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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu soția, Elena 
Ceaușescu, au primit, la 24 
mai, la Snagov, pe editorul 
Louis Nagel, împreună cu so
ția, care fac o vizită în țara 
noastră.

In colecția „Scrieri Politice", 
a Editurii „Nagel“, a fost pu
blicat volumul „Nicolae 
Ceaușescu — Pentru o politi
că de pace și cooperare inter-

națională", apărută în limbile 
franceză, engleză și spaniolă.

La primire au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P-C.R., împreună cu soția, și 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., împreu
nă cu soția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția s-au întreținut cordial 
cu oaspeții, pe care i-au reți
nut la dejun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
?

INFORMAREA
POLITICĂ

UN PROCES
a primit pe membrii expediției■ ■

științifice românești care

PERMANENT,
NU 0 ACȚIUNE OCAZIONALĂ

A TINERILOR

în accepția directă, cea mal 
frecventă, informarea politică 
este considerată unul din instru
mentele de bază, curent utilizat 
în sistemul pregătirii politico- 
ideologice a tineretului. Și nu 
putem să nu remarcăm de la 
bun început că în activitatea 
organizațiilor U.T.C. din jude
țul Maramureș se face deseori 
apel la acest procedeu. Se ob
servă,, de pildă, preocupări pen
tru realizarea informării pe 
teme politice printr-o gamă 
destul de largă de modalități. 
Pe lingă utilizarea diferitelor 
activități obișnuite în organiza
țiile U.T.C- — adunările gene
rale, cercurile de pregătire .po
litică — se observă încercări de 
extindere a unor formule mai 
proaspete de genul răspunsuri
lor la întrebări, cluburilor. de 
discuții și dezbateri, întîlnirilor 
cu ziariști și specialiști etc. S-a 
statornicit în alte organizații 
practica informării politice o- 
perative, periodice, a uteciști- 
lor cu aspecte ale politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, c^spre eveni
mente din viața politică inter
națională.

în același timp, din sondaje
le de opinie întreprinse se de
gajă concluzia unui evident in
teres informațional în rîndul 
tuturor categoriilor de tineri, 
interes căruia aceleași sondaj? 
dovedesc că nu li se răspunde 
prin organizațiile U.T.C. decît 
în proporție de 55 la sută. O 
nevoie firească de â afla mai 
mult decît ceea de li șe dă în 
prezent este ideea căreia îi pu
tem subsuma și opiniile culese 
de noi înșiși, la Baia Mare, 
chiar dacă ele nu fac decît să 
reconfirme o realitate recu
noscută deja. Le reproducem 
totuși deoarece nu se opresc 

’ ' ------- critice, ci

SONDAJ DE OPINIE PRIN ORGANIZAȚIILE
U. T. C. DIN BAIA MARE „Uriașii din cimpte

a traversat Africa

doar la semnalele -----
trec pe teritoriul sugestiilor :

ION
Flotația Centrală : „La noi, ^tot
deauna s-au bucurat de aprecie
re acțiunile de informare poli
tică în care, chiar dacă era 
vorba de expuneri, de prelu
crarea unor documente de 
partid și de stat, se explica to
tul prin prisma vieții colectivu
lui nostru, a sarcinilor noastre 
de muncă și de îmbunătățire 8 
pregătirii profesionale și politi
ce. însă participăm și la multe 
activități din care nu reținem 
mai nimic concret, care să ne 
privească direct, pe noi în pri
mul rînd.
lapte deja 
presa, ori

CRIȘAN, preparator

Se spun generalități, 
cunoscute dacă citești 
cărți, nu se discută

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

In cooperarea
I.AS.-C.AP. 
se impune

CINE
< Zidurile pe care le vedeți 4
< crescînd în această foto- 4 

grafie vor fi dărîmate ime- 4 
diat după terminarea lor. 4 
Totuși constructorii se 4 
străduiesc să le execute 4 
cît mai repede și mai bine, 4

fientru că ei sînt antrenată < 
ntr-un concurs de price- , 
pere și îndemînare. Sînt 4 

elevi-zidari ai școlilor pro- 4 
fesionale patronate de 4 
consiliile populare, ajunși < 
în finala primei lor com- 4 
petiții republicane de acest 4 
fel, desfășurată zilele tre- 4 
cute în Capitală. <

< Foto : V. LUPU J

ASIMILAREA
OPERATIVA

A NOILOR TEHNOLOGII
întreprinderile agricole de stat 

din județul Iași se numără prin
tre unitățile cu cele mai bune 
rezultate în producția de lapte 
de vacă, printre ele aflîndu-se 
și ocupanta locului I pe țară 
în anul 1970 : I.A.S. Iași. 
Nu se pot spune lucruri asemă
nătoare și despre cooperativele 
agricole de producție din ace
lași județ. în contextul indicați
ilor repetate privind accentuarea 
și accelerarea cooperării I.A.S.- 
C.A.P., date de către conducerea 
partidului și statului cu diferite

prilejuri, se impune de aceea, 
firesc, întrebarea: nu era posi
bilă o influențare a cooperative
lor agricole vecine în sensul creș
terii nivelului producției, prin 
acordarea unui ajutor material, 
a unor îndrumări tehnice ? „Pînă 
în urmă cu un an totul a fost 
sporadic, avînd caracter doar de 
inițiativă locală. De abia înce- 
pînd cu acest an problemele coo
perării în zootehnie și în spe
cial în sectorul taurin au fost 
analizate cu amănunțime și în 
consecință, găsite cele mai bune

Școala poate înlătura

meditatorul de ocazie

VA LUCRA
MÎINE ÎN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
a primit, luni dimineața, pe 
membrii expediției științifice 
românești, care a traversat prin 
zona ecuatorială continentul a- 
frican.

Expediția a străbătut 12 țări: 
Senegal, Mali, Volta Superioară, 
Niger, Nigeria, Camerun. Ciad, 
Republica Africa Centrală, Re
publica Democratică Congo, 
Ruanda, Uganda și Kenya.

Grupul He exploratori, condus 
de prof. univ. Nicolae Botnariuc, 
decanul Facultății de biologie 
din București, a fost alcătuit 
din dr. Sever Popa, asistent u- 
niversitar la Institutul medîco- 
farmaceutic din Cluj, Nicolae 
Coman, specialist în probleme 
de botanică, lector la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, și 
cercetătorul zoolog Dragoș Ne- 
culce, de la aceeași universitate, 
inginerul Liviu Ungureanu, ci
neast, biologul Valeria Cimpo- 
ieru, redactor la Radio-televi- 
ziune, precum și ing. Ion Cata-. 
ranciuc și tehnicianul auto Con
stantin Ludu, de la Uzinele me
canice Muscel din Cîmpulung.

La primire a fost de față to-

varășul Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului.

Prof. Nicolae Botnariuc și 
ceilalți membri ai expediției au 
informat conducerea partidului 
despre activitatea și rezdîtatele 
cercetărilor științifice între
prinse cu acest prilej, despre 
contactele avute cu instituțiile 
africane de cultură și învăță
mînt, cu autoritățile statelor pe 
care le-au străbătut, despre pri
mirea cordială care le-a fost 
făcută pretutindeni de populație. 
De asemenea, ei au relevat 
comportarea exemplară a auto
turismelor românești, precum și 
buna calitate a produselor româ
nești folosite în cursul expe
diției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor activității, desfășurate 
de expediția științifică ro
mânească, i-a felicitat cu 
căldură pe membrii ei și a 
făcut recomandări pentru pu
nerea în valoare a acestor re
zultate în interesul dezvoltării 
activității de cercetare științi
fică, cît și al extinderii relațiilor 
de colaborare și prietenie cu 
țările străbătute de expediție.

în semn de omagiu, a fost în- 
mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un album înmănun- 
cliind imagini din activitatea ex
pediției.

VALEA JIULUI?
Deși funcționează de peste un deceniu, Grupul școlar minier 

din Petroșani n-a scos încă nici o promoție de mineri. Motivul ? 
Lipsa de candidați... în urmă cu doi ani, cînd s-a dat pentru 
prima oară examen ia aceasta meserie, au putut fi strînși cu 
greu, fâcîndu-se diverse exhibiții și organizîndu-se trei sesiuni 
de admitere, vreo 40 de candidați. în acest fel, de-abia a 
putut fi încropită o clasă din cele 4 planificate (nici un can
didat respins !). în anul următor, din 120 de locuri au fost ocu
pate doar 67. Pe parcurs și din aceștia au mai plecat, astfel 
că s-a impus necesitatea transferării lor la Grupul școlar din 
Lupeni unde situația evolua identic. Deducem din aceste sta
tistici că, în comparație cu alte meserii, chiar cu cele înrudite 
— lăcătuș de mină, electrician etc. — afluența spre meseria 
de mecanizator miner este extrem de firavă. Care sînt expli
cațiile acestui fenomen ?
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Relatam, în două materiale precedente — intitulate „16.08.42. 
nu mai răspunde" și „îndeletnicirile unui meditator de ocazie" 
— despre existenta unui așa-zis „trust" de meditații particulare 
în cadrul căruia profesorul patron Gheorghe Popilean, și acoli- 
ții săi își desfășurau activitatea. Zeci de părinți naivi ai unor 
copii corîgenți la diverse materii, sau alții care doreau să se 
pregătească pentru unele examene de admitere, atrași de 
formulările iscusite ale unor repetate anunțuri la „Mica publici
tate", se grăbeau să bată la ușa MEDITATORULUI DE OCA
ZIE achitînd tarifele piperate. Că marea majoritate a elevilor 
nu izbuteau să-și îmbunătățească situația școlară, în pofida 
sloganului mincinos de tip „garantăm însușirea și reușita", o 
atestă numeroasele reclamații ale părinților (ulterioare articole
lor) formulate la Sectorul V al IMMB care a investigat cazul. 
Dar acestea n-au fost singurele consecințe ale „activității di
dactice" a meditatorului Popilean, absolvent de liceu seral cu 
media 5,70. Pentru unele eleve, însă, pe care „profesorul" le 
medita două zile și apoi ... le cerea în căsătorie, reclamațiile 
ulterioare n-au mai folosit la nimic.

Nu ne-ar fi greu să demonstrăm că situația întîlnită nu este 
singulară : numeroși alti meditatori — mulți dintre ei fără să 
posede vreo calificare profesională în acest sens, aidoma lui 
Gh. P. — își oferă serviciile. Paralelismul acestei „meserii" — 
în general sursă de importante venituri ilicite — față de sarci
nile școlii, deși nu poate fi vorba de proporții comparative, 
trebuie analizat și respins cu toată hotărîrea. lată de ce am 
considerat necesar să depășim cadrul cazului-limită, relatat 
în precedentele articole si să solicităm părerea autorizată a 
Ministerului învățămîntului în problema meditațiilor particulare.

Ne declară tov.

ION RADU,
director general în Ministerul 

Învățămîntului

— Trebuie acceptată 
ideea că — pc lîngă 
școală, organizația de ti
neret, familie — medita
torul particular se poate 
constitui într-un factor 
educativ suplimentar ?

— Meditațiile particulare nu 
pot constitui, în nici un caz, un 
asemenea factor. Școala și, în 
general, sistemul nostru de în
vățămînt, dispun de suficiente 
posibilități ca să-și realizeze, 
singuri și în mod complet, sar
cina formării'și instruirii tineri
lor, fără intervenția meditatoru
lui. Acordarea de meditații cu 
plată, pregătirea suplimentară 
în afara cadrului școlii este însă 
un fapt real de care se grăbesc 
să profite unii așa-ziși profesori. 
Cine sînt ei :. a) fie persoane 
fără calificare, gata să înșele 
buna credință a părinților care

Interviu consemnat de
VIOREL RABA, 

ANDREI BARS AN

(Continuare în pag. a IV-a)

soluții — ne răspunde dr. Rado
mir Adam, director general ad
junct al Direcției agricole jude
țene. S-au perfectat formele pen
tru cooperarea în producția de 
lapte între trei I.A.S. (Iași, Tîr- 
gu Frumos, Miroslava) și 12 coo
perative agricole de producție, 
majoritatea unități cu rezultate 
submediocre. Pentru o primă 
etapă, am stabilit drept obiectiv 
central rezolvarea problemei ba
zei furajere și a tehnicii de hră- 
nire și întreținere a animalelor, 
deoarece acestea au reprezentat 
totdeauna „greutățile" care au 
tras în jos situațiile bilanțiere. 
Concomitent, se urmărește pu
nerea la punct a selecției și ame
liorării, a micii mecanizări, a re
producției, a calificării îngrijito
rilor. Ceea ce s-a obținut pînă 
acum ne dă încrederea c»ă în 
scurt timp diferențele la pro
ducție vor fi reduse. Comparativ 
cu anul 1970, producția medie 
de lapte de la fiecare vacă 
furajată obținută în intervalul 1 
ianuarie-30 aprilie, a crescut în 
anul 1971 foarte mult, la unele 
unități spectaculos chiar. Astfel 
la C.A.P. Rediu s-a înregistrat 
un spor de 375 la sută iar la. 
C.A.P. Cuza Vodă producția 
este superioară ou 228 la sută. 
Acestea sînt, deocamdată, conse
cințele îmbunătățirii 
Ștacheta se va ridica

în timp ce scotocea prin do
sarele înșirate pe masă, tova
rășa Ariadna Cioată, șefa ser
viciului învățămînt de la Cen
trala cărbunelui Petroșani, ex
clamă cu vădită insatisfacție :

—- Am făcut imposibilul și tot 
degeaba !

Ca să ne convingă mai bine, 
ne așează în față un voluminos 
teanc de hîrtii în care este vorba 
obsedant, despre unul și același

lucru ! atragerea tinerilor spre 
grupurile școlare miniere din 
Valea Jiului.

— Am realizat un film de 
popularizare a meseriei pe care 
l-am prezentat la televiziune, 
am trimis articole de reclamă și 
anunțuri Ia diferite ziare, ne-am 
deplasat la școlile din împreju
rimi pentru a recruta elevi, am 
editat pliante... Nu știu, ce-am 
mai putea întreprinde ?

își strînge hîrtiile în grabă cu 
un sentiment al zădărniciei, lă- 
sîndu-ne să înțelegem că amabi
litatea de care a dat dovadă se 
datorește ospitalității și nu 
vreunei speranțe pe care ar nu- 
tri-o. Apoi continuă :

— Problema este cunoscută

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Foto: O. ARC ADIE
„Păianjenul de oțel'

OCTAVIAN

furajării, 
o dată cu

MILEA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ACTUALITATEA 
TRU TINERET.
— Sărbătoarea 

Negrileasa.
—. O importantă ac- 

Îiune a organizații- 
or U.T.C.: STRÎN- 

GEREA PLANTELOR 
MEDICINALE.

—- „Madrigal" în tur
neu.

— încă un raliu al pri
măverii.

CRONICI.
— Un demers artistic 

lucid.

i
i

I

I
I
i
i

Comentariul vie
ții de organizație

ÎMPROSPĂTARE 
CU PROCEDEE RU 

GINITE ?

Județul Prahova
(secvențe)

Un om — în 10
ani —

100 de invenții 
și inovații
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PROFESIA TA
DACA VREI 

SĂ-TI ALEGI CA
RIERA DIDACTICA 

CLIMAT DE E- 
XAMENE (în aten
ția elevilor aflați 
în pragul finaliză
rii unui învățămînt 
și abordării altuia)

POȘTA PAGINII 
Rețeaua învăță- 

mîntului pedago
gic și a unor licee 

de specialitate

i
i

I

I

I
I
i
i

OPERA Șl CONDIȚIA
ÎNVIORĂRII El

Am căutat ca ancheta noastră 
să propună cîteva teme direct 
legate de condiția actuală a ge
nului de operă la noi, de posi
bilitățile împrospătării lui. Por
nim de la repertoriul curent, de 
la necesitatea de a-1 lărgi și di
versifica. Dorim să aflăm ce 
gîndesc cei mai tineri soliști ai 
primei noastre scene lirice des
pre natura premierelor. Reper
toriul Operei preocupă indiscu
tabil publicul meloman. Ce poa
te vedea un amator de operă ? 
Cum satisface repertoriul cu
rent gustul marelui public ?

„Este întrebarea pe care ne-o 
punem și noi, cîntăreții" —spu
ne Cristian Mihailescu. „Specta
colul aparținînd belcanto-ului 
italian, cîteva opere franceze, 
trei opere de Mozart, „Fidelio" 
de Beethoven, „Tannhăuser" de 
Wagner, „Mireasa vîndută" de

La discuția noastră participă tineri solisti ai O- 
perei Române : SILVIA VOINEA, MARINA MIREA, 
CORNELIA ANGELESCU, CRISTIAN MIHĂILES- 
CU, EDUARD TUMAGEANIAN, NICOLAE CON- 
STANTINESCU

Smetana și încă cîteva. Desi
gur că e puțin. Greutăți obiec
tive, dar și preferințe subiecti
ve au generat această stare de 
lucruri. Mulți dintre cîntăreții 
noștri și-au limitat sfera înțe
legerii muzicale la acest reper
toriu, refuzînd efortul de cu
prindere a unui cadru muzical 
mai larg. Astfel, direcția se 
vede pusă în dificultate atunci 
cind dorește să monteze o lu
crare aparținînd unei alte pe
rioade a istoriei muzicii.

Sint insă abandonate de mulți

ani, în chip nefiresc, o serie de 
spectacole excelente în reperto
riul de operă : „Orfeu", „Nunta 
Iui Figaro", „Maeștrii cîntăreți". 
„Lohengrin", „Falstaff", „Pel- ■ 
leas și Melisande", „Logodna la 
mănăstire", „O noapte furtunoa
să", „Amorul doctor" etc. Iată 
dar o amputare a repertoriului 
curent ; cu mai mult entuziasm, 
starea de fapt s-ar putea reme
dia. Iar promisiunile în acest 
sens, așteaptă a fi concretizate. 
In afara acestor reluări, reper
toriul trebuie, evident, extins.

O instituție de prestigiul teatru
lui nostru nu poate omite de 
pe afișul său operele clasice, 
romantice, contemporane, pre
cum „Flautul fermecat", „Frei- 
schutz" sau „Wozzeck". Și pen
tru că a venit vorba de „Woz- 
zeck“ aș vrea să subliniez că în 
toată lumea se observă o adevă
rată ofensivă în domeniul o- 
perei contemporane. Un exem
plu elocvent îl constituie 
ultimele stagiuni ale Teatrului 
„Scala" din Milano, socotit a fi 
cea mai inexpugnabilă fortărea
ță a operei tradiționale. Din re
pertoriul său, aproape jumătate 
din titlurile prezentate aparțin 
unor compozitori contemporani 
(dintre care trei prime audiții 
mondiale). Mă gîndesc că bene-

DUMITRU AVAKIAN 
SORANA GEORGESCU

(Continuare în pag. a 11-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET MARȚI 25 MAI 1971

SĂRBĂTOAREA DE LA 
NEGRILEASA

De-auzi tulnicul din munți 
Niciodată nu-1 mai uiți, 
Tulnicul vrăjit de-o fată 
Nu se uită niciodată !
Și tulnicul a sunat prelung 

făcînd să răsune ținuturile în
cremenite ale Țării de piatră. 
Apoi alte tulnice vrăjite de fe
tele din Avram Iancu s-au ală
turat, vestind pe plaiurile mo
țești sărbătoarea narciselor de 
la Negrileasa, acțiune de mare 
amploare organizată de către 
Comitetul % județean Alba al 
U.T.C. Sîmbătă seara, în jurul 
focului de tabără au ascultat 
vrăjiți sunetul picurat al cete- 
rii moțești, precum și legende 
povestite cu glas molcom de 
moșnegi din partea locului. în 
uriașul amfiteatru natural, 
transformat de umbrele nopții 
în sala de cinematograf, au vi
zionat apoi mai multe filme do
cumentare despre frumusețile 
acestor meleaguri. A doua zi, a 
fost destinată manifestărilor fol
clorice. După o impresionantă 
și originală paradă a portului 
popular din zona etnografică a 
Apusenilor, a urmat un bogat 
program artistic, susținut de 
formațiile artistice evidențiate 
Ia concursul republican de a- 
matori, recent încheiat. Ansam
blurile liceelor din Abrud și 
Cimpeni au prezentat apoi un 
atractiv program do gimnastică, 
jar fanfarele din Petrești, Cli
nic și Alba Iulia — muzică de 
promenadă.

AL. BALGRĂDEAN

Cîmpulung-Muscel, o dată cu 
dezvelirea busturilor oamenilor 
de știință- C. I, Farhou șj Geor
ge Oprescu ește organizată ex
poziția „Costumul popular din 
Muscel**, iar la Pitești are loc 
vernisajul celei de-a treia ex
poziții naționale de artă naivă, 
încă o expoziție, tehnică de 
data aceasta, va fi găzduită în 
sala Dalles, intitulată : „Auto
mobilul românesc" marca „Da
cia;* și „Aro“. Joi 27 mai a.c., 
are loc simpozionul național 
„4a0 de ani de la prima scriere 
în limba română'* — scrisoarea 
lui Neacșu din Cîmpulung. în 
afara acestor expoziții, simpo
zioane și sesiuni de comunicări 
științifice în satele județului 
Argeș, la căminele culturale vor 
avea loc o serie de manifestări 
folclorice ca „Festivalul călușa
rilor** care reunește cele mai 
bune formații de călușari din 
zonă etc. La ruinele Curții 
domnești, va avea loc specta
colul „Pe urmele Basarabilor", 
evocare istorică interpretată de 
un colectiv artiștic din Pitești ; 
în aceeași zi, ia Muzeul Satu
lui din București, teatrul piteș- 
tean va prezenta în aer liber 
piesa „Miorița" de Valeriu A- 
nania. In satul Stoenești va fi 
evocată personalitatea istorică 
a lui Mihai Viteazul, care în au
gust 1595 după epopeea de la 
Călugăreni a poposit aici. Cor
tegiul manifestărilor artistice se 
va încheia duminică 30 august 
printr-o mar,e paradă a portu
lui argeșean, care va reprezenta 
toate zonele etnografice ale ju
dețului.

I. MABCOVICI

Unul din micii bolizi construiți la Palatul Pionierilor

AUTO

initiative

O IMPORTANTĂ AC
ȚIUNE A ORGANI
ZAȚIILOR U.T.C.: 
STRÎNGEREA PLAN
TELOR MEDICINALE

În țara noastră se întâl
nesc un ăumăr însemnat 
de specii și varietăți de 

plante din flora spontană, care prin conținutul lor în 
anumite substanțe servesc ca 
materie primă în industria medicamexitelor. în ultimii am 
s-au întreprins măsuri care 
au dus la sporirea cantităților achiziționate dE plante medicinale, ajunginflu-se în 
1970 să fie valorificate de uni
tățile CENTROCOOP — 9 G20 
tone. Și în acest an se prevăd 
a se valorifica peste 9 600 tone 
de diverse plante medicinale.

