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Vagon de marfă

cu o capacitate

de 260 tone

La Uzina de va
goane din Arad a 
fost terminată 
construcția celui 
mal mare vagon 
de marfă realizat 
pînă acum în 
țară. El este 
destinat trans
portării unor a- 
gregate energeti
ce, transforma
toarelor electrice 
și altor cons
trucții metalice 
grele.

Montat pe 20 
de osii, vagonul 
are o capacitate 
utilă de trans
port de maximum 
260 tone și 
este prevăzut cu 
o „uzină" elec
trică proprie pen
tru lucrări auxi
liare. In prezent, 
constructorii nou
lui tip de vagon 
de marfă execută 
ultimele
tehnologice de u- 
zină, după 
vagonul va pleca 
In prima 
cursă.

(Agerpres)
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Avind în primul rînd o utilitate materială, practică, urbanismul și arhitectura capătă — pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății — o valoare estetică deosebită, an- trenînd în acest vast proces — în afara „obiectului" propriu zis sau a „spațiului urban clădit" și cadrul natural exterior sau interior localității larea sau a rului, de artă plastică, dinamica circulației urbane, publicitatea, în ultimă ceea ce ne înconjoară.Se creează ceea ce simțim cu toții, ambianța, atmosfera 
specific urbană; se realizează acea coeziune, fără de care nu putem concepe civilizația contemporană.

— mobi- străzii interio- operele

FIECARE MINUT FRUCTIFICAT CU VALOARE MAXIMĂ PENTRU PRODUCJIE

ARGUMENTE PENTRU EXTINDEREA INIȚIATIVEI 
TINERILOR DE LA UZINELE „SEMĂNĂTOAREA"
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TIMPUL ECONOMICA
Siluete pe gheată

Foto : C. ANDREI z
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1 Finstanță tot

Inițiativa pornită de tinerii de la Uzinele „Semănătoarea" sub conducerea organizației U.T.C. are o importanță deosebită în etapa actuală de dezvoltare a industriei noastre și merită toată atenția. Ea face parte din complexul de măsuri indicat de conducerea Partidului Comunist Român privind organizarea pe baze științifice a producției și a muncii. în felul acesta devine posibil să se folosească mai bine tehnica cu care au fost înzestrate uzinele noastre, să se sporească productivitatea muncii și să se

I. Bați 
directorul Direcției de 
și salarii din Comitetul 

al Planificării

muncă 
de Statnivelu-contribuie la creșterea .lui de trai al oamenilor muncii din țara noastră.în ce constă importanța inițiativei despre care vorbim? în primul rînd, în faptul că ea 

demonstrează în mod obiectiv, folosind în acest scop o metodă științifică de cercetare — fotografierea zilei de muncă, 
— marile rezerve de creștere 
a productivității muncii care

»

pot fi mobilizate prin înlătu
rarea pierderilor de timp de 
muncă existente în cadrul 
schimbului. în al doilea rînd, această inițiativă nu se mărginește să constate numai existența unor lipsuri în folosirea timpului de mutică, ea merge 
mai departe stabilind cauzele 
acestei stări de lucruri : mani
festările de indisciplină, folo
sirea nerațională pe întreaga 
durată a programului, a timpu
lui de lucru. în al treilea rînd 
analiza cauzelor constatate a 
permis să se formuleze o serie 
de propuneri cu caracter teh
nic și organizatoric menite să 
conducă la îmbunătățirea or
ganizării producției și a mun
cii : îmbunătățirea condițiilor pentru ascuțirea cuțitelor de strung, asigurarea setului corespunzător de scule pentru fiecare absolvent de școală profesională, îmbunătățirea deservirii cu SDV-uri etc.De ce este necesar să se a- corde toată atenția acestei inițiative ? înainte de toate pentru că extinderea ei în condiții corespunzătoare poate să conducă la o mare eficiență economică. Datele rezultate din fotografierea zilei de muncă arată că la cele 25 locuri de muncă analizate se pierde aproximativ 15% din timpul de muncă în cadrul schimbului, ceea ce înseamnă în medie 1 oră și 12 minute pe schimb. Dacă am extinde re
zultatele obținute din analiza 
fotografierii zilei de muncă a- 
supra celor peste 2 000 de ti
neri care lucrează la Uzinele 
„Semănătoarea" putem trage 
ușor concluzia că timpul 
munca a aproximativ 
schimburilor corespunde 
munca a aproximativ 
muncitori tineri. _

Ținînd seama de producti
vitatea muncii care revine pe 
un muncitor în decursul unui 
an la această uzină, aceasta ar 
echivala cu pierderea unei pro
ducții anuale de peste 30 mi
lioane lei.Desigur că eliminarea lipsurilor arătate pe baza măsurilor propuse poate să ducă la obținerea unei producții echivalente peste prevederile planului. Problema analizată la Uzinele „Semănătoarea" nu are însă numai o importanță locală. Ea merită să i se acor
de o mare atenție în toate u-

(Continuare în pag. a III-a)

CADRAN

CANDIDAT A L F D PNicolae Gavrilă s-a întors de curînd de la învățătură. Și era așteptat la Cooperativa agricolă de producție „8 Mai" Săveni. Proaspătul tehnician veterinar și-a luat în primire sectorul. Muncește în zootehnie și priceperea pe care o dovedește în rezolvarea sarcinilor a lăsat să înțeleagă cooperatorilor că niciodată nu le va rămîne dator. De la început, Nicolae Gavrilă și-a adus din plin contribuția la atragerea unui mare număr de tineri spre meseria de îngrijitor de animale; se creează, astfel, aici, un colectiv închegat, statornic, de oameni pricepuți, îndrăgostiți de munca lor. în calitate de secretar al comitetului U.T.C. pe cooperativă, Nicolae Gavrilă nu a lăsat timpul să treacă fără a-i antrena pe tineri la foarte diverse activități interesante și utile, în cele peste 150 ore muncă patriotică, de pildă, tinerii din comună au plantat pomi, au sădit flori, au construit o bază sportivă simplă cu un teren de fotbal și unul de handbal.Țăranii cooperatori din Săveni sînt mulțumiți de activitatea lui Nicolae Gavrilă și, după cum tehnicianul întors de la învățătură nu a stat pe ginduri, punîndu-și îndată în practică cunoștințele. l-au propus candidat al F.D.P pentru alegerile de deputați în sfatul popular comunal, în circumscripția electorală nr. 44 din Săveni, regiunea București.Fototext : ION CUCU

A apărut în librării re
editat într-un tiraj de masă 
surprinzătorul roman al 
unui ilustru om de cultură 
român, a cărui autoritate 
s-a manifestat, în special, 
în critica literară. Despre 
Ibrăileanu, cu romanul său 
Adela, e vorba. Dar dacă 
criticul și romancierul sînt 
cunoscuți pe o largă supra
față publică, moralistul e 
bănuit de cititorul tînăr 
doar în subtila psihologie 
dovedită în roman. Meritul 
incontestabil al actualei e- 
dițli stă însă și în publica
rea pe larg a unora dintre 
maximele și cugetările sale. 
Cititorului neinițiat, lectu-

Reprezentare fidelă a gradului de civilizație și cultură a unui popor, a unui moment, activitate socială prin excelență, monumentul, strada, orașul, sînt capabile — uneori chiar mai sugestiv decît alte opere — a defini valorile unei societăți și a unei epoci.Fiecare o- raș, sau monument posed# o personalitate proprie, pe căre trebuie s-o descoperim, s-o a- preciem, s-o punem la locul cuvenit în ierarhia valorici astfel, arhitec-lor estetice. 
tura și urbanismul capătă sen
suri educative de mare ampli
tudine și eficiență in cultiva
rea , frumosului.

Pe de altă parte, sesizarea corectă, sensibilă a mediului construit, a elementelor constitutive, a corelației și a legilor ce stau la baza creației arhitecturale și urbanistice, nu pot decît să ne îmbogățească. dîndu-ne posibilitatea de a ne integra organic, conștient acestui „mediu artificial". de a participa uneori activ, direct sau indirect, la făurirea lui.Trăim astăzi o epocă de mari prefaceri, desfășurate într-un ritm nemaiîntîlnit. Ne definește un climat specific epocilor de intensă e- fervescență. Străzile lor — expresie a tului constructiv — se terizează astăzi prin viu. culoare, pulsație nuă. Contact direct cu cu năzuințele colectivității, cu formele pe care acestea le îmbracă. Fenomenul constructiv

orașe- clima- carac- ritm conti- viața.
Arh. I. SIMIONESCU

(Continuare tti pag. a Ul*a)

ANCHETA CERCETAREA
LASTRĂ ..

PEDAGOGICA
v

înfăptuirea obiectivelor de mare însemnătate pe care Con
gresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român le-a stabilit 
cu privire la perfecționarea învățămîntului de toate gradele 
din țara noastră este strîns legată nu numai de dezvoltarea 
bazei sale materiale — obiectiv ce stă permanent în 
atenția partidului și statului nostru — ci și de VALOAREA 
CONTRIBUȚIEI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN DOME 
NIUL PEDAGOGIEI LA REZOLVAREA PROBLEMELOR 
ACTUALE PE CARE LE RIDICA INSTRUIREA ȘI EDU-
CAREA TINEREI GENERAȚII.

