și îndruma
re.

Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost elaborate propunerile cuprinse în studiul de față, care se bazează pe o largă consultare a cadrelor didactice, a specialiștilor
Pregătirea 

muncitorilor calificațiPotrivit datelor statistice, din totalul muncitorilor calificați existenți la începutul anului 1966, 20,7 la sută au fost pregătiți prin școli profesionale, iar 79,3 la sută de întreprinderi prin cursuri și practică la locul de muncă.Experiența producției arată că nu toți muncitorii calificați trebuie să fie absolvenți ai unor școli profesionale. Dacă pentru a executa unicate, pentru a lucra în atelierul de scu- lărie sau pentru a face întreținerea și repararea utilajului, absolvirea unei școli profesionale este necesară, pentru muncitorii care execută tot timpul lucrări de serie, făcînd un număr limitat de operații, la o singură mașină, calificarea prin cursuri organizate în întreprinderi s-a dovedit, în general, suficientă.Cu toate acestea, procentul de muncitori calificați prin școli este redus. Aceasta se datorește faptului că nu a existat un plan de perspectivă,
Școli profesionale
Rețeaua școlilor profesionaleîn anul școlar 1967/1968 funcționează 426 școli profesionale, cuprinzînd aproape 220 000 elevi la cursurile de zi și serale. Cu toate rezultatele bune obținute în dezvoltarea rețelei școlare, unele ministere și sfaturi populare au manifestat o slabă preocupare pentru lărgirea spațiului de învățămînt. S-a ajuns la o concentrare a pregătirii muncitorilor, în aceeași școală, într-un număr prea mare de meserii, multe din ele avînd un profil diferit de cel al întreprinderii pe lîngă care funcționează școala. Unele conduceri de întreprinderi, care tutelează școli, acordă puțină atenție asigurării locurilor de practică, dotării atelierelor și la-

Nomendatorulîn prezent, nomenclatorul cuprinde 232 de meserii, din care 175 au prevăzută o durată de școlarizare de 3 ani, iar restul de 57 au durata de 2 ani. Din analiza volumului și nivelului de cunoștințe pe care trebuie să le posede muncitorii calificați în diferite meserii, din . consultarea unui număr însemnat de specialiști care își desfășoară activitatea în producție și învățămînt, rezultă că durata de școlarizare la multe meserii este ne justificat de mare. Astfel, pentru mese- serii ca : preparator de cărbune, tinichigiu, vopsitor-in- dustrial, cizmar-tălpuitor, ceramist, ipsosar, coafor ș.a. este prevăzută aceeași durată de pregătire (3 ani) ca și la meseriile: electrician pentru locomotive diesel și electrice, lăcătuș mecanic pentru întreținere și reparații de avioane, matrițer pentru scule, dispozitive și verificatoare etc. Există, de asemenea, în nomenclator o serie de meserii cu profil îngust, pentru care pregătirea muncitorilor se poate realiza, în întregime sau în cea mai mare parte, prin ucenicie sau învățămînt seral (zidar, tapițer, blănar, confecționer calapoade, morar, brutar, ospătar, vînză- tor etc.). Toate acestea au condus la ocuparea unui spațiu de învățămînt care putea fi folosit pentru pregătirea mai multor muncitori în meserii cu grad de tehnicitate ridicat și la creșterea ne justificată a cheltuielilor de școlarizare.Ținînd seama de experiența dobîndită pînă în prezent, de
Planurile de învățămint, programele 

și manualele școlareIn epoca noastră de mari progrese în domeniul științei, tehnicii și culturii, învățămîntul profesional este chemat să asigure elevilor o temeinică pregătire de specialitate, precum și bogate cunoștințe de cultură tehnică generală, cane să corespundă tot mai mult cerințelor societății moderne.Mașinile-unelte, agregatele și instalațiile automatizate cu comandă electronică, ce se introduc în toate ramurile producției, necesitatea cunoașterii lubrefianților, metalelor și tuturor materialelor utilizate în tehnica nouă au făcut ca în planurile de învățămînt ale școlilor profesionale din țările 

din producție, pe experiența pozitivă a învățămîntului nostru din trecut, pe experiența unor țări cu economie dezvoltată.

științific fundamentat, pentru calificarea muncitorilor, corelat cu dezvoltarea economiei naționale. Planul de școlarizare, care se elabora în fiecare an, nu a reflectat, în suficientă măsură, nevoile reale de cadre ale întreprinderilor.Ținînd seama de acest fapt, se preconizează o creștere a 
cuprinderii elevilor în anul I 
la diferite forme ale învăță- 
mîntului profesional (inclusiv ucenicia cu pregătire teoretică școlară).Avînd în vedere experiența acumulată în țara noastră și orientarea actuală pe plan mondial, sistemul de pregătire a muncitorilor calificați va trebui să cuprindă și în viitor următoarele forme :— școli profesionale, avînd cursuri de zi și serale ;— ucenicie la locul de muncă ;— cursuri de calificare, organizate de întreprinderi, cu scoatere și fără scoatere din producție.

boratoarelor, selecționării cadrelor didactice de specialitate. Pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, ministerele și consiliile populare județene vor analiza cu cea mai mare atenție situația școlilor și, în colaborare cu Ministerul Învățămîntului, vor definitiva în 
cursul acestui an, studiul asu
pra rețelei școlare, urmărindu- 
se o mai bună repartizare a 
școlilor în conformitate cu 
dezvoltarea pe teritoriu a în
treprinderilor, stabilirea profi
lului fiecărei școli și restrîn- 
gerea numărului de meserii ce 
vor fi pregătite într-o școală, 
astfel, încit, să se asigure toate 
condițiile necesare pentru des
fășurarea procesului instruc- 
tiv-educativ.

de meseriifaptul că producția modernă solicită din partea muncitorilor executarea unui număr limitat de operații, rezultă că. 
în condițiile actuale, cînd șco
lile profesionale primesc ab
solvenți ai școlii generale de 8 
ani, este indicat ca durata stu
diilor la majoritatea meserii
lor să fie de doi ani. Desăvîr- șirea pregătirii practice se va realiza în întreprinderi, după absolvirea școlii, într-o perioadă de 3—12 luni, absolvenții fiind încadrați ca muncitori practicanți și salarizați în consecință. Durata efectivă a perioadei de practică va fi stabilită de întreprinderi, în limitele arătate, în funcție de acomodarea practicanților în procesul de producție.Pentru unele meserii de mare complexitate, care necesită o perioadă mai îndelungată de pregătire (electrician pentru protecție prin relee, automatizare și măsurători electrice, lăcătuș mecanic pentru motoare cu combustie internă etc.), precum și pentru meserii care solicită eforturi fizice deosebite sau activitate în medii toxice, fiind necesară o fortificare în timp a organismului (furnalist, oțelar ș.a.) se va 

menține durata de 3 ani. In acest caz, după absolvirea școlii, elevii vor fi angajați în producție ca muncitori calificați, fără stagiu de practicanți.Pe plan mondial, durata de pregătire a muncitorilor calificați prin școli profesionale varțjză, în funcție de complexitatea meseriilor, în general între 1—3 ani. 

cu industrie dezvoltată, fizica și chimia să figureze ca discipline de cultură tehnică generală, obligatorii pentru toate meseriile industriale.In țara noastră, cu toate îmbunătățirile aduse, actualele planuri nu reflectă în suficientă măsură această cerință a unui învățămînt profesional modern. Cunoștințele de fizică și chimie la unele meserii sînt restrînse la cîteva capitole ale acestor discipline, constituite în obiecte de sine stătătoare.Cunoștințele de tehnologie, care ar trebui să contureze de fapt profilul meseriei, sînt

predate fragmentat în 4—5 discipline separate. (Studiul materialelor, Aparate de măsură și control. Noțiuni de automatizare etc.), dintre care u- nele sînt mult teoretizate, insuficient legate de specificul meseriei, cu paralelisme între ele ; cunoștințele care rămîn să fie predate la obiectul intitulat „Tehnologia meseriei" au un caracter predominant descriptiv, cu elemente nesemnificative, prezentând adesea o- perații și metode de muncă ce pot fi însușite, cu mai multă eficiență, în cadrul instruirii practice.Numărul de ore acordat diverselor obiecte de specialitate nu corespunde, întotdeauna, necesităților reale ale meseriei, iar cel afectat obiectelor de cultură generală și cultură tehnică generală, chiar pentru meserii cu profil apropiat sau la aceeași meserie școlarizată pentru diferite sectoare de activitate, variază uneori de la simplu la dublu.Pentru îmbunătățirea pregătirii elevilor, așa după cum au subliniat în unanimitate membrii Consiliului învățămîntului profesional și tehnic la dezbaterea purtată asupra planurilor de învățămînt, este necesară înlăturarea actualei fărî- 
mițări a disciplinelor de cul
tură tehnică generală și de 
specialitate ; punerea unui ac
cent deosebit pe problemele 
fundamentale ale însușirii 
meseriei, în primul rînd pe 
cunoașterea principiilor de 
funcționare, exploatare și în
treținere a utilajelor și insta
lațiilor, a proceselor tehnolo
gice noi, a metodelor moderne 
de organizare științifică a 
muncii și producției; crește
rea răspunderii ministerelor 
și școlilor în stabilirea conți
nutului disciplinei de tehnolo
gia meseriei și în organizarea • 
practicii elevilor.Pe baza acestor principii,

InstruireaInstruirea practică ocupă un loc important în pregătirea profesională a elevilor. Timpul afectat practicii reprezintă, în medie, 65 la sută din numărul total de ore la meseriile școlarizate pe 3 ani și peste 50 la sută la cele cu durata studiilor de 2 ani. Acest procent este, în general, la nivelul mediu existent pe plan mondial. Cu toate rezultatele obținute, în organizarea și desfășurarea instruirii practice există neajunsuri : multe ateliere și laboratoare școlare, îndeosebi a- telierele de prelucrări prin aș- chiere, atelierele școlilor de mecanici agricoli, laboratoarele școlilor de chimie, metalurgie, construcții de mașini etc., au o capacitate redusă și sînt insuficient înzestrate cu mașinile, utilajele și aparatura necesară ; multe întreprinderi nu asigură locuri de muncă efective pentru elevi, aceștia rămî- nînd, deseori, simpli observatori pe lîngă muncitorii la care sînt repartizați sau efectuează diferite munci auxiliare ; elevii nu sînt lăsați să execute decît operații de categorii inferioare, pentru a nu scădea nivelul realizărilor e- chipei în care sînt încadrați.Rezultate mai bune se obțin atunci cînd se formează echipe de elevi conduse de muncitori cu experiență. In acest caz, elevii, constituind majoritatea echipei, trebuie să execute ei înșiși cele mai multe operații din care constă lucrarea. încredințată, iâr lucrările mai dificile sînt executate de muncitori.Ținînd seama de lipsurile constatate în organizarea actuală a instruirii practice, de experiența școlilor profesionale și a liceelor industriale care au funcționat în țara noastră în trecut, ca și de experiența altor țări, se preconizează ca instruirea practică a elevilor să fie organizată astfel:— în anul I, practica de ini
țiere se va face, ca și în pre
zent, în școală, pentru ca elevii să capete primele deprinderi de mînuire a utilajelor specifice meseriei și să cunoască modul în care sînt construite și funcționează aceste utilaje ;

— în anul II, instruirea 
practică va continua în ate
liere de producție — școală, care se vor organiza în mod treptat, pe măsura creării condițiilor materiale. Aceste ateliere vor fi înființate fie în incinta școlilor, fie în întreprinderi și vor fi dotate cu utilajul necesar pentru ca elevii să capete deprinderile practice ale

Activitatea educativăDe-a lungul anilor, școlile profesionale au pregătit și e- ducat numeroase generații de tineri muncitori. In tot ceea ce s-a construit, în toate marile realizări obținute în dezvoltarea economiei naționale este încorporată și hărnicia, priceperea, entuziasmul acestora.Pentru continua îmbunătăți, re a activității educative își are aplicare orientarea expusă în

Ministerul învățămîntului împreună cu ministerele economice vor întocmi „planuri de 
învățămînt-cadru", pe grupe de 
meserii cu profil apropiat, 
care urmează să fie aplicate 
începînd cu anul școlar 1968/ 
1969 (lucrare în curs de ela
borare).Prin eforturile depuse în ultimii ani, s-a ajuns ca aproximativ 90 la sută din obiectele de învățămînt să fie acoperite cu manuale. Multe din acestea corespund cerințelor de pregătire a elevilor.Analiza făcută de colective de cadre didactice și alți specialiști, unui număr însemnat de manuale, duce însă la concluzia că, în unele cazuri, a- cestea nu reflectă în măsură suficientă progresul tehnic actual, conțin numeroase amănunte în detrimentul elementelor fundamentale ale meseriei, au un volum exagerat, iar prin nivelul și forma de prezentare a unor cunoștințe sînt mai degrabă lucrări tehnice de specialitate.Există cazuri cînd programele școlare, care reprezintă scheletul viitoarelor manuale, nu sînt judicios alcătuite, conțin un volum prea mare de 

teme. De aceea, perfecționarea 
programelor și manualelor 
prin eliminarea paralelisme
lor și a detaliilor nesemnifi
cative, prin introducerea pro
blemelor noi legate de progre
sul tehnic, prin respectarea 
cerințelor metodico-didactice, 
va constitui o sarcină perma
nentă pentru Ministerul învă
țămîntului, ministerele econo
mice și editură, în procesul de 
modernizare a învățămîntului. 
în viitor pentru discipline co
mune mai multor meserii vor 
fi elaborate manuale unice, de 
către colective de autori for
mate din cei mai competenți 
specialiști. Totodată, se va 
realiza o mai bună organiza
re a concursului de manuale 
școlare.