In acțiunea de stringere și 
valorificare a plantelor medi
cinale din flora spontană o 
contribuție importantă sînt 
chemați să aducă tinerii, e- 
levi, pionieri de la orașe și sate. Desfășurarea acestei ac
țiuni în anii trecuți, rezulta
tele obținute, experiența do- bîndită de marea majoritate 
a organizațiilor U.T.C. au fă
cut ca, începînd cu anul 1969, plantele medicinale să con
stituie ur. obiectiv important 
în întrecerea patriotică de 
muncă voluntară. In 1969, ti
nerii au recoltat și predat cantitatea de 403 tone plante 
medicinale iar în 1970 — 511 
tone. în unele județe, comi
tetele U.T.C. au stabilit zile 
și perioade reeprd pentru 
strîngerea de plante medici
nale prin acțiuni individuale 
sau colective, au organizat pe 
timpul vacanței de vară a e- 
levilor tabere cu program spe
cial prin care au realizat în
semnate cantități. Și în acest 
an, dat fiind faptul că orga
nizațiile U.T.C. și-au luat an
gajamente sporite de a strîn- 
ge și valorifica prin unitățile 
cooperației de consum canti
tatea de 700 tone plante me
dicinale din fiara spontană, 
se impune o atenție deosebită 
din partea comitetelor județe
ne, municipale, orășenești și 
comunale ale U.T.C. pentru 
mobilizarea tinerilor de la o- 
rașe și sate la această acțiune, 
ștabilindu-se sarcini pe fiecare 
utecist. Organizațiile județene ale U.T.C., împreună cu fac
torii colaboratori, ținînd cont 
de perioada optimă de recol
tare a fiecărei specii, pot să 
organizeze tabere cu program 
special pentru strîngerea 
plantelor medicinale, de ase
menea, pot include și în acti
vitatea altor tabere asemenea 
acțiuni.Pentru stimularea interesu
lui tinerilor și all organizații
lor U.T.C. de a strînge și va
lorifica cantități cît mai mari 
de plante medicinale din flo
ra spontană, comitetele jude
țene ale U.T.C. pot acorda sti
mulente materiale, diplome 
de onoare celor ce se disting 
în mod deosebit în această 
acțiune.

In?. ILIE LEPĂDAT 
adjunct șef secție C C. 

al U.T.C.
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12000 tup'cti s’^’AINI
PE LITORAL

Sîmbătă și duminică, la Ma
maia, Eforie Nord și în celelalte 
stațiuni de pe litoralul româ
nesc au sosit noi grupuri de 
turiști din Anglia, Belgia, R. F. 
a Germaniei și alte țări europe
ne. Cifra totală a oaspeților găz- 
duiți în prezent de Oficiul Na
tional de Turism „Litoral" se 
apropie de 12 000, din care a- 
proape jumătate în stațiunea 
Mamaia.

ÎNCĂ UN RALIU
AL PRIMĂVERII

Sîmbătă 29 mai în jurul orei 
9,30, din fața Palatului Pionie
rilor cinci mașini de curse pen
tru copii, de 200 și 300 cmc, vor 
porni într-un interesant raliu 
organizat în cinstea Zilei Mili
ției. De la ing. Dan Rădulescu, 
director adjunct al Palatului 
Pionierilor, aflăm :

— .Caravana presei și cele 
cinci mașini de curse vor porni 
de la Bulevardul dr. Petry Gro
za spre Bulevardul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Piața Universității 
pînă în dreptul -hotelului Inter
continental apoi spre Splaiul In
dependenței, Calea Văcărești. 
Șoseaua Olteniței pînă la uzina 
Danubiana. Asistența tehnică 
va fi asigurată de Automobil- 
Clubul Român, filiala Ilfov. Ra
liul se organizează în colabora
re cu C.N.E.F.S. — federația de 
modelism și I.M.M.B. Partici- 
panților la acest raliu le vor fi

înmînate diplome și premii din 
Sartea organizatorilor și cola- 

oratorilor.
Acest raliu constituie prologul 

unor curse interne realizate pe 
mai multe etape și unui raliu 
internațional. Acestor mici te
merari ai volanului, poate așii 
de mîine ai raliurilor, le urăm 
din toată inima succes în fru
moasa lor competiție.

AL. R.

RUTIERE£]

DRUMURI NOI

în județul Harghita au în
ceput lucrările de modernizare 
a două principale artere de cir
culație rutieră de mare interes 
economic și turistic. Este vorba 
de drumul Sînsimion — Sîntim- 
bru — Tușnad, care traversea
ză o bună parte a depresiunii 
Ciucului, și de drumul Cos- 
meni — Tîrgu Secuiesc, care 
scurtează cu 45 km actualul tra
seu prin Sfîntu Gheorghe.

„MADRIGAL"
ÎN TURNEU

Corni „Madrigal", formație a 
cărei faimă este demult sta
tornicită, a plecat intr-un nou 
turneu prin mai multe țări eu
ropene. Itingrariul începe cu 
Italia, unde vor fi prezentate, la 
Academia „Santa Cecilia" din 
Roma, trei concerte cuprinzînd 
lucrări de muzică veche uni
versală și muzică ‘ românească, 
în continuare, membrii forma
ției vor fi oaspeții publicului 
din orașul Dusseldorf — R. F. 
a Germaniei, pentru care vor 
interpreta un program de ma
drigale și piese de compozitori 
români contemporani. în același 
oraș, corul va înregistra lucrări 
de Ștefan Nipulescu, Myriam 
Marbe și Alexandru Pașcanu.

Luna viitoare, „Madrigal“-u! 
va poposi în Norvegia, unde va 
participa la cel de-al XIX-.lea 
Festival internațional de la Ber
gen, și în Danemarca, unde va 
fi prezent la Festivalul de la 
Soro și va mai da o serie de 
concerte la Copenhaga și în alte 
orașe daneze. De asemenea, în
tre 22 și 25 iunie, artiștii ro
mâni vor lua parte la Festivalul 
de la Ossiach, în Austria.

(Urmare din pag. 1)
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lată-ne din nou la capătul 
uneia din acele săptămîni 
care — din punct de vedere 
tematic, ca să zic așa — mul
țumesc pe fiecare, dar nemul
țumesc pe toată lumea prin 
absența unor emisiuni peste 
medie, indiferent în ce gen. 
Pînă și noutatea de săptămî- 
na trecută (magazinul „Post
meridian") a apărut la a doua 
ediție deja obosită, blazată, 
lucrată neglijent: filmul de 
desen animat a fost întrerupt 
fără nici o explicație, prezen
tatorul a încurcat mereu nu
merele, publicitatea „Electre- 
cord“ s-a înscris cuminte în 
seria care a mai fost critica
tă, transmisiile de la automo
bilism ne-au furat somnul pe 
degeaba-.. Doar „Planeta gi- 
ganților", noul serial, se a- 
nunță interesant prin copiosul 
său umor englezesc, brodat pe 
o poveste dragă tuturor din 
copilărie.

Sigur, în săptămîna aceasta 
a fost totuși ’ prelegerea de 
teatru, dar mai ales pandantul 
ei — „Nebunia lui Pantalone" 
— în care cîțiva tineri actori 
au putut să-și etaleze dezin
voltura de comedianți. Sigur, 
în săptămîna aceasta a fost 
totuși transmisia sportivă de 
la Atena, care ne-a mai spălat 
ochii după Bratislava (din pă
cate, din rejucarea finalei ni 
s-a dat, în „conservă", doar o 
repriză și încă aceea cu un 
singur gol). Sigur, în săptamî- 
na aceasta ar mai fi trebuit 
să fie măcar filmele — dar

amîndouă n-au vrut decît la
crimi și, eventual, atenția 
noastră, binevoitoare, adică 
foarte puțin. Minute care să 
ni se adreseze direct, însă, 
care să ne implice, să ne în- 
tîrzie somnul măcar cu cîteva 
minute după ultimul telejur
nal, minute pe care să le re
grete cine nu le-a văzut — 
iată, asemenea minute n-am

ricire, durere ș.a.m.d. Cînd 
s-a desființat emisiunea, aceea 
de anchete ni s-a promis — 
țin minte precis — că genul 
respectiv nu va fi abandonat, 
că investigațiile în jurul unor 
chestiuni de larg interes so
cial, cetățenesc, moral vor 
continua. Dar azi, după atîta 
vreme în care nu numai an
chetele au dispărut de pe mi-

Un!
reflector, nu 
o lanternă».

întîlnit în programul săptămî- 
nii trecute.

Una din sursele care — de
mult, tare demult — încărca 
asemenea minute cu mesaje 
actuale era ancheta socială. 
Nu mai e. Nu mă întreb „de 
ce ?“ pentru că nu știu și nici 
nu trag nădejdea șă aflu. Mă 
mulțumesc să evoc vremurile 
acelea în care cîțiva neobosiți 
reporteri Meneau săptămînal 
în fața noastră cu cîte o des
coperire — fie ea „problemă", 
„situație", întîmplare, caz, fe

cui ecran, ci și unii din reali
zatorii lor — ceilalți recaJifi- 
cîndu-se „din mers” — mai 
că îmi vine să cred într-o re
gretabilă victorie a inerției și 
a oamenilor atunci deranjați 
de ea. Da, televiziunea nu 
poate fi acuzată de lipsa spi
ritului critic, el e prezent cel 
puțin o dată pe săptămîna — 
în emisiunea impropriu denu
mită „Reflector” de vreme ce 
lumina sa, a se vedea generi
cul, nu-i decît de lanternă. II 
putem totuși cere televiziunii

ma! mult decît sesizarea unor 
cazuri, ti putem cere o inter
venție calificată în probleme 
și fenomene sociale încă ne
rezolvate, in vestejirea unor 
mentalități, în promovarea 
noului. Or, în vremea din 
urmă asemenea anchete se 
pot număra pe degete și reu
șitele — „Candidați de profe
sie", cea în legătură cu medi
cii șl „procesul” celor vlnovați 
de prăbușirea blocului de 
la Arad — deșt prompt salu
tate in telocronid, n-au izbu
tit să stimuleze producția da 
gen. Și • păcat, pentru că a- 
cest domeniu social-oatftțanaM
— bucurîndu-ac da • largă 
audiență de public — ar pu
tea oferi televiziunii mal 
mult decît succese de stimă 
ori lauri tipăriți la rotativă. 
Dar pentru aceasta nu e ne
voie doar de mijloace tehnice
— a căror insuficiență e re
clamată ori de cite ori televi
ziunii 1 se amintește ceea ce 
nu face — d de idei, de un 
ascuțit spirit civic, de repor
teri energici șl, nu în ultimul 
rînd, de o atmosferă prielnică 
și ideilor, și spiritului civic, și 
reporterilor energici.

COSTIN BUZDUGAN

„MEMORIA
ARGEȘULUI"

Intre 23—30 mai a.c. se des
fășoară cea de-a treia ediție a 
zilelor culturii argeșene, intitu
lată „Memoria Argeșului*'. Vre
me de șapte zile, în municipiul 
Pitești, și în celelalte orașe ale 
județului — cît și în orașele : 
București, Tîrgoviște, Făgăraș, 
Sf. Gheorghe, Slatina — vor 
avea loc o serie de manifestări 
culturale care vor evidenția 
marelui public o parte din te
zaurul cultural-artistic și isto- 
rico-etnografic al tărîmurilor 
argeșene. Astfel, în-sala Dalles 
s-a deschis expoziția „Măiestria 
meșterilor populari argeșeni", 
care reunește cele mai valoroa
se creații ale artiștilor populari 
din satele Argeșului.

în ziua a doua a manifestă
rilor, la Pitești are loc o sesiu
ne de comunicări științifice.

Spicuind in continuare din a- 
genda acestor ample manifes
tări, reținem încă o interesantă 
sesiune de comunicări științifi
ce, „Tudor Vladimirescu și Go- 
1 oștii". Cu acest prilej, vor sus
ține comunicări istoricii Con
stantin C. Giurescu, Vasile Ma- 
ciu, Aurel Sncerdoțeanu ; la

ficiind de un grup atît de nu
meros de tineri soliști care au 
primit in conservator o instrui
re adecvată cerințelor cînțăre- 
țului modern, s-ar putea ataca 
un repertoriu mai diversificat".

— Să ne gîndim că meloma
nii, ale căror rînduri s-au lăr
git evident în ultimii ani, do
resc să cunoască prin reperto
riul operei cît mai multe epoci, 
stiluri, școli, să poată face com
parații, să poată aprecia. Cre
deți că tinerii muzicieni care 
doresc să-și îmbogățească cu
noștințele în domeniul operei 
sînt satisfăcuți de repertoriul 
curent ?

„Nu, cu siguranță, nu" afir
mă Silvia .Voinea. . „în ce mă 
privește, mi-aș dori roluri cît 
mai multe, cît mai complexe și 
mai variate. Cred că reperto
riul teatrului nostru se poate 
amplifica cu reluări și, mai ales, 
prin includerea unor titluri noi 
în repertoriul curent. Desigur 
că fiecare premieră comportă 
investiții,, cheltuieli ; dar eu 
cred — și aceasta în special în 
cadrul unui studio experimental 
al Operei — că s-ar putea fo
losi elemente de decor și recu
zită de la alte opere care ar co
respunde ca epocă și stil cu pre
miera respectivă ; astfel s-ar 
face și economii și am avea și 
un repertoriu mai variat, mai 
bogat și mai interesant. Care 
dintre iubitorii operei nu s-ar 
bucura de reluarea spectacole
lor „Rusalka", „Evgheni One- 
ghin", „Dama de pică", „Cava
lerul Rozelor" sau de prezenta
rea unor opere ca „Flautul fer
mecat** de Mozart, „Norma** de 
Bellini, „Mignon" de A. Tho
mas, „Italianca în Alger" de 
Rossini, „Peter Grimes" de Brit
ten ? Cred că varietatea reper
toriului (chiar și în muzica ro
mantică, nu numai în cea mo
dernă) ar duce implicit la atra
gerea unui public mai nume
ros**.

„Situația actuală a spectacolu
lui liric — spune Cornelia An- 
gelescu — nu trebuie privită în 
sine, ci în contextul evoluției 
mijloacelor de expresie artisti
că. Opera spre deosebire de tea
tru, ca să nu mai vorbim de 
film sau televiziune are oricum 
un repertoriu și posibilități de 
modernizare mai puțin rapide. 
Condiția principală a vitalității 
este amplificarea și diversifica
rea repertoriului. Atîta timp

C. I. A. C. U. P. S., 
Sectorul de prototipuri

București, Șos. Sălaj nr. 110 telefon
23 49 40 și 23 49 49, angajează de urgență:

— Strungari, frezori, rectificatori pe mașini 
de rectificat roți, strungari bohrwerkiști și ra- 
botori, categoriile 2—6. Se lucrează în două 
schimburi regie normată.

— Lăcătuși construcții metalice, tinichigii, lă
cătuși ajustori — montatori, sudori electrici și 
autogeni, modelor! în lemn, electricieni auto- 
matiști, mecanici de precizie pentru aparate de 
laborator, mecanici de întreținere utilaje, in
stalatori abur, apă, gaze, categoriile 2—6. Se 
lucrează într-un schimb.

Angajarea se face pe baza actelor de ca
lificare și a probei de lucru.

Există artiști de o modernitate 
agresivă, a cărei substanță rezi
dă în primul rînd în polemică, 
în negarea tuturor valorilor con
sacrate (după opinia lor perima
te irevocabil) după cum există 
artiști tradiționaliști subordonați 
unui ideal estetic istoric pentru 
care orice noutate, orice ieșire 
din canon înseamnă atentat la o 
oridne prestabilită, dizolvare a 
ierarhiilor valorice, frustrate de 
certitudine, am adăuga noi, cam 
comod și simplu dobîndită. Ei 
dau (din păcate numai dau) sen
timentul unei actuale dezbateri 
de idei, acționînd nu din inte
riorul unei realități concrete, ci a 
citadelelor lor estetice- întregul 
lor efort intelectual și creator se 
consumă adesea în impunerea — 
ca argument suprem — a unei 
stilistici proprii. Nu poți înde
părta, în ciuda unor străluciri 
formale, sentimentul „jumătății 
de adevăr". Căci nu rareori ne
gația forțează uși deschise și o- 
bosește prin tautologie, locul 
„idolilor sfărîmați" luîndu-1 vi
dul sau starea de iritare perpe
tuă, după cum ignorarea realită
ții ce condiționează în toate pla
nurile existența noastră, gene
rează inevitabil aproape un soi 
de moralism minor și vetust, o 
închistare în perimetre esteti
zante.

Fără a avea pretenția împă
cării „antitezelor", fără obsesia 
„mediei", a prudentei și inata
cabilei medii, Lucia loan ac
ționează într-un chip personal 
între modernitate și tradiție. 
Pentru artistă lucrarea este încă 
„tablou" (cu aspirații monumen
tale dar tot „tablou") închegat 
deopotrivă prin semnificație și 
prin culoare, prii) „clasicele" de
ziderate ale armoniei tonurilor, 
ale ritmării elementelor consti
tutive, ale echilibrului compo-

zițional. Fondul creației sale ar fi, 
într-un mod foarte general — 
folclorul, înțeles ca o desfășurare 
fascinantă de culoare, de orna- 
mentică decorativă caracteristi
că. Acestea sînt „exploatate0 pe 
linia conținutului și „funcționa
lității" lor primordiale. „Moti
vul" măștii, al sooarțelor, al fur
cii etc sînt „desensibilizate" în 
raport cu natura lor obiectuală 
concretă. Ele îndeplinesc pentru 
plastică rolul îndeplinit în poe
zia populară de invocație, mo- 
norimă sau repetiția „versurilor- 
formulă". Succesivitatea lor, 
desfășurarea lor temporală, 
deci, eludează conștient na-

Washcă

artistic
rația vizînd incantația, eviden
țierea „stării rituale" sau a ceea 
ce am putea denumi cu un ter
men mai general „starea fo’ > 
rică". Artista ocolește alegoriile, 
obtuzitatea descrierii calo! e. 
Tot ceea ce urmărește este inte
grarea într-un fond aperceptiv 
tradițional, într-o spiritualitate 
specifică căreia se străduie să-i 
descifreze în profunzime valen
țele. Ceea ce pare „rece", inte- 
lectualizat în demersul său ar
tistic este de fapt căutarea unei 
obiectivări cît mai exacte, a unei 
deschideri în fața oricărei între
bări, în fața oricărpi concluzii, 
niciodată epuizabile, niciodată 
definitive, după cum lasă să se 
înțejeagâ artista. Verdictul ar 
conține, e adevărat, satisfacția

oam sentimentală a propriei noas
tre excelențe spirituale, dar ar 
închide deopotrivă calea orică
ror investigații asupra propriei 
noastre naturi. Lucia loan nu 
neagă o realitate constituită. Prin 
luminozitatea și puritatea cro
matică, prin echilibrul și rațio
nalismul formelor, prin subtilita
tea nuanțelor, care n-au fost 
„inventate" de noi, ci impuse și 
„verificate" de generații întregi — 
implica clar disoursul moral. 
Ambiția ei este să caute sursa 
acestei frumuseți, și sa ne „ex
plice" atît cît e posibil de unde 
provine ea, să lase deschisă po
sibilitatea interpretărilor, a pri-

Im demers 
lucid1
virilor lipsite de prejudecăți, 
mereu mai noi, mai penetrante.

Spațiul picturii sale nu este 
un spațiu strict plastic. Este mai 
degrabă unul „psihic" oare in
vocă și respinge într-un joc con
tinuu convenția „reprezentării*4. 
Lîngă suprafața plată asociază 
neașteptat o materie colorată 
densă, în relief care invadează 
spațiul nostru concret reolamînd 
deci o existență (și o semnifica
ție, totodată) dar neputîndu-se 
elibera de angrenajul întregului 
tablou, al întregii „idei".

Sîntem puși în fața unui ne
liniștit și dilemantic fenomen d® 
emancipare și subordonare tot
odată. Alteori suprafețele lasă 
să se întrevadă ecrane, profunde 
spații interioare, sau suportă o

„ulterioară" linie colorată ce 
creează între ele o distanță, un 
spațiu sesizabil. Relativismul spa
țial nu este numai „individual", 
ci într-o epocă a atîtor investi
gații tulburătoare în micro și ma
crocosmos și unul fizic, real, con
cret. Deși unitare în această 
expoziție, ca și în raport de cele 
anterioare, ultimele sale luci ari 
accentuează această „căutare". 
E accentuarea unei stări de ge
nuină și explozivă primordiali
tate pe* care le urmărește de la 
lucrare la lucrare.

Lucia loan este diversă în fie
care nouă ipostază totuși, și în 
aceasta am vedea tendința ei a- 
proape naturală, instinctivă de a 
ocoli propria ei manieră, aban- 
donînd-o brusc tocmai în mo
mentul cînd presimte că e pe 
cale să se constituie. Libertatea 
ei de acțiune s.e vre^ într-un fel 
libertatea de . apțiune a picturii 
modeme. Pictura. e în con
cepția sa o perpetuă supozi
ție și nu o soluție definitivă, 
dirijată de către creator, rețetar. 
Este o pictură în care afirmația, 
una dintre atîtea posibile, nu esrâ 
decît un efect al interogației. 
Rămâne plină de interes, fie 
și numai perspectiva deschi
să, această stare de tensi
une intelectuală, această stare 
de așteptare (și de pregătire) a 
noilor valori artistice pe care arta 
modernă se străduiește să le în
chege. Demersul său artistic lu
cid, în cea mai mare parte a sub
stanței sale, poartă semnele au
tenticității.

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de pictură și de
sene Lucia Ioan, Galeriile de 
artă „Simeza", B-dul Magheru 
nr. 20.
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însă cît „reluările" domină în 
mod absolut „premierele", si
tuația va rămîne nesatisfăcă
toare**.

Nu privim însă tabloul vita
lizării genului de operă din 
perspectiva unei singure sta
giuni, ci căutăm să desprindem 
din această discuție factorii 
esențiali de care trebuie să se 
țină seama în alcătuirea viitoa
relor spectacole, a unui reper
toriu mai cuprinzător.