La ancheta noastră pe această temă răspund :

1 VICTOR I. ILIESCU 
directorul Liceului „Gheorghe Lazăr"

2 CONSTANTIN MANOLESCU 
profesor la Liceul „Dimitrie Cantemir”

3 EMIL STANCU 
directorul Liceului „Matei Basarab"

4 MIHAIL RAȚIU 
profesor la Liceul „Mihai Viteazul"

1 Se simte, mai ales, ne-1 voia unor studii care să constituie un ghid al activităților educative: materiale de actualitate, bazate pe experiența cea mai bună, care să răspundă cerințelor muncii educative în școlile de toate gradele. De trei ani, de Vildă. se aplică în școli Regulamentul de funcționare editat de Ministerul Numeroși profesori valoroase fiecărui capitol. Cred că Ministerul învățămîntului ar trebui să grăbească îmbunătățirea Regulamentului pe baza experienței dobîndite în aplicarea lui. Dar aceasta nu rezolvă definitiv ajutorul pe care — date fiind răspunderile lui complexe pentru buna desfășurare a procesului de învățămînt, față de relațiile școlii cu familia, cu instituții-

învățămîntului. directori, diriginti. au făcut propuneri privind îmbogățirea

/Continuare în pag. a lll-a)

Cuptoare noi
pentru pita
bănățeană

Foto: O PLEC AN

ION TRONAC 
ADRIAN VASILESCU

- m
+ ’1

1X1li i . Tn I J? »

întreprinderea integrată de lină din Constanța

UN MORALIST
la acestora ti poate produ
ce nedumeriri. Deși avem 
o literatură cultă de dată 
mai recentă fată de alte po
poare europene, totuși, pre
ocuparea pentru observația 
morală sintetizată într-o ex
presie memorabilă, este 
evidentă în cultura noastră. 
Anton Pann e unul dintre 
aceștia. Firește, apariția lui 
e un semn al dezvoltării 
conștiinței, al auto-observă- 
rii, prin dedublare, a vieții 
lăuntrice. Folclorul nostru 
a șlefuit nenumărate zicale 
cu valoare morală care țln- 
lese tocmai resorturile vie
ții spirituale. Maxima e de 
asemenea, semnul virstei

unui popur și implicit al în
țelepciunii sale din moment 
ce realizarea ei presupune 
șl o expresie lapidară, cu 
largi rezonanțe de sugestie, 
deci o formă literară per
fectă, rod al unui îndelung 
exercițiu de mlădieie a 
limbii. Dar dacă maximele 
lui Ibrăileanu sînt astfel, 
atingătoare ale unor atribu
te etnice, cititorul neavizat 
poate fi nedumerit citind 
prin maximele acestea por
tretul interior al unui miso
gin și al unui sceptic. Dar 
oare scepticismul nu dizol
vă morala, nu deschide ușa 
amoralității ? — s-ar isca 
posibil o întrebare.

Ibrăileanu e și în iposta
za sa de cugetător, o fire 
aleasă. sensibilă, rănita 
profund de imperfecțiunile 
ori trivialiiățile vieții so
ciale în care a trăit. Maxi
mele sale sînt emanațiile 
unui lucid delicat, grav 
traumatizai de strîmba alcă
tuire socială a timpului 
său. Hiperluciditatea îl du
ce uneori la pesimism, alte
ori la scepticism, dar înal
ta sa corectitudine In ordi
nea sociabilității, 
său fond 
iubitor de 
atins. El 
maximelor 
tualist iar

înaltul 
umanist și cald 

oameni, n-a fost 
e în resorturile 
sale un intcleo 
în efectele sale

un rationalist. Raționalis
mul său ni-1 apropie. Dis
tanța dintre sistemul său 
moral ușor de realcătuit 
prin lectura cugetărilor sale 
— și morala noastră opti
mista, ține și de tempera
tura 
cred
umană și în nesecata gene
rozitate omeneasră. Dova
dă ? Ibrăileanu are în cel 
mai înalt grad respectul 
prieteniei, al femeii, al celor 
slabi și umiliți. Adică, cul
tul iubirii dintre oameni.

cugetării. Amindouă, 
în perfectibilitatea

V. ARACHELIAN

le artistice — trebuie să-J primească directorul școlii. Cercetarea pedagogică trebuie să vină în sprijinul directorului de școală — nu prin retete, nu prin indicații teoretice, ci prezentînd, generalizînd experiența cea mai înaintată. Cred că Rezultatele ar fi cu mult mai bune dacă Editura didactică și pedagogică. Revista de pedagogie, Institutul de științe pedagogice ar realiza o colaborare strînsă cu oamenii de la catedră.
O OricineA vitatea blicistică din domeniul literaturii pedagogice nu poate să nu remarce preocuparea continuă de abor-

urmărește acti- editorială și pu- țara noastră în

Gustați din plinea 
căutare șinoastră. Are 

la Timișoara, mă îndem
na zilele trecute pre
ședintele Sfatului popu
lar din comuna Recaș, 
raionul Timișoara, în- 
soțindu-și invitația cu 
un gest de apăsare a 
piinii. Vedeți ce repede 
își revine ?

Intr-adevăr, plinea loi 
este rumenă, bine cres
cută, crocantă și deli
cioasă. Plinea bănățeană, 
mare „cit roata carului 
și albă ca jimbla" se 
coace în 125 de brutării 
rurale din regiunea Ba
nat. în curind la Tere- 
gova și Gearmata etc. se 
vor deschide alte două 
brutării. Peste patru ani 
fiecare comună va avea 
o brutărie.

Dotate cu mașini de 
rulat și divizat materia 
Iul, cu malaxoare, ca 
zâne pentru dospit, cu 
cuptoare moderne, brută 
riile rurale fac deja 
concurență produsei m 
de panificație timișorene 
Sortimentele lor, 25, sa
tisfac. cele mai exigente 
gusturi.

Cină treceți prin sa 
tele bănățene gustați-le i

V. D.
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SINTEM NOI AZI
OAMENII

DE MIINE ?
Eroul Muncii Socialiste,

Iile Crăciun
președintele cooperativei 

agricole din Săveni, 
regiunea București, 

răspunde la intrebările t

KUM SEMNEZI

A SATULUI

SOCIALIST ?

IN MAREA CARTE

1. Care considerați că sînt trăsăturile 
de caracter definitorii pentrn tîn&rnl de 
azi al satului ? Ce deosebește, ca suport 
al gindirii, al preocupărilor cotidiene, 
pe tinărul satului contemporan de cel 
de acum 25 de ani ? Dar față de cel de 
acum zece ani ?

3. Ce înțelegeți prin a fi cooperator 
(sau mecanizator în S.M.T., muncitor în 
G.A.S.) ?

„Răspund cu plăcere, cu mult interes chiar, 
la ancheta organizată de ziarul „Scînteia ti
neretului". întrebările formulate își trag 
esența dintr-o necesitate, în mare măsură ele 
probează realitățile și preocupările noastre 
de fiecare zi.

Qa om in virstă, ca președinte de la înfiin
țarea unității, îi cunosc pe tinerii de la noi. 
Sînt mai mulți de cinci sute, dar îi cunosc 
bine. (Su ei mă intîlnesc oriunde m-aș duce 
— în cîmp, ori la zootehnie; cu ei mă sfă
tuiesc de multe ori, părerile lor devenind 
adesea obiective la realizarea cărora parti
cipă toți membrii cooperativei. Sînt pătrunși 
de dorința de a realiza mereu ceva deosebit. 
Gavrilă Nicolae, Maria Bărzoi, Dumitru Nis- 
tor, Dumitru Iorga, de pildă, cu cîțiva ani în 
urmă erau tineri țărani cooperatori care lu
crau în brigăzile de cîmp, conductori de ate
laje sau îngrijitori de animale în sectorul 
zootehnic. Școala, activitatea organizației 
U.T.C. îi ajutaseră să întrezărească orizonturi 
noi, voiau să învețe, să se specializeze. Și 
agricultura modernă cerea cadre bine pre
gătite. Pe aceste coordonate s-au întîlnit pa
siunile, preocupările tinerilor și nevoile o- 
biective, vitale ale cooperativei în evoluția 
ei către o agricultură modernă. Cooperativa 
i-a sprijinit în realizarea visurilor, dorințe
lor lor, iar azi ei o răsplătesc aplicînd în pro
cesul de producție cunoștințele lor — contri
buție prețioasă 
Nicolae Gavrilă 
Maria Bărzoi — 
Dumitru Nistor

Nu sînt niște 
pentru învățătură, dorința de a urma cursu
rile uneia sau chiar ale mai multor școli, 
mereu superioare, e o trăsătură dominantă a 
tînărului de azi al satului Săveni, care poate 
fi probată cu multe alte exemple. Ar fi su
ficient să mai adăugăm că peste 300, din cei 
500 de tineri din cooperativa noastră, au ab
solvit cursurile agrozootehnice de tiarnă cu 
durata de 3 ani, că 17 tineri de la noi și-au 
început acum specializarea pe băncile liceu
lui agricol.

Folosind o expresie auzită într-o adunare 
a organizației U.T.C., i-aș compara pe tinerii 
de la noi — pentru a le reliefa mai bine

la progresul unității noastre, 
e acum tehnician veterinar ; 
tehnician agronom ; la fel ca 
și Dumitru Iorga.
exemple singulare; pasiunea

u

Șl SCRIITORII LUI
Intr-o seră a stațiunii re
publicane a tinerilor na- 
turaliști din Timișoara 

la o lecție practică

UN CRITIC „MODERN

relevă în Ton Negoî-
dintr-un unghi mo- actualizarea lor este

primul dezvăluie un critic atît de

trăsăturile de caracter — cu niște ostași dis
ciplinați, activi, ingenioși, care luptă pe un 
front pașnic pentru sporirea producțiilor, 
pentru creșterea puterii economice a coope
rativei noastre. Cooperativa are nevoie de 
specialiști, tinerii vor să învețe, cooperativa 
are nevoie de meseriași, tinerii sînt atrași de 
meserii, cooperativa are nevoie de brațe de 
muncă, tinerii sînt prezenți la lucru în toate 
sectoarele.

Ce-l deosebește pe tînărul de azi de 
cel de acum 25 de ani sau de acum 10 ani ? în 
primul rînd s-a schimbat suportul gîndirii, 
altele sînt acum condițiile materiale. Acum 15 ani, de exemplu, tînărul era membru al 
unei cooperative agricole din care făceau par
te doar 28 de familii. Aveam multe greutăți, 
superioritatea agriculturii cooperatiste tre
buia dovedită. Acum tînărul cooperator este 
membru al unei unități care cuprinde tot 
satul, care realizează o producție anuală ce 
depășește 13 milioane lei, care în dezvolta
rea sa este preocupată de mecanizarea mun
cilor în zootehnie, de sporirea fertilității 
ogoarelor prin chimizare, care alocă fonduri 
uriașe pentru a aduce apele Dunării printre 
tarlale, prin locurile pe unde acum 25 de ani 
se întindeau răzoarele ce separau viețile și 
preocupările părinților.

In munca în comun, în anii care au trecut, 
s-au produs mari acumulări în conștiința oa
menilor. Fără acestea nu am fi putut ajunge la rezultatele de azi. Tînărul anului 1967 e 
conștient că de munca personală, de propria 
pregătire trebuie să-și lege toate planurile 
de viață, toate visele.