practicămeseriei în mod sistematic, executînd unele sortimente din producția curentă a întreprinderilor, precum și lucrări pentru autodotarea școlilor. A- ceastă formă de organizare a practicii în ateliere de producție a existat în țara noastră la școlile de meserii, iar în prezent ea există la unele școli, dînd rezultate bune. Acolo unde nu sînt create încă condițiile materiale sau specificul meseriei nu permite organizarea de ateliere școlare (pentru furnaliști, oțelari, sondori, mineri ș.a.) instruirea practică a elevilor se va face în întreprinderi ;— la meseriile cu durata de 3 ani, instruirea practică din 
anul III va fi efectuată în pro
cesul de producție al întreprin
derilor, sub controlul și îndrumarea cadrelor tehnice ale a- cestora.Datorită varietății mari a condițiilor de școlarizare și de asigurare a locurilor de practică în ateliere-școală și în producție, organizarea practicii și corelarea sa cu procesul de instruire teoretică vor fi stabilite de ministerul tutelar pentru fiecare unitate. în felul acesta, ministerele pot or
ganiza, în funcție de condiții
le concrete, desfășurarea pro
cesului de învățămint fie prin 
alternarea în cursul săptămi- 
nii a pregătirii teoretice cu cea 
practică, fie prin comasarea 
pregătirii teoretice în anumite 
perioade ale anului școlar. în cazul comasării pregătirii teoretice, perioada afectată acesteia va preceda perioada de practică.îndrumarea practicii de inițiere a elevilor din anul I se face, cu bune rezultate, de maiștrii-instructori ai școlilor. Controlul și îndrumarea practicii în producție a elevilor din anul II, fiind lăsate numai în grija muncitorilor și cadrelor tehnice din întreprinderi, nu se face în mod satisfăcător, deoarece acest personal, preocupat în primul rînd de realizarea sarcinilor de producție, nu are timpul necesar pentru a controla pe elevi și a le acorda asistența tehnică de care au nevoie. în vederea asigurării unei îndrumări corespunzătoare a activității acelor elevi din anul II care efectuează instruirea practică în întreprinderi, în schemele de funcțiuni ale școlilor profesionale se vor prevedea posturi de maiștri- instructori, al căror număr se va stabili în funcție de numărul elevilor și de modul de organizare a instruirii practice.
în rîndul elevilor„Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală", dat publicității. Totodată, în organizarea activității educative este necesar să se țină seama de aspectele specifice pe care le prezintă formarea viitorilor muncitori.Una din preocupările de cea mai mare însemnătate, a școlii, cadrelor didactice, organizațiilor U.T.C. va trebui să fie cultivarea la elevi a dragostei și interesului pentru meseria 

aleasă, a pasiunii și perseverenței pentru însușirea și stă- pînirea noilor mașini și utilaje, a proceselor tehnologice moderne, pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor profesionale și de cultură generală. în acest scop, vor fi valorificate în mai mare măsură posibilitățile pe care le o- feră procesul de învățămînt, practica în producție, contactul cu viața colectivelor de muncitori, mijloacele de care dispun întreprinderile pentru formarea elevilor ca viitoare cadre cu profil tehnic modern. Se va pune mai mult accent pe conținutul educativ al disciplinelor tehnice de profil, al lucrărilor practice ce se desfășoară în atelierele și laboratoarele școlare, pe sporirea rolului și eficienței formelor de activitate educativă extrașco- lară (concursuri pe meserii, organizarea expozițiilor cu produse realizate de elevi, vizite de documentare la întreprinderi, întîlniri cu muncitori, tehnicieni și ingineri care și-au dedicat întreaga viață meseriei alese etc.).Cultivarea la elevi a spiritului de ordine și disciplină caracteristic procesului de producție, a u- nei înalte răspunderi față de îndatoririle ce le revin, trebuie să constituie, de asemenea, o preocupare permanentă a tuturor factorilor care concură la pregătirea tinerilor muncitori. încă de pe băncile școlii elevii trebuie să fie deprinși să utilizeze și să păstreze cu grijă mașinile și uneltele încredințate ; să respecte disciplina tehnologică și sarcinile de producție pe care le au de îndeplinit ; să se obișnuiască cu organizarea rațională a locului de muncă și respectarea timpului de lucru ; să simtă răspunderea pentru calitatea activității depuse.O grijă deosebită trebuie a- cordată desfășurării muncii educative în căminele școlare, avînd în vedere că marea majoritate a elevilor locuiesc în aceste unități ; vor trebui organizate mai multe activități recreative, bogate în conținut educativ, care să răspundă vîrstei și preferințelor elevilor.
Ucenicia la locul de muncăregulă pentru meserii de complexitate mai redusă, în care nu sînt pregătiți muncitori prin școli profesionale.Meseriile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sînt cele prevăzute in nomenclatoarele de pregătire prin școli profesionale și cursuri de scurtă durată.In timpul uceniciei, elevii execută lucrări pe măsura posibilităților lor și primesc indemnizații lunare, al căror cuantum este stabilit diferențiat, pe ramuri de producție și ani de pregătire, ținînd seama de aportul ucenicilor la realizarea producției.La absolvire, ucenicii care au făcut pregătirea teoretică în învățămîntul profesional seral sau prin cursuri de zi vor primi aceleași acte de studii ca și absolvenții școlilor profesionale ; cei care fac pregătirea teoretică prin cursuri de scurtă durată vor primi certificat de calificare.Avînd în vedere eficacitatea și economicitatea acestei forme, precum și capacitatea : sa de a cuprinde un mare număr de absolvenți ai școlii ge

nerale, ucenicia va trebui să 
devină una din principalele 
căi de pregătire a muncitori
lor calificați.

Cursuri de calificare organizate 
în întreprinderi

Ucenicia la locul de muncă este o formă de calificare a absolvenților școlii generale, în vîrstă de 15—18 ani, încadrați în producție, prin care li se asigură pregătirea practică și teoretică necesară exercitării unei meserii.Pregătirea practică a ucenicilor se realizează organizat, în procesul activității zilnice, în unități de producție sau de deservire a populației, care se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale ale administrației de stat sau de comitetele executive | ale sfaturilor populare regionale.Cunoștințele teoretice se a- sigură prin :a) învățămînt profesional seral ;b) cursuri de zi, cu durata de 2—3 luni, în fiecare an de pregătire, organizate fără participarea ucenicilor în producție, în cazul cînd în localitatea în care ucenicul este angajat nu se pot organiza cursuri serale. Aceste cursuri vor funcționa în cadrul școlilor profesionale și se vor desfășura pe baza planurilor și a programelor de studii de la învățămîntul profesional seral ;c) cursuri de scurtă durată, organizate în întreprinderi, de

în prezent, pentru calificarea muncitorilor, întreprinderile organizează cursuri cu o durată care variază între 2—12 luni, după volumul cunoștințelor teoretice și practice care trebuie însușite de muncitori. în organizarea și funcționarea acestor cursuri se constată multe deficiențe : durata de pregătire, la aceeași meserie, diferă de la o întreprindere la alta ; stabilirea conținutului cursurilor este lăsată de către ministere, de cele mai multe ori, pe seama întreprinderilor ; lipsește materialul didactic și bibliografic (manuale, broșuri, îndrumătoare) ; nu sînt precizate răspunderile ce revin ministerelor și întreprinderilor pentru buna desfășurare a acestora în viitor, sistemul de calificare a muncitorilor prin cursuri organizate în întreprinderi va cuprinde :
— cursuri de calificare de 

gradul I, cu durata de 3—12 luni, în funcție de specificul

Un rol de seamă în formarea și educarea elevilor îl au pedagogii școlari. Aceștia trebuie să supravegheze pregătirea lecțiilor de către elevi, dîndu-le ajutorul de care au nevoie i lor le revine sarcina de a-i îndruma în organizarea timpului liber ; pedagogii trebuie să fie permanent în mijlocul elevilor pentru a avea convorbiri educative cu ei, pentru a cunoaște preocupările lor și a le da îndrumările necesare.Experiența arată că actualul sistem de recrutare a pedagogilor din rîndul absolvenților de liceu nu dă rezultate. Față de sarcinile ce revin pedagogilor școlari, este necesar ca, în viitor, în astfel de funcții 
să fie numiți absolvenți ai 
școlilor și institutelor pedago
gice.

★Studiul cu privire la dezvoltarea învățămîntului de cultură generală prevede prelungirea duratei școlii obligatorii la 10 ani. Pe măsură ce aceas
tă școală va da absolvenți, in 
școlile profesionale vor fi pri
miți tineri care au terminat 
10 ciase.Avînd în vedere că în școala de 10 ani elevii vor căpăta un volum sporit de cunoștințe la limba română, matematică, fizică, chimie, biologie etc., dobîndind o pregătire de cultură generală mai cuprinzătoare, și mai temeinică decît în prezent, durata studiilor 
în școlile profesionale va fi 
de 1—2 ani, urmînd ca desă- 
vîrșirea pregătirii practice să 
se realizeze în întreprinderi, 
după absolvirea școlii, într-o 
perioadă de practică de 3—12 
luni, absolvenții fiind înca
drați ca muncitori practicanți 
și salarizați în consecință.în scopul selecționării elevilor ,și în funcție de aptitudinile necesare exercitării meseriei, se va introduce treptat, în cadrul examenului de admitere, o probă psihotehnică. *Pînă la funcționarea școlilor profesionale numai cu absolvenți ai școlii de cultură generală cu durata prelungită, urmează să fie aplicate măsurile preconizate în studiul de față.

meseriei, prin care se vor da muncitorilor necalificați cunoștințele teoretice și practice necesare lucrărilor prevăzute în indicatoarele tarifare pentru primele categorii de calificare ;
— cursuri de calificare de 

gradul II, cu durata de 3—12 luni, prin care se vor da muncitorilor calificați prin cursurile de gradul I cunoștințele teoretice și practice necesare executării lucrărilor prevăzute la categoriile următoare ale indicatoarelor tarifare de calificare.Ministerul învățămîntului și ministerele economice vor definitiva în acest an planurile de învățămînt, nomenclatorul de meserii și regulamentul de funcționare, documente care vor asigura o concepție unitară în organizarea, desfășurarea și în conținutul acestor cursuri.Pentru ținerea la curent a muncitorilor calificați cu pro-
(Continuare în pag. a 4-a)
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STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI PROFESIONAL Șl TEHNIC

(Urmare din pag. a 3-a) l domeniu restrîns al meseriei,....................... . potrivit cerințelor locurilor de blemele noi din domeniul spe- muncă, întreprinderile vor cialității lor, sau pentru a le organiza în continuare, cursuri adînci cunoștințele într-un ' de perfecționare a acestora.
Pregătirea maiștrilor 

și a cadrelor cu studii 
medii de specialitateCu toate rezultatele obținute pînă în prezent, numărul maiștrilor, tehnicienilor și economiștilor cu studii medii este insuficient față de necesități și prea mic în raport cu cel al cadrelor cu pregătire superioară.Principalele cauze care au determinat rămînerea în urmă a pregătirii maiștrilor, a cadrelor tehnice și economice de nivel mediu sînt: lipsa unui plan de perspectivă pentru pregătirea acestui personal, corelat cu necesitățile economiei naționale și a unui nomenclator de funcțiuni, științific fundamentat, în care să

Școli de maiștriîn cei 11 ani de existență, școlile tehnice de maiștri au dat aproximativ 42 000 de cadre, care au adus importante contribuții la buna organizare a muncii în întreprinderi, la îndeplinirea sarcinilor de producție In organizarea învăță- mîntului tehnic de maiștri se mai constată însă și multe neajunsuri.Durata studiilor, deși s-a redus, față de 1962, de la 3 la 2 ani (rămînînd de 3 ani numai *la cursurile serale) este îneă nejustificat de mare. Aceasta se datorește faptului că o mare parte din cunoștințele predate în școala tehnică de maiștri constituie o repetare a celor învățate de elevi la școala profesională. Astfel, la disciplinele de cultură generală (Matematică, Fizică) și la cele de cultură tehnică generală, repetările reprezintă 50—70 la sută din totalul cunoștințelor, iar la disciplinele de specialitate 25—40 la sută. Totodată, timpul de școlarizare cuprinde o perioadă de practică ce s-ar putea efectua înainte de admiterea în școală, permițînd astfel și o verificare a aptitudinilor organizatorice pe care le posedă cei care urmează a fi primiți în școlile de maiștri.Pentru pregătirea maiștrilor vor fi luate următoarele măsuri :— extinderea formei serale de pregătire a maiștrilor, men- t.inînd cursurile de zi numai în sectoarele în care pregătirea prin forma serală nu este po
Licee de specialitateCalea principală de formare a specialiștilor de nivel mediu va fi, în viitor, liceul de specialitate. în prezent funcționează 165 licee industriale, a- gricole, economice și san'țme în care sînt cuprinși 47 000 elevi.încă de la înființarea lor, liceele de specialitate s-au bucurat de o largă popularitate 