Am putea urmări pe scena 
Operei cjteva din cele mai re
prezentative lucrări ale reper
toriului liric clasic și romantic. 
Mai puțin am avut ocazia să 
vizionăm spectacole aparținînd 
literaturii muzicale contempo
rane. Iar pentru că modalități
le de expresie în genul contem
poran de operă sînt foarte di
verse, înființarea unui Studio 
Experimental pe lîngă teatrul 
nostru, se impune cu acuitate. 
Acest studio — a cărui înfiin
țare este demult cerută și, re
cent, chiar promisă de către 
conducerea operei — are me
nirea de a constitui laboratorul 
intim de creație pentru regizori, 
coregrafi, scenografi și inter
pret, laborator cu activitatea 
căruia, publicul interesat — și 
în special cel tînăr — să se poa
tă familiariza. Aci, prin afir
marea liberă a soluțiilor artisti
ce și a opiniilor interesante a 
cît mai multor realizatori (și a- 
ceștia, indiscutabil, există în 
Capitală și în provincie), prin 
larga comentare publică, în 
presă a acestor inițiative, pot 
lua naștere ideile mari, va
loroase din care unele se pot 
impune pe marea scenă a Ope
rei Române, în repertoriul de 
bază al acesteia. Iar tinerii in- 
terpreți, tinerii realizatori care 
trebuie să devină, în importan
tă măsură, animatorii acestui 
Studio, vor avea astfel posibi
litatea să se adreseze unui pu
blic la fel de tînăr, public pe 
care să-1 educe în spiritul res
pectului marilor valori ale ar
tei. Intr-adevăr, nu sînt nume
roase lucrările lirice valoroase 
scrise în ultimele decenii. Și to
tuși, opere aparținînd lui De 
Falla, Ravel, Schonberg, Berg, 
Bartok, Stravinski, Șostakovici, 
Nono, Dallapiccola și alții, s-au 
impus treptat în repertoriul cu
rent al marilor teatre. Publicul 
nu trebuie frustrat de bucuria 
contactului cu o creație nouă, 
cu o concepție îndrăzneață. 
„Sînt curioasă — declară Mari

na Mirea —- dacă un plus de 
perseverență și curaj ar învinge 
piedi ile ivite în calea unei 
bune realizări. E drept că nu se 
scrip în fiecare săptămîna o lu
crare lirică destinată posterită
ții, dar există actualmente ope
re care merită osteneala de a 
fi prezentate. Publicul nostru 
meloman aplaudă adeseori la 
concertele simfonice lucrări 
contemporane și discerne cu 
pricepere și bun gust ceea ce 
este foarte valoros. în ceea ce 
privește dificultățile unei parti
turi moderne, trebuie să amin
tesc că pentru mulți dintre noi 
o asemenea muzică nu este o 
noutate. încă de pe băncile Con
servatorului am cîntat Britten, 
Webern, Berg, lucrări ale com-

la", „Hansel și Gretl" etc. etc. ? 
Dar unde sînt capodoperele mo- 
zartiene, pentru că prezentarea 
cu totul sporadică a două-trei 

“titluri este insuficientă dacă ne 
gîndim Ia ceea ce înseamnă Mo
zart în istoria muzicii univer
sale ? Apoi „Cneazul Igor", „Ev
gheni Oneghin", „Dama de 
pică" ? Și continuing seria în
trebărilor, ar urma : unde se 
află creația originală, româneas
că cu valorile ei reprezentati
ve, unde sînt lucrările contem
poranilor de mare circulație 
mondială ? Se fac eforturi pen
tru completarea repertoriului, 
pentru astuparea golurilor ; dar 
este de înțeles că o asemenea 
acțiune nu se poate practic în
cheia în limitele unei singure

și mai veche o constituie infor
marea slabă și pregătirea ar
tistică făcută în școală unde o- 
biectul de predare, „Muzica" 
mai păstrează conținutul unei 
„dexterități". Multe ore decurg 
formal ; în cel mai fericit caz 
se insistă asupra repetițiilor de 
ansamblu coral, în locul predă
rii primelor taine ale acestei 
minunate arte. Sînt cursanți ba- 
calaureați care nu știu să des
cifreze un simplu solfegiu in 
do major sau care nu au ascul
tat măcar o singură dată Simfo
nia a IX-a de Beethoven ! Și a- 
ceasta nu numai din vina lor !

Sîntem siguri că spectacolele 
foarte bune nu au rămas nicio
dată fără public. Spectacolele 
bune — la început, apoi dimi-

OPERA ȘI CONDIȚIA 
ÎNVIORĂRII EI

pozitorilor noștri contemporani 
unele dispunînd de o scriitură 
foarte îndrăzneață".

Clasic sau modern, un spec
tacol rămîne valoros atunci 
cînd ideile artistice ale realiza
torilor, formulate clar, cu curaj, 
sînt urmărite cu consecvență și 
înalt profesionalism în procesul 
atît de dificil al materializări 
scenice.

„După părerea mea — decla
ră Nicolae Constantinescu — un 
teatru de operă își face un 
punct de cinste — pe lîngă ca
litatea interpretării — din pre
zentarea unui repertoriu în care 
marile perioade ale muzicii 
să-și găsească reprezentarea ; 
aceasta este o realitate de ne
contestat. Desigur, acoperirea 
unei asemenea arii vaste de ge
nuri este deosebit de dificilă. 
Nu ar fi bine ca de pe afișele 
operei să fie scoși Verdi, Doni
zetti, Puccini, sau Mascagni, dar 
nici nu putem fi de acord cu 
prezentarea numai a unora din
tre creațiile lor. Unde sînt lu
crări, care aparțin unor compo
zitori poate nu de notorietatea 
unui Verdi sau Puccini, dar în 
orice caz părinți ai unor opere 
ca „Gioconda", „Samson și Dali-

stagiuni și că numai tactul, în
țelegerea și perseverența în 
muncă vor asigura succesul 
muncii depuse".

II
Ne întrebăm : de ce nu vine 

tineretul mai des în sala Ope
rei ? De ce marele public nu 
frecventează decît la „eveni
mente" obișnuitul repertoriu ?

„Sînt convins că există la a- 
cest capitol dificultăți reale — 
spune Cristian Mihăilescu. Se 
discută mult în jurul acestui su
biect, dar cred că de multe ori 
se pornește de la o premiză fal
să. Noi, artișții, căutăm să ne 
facem deseori vinovați de acea
stă stare de lucruri. însă nu în
totdeauna este chiar așa. Există 
și astăzi, ca și înainte — cînd 
sălile erau luate cu asalt — ar
tiști talentați. Cred ca a inter
venit și o anumită comoditate 
întronată de televiziune prin 
atracția halatului și papucilor. 
Aceasta ar fi comoditatea de 
deplasare. Dar există și o como
ditate intelectuală. Mulți iau cu 
asalt spectacolele de varietăți, 
dar ocolesc Ateneul ori sala O- 
perei. O racilă mai profundă

nuate ca valoare, au avut drept 
consecință pierderea publicului".

„Cred că ar trebui — spune 
Silvia Voinea — să ținem cont 
că actuala generație de tineri a 
prins o perioadă cînd muzica 
nu era un obiect important în 
școala de cultură generală. Deci 
o primă treaptă a educației ar 
fi bine să pornească din școală 
și chiar de la o vîrstă mai fra
gedă. Noi avem în repertoriu 
și spectacole pentru copii, care-i 
pot atrage. A doua treaptă a 
continuării educației în acest 
gen ar fi anii studenției".

„în ceea ce privește publicul 
tînăr — spune Marina Mirea 
— cred că ar mai fi ceva de fă
cut. Intr-adevăr, mulți tineri vin 
la Operă din pură curiozitate 
sau din întîmplare, nu din ne
voia reală de a asculta o lu
crare sau o interpretare. Și a- 
cest „întîmplător" îl datorăm 
de fapt, lipsei de îndrumare a 
gustului tineretului către Opera, 
destul de slabei reprezentări a 
muzicii de operă în contextul 
vieții muzicale destinate celor 
tineri. Dacă la radio există mai 
multe programe de muzică de 
operă și cîteva emisiuni valo
roase cu această temă, la tele

viziune aceste emisiuni au fost 
pînă de curînd, mai rare. Un 
cîntăreț de muzică ușoară se 
lansează într-o săptămînă în 
fața micului ecran ; cîți dintre 
tinerii interpreți de operă, de 
certă valoare, au reușit să pă
trundă pe platou, de cîte ori și 
cu ce repertoriu ?

„Muzica" nu e reprezentată 
numai de muzica ușoară ; o sea
ră pe lună petrecută la Operă 
reprezintă un bun dobîndit pen
tru mai tîrziu, o pietricică la 
temelia culturii necesare fiecă
rui om.

După cum spuneau interlo
cutorii noștri, un pas spre atra
gerea tineretului, spre muzica 
de operă ar fi legătura între 
profesorii de muzică din școli 
și operă, în scopul organizării 
de acțiuni comune destinate 
trezirii interesului pentru re
pertoriul liric. Este ușor de 
spus : tineretului nu-i place mu
zica de operă ; dar să nu uităm 
că acesta reprezintă publicul 
de mîine și că acest public va 
fi așa cum vom ști să-1 educăm, 
să-1 formăm".

„Așa-zisa criză" a publicului
— declara Eduard Tumageanian
— adesea este interpretată ca 
o consecință a carențelor pe 
care le-ar prezenta genul ope
rei în ziua de azi. Or, ne-a fost 
dat să constatăm recent că prin
tr-o îmbunătățire a nivelului in
terpretativ atît din partea so
liștilor cît și a orchestrei, prin- 
tr-o reîmprospătare a regiei 
spectacolului, multe lucrări au 
cîștigat și au animat publicul 
spectator. Trebuie să existe pre
ocuparea de a se revitaliza spec
tacolele. în acest sens un exem
plu pozitiv este spectacolul cu 
„Liliacul" care, și datorită unei 
muzici larg accesibile — face 
săli pline".

Cu această ocazie tineretul este 
prezent totdeauna în sala de 
spectacol.

„Putem face o legătură între 
publicitate și public, gîndindu- 
ne la afișele săptămînale, 
greoaie, neinteresante. Și, să nu 
uităm nici de programele de 
sală, care în locul palidelor 
schițe, după cum spunea Ni
colae Constantinescu — ar pu
tea cuprinde fotografii din spec
tacol, mai vii, mai atractive".

III

Este o indiscutabilă realitate 
faptul că niciodată în istoria O-

perei Române nu se menționea
ză vreun grup solistic — ca cel 
de astăzi — format din atît de 
numeroși tineri. O infuzie de 
tinerețe a fost binevenită. Să 
ne amintim de Fidellio sau mai 
recent, de „Mireasa vindută", 
in care tinerii au onorat pre
mierele cu atîta vervă. Există 
pentru tinerii soliști un drum 
firesc de la roluri mici, la ro
luri principale, în care rodajul, 
experiența, siguranța să fie a- 
sigurate.

„Promovarea într-un rol de 
răspundere — ne asigură Cri
stian Mihăilescu — se face în
tr-un ritm satisfăcător. Nu tre
buie niciodată minimalizată im
portanța unui rol, fie el chiar 
de numai cîteva fraze. Dacă un 
rol de amploare e foarte greu 
de abordat, el poate fi fatal unui 
cîntăreț de la început de carie
ră. Găsim binevenită inițiativa 
conducerii Operei de a distribui 
pentru început tinerii soliști, în 
roluri episodice atîta timp cît 
evoluția rapidă le va asigura 
roluri de primă importanță". 
„Ar fi bine ca tinerii să fie mai 
des disțribuiți în spectacole a- 
lături de artiști consacrați, acest 
lucru fiind un imbold și un spri
jin totodată — declară Silvia 
Voinea. Eu am avut ocazia să 
constat că un partener cu mai 
multă experiență te stimulează 
și îți transmite din bagajul său 
de cunoștințe chiar în momentul 
creației artistice, influențindu- 
te pozitiv și creator".

„Cred că s-ar greși — este 
de părere Cornelia Angelescu 
— dacă s-ar predestina tinerii 
soliști de talent, asa cum se 
presupune că sînt cei admiși în 
Opera noastră, exclusiv rolurilor 
de mai mică întindere, înainte 
de a fi avut efectiv posibilitatea 
să-șiw confirme sau nu disponi- 

.’bilitățile lor vocale și scenice în 
roluri de amploare".

Indiscutabil, în această etapă, 
promovarea tineretului rămîne 
una din primordialele condiții 
ale afirmării și dezvoltării nou
lui, în spiritul atît de creator 
al vremii noastre. Considerăm 
binevenite ideile, propunerile 
pe care în cadrul primului 
nostru teatru liric, cea mai tî- 
nără generație de soliști le pro
pun pentru cît mai buna cali
tate a spectacolelor de operă, 
pentru depășirea unor momen
te critice. Atîta timp cît există 
pasiune, entuziasm, spirit profe
sional, un teatru nu poate „îm- 
bătrTni".
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Comentariul vieții de organizație 

Împrospătare 
CU PROCEDEE 

RUGINITE ?
TI observam atent, vrmărir»du-i fiecare gest și cuvîrvt. Nu mă 

îndoiam de loc câ e sincer frâmîntat de lucrurile pe care mi 
le spunea și câ dorinfa de schimbare, deocamdată încă timid 
formulata, e reală. îmi dădusem seama de cînd îi râsfoisem 
programul de activități că ideea îl preocupă de o bună bucată 
de timp, citind, printre alte fraze cu generalități obișnuite, 
printre formulele care încep întotdeauna cu „vom urmări 
îndeaproape", încă una, compusă în același stil lipsit de 
precizie și concretețe, dar care voia să exprime ceva mai 
mult : „Vom acționa în direcția sprijinirii și stimulării fiecărei 
organizații pentru a-și cîștiga autonomia".

Acum, întrebîndu-î mai amănunțit ce anume a vrut să spună 
în formularea aceea, cuvintele sale îmi confirmau prima impre
sie și încercau să. pătrundă mai adînc în propriile lui intenții • 
„Sînt șapte organizații în întreprindere și de fiecare trebuie să 
mă ocup eu singur ; eu să le îndemn la acțiune, eu să le mo
bilizez , eu să le scot la muncă patriotică și așa mai departe. 
Dacă lipsesc eu din întreprindere, plecat în concediu să zicem, 
nici adunările generale nu se mai țin. Le-am obișhuit prea 
mult să aștepte ghionturile mele și acum nu mai fac nimie 
fără să le împing de la spate".

Aș fi vrut să-l contrazic pe secretarul comitetului U.T.C. dar 
nu puteam. Intrasem eu însumi prin secții si întâlnisem nenu
mărate întîmplări mărunte care confirmau afirmațiile de acum. 
Aș fi putut cel mult să-l consolez, spunîndu-i că nu e singurul 
în această situație, că mai există și în alte locuri secretari 
de organizații care se uită în lungul drumului după secre
tarul pe întreprindere, sau chiar secretari pe între
prindere așteptind, cu brațele încrucișate, sosirea activistu
lui de la municipiu. El însă, ca și cum mi-ar fi simtit 
intenția, nu s-a lăsat deloc ademenit de această scuză : „Nu 
mă încălzește cu nimic că se mai găsesc poate și alții în 
același punct critic. Nu e de vină nimeni altcineva decît ei 
dacă au ajuns aici. Au preferat, ca și mine, să pună mîna ei 
înșiși decît să vadă că nu se face de loc. Era, bineînțels, mai 
simplu și mai comod să facem noi de cîf să-l aiutăm pe secre
tarul secției sau să-i arătăm lui însuși ce are de făcut. Como
ditatea de atunci ce răzbună însă fiindcă activitatea a aiuns 
la un gradele complexitatea căruia nu-i mai putem face față 
singuri. Și pentru că noi am învățat organizațiile într-un anu
mit fel, tot noi trebuie să le dezvățăm. Va trebui să le obiș
nuim cu ideea autonomiei lor".

De fapt, acesta este lucrul pe care am vrut de la bun în
ceput să-l aflu dar fraza inexpresivă citită în program nu mă 
putea lămuri prea mult. L-am întrebat, așadar, de-a dreptul 
pe secretar : cum ? și i-am așteptat răspunsul cu o curiozitate 
de neînvins. î[ reproduc cu cea mai mare fidelitate : „în pri
mul rînd îi voi obliga pe cei șapte secretari să-si facă singuri 
programele de activități. M-au văzut destul pe mine făcîndu-le, 
așa că nu pot zice că nu știu. Le voi cere și un exemplar, ca 
să am evidența la comitet si ca să vadă că sînt controlați, că 
își raDortează undeva proiectele. Dacă vor observa că sînt 
urmăriți din scurt și că nu admit absența vreunui program, se 
vor obișnui treptat cu ideea că sînt necesare și ele. în al doi
lea rînd — adunările generale. Nu mă mai rog eu de ei să le 
facă. Am să-i pun doar să-mi raporteze și să-mi scrie pe o 
bucățică de hîrtie ce probleme s-au discutat. Hîrtia aceea va 
fi dovada că s-au ținut".

Mă uitam la secretarul U.T.C. al întreprinderii și parcă nu-mi 
venea să cred câ e același om cu cel ce îmi înșirase mai 
înainte motivele de nemulțumire. Nu l-am întrerupt dar. după 
toate aparențele, nici nu-și dădea seama că între primele sale 
afirmații și cele de acum era o nepotrivire enormă. Voia să 
stimuleze și să modeleze autonomia organizațiilor — însă prin 
procedee despotice, voia să le vadă acționînd de sine stătă
tor și după legile lor proprii — dar întotdeauna la ordinele 
sale. Pentru că lucrul esențial era nu să i se aducă lui un. exem
plar sau două din program ; organizațiile trebuiau lămurite că 
aceste programe le sînt necesare lor în primul rînd, activității 
pe care o au de desfășurat, nu comitetului pe întreprindere 
pentru „a le ține din scurt". Esențial era ca adunarea gene
rală să raporteze ceva organizației, să devină indispensabilă 
pentru rezolvarea situațiilor sale și să se bucure de ecou în 
rîndul colectivului respectiv, nu într-o evidență oarecare a co
mitetului U.T.C.

Nu m-am putut împiedica să gîndesc, ascultîndu-l mai de
parte pe secretar, câ el vrea să modifice o stare de lucruri și 
s-o împrospăteze, apelînd la aceleași metode ruginite care 
împinseseră lucrurile pînâ aici. Și nu știam cum să-l conving, 
nu voiam de loc să renunț de a mă face înțeles că, dacă vrea 
cu adevărat, din toată inima, să schimbe ceva, poate câ ar 
trebui sâ înceapă cu el însuși.

D. MATALA

• ••••••••••••••••••••••••••••
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introducerea în furajare a nutre
țurilor verzi, cu acumularea de 
experiență. Vrem ca la sfârșitul 
anului, absolut toate cooperati
vele agricole din județul Iași să 
raporteze depășirea producției 
de lapte planificate".

Intențiile sînt deci foarte 
bune, primele rezultate încuraja
toare deși foarte departe de po
sibilități. Să privim ceva mai 
amănunțit în „laboratorul" unde 
se materializează toate proiecte
le de pe hîrtie. Am ales I.A.S, 
Tîrgu Frumos pentru că este 
unitatea care și-a oferit sprijinul 
celor mai multe cooperative 
agricole (cinci la număr), pentru 
că a înregistrat pe primele patru 
luni cea mai mare depășire la 
producția de lapte, atît pe județ 
oît și pe țară : 8 000 hl în plus 
față de sarcina .de plan, pentru 
că aici o asemenea inițiativă a 
existat de mai multă vreme. Di
rectorul întreprinderii, inginerul 
Ion Gheorghiu, opinează că, deși 
pozitive, rezultatele obținute 
pînă la ora actuală reprezintă un 
procent încă scăzut din potenția
lul productiv existent în coope
rative. Cu excepția unei unități, 
C.A.P. Bălțați, în celelalte a 
trebuit dusă mai întîi o susținută 
luptă pentru schimbarea menta
lității greșite a conducerilor de 
cooperative după care sectorul 
taurin nu este decît un aducător 
de pagube. într-adevăr, la o pro

I
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ducție de sub 1000 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată, nici 
măcar cheltuielile nu sînt aco
perite. Au fost necesare calcule 
economice foarte precise din 
care să rezulte clar că numai de 
la o producție superioară celei 
de 1800 litri se pot obține be
neficii. Schimburile de experien
ță organizate la fermele de stat 
unde atît specialiștii cît și coo
peratorii au putut vedea cum

Asimilarea operativă a noilor tehnologii

trebuie să se desfășoare pro
cesul de producție în toate veri
gile sale, unde li s-a oferit posi
bilitatea unor împărtășiri directe 
de opinii, la fața locului, cu lu
crătorii de stat, au avut efecte 
favorabile. Esențiale în coopera
re sînt însă acele acțiuni menite 
să conducă la însușirea tehnolo
giilor de lucru ale I.A.S., înce- 
pînd cu amplasarea culturilor 
furajere și terminînd cu amelio
rarea și selecția animalelor. 
Contribuția I.A.S. Tg. Frumos 
s-a materializat în această pri
măvară în acordarea nu numai 
a unei asistențe tehnice de spe
cialitate la alcătuirea bazei

Manevrarea aparaturii electronice solicită nu numai atenție, ci și 
o înaltă pregătire de specialitate

r
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I DUPĂ SASE LUNI DE LA CON

FERINȚA DE ALEGERI

„Pentru momentul actual 
una din principalele noastre I preocupări — ne informează 
tovarășul CORIOLAN VOI- 
NEA, prim secretar al Comi- 

Itetului județean al U.T.C., — 
este prilejuită de împlinirea a 
șase luni de la conferința ju- 

Idețeană. Atunci, realizasem o 
sinteză generală cuprinzînd

I
I
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toate problemele ridicate în 
adunările de dare de seamă și 
alegeri în legătură cu partici
parea la muncă și asigurarea 
unor condiții mai bune de 
muncă și viață pentru tineri. 
Acum, cu intenția de a con
stata pe viu în ce stadiu de 
soluționare practică se găsesc 
aceste probleme, a fost format 
un colectiv lărgit de activiști. 
Pe lîngă sesizarea unor situa
ții concrete și descoperirea 
motivelor care au determinat 
în unele locuri întîrzierea so
luțiilor așțeptafe, misiunea a- 
cestui colectiv include și in
tervențiile efective, o serie de 
consfătuiri operative pe a- 
ceastă temă cu activele orga
nizațiilor U.T.C. Concluziile 
reieșite din această investiga
ție vor face apoi obiectul unei 
analize la comitetul județean, 
în raport de care vom stabili 
și eventualele măsuri pentru 
dinamizarea procesului, pen
tru întărirea contribuției or
ganizațiilor U.T.C. la rezol
varea problemelor în cauză".I
(CLUBURILE AGROTEHNICE — 

DE LA PROIECT LA REALITATE

IPe întreaga rază a județului 
sînt în curs de înființare clu
burile agrotehnice pentru tine

rii specialiști din agricultură.

furajere dar și la furnizarea de 
sămînță pentru culturile defici
tare. „A fost necesar să insistăm 
pentru a se realiza o structură 
corespunzătoare și o amplasare 
judicioasă —• ne spune directo
rul întreprinderii. La C.A.P. 
Cuza Vodă bunăoară, culturile 
furajere erau amplasate la peste 
15 km distanță de ferma zoo
tehnică în timp ce lîngă aceasta 
se planificase cultura de... mac.

S-au mărit suprafețele de lucer- 
nă, pentru care am și asigurat 
sămînța necesară. în vederea 
completării unor deficite s-au 
introdus culturile de borceag, 
de sfeclă furajeră, care nu 
existau pînă acum. La sfeclă am 
livrat chiar butași pentru ca în- 
cepînd de anul viitor unitățile 
să-și producă singure sămînța de 
care au nevoie". Președintele 
C.A.P. Costești. Constantin Ne- 
delcu, recunoaște de altfel că 
pînă acum suprafețele destinate 
producerii nutrețurilor erau răs- 
pîndite și de multe ori slab pro
ductive. Este prima dată cînd 
întreaga suprafață e comasată,

Asemenea cluburi s-au consti
tuit deja în comunele Tohani, 
Valea Călugărească, Ciorani și 
Bărcănești. Este de remarcat 
că în organizarea lor se are 
în vedere stabilirea unor pro
filuri precise pentru fiecare, 
direct raportate la zonele a- 
grare ale județului. S-a optat, 
astfel, pentru următoarele 
profiluri : viticultură, legumi- 
cultură, pomicultură și flori- 
cultură. In ceea ce privește 
funcționarea prorpriu-zisă a 
cluburilor se preconizează, în 
special, o activitate de infor-

JUDEȚUL
A

PRAHOVA
mare și cercetare științifică. 
Sînt proiectate, de asemenea, 
sesiuni de comunicări șțjințifi- 
ce (la Clubul din Tohani a și 
avut loc prima), precum și în
tîlniri ale tinerilor specialiști 
cu personalități marcante care 
activează în domeniul profe
siunii lor.