Ce înțeleg prin a fi cooperator ? în primul 
rînd un om harnic și întreprinzător, un om 
preocupat continuu de pregătirea sa profe
sională, de lărgirea orizontului de cunoștințe 
generale (în satul nostru sînt 380 de biblio
teci personale) Viitorul cooperativei apar
ține și va fi hotărit, în ultimă instanță, toc
mai de pregătirea și hărnicia tinerilor de azi, 
de mîine."

Tema acțiunilor 
istoria patriei

Menționăm cu satisfacție cîteva 
inițiative din regiunea Banat, 
menite să răspundă dorinței ti
nerilor de a cunoaște cit mai 
bine momente din istoria patriei 
și a partidului.

Sub titlul „Anul revoluționar 
1848 în orașul Lugoj", Comitetul 
orășenesc Lugoj al U.T.C., în co
laborare cu Comitetul raional 
pentru cultură și artă a invitat 
tineri la un ciclu de manifestări 
ca : întilniri cu profesori de is
torie, vizite la casa memorială 
..Eftimie Murgu", locuri istorice 
din oraș și împrejurimi. Vor 
urma vizite colective la Muzeul 
din Arad. Artiști amatori din 
oraș vor susține în încheierea 
acestor manifestări, un spectacol 
care va evoca evenimentele anu
lui revoluționar.

Intre volumele de critică ale anului 1966 foarte puține se disting net de cortegiul general. Dintre a- cestea puține este și cartea lui I. Negoițescu Scriitori moderni. Titlul său nu e o farsă ca în cazul altor volume ale căror pompoase titluri sînt în dezacord cu ceea ce urmează după foaia de titlu. Scriitori 
moderni e o expresie adecvată culegerii de cronici șl articole definind atît aria de investigație cît și poziția și mai mult, direcția pe care o susține I. Negoițescu. Dacă în mod obișnuit o culegere de cronici și articole nu realizează o „carte" decît în sens tipografic — juxtapunerea de texte ne- avînd unitate și procedeul devenind din această cauză contestabil — volumul lui I. Negoițescu reușește, deși tot o culegere, să fie o „carte" adică să comunice de la început pînă la sfîrșit cîteva idei fundamentale. Unificatoare e poziția literară a criticului, mai bine zis estetică, căci preferințele sale nu țin de arbitrar ci se organizează în jurul cîtorva autori și a unui tip de literatură, urmărit și promovat cu insistență. Conceptul de „modern" nu este însă strict delimitatoriu și epitetul a fost ales și pentru a indica receptivitatea criticului la autori de cele mai diverse proveniențe. De fapt el nu selectează în primul rînd autori ci opere sau fragmente de opere care se înscriu în orbita conceptului său de modern. Scriitorii sînt atît de diverși îneît nu pot la prima vedere să fie subsumați unei singure direcții și titlul poate să D-ară doar o opțiune, nu o realitate verificabilă în paginile cărții. Unul din motivele care incită la lectură este tocmai curiozitatea de a vedea cum a reușit criticul să constituie în „moderni" autori care erau considerați dacă nu opuși cel puțin în afara modernității. Operația nu e dintre cele mai simple șl cere din partea întreprinzătorului cîteva atuuri

fără de care săvîrșirea ei ar fi imposibilă. Ion Negoițescu a făcut parte dintr-un cerc literar sibian, devenit cunoscut, pe o anumită arie, printr-un manifest estetic ce riposta mișcării de extremă dreaptă. Cît de important e un critic pentru o revistă și o grupare literară se vede și din faptul că semnificația acestui cerc literar sibian o realizăm plenar — deși mulți din membrii fostului cerc s-au manifestat activ în publicistica ultimilor ani ! — abia după apariția acestei cărți de I. Ne- goițescu și dacă cineva va voi să știe cu adevărat pentru ce și pentru cine a militat Revista Cercului literar, și cei afiliați ei, vor găsi răspunsul aici. După cum se știe grupul s-a constituit ca sucursală a ideologiei estetice lovinesciene și prin contaminație călines- clană și urmărea promovarea unei literaturi de universală valoare, dar prin specific, scuturată de implicațiile extralite- rare către care îndemnau grupările politice ale țimpului. Faptul este extrem de interesant căci e una din puținele dăți cînd se realizează un aliaj spontan și fără incomodități între două stiluri culturale deosebite, cel al principatelor și cel transilvan. Metodicul spirit ardelean, mai întotdeauna de formație culturală germană, s-a lăsat 3edus de mobilitatea sintetică a lovinescia- nismului care înseamnă, mai mult decît o derivație nominală, un tip de cultură, acesta de extracție franceză. Expresie a acestui salutar mariaj spiritual este și scrisul lui I. Negoițescu. Interesant e însă că Ion Negoițescu nu reia studiul scriitorilor lansați de „Zburătorul" ci, în acel spirit de largă receptivitate ca- racterizant pentru critica lovi- nesciană, efectuează o critică de susținere a unor scriitori, alții decît cei lansați de maestru. Ion Negoițescu e criticul nu al unui grup local ci al unei

I

scriitori 
moderni

Pentru crescătorii 
de păsări

Ing Alexe Dorin și proiectantul Pascal Vlad lucrind la pro
totipul unei cositoare super — un nou produs ce va fi iolosit 

la tractorul de 45 C.P.

PITEȘTI (de la corespondentul nostru)120 crescători de păsări din raioanele Costești, Drăgășani, Drăgănești-Olt, Slatina, Pitești, urmează cursurile ce se țin în cadrul Casei agronomului din Pitești. Pe lîngă lecțiile de specialitate, programa prevede și lucrări practice, ce se desfășoară la Gospodăriile a- gricole de stat din Coteasca și Cuparu.
Peisaj de iarnă pe Valea Bistriței

Foto : ADRIAN VLADFoto: AGBRPRES

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

promoții scriitoricești de promovarea căreia s-a interesat, pe care a urmărit-o consecvent în tentativele ei și care nu se mărginește la cercul sibian. Perspectiva acestei critici este mai vastă. Dacă despre E. Lovinescu se putea spune că nimeni nu știe ce opinie a avut despre tradiționalii clasici ai literaturii române, Scrii
tori moderni cuprinde studii asupra cîtorva din acești „ne- cunoscuți" a căror revalorificare se face din unghiul unei sensibilități moderne.îndreptarea în rînd către poeți, în I. Negoițescu de poezie, specierară. Dintre scriitorii trecutului el se ocupă de Dimitrie 
Bolintineanu și sonurile poeziei 
moderne, Duiliu Zamflrescu, 
poet, Poezia lui Al. Mace- 
donski. In ce constă modernitatea acestor scriitori? Răspunsul paradoxal al criticului e ; în actualitatea lor. El semnalează în poezia lui D, Bolintineanu, D. Zamfirescu, Al. Ma- cedonski germenii viitoarei poezii moderne, descifrează cu alte cuvinte prezența virtuală a scrisului modern. Atitudinea e a istoricului literar care caută în creațiile anterioare fibra celor prezente. Există o constelație de scriitori în jurul căreia pivotează criticul și pe care o caută reflectată ca în niște o- glinzi în creațiile înaintașilor. Această constelație, pivot-este- tic, e compusă — aproximativ din Matei Caragiale, Ion Barbu, Bacovia, Arghezi, Pillat, A- drian Maniu, V. Voiculescu. Criticul se distinge prin vibrație la valorile sonore, analizele sale dovedind o fină receptivitate a acusticului. Studiile sale se înscriu în efortul de a tăia o cale proprie modernismului românesc, de a contribui la recunoașterea unei tradiții proprii. I. Negoițescu nu forțează istoria literară pentru a construi puncte de reper ci convinge. printr-o aplicată analiză la obiect, de justețea propunerilor sale. De pildă, el face din Duiliu Zamfirescu un poet însemnat ca punct de interferență al unor transmisii anterioare și ca sursă pentru viitoare creații ale altora. („Se întîmplă adeseori — spune criticul — ca opere literare fără valabilitatea intrinsecă să-și păstreze o extraordinară actualitate istorică : mobil de contagiuni fecunde, revoluție tehnică etc.“). Criticul e preocupat de „limitele proprii" ale literaturii române, adică de posibilitățile ei interne, care să facă inutil transportul de influențe din afară. Imaginea ideală a unei literaturi române suficientă sieși e aspirația pentru care critica exercitată de Căli- nescu, pe întreaga suprafață a literaturii române, pregătise tinerimea intelectuală și artistică a timpului său. în Ion Negoițescu putem vedea deci un purtător de ștafetă intelectuală și estetică adică acel ferment atît de necesar consolidării tradiției unei culturi. în studiul despre Hogaș accentul cel mare e pus pe includerea lui C. Hogaș într-o serie istorică și într-o familie de spirite care 1 se par știrbite fără el. Ion Negoițescu crede în eminescianismul lui C. Hogaș și probează cu citate convingătoare similitudinile. Pasiunea de a căuta surse în cuprinsul literaturii române pentru cei mai remarcabili reprezentanți ai ei e continuă. Prima parte a cărții Scriitori 
„clasici" comunică din această cauză cu cea următoare Poeți 
moderni care cuprinde tocmai constelația pivot de care vorbeam. Unul din scopuri e de a arăta că Bacovia, Maniu, Pillat, Voiculescu etc. vin nu numai dintr-un spirit european modern ci și din D. Bolintineanu, D. Zamfirescu, Al. Ma- cedonski etc. Criticul privește