Bărbăție
Foto: FRANCISC CSOMAFAY

se precizeze locurile de muncă (funcțiile) ce trebuie ocupate de cadre cu pregătire medie de specialitate ; lipsa, timp îndelungat, din sistemul nostru de învățămînt a unor școli medii de specialitate, precum și a unor forme serale de pregătire.Pentru pregătirea maiștrilor, a cadrelor tehnice și economice de nivel mediu funcționează următoarele tipuri de școli :— școli tehnice de maiștri ;— licee de specialitate ;— școli tehnice post-medii (cu absolvenți de liceu de cultură generală).
sibilă, datorită faptului că elevii sînt dispersați în întreprinderi situate la distanțe mari de școli sau lucrează în condiții grele de muncă, ne- putînd să frecventeze cursurile (industria miniera, forajul și exploatarea sondelor, exploatarea forestieră, construcții etc.) ;

— reducerea duratei de pre
gătire a maiștrilor de la 3 la 2 ani (cursuri serale) și de la 2 la 1 an (eursuri de zi), prin eliminarea repetărilor și paralelismelor și axarea conținutului învățămîntului pe sarcinile concrete ce revin maiștrilor, accentuîndu-se aspectele privind organizarea științifică a producției și creșterea eficienței economice a muncii ;

— admiterea in școala teh
nică de maiștri se va face în 
urma unei selecții prealabile 
efectuată în întreorinderi. în acest scop. întreprinderile vor selecționa, d'ntre cei mai buni muncitori absolvenți ai școlii profesionale (de preferință cgre au terminat și liceul) cu un stagiu în producție de 3—5 ani, încadrați în ultimele două categorii de calificare pe aceia care au perspective șă devină maiștri si îi vor folosi, pentru o perioadă de verificare de cîteva luni în posturi de șefi de echipă, maiștri ajutori sau chiar maiștri provizorii, Acei care au dovedit aptitudini pentru funcția de maistru vor fi recomandați să urmeze școala tehnică de maiștri.
în rîndul absolvenților școlii generale și al părinților elevilor. Semnificativ este numărul mare de candidați care se prezintă la concursul de admitere. în acest an, de exemplu, s-au prezentat la concursul de admitere, pe total licee de specialitate, pește 3 candidați pe un loc. Cea mai mare afluență s-a înregistrat 

la liceele industriale, unde au concurat pînă la 10 candidați pe un loc, iar media minimă pentru admitere a depășit, în multe cazuri, nota 7.Planurile de învățămînt au fost întocmite pe baza unor largi consultări cu colective de specialiști din producție și școli, cu direcțiile și serviciile de învățămînt din ministere. Prin conținutul lor, aceste planuri asigură : realizarea unei pregătiri de cultură generală, la un nivel apropiat de cel din liceele teoretice; o pregătire de specialitate, teoretică și practică, corespunzătoare cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei ; evitarea supraîncărcării elevilor.în vederea soluționării tuturor problemelor privind funcționarea liceelor de spe-
Școli tehnicîn prezent, școlile tehnice pentru personal tehnic cuprind 31 400 elevi. Pe măsura intrării în producție a absolvenților liceelor de specialitate, precum și a celor de subingi- neri, cea mai mare parte a școlilor tehnice post-medii își vor înceta activitatea Se consideră necesar, însă, ca pentru specialitățile : tehnician în domeniul fizicii atomice, al mașinilor electronice de calcul, aparatelor de radio și televiziune, pilot de aviație, asistent medical ș.a., care necesită un nivel ridicat de cunoștințe generale și de specialitate, o anumită vîrstă și responsabilitate, tehnicienii să fie pregătiți, în continuare, prin școli tehnice post-medii.Ministerul Învățămînțului,

Personalul didacticîn anul școlar 1967/1968, în școlile profesionale, tehnice și liceele de specialitate își desfășoară activitatea 18 000 cadre didactice (ingineri, economiști, medici, profesori de cultură generală și maiștri- instructori).Cu toate că învățămîntul profesional și tehnic are o veche tradiție în țara noastră, nu a reușit să-și asigure încă în măsură suficientă un corp didactic propriu. Mulțj dintre profesorii.de specialitate (ingineri și economiști) sînt cumularzi. în rîndul acestora există fluctuație, ceea ce creează greutăți în desfășurarea procesului de învățămînt.O parte dintre inginerii și maiștrii-instructori din învățămîntul profesional și tehnic au o insuficientă pregătire pedagogică și metodică. Acest lucru se datorește și faptului că nu există o formă generalizată de pregătire și perfecționare a lor. Cursurile facultative de pedagogie, organizate numai la cîteva institute de învățămînt tehnic superior, precum și unele cursuri de perfecționare a maiștrilor, sînt insuficiente. Activitatea de perfecționare metodică a personalului didactic are de multe ori un caracter formal.Pentru a elimina lipsurile constatate se vor lua următoarele măsuri :
— treptat, toți profesorii de 

cultură generală și cultură 
tehnică generală vor fi înca
drați cu funcția de bază în 
școală, admițindu-se cumul 
numai pentru profesorii care

REVELAȚIA VALORII UMANE
Am trăit începuturile șan

tierelor de pe Argeș. In 
afară de formațiile com

pacte care veneau de la Bicaz, 
mii de oameni afluiau aici din 
împrejurimi, precum și din toa
te colțurile țării. Un adevărat 
exod, potop de oameni, cățărgți 
pe platformele trenului foresti
er, inghesuindu-se în camioane, 
in cete sau solitari, pe jos, cu 
merinde reci în desagă, atunci 
cînd nu erau gata barăcile, cînd 
cantinele își căutau amplasa; 
ment, cînd totul se afla numai 
în proiecte. Nicăieri fondul 
uman nu rulează ca pe șan
tierele construcțiilor hidro
energetice. Condițiile vitrege îi 
dezarmează pe mulți, determi- 
nindu-i să facă repede eale în
toarsă. Dar cili rămîn devin 
iremediabil constructori. Ce for
ță tainică acționează asupra a- 
tîtor mii de oameni, în ce con
stă fascinația irezistibilă a șan
tierelor dintre munți 7

Iată notate cîteva din răspun
surile primite la sosirea oame
nilor : „Vreau să string bani 
pentru mașină" ; „Am auzit că 
aloi se dau locuințe gratuit"; 
„Trebuia să-mi scot familia din- 
tr-o situație care ne-ar fi dus 
la despărțire" ; „Ne-am căsăto
rit in facultate și nu am găsit 
post pentru amindoi în altă 
parte" ; „Mama e suferindă și 1 
s-a recomandat aer de munte"; 
„Am avut neplăceri la servici"; 
„N-am luat admiterea la facul
tate" ; „Ca să rămînă ceva în 
urma mea, să se cunoască pe 

cialitate. Ministerul învățămîntului, împreună cu ministerele economice și consiliile populare județene, vor defini
tiva pină la sfîrșitul anului 
1968 studiul asupra dezvoltării 
in perspectivă a acestor licee, luînd în considerare : necesarul de cadre cu studii medii de specialitate ; comasarea pregătirii unor specialități de profil apropiat, în cadrul aceluiași liceu; folosirea în comun, cu alte tipuri de școli, a atelierelor de practică, a unor laboratoare, a căminelor și cantinelor, pentru desfășurarea învățămîntului cu randament optim din punct de vedere al eficienței economice; folosirea judicioasă a investițiilor afectate dezvoltării învățămîntului profesional și tehnic
post-mediiîn colaborare cu celelalte ministere și organe centrale interesate, va revizui actualul 

nomenclator al specialităților 
în care se pregătesc cadre teh
nice medii, punîndu-1 în concordanță cu cel al liceelor de specialitate și cel al școlilor de subingineri. De asemenea, va îmbunătăți conținutul învățămîntului în școlile tehnice post-medii în direcția aprofundării cunoștințelor de specialitate, pentru a permite absolvenților să se adapteze mai ușor progresului tehnic din domeniul lor de activitate; se 
va reduce durata studiilor, in 
funcție de specialitate, la 1—2 
ani, vor fi înființate cursuri 
serale, iar pentru specialitățile 
economice, și invățămint fără 
frecvență.

predau discipline de speciali
tate ;

— se vor extinde la toate 
institutele de învățămînt su
perior, tehnic și economic 
cursurile facultative de peda
gogie pentru studenți, iar pen
tru perfecționarea pedagogică 
a cadrelor didactice existen
te, se vor organiza cursuri 
fără frecvență ; de asemenea, se va continua acțiunea de cuprindere a tuturor maiștri- lor-instruetori în cursurile a- nuale organizate pentru pregătirea lor pedagogică și metodică ;

— întreaga activitate meto
dică se va desfășura în cadrul 
consiliului profesoral, care cuprinde totalitatea cadrelor didactice din școală, Organizarea schimburilor de experiență între școli se va face prin grija inspectoratelor școlare, a ministerelor și celorlalte organe centrale care au școli în subordine ;

— se vor acorda grade di
dactice și profesorilor cumu
larzi, în condițiile actualelor 
reglementări existente pentru 
cadrele didactice cu funcția de 
bază în școală ; pentru mai
ștrii-instructori se va organi
za un sistem de grade profe
sionale care vor ține seama 
de vechimea în învățămînt, 
studiile și rezultatele obținu
te în activitatea cu elevii.Pînă în prezent, cercetarea științifică a problemelor specifice învățămîntului profesional și tehnic a fost în mare parte neglijată. Dată fiind diversitatea mare a tipurilor de școli, a formelor de învăță

unde am țrecut" ; „Am șl eu in
teresele mele".

Nu se spun vorbe mari, ni
meni nu se bate cu pumnul in 
piept. Dar nimeni nu poate 
avea un răspuns la îndemînă 
pentru faptele de mai tîrziu, 
care nu sp pot explica prin 
prișma interesului îngust. De 
atunci, multi dintre ei au pri
mit locuințe in orașe sau și-au 
făcut case pe care le țin încu
iate in locurile natale. Și-au 
completat inventarul gospodă
resc „pentru o viată de om" și 
aproape fiecare și-ar putea găsi 
un loc de muncă bine remune
rat în centrele populate (unde 
nu se caută mecanici, electri
cieni, fierari-betoniști, dulgheri, 
zidari, conducători auto 7). După 
Bicaz și Argeș, inginerului 
Gheorghe Cocoș i s-a propus un 
post Ia o direcție din minister. 
De ce a luat totuși drumul Lo
trului 7 Inginerul Ion Tîrnovea- 
nu după ce a acceptat un ser
viciu în Capitală n-a rămas a- 
eolo dectt trei luni. De ce a re
venit pe Argeș 7 Inginerul Dio- 
nisle Fota, după experiența ga
leriei de fugă de la Rotunda, a 
devenit cercetător la un insti
tut din București unde lucră
rile îi sînt foarte bine aprecia
te. De ce face atunci demersuri 
pentru a reveni pe șantier 7 A- 
tîția inși și-au cumpărat ma
șini dar le tio la Brezoi și ei 
continuă să se cațere pe munți, 
să-i sfredelească pe dinăuntru.

La Vilsan, cind a fost inun
dată galeria, oamenii din schim

mînt și a profilului meseriilor care se școlarizează, în scopul modernizării învățămîntului, a metodelor de predare, se impune îmbunătățirea radicală a activității de cercetare științifică, a problemelor specifice învățămîntului profesional și tehnic. Pentru a- ceasta, se va crea o secție de
îndrumarea și controlul 

invățămîntuluiSarcina de a controla și îndruma învățămîntul profesional și tehnic din punct de vedere științific, metodic și didactic revine ministerelor economice și Ministerului Învăță, mîntului. Această sarcină nu a fost realizată, întotdeauna, în mod satisfăcător.Ministerul Invățămîntului nu și-a îndeplinit cu destulă fermitate rolul de coordonator al problemelor acestui învățămînt. In același timp unele propuneri judicioase făcute de către minister privind conținutul și organizarea activității instructiv-educative nu și-au găsit finalizarea, deoarece nu au fost însușite și aplicate de către ministerele de resort. O serie de ministere n-au exercitat un control sistematic al școlilor din subordinea lor.în cadrul organelor locale nu a existat un corp de inspectori de specialitate pentru acest învățămînt, ceea ce a împiedicat cunoașterea amănunțită a problemelor școlilor și luarea operativă a măsurilor de îmbunătățire a activității lor.Pentru a întări munca de îndrumare și control, recent s-a luat măsura de reorganizare a activității sectoarelor de învățămînt din cadrul ministerelor, constituindu-se di
Asigurarea 

bazei materialeIn perioada I960—1965 s-au construit 1 600 săli de clasă și 25 700 locuri în cămine, au fost făcute amenajări extinderi și dotări la ateliere și laboratoare școlare. Pentru perioada 1966—1970 s-au prevăzut fonduri de investiții în vederea construirii a 1 269 săli de clasă (inclusiv atelierele și laboratoarele aferente) și 43 500 locuri în cămine. Noile construcții se vor realiza pe baza unor soluții tehnice mai puțin costisitoare, atît în proiectare cît și pe parcursul executării lor. Astfel, în scopul reducerii investițiilor în localitățile în care sînt prevăzute construcții de școli de către mai multe ministere, acestea se vor realiza pe același amplasament, ceea ce va da posibilitatea folosirii în comun a unpr ateliere și laboratoare, a cantinelor școlare, centralelor termice și instalațiilor de lumină și forță.Mijloacele materiale prevăzute în actualul cincinal vor contribui și la îmbunătățirea dotării atelierelor și laboratoarelor școlare cu utilajele,

burile libere nu mai aveau loc 
la gura puțului ca să coboare 
in subteran. Inotind prin apa 
rece și viseoasă, care creștea ca 
in povești, pină la genunchi, 
pînă la brîu, pînă la g>h ei au 
salvat utilajele și nu era vor
ba de nici o compensație mate
rială. Ba chiar nici de mulțu
miri n-a fost timp, pentru că 
s-a trecut imediat la lichidarea 
avariei.