ABSOLVENȚII ȘCOLILOR DE 
ZECE ANI ÎSI ALEG VIITOAREA 

PROFESIE

început în luna aprilie, ci
clul „Cunoașteți meseriile" se 
află în faza de finalizare. 
Inițiată în toate școlile gene
rale de 10 ani din județ, ma
nifestarea urmărește orienta
rea profesională a absolvenți
lor din promoția acestui an, 
informarea elevilor cu privire 
la posibilitățile de care dispu
ne economia județului Praho- 

cînd lucerna ocupă mai multe 
hectare, iar printre plante și-au 
făcut apariția și sfecla, sparceta. 
La fel au stat lucrurile și la cele
lalte cooperative (Balș, Strunga, 
Cuza Vodă, , Bălțați). în conti
nuare se impune respectarea 
tehnologiilor de oultivare, recol
tare și conservare oferite cu 

, ocazia unor schimburi de expe
riență. Vizitele repetate și indica
țiile date în fiecare fază a pro

ducției se impun cu necesitate 
la șefii fermelor de stat care 
s-au angajat în această acțiune 
de stimulare. Să nu se înțeleagă 
prin aceasta preluarea totală a 
lucrărilor de către aceștia, coo
perativele primind de-a gata nu
trețurile recoltate (cum s-a pro
cedat greșit în alte părți ale ju
dețului). Trebuie ca tehnologia 
să fie însușită și realizată prac
tic de către mecanizatorii de la 
secțiile S.M.A. și de către coo
peratori.

Un cuvînt hotărîtor îl vor avea 
de spus specialiștii I.A.S. și în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
efectivelor de animale din ca-

Cînd am intrat în Combi
natul de sticlă și faianță 
din Sighișoara, nu pose

dam nici un „plan de inter
viu", nu aveam nici o idee de 
desfășurare a convorbirii cu 
cel pe care-1 căutam. Știam 
doar că vom face cunoștință 
cu un TEHNICIAN INVEN
TATOR, cu omul al cărui 
nume a fost înscris în urmă cu 
o lună, pe unul din marile tro
fee ale Salonului internațional 
de invenții deschis la Viena cu 
prilejul Tîrgului de primă
vară.

Convorbirea cu NICOLAE 
DRAGOMIR a debutat însă în 
nota obișnuită însemnărilor 
din bloc-notesurile reporteri
lor.

— Cînd a venit în combinat 
tehnicianul Dragomir ?

— Niciodată.
_  ? !
— Răspunsul sună a glumă 

dar are destul adevăr, în 
1958 eram angajat la actualul 
combinat ca lucrător. Aveam 
calificarea de strungar.

— $i ce a urmat ?
— Activități la mai multe 

locuri de muncă. Importantă 
este ziua cînd am fost numit 
șef de echipă la atelierul de 
sculărie.

— O rețineți cumva ?
— Nu. Știu numai că pri

mele scule și aparate pe care 
le-am avut de reparat au ză
bovit cam mult pe bancul 
meu de lucru. Au plecat din 

va pentru apropiata lor in
trare în cîmpul muncii pro
ductive. Acțiunea se exprimă 
mai ales prin întîlniri cu di
verși specialiști, reprezentanți 
ai întreprinderilor, care le 
vorbesc elevilor despre locu
rile de muncă ce li se oferă, 
despre condițiile concrete 
existente în întreprinderi pen
tru învățarea unei meserii 
potrivit aptitudinilor și prefe
rințelor fiecăruia dintre ei. 
Pentru o cît mai exactă și 
convingătoare orientare și op
țiune sînt folosite pe scară 
largă pliante, fotografii, dia
pozitive, albume de prezen
tare a întreprinderilor.

VACANTA — ÎN CITEVA O- I 
BIECTIVE DE MUNCĂ

Vacanța va prilejui elevilor 
prahoveni un larg teren de 
acțiune patriotică. Tn acest 
sens, comitetul județean al 
U.T.C. a definitivat programul 
obiectivelor și punctelor de 
lucru la care aceștia vor 
participa. Se vor organiza 
cinci șantiere județene unde 
vor fi cuprinși aproape 1400 
de elevi și anume : la Com
plexul turistic al tineretului de 
la Bușteni, turnătoria din 
Breaza, la punctul de lucru 
Mălenciu de pe drumul națio
nal Văleni-Brașov, la Fabrica 
de cărămidă din Bucov și Fa
brica de conserve din Văleni. 
Alți 2 500 de elevi vor fi pre- 
zenți în perioada 20 iunie-15 
iulie la lucrările agricole 'țiin 
întreprinderile agricole 
stat ale județului.

de

V. o.

drul C.A.P., unde există un 
adevărat mozaic de rase și va
rietăți. La C.A.P. Strunga spre 
exemplu, din cele 230 de vaci 
de lapte doar cîteva zeci au pro
nunțate caractere de brună și 
bălțată românească, restul fiind 
metiși. Producția pe cap de vacă 
cu oare s-a încheiat anul trecut, 
a fost doar de 1100 litri. Uni
tatea a început ameliorarea prin 
a procura 10 vițele din rasa 
Hollstein. Era indicat însă ca la 
această treabă, care a costat 

cooperativa aproape 100 000 lei, 
să fi fost cerut și sfatul compe
tent al șefei de fermă de la 
I.A.S., ing. Zaira Sachelarie. 
O impunea relația de partener în 
asociația privind creșterea vaci
lor de lapte, dar și simțul gos
podăresc însemnînd posibilitatea 
procurării din ferma zootehnică 
a G.A.S., cu care cooperează, a 
produșilor de valoare. Cu atît 
mai mult cu cît în inten
ția partenerului de stat este 
de a furniza fermelor coo
peratiste loturi demonstrative 
din efectivele proprii, ou înalte 
caracteristici morfo-productive, 
urmînd ca acestea să devină 
treptat baze de plecare pentru 
constituirea nucleului de prăsilă. 
Pentru reușită se solicită din 
partea cooperativelor o bază
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atelier cu cîteva modificări, 
cu îmbunătățiri aduse repere
lor și dispozitivelor în scopul 
creșterii perioadei lor de 
funcționare, între două repa
rații consecutive.

— Prima inovație?
— Cam în același timp : un 

aparat pentru încercarea bu
teliilor Ia presiune, la fabrica 
de sticlă abia intrată în func
țiune. L-am realizat împreună 

Un omin
100 de invenții

9 

si inovații
9 7

cu maistrul Colceriu Zaha- 
ria I.

Enumerarea chiar și succin
tă a inovațiilor și raționaliză
rilor ce poartă semnătura teh
nicianului Dragomir, ar ocupa 
mult spațiu. După cum, cu
riozitatea cunoașterii cifrei 
globale a beneficiilor ce se 
realizează în producție ca ur
mare a aplicării lor, ar pune 
la grea încercare pe economiș
tii combinatului. Oricum, este 
vorba de milioane de lei. Con
cludentă însă ni se pare o altă 
statistică. Raportînd numărul 
de invenții, inovații și rațio
nalizări realizate de N. Dra-
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(Urmare din pag. 1) 

întîmplări și cazuri din viața 
orașului, a tinerilor din Mara
mureș".

GHEORGHE POPA, student, 
anul II, vicepreședintele Consi
liului A.S., Institutul de subin- 
gineri : „Problema trebuie ra
portată mereu la dorința reală 
de cunoaștere a tinerilor. Ei 
vor să știe totul. Nu reușim tot

deauna să Ie dăm răspunsurile 
'prin activitățile de organizație. 
Nu știm să profităm de toate 
sursele de informare. Consider 
că Ia dezbaterile cu invitați, în 
afară de întrebările adresate di
nainte, ar fi bine ca studenții să 
se poată adresa și direct,^ răs- 
punzîndu-li-se chiar în sala. Dc 
asemenea, mă gîndesc că ar fi 
util să înființăm un centru de 
informare unde studenții să gă
sească în permanență ziare și 
reviste social-politice, din țară 
și de peste hotare etc.".

TOMA HUTIRA, asistent uni
versitar — Institutul pedagogic:

„O recentă investigație a cate
drei de științe sociale relevă, 
printre alte concluzii, că 45 la 
sută dintre studenți consideră 
că nu au posibilitatea satisfă
cătoare de informare pe teme 
politice. Dar avem totodată, la 
seminarii, și studenții care nu 
citesc nici presa cotidiană. Sînt 
deci pentru diferențieri, pentru 
un mod de adresare care să aibă 
în vedere exact fondul pregăti
rii, distingînd pe „începători" 
de „avansați", așa fel încît cu
noștințele să fie transmise con
form experienței, pe micro-gru- 
puri. în activitatea de pregătire 
politică trebuie depășit tot mai 
mult caracterul aprecierilor ne
diferențiate, conjugînd expune
rea cu nivelul auditorului ca o 
condiție a succesului".

DOREL BREBAN, elev clasa 
a Xl-a, Liceul „Gheorghe Șir>- 
cai“ : In orice caz, cele 5—10 

furajeră adecvată, o adăpostire 
corespunzătoare. La C.A.P, Cos- 
tești, unde se va primi un efeo- 
tiv de 30 juninci din rase selec
ționate se fac încă de pe acum 
pregătiri intense în vederea unor 
modernizări la adăposturile ac
tuale. Cei doar 880 litri obținuți 
în 1970 de la fiecare vaca 
hrănită sînt de altfel „presanți" 
în luarea unor asemenea măsuri. 
Și la C.A.P. Strunga, șefa fer
mei, Viorica Farcaș, ne vorbește 
despr© modernizarea a două 

grajduri. în discuția cu contabi
lul șef lucrurile au apărut însă 
foarte neclare, neexistînd de fapt 
nici un plan concret pentru 
cheltuirea cît mai judicioasă a 
fondurilor destinate acestui scop. 
De altfel, în direcția aceasta 
sfaturile și asistența tehnică a 
I.A.S. sînt indispensabile. Se cu
nosc carențele de ordin construc
tiv și de amplasare pe care le au 
majoritatea grajdurilor existente 
în cooperative. Or, ridicarea pro
ducției animalelor la cote su
perioare nu este de conceput de
cît în adăposturi modernizate. 
I.A.S. Tg. Frumos s-a oferit nu 
numai cu proiecte de construcții 

gomir, la timpul de cînd lu
crează în combinat, rezultă 
că in fiecare lună a ultimului 
deceniu cabinetul tehnic a 
înregistrat un nou dosar con- 
ținînd o propunere ce ulterior 
s-a aplicat în producție.

Cititorul va fi poate, ca 
și noi, tentat să și-l ima
gineze pe acest om dese- 
nînd și făcînd calcule în fața 
obișnuitelor planșete din ate

lierele de proiectare. Ar fi o 
imagine corespunzătoare doar 
prezentului. Pentru că mare 
parte din realizările de pînă 
acum au fost gîndite și schi
țate la locul de muncă ,.pe 
bancul de lucru, lîngă men- 
ghină“ — cum precizează in
terlocutorul nostru.

Așa s-a născut și mașina de 
decorat prin pulverizare care 
a obținut în 1970 Medalia de 
aur la Viena.

Dacă înainte de intrarea în 
funcțiune a acestei mașini un 
muncitor pulveriza în timp de 
8 ore 700 de produse, acum 
același muncitor realizează o 

minute din orele de dirigenție 
nu pot fi numite informări po
litice ; se citesc titluri de știri 
și de articole din ziare. La a- 
dunările U.T.C. ale claselor se 
consideră că informarea politi
că operativă a fost realizată Ia 
dirigenție, și pentru evitarea 
„paralelismului" nu se mai face 
nimic... Cînd pregătesc 2—3 elevi 
o informare, pe o anumită temă,

inîor- 
marca 
politică

pe care o prezintă uteciștilor la 
adunare, ei profită într-adevăr, 
pentru că citesc mult material, 
dar ceilalți se uită pe fereastră".

SORIN FETCHE, profesor, 
Liceul nr. 3 : „în procesul com
plex al educației, prin activită
țile organizațiilor U.T.C. nu se 
are în vedere o anumită per
spectivă de ansamblu obținută 
prin ambianță, obiective, meto
de de realizare, ci se acționea
ză într-o viziune compartimen- 
tală. Este fixată de multe ori o 
simplă alăturare de acțiuni po- 
litico-ideologice care se adaugă 
numai cantitativ, fără să se în
chege într-un proces. Pentru 
pregătirea politico-ideologică se 
apelează cel mai ades la două 
forme — cercurile și informarea 
politică — pe care sînt direcțio- 

dar chiar și ou execuția acesto
ra, deoarece sectorul de resort 
de aici are experiență mai mare 
chiar decît un trust de construc
ții nespecializat sau meșterii lo
cali (care sînt de regulă execu- 
Tanții obiectivelor din C.A.P.). La 
C.A.P. Bălțați toate cele trei 
grajduri noi oe sînt planificate 
pentru acest an vor fi realizate 
de către constructorii de la parte
nerul de cooperare. Ele vor avea 
în întregime mecanizate procese
le de adăpare, furajare, muls și 
evacuare a gunoiului. în cazul 
modernizărilor, cum sînt cele 
mai numeroase situații, rectifică
rile trebuie făcute neapărat ou 
sprijinul tehnic al I.A.S.

în aceste condiții, problema 
permanentizării unor îngrijitori 
bine pregătiți se poate rezolva 
mai ușor. Mai ales că, după cum 
am avut posibilitatea să consta
tăm în toate cooperativele vizi
tate, noul sistem de retribuire 
prin acord global a adus în sec
torul zootehnic tot necesarul de 
îngrijitori, cei mai mulți dintre 
ei tineri. Organizațiile U.T.C. 
trebuie să sprijine temeinic toate 
aoeste acțiuni pentru ca apro
pierea între fermele de stat și 
cele cooperatiste să nu fie numai 
teritorială ci în special la pro
ducțiile obținute de la fiecare 
animal în parte. Cooperarea tre
buie să-și exteriorizeze virtuțile 
tocmai prin aducerea rezultatelor 
muncii cooperatorilor, într-un in
terval cît mai scurt, la un nivel 
cît mai apropiat de cel la care 
au ajuns lucrătorii din fermele 
de stat 

productivitate de 10 ori mai 
mare! Urmărind împreună 
cu N. Dragomir interesantul 
dar și complicatul proces teh
nologic de realizare a servi
ciilor de cafea și ceai, bibelou- 
rilor și farfuriilor, am primit 
explicații în care ni se pre
ciza : „Așa se făcea cîndva ; 
așa se face azi“. De nenumă
rate ori însă, ținea să adauge : 
„Se mai poate face și altfel. 
Trebuie să ne gindim". Da. 
omul acesta nu este niciodată 
mulțumit de sine, de ceea ce 
a făcut. La o lună după ce 
dispozitivul destinat confecțio
nării riglelor ceramice distan- 
țiere — folosite la arderea far
furiilor — primea la Viena în 
martie 1971, Marea medalie 
de aur cu deosebita apreciere 
a juriului, ne-a fost prezenta
ta o altă invenție în curs de 
brevetare — un dispozitiv cu 
aceeași destinație ca cel pre
miat. dar cu o productivitate 
de 10 ori mai mare

Merită subliniată șl ati
tudinea plină de încredere, 
sprijinul manifestat de di
rectorul general al combi
natului Ion Pupăză, care ore 
în șir a stat în atelier, lîngă 
Nicolae Dragomir pînă ce 
noua mașină a intrat în. func
țiune. Aceeași receptivitate 
față de nou o întîlnim și în 
Ministerul Industriei Ușoare. 
Chiar în ziua vizitei noastre 
în combinat, aici avea Ioc un 
util schimb de experiență care 
urmărea preluarea de către 
combinatele de sticlă și faian
ță din țară a rezultatelor ob
ținute în proiectarea utilajelor 
și tehnologiilor noi.

IOAN VOICU

nate formal preocupările orga
nizațiilor. Dar rămînînd la acea 
singură acțiune pe lună reco
mandată, ne oprim exact după 
cel dinții pas și nu mai convin
gem pe nimeni".

Este, prin urmare, neîndoios 
că unor întrebări și exigențe 
atît de complexe nu li se poate 
răspunde decît la același nivel 
de complexitate. Atît timp cît 
tinerii mărturisesc o sete infor
mațională mereu crescîndă, un 
interes major pentru fenome
nul politic, se pune ca proble
mă de principiu cum să fie a- 
bordată în cadrul informării o 
gamă largă de teme și eveni
mente, capabilă să acopere în
treaga arie a realității, precum 
și maniera în care organizațiile 
U.T.C. trebuie să conducă și să 
îndrume în profunzime acest 
proces. Pentru a răspunde a- 
cestei necesități trebuie făcut 
mai mult în organizații în ce 
privește pregătirea generală, 
politologică a tineretului. Se 
cer inițiate și alte forme ca 
„dicționarul politic", „enciclope
dia politică", precum și cercuri 
de discuții și dezbateri a pro
blemelor politice, „tribune ale 
opiniei", realizîna și cadrul or
ganizatoric care să contribuie 
direct la discutarea problemelor 
politice.

Altfel, informarea politică, 
mijloc eficace de a răspunde a- 
cestor preocupări și cerințe ale 
tinerilor, se realizează spora
dic — iar organizațiile U.T.C. 
de la O.C.L.-Baia Mare, orga
nizația nr. 3 — Mina Săsar, or
ganizațiile cu un număr mic 
de tineri din municipiul Sighe- 
tul Marmației, nu sînt singurele 
exemple pe care le-am putea 
da. Ea este privită de unii 
membri ai activelor, în comune 
mai ales, ca o anexă rămasă ne
îndeplinită de propagandiști sau 
de activiștii comitetului jude
țean U.T.C. și ca atare nici nu 
se fac eforturi pentru a realiza 
din acest instrument o pîrghie 
care trebuie să acționeze per
manent și în perspectivă. In a- 
celași cadru al constatărilor tre
buie combătută tendința de a 
se aștepta indicații și precizări 
repetate în realizarea unei obli
gații de prim ordin a fiecărei 
organizații U.T.C. : prezentarea 
operativă, argumentată a hotă- 
rîrilor de partid și de stat, a- 
daptată la condițiile concrete cu 
care este confruntată organiza
ția. Este necesar să se intervi
nă mai mult pentru crearea la 
fiecare tînăr a obișnuinței de a 
se informa și singur, folosind 
diversitatea surselor care-i stau 
la îndemînă, în special promo- 
vînd acțiunile cu cartea și pu
blicațiile social-politice, sau 
pornind de la materiale de pre
să. Ar servi aceluiași scop și 
dezvoltarea, după modelul „cen
trului de informare" de la 
Clubul tineretului din Baia 
Mare, a posibilităților de acces 
permanent la diversitatea de 
publicații social-politice care 
apar în tară. Totodată, prin ca
dre specializate s-ar putea asi
gura chiar zile de consultații, 
de răspunsuri la întrebările ti
nerilor.

în sfîrșiț, o asemenea ridicare 
a ștachetei în activitatea de in
formare politică, pentru a o 
transforma cu adevărat într-un 
proces de perspectivă, va tre
bui să țină seama de încă un 
element, cel pe care îl sublinia 
și IO AN DlRJAN, secretar al 
Comitetului județean Maramu
reș al U.T.C. Este vorba de 
„calitatea informării". „Există, 
spunea dinsul, la aproape toate 
categoriile de tineri, un teren 
propice de a acționa cu cele 
mai bune rezultate. însă la im
perativele continuității și com
plexității de modalități trebuie 
să-1 mai adăugăm și pe cel al 
calității". Sînt, într-adevăr, ce) 
puțin trei din direcțiile în care 
trebuie să se concentreze activi
tatea de îndrumare și concepții 
a întregului comitet județean 
U.T.C. în procesul de informare 
politică a tinerilor.
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LA LȘA

Dacă vrei 
să-ți alegi CARIERA DIDACTICA

REȚEAUA invâțămintului

pedagogic

LICEE PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂTORI
Județul Alba : Alund ; Alud — cu limba de predare maghiară; 

județul Arad : Arad ; județul Argeș : Cîmpulung ; județul Ba
cău : Bacău ; județul Bihor : Oradea ; județul Bistrița-Năsăud : 
Năsăud ; județul Botoșani : Botoșani ; județul Brașov : Brașov ; 
județul Brăila ; Brăila ; județul Buzău : Buzău ; județul Caraș- 
Severin : Caransebeș ; județul Cluj : Gluj ; județul Constanța : 
Constanța; județul Dîmbovița: Tîrgoviște; județul Dolj: Craiova; 
județul Galați ; Galați l județul Gorj : Tg. Jiu; județu/ Harghita : 
Odorheiul Secuiesc — cu limba de predare română și maghiară ; 
județul Hunedoara : Deva ; județul Ialomița : Călărași ; județul 
Iași : Iași: județul Ilfov : București; județul Maramureș : Sighe- 
tul Marmației ; județul Mehedinți : Turnu Severin ; județul 
Mureș : Tg. Mureș ; județul Neamț : Piatra Neamț ; județul Olt : 
Slatina ; județul Prahova : Ploiești ; județul Satu-Mare : Satu- 
Mare ; județul Sălaj : Zalău ; județul Sibiu ; Sibiu — cu limba 
de predare română și germană ; județul Suceava : Suceava ; ju
dețul Teleorman ; Turnu Măgurele : județul Timiș : Timișoara ; 
județul Tulcea : Tuicea ; județul Vaslui : Bîrlad ; județul Vîlcea : 
Rm. Vîlcea ; județul Vrancea : Fooșani ; municipiul București : 
București.
SECȚIILE PENTRU PREGĂTIREA INVAȚATOARELOR-MAISTRE

Arad, Cîmpulung Muscel, Bacău, Cluj, Craiova, Galați, Odor- 
heiul-Secui esc (cu limba de predare maghiară), Iași, București 
și Satu Mare.

LICEB PEDAGOGICE DE EDUCATOARE
Județul Alba : Blaj ; Aiud — cu limba de predare maghiară ; 

județul Arad : Arad ; județul Argeș : Cîmpulung ; județul Bacău: 
Bacău ; județul Bihor : Beiuș ; județul Botoșani : Botoșani ; ju
dețul Brașov : Brașov; județul Brăila : Brăila ; județul Buzău : 
Buzău ; județul Cluj : Cluj ; județul Constanța : Constanța ; 
județul Dîmbovița : Tîrgoviște ; Județul Dolj: Craiova ; ju
dețul Galați : Galați ; județul Gorj : Tg. Jiu ; județul Harghita : 
Miercurea-Ciuc — cu limba de predare maghiară ; județul Hu
nedoara • Deva ; județul Ialomița • Călărași; județul Iași : Iași; 
județul Ilfov : Giurgiu ; județul Maramureș : Baia-Mare ; județul 
Mureș : Tg. Mureș — ou limba de predare română și maghiară ; 
județul Neamț ; Piatra Neamț ; județul Olt : Slatina ; județul 
Prahova : Ploiești ; județul Satu Mare : Cărei ; județul Sălaj | 
Zalău ; județul Sibiu : Sibiu, cu limba de predare română și ger
mană ; județul Suceava : Suceava ; județul Teleorman : Turnu 
Măgurele ; județul Timiș : Timișoara : județul Vaslui : Bîrlad ; 
județul Vîlcea : Rfn. Vîlcea : județul Vrancea : Focșani ; muni
cipiul București: București.