aceste poezii ale trecutului din perspectiva primilor poeți citați deci dern șl fertilă.Cartea țescu și un bun analist al prozei, cu un sistem de referințe bine pus la punct, sensibil mai ales la valorile picturale ale textului întocmai lui G. Că- linescu. în afara prețioasei disocieri la C. Hogaș, remarcabilă e inteligența analizei romanului „Anna" de Duiliu Zamfirescu care se întemeiază pe teoria că în Duiliu Zamfirescu se aflau toate resursele unui proaspăt prozator modern (din nou citate convingătoare) dar că aceste disponibilități au fost frînate de un factor inhibitor care e tendința academizantă spre un „clasicism fantomatic". Excepțională e demontarea mecanismului intim în „Enigma Otiliei" văzut ca roman comic într-o cronică memorabilă prin indicarea surselor comicului șl comparația cu Caragiale. Prin „aceeași tendință de a împinge comicul Ia delir, la absurd, umorul căli— nescian se înrudește cu cel caragialesc, dar nu are sens satiric, nu vine din duhul unui revoltat ci se consumă — cel puțin în aparență — rece estetic". „De aici tot timpul lecturii, impresia de joc epic, de mecanic și nu de organic, de mașinărie perfectă, uluitoare în preciziune, imitînd viata pînă la iluzia fenomenală". Este dintre toate cea mai pertinentă interpretare a romanului și în genere a expresiei călinesciene în roman.Criticul se îndreaptă fără e- zitări spre lucrările remarca-^ bile. Dintre prozatorii mai noi este receptat ca modern Ștefan Bănulescu pentru Iarna bărba
ților printr-o analiză stilistică care determină romantismul șl realismul magic al prozei sale. I se reproșează imixtiunile expresioniste și i se caută, bineînțeles, un predecesor român care e Ion Agîrbiceanu, principalul reprezentant al realismului mitic. Vocația criticului autentic se vede în siguranța gestului de selecție și promovare și notez decizia cu care înserează alături de scriitori — certitudine tineri încă neconfigurați deplin ca scriitori 7 ori selecția și soliditatea punctelor de reper într-o sinteză intitulată Viitorul literaturii 
române, efectuată asupra unei literaturi în plină mișcare.Contribuțiile de notă diferențială ale volumului sînt, pe lîngă cele despre „clasici" cărora nu le lipsește „ambiția" interpretării noi, atît de reclamată de N. Manolescu placidității unor confrați, cele două studii despre prozatorii ardeleni I. Agîrbiceanu. Pavel Dan, ca și cel despre stilul lui Iorga unde se recuperează definitiv cu instrumente estetice avertizate teritorii ignorate sau crezute pierdute pentru literatură. Valoarea restitutivă a a- cestor studii e de prim rang cu atît mai mult cu cît criticul are obiceiul demonstrației convingătoare cu citate în utilizarea cărora are o răbdare de filolog (latură constitutivă atît de necesară unui critic).Critica, în multiplele ei funcții, își găsește în Scriitori mo
derni o reprezentare distinctă, Ion Negoițescu strălucind mai ales în critica de restituire și cea detectoare, funcția afirmativă realizîndu-se nu rareori prin celelalte două. Critica Iui I. Negoițescu e un produs fericit al posterității lovinesciene. Mulți se vor mira: nu toate paginile sînt la fel de dense! Dar am vorbit despre carte citind nu atît litera cît spiritul 
ei.

Ținuta vestimentară, se 
subordonează în toate împre
jurările bunului simț. Ignora
rea. acestei legi devine supă
rătoare pentru cei din jur. le
zează privirea, ambianța ge
nerală. lată, sînt orele 15 Pe 
porțile Uzinei „Tractorul" în
cepe să se reverse spre oraș 
un fluviu viu. Oamenii din a- 
teliere sînt acum greu de recu
noscut. Hainele de lucru au 
fost înlocuite cu ținuta de 
stradă curată. îngrijită, dese
ori elegantă. în vestiarele sec
țiilor — această uriașă garde
robă a uzinei — bine amenajate și dotate, care ocupă o supra
față importantă în spațiul în
treprinderii, nici imaculatul 
cămășii, nici dunga pantaloni
lor. nici luciul pantofilor n-au 
de suferit. După terminarea 
lucrului, locul în vestiare îl o- 
cupă halatele. salopetele, hai
nele de protecție Linia mo
dernă a întregii uzine, condi
țiile de muncă excepționale, 
obligă la o ținută corespunză
toare la sosirea și plecarea de 
la muncă, în timpul procesu
lui de producție.

Dar stridențele nu lipsesc. 
Sînt intr-adevăr rare, dar par
că cu atît mai evidentă devine 
nota discordantă pe care aces
te „excepții" o fac în mijlocul

colectivului. Ne reține aten
ția, la ieșirea din uzină, tînă
rul Costică Rusu. își trădează 
de departe repulsia față de 
frizerie și mașina de tuns. 
Moțul, care îi acoperă în în
tregime fruntea, îi conferă un 
aer de băiat „teribil". Panta
lonii îi completează ansamblul 
ținutei în mod ■ firesc : 
pătați cu ulei, găuriți de 
șifonați. Au servit opt 
drept salopetă de lucru 
teller, iar acum țin 
pantaloni de stradă. Cazul nu 
este singular. Pe Vasile Col- 
țea l-am găsit lucrînd la ma
șină, de asemenea, în pantalo
nii de stradă. „Salopeta 
mă aranjează, spune el. 
prea lungă...".

Exemplele de mai sus se 
cadrează într-o anume cate
gorie, aceea a tinerilor care 
din lipsă de respect pentru a- 
ceastă uniformă muncitoreas
că în timpul producției, evită, 
contrar normelor de tehnica 
securității, să îmbrace salo
peta la începerea lucrului. „Aspectul ține de disciplina generală a tînărului muncitor. 
spune maistrul Dumitru Bes- 
chea Pentru că de cele mai dese ori ei nu-și îmbracă salopetele din cauză că sosesc la locul de muncă cu întîrziere

M. UNGHEANU

în a- 
loc de

sînt 
șpan,

sau în ultima clipă, cînd toți tovarășii lor începuseră deja lucrul. Bineînțeles, nu mai au timpul necesar să se schimbe în ținuta de uzină. La orele 15, cînd sună sirena, ei sînt primii care aleargă spre poartă. Or, dezbrăcarea salopetei și îmbrăcarea hainelor curate de stradă, le-ar cere să-și piardă cîteva minute în baie, în vestiar".

HAINA NU-L „FACE"
c/

PE OM, DAR
ARA TA GRADUL LUI DE CIVILIZA ȚIE /

Alături de aceștia se situea
ză și tinerii O. Blebea, N. Flo
rea și încă cîțiva. Primul din
tre ei, elev în clasa a X-a la 
liceul seral, se socotește foarte 
original în ținuta sa prin uzi
nă. Salopeta lui îmbracă parcă 
nu un strungar și pe deasupra 
și elev la liceu I Prin spărtu
rile 
chii, 
luni 
lată 
Culoarea ei inițială 
poate fi ghicită.
nu respectă obligația elemen
tară de igienă ca cel puțin o 
dată la două săptămîni să-și 
spele salopetele. Preferă să le 
poarte pînă ajung intr-o for
mă greu calificabilă, deran- 
jînd prin ținuta lor ambianța

ei, ies la iveală genun- 
coatele. De foarte multe 
de zile n-a mai fost spa
niei salopeta lui Florea 

nu mai 
Mulți tineri

secțiilor, a colectivului în care 
lucrează. Haina, desigur nu-l 
face pe om, dar spune ceva 
despre el.

Ar mai putea fi date și alte 
exemple pentru a susține con
cluzia că organizația U.T.C. de 
la Uzina „Tractorul" trebuie 
să pună un accent mai mare 
pe educația estetică și igie
nică a tinerilor, pe întărirea 
disciplinei acestora și sub as
pectul modului în care se îm
bracă, al ținutei lor pe stradă și în uzină. Fără îndoială că 
discuțiile și dezbaterile pe a- 
ceastă temă în adunările ge
nerale deschise, propaganda 
individuală, folosirea comba
tivității opiniei colective îm
potriva unor asemenea aba
teri disciplinare, satirizarea 
lor în brigăzile artistice de a-

gitație, au avut eficiență. Ma
joritatea covîrșitoare a tineri
lor din uzină constituie un a- 
devărat model de comporta
ment. Aceste forme ale mun
cii educative trebuie amplifi
cate. Paralel însă, trebuie cău
tate și alte forme specifice e- 
ducării gustului pentru fru
mos și decență la tineri, a 
educării respectului pentru ți
nuta proprie, în toate împre
jurările. Măsurile inițiate pe 
plan local și care stabilesc lip
sa de acces în sălile de spec
tacol, dans etc. a netunșilor, 
nebărbieriților sau a celor ne
glijent îmbrăcați, la serile de 
dans de exemplu, cum aflăm 
la comitetul U.T.C. pe uzină 
că se procedează, pot da unele 
rezultate și pot convinge une
ori pe acești tineri de caren-

țele ținutei lor. Proasta inspi
rație a importului modei pan
talonilor „trapez", cu ținte 
ostentative și alte tinichele și 
îmbrăcarea lor cu ocazia unei 
seri de dans sau chicile tre
cute peste gulerul hainei și peste urechi, pot fi combătute 
altfel, cu și mai bune rezul
tate, prirtr-o educație dusă cu 
răbdare și intransigență cu 
fiecare asemenea caz în parte. 
Tovarășul Ilie Controloru, 
membru în comitetul U.T.C. 
pe uzină, spunea : „Mult ne dau de lucru în privința îmbrăcămintei, a ținutei în general, unii tineri de la liceul seral. Ei se socotesc a fi mai „cineva" decît ceilalți tineri și caută să se evidențieze tocmai printr-o atitudine contrarie majorității. Cadrele didac-

tice pot și trebuie în acest caz să ne ajute mai substantial în lichidarea acestui mod de comportare".
Intr-adevăr este necesar un 

asemenea ajutor. Organizația 
U.T.C. însă trebuie să-și am
plifice și diversifice propria 
activitate educativă în rîndul 
tinerilor, pentru însușirea de 
către aceștia a spiritului de 
buni gospodari ai propriului 
ban. Se cer organizate cu ei 
mai multe și mai interesante 
acțiuni în scopul dezvoltării 
dragostei și mîndriei lor pen
tru uzina în care lucrează și pe care o reprezintă oriunde 
s-ar afla.

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Brașop '
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FIȘA DE PONTAJ
REPORTERULUI

Șoșoni la Brașov, 
țigări la București

Am tncercat tn fel și 
chip să-mi micșorez 
pictorul cu cinci nu
mere, dar a fost impo
sibil. Aveam un mo
tiv foarte serios pen
tru aceasta. Nu gă
seam tn tot Bucureș- 
tiul galoși numărul 43, 
ci numai 38. Avtnd 
treabă la Brașov, am 
Intrat tn primul maga» 
sin șl, spre surprinde
rea mea, am găsit ga
loși, cu, și fără fer
moar, de toate nume
rele. Evenimentul tre
buia sărbătorit, așa că 
im cerut la primul de
bit un pachet „Sna- 
gov". Nu avem — mi 
■-a răspuns. Atunci 
..Virginia", „Litoral", 
„Jubiliar". Găsiți Ia... 
București.