Intr-o iarnă, cînd s-a rupt ghia- 
ta și rîul își ieșise din matcă, s-a 
hotărît aruncarea în aer a po
dului de Ia Corbeni. Dar arti
ficierii însărcinați cu amplasa
rea dinamitei au găsit sub pod 
doi bărbați în yîrstă, Pare cău
tau să dirijeze sloiurile de ghea
ță cu căngile printre piloni. 
Lingă ei au coborit alții și al
ții și podul a fost salvat.

Iarna și vara, constructorii șo
selei ce duce spre coronament 
lucrau suspendați în frînghii 
între cer și pămint, cite zece 
ore pe zi. Astă iarnă, am văzut 
Ia Cerbureni, cum oamenii cu
legeau din prnnd bolovani de 
riu, cu mîinile goale pentru 
construcția blocurilor definitive. 
Privindu-i nu poți să nu exclami: 
din ce plămadă sint alcătuiți 7 
Munca în aer liber și în astfel 
de condiții le-a călit organis
mul, i-a făcut mai rezistenți, 
dar schimbările nu trebuie cău
tate numai în fiziologie, in com
poziția chimică a materiei, ci 
mai curînd în chimia morală, 
in adincile prefaceri care au 
loc pe planul conștiinței. Nu 

profil la Institutul de științe 
pedagogice, care va efectua studii și cercetări asupra principalelor probleme privind conținutul procesului de învățămînt, va experimenta noile planuri, programe și manuale școlare și va face propuneri pentru continua lor Îmbunătățire.

recții, servicii sau birouri subordonate unui adjunct al ministrului. Preocupările acestora vor fi orientate spre exercitarea unui control susținut asupra conținutului procesului instructiv-educativ, spre asigurarea bazei materiale a școlilor, îndeosebi a condițiilor optime de desfășurare a instruirii practice a elevilor atît în școală cît și în întreprinderi, spre constituirea la toate unitățile de învățămînt, a unor colective didactice stabile și competente.La inspectoratele școlare județene va lua ființă cite un 
colectiv de 2—3 inspectori 
pentru învățămîntul profesio
nal, tehnic și liceele de spe
cialitate.Ținind seama de extinderea învățămîntului profesional și tehnic, precum și de sarcinile multiple ce-i revin Ministerului Invățămîntului în coordonarea tuturor problemelor legate de pregătirea muncitorilor și tehnicienilor, la 
acest minister va fi creat un 
„Departament pentru învăță- 
mintul profesional și tehnic" 
și va funcționa un consiliu din 
care vor face parte adjuncți 
ai miniștrilor (vicepreședinți) 
din ministerele și instituțiile 
centrale care au în subordine 
școli profesionale și tehnice.

instalațiile și aparatura corespunzătoare. Este necesar însă ca pe lingă sumele prevăzute pentru dotarea școlilor în cadrul fondului de investiții, ministerele economice să ia măsuri de înzestrare a școlilor din subordine cu mașini și utilaje ce nu mai dau întregul randament în producție, dar care pot constitui o bună bază de practică a elevilor.Ministerul învățămîntului, împreună eu ministerele economice și consiliile populare județene, vor lua măsuri pentru o folosire mai rațională a spațiilor de învățămînt, anali- zînd și posibilitatea unei eventuale redistribuiri a localurilor de școală.
★Măsurile preconizate, pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului profesional șj tehnic vor contribui la formarea numărului necesar de muncitori calificați, maiștri și tehnicieni pentru diferitele ramuri ale eepnprpiei naționale, la creșterea niyelulyi de pregătire a acestora in pas cu realizările tehnicii moderne.

avem de-a face cu o simplă a- 
daptare fiziologică. Ca să te lei 
la luptă cu natura in asemenea 
condiții, trebuie îndrăzneala o- 
mului convins de necesitatea so
cială a lucrării, mindria de-a 
participa la un act istoric. Indi
ferent de motivele care i-au mi
nat încoace, pe parcurs, au avut 
loc acele mutații de valori în 
structura intimă a personalității 
care a făcut din oameni obiș- 
nuiți ceea ce putem numi — 
fără emfază — adevărati eroi. 
Aș zice că acești căutătqri <ie 
comori au descoperit-o pe cea 
mai de preț. S-a descoperit fie
care pe el și acum, cînd se cu
noaște, refuză să s® reîntoarcă 
la o viață comodă.

Cînd se încheie un șantier, 
începe marea migrație spre al
tele, de Ia Bicaz spre Argeș, de 
la Argeș Ia Porțile de Fier, Ia 
Lotru. Cunosc oameni care și-au 
început tinerețea pe șantier ; 
Nlculae Pinzaru, Constantin 
Năstase șl alti cinci sute. Unii 
au aeum tîmpleie cărunte, se a- 
propie vîrsta de pensie. Și-au 
întemeiat familii pe șantier, au 
copii mari, unii ca al lui Ion 
Andreescu, devenitl ei înșiși 
constructori, alții pe băncile 
facultăților, ca feciorul maistru
lui Alexandru Poruțiu. Nomazii 
zilelor noastre sint constructo
rii de hidrocentrale. Dar pe cît 
de efemeră le este statornicia, 
pe atît de veșnică le rămine 
opera.

M. IONIȚA

In acest an, în orașul Constanta va fi înălțat un monument închi
nat eroilor patriei. In prezent, monumentul, operă a sculptorului 
Boris Caragea se află în curs de turnare în atelierele Fondului 

Plastic din Capitală. în clișeu : Un detaliu al monumentului
Foto : ION POPOVICI

Mi-ar mai putea
redeveni simpatic...
(Urmare din pag. I)

ginalitatea este. în primul 
rînd. o problemă de fond., 
rezultind din cantitatea și. 
deopotrivă, din calitatea cu
noștințelor acumulate, din 
direcția înclinațiilor și ap
titudinilor, etc. și exclu- 
zind recurgerea la efecte 
exterioare pe care, de alt
fel, omul înțelept nici nu 
le numește „originalități", 
ci de-a dreptul extravaganțe, 
sau, și mai de-a dreptul, 
șcăltmbUelt. Nu. El n-a a- 
juns un — să-l numesc to
tuși așa — „original", pen
tru că a refuzat să devină 
un ins banal, iar refuzul i 
l-a impus un îndelung soli- 
locviu pe teme de psihologie. 
Pur și simplu, dorește șă ne 
epateze. Si a ajuns repede 
și fără frămlntiri la această 
idee. A încercat și a văzut 
că-i merge. Că unii — și 
poate nu putini — nu numai 
că îl acceptă așa, dar ii con
sideră manifestările (citiți 
totuși: scălîmbăielile!) ca 
pe niște produse ale unei 
alerte și spirituale inteligen
țe, ca pe niște luări de po
ziție neconformiste. expre
sii ale unei personalități o» 
riginale Și el, să mă ierte, 
nu-i deeît un impertinent

Se urci în autobuz și cere 
în gura mare: — Un bilet, 
dar mai în față ! își lasă 
chică de călugăr. Fumează 
in locuri unde afișele ne in
vită să nu. aprindem țigara 
La teatru, pe scenă, rolul îi

Inițiativa nu se 
stimulează prin abuz...
(Urmare din pag I)

inițiativele, generînd acte biro
cratice. La spitalul de copii din 
Cluj ne-a fost dat să vedem eg 
sorg șefă nu se poate ocupa 
efectiv de îndatoririle profeșip- 
nale care îi revin. Cauza ? In
strucțiunile in vigoare au trans
format-o într-un fel de magazio- 
ner-gestionar care răspunde de 
situația termometrelor, biberoa- 
neior, halatelor. Oare este în- 
trradevăr necesar ca un om ca
lificat și cp mare experiență 
profesională să se ocupe de o 
asemenea treabă administrativă 
care, ii răpește practic aproape 
tot timpul ?

Sînt și cazuri în care instruc
țiuni insuficient elaborate duc 
la situații ciudate, care contra
vin spiritului legii. Este cunos
cut faptul că nu este nici indicat 
nici permis șă se acorde decizii 
retroactive. Or, pentru suplini
rea de scurtă durată a unui pro
fesor care s-a îmbolnăvit, de 
exemplu, formalitățile ce se cer 
sînt atît de complicate și ne
cesită atîta timp incit elaborarea 
decigiilpr se face Ja două-trei 
luni după consumarea faptului. 
Intervine un adevărat joc al 
hîrtiiior între secțiile de învă- 
țămint, comitetele executive, 
bancă, pentru consemnarea unui 
fapt Împliniți de natură qpera- 
tiyă, și cațe ar putea și ar trebui 
să fie decis de persoana cea mai 
competentă — directorul școlii.

— Consider că haina prea 
strimtă a unor asemenea in
strucțiuni și circulari cuprinde 
o mare doză de neîncredere în 
capacitatea și discernămîntul ce
lor cărora li se adresează, ne 
spune I. ȘARPE, șeful oficiului 
juridic al raionului V. I. Lenin 
dip București. Cînd conducerea 
de partid și de stat pun atîta 
preț pe stimularea inițiativei, 
avalanșa de instrucțiuni supra- 
aminunțite, care „dădăcesc", 
are un aspect anacronic și frî- 
nează orice posibilitate de ini
țiativă. Ca să nu mat spun că 
numărul lor mare și conținutul 
adesea contradictoriu ar necesita 
un creier electronic să le cu
prindă pe toate și să le descurce 
prin labirintul lor.

Iată, de pildă, un alt caz de 
formalism datorat unor instruc
țiuni cu caracter anacronic. Pe 
baza posturilor declarate va
cante, într-un oraș sau altul, au 
loc examene centru angajarea 
unor medici. Cei care reușesc la 
examen primesc din partea mi
nisterului ordin de repartizare. 
Credeți că e suficient ? Nu. Pro
blema angajării trebuie să trea

cere unui actor să-și întrebe 
partenerul, să zicem, cît e 
ceasul. Răspunde el din sală : 
— Al meu e nouă și zece 1 
La cinema citește cu glas 
tare titlurile filmului, seu- 
zîndu-se că a rămas cu o- 
biceiul ăsta din clasa întîi... 
Ca să-și amuze un grup de 
colegi, oprește pe stradă o 
doamnă septagenară și o în
treabă : Ce-a\i mîncat di
mineață că ați ajuns la a- 
ceastă vjrstă ? E ridicol și 
(adesea încurajat) se crede 
interesant.

E deșucheat (termen pe 
care dicționarul il traduce 
prin deșănțat, ieșit din li
mitele bunei-cuviințe) și 
(prea rar pus la punct) se 
crede spiritual

E prost crescut (uneori, 
foarte, foarte prost) și se 
pretinde un original, ține cu 
tot dinadinsul să ne apară 
ca un original și nu reușește 
decîț să ne dea senzația că 
ori de unde l-am apuca, ar 
începe să se destrame ca o 
flanca de lina, că-i in între
gime vulnerabil, Si nu-i așa. 
Știu că nu-i așa. E însă sin
gurul vinovat că-l cred, 'eă-l 
credem astfel \

Uaș sugera un minut de 
adevăr eu el însuși, un 
răspuns sincer la întrebarea ; 
cu ce s-a algs, cu ce se gleg" 
din toate aceste bufonerii ? 
Posibil să nu-și răspundă 
nimic, ci numai să roșească. 
Și atîta mi-ar fi destul ea 
să-i spun că intr-o zi mi-ar 
putea redeveni simpatic- 

că prin comitetul executiv al 
sfatului popular, eare șă tă 
la rîndul său ordinul de }R« 
cadraye. Ce poat.e oare hqțărț 
comitetul executiv după ce și-q 
spus cuyintul comisia de examen 
și ministerul de specialitate ? 
Firește, doar să confirme o stare 
de fapt.

Multe instrucțiuni cu caracter 
discutabil se mai elaborează 
încă și in comerț. ION MERICA, 
contabilul șef al O.C.L Univerr 
sal din București ne explica o 
cauză șui generis a lipsei lustre
lor de pe piață : gestionarii se 
feresc să le primească, deoarece 
aceștea nu se recepționează prin 
de?ambglare iar „pierderile nor
male" fixate la aceste produse 
sînt cu mult sub cele reale. Or, 
în cazul cînd un lot de lustre 
prezintă la vinzare defecțiuni 
care le fac nevandabile este ne
cesar avizul comitetului execu
tiv al sfatului popujar București 
pentru a descărca de răspundere 
pe gestionari. Oare directorul 
organizației comerciale nu este 
mai competent pentru a putea 
hotărî în asemenea cazuri ?

Formalități greoaie, lipsite de 
operativitate se cer și la ștab- V 
rea mărfurilor greu vandabile în 
vederea efectuării unor reduceri 
de prețuri. Această operație se 
face de către o comisie lărgită 
formată din directorii tuturor or- 
ganizațiiloi’ comerciale. în ce 
măsură poate ști directorul de 
la O.C.L. încălțămintea ce con
fecții sînt greu vandabilă e des
tul de greu de închipuit. Și în 
această privință discernămîntul 
și posibilitatea de opțiune este 
tăgăduită acelor care ar fi cel 
mai în drept să hotărască, con
ducerile întreprinderilor in 
cauză.

Firește, gama exemplelor poa
te fi lărgită. în condițiile în care 
se pune cu stăruință, pe planu
rile cele mai variate, problema 
întăririi răspunderii personale, 
a stimulării inițiativei, excesul 
de instrucțiuni și circulare nu 
face deeît să gîtuie posibilitatea 
practică de a acționa și hotărî 
din partea celor care cunosc 
nemijlocit situațiile practice de 
care se lovesc în profesiunea 
lor. în ansamblul măsurilor ce 
se preconizează pentru lărgirea 
atribuțiilor organelor locale din 
administrație, economie, din ac
tivitatea social-culturală, o „hai
nă mai largă" In care să se 
poată mișca, posibilitatea de a 
judeca și hotărî în deplină cu
noștință de cauză se impun ca 
niște condiții indispensabile.