INSTITUTE PEDAGOGICE DE 3 ANI
Bacău, Baia-Mare, Brașov, București, Constanța, Cluj, Cra

iova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Suceava, Tîrgu Mureș
UNIVERSITĂȚI

București; Cluj; Craiova; Iași; Timișoara.

Apariția în tiraj de masă a în
drumătoarelor pentru admiterea 
în liceele de specialitate și șco
lile profesionale, ca și numeroa
sele informații despre diferite 
meserii și tipuri de școli pe care 
le-a dat cu regularitate pagina 
„Profesia ta" âu oferit răspun
surile dorite acelora dintre co
respondenții mei pe care îi in
teresau adresa unei anumite 
școli sau modalități de pregă
tire într-o anumită meserie di
nainte hotărîtă. Publicarea (în 
ziarul nostru de marți 18 mai 
1971) a rețelelor de licee de mu
zică, arte plastice, de coregra
fie și cu program de educație 
fizică răspunde și coresponden
ților care mi-au scris în legă
tură eu aceste școli, după cum, 
precizarea făcută de Ministerul 
Invățămîntului, la cererea re
dacției noastre cu privire la ad
miterea în învățămîntul profe
sional a absolvenților școlii de 
zece ani (care vor da concurs 
după programe speciale, vor fi 
cuprinși în clase deosebite și 
vor absolvi școala într-un timp 
mai scurt), aduce foarte nume
roșilor corespondenți interesați 
de aceste probleme răspunsul 
așteptat. îndrumătoarele pot fi 
procurate prin chioșcurile de di
fuzare a presei și se vor găsi și 
la școli, iar pentru informații în 
plus, ziarul trebuie urmărit și 
în continuare cu regularitate.

Așa stînd lucrurile, sînt create 
condițiile de a răspunde în ru
brica de față numai acelor scri
sori ai căror autori au de rezol
vat o problemă, de făcut o ale
gere, de învins o nehotărîre sau 
de soluționat o dificultate de 
ordin personal care stă în calea 
accesului lor spre o profesiune. 

Acestora ne vom adresa de 
acum înainte.

Bivolaru Coman — Baia de 
Aramă, jud. Mehedinți : Fără 
puțină teamă, ce haz ar mai a- 
vea examenele ? Cu condiția ca 
ea să se transforme într-o plă
cută amintire, ceea ce vă doresc.

Vali Calafeteanu — Smîrdan. 
jud. Dolj : Școala care îți poate 
satisface dorința este liceul in
dustrial de poștă si telecomu
nicații București, Aleea Baraju
lui Bicaz nr. 9. Te vei prezenta 
la secția : exploatarea rețelei 
poștale și de comunicații.'

Ana Achim — Seini, jud. Ma
ramureș : Școala postliceală fi
nanciară funcționează chiar în 
județul dv., la Baia Mare, str. 
Progresului nr. 45, cu două sec
ții : contabil pentru finanțe și 
credit, contabil pentru industrie, 
construcții și transporturi. Cele 
două secții se pot urma numai

•erai $1 fără frecvență.
A. Elefterescu, jud. Ialomița : 

începînd din anul 1971—72, pe 
lingă unele licee pedagogice vor 
funcționa secții pentru pregăti
rea învățătoarelor noastre. Ele 
sînt accesibile, firește, elevilor 
acestor licee. Desenatoarele de 
modele se pregătesc în liceele 
de arte plastice și institutele de 
arte plastice.

Mariana Negrea — Mediaș, 
jud. Sibiu : După cum s-a anun
țat recent, biofizica apare ca 
domeniu de specializare la fa
cultățile de fizică și anume, în 
anul V de specializare ce se va 
organiza la anumite facultăți și 
în care vor fi selecționați ab
solvenții facultăților cu rezul
tate deosebit de bune. Biofizica 
se predă și la facultatea de me
dicină.mu

BATE
de SEN ALEXANDRU
Maria Prodan — Florești, jud. 

Ilfov : Scrisoarea dv. mi-a plă
cut mult și vă apreciez hotărî- 
rea. Institutele care vă intere
sează au un caracter tranzitoriu 
și funcționează în raport cu ne
cesitățile, învățătorii și educa
toarele pregătindu-se îndeosebi 
prin liceele pedagogice. Dar 
v-ați putea realiza idealul prin 
intermediul unui institut peda
gogic de trei ani (cel din Pitești, 
bd. Gh. Doja nr. 41) care pregă
tește profesori pentru școala ge
nerală. Ar fi poate indicată și 
informarea directă, la Ministe
rul învățămîntului, București, 
str. Nuferilor nr. 30, sectorul 8, 
asupra situației din acest an a 
școlarizării la institutele de în
vățători de doi ani. J

Elisabeta L. — Timișoara : 
Dacă tot mi-ați cerut sfatul (ru
brica noastră nefiind numai un 
serviciu de informații), hotărî- 
rea dv. nu mi se pare înțeleap
tă și nu vreau să vă ajut să fa
ceți o greșeală. Eu v-aș sugera 
să meditați asupra specializării 
în medicina legală ; devenind

Omul de la catedră trece 
prin viața fiecăruia dintre noi 
și ne-am obișnuit să-l ase- 
muim părinților, într-atît de 
esențială ni se pare contribuția 
sa la devenirea noastră uma
nă și socială. Există aprecieri 
care și-au micșorat sensul, 
s-au tocit prin repetiție, dar 
cînd spui că învățătorul sau 
profesorul ți-a fost ca un pă
rinte ți se pare că tu singur 
ai descoperit această rară ca
pacitate omenească de a fi 
părinte pentru sute și sute de 
copii. O spui cu credință și 
aduci dovezi spre convingere, 
iar din tezaurul 
pa care-l porți 
imaginea celui
călăuzit pașii în imperiul cu
noașterii nu se micșorează cu 
trecerea anilor ci se amplifică, 
căpătând înțelesuri nebănuite.

Da, purtăm în noi chipul 
dascălului, în care s-au con
topit trăsăturile calde ale e- 
ducatoarei, vocea gravă și 
mereu plină de surprize a în
vățătoarei, rara măiestrie a 
profesorului de liceu de a te 
robi pentru matematică, bio
logie sau istorie, competența

profe-

profe-
angaja

de amintiri 
toată viața, 

care ți-a

științifică și aerul plin de 
bunăvoință și înțelegere al sa
vantului de la catedra univer
sitară. Poate nici una din pro
fesiile ce se exercită azi în 
lume nu are încărcătura de 
căldură omenească, de ro
mantism și dăruire de sine, de 
aspirație spre nou și perfec
țiune ca profesia de 
sor.

A intra în rîndurilc 
sorimii înseamnă a te
total, pe viață, în slujba pro
pagării științei și culturii. Dar 
înseamnă a te angaja să for
mezi oameni nu numai utili 
societății ci și cu trăsături no
bile de caracter. Mai înseam
nă să fii un aprig dușman al 
rutinei, să nu-ți consideri sta
giul de învățătură încheiat 
odată ou luarea diplomei. Și 
să nu uiți că tu pregătești 
astăzi pe cei care vor lucra 
peste 10 ori 15 ani și că ur
mează să le dai acum cunoș
tințele de care vor avea ne
voie atunci. Dar câte nu în
seamnă...

Dacă te-ai hotărât să-ți alegi 
cariera didactică, se înțelege 
că aspiri să intri în cel mai

numeros detașament al inte
lectualității țării, detașament 
oare numără peste 200 000 de 
slujitori ai școlii. O comuni
tate foarte dinamică, martoră 
și participantă la toate prefa
cerile prin care a trecut 
România in ultimul sfert de 
veac. Pentru că, prin condiția 
sa socială, dascălul își lăr
gește sfera de influență și 
dincolo de porțile școlii adu- 
cîndu-și aportul la viața gene
rală a obștei în care trăiești. 
Autoritatea sa este unanim re
cunoscută și prețuită — de la 
părintele care-i încredințează 
copilul spre instrucție și edu
cație și pînă la conducerea 
statului care-i onorează mun
ca cu ordine și distincții.

Dar tu, tînăr aflat la hota
rul alegerii viitorului, știi 
foarte bine de ce vrei să-ți 
urmezi dascălul; este, poate, 
profesia care ți-e cea mai bine 
cunoscută, s-a desfășurat sub 
ocha tăi de la fragedă vârstă, 
de când, neștiutor, ai intrat pe 
poarta grădiniței. De atunci 
te-ai hotărît, chiar dacă pen
tru motive care astăzi fi se 
par naive. Pe parcursul anilor,

(Urmare din pag. 1)

li se adresează cu ușurință (de 
această categorie, complet în 
afara sistemului nostru de învă- 
tămînt, este necesar să se ocupe, 
în mod serios, organele fiscale 
sau, după caz. cele de cercetare 
penală) ; b) fie foști profesori, 
actualmente pensionari ; c) fie 
chiar profesori activi, ceea ce 
ni se pare cel puțin o nepotri
vire cu statutul etic de peda
gog. Pentru că, oricine este 
chemat să se ocupe de procesul 
instructiv-educativ al elevilor, 
nu o poate face decît în cadrul 
organizat al sistemului nostru 
de învățămînt. Intre meditator 
si profesor nu poate fi pus sem
nul egalității. Acceptarea unei 
interferențe n-ar însemna decît 
acceptarea unui non sens. Școa
la, și numai școala, trebuie să 
se ocupe de elevii săi.

— Și totuși meditațiile 
proliferează, au devenit o 
modă și folosesc destui 
profesori titulari. Cum 
vedeți eliminarea sau, în 
orice caz, limitarea aces
tei îndeletniciri ?

— Meditațiile sînt, ddn capul 
locului, apanajul școlii care tre
buie să facă, mai întîi. o distinc
ție intre meditațiile ca formă a 
pregătirii suplimentare pentru

aprofundarea unor materii în 
care elevul a realizat acumulă
rile prevăzute de programă și 
meditațiile menite să recupereze 
anumite rămîneri în urmă. 
Școala are, deopotrivă, obliga
ții regulamentare ferme față de 
ambele categorii de elevi. To
tuși, meditațiile pentru recupe
rare sînt cele care generează 
cele mai multe probleme, după 
cum aceste rămîneri' în urmă 
ale unor elevi se datoresc unor 
cauze obiective (îmbolnăviri, 
ritm și capacitate redusă de a- 
similare), sau subiective (în ca
zul elevilor ce absentează ne
motivat, sau a celor care sînt 
capabili de efort independent 
dar solicită, totuși, predarea 
unei lecții de cîte trei ori). A- 
șadar, în școală, problema me
ditației trebuie pusă în mod 
diferențiat. Să avem, apoi, în 
vedere și materiile. Istoria, geo
grafia, literatura sînt obiecte la 
care cu efort personal, de stu
diu și lectură, elevii pot com
pleta și singuri unele goluri de 
asimilare. In schimb, matemati
ca, fizica, chimia necesită și or
ganizarea orelor suplimentare 
la școală, sub supravegherea 
profesorului, mai mult decît ma
teriile umanistice. Obligația 
cadrelor didactice de a acorda 
un sprijin suplimentar elevilor 
prin meditații și consultații este

LICEE ECONOMICE

REȚEAUA liceelor de speciali
tate din municipiul

București

MARIBTA VIDRAȘCV

Noul laborator de fizică din cadr ul Liceului nr. 2 Satu Mare.

naivităților de atunci li s-au 
adăugat argumente puternice, 
bine fondate, care reflectă 
calitățile tale născute și culti
vate.

Ceea ce-ți trebuie acum, 
este cunoașterea școlilor care 
dau o profesiune didactică și 
a treptelor pe care le poți 
urca în această carieră.

Iată în această pagină re
țeaua liceelor care pregătesc 
educatoare, învățători, în- 
vățătoare-maistre. Cu pregă
tirea pe care ți-o dau acestea, 
poți funcționa în grădinițe și 
în primul ciclu al învățămîn
tului general și obligatoriu de 
10 ani. Educatoare ori învă
țător sînt profesiuni căreia te 
poți consacra toată viața. Dar 
dacă totuși vrei să-ți continui 
studiile, îți stau la dispoziție 
institutele pedagogice de 3 ani 
— care pregătesc profesori 
pentru clasele V—X ale școlii 
generale — și sistemul de în
vățămînt universitar, care a- 
sigură cadrele didactice ne
cesare liceelor.

LICEE INDUSTRIALE DE SPECIALITATE

D:

dl
contradicțiile din

■

Jx'- l
medic legist, ___ ,__ ____ ,
cugetul dv. și-ar afla rezolvarea. 

Nițu M. — Scărișoara, jud.
Alba : Pentru școala postliceală 
de geologie se dă concurs la 
geografia fizică și economică a 
Republicii Socialiste România 
(scris și oral), geologie (oral) — 
firește, pentru specialitate geo
logie. Iți urez succes în această 
primă ascensiune.

Mariana Apostol — Costești 
Vale, jud. Dîmbovița: Școala 
care te interesează este postli
ceală. Școli profesionale cu o 
specialitate oarecum asemănă
toare ar fi cele din București. 
Calea Rahovei nr. 70, pe lîngă 
Uzina „Electromagnetica" sau 
str. Popa Lazăr nr. 8, pe lîngă 
Uzina „Electroaparataj." Te-ai 
putea pregăti aici pentru mese
ria : montator de aparatură 
electronică.

Gali Vaier — Musarin, jud. 
Hunedoara : întrebarea dv. sună 
ca aceea ce se pune copiilor ; 
pe cine iubești mai mult, pe 
tata sau pe mama ? Eu zic să 
urmați fiecare cite o speciali
tate și cînd veți ieși la pensie 
să schimbați impresiile. Abia 
atunci veți afla răspunsul.

Școala funcționează la Arad, 
str. N. Grigorescu nr. 8—10 și 
are cele 3 secții. Examen se dă : 
pentru hidrologie la matematică 
(scris și oral), geografie 
și economică a R.S.R. 
pentru meteorologie la 
(scris și oral), matematică 
(oral), pentru protecția calității 
apelor la chimie (scris și oral), 
matematică (oral).

D. Căpățînă — Priseaca, jud. 
OU : Cea mai potrivită dintre 
cele apropiate mi se pare a fi 
Școala profesională Slatina — 
str. Magaziilor nr. 7 pentru me
seria : electrician centrale, sta
ții și rețele electrice. La Bucu
rești se pregătesc muncitori în 
meseria : electromecanic de a- 
parate de măsură și automati
zare la școala profesională din 
bd. Muncii (pe lîngă Uzina de 
țevi ..Republica") sau la cea din 
str. Popa Lazăr nr. 8 (pe lîngă 
Uzina „Electroaparataj"). O 
școală asemănătoare găsești și 
la Craiova (str. Pașcani n.r. 28 
pe lîngă Combinatul chimic).

I. O. — jud. Iași : Dacă ure
chea e muzicală, vocea poate să 
fie mai puțin, mai ales dacă ne 
gîndim că școala respectivă pre
gătește învățătoare și nu cîntă- 
reți de operă. în meseria pe 
care ți-ai ales-o, dragă I. O., 
inima trebuie să cînte ; la voce 
se mai pot face unele reduceri. 
Pregătește-te temeinic și succes 
mult !

fizică 
(oral), 
fizică

statutară. îndeplinirea acestei 
îndatoriri în cele mai bune 
condiții poate asigura elimina
rea sau, cel puțin, limitarea 
sferei meditațiilor particulare.

— Așadar, școlii nu-i 
lipsește nimic în măsură

cimr de examene

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI
— BUCUREȘTI, B-dul Lacul Tei nr. 63. Telefon 12.39.17. 
Sectorul 2.
— Tehnologia construcțiilor de mașini — învățămîntul de zi. 

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI 
’ Nr. 1 — BUCUREȘTI, B-dul Muncii nr. 17, sector 3, Telefon 
43.51.10.
— Tehnologia construcțiilor de mașini — învățămîntul de zi 

și seral.
— Tehnici și tehnologii nucleare — învățămîntul de zi.

LICEUL INDUSTRIAL, BUCUREȘTI PENTRU CONSTRUCȚII 
DE MAȘINI Nr. 2, Str. Zborului nr. 7—9, sector 4. Telefon 
22.04.00.
— Mașini și aparate electrice — învățămîntul de zi și seral.
— Tehnici și tehnologii nucleare — învățămîntul de- zi.

LICEUL INDUSTRIAL ENERGETIC — BUCUREȘTI, Șoseaua 
Giurgiului nr. 124 bis. Telefon 41.05.17, sector 5.
— Electroenergetică — învățămîntul de zi și seraL
— Mecanoenergetică — învățămîntul de zi.

LICEUL INDUSTRIAL DE CHIMIE — BUCUREȘTI, B-dul fon 
Șulea, nr. 216. Telefon 43.35.25. Sectorul 4.
— Tehnologie chimică organică — învățămîntul de zi și «erai.
— Utilaje în industria chimică — învățămîntul de zi.
— Aparate de măsură și automatizări în industria chimică — 

învățămîntul de zi.
LICEUL INDUSTRIAL DE CONSTRU0ȚH — BUCUREȘTI, 

B-dul Leontin Sălăjan nr. 12. Telefon 22,39.02. Sectorul 4.
— Construcții civile și industriale — învățămîntul dt si 

seral.
— Instalații pentru construcții — învățămîntul de zi și seral, 

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU INDUSTRIA UȘOARA
BUCUREȘTI, Str. Bîrsei nr. 3. Telefon 43.25.30. Sectorul 4.
— Tricotaje — învățămîntul de zi.
— Confecții din textile — învățămîntul de zi.
— Finisor produse textile — învățămîntul de zi.
— Confecții din piele și înlocuitori — învftțămintul de zL

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA
— BUCUREȘTI, Str. Spătaru Preda nr. 16. Telefon 23.37.01. 
Sectorul 5.
— Chimia produselor alimentare — învățămîntul de zi.
— Industrializarea laptelui, cărnii, legumelor și fructelor —- 

învățămîntul de zi.
— Industrii alimentare extractive — învățămîntul de zi. 

LICEUL INDUSTRIAL DE CA! FERATE — BUCUREȘTI, Calea
Gîulești nr. 10. Telefon 17.18.80 ; 18.40.20/3067. Sectorul 8.
— Instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linii și tele

comunicații.
— Instalații pentru telecomunicații — învățămîntul de zi.

LICEUL INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI — BUCUREȘTI, 
Calea Griviței nr. 391. Telefon 17.61.31. Sectorul 8.
— Exploatare, întreținere și reparații auto — învățămîntul 

de zi.
— Drumuri și poduri — învățămîntul de zi.

LICEUL INDUSTRIAL DE POȘTA ȘI TELECOMUNICAȚII — 
BUCUREȘTI, Aleea Barajul Bicaz nr. 9. Telefon 04, interior 
508 sau 43.46.75.
— Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații — învft- 

țămîntul de zi.
— Instalații de telecomunicații — învățămîntul de zi.

Nu ne erijăm în sfătuitori, dar 
pagina „Profesia ta“, însoțind 
un întreg an școlar tînărul și a- 
dolescentul aflat într-un moment 
de răscruce, — terminarea unei 
școli și abordarea altui ciclu de 
învățămînt ori chiar profesia — 
nu poate fi absentă tocmai acum 
cînd se pregătesc evenimente de 
cotitură. De bună seamă că nu 
va proceda precum zicala „după 
război mulți viteji se arată" — 
adică, acum, cînd examenele și 
concursurile se apropie să atra
gem atenția cum ar fi trebuit să 
munceasă. Anul școlar s-a 
scurs, faptul este, cum se 
spune, consumat — maxi
mum o lună îi desparte pe 
elevi de marile încercări. Nici 
n-avem de gînd să amăgim pe 
cineva, să declarăm, la modul 
ipocrit : n-au rost emoțiile, fră- 
mîntările, să nu vă încerce tea
ma. Acestea sînt stări absolut 
firești pe care nici o prelegere 
nu le poate anula. Spunem 
doar : încercați sentimentele a- 
cestea, dar puneți-vă la încer
care și voința, luciditatea, echi
librați cu ele pe cele mai îna
inte amintite. Dar, mai ales, do- 
zați-vă eforturile.

Din punct de vedere al stilu
lui de lucru și de viață abordat 
în această perioadă, se departa
jează mai multe categorii. In 
fața situației în care îi pune ul
tima lună de școală — tezele, 
încheierea mediilor și, implicit, 
promovarea clasei terminale, 
pregătirea materiei de examene 
pe baza programelor apărute — 
unii — și nu puțini — au intrat 
în alertă rorțată. Elevul este su
pus unei curbe de efort brusc 
mărită de către el însuși ori de 
către părinți. Programul de 
școală, programul de învățătu
ră, foarte strîns, de acasă, sub 
control riguros, meditațiile cu 
meditatori, plus panică, plus a- 
menințarea „e greu, concurență 
mare, dacă nu reușești faci me
serie", — plus regimul din fa
milie profilat numai pe exame
nele copilului — creează acea 
psihoză de panică total nefavo
rabilă pentru a conduce pe a- 
dolescent sau tînăr spre con
cursuri dificile, dar nu înspăi- 
mîntătoare.

Există și categoria degajați- 
lor, a sigurilor pe ei, a celor 
care nu se grăbesc, n-au trecut i 
încă pragul activității școlare

în atenția elevilor aflăți 
în pragul finalizării 
unui învățămînt și a- 

bordării altuia

LICEUL INDUSTRIAL DE POLIGRAFIE — BUCUREȘTI, Str, 
Argeș nr. 7. Telefon 12.13.19. Sectorul 2.
— Poligrafie — învățămîntul de zi.
— Cinematografie — învățămîntul de ri.

LICEUL INTDUSTRTAL DE METROLOGIE — BUCUREȘTI, 
Șoseaua Vitan Bîrzești nr. 11. Telefon 23.74.59. Sectorul 5.
— Metrologie — învățămîntul de zi.

în fiecare liceu. Mai mult de
cît atît, pregătirea pentru ba
calaureat este conjugată cu pre
gătirea pentru examenul de ad
mitere în învățămîntul. supe
rior. Unele universități, cum 
sînt cele din București și Iași, 
au înființat centre speciale

obișnuite. După cum rămîne 
încă o destul de numeroasă ca
tegorie a nehotărîților care, îm
preună cu familia pendulează 
de la o profesie la alta, de la 
un tip de școadș la altul.

Consultîndu-ne cu pedagogi 
asupra unor elemente care s-ar 
putea înscrie într-un regim 
ideal de muncă și de viață al 
elevului care va fi solicitat de 
examene, am primit răspunsul.