Deci, șoșoni Ia Bra
șov, țigări la 1 
rești ; să vedem 
unde iau mănuși 
piele 1

Bt*u- 
de 

l de

„Cavalerul" ' 
a fost răsplătit

Ttnărul Gheorghe 
Tută din comuna Vi
dele, regiunea Bucu-

rești, a venit tn Capi
tala să facă pe „cava
lerul". Nu era nevoie 
să-i solicitat! ajutorul 
că ei se oferea de 
bună voie. Intr-o noap
te, cum nu avea nici o 
treabă, umbla pe stra
dă. A zărit o femeie 
cu o valiză In mină. 
Sosise momentul să a- 
rate cit este de politi
cos. S-a repezit Ia fe
meia cu pricina, i-a 
luat valiza șl... pe aci 
ti-e drumul. Pentru 
„politețea" sa a foii 
arestat, iar pentru ges- 

a 
?i

tul său „cavaleresc" 
primit... trei ani 
șase luni.

20 000 de iepuri, 
dintr-un „foc"

Dacă corespondentul 
nostru ar fi fost un vt- 
nător, mai mult sau 
mal puțin pasionat, am 
fi crezut că povestea 
cu 20 000 de iepuri 
dlntr-un „foc" e o 
veste vînătorească, 
i-am fi 
obraz... 
coadă I 
absolut 
anul 1966, țăranii 
peratori din

> po- 
, sau 

la 
din

1 •
In

coo- 
regiunea

spus de 
Mal taie-i 
Totul insă 
adevărat.

Brașov au 
20 000 de iepuri, 
prin valorificarea 
lora au încasat 
de 725 000 lei.

crescut 
iar 

aces- 
suma

Prima semnături
a Danielei

Daniqla Dinei din 
Pitești a împlinit ono
rabila vtrstă de ...40 
de zile. Șl, totuși, ■ 
semnat prima scrisoa
re din viata el. Iată, 
pe scurt, conținutul : 
„Te rog dragă redacție 
să transmit! mulțumiri
le mele șl ale mamei, 
tovarășei doctor Altai 
Dorina, care și-a dat 
toată silința ca noi să 
trăim să ne bucurăm 
de viață. Dorim ca, 
ș* pe viitor, toft copiii 
care se vor naște la 
maternitatea din Pitești 
să poată spune ca și 
noi : „Vă mulțumim, 
tovarășe doctor, pen
tru grija dumneavoas
tră fată de om".

Semnează Daniela, 
Paraschlva și Vaslle 
Dlnea. Deocamdată, 
pentru Daniela a sem
nat tăticul.

Evoluție la bară. (Instanta
neu din sala de sport Di

namo)

La lecfia de geografie

ACTUALITATEA
Cu prilejul aniversării Unirii

a
licee 
Foc-

In orașul Focșani 
avut loc un sim

pozion dedicat Uni
rii Principatelor care 
s-a deschis cu un 
concurs pe tema „Să 
cunoaștem Muzeul 
Unirii".

Cele două 
ale orașului
șani: „Al. I. Cuza" 
și „Unirea’ au pre
gătit programe lite
rar muzicale In cins
tea numelui pe ca- 
re-1 poartă. La Lice
ul „Unirea" progra
mul s-a intitulat sim
bolic „La hotarul 
de odinioară". Lice-

Cuza" a 
duminică 

un frumos 
intitulat

ul „AI. I. 
prezentat 
dimineața 
program
,Te slăvim. Unire" 
susținut în partea
I- a de membrii or- 
gan'zuție' de pio
nieri. La partea a
II- a a programului, 
denumită „File 
Istorie" și-au 
concursul elevii 
mari ai liceului,
spectacol au partici
pat echipele de dan
suri ale pionierilor 
;i elevilor, recitatori, 
iintre care s-a dis
tins eleva Alina

de 
dat 
mai

La

acom- 
de fanfara

Podaru din clasa a 
Vl-a, corul 
panlat
Școlii generale de
muzică și arte plas
tice.

Simpozionul „Uni
rea Principatelor" 
initial de Comitetul 
orășenesc Focșani 
al U.T.C. a tost or
ganizat cu contribu
ția profesorilor de 
Istorie Chiriac Ghi- ța de la 
I. Cuza"Dumitru, 
Muzeului

Prima expoziție 
turistică 

românească 
în străinătate 
din acest an

V ■

Liceul „Al. 
și Hutanu 
directorul 

Unirii.

ANGELA POPESCU

SPORT-SPORT
„Cupa schiorului muscelean"PITEȘTI (de la corespondentul nostru).— Duminică s-a desfășurat în comuna Rucăr concursul de schi „Cupa schiorului muscelean". Organizat din inițiativa comitetului raional U.T.C., cu sprijinul U.C.F.S. raion, concursul a avut un succes deplin. Cei 226 de concu- renți s-au întrecut în probele de coborîre și fond. Iată și rezultatele: coborîre (copii) locul I: Ion Olteanu (Rucăr), iar la fete Ana Co- 

jocaru (Dîmbovicioara); juniori — T. Olteanu (Rucăr), seniori, Gabriel 
Panaitescu (Voința Cîmpulung) ; fond (copii) Ion Lupu (Dîmbovicioara); juniori — Stelian Mitriță (Dîmbovicioara), seniori Nicolae 
Ciucă (Rucăr). „Cupa schiorului muscelean" a fost conferită aso
ciației Rucăr cu cei mai mulți participant, iar cupa pentru „Cel mai bun schior” al raionului Muscel, a revenit lui Gabriel Panaitescu de la Voința Cîmpulung. Au mai fost înmînate o cupă pentru „cele mai bune rezultate la copii (asociația din comuna Dîmbovicioara) și una pentru „cele mai bune rezultate la coborîre și fond seniori" asociației Voința Cîmpulung.Concursul la care au asistat peste 2 000 spectatori, a cunoscut animația marilor competiții și a dovedit larga popularitate a acestui sport, calitățile deosebite ale unor schiori care, dacă vor fi pregătiți și dotați cu echipament corespunzător au perspectiva obținerii unor foarte bune rezultate. Această primă întrecere constituie începutul unei tradiții pe care o dorim cît mai rodnică.

• Marele maestru interna
tional român Florin Gheorghiu 
continuă să se mențină printre 
protagoniștii turneului zonal 
de șah de ia Vrnjacka Banja.

Ciștigind partida Întreruptă 
la fostul lider al turneului 
vest-germanul Morlock, Florin 
Gheorghiu a trecut pe primul 
loc al clasamentului la egali
tate cu Matanovici, Ivkov, 
Barcza și Kostro cu cite 5,5 
puncte fiecare.

• Astăzi, pe stadionul Di
namo din Capitală se desfă
șoară un interesant cuplaj de 
fotbal. La ora 13 se vor intilni 
formațiile Dinamo Obor și 
Dinamo (rezerve), iar In conti
nuare Dinamo București va 
primi replica Lotului de juniori 
U.E.F.A. care se pregătește în 
vederea turneului U.E.F.A. din 
Turcia.

VIRTUȚILE ARHITECTURII
(Urmate din pag. I)a intrat adînc în conștiința noastră și ne integrăm acestuia, participînd activ și din ce în ce mai competent, ceput să se formeze un și o preferință pentru elegantă, firească.Inventivitatea, bunul simțul culorii și al proporțiilor armonioase, sînt trăsături dominante ale artei și arhitecturii noastre. Construim astăzi, încercînd a urmări această tradiție ce nu se desminte și care tocmai prin calitățile și vitalitatea ei este mereu tînă- ră și actuală. Continua fră- mîntare și căutare a arhitec- ților și urbaniștilor depășește cu mult stadiul unicatelor și a rectificărilor unui aliniament citadin ; activitatea lor tinde să transforme orașul în însăși esența lui, coordonînd la nivelul întregului teritoriu al tării.Se creează un sentiment estetic intim legat de elementul, detaliul sau obiectul arhitectural. de mediul urban și a cărui valoare și putere expresivă este funcție nemijlocită de caracterul acestuia, de corespondența cu manifestările și scopul urmărit. Cunoașterea mecanismului core- lator. a valorilor artistice și tectonice din trecut și de astăzi. a celor ce au creat a- ceste valori, va contribui, credem, substanțial la formarea unei atitudini estetice de masă în fata procesului de transformare a cadrului, a vieții. Presa de specialitate, cea cotidiană și periodică, radio-te- leviziunea. editurile, au făcut unele începuturi în acest sens, destul de timide încă, unele abandonate pe parcurs. Pentru formarea unei poziții conștiente în fata complexului și

A îngust liniagust.

atît de actualului fenomen constructiv — arhitectonic — urbanistic, cred că este necesară în afara procesului de informare — incontestabil bine venit — de o critică de 
arhitectură competentă și eficientă, avînd aceeași valoare și putere circulatorie ca și critica literară, muzicală, cinematografică sau teatrală. Realizările uriașe de pînă acum pot crea o solidă bază de discuții teoretice și critice, care vor crea în mod cert un climat favorabil unor dezbateri vii, instructive, folositoare întregii opinii publice șl în special tineretului.Pe de altă parte, sîntem în faza în care un tînăr cultivat, căruia i se cer orizonturi din ce în ce mai largi și cunoștințe din ce în ce mai variate, ar trebui să cunoască pe lîngă marile opere ale literaturii și plasticii, pe cele nu mai puțin importante și semnificative ale arhitecturii și urbanismului. Importanța și, de ce să nu spunem, satisfacția recunoașterii unui monument, a unui stil, a unui ansamblu, poate fi la fel de mare ca și în cazul literaturii, picturii, muzicii, sculpturii. Operînd cu elemente de impresionare abstracte, detaliul arhitectonic sau ansamblul urbanistic determină stări variate și reacții multiple : grandoare, intimitate, măreție, sobrietate, pitoresc, eleganță, fantezie, echilibru, dinamism, simplitate sau fast. Este la fel de important și interesant, în același timp, să știm că, printre mulți alții, Brunelleschi, Bramante, Michelangelo, Bernini sau Borromini au fost mari ar- hitecți ai Renașterii și Barocului, că Le Corbusier. Gro- . pius, Mies van der Rohe sau Krank Lloyd Wright sînt ma-

rile personalități creatoare ale contemporaneității și că operele lor sînt pietre de hotar în dezvoltarea arhitecturii și urbanismului mondial după cum în țara noastră arhitecți ca loan Mincu, Gr. Cerchez, Petre Antonescu, Horia Creangă sau Duiliu Marcu au constituit momente importante în evoluția arhitecturii, și în general a culturii românești.Manualele școlare existente, insistă uneori, după părerea mea, prea puțin asupra acestor aspecte, sărăcind: înțelegerea fenomenelor istorice, sociale, culturale ale popoarelor; cîteva rînduri seci nu pot împlini și sugera tineretului vastitatea și frumusețea acestor probleme. Dacă alături de unele inițiative interesante privind alte forme de educație estetică, s-ar organiza cicluri de prezentări însoțite de proiecții sau filme documentare privind problemele de arhitectură și urbanism, în școli, cluburi sau case de cultură ale tineretului, vizite mai numeroase în orașe, la unele monumente etc, competent, un pas va fi făcut. Ar fi trecemPalatul de Ansamblul clădirilor București lor vechilor monumente moldovenești cunoașterea legilor ce au stat la baza edificării acestora, amplasarea lor în cadrul clădit sau natural, urmărirea efectului creat asupra noastră și asupra celorlalte elemente constitutive, ne vor ajuta să ne înțelegem pe noi înșine și pe cei ce au trudit făurin- du-le mai complet, mai variat. mai profund, să înțelegem epoca noastră.