FAUL MARIAN

profesorii.de


ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI
PAUL NICULESCU-MIZIL

DIN R. P. POLONĂ
Tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu tovarășul 
'Andrei Ștefan, prim-adjunct 
al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.C.R., s-a îna
poiat miercuri după-amiază 
de la Varșovia, unde, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a făcut o vizită da 
prietenie.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Alexandru Drăghlci, 
membru al Comitetului Exe-

al P.C.R., Ilie Răduleseu, 
Bujor Sion, Vasile Vlad, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

A fost de față Jerzy Fidler, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Polone la Bucu
rești.

♦
La plecarea din Varșovia, 

oaspeții români au fost con
duși de A. Starewicz, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Jozef 
Czesak, membru al C.C. al 
P.M.U.P., șeful secției externe 
a C.C. al P.M.U.P., activiști de 
partid.

Au fost, de asemenea, de față

9

ce

J.

UN FIU DEVOTAT

'AL POPORULUI NOSTRU

PETRE GHEORGHE

cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C.

Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
României la Varșovia, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri dimineața a sosi* 

în Capitală noul ambasador al 
Republicii Populare Polone în 
Republica Socialistă România, 
Jaromir Ocheduszko.

*
Miercuri la amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind de

la Geneva, delegația română 
condusă de prof. dr. Ioan Mo- 
raru, adjunct al ministrului să
nătății, care a participat la cea 
de a 41-a sesiune a Consiliului 
Executiv al Organizației Mon
diale a Sănătății — O.M.S.

(Urmare din vagina I) 
școala a căpătat încă de la 
început un mare prestigiu. 
Acest prestigiu a fost sporit 
de activitatea practică a pro
fesorilor, absolvenților și 
elevilor, care au contribuit 
mult la dezvoltarea și la ri
dicarea nivelului tehnic al 
lucrărilor de construcții.

Printre profesorii care au 
predat în școală au fost : 
Gh. Duca — profesor de căi 
ferate, Spiru Haret și David 
Emanuel — primii doctori 
în matematici, români, ve
nit! de la Șorbona, prof. C. 
Mironescu — care preda 
statica grafică, Anghel Salig- 
ny, pentru cursul de poduri, 
Elie Radu, Gh. Em. Filipes- 
cu, Andrei loachimescu, Nes
tor Ureche, N. Vgsilescu-Kar- 
pen și alții. Din rîndul aces
tor eminent! profesori și a 
celor care i-au urmat în 
co-'bul didactic al școlii, 
ș- î recrutat pionierii mari- 
ț» construcții din România 
ultimilor decenii ale secolu
lui al XIX-lea și începutul 
sec. XX.

După 1890, școala s-a îm
părțit în două secțiuni : sec
țiunea I a inginerilor, cu o 
durată de patru ani, și 
secțiunea a II-a a conduc
torilor și desenatorilor, cu 
o durată de 2 ani. Aceas
ta din urmă, a funcțio
nat un timp — cu oarecari 
întreruperi — în cadrul Șco
lii Naționale cje Poduri și 
Șosele. După 1908 s-a orga
nizat separat, iar din 1914 a 
devenit „Școala de conduc
tori de lucrări publice".

Școala 

națională 

de construcții
Ca *1 școlile asemănătoare 

din alte țări, școala a avut 
o evoluție a programei și or
ganizării conformă cu evo
luția științei și tehnicii și cu 
cerințele impuse de dezvol
tarea țării.

Această dezvoltare unitară 
reiese din urmărirea progra
melor de învățămînt, a 
cursurilor predate, a condi
țiilor de recrutare a profe
sorilor. De altfel, ea s-a evi
dențiat și prin rezultatele 
obținute de absolvenții șco
lii din toată această perioa
dă, a căror activitate este 
pusă în evidentă de realiză
rile din domeniul tehnicii și 
în SDecial al Construcțiilor 
din acest timp.

La începutul secolului. XX, 
și mai ales după primul răz
boi mondial, dezvoltarea in
dustrială a țării, apariția u- 
nor noi ramuri de activita
te tehnică, au cerut reorga
nizarea învățămintului su
perior, ajungtndu-se la în
ființarea școlilor politehnice. 
In cadrul Școlii Politehnice 
din București. Facultatea de 
Construcții a continuat pro
gramul de bază al Școlii Na
ționale de Poduri și Șosele. 
Pentru celelalte facultăți 
s-au întocmit programe con
form specificului noilor spe
cialități ce au fost cuprinse 
în învățămînt.

în anii luminoși ai Repu
blicii. Facultatea de con
strucții se transformă in 
Institutul de Construcții cu 
mai multe facultăți. De ase
menea, au fost înființate 
facultăți de construcții la 
Institutele politehnice din 
Iași. Ciul și Timișoara. în 
cadrul acestora se dezvoltă 
la un nivel corespunzător 
condițiile economice, tehni
ce și științifice actuale. în- 
vățămîntul tehnic superior 
de construcții, inaugurat In 
Școala de Poduri și Șosele.

Activitatea rodnică desfă
șurată azi de profesorii, stu
denții și absolvenții Institu
tului de construcții, constitu
ie cel mai semnificativ' oma
giu ce poate fi adus memo
riei înaintașilor noștri, care 
au depus străduințe nepre
cupețite pentru ridicarea 
școlii românești la nivelul 
școlilor superioare din cele 
mai dezvoltate țări ale lumii 
și pentru a pune școala ro
mânească în slujba progre
sului social-economic al pa
triei noastre.

Odihnă...

Foto: C. CONSTANTIN

VALENTIN SILVESTRU
— De fapt, nu există 

„repertoriu" ci „reper
torii’'. Cred că politica 
repertorijlor devine •- 
ficientă numai în mă
sura în care colabo
rează cu tendințele 
stabilirii unui profil. 

In mod practic există două 
categorii de teatre în țara 
noastră : teatre vii — și 
teatre moarte, moarte de 
mult, dar care n-au aflat 
încă aceasta — continuînd 
să secrete premiere. Cele vii 
— căci numai ele ne inte
resează — își fac repertoriu 
în funcție de ceva. Acest 

„ceva" poate să însem
ne public, ideal estetic, 
tendințe novatoare, a- 
șezare geografică chiar. 
Cînd repertoriul devine 
o unitate de perspec
tivă, atunci se poate 
discuta de program. De-

sigur, considerarea pro
gramului unui teatru nu 
se face pe un an, ci pe 
o perioadă mal lungă, 
în care el se conturea
ză. O sumă a acestor 
teatre vii, adică a re- 
pertoriilor lor, creează 
repertoriul general — 
care devine o noțiune 
intrată In sfera politicii 
teatrale, a teoretizări
lor, a concluziilor, 

în teatrul românesc, cred

dinele, în fine o dramatur
gie care se înscrie în rîn
dul celor mai importante 
dezbateri. Lucrul este cu 
atît mai Important, cu cît 
toată lumea știe cît de acut 
sufereau repertoriile noas
tre din pricina dramatur
giei originale. S-a spus de 
situația stranie, în care în- 
tr-o țară cu 40 de teatre, 
să se semnaleze anual 
maximum două-trei debu
turi. Faceți o comparație cu

SPECTA TORUL
Șl! CRITICA (IV)

Intr-un cuvfnt, cred 
că imperativul cel mai @ 
puternic sub care tre
buie să stea orice re- _ 
pertoriu — este acela W 
al calității. Am citit cu 
tristețe, nu odată, din —. 
partea unor regizori, W 
actori sau directori de 
teatru o chemare du- 
ioasă, lăcrimoasă, la în- V 
țelegere și compasiune 
pentru piesa ușoară 
pentru bulevard, pen
tru vodevil. De ce ?

Cred, într-adevăr, că nu 
trebuie să existe unilate
ralitate, cred în necesitatea 
unor puncte de „respiro". 
Dar acest „respiro", nu 
trebuie să tindă a invada 
teatrele, pulverizînd impe
rativul calității căzut în 
mediocritate. Iată cu
trebuie să fim atenți. Echi- £ 
librul riscă să se strice, ba- ” 
lanța atîrnînd greoaie, spre 

bagatelă. Ce este grav, A 
este că se spune : pen- “ 
tru public, care „are 
nevoie" de ele. Dar pu- A 
blicului trebuie să 1 se ™ 
dea posibilitatea de a 
aprecia, de a opta sin- A 
gur. Parabola ar fi a- w 

ceasta : la un teatru din a 
provincie s-au pus două w 
stagiuni la rînd numai co
medii, 14 comedii ca să „a- 
tragă" publicul. Ei bine, au “ 
fost două stagiuni foarte 
slabe. Speriat, directorul a 
montează în sfîrșit în a " 
treia, o dramă. în sală, lu
mea rîdea în hohote. Era 
un public „educat" că la ™ 
teatru se rîde...

— Credeți că în ceea ce a 
o privește, critica drama- ™ 
tică își face datoria ?

— Deci, despre critică A 
dramatică. Cea mai dragă ” 
maximă a mea, în materie 
de critică, este aceea a lui 
Horațio : sînt ca gresia nu 
tai dar ascut fierul... Mi
siunea importantă a criticii 
este aceea de 
valorile reale.

riență, am 
cluzia că

eriticului la un teatru, 
sau la teatru în gene
ral, slăbește valoarea 
criticii. Ideea „ajutoris- 
tă“ este nefericită, ba 
ea a avut chiar rezul
tate nefaste. Pledez 
pentru distanțarea cri
ticului, pentru posibili
tatea de a privi detașat 
de subiectivități, în 
perspectivă și de a de
canta. Criticul se adre
sează unui public foar
te larg, care în primul 
rînd dorește să fie in
format — și aici începe 
vina criticii, informa
ția este încă săracă.

De asemenea cred că 
există o anunțe monotonie a 
criticii, domină recenzia și... 
cam atît. In altă ordine de 
idei, eu nu sînt de acord că, 
față de creație, critica este 
„rămasă în urmă". Mai bine 
zis, e ițormal să fie așa. 
Acela e faptul de creație, 
aceasta ește reflectarea lui. 
Ar fi și trist

a afirma 
Din expe- 
tras 

anexarea
con-

In rîndurile militanților mar- 
canți ai mișcării noastre munci
torești, a căror viață s-a conto
pit cu lupta dusă de clasa mun
citoare din România, împotriva 
exploatării, pentru independența 
și suveranitatea patriei, se în
scrie și Petre Gheorghe.

înrolîndu-se activ, încă 
tinerețe, în mișcarea 
rească, se simte puternic atras 
de cercurile de studii ale tinere
tului revoluționar unde își însu
șește învățătura marxistă pa 
care, mai tîrziu, o va propaga cu 
o incontestabilă competență. 
Continuînd să se instruiască, ac
ționează cu hotărîre alături de 
alți activiști ai U.T.C„ pentru

din 
muncito-

clasă ale ceferiștilor și petroliș
tilor din ianuarie-februarie 1933 
se găsește, alături de Ilie Pinti- 
lie, și alți conducători ai munci
torilor ceferiști din Moldova, în 
plină activitate de organizare a 
acțiunilor acestora la Iași, Ba
cău și Pașcani.

Este întemnițat din nou, iar 
după eliberarea din închisoare 
Petre Gheorghe participă _actiy 
la lupta desfășurată de 
pentru crearea unui larg front 
al forțelor democratice. își adu
ce aportul la pregătirea șl con
ducerea puternicei demonstrații 
a maselor muncitoare de la 2 
noiembrie 1940 din Piața Obor 
din Capitală, iar, mal tîrziu, im-

„...L-au prins. Era-n Ploiești. Căzuse noapte, 
în singe se ttrau pe zare norii.
De piatră-a fost. Kăbdă sub răngi cît șapte. 
Nu și-a trădat tovarășii, sondorii.

Svîrlit în închisoarea-ntunecoasă 
Să-l frîngă boala, frigul îndîrjit. 
Rămase carcera neputincioasă ; 
Nici zidurilor Petre n-a vorbit

Greu atîrna cătușa blestemată...
Greu — tălpile din lemn sărac de brazi... 
Dar ochii lui sub șapca destrămată 
Sburau departe-n vremile de azi.

Bătut eia, desculț și dezbrăcat, 
De-abia putea povara să-și urnească. 
Dar bolta pînă-n zări a tremurat
Cînd a strigat ; „Partidul să trăiască !'

P.C.R.

eu, se manifestă distinct 
unele aspecte îmbucurătoa
re, altele neliniștitoare. 
Ceea ce mi se pare cu totul 
îmbucurător, este faptul că 

pe lîngă dramatur
gii consacrați, a a- 
părut un nou val — pe 
care l-aș numi al tine
reții. Acești tineri nu 

sînt încă jucați, sînt jucați 
în condițiuni precare — din 
punct de vedere scenic, sau 
numai publicați. Există ex
perimente timide — fie că 
ele se numesc citirea unor 
nume noi în secție la „Con
temporanul", pentru co
laboratorii revistei — fie 
spectacolele-lectură la Tea
tru Mic sau Studioul 
Nottara. Acești tineri au o 
dramaturgie parabolică, a- 
legorică, simbolică, refuză 
factologia, o dramaturgie 
care are un punct de ve
dere foarte violent asupra 
defecțiunilor de toate or-

cantitatea de proză sau 
poezie nouă care umple 
cele — doar cîteva — re
viste literare I Deci aceasta 
este bine și, este cred eu — 
cel mai important eveni
ment actual.