Nu se poate abuza de 
16 ore de învățătură din 24, nu 
folosește la nimic dopajul for
țat — individual ori cu medita
tori ; nu certifică seriozitatea 
și nu anticipează reușita la un 
examen renunțarea la ora de 
plimbare, de recreere, de sport, 
la lectura în afara operelor ce
rute de programă, la film. Su
prasolicitarea de acum se răz
bună tocmai în momentul exa
menului, cînd sînt necesare re
zervele intelectuale și fizice —- 
am spune și morale —, pentru 
concentrația maximă, care să 
permită răspunsuri gîndite, sin
tetice, elaborate, posibilitatea de 
depășire a emoției. Extrema 
suprasolicitării nu este accep
tată, dar nici programul foarte 
lejer, obișnuit, ca în orice pe
rioadă a anului școlar — de 
fapt, învățătura fără program — 
abuzul de plimbare, de recree
re — pentru că e frumos afa
ră, nu pot fi considerate o solu
ție. Oricît de bine pregătit ai 
fi. pentru un examen devin o- 
bligatorii recapitularea ordona
tă, eșalonat făcută, sistematiza
rea materiei, știut fiind că exa
menele la care ne referim sînt 
de sinteză, înglobînd o cantitate 
de cunoștințe din programa mai 
multor clase de studiu.

Mai dificilă apare situația ne- 
decișilor. E greu să le spui a- 
cestora să-și facă program de 
lucru, să muncească ordonat,

să recapituleze, cîtă vreme pro
blema lor esențială continuă să 
fie opțiunea. E tîrziu acum pen
tru o opțiune gîndită, totuși nu 
e imposibil să se ia o hotărîre 
— cu ajutorul școlii, al fami
liei, — îneît timpul să fie ocu
pat în continuare nu cu între
barea „încotro", ci „cum să-mi 
folosesc timpul rămas la dispo
ziție pînă la examene". Hotărî-

- rea trebuie, deci, luată.
Cel care se află în prag 

de examen să-și găsească 
resursele de voință, îneît 
perioada care urmează să se 
constituie într-un program or
donat, echilibrat făcut și res
pectat, fără exagerări — cu ex
treme de efort ori minime de 
efort — și, important, fără pa
nică și tensiune psihică, luînd 
în seamă dificultățile, emoțiile, 
dar nu amplificîndu-le.

LUCRETIA LUSTIG

LICEUL ECONOMIC Nr. 1 — BUCUREȘTI, Calea Rahovel nr.
38. Telefon 13.21.73. Sectorul 5.
— Planificare — contabilitate — învățămîntul de zi, seral *i 

fără frecvență.
— Merceologie — învățămîntul de zi.

LICEUL ECONOMIC nr. 2 „N. KRETZULESCU" — BUCUREȘTI.
B-dul Hristo Botev nr. 17. Telefon 13.19.01. Sectorul 4.
— Planificare — contabilitate — învățămîntul de zi, seral ți 

fără frecvență.
— Merceologie — învățămîntul de zi și seral.

LICEUL ECONOMIC Nr. 3 — BUCUREȘTI, Calea Griviței ne. 2 
A. Telefon 14.42.82. Sectorul 8.
— Planificare — contabilitate — învățămîntul de zi, seral și 

fără frecvență.
— Finanțe și credit — învățămîntul de zi.

n. n.) concluzia nu poate fi alta 
în cazul elevilor lor decît că 
școala nu-și face temeinic și in
tegral datoria în această direc
ție.

— Ce ne puteți spune 
despre sistemul medita-

ultimă instanță, singura calita
te pe care putem să o recunoa
ștem acestor forme de „învăță
mînt" rămîne doar corectitudi
nea tarifelor aplicate pentru o- 
rele de predare, față de arbi- 
trariul pretențiilor meditatoru
lui de ocazie. Cît privește pe

Școala poate înlătura meditatorul de ocazie
să poată fi justificată in
tervenția meditatorului 
de ocazie. Care sînt for
mele concrete de ajuto
rare suplimentară a ele
vilor ?

— Pentru clasele finale din 
școlile generale se organizează 
în mod oficial o suplimentare a 
pregătirii în perspectiva admi
terii pentru clasa a IX-a. Li
ceenii din clasa a XH-a încheie 
trimestrul la 25 mai, urmînd să 
participe, pînă la 15 iunie, la 
pregătirea suplimentară pentru 
bacalaureat ce se va realiza prin 
lecții de sinteză și recapitulări 
programate și planificate oficial

pentru realizarea unei astfel 
de pregătiri, începînd cu trime
strul II al anului școlar în curs. 
Celelalte categorii de elevi sînt 
și ele în atenția conducerilor 
școlilor respective. Iar acolo 
unde astfel de preocupări sînt 
mai slabe, este de datoria In
spectoratelor de învățămînt să 
intervină cu mai multă fermi
tate decît au făcut-o pînă acum 
Tn general, este exclusă posibi
litatea ca un elev să aibă ne
voie de o pregătire suplimen
tară, să solicite acest lucru șco
lii și să nu i se. acorde ajutorul 
necesar. Tar da;*ă acești „me- 
«eriași" ai meditațiilor particu
lare mai există (și prosperă —

țiilor organizate prin coo
perativele de deservire ?

— Aceste unități organizează 
meditații la toate disciplinele 
de predare în învățămînt,. fo
losind profesori pensionari sau 
meditatori de diverse pregătiri 
profesionale. Avem de-a face cu 
o formă de învățămînt consti
tuită paralel cu sistemul oficial 
al rețelei școlare, care își des
fășoară activitatea complet ne
controlată sub raportul compe
tenței, metodelor didactice și 
orientării. Din acest punct de 
vedere, meditațiile prin coope
rativele de deservire nu sînt cu 
nimic indicate și justificate. în

profesorii colaboratori - ai coope
rativelor de deservire, atît timp 
cît ei sînt în afara corpului ca
drelor didactice active ale siste
mului nostru de învățămînt, 
avem toate motivele să fim scep
tici în privința competenței și 
capacității lor de a realiza pro
cesul instructiv-educativ la in
dicii corespunzători.

— Considerați că fami
lia și organizația U.T.C. 
pot avea un roi conside
rabil, alături de școală, 
în combaterea sistemului 
meditațiilor particulare?

— Răspunsul afirmativ este

subînțeles din capul locului. în 
ceea ce privește familia, avem 
de-a face cu o problemă de 
mentalitate. Sînt mulți părinți 
ai unor elevi de clase mici 
— a II-a sau a IlI-a de la une
le școli generale la care s-a in
trodus în mod experimental în
vățarea unei limbi străine — 
care se grăbesc să solicite me
ditații particulare ! în alte si
tuații, caracterul competitiv al 
admiterii amplifică goana pă
rinților după meditator, sperîn- 
du-se, în mod cu totul gratuit, 
că „dopajul" cu materiile de 
concurs într-un timp scurt poa
te constitui soluția fericită. Ni
mic mai greșit și mai dăunător! 
O legătură strînsă și viabilă în
tre școală și familie poate com
bate astfel de mentalități. Pro
fesorii diriginți și părinții tre
buie să supravegheze, în timp, 
evoluția formativă a elevilor so- - 
licitînd, atunci cînd este cazul, 
ajutorul suplimentar al școlii 
și nu al meditatorului particular 
improvizat in „profesor specia
list". Cît privește organizația 
U.T.C., aceasta, se cunoaște, are 
înscrisă, între preocupările sale

de bază, și mobilizarea elevilor 
la acțiunile organizate pentru 
sprijinirea celor rămași în urmă 
cu pregătirea. Pentru că, în 
genere, atunci cînd sînt organi 
zate consultații și meditații, 
participă mai mult elevii buni și 
nu cei slabi care ar avea, tocmai 
ei, nevoie de aceste forme de 
pregătire suplimentară. Mai 
mult decît atît, organizația 
U.T.C.' poate avea chiar iniția
tiva solicitării meditațiilor, se- 
sizînd lacunele în pregătirea 
elevilor, nivelul necorespur.zător 
al însușirii unor teme la diver
se obiecte. Dar pentru a ajun
ge aici, trebuie să avem în ve
dere cultivarea unui climat de 
disciplină care să stea la ba/-: 
relației profesor-elev — orga
nizație U.T.C. — diriginte.

Există, așadar, suficiente re
surse și pîrghii pentru ca, îna
intea unor măsuri cu caracter 
administrativ, meditațiile par
ticulare — cu întreg cortegiu) 
lor de consecințe nedorite — sâ 
fie limitate și, în ultimă instan
ță, anihilate. Esențialul rămînr 
acționarea eficientă a acestor 
resurse și pîrghii.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Regelui Iorda
niei, HUSSEIN IBN TALAL, următoarea telegramă :

PLECAREA LA PRAGA A HALI
DELEGAȚII A P.C.R.

Cu ocazia zilei naționale a Iordaniei, adresez Maiestății 
Voastre, tn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de progres poporu
lui iordanian.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui 
Națiunii Argentiniene excelenței sale, general locotenent 
ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Argentina, vă adre
sez, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de pro
gres poporului argentinian.

Tovar&șul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat tovarășului 
IOSIP BROZ TITO, Președintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Președintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 
plăcere de a vă adresa cele mai cordiale felicitări și calde 
urări de viață îndelungată, sănătate și fericire personală, de 
noi succese în activitatea dv. pusă în slujba popoarelor Iugo
slaviei prietene, cauzei socialismului, colaborării internațio
nale și păcii în lume.

Ministrul Relațiilor Externe al Republicii Chile, CLODO- 
MIRO ALMEYDA, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, secretar general al Partidului Comunist 
Român, următoarea telegramă :

în numele guvernului Republicii Chile și al meu personal, 
rog Excelența Voastră să accepte profunde mulțumiri pentru 
atenția cordială acordată în timpul vizitei mele în țara dum
neavoastră, vizită care, sînt sigur, a contribuit la întărirea le
găturilor de prietenie dintre Chile și România.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Turcia, CEVDET SUNAY, următoarea telegramă :

Am luat cunoștință cu adîncă mîhnire că o nouă catastrofă 
seismică a cuprins una din regiunile țării dumneavoastră, 
provocînd numeroase pierderi de vieți omenești și mari pa
gube materiale.

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al meu personal, vâ expri
măm, domnule președinte, profundele noastre sentimente de 
compasiune și sincere condoleanțe familiilor îndoliate.

Luni dimineața, a plecat la 
Praga delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R-, pentru a participa la 
lucrările celui de-a.1 XIV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte to
varășii Barbu Zaharescu, 
membru al C.C. al P.C.R., re
prezentant al P.C.R. la revis
ta „Probleme ale păcii și so
cialismului", Gheorghe Năstâr- 
se, membru al C.C- al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P. C. R., și 
Ion Obradovici, ambasadorul 
României la Praga.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii Mihai Gere 
și Ion Iliescu, membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Andrei Vela și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C-R., 
Alexandru Ionescu, redactor 
șef al ziarului „Scînteia", de 
activiști de partid.

Au fost de față Anton Ka- 
menicky, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. S. Ceho
slovace la București, 
membri ai Ambasadei.

★
în aceeași zi delegația 

sosit la Praga. La aeroport
venit în întîmpinare Vasil Bi- 
lak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Karel Hoff-

si

• - 
au

Au început

CRONICA U. T. C.

Lucrările Colocviului 
româno-francez 
de sociologie

întrevederea tovarășului Dan Marțian

cu Heinz Westphal
Marțian Dan, prim-se- 

cretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a 
avut luni, o întrevedere cu 
Heinz Westphal, secretar 
de stat parlamentar la Mi
nisterul Familiei, Tineretu
lui și Sănătății din R. F. a 
Germaniei, care se află în 
țara noastră.

întrevederea, la care au 
participat Vasile Nicolcio- 
iu, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tinere-

tului Comunist, Ovidiu Bă- 
dina, directorul Centrului 
de cercetări pentru proble
mele tineretului, Iuliu Fe- 
jes, președintele Biroului 
de Turism pentru tineret, 
și activiști ai C. C. al 
U.T.C., s-a desfășurat în
tr-o atmosferă 
prietenească.

A fost de față 
Von Kameke,

cordială,

dr. Klaus 
însărcinat 

eu afaceri ad-interim al 
R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

La invitația ministrului comer
țului al U.R.S.S., A. I. Struev, o 
delegație a Ministerului Comerțu
lui Interior, condusă de minis
trul Nicolae Bozdog, a plecat 
luni la amiază la Moscova.

Ministrul român va participa 
la deschiderea Expoziției inter
naționale „Tehnica modernă a 
întreprinderilor comerciale și de 
alimentație publică" — Intorg- 
mas ’71, organizată în capitala 
Uniunii Sovietice, în perioada 26 
mai —r- 9 iunie a. c.

La această manifestare inter
națională este prezentă și țara 
noastră, care, pe o suprafață de 
peste 600 mp expune utilaje co
merciale și pentru alimentația 
publică.

Mattila, care se află într-o vi
zită în țara noastră, a avut 
luni după-amiază o întrevede
re cu Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior.

în onoarea oaspetelui, mi
nistrul român al comerțului 
exterior a oferit un dejun la 
restaurantul „Pescăruș".

Ministrul comerțului exte
rior al Finlandei, Olavi J.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Consiliului 
federal de sănătate și politică 
socială din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Nikola Georgiev- 
ski, președintele Consiliului, 
luni seara Iso Njegovan, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, a oferit un cocteil în sa
loanele ambasadei.

Sub auspiciile Academiei de 
științe sociale și politice a Re
publicii Socialiste România și 
Centrului național de cerce
tare științifică al Franței, la 
București au început luni lu
crările colocviului româno- 
francez de sociologie.

Participă sociologi din cele 
două țări, cadre didactice uni
versitare, cercetători.

La deschiderea colocviului 
au luat parte reprezentanți ai 
ambasadei Franței la Bucu
rești.

In prima parte a lucrărilor, 
prof. univ. ' Miron Constanti- 
nescu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a 
relevat principalele aspecte 
ale cercetării sociologice ro
mânești contemporane, subli
niind în același timp tradițiile 
ei, stadiul actual al cercetări
lor, direcțiile lor principale de 
dezvoltare și contribuția pe 
care o aduc la cunoașterea și 
transformarea societății noas
tre socialiste. In continuare, 
prof. Henri Mendras, director 
de cercetare la C.N.R.S., a 
prezentat comunicarea „Tipo
logii ale societăților rurale ; 
analiza transformării mediu
lui rural", în care a scos în 
evidență conceptele teoretice 
și metodologia utilizată In 
studierea colectivităților ru
rale franceze. Prof. H. H. Stahl 
și conf. univ. Dragoș Valda, 
de la Universitatea București, 
au susținut apoi comunicarea: 
„Note pentru o tipologie ru
rală". Comunicările au fost 
urmate de dezbateri.

Lucrările colocviului con
tinuă.• •••••

(Urmare din pag. 1)
și dezbătută de multă vreme, 
dar fără nici un rezultat. Pro
punerile noastre, menite să-i a- 
tragă pe tineri spre minerit, 
zac la minister, fără răspuns, 
de ani de zile.

— Asigurarea cadrelor pentru 
minele Văii Jiului, afirmă to
varășul Ion Karpinetz, directo
rul cu probleme de personal la 
Centrala Cărbunelui Petroșani, 
se pune cu foarte multă acui
tate. în momentul de față ex
ploatările noastre ar mai avea 
nevoie pentru subteran de cel 
puțin o mie de muncitori ca 
să-și poată îndeplini, în bune 
condițiuni, sarcinile de plan. 
Privind în perspectivă, situația 
devine și mai îngrijorătoare : 
in marea lor majoritate sala- 
riații noștri nu mai sînt tineri ! 
La Exploatarea minieră Lupeni 
doar 25 la sută dintre mineri au 
vîrsta sub 30 de ani •— procent 
asemănător și la alte mine. Ci- 
ne-i va înlocui pe cei care vor 
ieși la pensie ?

îngrijorarea tovarășului

Doar cei forțați 
rămin cîteva 

la urmă... tot
o altă profesie, 
de împrejurări 
luni, dar pînă 
pleacă !

— Angajările _ 
fără nici un discernământ, este 
de părere Gheorghe Săcăluș, se
cretarul comitetului de partid 
de la Exploatarea minieră Vul
can, constituie un paleativ și nu 
o rezolvare definitivă a situa
ției. Singurii care se stabili
zează la locul de muncă sînt 
calificați. Dacă exploatările 
noastre ar primi nuțnai astfel 
de muncitori fluctuația s-ar re
duce considerabil.

Interlocutorii noștri au susți-

masive făcute

miner se lovește de aceleași 
obstacole.

— Mineritul, încearcă să ex
plice această situație Nicolae 
Cricovean, directorul adjunct al 
Grupului școlar minier din Pe
troșani este o meserie grea. La 
15 ani cînd intră în școală, co
pilul nu este dezvoltat suficient 
pentru a face față pretențiilor, 
în aceeași situație se află și la 
18 ani cînd termină școala. Cred 
că limita de vîrstă pînă la care 
tînărul poate intra la școala 
profesională trebuie să fie pre
lungită din considerente legate 
de specificul meseriei, altfel ne 
vom zbate într-un cerc vicios.

Cine va lucra mime
_ _______ , di

rector Jeste din nefericire, pe 
deplin justificată. Exploatările 
miniere ale Văii Jiului resimt 
în mod cronic lipsa forței de 
muncă pentru subteran, în ciuda 
angajărilor masive care se fac 
anual. Dar cîți vin, atîția și 
pleacă ! Anul trecut, spre exem
plu. totalul intrărilor a fost de 
13170 de oameni, iar al plecă
rilor de 12 204 ceea ce repre
zintă un sfert din efectivul sa- 
Jariaților. Plimbăreții, după cum 
observă Romul Furdui, șeful 
serviciului personal, sînt în pro
porție de 95 la sută tineri neca
lificați. Necunoscînd specificul 
meseriei, Ia prima, coborîre în 
subteran se înspăimîntă, iar a 
doua zi dau bir cu fugiții.

— întîlnim un fenomen foarte 
curios, ne spune, referindu-se 
la acest aspect. Dimitrie Simota, 
inginerul șef al Exploatării mi
niere Petrila. Cei care rămîn nu 
vor să se califice deși le asi
gurăm condiții optime pentru a 
deprinde meseria și implicit 
pentru a cîștiga mai bine. In
tenția lor nedeclarată este de a 
părăsi mina și de a îmbrățișa

în Valea Jiului ?
nut fără rezerve acest, punct da 
vedere declarînd că simpla ca
lificare la locul de muncă, for
mă utilizată pînă în prezent, nu 
dă rezultatele scontate. Ca și 
alte ramuri ale industriei, mi
neritul are nevoie de cadre cu 
o temeinică pregătire profesio
nală determinată de pătrunde
rea vertiginoasă a tehnicii mo
derne în abataje. Minerul a de
venit, în fapt, mecanizator mi
ner avînd sarcina să dirijeze și 
să supravegheze funcționarea 
instalațiilor mecanizate de ex
tracție, încărcare și transport 
ale cărbunelui. Un asemenea vo
lum de cunoștințe i-1 poate asi
gura doar școala profesională. 
Dar și recrutarea elevilor pen
tru învățămîntul profesional

Realitatea demonstrează că cei 
care intră formați la școală sînt 
mai stabili.

— Nu există nici o diferen
țiere în stimularea elevilor care 
îmbrățișează această profesie — 
este de părere Ariadna Cioată. 
Ei sînt, din acest punct de ve
dere, în aceeași categorie cu 
strungarii și electricienii care 
nu intră niciodată în subteran. 
Să ne mai mirăm atunci, că la 
aceste meserii concurează trei; 
patru pe un loc, iar la mineri 
nici unul ? Am propus, ca pen
tru mecanizatorii mineri să se 
conceapă uniforme 
care să-i individualizeze și 
constituie un punct de 
în plus, dar propunerea 
acceptată.

— La repartizarea în

specifice 
să 

atracție 
n-a fost

produc-

mann, membru supleant al 
Prezidiului C.C- al P.C.C., M. 
Hruskovic, secretar al C.C. al 
P.C.C., Pavel Auersperg, șeful 
secției de politică externă a 
C.C. al P.C.C.

Au fost prezenți membri ai 
ambasalei și ai Agenției Eco
nomice Române.

★

Luni la amiază, Miroslav 
Hruskovic, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a înmî- 
nat, din partea Prezidiului 
C C. al P.C. din Cehoslovacia 
„Medalia comemorativă cu 
prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia" tovarășului Dumitru 
Popescu, conducătorul dele
gației P.C.R. care participă la 
lucrările Congresului al XIV- 
lea al P.C. din Cehoslovacia, 
precum și tovarășilor Barbu 
Zahar eseu, Gheorghe Năstase 
și Ion Obradovici, membri ăi 
delegației.

în cursul după-amiezii, de
legația Partidului Comunist 
Român a depus coroane de 
flori la Mormîntul Eroului 
necunoscut, la mormîntul lui 
Klement Gottwald, precum și 
la Monumentul eroului sovie
tic de la cimitirul „Olsansky44 
din Praga.

MERIDIAN
• DIN CAUZA ploii care a 

continuat la Bruxelles, finala 
probei de dublu bărbați dintre 
perechile Ion Țiriac-Ilie Năstașe 
și Tom Okker-Marty Riessen nu 
a mai avut loc. S-a stabilit ca 
cele 
mul

două cupluri să ocupe pri- 
loc la egalitate.

• LA SOFIA s-a desfășurat 
întîlnirea internațională amicală 
de gimnastică dintre selecționa
tele de junioare ale României 
și Bulgariei. Tinerele gimnaste 
românce au obținut victoria cu 
scorul de 180.25—173,50 puncte.

La individual, pe primul loc 
s-a clasat sportiva româncă Ca
rolina Marin cu un total de 
36,70 puncte.

(Agerpres)

o PÎNĂ în prezent în Turul 
ciclist al Italiei au fost înregis
trate mai multe accidente. Doi 
dintre cei mai cunoscuti cicliști 
italieni. Balmamion și Bergamo, 
și-au fracturat claviculele din 
cauza unui cîine'care, traversînd 
în goană șoseaua, a provocat o 
busculadă. Printre alți acciden
tați mai figurează Mario 
Fontanelli și Penigaggli.

j u v e bi r i ș r) i
Au renunțat alb-negrii

să mai lupte pentru titlu ?
Bombă în clasamentul juventist : Universi

tatea Cluj, care a condus solitar numeroase 
etape, care a alternat apoi la șefie cu Petro
lul, n-a reușit duminică, acasă, decît un 1—1 
cu Dinamo Bacău și a pierdut pasul. La ora 
aceasta, „U“ se găseste tot pe locul secund, 
dar are deja un handicap de două puncte șl 
două goluri față de Petrolul, și, în plus, este 
egalată de Steaua — venită „tare“ din urmă. 
Iar programul viitor al studenților nu este de 
natură a le asigura o ușoară revenire în frun
te. Dar ce s-a întîmplat ? Să fi renunțat alb- 
negrii să mai lupte pentru titlu ? Nu, expli
cația este alta : clujenii au avut în săptămîna 
aceasta mai mulți fotbaliști în echipa Univer
sității clujene care a jucat în București fina
lele campionatelor universitare. Negru, Mihăi- 
lă, Lică, Butuza, Ardeleanu l-au secondat pe 
Anca la București și n-au regretat fiindcă au 
ieșit primii, cîștigînd titlul de campioni națio
nali universitari ai anului 1971. După cum îi 
cunoaștem, însă, studenții clujeni — chiar dacă 
au preferat universitarele, și bine au făcut — 
nu vor pregeta să-șl mai încerce șansa și la 
titlul juventist.