explicate important păcat să pe lîngă Ateneu, Palatului, din ansambluri- burguri și transilvănene, sau oltenești ;
insensibili Justiție, pietii Universității sau

cercetarea 
un ajutor mai 

munca noastră 
zi cu zi. Pen- 
activitate de e- 

nu se

i organizator, al muncă unitar;

Prima expoziție turistică 
românească din acest an 
organizată de Oficiul Na
tional de Turism In străină
tate se deschide miercuri, 
in Anglia, La Manchester, 
în cadrul Salonului interna
tional turistic. Expozifia 
prezintă publicului vizitator 
fotografii color, și alb-negru 
care Înfățișează cele mai 
importante zone și locali
tăți turistice din România. 
Numeroase obiecte de arti
zanat, vase de ceramică, 
costume populare și altele 
iac cunoscute frumusețile și 
bogăfia folclorului nostru.

In lunile următoare, ase
menea expozifii se vor mai 
deschide In centre turistice 
din Austria, Belgia, Elveția, 
Franța, Italia, Iugoslavia, 
R.D. Germană, R.F. Germa
nă, Suedia.

dare științifică a problemelor muncii de instruire și educație — cu accent mai ales pe munca de instruire. Totuși, 
n-am avut în 
științifică 
eficient în
concretă de 
tru dificila 
ducător, dirigintele 
poate bizui in momentul de 
față decît pe puține materiale 
de bază : regulamentul școlar, 
cîteva îndrumătoare și cule
geri de texte. Se simte însă 
nevoia unor programe diferen
țiate, a unor metodici pe baza 
cărora activitatea în ora de 
dirigenție să se desfășoare 
de-a lungul întregii perioade 
a școlarității, în cadrul unui 
ciclu unitar, continuu, bine 
diferențiat pe clase. Misiunea 
elaborării lor revine desigur 
cercetătorilor. De un folos e- norm ne-ar fi nouă, educatorilor, concluziile unor anchete sociologice privind modul de a gîndi al elevilor și, în general al tineretului. Cercetarea pedagogică trebuie să țintească, pe o latură a ei, către adunarea și interpretarea unul vast material de viață. N-a făcut-o însă, lăsîndu-ne să ne descurcăm singuri. Apoi, sînt necesare cercetări de amploare asupra problemelor dezvoltării gîndirii elevului, cercetări care să aibă în vedere elevul ca subiect și obiect al educației. Iar aceste cercetări nu de dragul interesului 
în sine ci concepute în vederea punerii de acord a concluziilor lor cu instrumentele e- ducației și instrucției : manualul, programa, metodica de predare ș.a.m.d.Activitatea publicistică trebuie să fie și ea mai operativă, acordînd prioritate tipăririi acelor studii care reprezintă rezultatul unor cercetări asupra unor probleme majore, și nu publicării compilărilor și rezumatelor bibliografice.

învățător — ca unui stil de i învățătorul exprimă o unitate de cerințe și exigențe intr-un moment cînd la copil nu s-au dezvoltat trăsăturile personalității. In număr de concentrat riențe care me aceste domenii ale muncii pedagogice rămîn necercetate. De pildă, nu a apărut nici un studiu în care să se precizeze rolul medicului în viața școlii. Oare acest rol se reduce la vizite medicale ? In cazul unor adolescenți evoluția nu se produce lin, ci prin salturi — ivin- du-se „tulburări de comportament", neliniște, nerăbdare, ieșiri necontrolate, delăsare. Constituirea unor colective alcătuite din medici școlari și pedagogi cu experiență, care să facă studii cu caracter me- dico-pedagogic, pe care apoi să le publice, ar oferi un îndrumar prețios directorilor de școli, diriginților, profesorilor în vederea cunoașterii și educării elevilor.Unul din principalele neajunsuri în activitatea Institutului de științe pedagogice — forul care are menirea să coordoneze întreaga muncă de cercetare pedagogică — credem, constă tocmai în faptul că foarte puțini dintre cercetători au trecut pe la catedră. Cred că ar fi util ca cercetătorii Institutului de științe pedagogice să primească ore în învățămînt.

timp ce un mare cercetători eforturile în expe- ar urma să... infir- adevăruri, multe
și-au

pentru a evita exagerarea și în folosirea metodelor moderne. De asemenea, sînt destul de firave preocupările cercetătorilor noștri în legătură cu învățămîntul programat, metodă cu certe și valoroase perspective în pedagogia contemporană.

„fetișizarea", exclusivismul

★

din cuvintul celor 
răspuns anchetei 

domenii și pro- 
după

Complex 
școlar

unLa Colibași se ridică 
complex care cuprinde o 
școală cu 16 săli de clasă, 
un mare atelier, o cantină 
cu 1 200 de locuri, cămin cu 
900 de locuri, sală de gim
nastică și alte anexe. Aici 
vor fi pregătit! muncitori 
pentru industria noastră de 
automobile.

(Agerpres)

3 Cunosc foarte mulți profesori valoroși, care obțin rezultate deosebit de frumoase în activitatea instruc- tiv-educativă, dar a căror experiență rămîne închisă în- tr-un cerc restrîns de cunos- cuți ai acestora. Asemenea oameni ar trebui antrenați în munca de cercetare.în ultimii ani au apărut la noi cîteva studii de pedagogie care au trezit un interes deosebit — mai ales în domeniul cercetărilor psiho-pedagogice. Cercetătorii filialei Cluj a Institutului de științe pedagogice au publicat articole prețioase privind psihologia procesului de învățătură. Vorbind însă în general despre cercetarea psiho-pedagogică, trebuie să spunem că este vi
zibilă tendința de a prestabili 
anumite concluzii ; se pornește 
de la idei preconcepute și se 
caută exemplificarea lor cu 
aspecte din practică. Un e- xemplu : s-a enunțat un principiu — că la clasele I—IV se vor obține rezultate mai bune în domeniul muncii educative dacă învățătorul va fi înlocuit cu profesori pentru fiecare disciplină. Practica însă a dovedit că la clasele I—IV se impune prezența unui singur

*1 Este cunoscut rolul co- ** vîrșitor pe care îl are pentru instruirea și educarea elevului colaborarea școală-fa- milie. Dar, în prezent, familia nu beneficiază de îndrumări eficiente în această direcție. Cercetarea nu oferă părinților experiență și concluzii în legătură cu problemele educației morale și formarea personalității elevului, cu organizarea studiului și a timpului liber al acestuia.Chiar în ce privește aspectul instructiv al activității didactice au rămas în afara preocupării cercetătorilor o serie de capitole importante, foarte actuale. Cercetarea recomandă folosirea metodelor moderne, a mijloacelor audiovizuale, dar nu dă și o metodică a utilizării acestora. Nu s-a făcut încă o reconsiderare critică a metodelor clasice de instruire, absolut necesară

Reținem 
care au 
o serie de 
bleme care, după părerea 
interlocutorilor, au fost omise 
sau prea puțin abordate pînă 
acum de cercetarea pedagogi
că. Astfel, se simte nevoia u- 
nor îndrumări științifice — 
concretizate în articole, studii 
și cărți de specialitate care 
să fie rezultatul analizării ex. 
perienței școlii noastre — în 
legătură cu munca de educa
ție (in primul rînd ceea ce 
(ine de activitatea diriginte
lui și a directorului, de cola
borarea dintre școală și fami
lie).

Referitor la procesul de In- 
vățămînt, se afirmă utilitatea 
unor cercetări ample pe baza 
cărora metoda de predare, 
programa, manualul să fie pu
se de acord cu concluziile im
puse de practica instrucției și 
educației. Se face totodată ob
servația că au fost încă puțin 
investigate problemele utili
zării practice a metodelor mo
derne de instruire — învăță- 
mintul programat, mijloacele 
audio-vizuale moderne.

Ca o condiție esențială a va
lorii cercetării pedagogice, a 
eficacității intervenției aces
teia in activitatea didactică 
este afirmată legătura strînsă, 
permanentă care trebuie să 
existe între cercetători și ca
tedre ; realizarea acestui de
ziderat este văzută prin con
stituirea unor colective de 
cercetare din care să facă par
te atit cercetători specializați 
cit și cadre didactice și prin 
prezența in școală a cercetă
torilor ca profesori.

Opiniile consemnate pot o- 
feri, credem, baza unui mul
tilateral schimb de păreri in 
legătură cu modalitățile prin 
care cercetarea pedagogică, 
prin concluziile sale, poate 
sprijini mai substanțial activi
tatea de educare a tinerei ge
nerații. Intervențiile altor pro
fesori, ale unor cadre didacti
ce universitare și specialiști, 
ale cercetătorilor, vor adinei și 
amplifica, fără îndoială, acea
stă utilă dezbatere.