Ce neliniștește în mate
rie de repertoriu, este o în- 
tîrziere sensibilă față de 
nivelul universal în pro
movarea valorilor intere
sante — lucru pe care orice 
om de teatru lucid îl ob
servă. Mai ales în promo
varea acelor valori care se 
pot ralia direcțiilor noastre 
estetice și culturale. Adică : 
se fac eforturi importante 
în valorificarea dramatur
giei naționale. Se face cîte 
ceva în ceea ce privește re
pertoriul clasic. Este cu to
tul nefirească starea de a 
întîrzia cu cinci-zece ani 
uneori aducerea în fața 
spectatorului a unora din
tre cele mai valoroase pie
se de teatru contemporane.

CINEMA ® TELEVIZIUNE
CAPCANA

rulează la Patria (orele 9 j
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15)
Festival (orele 8,30 : 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21)

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22)

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16.15 ; 18,30 î
20.45)

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) Capitol (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20)

UN BARBAT și o femeie 
rulează la Feroviar (orele 8,30;
10.45 ; 13 ; 17.30 , 20) "
sior (orele 9,45 : 12 : 
16,30,; 18,45 ; 21), Gloria 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30) Tomis (orele 9 ;
13.30 : 16 ; 18.30 ; 20.45)

CAUTAȚI IDOLUL
Melodia (orele 9:11:
17 ;
11 :

ÎNCERCUIREA
rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20.30), Flamu-i (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CONTELE BOBBY. SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Lumina (orele 9,30;
15.45 — în continuare : 18,15;
20.45)

BILLY MINCINOSUL 
rulează la Central (orele
11 ; 13.15 ; 15,45 : 18.15 ; 20.45) 

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : IO. MIRCEA 
VOD ;

DOSARUL XII
rulează la Union (orei* 15,30 ; 
20,30) ; orele 18 — desene ani
mate, Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30)

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 15 ; 18,15 ; 20,30 ; pro
gram pentru copii ora 9 șl 10)

PROFESORUL DI8TRAT 
rulează la Buzești (orele 15,30;
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Dacia (orele 8,15— 
15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30)

AMPRENTA
rulează la Unirea (orele 16;
18.15 ; 20,30)

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

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

O SUTA UNU DALMAȚTENI 
rulează la Pacea (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15,30 ; II ; 20,30)

REPUBLICA SKID
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18) ; orele 20,30 — Haiducii 

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30)

REÎNTOARCEREA lui sub- 
COUF

rulează la Cosmo* (orele 14,30; 
15,30 ; 18,30 ; 20,30)

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la București (orele 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Crîngași (orele 
1530 ; 18 ; 20,30)

Excel-
14.15 ; 
(orele
18.15 ;
11.15 ;

(Urmare din vagina I)

13 : 15 :
19 ; 21). Modern (orele 9 ;
13 ; 15 : 17 ; 19 : 21)

0;

VOIE-
CAL- 
MAI

RA-ȚI-MI UN
MĂNT : LAURI CELOR

PÎINEA NOASTRĂ ;
12/

BUNI :
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1967, MIRACOLUL

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

12.45—15,00. Jocurile Olimpice, de iarnă. Proba de coborî- re-bărbați ; 18.00 Studioul pionierilor ; 18,30 Film serialIvanhoe" ; 19.30 Jocurile Olimpice de iarnă. Bob de două persoane. Rezumatul filmat al competițiilor zilei : 21.35 Mult e dulce și frumoasă... e- misiune de limba română ; 22,00 Seară de operă ; 22,40 De la Giotto la Brâncuși. Prezintă Dan Hăuliri.
Intmcit organizatorii Jocurilor 

Olimpice de iarnă nu au putut 
preciza, pînă la ora închiderii e- 
diției, ora de începere a probei 
de bob 2 persoane, este posibilă 
o schimbare a programului tele
viziunii.

sindu-se forme vii de activitate, corespunzător particularităților de vîrstă (și chiar de sex), pasiunilor și preferințelor celor cărora li se adresează.De creșterea, pregătirea și munca tineretului depinde viitortil națiunii. Acestea sînt elemente care impun sporirea preocupărilor tuturor celor chemați să contribuie la educarea multilaterală a tineretului, la pregătirea sa profesională, politică, culturală, morală și fizică. Factorii care-și pot. aduce contribuția în această direcție sînt multiplii. Soluții de găsit menea, multiple, 
căutarea și găsirea 
să concure în mod 
forțe competente.
în colaborare cu alte discipli
ne sociale, își poate aduce 
contribuția in acest sens. Că putem numi această disciplină sociologia tineretului sau sociologia educației și dezvoltării, țlnînd seama, totuși, de diferența dintre sferele lor de cuprindere, este o problemă secundară Asupra tinerilor se poate discuta, orieînd. Dar că problemele care privesc retul trebuie cercetate, și tate atețit soluții — prin ma sociologului — este lucru cert.Pentru a sublinia complexitatea teniei și a puncta aspectele ce ar trebui cercetate din punctul de vedere al sociologului, pentru a putea promova o politică cu adevărat științifică în rîndurile tineretului, facem numai o sumară înșiruire de probleme și fără pretenție de ierarhizare sau elu
cidarea chestiunii.

1. SOCIOLOGIA VÎRSTELOR : aspecte de
mografice ; aspecte psihologice; maturizarea 
socială ; grupuri pe vîrste ; efectele vîrstei 
asupra comportării în grup ; starea sănătății 
pe vîrste ; starea culturală pe vîrste ; 
(ii pe vîrste.

2. TINERETUL : rural ; demografie, 
logie, sănătate, cultură etc.: urban: mem , 
agrar; industria); școlar; elementar; mediu; 
universitar.

3. TIMPUL LIBER AL TINERETULUI : 
echipamente socio-culturale ; bugete de timp; 
lecturi: vacanțe; sport; sociabilitate etc.

4. CULTURA TINERETULUI ȘI MUNCA

ocupa-

psiho- 
idem ;

sînt, denser
Dar pentru 
lor trebuie 

organizat 
Sociologia,

tine- 
cău- 

pris- 
un

să fie invers.

©

ochi. Au tras 
beznă-ascunși. 
gol rămas

•i

N-au îndrăznit să-i cate-n 
Din spate clănțănind, în 
Căzu. Dar trupu-n cîmpul
I’urta minia țării-n pumnii strînși...'(Fragment din poezia PETRE GHEORGHE de Eugen Jebeleanu).

Interviu 
SMARANDA

transcris de 
JELESCU

ridicarea tinerilor la luptă, ală
turi de cei virstnici, împotriva 

• exploatării, pentru drepturi poli
tice. Consecvența sa politică se 
manifestă și în faptul că, în pe- 
rioada satisfacerii serviciului 
militar desfășoară o rodnică 
muncă politică în rîndul osta
șilor.

@ Primit în rîndurile partidului, 
v comunistul Petre Gheorghe, în 

anii crizei economice din 
• 1929—1933, a participat activ la 

acțiuni revoluționare (greve, de
monstrații) pentru care a fost 
întemnițat.

Bucurîndu-se de stima și res
pectul masei de tineri, a orga
nelor de partid și U.Ț.C., Petre 
Gheorghe este numit, după ce 
iese din închisoare, instructor al 
C.C. al U.T.C., încredintîndu-l-se 
sarcina de a organiza regionala 
Dobrogea a U.T.C. Mai tîrziu, ac
tivitatea sa revoluționară este 
dublată de o fecundă activitate 
publicistică la ziarul „Tînărul 
muncitor".

In timpul marilor bătălii de

preună cu alți activiști ai parti
dului, participă la crearea unui 
laborator pentru producerea de 
material explozibil necesar ac
țiunilor de sabotaj.

Datorită activității sale revo
luționare, profund patriotice, la 
14 mai 1942 este arestat din nou. 
Trimis în fața curții marțiale, 
pentru „crimă cpntra siguranței 
statului", neînfricatul luptător 
este condamnat lp moarte. A 
fQSt executat în dimineața zilei 
de 8 februarie 1943.

Fiu credincios și devotat al 
partidului comunist și al poporu
lui român, Petre Gheorghe s-a 
dovedit, alături de alți fii al 
glorioasei noastre clase munci
toare, un luptător neînfricat îm
potriva fascismului și hitieris- 
mului, pentru independența șl 
suveranitatea patriei.

MARIA COVACI
doctor în istorie, cercetător 

științific principal la Institutul 
de studii istorice și soetal-politic» 

<t< p« lînpi C.C. al P.C.R.

Cămine studențești la Cluf

TULUI: alegerea profesiunii; orientarea pro
fesională ; integrarea în profesiune ; informa
rea profesională ; mobilitatea profesională.

10. VIAȚA DE FAMILIE A TINERETU
LUI : în familia părintească ; raportul pă
rinți — copii ; căsătoria în rîndurile tinere
tului, noua familie ; tinerii căsătoriți și pro
prii copiii ; tinerii căsătoriți în societate.

11. EDUCAREA TINERETULUI IN ȘCOA
LĂ ȘI ÎN AFARA ȘCOLII: Pedagogia socia
lă a tineretului ; Raportul profesori — șco
lari — părinți.

12. „PROBLEME" ALE TINERETULUI : 
tineretul masculin — tineretul feminin ; via-

Pentru ■ putea surprinde 
ceea ce este esențial în feno
menele care se produc în me
diul tineretului, trebuie desfă
șurată o muncă organizată, o 
activitate instituționalizată, în 
care să coopereze forțe califi
cate și de înaltă competență. 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului trebuie 
să fie o instituție de nivel na
țional.Centrul de cercetări pentru problemele tineretului (C.C.T.) va trebui să colaboreze cu

boratoar*l« de cercetare din Institutele de învățămînt *u- perior vor organiza anchete și studii pe problemele educației și dezvoltării tineretului din diferite medii și de diferite profesii. Laboratoarele sociologice din institutele de învățămînt superior pot și trebuie să colaboreze, pe anumite teme, cu laboratoarele sociologice organizate pe lîngă unele întreprinderi, fabrici sau uzine, în vederea găsirii unor soluții științifice problemelor aflate
CENTRUL DE C ER CETĂRI

cotidiană; 
și tinere- 
și munca 
culturală, 

comporta-

POLITICO-EDUCATIVĂ : aspecte stastistjce ; 
aspecte psihologice; trebuințe culturale; re
țele culturale ; cărți, reviste, presă 
mijloacele comunicațiilor de masă 
tul ; nivelul cultural al tineretului 
în școală ; informarea tineretului : 
politică etc. ; competiții culturale ; 
rea civilizată a tinerilor.

5. SOCIOLOGIA MUNCII TINERETULUI : 
pe vîrste; pe profesiuni: pe medii (Urban, ru
ral) ; pe profesii (în agricultură, în industrie 
etc); formarea deprinderilor de muncă și a 
atitudinii față de muncă

6. TINERETUL, SERVICIUL MILITAR, 
SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE ȘI 
DE MASĂ : pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei ; exercițiile cu caracter mili
tar ; sporturile tehnico-aplicative și activita
tea sportivă de masă: sociologia sportului și 
a pregătirii fizice.

7. TINERETUL ȘI VIAȚA ȘTIINȚIFICA : 
creativitatea ; cooperarea ; cercetarea ; cerce
tarea șj grupele mici ; studenții și cercetarea 
științifică : procesul de invățămint și practica 
în producție; recompense și responsabilități 
in munca de cercetare ; competiții științifice 
ete.

8. VIAȚA COTIDIANĂ ȘI DISTRACTIVA 
A TINERETULUI : turism, excursii etc. ; pe 
vîrste; la oraș; la sat; în industrie; In agri
cultură; in școală: etc.

8. VIAȚA PROFESIONALA A TINERE-

ța sexuală ; adolescența ; delicvența ; adapta
re — dezadaptare — inadaptare ; comporta
mente ; vagabondaj etc.

13. SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR DE 
TINERET : naționale : guvernamentale — ne
guvernamentale ; internaționale; guverna
mentale — neguvernamentale; culturale; 
sportive: de acțiune social-culturală etc. ; pro
fesionale; politice etc.; principii, scopuri ; 
sisteme.

14. SOCIOLOGIA CONDUCERII IN VIAȚA 
ȘI MUNCA TINERETULUI ; FORMAREA 
cadrelor de conducere pentru organizațiile și 
asociațiile de tineret. Problema autorității în 
lumea tineretului.

15. RELAȚIILE ÎNTRE ORGANIZAȚIILE 
ȘI ASOCIAȚIILE DE TINERET ■. în cadrul 
națiunii (statului) : între națiuni (state); ma
nifestări naționale; manifestări internațio
nale;

16. TINERETUL CA OBIECT DE CERCE
TARE ÎN ȘTIINȚELE SOCIALE ; INSTI
TUTE : sociologie, psihologie, demografie etc. 
CENTRE ; idem ; studii ; simpozioane ; mese 
rotunde; informare — documentare cu privi
re la tineretul național și internațional ; isto
ria mișcărilor de tineret, a asociațiilor, orga
nizațiilor de tineret etc.