Jocul rezultatelor de duminică, deșd a fost 
net avantajos juventiștilor petroliști și stellști, 
nu a bulversat clasamentul. Ierarhia este ace
eași : Petrolul, „U“ Cluj, Steaua, F. C. Ba
cău, Poli Iași, Dinamo, Rapid, etc. Iar în sub
sol, Farul (1—2 acasă cu F. C. Argeș !) e tot 
în dragoste cu lanterna. Ce s-o fi întîmplînd 
cu constănțenii, care n-au mai cîștigat de la 
21 martie ? Maestre Cosmoc, nu vă aruncați 
ochii și prin grădina din care vă veți selec
ționa vlăstarele ?

N-avem însă nici timp și nici spațiu să ne 
ocupăm prea mult de clasamentul juventist 
— care, la drept vorbind, ndci nu reprezintă 
o importanță în sine, campionatul de tineret 
avînd niște meniri mai complexe și mai de 
perspectivă. Să spunem, deci, pe scurt ce mai 
țivem de spus...

...Intr-o recentă plenară a C.N.E.F.S. s-au 
auzit voci (se pare că din partea sindicate
lor) care, invocînd nevoia de economii, cereau, 
printre altele, și desființarea echipelor de tl-

Anni,

Campionatul

pentru juniori

Th. SIRIOPOL
competiția feminină, 

prima _ manșă conducedupă _____ ____ r„________
selecționata României (Elisa- 
beta Gal, Margareta Bordei, 
Vaslllca Pințea, Hdlko Zslzsik 
Rozalia Stefucz, Erica Szasz) 
cu 1 234 puncte, urmată de 
R. D. Germană — cu 1194 
puncte, Cehoslovacia — 1172 
puncte. R. F. a Germaniei — 
1 116 puncte.

european de popice

Incepînd de ieri, moderna 
arenă Dunărea din localitatea 
Galați găzduiește cea de-a 
doua ediție a Campionatului 
european de popice pentru 
juniori. La startul întrecerii 
s-au aliniat echipele R.D.G., 
R. F. a Germaniei, Ceho
slovaciei, României, la femi
nin, și echipele masculine ale 
R.D.G., R. F. a Germaniei, 
R. S. Cehoslovacia, R. S. 
România, Ungaria, Suedia șl 
Franța. Disputele de la Galați 
au fost inaugurate de repre
zentativele feminine. După 
trei schimburi extrem de dis
putate conduce reprezentativa 
tării noastre cu 1 234 p.d. rea
lizate după cum urmează : 
Ildlco Zslzsik 435 p.d., Elisa- 
beta Gali 391 p.d. și Margare
ta Bordei 408 p.d. Pe locurile 
următoare se află, după pri
ma zi de concurs, echipele 
R.D.G. (1194 p.d.), Cehoslova
ciei (1172 p.d.) șl R. F. a Ger
maniei (1116 p.d.). întrecerile 
pe echipe se vor termina

Pentatlonul atletic școlar, fază 
pe Capitală. Cea mai bună 
performanță la lungime: 
FLORIN TROCAN (Liceul 
„Mihai Viteazul") — 6,48 m.

Foto ; VIOREL RABA

ție nu se face deosebire între 
minerul prqpriu-zis și ceilalți 
meseriași, afirmă, în aceeași or
dine de idei, Dimitrie Simota. 
Un electrician absolvent al 
școlii profesionale este anga
jat cu același salariu ca 
și un miner. Singura deose
bire dintre ei este că primul lu
crează în regie, deci își primește 
în întregime salariul, iar celă
lalt în acord existînd perspec
tiva să cîștige mai puțin decît 
colegul său dacă nu-și reali
zează norma stabilită. Unde-j 
cointeresarea ? Să nu se uite că 
munca pe care o prestează mi
nerul nu poate fi comparată 
niciodată cu a electricianului.

— Un obstacol serios îl con
stituie și stagiul în producție, 
declară Ion Cherecheș secreta
rul comitetului de partid de la 
mina Petrila. La absolvire 'tînă
rul este angajat pe post de va
gonetar. Ca să ajungă miner V 
îi trebuie trei ani ! Pentru cel 
calificat la locul de muncă sta
giul este identic. Gradul lor de 
pregătire diferă foarte mult, 
de ce să nu difere și durata 
stagiului ?

Iată, succint, cîteva opinii ex
puse poate prea enumerativ, dar 
reținute de noi pentru calitatea 
de a indica o serie de cauze 
care fac ca tinerii să nu se prea 
înghesuie la școlile profesionale 
cu acest profil. Normativele în 
vigoare nu țin pasul cu modi fi; 
cările survenite în specificul și 
structura meseriei de miner, 
încurajînd o formă de calificare 
care este nu numai depășită, ci 
provoacă și mari daune, 
fluctuație exagerată, risipă de 
fonduri bănești, randament scă
zut în abataje etc. Poate nu com
plet necunoscute, unele deloc 
simple dar, oricum foarte im
portante. Ceea ce impune ca 
Ministerul Minelor. Petrolului 
și Geologiei, să revadă întreg 
sistemul de pregătire a viito
rilor mineri și să găsească so
luțiile adecvate de atragere a 
tinerilor spre această meserie. 
Sugestiile făcute de către ca
drele de conducere ale exploa
tărilor miniere din Valea Jiului 
ni se par interesante, demne de 
a fi luate în seamă.

ANUNȚ
Comisia de organizare reamintește participantilor la con

cursul : „ROMANIA IN CIRCUITUL MONDIAL ÂL VALORI
LOR MATERIALE Șl SPIRITUALE” câ buletinele de concurs 
completate cu răspunsurile la întrebări pot fi trimise pină la 
15 iunie 1971, data poștei, pe adresa Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii, București, str. Polonă nr. 19, sector I. 
Comisia de triere a buletinelor își va desfășura lucrările în 
cursul lunii iunie. Tragerea la sorți a celor 801 premii ale 
acestui concurs va avea loc în luna iulie. Ziua va fi anun
țată din timp în presa centrală și locală, precum și în nu
mărul pe iunie al revistei „Pentru Apărarea Păcii".

neret. Adică, în loc să popularizăm mult fot
balul, ca să vină plătitorii la stadion, în loc 
să atragem mai mulți membri cotizanți, în loc 
să drămuim mai cu atenție fondurile — să 
trimitem puștanii pe la casele lor. Asta în 
timp ce un club ca Chelsea are, pe lîngă cele 
două echipe mari, una de tineret și două de 
copii ! ! Să ne mai mirăm, atunci, de insuc
cesele echipelor noastre de club în competi
țiile continentale ?

...Echipa de tineret a Rapidului pleacă în 
turneu în R.F.G. Foarte bine, foarte frumos. 
Pînă acum, dacă ne amintim bine, numai dd- 
namoviștii mai reușiseră o asemenea atenție 
față de juventiști. Cu tineretul Rapidului plea
că și Codrea» — de altfel, tot tînăr și uneori 
component al juventiștilor vișinii — pentru ca 
să-și facă un nou control medical în condiții 
de efort. Succes, Codrea, și însănătoșire grab
nică !

...Fiindcă veni vorba de Rapid. Nici ca sus
ținători ai juventiștilor — pe care-1 dorim 
promovați la timp în primele formații — și 
nici ca iubitori ai fair-play-ului nu aplaudăm 
niascaraida la care asistăm în fdnalul fiecărui 
meci al rapidiștilor, cînd este introdus și 
Greavu care stă în teren 3, 5 sau 10 minute
— indiferent dacă atinge balonul sau nu — 
doar pentru a aduna o anume cifră de me
ciuri jucate în „A“, cifră cu care să întreacă 
recordul lui Pahonțu. Nu mai vorbim că inter
naționalul petrolist a realizat acel record ju- 
cînd, pînă la retragere, meciuri întregi, și nu 
mai vorbim că prestigiul lui Ilie Greavu este 
știrbit la fiecare apariție a sa. Vorbim însă 
că la Rap’d există sufioienți tineri talentați
— Cincă, Omer. Cioca, Badea — care ar pu
tea fi încercați cîteva minute (din ce în ce 
mai multe) în echipa întîia, dar nu pot de 
Greavu. Conducerea clubului Rapid ar putea 
găsi alte modalități — mai sportive și mai a- 
plaudabile — de a recompensa moral pe Grea
vu pentru îndelungatele-! șt prețloasele-l ser
vicii aduse echipei.

O. MITROI

CLUBUL SPORTIV „OLIMPIA" A ORGANIZAT
CANOTAJ TIR

Duminică pe lacul Heră
strău s-a disputat „CupaOlim- 
pia" la canotaj. Pe un timp 
excelent, concurenții (com
ponenți ai cluburilor Steaua, 
Olimpia, Metalul, C.S.S., 
C.N.U., S.S. 1 și ai echipei 
bulgare Trakia—Plovdiv), 
au participat la probele de 
schif, caiac seniori și ju
niori (fete și băieți). Din 
rîndul tinerilor participant 
remarcăm comportarea schi- 
fistelor din echipajul de 
4 4. 1 al clubului Meta
lul, R. Eoghinov, Oprea, 
Broscățeanu, Cheran + Șo- 
nerin ; a Codruței Blidaru, 
schif 1 (C.N.U.). Laurei Cor- 
daș — schif 1 tineret (Olim
pia), și la schif dublu Bobo- 
cea + Hering (Metalul). Cupa 
a fost cîștigată de canotorii 
de la Metalul, care au totali
zat 90 puncte (antrenor M. 
Grigoriță), urmat de Olimpia 
cu 82 puncte și C.S.S. — 60 
de puncte.

Poligonul Dinamo din Ca
pitală a găzduit, timp de trei 
zile, ediția jubiliară a „Cupei 
Olimpia44 la tir. Competiția 
s-a bucurat de participare 
prestigioasă, numărul concu- 
renților ridicîndu-se la peste 
170, majoritatea componenți 
ai lotului național de juniori, 
în fața panourilor de concurs 
au luat startul și Lucian 
Giușcă (I.E.F.S.), Dan Hrib 
(Olimpia), Taden Jeglinschi 
(Metalul). Geta Șerban (Nico- 
lina Iași), Aritina Bițică 
(C.P.M.B.), componenți ai lo
tului R.S.R. Dintre rezultate
le cele mai bune amintim re
cordul obținut de Constantin 
Feciorescu (Steaua), cu 553 
puncte (pistol liber), perfor
manță de talie europeană. De 
altfel proba pistol liber a fost 
cîștigată de Constantin Fecio
rescu. Pe echipe trăgătorii de 
la Dinamo, Olimpia și 
I.E.F.S. s-au situat pe prime
le locuri.

HELLO DOLLY : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,30 ; 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Feroviar (orele 9,15; 12;
15; 17,45; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamu
ra (orele 9; 12; 15; 17,30; 20).

SERATA : rulează la Central (O- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (orele 9,15; 11,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

CRONOMETRUL : rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BĂTĂLIA 
rulează 
12,15; 
9; 12,30; 16; 
le 9,30; 13;
Festival (ora 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
‘ " 11; 13,30; 16; 18.30; 21), Gră-

PAN WOLODYJOWSK1 : rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 16).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30;
20.15) , Progresul (orele 15,30;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20).

PE COMETĂ : rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45; 20,30).

18;
18;

____ DE PE NERETVA ; 
la Festival (orele 8,45; 

15,45; 19,15), Favorit (orele
* 19,30), Excelsior (ore-

16.15; 19,45), Grădina

8,30;
dina Capitol (ora 20).

O
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9: 
(orele 
(orele 
(orele 
(orele 
Doina 
(ora

FLOARE ȘI DOI GRĂDI-

i; 12,30; 16; 19,30), București 
9; 12,30; 16,30; 20), Gloria
9; 12,30; 16; 19,30), Aurora 

9; 12,30; 16). Modern
9; 12.30; 16; 19,30), Grădina 
(ora 20), Stadionul Dinamo 

20), Grădina Modem (ora 
Grădina Aurora (ora 19,45). 
FRANCISC SKORINA : ru

la înfrățirea (orele 15,30;
20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,4Ș—19,15 
în continuare). Giulești (orele 15; 
19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17.45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18.15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30),
Grădina Herăstrău (ora 20). Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Arta • —- '
15,30; .

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lumina (o- 
rele 9.15; ll,30’ 13 45: 16: 18,30;
20.45), Unirea (orele 15,30; 18), Gră
dina Unjrea (ora 20,J5).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12,15; 15,45; 19).

ADIO, GRANADA ; rulează la 
Lira (orele 15,30: 18), Grădina
Lira (ora 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAI VITEAZUL : rțilează 
Pacea forele 15,15: 19,15).

PREȚUL PUTERII : ulează 
Crîngasi (orele 15.30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează» la Floreasca (orele 15.30; 18; 
20.30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SUNETUL MUZICII : rulează !a 
Miorița (orele 9; 12.30: 16: 19.30), 
Tomls (orele 9.30; 13: 16,30), Gră
dina Torriis (ora 20,15).

(ora 20,15), 
18).

MARȚI, 25 MAI 1971

Teatrul de Operetă : SE MĂRI
TĂ FETELE — ora 19.30; Teatru] 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : PĂRINȚII TERIBILI
— ora 20; (Sala Studio) : CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ?
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
Studioul I.A.T.C. : A MURIT 
TARELKIN — ora 20: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : MIUL COEIUL
— ora 17; (Str. Academiei) : TI- 
GRIȘORUL PETRE — ora 17; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ (Calea 
Victoriei) : LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30; 
(Sala Savoy) : BIMBIRICĂ — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
ROATA MORII — ora 16; Circul 
„Globus" : ARENA PRIMĂVERII
— ora 19,30.

MARȚI, 25 MAI 1971

• 10,00—11,00 Teleșcoală. Limba 
română — clasa a XlI-a : analiză 
literară a poemului „Riga Cryp- 

Ărtâ (orele to“ și lapona Enigel de Ion Bar
bu. Prezintă lector univ. George 
Gană. Cheile privirii — film di
dactic elvețian prezentat Ia con
cursul internațional Premiul Ja
ponia 1970. Prezintă Marin Vișan, 
șef de sector Ia Institutul de ști
ințe pedagogice a 18,00 Deschi
derea emisiunii. Revista literară 
TV. • 18,30 Steaua polară — ca
binet de orientare școlară șl pro
fesională. Emisiunea răspunde la 
întrebările tinerilor care doresc 
să devină conducători auto © 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici a 19,30 Telejurnalul 
de seară. Sport o 20,10 Drumul 
lemnului — film documentar • 
20,35 Seară de teatru : „Premie
ra" de John Cromwell • 21,55 
Arte frumoase. Medalion Florica 
Cordescu • 22,10 Din înregistră
rile celui de-al IV-lea festival și 
concurg internațional de muzică 
ușoară „Cerbul de aur" : Recital 
Charles Trenet « 22,40 Film do
cumentar : „Povestea unul rîu“ 
— producție a studiourilor ar
gentiniene « 22.50 Telejurnalul 
de noapte • 23,00 închiderea e- 
mislunii.

la



ORIENTUL APROPIAT
• N. Podgornii va vizita R.A.U. <i Descope-

rirea unui

• Premierul

depozit de arme la Amman

israelian

anunțat că
președintele

La Moscova s-a 
Nikolai Podgornii, . 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va face în curînd o 
vizită neoficială de prietenie în 
Republica Arabă Unită, la invi
tația președintelui acestei țări, 
Anwar Sadat, relatează agenția 
TASS.

In zona de nord a Ammanului 
a fost descoperit duminică dimi
neață un mare depozit de arme, 
a anunțat într-un comunicat 
postul de radio iordanian.

la Copenhaga

ministrul afacerilor externe, 
Paul Hartling. Cu acest prilej, 
au fost examinate perspectivele 
unei reglementări pașnice a 
conflictului din Orientul Apro
piat.

In fotografie : poliția folosind gaze lacrimogene pentru a împrăștia^ o demonstrație a stu
denților de la Universitatea Berkeley (California) împotriva războiului din Vietnam.

Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, care a sosit la 
Copenhaga, în cadrul unui 
turneu întreprins în țările scan
dinave, a avut luni întrevederi 
cu primul ministru al Danemar
cei, Hilmar Baunsgaard, și cu

După cum anunță agenția 
M.E.N., Consiliul Poporului (A- 
dunarea Națională) al Republi
cii Arabe Unite, reunit luni în 
sesiune, a ales pe Mustafa Mu
rad și Hassan Tolba în func
țiile de vicepreședinți ai săi.

într-un discurs rostit cu a- 
ceastă ocazie, președintele Adu
nării Naționale, Hafez Badawy, 
a declarat că un „comitet con
stituțional" format din 50 de 
membri va fi instituit în vede
rea elaborării, înainte de 23 
iulie a.c., a unei constituții per
manente a țării.

DELEGAȚIA
ROMANA

IN NIGERIA
Vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Pă- 
țan, care face o vizită ofi
cială în Nigeria, în fruntea 
unei delegații guvernamenta
le, a fost primit luni de șeful 
statului și guvernului fede
ral, comandantul suprem al 
forțelor armate, generalul- 
maior Yakubu Gowon. Cu 
acest prilej, conducătorul -de
legației române a transmis 
șefului statului federal al 
Nigeriei un mesaj de prie
tenie din partea președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia,. Nicolae Ceaușescu.

în cursul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și 
cordialitate, au fost exami
nate probleme referitoare la 
relațiile româno-nigeriene.

în aceeași zi a fost semnat 
acordul de cooperare econo
mică, științifică și tehnică 
intre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Federale a- Nige
riei. Documentul prevede ex
tinderea cooperării dintre 
România și Nigeria în dome
niile petrolier, prelucrării 
lemnului, minier, geologic, 
prelucrării produselor agri
cole, textile, chimie și petro
chimie, pescuit și altele

estelhotare
Un război imoral
și nejustificat"

28 de ofiferi americani au semnat
un manifest cerind retragerea
trupelor 5. U. A. din Vietnam

Douăzeci și opt de ofi
țeri americani de la baza 
Fort Bragg au semnat 
un manifest în care cer 
retragerea tuturor solda- 
tilor americani din Viet
namul de sud pînâ 
sfîrșitul anului 1971.

la

Ei au subscris la aceasta 
dorința „de a face cunoscute sen
timentele lor în legătură cu răz
boiul imoral și nejustificat în 
care s-au împotmolit S.U.A.“. „Ne 
asociem sentimentului majorită
ții populației acestei țări care 
cere ca războiul din Vietnam să 
înceteze0 — se arată în mani
festul publicat în ziarul

în

OBSER-„FAYETTEVILLE 
VER°.

Acțiunea grupului de ofițeri a 
provocat o adînol nemulțumire 
în rîndul autorităților militare a- 
mericane. După cum transmite 
agenția Associated Press, co
mandamentul de la Fort Bragg a 
inițiat o anchetă și a cerut ca 
semnatarii să demisioneze.

19 congresmeni americani au 
cerut luni ministrului de justi
ție al S.U.A., John Mitchell, să 
ordone o anchetă federală pen
tru a stabili vinovățiile în uci
derea celor patru studenți de 
la Universitatea Kent cu prile
jul manifestațiilor împotriva 
războiului din Vietnam din anul 
trecut.

REUNIUNEA DE LA BUCUREȘTI : „ROLUL TINERETULUI ÎN PROCE 
SUL DEZVOLTĂRII SOCIALE"

fife păreri

„COMISIA PENTRU PACIFI
CUL DE SUD"

Palatul Pionierilor, oază de 
verdeață și liniște într-un Bucu
rești invadat de o căldură ne
statornică, găzduiește în conti
nuare ciclul de studiu european 
avînd drept temă fundamentală 
„Rolul tineretului 
dezvoltării sociale", 
organizată 
problemele ___  I
Națiunilor Unite de la Geneva 
în colaborare cu Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și cu Centrul de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui din România se află la capă
tul unei săptămînî de fructuoa
se dezbateri, care au evidențiat

în procesul 
Reuniunea 

de Divizia pentru 
sociale a Oficiului

dintre tineret și resursele uma
ne de muncă. Firește, proble
mele au fost analizate diferen
țiat ținînd seama de condiții 
geografice și economice, de grad 
de dezvoltare și — factor pri
mordial — de structurile social- 
politice. Pornind de Ia realita
tea faptului că principala sursă 
a mîini de lucru necesară dez
voltării este furnizată de tine
ret, s-au examinat probleme 
privind calificarea și specializa
rea tineretului, orientarea tine
retului spre diferite profesiuni, 
gradul de folosire a potențialu
lui de muncă al tineretului. Ra
portorul a amintit în acest con-

In ședința plenară s-au făcut 
unele observații pe marginea 
raportului după care dezbateri
le au continuat în grupuri de 
lucru.

O rugăm
LIESLAGER _____
națională de cercetare științifi
că a Universității catolice de la 
Louvain (Belgia) să ne împăr
tășească impresiile ei despre 
reuniunea de Ia București. Bine
voitoare, spontană, ne spune :

— Acest ciclu de studiu este 
deosebit de interesant prin sfe
ra problemelor abordate, pro
bleme care ne preocupă pe toți, 
indiferent de țara din care ve-

pe LIEVE D’O- 
de la Fundația

Aspect de la lucrările reuniunii

------  La Wellington, 
în capitala Noii 
Zeelande s-a în
trunit în sesiune 
anuală „Comi- 

^sia pentru Paci
ficul de “ 
Comisia a 
creată în 
de către guver- 

___________ nele Australiei, 
Franței, Olan

dei, Noii Zeelande, Angliei și 
Statelor Unite ca un „for 
tutelar*4, care și-a propus ca 
scop declarat „sprijinirea e- 
mancipării teritoriilor insu
lare din zona de sud a Paci
ficului". Zona respectivă cu
prinde o serie de insule, de 
mărimi foarte diferite, răs- 
pîndite pe o imensă arie ac
vatică. Este vorba de Noua 
Guinee, aflată sub adminis
trația Australiei; 'insula Niue, 
asociată geograficește insule
lor Cook, teritoriu adminis
trat de Noua Zeelajndă; insu
la Pitcairn, colonie britanică; 
Micronezia, teritoriu trecut 
sub administrația S.U.A. în 
1947; insulele Gilbert și Ellice, 
colonii britanice, insulele Fiji 
și Tonga.

Teritoriile insulare din a- 
ceastă vastă zonă încearcă, 
fiecare, să-și găsească un Ioc 
în lumea modernă. Comisia 
pentru Pacificii! de Sud nu a 
făcut, însă, nimic sau aproa
pe nimic pentru a sprijini o 
asemenea evoluție. Așa cum 
observa zilele trecute FINAN
CIAL TIMES „Comiria face 
de 20 de ani exerciții cu ela
borarea unor programe subli
me, dar care rămîn r * '_ 
compoziții utopice dacă 
are în vedere că nimeni 
se gîndește să contribuie 
bani la asemenea 
De fapt, în numele __ _____
declarat, „sprijinirea emanci
pării44, Comisia (care și-a vă
zut rîndurile diminuate 
după retragerea Olandei în 
1963), a acționat ca o frînă în 
calea mișcării mereu mai pu
ternice spre autonomie a 
populațiilor din zona Pacificu
lui de Sud. Pînă acum, doar 
două teritorii, (insulele Fiji și 
Tonga și-au dobîndit inde
pendența.