EFICIENTA
(Urmare din pag. 1}

ECONOMICA

La Opera de Stat din Timișoara a avut loc recent premiera piesei „Insula" de Mihail Se
bastian. In fotografie: moment din spectacol

nitățile noastre industriale, în- 
trucît pierderi de timp de 
muncă datorită deficiențelor 
sau posibilităților nefolosite de 
îmbunătățire a organizării 
producției și a muncii se pot 
intilni in toate uzinele. Dacă 
ne gindim că pe ansamblul 
industriei socialiste lucrează 
peste 1 500 000 muncitori și că 
numai l’/« de creșterea supli
mentară a productivității 
muncii acestora înseamnă ob
ținerea unei producții in anul 
1967 de peste 2 miliarde lei, ne putem lesne da seama ce efect economic însemnat se poate obține prin eliminarea pierderilor de timp de lucru în cadrul schimbului, care numai în cazul analizat au reprezentat circa 15 la sută.In afară de eliminarea pierderilor de timp în cadrul schimbului este deosebit de important să se acorde importanța necesară măsurilor educative în vederea înlăturării absențelor nemotivate și întărirea pe această cale a disciplinei socialiste a muncii.Fructificarea însă a fiecărui minut cu valoare maximă pentru producție, presupune pe lîngă măsurile arătate pentru eliminarea pierderilor tim-

acor-unor

pului de muncă, și eforturi pentru ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe profesionale, pentru însușirea tehnologiei moderne și folosirea pe a- ceaslă cale cu intensitate sporită a parcului de utilaje cu care sînt înzestrate unitățile noastre industriale, ceea ce poate da, de asemenea, efecte economice însemnate.In sfîrșit, merită să se de atenție și organizăriischimburi de experiență între tinerii din diferite uzine în privința metodelor și rezultatelor folosite în cadrul aplicării inițiativei. Aceste schimburi pot fi organizate și între uzine de profil diferit. De pildă, pentru tinerii de la Uzinele „Semănătoarea* nu ar fi lipsit de interes să vadă și să studieze organizarea muncii, folosirea timpului de muncă în cadrul schimbului și modul de a munci al tinerelor muncitoare din secțiile de bază ale Fabricii de confecții și tricotaje București.
Fără îndoială că studierea și 

preluarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Semănătoarea" 
prezintă un mare interes și a- 
sigură una din premizele ne
cesare pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a eficienței 
economice a activității între
prinderilor noastre economice.

MIERCURI 25 IANUARIE18 > Pentru cel miei t A.B.G. ...In imaginii Litera „A“; 18,25 Pentru tineretul școlar : Antologie școlară : Ion Heliade Ră- dulesGU; 18,50 Publicitate;18,58 i Ora exactă ; 19 : Telejurnalul ; 19,20 : Buletinul meteorologic ; 19,23 : Din viața animalelor; 19,50 : întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a răspuns încă ; 20,30 : La șezătoare. Emisiune muzical-coregrafică — transmisiune de la Sofia ; 21 : Film artistic : Winnetou (seria a II-a); 22,35 : Telejurnalul.

CINEMATOGRAFE
RĂZBOI ȘI PACE (seria I-a) 

rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 21).

LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIM

rulează la Republica (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE

rulează Ia Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Feroviar (orele 9i 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM

rulează la Festival (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Modern (orele 
10; 12.45; 15.30; 18,15; 21).

ZORBA GRECU
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Union 
(orele 10,30; 14,30; 17,30; 20,15).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la Bucuești (orele 9; 
12,30; 16,30; 20), Bucegi (orele 
9; 12,30. 16; 19,30), Melodia 
(orele 9,15; 12,45; 16,15; 19,45), 
Rahova (orele 15,30; 19 (dumi
nică ora 10), Luceafărul (orele 
9,30; 13; 16,30; 20).

ȘAH LA REGE
rulează la Lumina (orele 9: 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 20,15).

PE
Vl-a SESIUNE
NĂRI NAȚIONALE, CĂLĂREȚII 
DE PONEY, JOCUL, ULTIMA 
TREAPTA

rulează Ia Timpuri Noi (orele
9—21 în continuare).

URMELE UNUI REPORTAJ, A A MARII ADU

GOLGOTA — cinemascop — 
rulează la Giuleștl (orele 
18; 20,30).

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 
18; 20,30).

15,30;
15,30,•

MOȘ GERILĂ

ruTeazcl la Vil an (orele

OMUL DIN RIO
rulează la Doina (orele 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). — Pro
gram pentru copil ora 9—10); 
Colentina (orele 15| 17,30; 20).

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

ACEI OAMENI MINUNAȚI 1N 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

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

(orele

18; 20,15), Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30).

serii) 
15,45;

BARBĂ ROȘIE — (ambele 
rulează la Pacea (orele 
19).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30).

MAICA IOANA A ÎNGERILOR
rulează Ia Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), 
Floreasca (orele 9,30; 12,30;
15,15; 18; 20,45), Capitol (orele 
9,30; 12; 15; 17,45; 20,30).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Dacia (orele 9; 
13,30 In continuare 16; 10,30;
21), Munca (orele 15,30; 18;
20,30).

Cadru din filmul 
Giuseppe la Varșovia

BALADA DIN HEVSURSK - cine
mascop —.

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

EL GRECO — cinemascop — 
rulează la Gloria
11,30; 13,45; 16;
Tomis (orele 9;
16; 18,15; 20,30).

MINUNATA ANGELICĂ
rulează Ia Unirea (orele 15,301 
18; 20,30).

(orele 9,15i 
18,15; 20,30), 
11,15; 13,30;

CARTEA DE LA SAN MICHELE
rulează la Arta (orele 9, 11,45. 
14,45; 17,45; 20,45), Aurora
(orele 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;

Flamura (orele 9; 12; 
20,30).

20,30), 
15; 18;

SAN.IURO
rulează 
11.15;

ia Miorița (orele 9;
13. 15,45; 18,15. 20,30),



)

• Știri însem 
nări comentarii

• Știri înseninări com 
entarii • Știri însemnări*

ZILNIC

Convorbirile franco-britanice
Primul ministru al Marii Britanii. Harold Wilson, însoțit 

de ministrul de externe, George Brown, a sosit luni seara la 
Paris in vederea începerii sondajelor pe lingă reprezentanții 
Franței în vederea aderării................Angliei Ia C.E.E.

In cadrul actualelor tra
tative, notează observatorii 
politici din Londra. Wilson ar 
dori să limiteze discuțiile cu 
de Gaulle la problemele le
gate exclusiv de Tratatul de la 
Roma și să nu se lase antre
nat intr-o examinare profundă 
a aspectelor pur politice ale 
problemei și, îndeosebi, asupra 
relațiilor sale cu S.U.A. Presa 
franceză de marți apreciază 
insă, că o asemenea încercare 
din partea reprezentanților 
britanici nu va avea succes la

Paris. In comentariul său, zia
rul ,,L’A\URORE" se întreabă : 
„Oare Wilson, venind de la 
Paris, dorește cu adevărat 
se „europenizeze" pentru

Studenții Universității Ber
keley au demonstrat luni in 
semn de protest împotriva 
demiterii președintelui aces
tei universități, Clark Kerr, 
și au anunțat că vor declara 
un boicot al cursurilor. Re
prezentanții studenților au 
hotărit să trimită un mesaj 
lui Kerr în care afirmă soli
daritatea cu poziția adoptată 
de el împotriva guvernato
rului statului California, Ro
nald Reagan.

Hotărirea de demitere a 
lui Kerr a tost luată de un 
consi/itt al „regenților" uni
versității, din care face 
parte și Reagan. Drept motiv 
s-a invocat opoziția pre
ședintelui Universității Ber
keley fată de 
burselor acordate 
lor și a bugetului

să ca 
de Gaulle să renunțe la obiec
țiile sale împotriva intrării 
Angliei in C. E. E. ?“ Tactica 
Angliei „de a forța mina 
Franței" cu sprijinul celorlalți 
cinci parteneri ai săi din ca
drul C.E.E. va avea puține 
șanse de izbindă, conchide 
ziarul. La rîndul său „LE FI
GARO" scrie că Wilson tre
buie să înțeleagă că dacă do
rește să intre în C.E.E. este 
nevoie ca guvernul britanic 
să se „elibereze de influența 
americană". „Atît timp cit Pa
risul nu va fi sigur că dorința 
Angliei de a intra în C.E.E. 
nu va fi urmată de 
practice în domeniul 
arată ziarul, discuțiile 
învîrti într-un cerc 
Pentru a evita să se 
din nou la ruptura din 1963, 
oficialitățile franceze vor as
culta cu multă atenție ceea ce 
Wilson va spune".

Franța rămâne, așadar, după 
cum se recunoaște deschis în 
comentariile presei britanice 
și vest-europene, principalul 
factor de care se va lega succe
sul unui eventual nou demers 
oficial britanic. Se pare că con
ducătorii celor două țări sînt 
dispuși să manifeste răbdare, 
înțelegere, și să caute puncte 
de contact. Este deci limpede 
că în raporturile anglo-fran- 
ceze, cel puțin deocamdată e- 
poca ușilor trîntite a trecut.

ma suri 
politic, 
se vor 
vicios, 

ajungă

în căutarea
candidatului

Situația din Nicaragua

Cu toate că pînă la viitoarele alegeri prezidențiale din S.U.A. au mai rămas aproape doi ani, partidul republican a început să se pregătească cu un oarecare optimism, întrezărind perspectiva unui succes în lupta pentru Casa Albă. Faptul nu este întîmplător. Cîștigu- rile de mandate obținute de republicani la alegerile pentru Congres care au avut loc în noiembrie, anul trecut, și sondajele întreprinse în rîndurile opiniei publice care indică scăderea permanentă a popularității președintelui Johnson, datorită. în principal, războiului dus de S.U.A. în Vietnam, i-au determinat pe liderii partidului republican să se preocupe de pe acum de desfășurarea alegerilor preliminare, a așa ziselor „primaries" din vara anului viitor
Sistemul alegerilor prelimi

nare este propriu Statelor Uni
te. In 16 state delegații alegă
torilor democrați și republicani 
se întrunesc separat pentru a 
desemna pe omul politic care 
consideră că va reprezenta cel 
mai bine interesele lor dacă 
va ajunge la Casa Albă. In 
fapt, aceste alegeri constituie

un mare sondaj de popularita
te și, de aceea, sînt urmărite cu 
cel mai mare interes de cercii 
rile politice, tn ultimii ani. 
preliminariile prezidențiale 
desfășurate în statele conside
rate drept „cheie" au influen
țat în mod considerabil alege
rea candidatului prezidențial, 
în special în ce privește par-

tidul care nu se află la putere. 
Pentru partidul de la putere 
lucrurile sînt mai simple. Aici 
există numai două alternative : 
fie că președintele își pune 
candidatura pentru un al doi
lea mandat sau, în urma unor 
consultări cu ceilalți lideri ai 
partidului, el are un cuvint 
foarte greu de spus și de cele 
mai multe ori hotărîtor, în de
semnarea succesorului său.