17. STUDIUL DEZVOLTĂRII APTITUDI
NILOR

18. STUDIUL SUPRA-DOTAȚILOR ȘI 
SUBDEZVOLTAȚILOR ETC.

toate Instituțiile și unitățile din țară, care se ocupă cu studierea realității sociale și cu institutele similare de peste graniță, realizînd în acest fel și un util schimb de informații.În strînsă colaborare cu Ministerul învățămintului, C.C. al U.T.C. și conducerile școlilor, Centrul de Cercetări pentru problemele tineretului să studieze toate aspectele care privesc munca educativă din școli, să realizeze laboratoare de cercetare în institutele de învățămînt superior, pe care le va îndruma în calitate de filiale ale sale. Finanțat, eventual, cu fonduri din bugetul C.N.C.S., U.T.C. Ministerului învățămintului și Ministerului Muncii, Centrul de Cercetări pentru problemele tineretului să fie o instituție autonomă, cu statut de sine stătător, care se va afilia la asociațiile naționale și internaționale de specialitate, putînd primi și executa comenzi, veniturile realizate din efectuarea acestora fiind o altă sursă pentru creșterea bazei sale materiale.în colaborare cu Ministerul Învățămintului șj U.S.R. la-

în studiu. Văzut în acest context, Centrul de cercetări pentru problemele tineretului să cunoască situația reală și bazat pe un personal calificat să propună soluții adecvate rezolvării unor situații, să facă experimente, să inițieze cercetări noi, cercetări fundamentale cu eficiență de perspectivă care să ajute la îmbunătățirea muncii școlare și extrascolare, a activității culturale șj sportive, la formarea unor bune deprinderi de muncă și viață, la formarea unul tineret perfect sănătos din punct de vedere moral șj fizic, bun cetățean și specialist, constructor demn al societății noastre socialiste. Descoperind ceea ce este nou șj pozitiv. populari- zînd și gerțeralizînd ceea ce este valoros șj atrăgînd atenția asupra a tot ceea ce frî- nează mersul ascendent Centrul de cercetări pentru problemele tineretului își poate a- duce contribuția la efortul întregului nostru popor pentru formarea unui tineret bine pregătit, harnio și demn.
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Cartierul An Quang din Saigon, după bombardamentele americane.

generalului

□ t □
Vizita tovarășului

Paul Niculescu-Mizil

LUPTELE DIN VIETNAM
i „Rezistență îndârjită" la Hue • După șase zile de 
ofensivă patrioții au scos din luptă 50 000 de militari 

inamici și au distrus 1500 de avioane

Deasupra orașului Hue, fosta 
capitală imperială, flutură în 
continuare drapelul forțelor pa
triotice. In prezent se duc lupte 
extrem de grele în multe car
tiere ale orașului. Comandantul 
unui batalion de pușcași marini 
americani, locotenent colonelul 
Cheatham, a declarat că „tru
pele Vietcong opun o rezistență 
indirjită, pe care niciodată 
n-am întîlnit-o". în cursul zilei 
de miercuri noi unități ale for
țelor patriotice au pătruns în 
oraș.

După cum transmite agenția 
V.N.A., la Hanoi a fost dat publi
cității un comunicat al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud referitor la succesele 
repurtate de forțele patriotice în 
cadrul ofensivei geperalizate lan
sate împotriva trupelor america- 
no-saigoneze. In decurs de șase 
zile, arată comunicatul, au fost 
scoși din luptă 50 000 de militari

inamici, dintre care 10 000 de a- 
mericani. Au fost distruse 1 500 
de avioane, 4 000 de vehicule mi
litare de diverse tipuri, 50 de 
ambarcațiuni, sute de piese de ar
tilerie. Mii de tone de muniții și 
carburant, existente în depozite 
principale de la Pleiku, Da Nang, 
Phu Bai, Hue, Long Binh, Soc 
Trang 
rate 
Unele 
de i 
fluvială au fost în întregime 
ralizate. Efective importante 
trupelor guvernamentale, se men
ționează în comunicat, au trecut 
de partea patrioților.

; etc 
sau 

din 
comunicație

au fost 
aruncate în 

principalele 
terestră

Soc 
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căi 
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* Studenții și profesorii de 
la Universitatea din Columbia 
au organizat la Newark o de
monstrație în sprijinul studen
tului Robert Shayfer, care a 
refuzat să plece în Vietnam, 
în semn de protest față de 
războiul pe care Statele Unite 
il duc în această țară. Shay
fer a înapoiat autorităților 
militare ordinul său de încor
porare. „In ciuda oricăror re
presiuni, a spus studentul, eu 
nu voi renunța Ia opiniile 
mele". Printre participanții la 
demonstrație s-a aflat și tatăl 
lui Shayfer, decanul colegiului 
profesoral de la Universitatea 
din Columbia.

Agenția France Presse relatează, referindu-se la surse o- ficiale, că numărul morților în rîndul populației civile sud- vietnameze se ridică la 6 000, iar cel al refugiaților la 310 000. Cifra de 6 000 de morți este considerată de observatorii din Saigon ca fiind mult sub cea reală. De obicei, comunicatele publicate de comandamentul a- merican, scrie France Presse, consideră persoanele civile u- cise ca făcînd parte din forțele patriotice. Se găsesc încă foarte multe victime ale bombardamentelor îngropate sub dărâmături. Și în alte localități populația civilă a avut de suferit în urma bombardamentelor sălbatice efectuate de aviația americană. In localitatea din regiunea Deltei fluviului Mekong, My Tho, au fost ucise 200 de persoane, la Ban Me Thout s-au înregistrat 526 de morți și 850 de răniți ; la Kontum, primele informații a- rată că numărul celor uciși depășește cifra de 100, cel al ră- niților fiind de 200.Pe de altă parte, războiul devine tot mai greu de suportat pentru populația din capitala sud-vietnameză. Populația Sai-

gonului de 3 milioane de locuitori, cărora li s-au adăugat a- proape 100 000 de refugiați, trebuie să facă față unor necesități deosebit de acute, în special în ce privește aprovizionarea cu alimente. Transportul alimentelor, care soseau înainte din diferite regiuni ale țării, a fost întrerupt. Mărfurile au dispărut din magazine ; cele trei mari magazine alimentare din centrul Saigonului au fost devastate, iar negustorii ambulanți nu se mai văd pe străzile orașului. Carnea, legumele, fructele, laptele și pîinea au dispărut de pe piață. Transportul cu autobuzele a fost suspendat, iar taxiurile sînt extrem de rare și scumpe. Viața economică este practic paralizată. în afară de citeva birouri ale administrației, activitatea economică a încetat în întregul oraș. Pe zi ce trece, situația se deteriorează tot mai mult, scrie France Presse. Prețurile au crescut vertiginos. Serviciile publice din Saigon sînt complet dezorganizate și în multe cartiere gunoaiele de pe străzi ating înălțimea u- nei clădiri cu un etaj. Apa este întreruptă în multe părți ale orașului, iar cozi interminabile se văd în jurul rarelor fîntîni publice. Gazul pentru consumul casnic este practic epuizat, iar aprovizionarea cu cărbuni a fost sistată. întreruperile în rețeaua electrică sînt lungi și frecvente, ceea ce afectează activitățile cele mai diverse de pe cuprinsul întregului oraș. Miile de refugiați au invadat centrul orașului, au ocupat parcurile, grădinile publice, pagodele, bisericile, terenurile de sport, cimitirele. „Saigonul, transmitea în cursul serii de miercuri agenția Frace Presse, începe a noua noapte de război".

în COMBAT, referindu-se la zvonuri care circulă la Toldo, 
Georges Andersen scria despre „o probabilă schimbare" care ar 
afecta comandamentul suprem al forțelor americane dislocate 
în peninsula indochineză. Confrații săi londonezi au exprimat 
aceeași idee la începutul acestei săptămini. Știrile au persistat 
cu atit mai mult cu cit deteriorarea continuă a situației din 
Vietnamul de sud micșorează obiectiv șansele lui Westmoreland 
de a-și păstra funcția. Un ziar australian SYDNEY SUN pre
zintă perspectiva înlăturării lui Westmoreland drept o certitu
dine. „Dezastrul de săptămina trecută și preocuparea Washin
gtonului față de amenințarea unor noi calamități vor face noi 
victime, printre care generalul Westmoreland". Lui i se impută 
starea de nepregătire a trupelor și dezinformarea publicului 
asupra realităților sud-vietnameze. La cartierul general ameri
can de la Saigon s-a pretins, cu oarecare întirziere, că subal
ternii lui Westmoreland ar fi fost preveniți dar că ei s-au miș
cat cu încetineală. S-ar părea, deci, că se caută vinovății prin 
eșaloanele inferioare. Fostul consilier al președintelui Kennedy, 
Arthur Schlesinger, afirma tăios că, in condiții similare, „Abra
ham Lincoln ar fi ordonat înlocuirea Iui Westmoreland în mai 
puțin de două luni".

SYDNEY SUN scrie că la Casa Albă abia în ultima săptă- 
mină, sub impulsul evenimentelor, a fost luată decizia de a-1 
înlocui pe general. înlăturarea lui Westmoreland ridică, totuși, 
probleme complicate ; ea echivalează cu recunoașterea unui 
eșec pentru că, indiferent de ceea ce i se impută în prezent, co
mandantul a devenit simbolul unei politici de care este strîns 
legat și prestigiul Administrației Johnson. Westmoreland nu 
este un simplu executant care a dovedit mai puține calități de- 
cît se scontase. Generalul a fost asociat la marile hotărîri în 
problema vietnameză și a dobîndit un rol care a depășit gama 
de obligații ale unui militar. In fond, înfringerile suferite de 
S.U.A. în Vietnam sînt consecința unei politici absurde, care 
ignorează realitățile. Walter Lippman sublinia recent că „eșecu
rile politicii S.U.A. în Asia de sud-est sînt o urmare a ipote
zelor false de Ia care s-a pornit". Reputatul ziarist afirma : „In
tențiile Washingtonului de a domina continentul asiatic sînt 
irealizabile. Bazele unei asemenea politici au putrezit și desi
gur se vor prăbuși".

Robert McNamara și generalul Wheeler, președintele comite
tului mixt al șefilor de stat major, au dezmințit zvonurile po
trivit cărora Westmoreland urmează a fi înlocuit în curind. 
„Este cu desăvârșire nerațional să se aștepte ca Westmoreland 
să fie înlocuit intr-un viitor apropiat" — a afirmat McNamara. 
Wheeler a spus că „nu este la curent" cu un proiect de schim
bare a generalului Westmoreland (relatează A.F.P.). Dezminți
rile necesare în acest moment, din considerente politice, nu 
exclud, totuși, o schimbare ulterioară a comandantului ame
rican din Vietnam.

Nu-i exclus ca presante calcule electorale să-1 oblige pe pre
ședinte să se despartă de general. Unii sînt, totuși, de părere 
că „ulii" de la Washington vor acționa în sprijinul lui West
moreland și că acesta are destule șanse să conducă în conti
nuare corpul expediționar american din Vietnamul de «ud. 
Soarta lui Westmoreland capătă, în desfășurarea evenimente
lor din Vietnam, o importanță secundară. Esențial este faptul 
că la Saigon. în delta Mekongtdui și pe platourile înalte, poli
tica vietnameză a Washingtonului a suferit o răsunătoare în- 
frîngere.

M. RAMURA

Incidentul Brandt consi

în R. P Polonă

A dispă 
rut o
armată

's

MIERCURI dimineața, tova
rășul Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica So
cialistă România a sosit la Liu- 
bliana, unde a fost întimpinat 
de Tone Tribușon, directorul 
general al Institutului Republi
can pentru Planificare, 
convorbirea avută cu 
Hafner, vicepreședinte al
cei Executive a R.S. Slovenia, 
oaspetele român a vizitat între
prinderile ,,Agrostroi“ și „Lito- 
stroi", precum și orașul Liubli- 
ana și localitatea turistică Bled.

După 
Vinko 

Ve-

MINISTRUL congolez al in
formațiilor, Jean-Jacques Kan- 
de, a anunțat că Pauline Lu
mumba, văduva fostului prim- 
ministru Patrice Lumumba, a- 
sasinat în 1961. se va reîntoarce 
Ia Kinshasa. Pauline Lumumba 
a plecat la Cairo imediat după 
moartea soțului ei. După cum 
se știe, guvernul Joseph Mobu
tu l-a proclamat în 1966 pe Pa
trice Lumumba erou national, 
in memoria lui urmînd să fie 
ridicat un monument în capita
la congoleză.

VARȘOVIA 7 — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite :

In ziua de 6 februarie, la se
diul C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez a avut loc o 
întîlnire între tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și tovarășul Zenon Klis- 
zko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

In cursul convorbirilor a avut

loc un schimb de păreri privind 
probleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale și 
probleme de interes comun pen
tru ambele partide.

La întîlnire, desfășurată într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească, 
au participat tovarășii Artur Sta- 
rewicz, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Czesak, membru 
al C.C. al P.M.U.P., șeful Secției 
relații externe a C.C. al P.M.U.P., 
Andrei Ștefan, prim-adjunct al 
șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

In centrul Europei a dispă
rut o armată. Incepînd cu 
data de 1 februarie cei 22 de 
jandarmi care constituiau 
„forțele armate ale ducatului 
de Lichtenstein" au fost puși 
„în retragere".