Nu întâmplător» pe ordinea 
de zi a sesiunii de la Welling
ton a Comisiei pentru Pacifi
cul de Sud figurează aborda
rea unor „programe comune 
pentru Noua Guinee". Difi
cultățile pronunțate' pe care 
le întîmpină actualmente Aus
tralia din partea mișcării de 
eliberare papua din Noua 
Guinee, mișcare care a luat 
forme violente, armate, face 
probabil necesară încercarea 
de a folosi „narcoza- unor 
promisiuni despre „programe 
de dezvoltare" sub egida Co
misiei.

Este, însă, evident că ten
dințele de autonomie și inde
pendență din teritoriile insu
lare ale Pacificului de sud — 
pe care presa occidentală le 
denumește în termenul gene
ric „arhipelagul uitat" — 
își vor face drum mereu mai 
viguros. Pentru că populațiile 
din „arhipelagul uitat" nu 
vor să rămînă obiectul domi
nației altora.

• LA ȘANTIERUL NAVAL 
„V. I. Lenin", din Gdansk, a a- 
vut loc festivitatea ridicării pavi
lionului pe vasul „Caraiman", 
șasea navă oceanică ' 
construită în Polonia 
ta românească.

_______ , a 
de pescuit 
pentru flo-

Sud“. 
fost 
1947

niște 
se 

nu 
cu 

programe", 
scopului

Ravagiile
seismului

din Turcia

CENTENARUL 
NEI DIN PARIS

COMU

• PESTE 80 000 DE PERSOA
NE au luat parte duminică la 
un marș desfășurat pe străzile 
capitalei Franței, pentru come
morarea centenarului Comunei 
din Paris La această manifes
tație de masă, organizată de 
Partidul Comunist Francez, au 
participat, de asemenea, mem
bri ai Confederației Generale a 
Muncii, Convenției instituțiilor 
republicane, Mișcării tineretu
lui comunist, Uniunii Naționale 
a Studenților din Franța, pre
cum și ai altor organizații.

VIOLENTE 
INCIDENTE RASIALE 
LA CHATTANOOGA

Mergeam pe stră
zile din Khar
tum nu atît pen
tru a descoperi 
imaginea citadi
nă ci mai ales 

pentru a încerca să pătrund 
universul plin de enigme al 
oamenilor. De obicei, în ți
nută tradițională, cu „gălă- 
bie" și turban, sau uneori 
modernă, fie arabi sau afri
cani, locuitorii Sudanului te 
înconjoară cu căldură, cu 
gesturile milenare care au 
aparența unui ritual, cu nos
talgia basmelor și legendelor 
care au înaripat fantezia a- 
titor generații. Pe malurile 
Nilului își privesc chipul in 
oglinda apelor lucitoare, mîn- 
gîiate de razele soarelui, 
gîndind cu siguranță că is
toria, ființa și existența lor, 
piinea, copacii, fructele, sînt 
indisolubil legate de Niț, ca 
de un demiurg al vieții. în
tre Khartum și Omdurman, 
Nilul Alb și Nilul Albastru 
se caută ca două ființe, se 
întîlnesc 
preună 
oferi cu 
nelor de 
lui. Un 
că de 1’apt, muzica, dansul, 
obiceiurile lor încearcă să 
exprime infinitul deșertului, 
al cerului, 
umane.

Blîndețea 
găciunea și 
asociate cu 
și spiritul 
tunci cînd au trebuit să li
chideze agresiunea, nedrep
tatea, să-și dobîndească 
dreptul Ia libertate și demni
tate. După ce a cunoscut 
timp de secole dominația 
străină, Sudanul — cea mai 
vastă țară a Africii — cu o 
suprafață de 2,5 milioane 
km p și o populație de 15 
milioane locuitori, dobîndeș- 
te independența la 1 ianua
rie 1956 ; începe o luptă tot 
atît de grea cu urmele a- 
dînci ale dominației colonia
le, care lasă o economie șu
bredă, o viață politică in
certă, dispute între cele 572 
grupe etnice și grave contra
dicții sociale. Pe fundalul a- 
cestor realități se produc e- 
venimente furtunoase carC-I 
aduc la putere, în urma li
nei lovituri de stat, pe ma
reșalul Abboud, în 1958. El 
este înlăturat în 1964 de că
tre un guvern de „uniune 
națională44, care vine la pu
tere pe terenul pregătit de 
greva politică generală. In 
cele din urmă, acest guvern 
se subordonează unor forțe 
care ignorează cerințele dez
voltării țării pe cale demo
cratică și progresistă. La 25 
mai 1969, guvernul este în
lăturat, fiind instaurat Con
siliul Comandamentului Re
voluției, în frunte cu gene
ralul Gaafar Mohamed el- 
Numeiry.

și își continuă îm- 
drumul spre a se 
generozitate milioa- 
oameni ai deșertu- 

prieten îmi spunea

al profunzimilor
și nostalgia, ru- 
ritualul au fost 
dîrzenia, curajul 
de sacrificiu a-

sprijină măsurile de națio
nalizare, proiectele de dez
voltare a industriei și' agri
culturii, de exploatare și va
lorificare a bogățiilor natu
rale. Sudanul deține 30 la 
sută din producția mondială 
de bumbac, asigură 85 Ia 
sută din consumul mondial 
de gumă arabică. în Khar
tum, Omdurman, Ouad Me- 
dani, Guneid au apărut în
treprinderi de mașini-unelte, 
de prelucrare a bumbacului, 
tutunului, fructelor, o fabri
că de ciment la Atbara, a 
rafinărie la Port Sudan, mine 
de aur, fier, mică, sare și se 
fac eforturi pentru dezvol
tarea energiei electrice, în- 
trucit, peste 80 la sută din 
populația Sudanului este lip
sită de acest izvor de lu
mină.

Tineretul sprijină proiec
tele de dezvoltare a Sudanu
lui, de întărire a autonomiei 
sale, considerînd însă că „nu 
există Nord iară Sud". în 
cabinetul său modest, minis
trul de stat pentru proble
mele Sudului, Joseph Ga- 
rang, ne primește ca pe 
niște vechi prieteni. Ni se 
oferă mai întâi sticle cu ră
coritoare care ne dau iluzia 
că potolim căldura înăbuși
toare. Ministrul Joseph Ga- 
rang, înalt, cu voce de ba
riton, preocupat și cîntărind 
cuvintele, ne înfățișează, vor
bind cînd engleză, cînd ara
bă, frămîntările Sudului,

ne

profunde în viața societății 
sudaneze. Președintele Elias 
își amintea cu plăcere de vi
zita pe care anul trecut a 
efectuat-o in țara noastră, 
de întâlnirile și discuțiile 
purtate, de frumusețea pei
sajului românesc. Printre ti
nerii sudanezi, uneori aveam 
impresia 
România, 
versația _______ __
graiul românesc. Era vorba 
de numeroși tineri ce absol
viseră studiile în țara noas
tră, care lucrau cu aceeași 
competență și pasiune în 
ministere, întreprinderi, gpi- 
tale ca și în activitatea so
cială, politică, în conducerea 
și în cadrul organizației de 
tineret. Adam, Osman, Ha- 
șîm, sînt t^oar cîteva nume 
de tineri care simțeau o vă
dită plăcere să-și aminteas
că de țara noastră, care do
vedeau că sînt buni cunos
cători ai realităților și spi
ritului românesc, ai istoriei, 
literaturii, obiceiurilor și tra
dițiilor noastre. Invitația u- 
nui sudanez în propria lo
cuință, este un semn de 
mare simpatie și prețuire, 
într-o asemenea vizită, a 
fost o mare îneîntare să 
descoperim imagini și obiecte 
din România, puse la loc de 
marc cinste. Mergînd pe u- 
nele străzi din Khartum, 
unde întâlnești o îmbinare 
de elemente urbane și pa
triarhale, te surprind ziduri-

că revenisem în 
atunci cînd con- 

se desfășura în

STATU- 
Winfield 

excep-

NILUL ISTORIE
Șl SPERANȚA

• GUVERNATORUL 
LUI TENNESSEE, 
Dunn, a ordonat starea ___ ,
țională în orașul Chattanooga, ca 
urmtfre a unor violente inciden
te rasiale soldate cu 9 răniți și 
peste 150 de arestări. Au fost de
plasate de urgență două bata
lioane ale gărzilor naționale pen
tru a preveni noi incidente. In
tr-o emisiune televizată, trei 
congresmeni de culoare au cri
ticat politica în domeniul rasial 
a Administrației.

DUPĂ RĂPIREA 
DE LA ROSARIO

• autoritățile argen- 
tiniene au declanșat duminici 
o vastă operațiune pentru prin
derea răpitorilor consulului ono
rific britanic de la Rosario, 
Stanley Sylvester. Toate căiile 
de acces spre Rosario au fost 
baricadate, luîndu-se măsuri se
vere de control, iar elicoptere 
și mașini ale forțelor de ordine 
patrulează în permanență. La 
Buenos Aires, s-a anunțat că a 
fost găsit un mesaj, împreună 
cu documentele de identitate ale 
consulului, prin care organiza
ția ilegală de guerilă, denumită 
de conducătorii ei „Armata de 
Eliberare a Poporului", își asu
mă responsabilitatea răpirii.

La șantierele navale din Ale
xandria a fost lansat la apă pri
mul cargou egiptean cu motoare 
Diesel, avînd un deplasament 
de peste 18 000 de tone. Vasul, 
care poartă denumirea de „A- 
lexandria", a fost construit cu 
ajutorul Uniunii Sovietice.

utilitatea acestui gen de întîl- 
niri, necesitatea unui schimb de 
opinii în problemele esențiale 
ale generației tinere.

Luni dimineață cei prezenți 
au ascultat raportul la tema 
„Tineretul și munca" prezentat 
de DR. FRED MAHLER, direc
tor adjunct al Centrului de cer
cetări pentru problemele tine
retului din România. Raportul 
a subliniat ca includerea pe or
dinea de zi a acestui . ciclu de 
studiu a unei teme privind lu
mea muncii vădește o manieră 
realistă și profundă de a abor
da aspectele esențiale ale vieții, 
preocupările și aspirațiile unuj 
tineret confruntat în lumea con
temporană cu o multitudine de 
probleme. Realitățile prezentu
lui ca și investigațiile efectuate 
asupra viitorului demonstrează 
că munca a fost și va continua 
să fie o dimensiune esențială a 
existenței umane. Problema nu 
este cea a eliminării muncii, ci 
a lichidării acelei forme a mun
cii care, în loc să elibereze și 
să pună în valoare forțele crea
toare ale omului, le încătușează 
și le înăbușe. Prima parte a 
expunerii s-a referit la raportul

text experiența României în 
folosirea resurselor umane, pre
ocuparea pentru pregătirea în 
perspectivă a tineretului ținînd 
seama de dezvoltarea economică 
și socială.

Problemele integrării profe
sionale a tineretului poartă am
prenta varietății condițiilor so
ciale și economice. Raportorul 
a amintit că chiar în unele țări 
cu o industrie dezvoltată ca 
R.F. a Germaniei, Franța și Ita
lia există tineri în situația de 
șomeri totali sau parțiali, că o 
parte a tinerilor este împiedica
tă să găsească slujbe potrivit 
pregătirii și aspirațiilor lor, că 
se îhregistrează fenomene nega
tive de genul discriminărilor în 
domeniul salarizării tinerilor 
etc. în partea finală a rapor
tului s-a menționat necesitatea 
acțiunii ferme în apărarea 
drepturilor tinerilor — dreptul 
la muncă, la pregătirea pro
fesională, la o retribuție echi
tabilă, la afirmarea plenară 
a personalității umane etc. 
S-a sugerat, de asemenea, ideea 
elaborării de către O.N.U. a 
unei Carte a drepturilor tine
retului.

nim sau de sistemul social 
care trăim. Sînt probleme 
angajării tineretului, ale ]

1 în 
ale 

_ _ , pre
zenței sale în societate. Bineîn
țeles, există diferențe provenite 
din condițiile specifice — socia
le și politice. La dumneavoastră, 
de pildă, comunitatea realizează 
multe lucruri pe plan socio-cul
tural, pune la dispoziția tineri
lor echipamentul necesar. Noi 
avem alte experiențe. Pentru 
noi, ca să dau un exemplu, pro
blemele tineretului muncitoresc 
au alte aspecte decît în Româ
nia. Toate acestea impun 
schimbul de opinii, cunoașterea 
reciprocă a punctelor de vedere. 

Deși autobuzul ii aștepta pe 
oaspeți, încerc să mai pun o în
trebare în legătură cu vizita 
pe care participanții la reuniune 
au făcut-o la Constanța.

— Cum v-ați simțit pe lito
ral ?

Un zimbet apare pe chipul ti
nerei belgiene :

— A fost admirabil. Am vă
zut lucruri frumoase... m-a în- 
cîntat explozia de verdeață. Și, 
uimitor, deși ne aflam în mai, 
pe plajă se găsea multă lume...

E. O-

Bilanțul provizoriu al victime
lor provocate în orașul Bingol 
de puternicul cutremur înregis
trat în Turcia se ridica luni di
mineață la 750. Peste 90 la 
din imobilele orașului au 
distruse sau grav avariate, 
mul ministru Nihat Erim, a 
tat duminică după-amiază, 
preună cu mai mulți membri ai 
cabinetului, această localitate, 
cea mai greu lovită de seism.

Pe de altă parte, știrile parve
nite din localitatea Gene, care 
are circa 6 000 de locuitori, rela
tează că aproape nici o construc
ție nu a mai rămas în picioare.

sută 
fost 
Pri- 

vizi- 
îm-

• AGENȚIA TANIUG anunț» 
că un avion „Tu-134“, aparținînd 
companiei iugoslave „Avioge- 
neks‘. s-a prăbușit pe aeroportul 
din Rieka, în timp ce ateriza. 
Avionul, în care se aflau 76 de 
călători și membrii echipajului, 
a pierdut brusc din înălțime, s-a 
lovit de pistă și a luat foc. Au 
reușit să se salveze doar patru 
membri ai echipajului și un călă
tor.

• LA VARȘOVIA A SOSIT du
minică delegația oficială chiliană 
condusă de ministrul de externe, 
Clodomiro Almeyda, informează 
agenția PAP.

• IN CADRUL OPERAȚIILOR 
DESFĂȘURATE în timpul „stării 
de urgență", instituită sîmbătă 
la Istanbul, au fost operate trei 
arestări de persoane suspectate 
de a fi implicate în răpirea și 
asasinarea consulului general al 
Israelului — a anuntat duminică 
seara Comandamentul Stării de 
Urgență. Au fost» de asemenea, 
confiscate în cursul raziilor, la 
care au, participat peste 25 000 de 
militari« importante cantități de 
arme șl muniții.

Comandamentul stării de ur
gență a anunțat că interdicțiile 
de circulație impuse sîmbătă 
seara ora 22.00 GMT, în scopul 
găsirii consulului general al Israe
lului și a răpitorilor săi. au fost 
ridicate duminică ora 15,00 (ora 
locală).

Azi, poporul suda
nez sărbătorește 
un moment im
portant din isto
ria sa, evocînd 
începutul unei 

noi etape, al unor transfor
mări revoluționare și demo
cratice. Tînăra generație din 
Sudan se află printre pro
motorii și factorii activi care 
înfăptuiesc aceste procese. 
Nu demult, am participat la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Tineretului Suda
nez, care mi-au oferit un 
impresionant tablou al preo
cupărilor, eforturilor și o- 
biectivelor tineretului suda
nez, ale organizației de ti
neret, cuprinzînd tineri între 
14—40 ani și care au înfățișat 
o organizație de tineret pu
ternică, cu o mare forță și 
influență în rîndul tinerilor. 
Congresul a fost precedat 
de o puternică demonstrație, 
la care mii de tineri, bine 
organizați, disciplinați și con- 
ștîenți de potențialul lor de 
luptă, și-au făcut cunoscute, 
cu entuziasm de tineri și 
pasiune de revoluționari, o- 
biectivele și opțiunile lor. 
In cadrul luptei duse de for
țele progresiste, de partidul 
comunist, de masele popu
lare, Uniunea Tineretului Su
danez și-a făurit deja o is
torie și bogate tradiții, orga
nizația însăși apărind în con
dițiile avîntului mișcării de 
eliberare națională. Congre
sul se desfășura într-una 
din sălile Universității. Am 
folosit prilejul pentru a cu
noaște mai bine studențimea 
sudaneză. Mi se vorbește de 
numărul facultăților, dez
voltarea învățămintului, noi
le specialități, dar nu se ig
norează rolul lor în frămîn- 
tările politice și sociale. In 
fața universității te întîmpi
nă busturile a doi tineri, 
care, cu cîțiva ani în urmă, 
au fost doborîți de gloanțe 
în timp ce organizau și în
flăcărau acțiunile de luptă 
ale studenților. Urmașii lor 
privesc cu durere, cu respect 
și admirație busturile celor 
doi tineri a căror înfățișare 
“----- j------------- inocen_

al 
în

exprimă deopotrivă 
ță. dîrzenie și speranță, 
căror simbol a pătruns 
inimi și conștiințe.

La mitinguri, în dezbateri
le Congresului, 
sale, tineretul „ ____
hotărîrea de a contribui 
dezvoltarea 
consolidarea ___ ______T__
naționale, de a lupta împo
triva uneltirilor imperialis
mului, colonialismului și 
reacțiunii. Pe plan economic,

în acțiunile 
a confirmat 

la 
Sudanului. la 

independenței

La închiderea ediției

Declarația lui Heath
Primul ministru britanic, Edward Heath, a făcut luni o declara

ție în Camera Comunelor asupra rezultatelor convorbirilor oficiale 
pe care Ie-a purtat săptămîna trecută la Paris cu președintele 
Franței. Georges Pompidou, în problema aderării Angliei la Piața 
comună.

Premierul britanic a relevat că, în timpul convorbirilor, s-a ajuns 
la un punct de vedere comun asupra „cîtorva probleme majore“, 
pe care le implică aderarea Angliei la C.E.E. Intre altele, a spus 
el, „am convenit ca statele participante la viitoarea comunitate 
lărgită să-și păstreze identitatea lor națională". Aceasta înseamnă 
— a adăugat premierul britanic — că „procesele de armonizare nu 
vor trebui să prevaleze asupra Intereselor naționale fundamentale". 
„Noi. a continuat Heath, 
tărirea cooperării într-un 
fie luate, în practică, cu 
resele naționale vitale ale 
se află în joc".

am fost de acord că menținerea și în- 
astfel de organism cer ca hotărîrile să 
unanimitate de voturi, atunci cînd inte- 
unuia sau ale mai multor state membre

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Bueureștl, Piața „Satnteli*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele te fae la oficiile poștale și difuzorll din întregrlnderi șl lnitituțil.

însemnări din Sudan
de VASILE NKOLCIOIU

contradicțiile și căutările, 
măsurile guvernului, proiec
tele și activitatea ministeru
lui.

Cea mai mare parte a ti
nerei generații își face un 
țel din a se consacra efor
turilor creatoare, care să a- 
sigure poporului sudanez o 
existență demnă și o viață 
liberă. Este impresionantă 
dezlănțuirea de energie și 
patos, hotărîrea de a făuri 
o puternică forță unită a fot 
ceea ce este revoluționar și 
progresist, de a se ridica 
împotriva forțelor reacționa
re și conservatoare, a mani
festărilor din viața politi
că, care ar putea amenința 
cuceririle democratice obți
nute prin lupte și jertfe. Ti
neretul și-a definit clar po
ziția : „In Sudan, nu există 
loc pentru forțele de dreap
ta". Președintele Tineretului 
Sudanez, Khalil Elias, calm, 
degajat, simplu, cu un per
manent zimbet optimist, cu 
aceeași claritate și siguranță 
pe care o remarcam cînd 
vorbea de la tribuna Congre
sului. îmi înfățișa o suită de 
ginduri și idei legate de ac
tivizarea politică a tineretu
lui, lărgirea și întărirea uni
tății de acțiune a forțelor 
progresiste și democratice, 
soluționarea unor probleme 
economice și sociale, ale e- 
ducației și formării profesio
nale, combaterea analfabe
tismului și subdezvoltării, 
înfăptuirea unor transformări

le înalte din fața caselor, 
care îți dau impresia de izo
lare și glacialitate. In reali
tate, aceste ziduri ascund 
mici paradisuri, ele fiind o 
manifestare de discreție și 
pudoare. Trecînd dincolo de 
ele, pătrunzi 
sanctuaruri 
ești primit 
și căldură.

în adevărate 
familiale, unde 

cu generozitate

I
ntîlnirile și dis
cuțiile cu tine
rii și tinerele 

sudaneze s-au 
transformat pre- * 
tutindeni în pu

ternice manifestări de sim
patie, care exprimau 
fapt dorința reciprocă 
cunoaștere și apropiere, 
dezvoltare a relațiilor de co
laborare și prietenie dintre 
România și Sudan. Intre 
cele două țări s-au diversi
ficat de-a lungul anilor legă
turile de cooperare, poporul 
și tineretul român nutrind 
profunde sentimente de sim
patie și solidaritate cu lupta 
poporului sudanez pentru 
dezvoltare liberă, indepen
dentă, pe calea progresului 
economic și social.

Părăsind Sudanul cu a- 
mintiri vii, plăcute, bogate, 
am aruncat încă o privire 
spre Nilul liniștit, care în 
mișcarea sa perpetuă parti
cipă de veacuri la frămân
tările, lupta și creația unui 
popor, se identifică cu tot 
ceea ce înseamnă ideal, nă
zuință și speranță.

de 
de • 
de

între 21 și 23 mai, la Ober
hausen (R.F. a Germaniei), 
a avut loc Congresul federal 
al persoanelor persecutate de 
regimul nazist.

Din partea Comitetului 
foștilor luptători antifas
ciști din România a partici
pat Constanța Crăciun.

Lucrările, care s-au desfă
șurat atît în ședințe plenare, 
cît și în comisii, au situat 
în centrul discuțiilor proble
me legate de lupta împotri
va neonazismului, revanșis- 
mului, pentru ratificarea tra
tatelor semnate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și Polonia, penfru a- 
sigurarea* păcii și democra
ției. Congresul a acordat o 
atenție deosebită problemelor 
legate de educarea tinerei 
generații în spiritul demo
crației, păcii și prieteniei 
între popoare.

Convorbirile
S. A. L. T.

Ultima ședință plenară în ca
drul celei de-a 4-a runde a con
vorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.), care se des
fășoară la Viena, va avea loc la 
28 mai, s-a anunțat oficial în ca
pitala austriacă. S-a precizat că 
va fi dat publicității un comuni
cat comun privind desfășurarea 
acestei faze a negocierilor.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII FRANCEZE, Georges Pom
pidou, a sosit luni la amiază la 
Bruxelles în cadrul unei vizite 
oficiale de trei zile.
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