Chestiunea a fost tranșată 
după dezbateri oarecum fur
tunoase. Ducele Franz Iosef 
II a anunțat încă în cursul a- 
nului 1966 intenția de a re
duce „cheltuielile militare" în 
sumă de 35 000 dolari 
cheltuieli pe care le 
„exagerate" 
său de 160 
Doi din cei 
„consiliului 
însă acestei „
parăzile jandarmilor echipați

anual, 
socotea 
ducatul 
pătrați. 

ai

pentru 
kilometri 
cinci membri 
ducal" s-au opus 
idei. Argumentul:Conferința

V. T. C.Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Miercuri a sosit la Belgrad o delegație a Uniunii, Tineretului Comunist din România, condusă de Iosif Walter. secretar al C.C. al U.T.C., pentru a participa la lucrările Congresului U- niunii Tineretului din Iugoslavia. La gara Dunav, delegația a fost întîmpinată de Branko Kostici, președintele C.C. al Uniunii Tineretului din Muntenegrb și Lavoslav Torti, secretarul Comisiei pentru relații ternaționale al C.C. Uniunii Tineretului Croația.A fost prezent Ion șianu, însărcinat cu afaceri adinterim al Republicii Socialiste România la Belgrad.
in- al dinRo-

In cea de a treia zi a dezbaterilor generale ale Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare de la New Delhi a luat cuvîntul șeful delegației sovietice N. S. Pato- licev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., care, enun- țînd scopurile acestei importante reuniuni economice, s-a pronunțat pentru lărgirea, cooperării internaționale pe bazele egalității și avantajului reciproc, pentru înlăturarea discriminărilor și restricțiilor din comerțul mondial. Ministrul sovietic a reamintit, pe de altă parte, că la Geneva numeroase state au aderat la platforma unei noi și juste cooperări internaționale menite să asigure egalitatea statelor, neintervenția în treburile interne, avantajul reciproc.în intervenția sa, șeful delegației R.A.U., Abdel Moneim El Kaissuni, fost președinte al primei conferințe U.N.C.T.A.D. de la Geneva, a trecut în revistă evoluția comerțului internațional și a dezvoltării economice în perioada dintre cele două conferințe. Șeful delegației R.A.U. a subliniat că, dacă prima conferință a pus bazele unor reguli și principii ale comerțului internațional, actuala reuniune trebuie să se caracterizeze prin acțiuni și realizări.Au mai luat cuvîntul reprezentanții Norvegiei, Izraielului și R. P. Ungare.

Ultimul soldat din Lich
tenstein : reclamă pentru 

marile hoteluri

turci vor fi, de asemenea, di
zolvate, au declarat surse ofi
ciale cipriote citate 
France Presse.

de agenția

președinte", 
Manchester 
lui John

„MOARTEA unui 
cartea lui William 
despre asasinarea 
Kennedy s-a situat pe primul 
loc în ceea ce privește vînzările 
de cărți în 1967.

Numărul volumelor vîndute 
a atins cifra de peste 500 000 de 
exemplare, anunță un săptămî- 
nal al editorilor din New York.

• In Spania relatează a- 
genția France Presse. con
tinuă să se desfășoare de
monstrațiile studenților în 
sprijinul revendicărilor lor. 
Peste 300 de studenți au 
participat la un miting care 
a avut loc marți în fața Fa
cultății de Filozofie și Lite
re din Madrid. în toate fa
cultățile și școlile superioa
re din Barcelona au avut loc 
greve parțiale de protest 
împotriva sancțiunilor apli
cate unui număr de 123 de 
studenți.

• De cinci zile continuă 
în orașul Kiel demonstrații
le studenților împotriva 
majorării tarifelor la trans
portul urban. Autoritățile 
au fost nevoite să aducă 
forțe de poliție din alte o- 
rașe ale landului Schles
wig-Holstein. Au avut loc 
numeroase ciocniri între po
liție și demonstranți.

• Studenții din Sheffield 
au cerut conducerii univer
sității lor să refuze în viitor 
orice fe! de fonduri din 
partea Ministerului Apără
rii al S.U.A., atît timp cit 
va continua agresiunea în 
Vietnam

într o scrisoare adresată 
conducerii universității, 
studenții arată că ei au 
fost informați că timp de 7 
ani Ministerul Apărării al 
S.U.A. a acordat fonduri u- 
niversității pentru a efectua 
cercetări militare.

In ședința sa de miercuri, . Consiliul de Miniștri al Franței a pus capăt incidentului franco-vest-german în legătură cu afirmațiile ireverențioase la adresa șefului statului francez, atribuite ministrului de externe de la Bonn, Willy Brandt. După ce a ascultat o dare de seamă asupra evolu- , ției relațiilor dintre cele două țări, prezentată de ministrul . de externe, Couve de Murville, guvernul francez a făcut cunoscut că consideră incidentul închis. „Avînd în vedere dezmințirile date și clarificările foarte precise care au fost făcute, guvernul francez consideră că această afacere nu trebuie să mai comporte vre-o urmare", a declarat după ședința Consiliului de Miniștri, ministrul informațiilor, Georges Gorse.în raportul său, ministrul de externe s-a ocupat și de relațiile franco-irakiene, în legătură cu vizita oficială pe care o efectuează la Paris președintele Aref. El a subliniat importanța acordului dintre societățile petroliere franceze și irakiene. privind exploatarea zăcămintelor petroliere din Irak, pe care l-a apreciat ca un aspect pozitiv al relațiilor dintre cele două
*Guvernul R. F. 

a luat cunoștință

Consiliului de Miniștri francez și a primit cu satisfacție hotărîrea de a considera închis incidentul de la Ravensburg, a declarat miercuri după-amiază purtătorul de cu- vînt adjunct- al guvernului vest-german, Conrad Ahlers El a adăugat că cabinetul federal aprobă această hotărîre.
aaaaaaeaaaaaa

țări.a Germaniei de deliberă-

GUVERNUL cipriot va accep
ta dizolvarea gărzii naționale, 
formată din 20 000 de persoane, 
dacă contingentele grec și turc, 
staționate în insulă, vor fi re
trase, iar unitățile ciprioților

LA Capitoliul Național — 
sediul Academiei de 
a Republicii Cuba 
deschis Consfătuirea 
miilor de științe din 
socialiste în probleme _ 
gice. La consfătuire partici
pă specialiști, cercetători 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S.

La deschiderea conslătuiril 
au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la Havana, printre care 
și Vasile Mușat, ambasado
rul României la Havana.

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de Antonio 
Nunez Jimenez, președintele 
Academiei de Stiinte a Cu
bei.

Științe
— s-a 
acade- 
țările 

geoio-

La Geneva s-a încheiat reuniunea experților Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa, care a analizat studiul asupra tendințe
lor fi perspectivelor pieții produselor chimice, supus discuției. Lu
crările reuniunii au fost prezidate de R. 'Nancy (Franța). Delega
tul român Mihai Moldovan a fost reales ca vicepreședinte.

Participanții, reprezentând 16 țări, au sugerat ca guvernele să 
prezinte pînă la 31 martie 1968 Secretariatului Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa observațiile lor asupra textului revizuit 
al studiului, date statistice complementare fi scurte analize asupra 
industriilor de coloranți fi produse farmaceutice din țările lor.

R. S. CEHOSLOVACA. Hala centrală a laminorului Uzinei 
siderurgice din Chomutov.
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Nixon in
bâtâlia
electorala
După ce s-a încre

dințat că vîntul nesta
tornic al opiniei repu
blicanilor îi umflă, în 
prezent, cu putere pîn- 
zele corăbiei, Nixon a 
dat comanda : sus an-

cora ! Așadar, va can
dida. Ce-i drept, anun
țarea oficială cu citeva 
zile în urmă a hotărîrii 
fostului vicepreședinte 
de a susține bătălia 
pentru desemnare n-a

constituit pentru ni
meni o surpriză. Toată 
lumea știa că 
vrea să candideze, 
declarația in acest 
era așteptată din 
ment în moment, 
toate acestea, un 
eficient de nesiguranță 
își rezerva orice obser
vator atunci cînd tre
cea la calcularea șanse
lor. Căci exista o făgă- 
duială mai veche a lui 
Nixon de a se retrage 
din viața politică și 
apoi jocul procentaje
lor de popularitate pu
tea să-l determine pe 
fostul coechipier al lui 
Eisenhower să nu mai 
pășească in arenă.

Iată însă că, după cît 
se pare, Nixon fe anun
ță cîștigător al sprintu
lui final In curta »on-

Nixon 
iar 

sens 
mo- 
Cu 
co-

dajelor de opinie. Cu 
numai o lună și ceva 
înaintea alegerilor pre
liminare de la New 
Hampshire — acestea 
urmează să aibă loc la 
12 martie — vestitul 
Gallup anunță că șan
sele lui Nixon de a fi 
desemnat sînt de 3 Ia 1 
față de Romney și de 
3 la 2 față de Rocke
feller. Firește, o atare 
conjunctură a fost con
siderată de fostul vi
cepreședinte ca sufi
cient de favorabilă pen
tru a-1 determina să ia 
o hotărîre definitivă.

Acum, cind principa
lii pretendenți repu
blicani lint cunoscuți, 
ce șanse ar avea fiecare 
dintre ei ? Mulți co
mentatori tint de păre
re că datele furnizate

de 
cel 
Cu

Gallup constituie 
mai sigur pronostic, 
inconsecvențele sale 
mai ales în proble- 
vietnameză — Rom-ina

ney a pierdut mult din 
popularitatea ce și-o 
ciștigase in vară, așa 
că la New Hampshire, 
se consideră că nu are 
prea multe șanse. După 
New Hampshire 
se afirmă că 
xon va fi virtual 
tigător, acesta va 
avea de susținut 
fruntări în

unde 
Ni- 
cîș- 
mai 

con
fruntări în statele 
Wisconsin și Oklahoma. 
Bătălia finală pentru 
desemnare se va da 
apoi Ia convenția parti
dului republican care 
va avea loc în iulie.

Democraților nu le 
este, desigur, indife
rent pe cine vor de-

adversarii lor, 
mai mult cu cit

semna 
cu atît 
in propriul lor partid 
situația nu este clarifi
cată. Robert Kennedy 
face tot ce poate în ve
derea unei limpeziri. 
Zilele trecute a decla
rat din nou că nu in
tenționează să candi
deze anul acesta și că 
dacă va fi desemnat 
Johnson, el îi va acorda 
— în ciuda divergențe
lor de păreri în proble
ma vietnameză — în
treg sprijinul său. Bob, 
în chip evident, nu 
vrea să se angajeze in
tr-o luptă în care pri
mul său adversar ar fi 
președintele, ci „se păs
trează" pentru 1972 
cind, cu siguranță, 
Johnson nu numai că 
nu l-ar „combate" dar

în costume de epocă sînt una 
din atracțiile pentru turiști. 
Spiritele s-au aprins, disputa 
a căpătat dimensiuni. Agenda 
politico-administrativă a mi
cului ducat care de obicei cu
prinde probleme de organi
zare a carnavalurilor și festi
valurilor muzicale a început 
să fie dominată de dilema... 
bugetului militar. Lucrurile 
au ajuns pînă acolo incit \ 
fost necesară organizare 
referendum. 70 la sută 
cei 12 000 de locuitori p>„- 
nunțîndu-se pentru proiectul 
ducelui, „opoziția" a trebuit 
să se încline. Nu însă fără a 
obține o mică satisfacție. Ar
mata ducatului nu va fi, to
tuși, în întregime desființată. 
Va fi menținut un jandarm, 
cel mai vîrstnic dintre cei 22. 
De pe acum proprietarii ce
lor două mari hoteluri de lux 
din ducat „Empor" și „Lute- 
ția" au avut grijă să însereze 
în revistele de mare tiraj din 
Europa occidentală fi Ameri
ca anunțuri publicitare : „Vi
zitați Lichtenstein, statul cu 
un singur soldat I",

E. R.

Premierul maltez 
și-a încheiat vizita 

la Londra
Primul ministru al Maltei, 

Borg Oliver, a părăsit miercuri 
Londra pentru a se reîntoarce 
in patrie. Timp de șase zile, el 
a purtat tratative cu oficialități 
britanice în problema docurilor 
din Malta, a căror proprietate 
absolută o revendică guvernul 
maltez, dar care continuă să se 
afle sub controlul societăților 
britanice. Rezultatele v?zitei lui 
Oliver nu sînt cunoscute și 
este prin urmare greu să se 
constate în ce măsură ea a con
tribuit la înlăturarea unei dis
pute care afectează serios rela
țiile între cele două țări, încă 
de la proclamarea independen
tei Maltei.
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l-ar 
insă 
cînd 
înnoi 
bună 
ților nu mai vor ca ac
tualul președinte să 
candideze din nou, de 
teamă ca nu cumva 
din cauza impopu
larității actualei admi
nistrații, partidul lor să 
piardă alegerile. Toc
mai acești democrați 
exercită asupra 
Kennedy, în ciuda re
fuzului acestuia, 
siuni pentru a-I deter
mina să candideze. 
Mulți dintre ei s-au 
grupat în jurul senato
rului 
thy 
grup 
nul
crat

sprijini.
numai în cazul 
Johnson și-ar re- 
mandatul. Dar o 
parte a democra-

Aceasta

lui

pre-

Eugene McCar- 
ți formează un 
opoziționist In sî- 
partidului demo-

In aceste condiții, 
Johnson trebuie să-și 
calculeze mișcările uti- 
lizînd orice asperitate a 
terenului care i-ar pu
tea fi favorabilă. Și, 
din acest punct de ve
dere, evoluția bătăliei 
republicanilor oferă 
vaste posibilități. Dacă 
actuala ofensivă a lui 
Nixon va cunoaște o li
nie ascendentă, e posibil 
ca Johnson s-o folo
sească drept argument 
în favoarea sa pentru 
ca să-și asigure desem
narea. Odată desemnat 
insă, e clar că Johnson 
nu l-ar dori deloc pe 
Nixon ca adversar, 
pentru că în acest caz, 
alegerile n-ar fi o sim
plă formalitate.

ION D. GOIA
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