Primele alegeri preliminare 
ale partidului republican vor 
avea loc peste 15 luni ia New 
Hampshire. Majoritatea obser
vatorilor consideră că lupta 
pentru candidatura preziden
țială se va da intre guverna
torul statului Michigan, George 
Romney și fostul vice-preșe 
dinte al Sif.U.A., Richard Nixon. 
„Republicanilor — arată agen
ția U.P.I. — le este însă teama 
de o bătălie prea deschisă pen
tru desemnarea care ar putea 
slăbi șansele partidului. Ei își 
amintesc că numirea lui Barry 
Goldwater in 1964 a scindat 
partidul și l-au slăbit atît de 
mult incit am fost necesari doi 
ani pentru a-1 transforma din 
nou într-o organizație politică 
activă". De aceea, de pe acum 
au Ioc numeroase manevre de 
culise pentru desemnarea unui 
„fiu favorit" care să fie opus 
încercărilor liderilor politici 
din statul in care au loc alege
rile de a impune înscrierea pe 
listă a unei personalități loca
le. In majoritatea cazurilor a- 
ceste încercări nu au avut suc
ces și tactica „fiului favorit" 
a dovedit că reușește aproape 
întotdeauna.

Nixon care a pierdut în 1960 
lupta electorală pentru postul 
de președinte al S. U. A. și în 
1962 a ieșit înfrint în alegerile 
pentru postul de guvernator al 
statului California, este spriji
nit în special de aripa conser
vatoare a partidului republi
can. La rîndul lui. guvernato
rul Romney, considerat ca a- 
vînd o tendință mai liberală, 
va trebui, după cum se apre
ciază, să depună eforturi sus
ținute pentru a obține un vot 
substanțial, în special tn state
le „cheie" unde vor avea Ioc 
alegerile preliminare. In cazul 
în care nici unul dintre ci nu 
va reuși să obțină majorita
tea necesară, și nu se va putea 
ajunge ia un compromis, a- 
trnei se consideră că vor fi 
aduse pe tapet alte două per
sonalități republicane. — gu
vernatorul statului California, 
actorul de cinema Ronald Rea
gan și guvernatorul statului 
Illinois, Charles Percy. Cei doi 
sint însă serios handicapați de 
faptul că sînt prea puțin cu- 
noscuți, ca oameni politici, in 
Statele Unite. Oricum, partidul 
republican se află în eferves
cență. Liderii săi văd cum din 
zi în zi sporesc șansele unei 
victorii în alegerile preziden
țiale din 1968. Iar acest lucru, 
după cum subliniază majorita
tea observatorilor, se datoreș- 
te. în primul rînd, eșecurilor 
politicii interne și externe pro
movată de președintele John
son și de partidul democrat.

P. NICOARĂ

jnsemnârt din R. D. Germană
R. P. D. COREEANĂ. — In fața căminului pentru tinerii 

muncitori de la Uzina siderurgică din Hwanghai
Ultimele știri sosite din Nicaragua anunță că autoritățile au reușit să restabilească controlul, după incidentele din capitală care au avut loc între partizanii candidatului de opoziție la viitoarele alegeri prezidențiale, proiectate pentru 5 februarie a.c., și armată, în cartierele unde, timp de două zile, s-au

stradă, armata a impus „un control sever". Un comunicat oficial anunță că în cursul incidentelor, trei militari din garda prezidențială au fost uciși, iar alți 30 de soldați au fost răniți. Se ignoră numărul victimelor din rîndul populației civile, care după unele agenții ar putea fi de ordinul suteior.
.ik

După ce președintele Fret

cum se știe, Frei nu

reducerea 
student i- 
universi-

Chile" de refuzul Se- 
de a aproba această

In același timp, a fost dat 
publicității mesajul șefului 
statului chilian adresat pre
ședintelui Statelor Unite în 
care este refuzată invitația.

dat lupte de

ParculU.R.S.S. Imagine industri
ală din regiunea Zaporojie

al Uni- 
scandind

a încercat

așezat pes-au
După cum anunță 

Associated Press,

Frei a renunțat 
la vuita

„pentru moment' 
in S. II. I

►Panglica de beton a autostrăzii s-a ramificat de nenumărate ori pînă cînd pe placa indicatoare am citit că ajunsesem la punctul terminus al unei etape din călătoria noastră prin R. D. Germană — Leipzig.
Mii de studenți 

versității Victoria, 
lozinci împotriva războiului 
din Vietnam și a prezentei 
generalului Ky pe pămintul 
tării lor, l-au primit pe 
acesta mărfi la aeroportul 
din Wellington — capitala 
Noii Zeelande. Ky a sosit 
aici pentru a cere guvernu
lui neo-zeelandez să-și spo
rească participarea la agre
siunea din Vietnam.

Cind politia
să-i împrăștie pe student!, 
aceștia 
pavaj, 
agenția
politia a fost nevoită să fo
losească forfa pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți.

Un comunicat al Mi
nisterului de Externe 
din Chile, publicat luni 
seara, arată că preșe
dintele Eduardo Frei a 
renunțat, „pentru mo
ment". să întreprindă 

vizita preconizată în Sta
tele Unite, Ia invitația 
președintelui Johnson.

a 
mulțumit pentru invitație, co
municatul afirmă că guvernul 
chilian „va pune în mișcare 
toate mijloacele de care dis
pune pentru a repara prejudi
ciul fără precedent cauzat Re
publicii 
natului 
vizită.

După 
a primit aprobarea Senatului 
pentru a întreprinde călătoria 
în Statele Unite, ceea ce a dus 
la declanșarea unui conflict 
politic.

din Coimbra

des- 
Si a 
des 

tutu-
cu inima 
,,Vă urez 
aveți parte de 
ca al meu, pa 
mei stnt mai

din 
su- 
un 
de

fran-

Un marinar beat s-a 
plîtis într-o circiumă 
din Anvers că „este 
obligat" să cutreiere 
porturile fără să 
carce încărcătura 
toastat 
chlsă : 
ror să 
un trai 
tronii
generoși decît lofi cei 
pentiu care am lucrai 
de la sfîrșitul războiu 
lui". Un informator al 
poliției aflai în local 
căruia urarea i-a părui 
suspectă, d dat alar
ma. înainte ca mari
narul să se trezească 
din beție, poliția înce
pea ancheta...

200 de milioane. 500 
de milioane. Un mili
ard de franci belgieni 
(20 milioane dolari(. 
Pe măsură ce cercetă
rile parchetului 
Anvers avansează, 
ma excrocată de 
grup de oameni 
afaceri belgieni,
cezi, olandezi și vest- 
germani se umflă. In
geniozitatea excrocilor 
constă In sesizarea u- 
nor clauze „favorabi
le" în sistemul de sub
venționare a exportu
rilor de produse agri
cole din țările Pieței 
comune. Intr-adevăr, 
exportatorii de produ
se agricole care își 
vi nd mărfurile pe pie
țe străine — unde 
prețurile sînt mai scă
zute — primesc din 
,.pușculița Europei 
verzi", diferența de 
preț. Prin intermediul 
îrpușculiței verzi" (Fon
dul European jle 
rientare și 
Agricole - 
întreținută 
ma 
șase 
deci 
lor, se mențin prețuri 
ridicate la produsele 
agricole pe Piața co
mună.

Calcularea „ diferen
ței" *-a dovedit, pe de 

rentabilă, 
sub- 
fir-

O- 
Garanții 
FEOGA) 

pe sea- 
bugetelor celor 

state membre, 
a contrlbuabili-

altă parte 
Pentru a obține 
venția de export, 
mele respective tăceau 
acte pentru expedierea 
produselor agricole tn

țări care nu fac parte 
din Piața comună. în 
special în Danemarca, 
Anglia, Elveția. Dato
rită deci, unoi docu
mente false, firmele 
interesate au izbutii 
să obțină indemnizații 
substanțiale. In reali
tate, încărcătura nu 
părăsea țările Pieței 
comune, ci era plim
bată doar, dinlr-un 
pon în ailul și adese
ori revenea chiar în 
portul originar. Prin a- 
cesl trafic care a du
rat luni de zile, ace
eași încărcătură circu
la adeseori, de la An
vers la Rotterdam sau 
Hamburg și, de fiecare

flrme care 
apară cu 
nepătată" 

publicitate

mai multe 
doreau să
.onoarea 

și-au făcut 
in presa belgiană pen
tru a preciza 
sînt implicate 
stă afacere.

Pe lingă

că nu 
în acea-

aspectul 
„moral* compromițător 
pentru Plata comună 
s-a iscat o dispută mai 
gravă. Cine va supor
ta daunele ? îngrijora
rea cercurilor oficiale 
belgiene s-a 
din pricina 
cu FEOGA, 
cind un i 
cere o subvenție, el se 
adresează propriului 
guvern, care fixează

i agravai 
disputei 

deoarece 
exportator

Patroni
generoșiW

dată, firmele încasau 
subvențiile.

Pentru stilul mare 
tn care se lucra, este 
grăitor faptul că ex- 
crocil dispuneau de o 
adevărată ARMADA 
de 150 de nave și de 
agenți „specializați" 
tn marile porturi euro
pene cu misiunea de a 
intgcmi documente 
false și de a dirija în
cărcăturile spre 
nații fictive.

Pînă acum au 
implicate patru 
prinderi din Anvers și 
alte iirme din Gând și 
Bruges, cîteva firme 
din departamentul 
Nord al Franței, cîteva 
firme din Rotterdam și 
o echipă de exporta
tori din Hamburg. In 
timpul cercetărilor,

desti-

fost 
Între

suma și o achită. A- 
pol, printr-un sistem 
de decontare — des
tul de complicat — 
guvernul respectiv la 
din „pușculița 
pel verzi" suma 
pectivă. Dar de 
dată, guvernul belgiaD 
nu va primi nimic...

Excrocheria a fost 
inițial prezentată ca 
un tel de glumă a ur
mașilor lui TIU Eulen- 
spiegel. Dar cînd, la 
anchetă, s-a constatat 
că jocul milioanelor 
urcă vertiginos, pe fe
țele celor dispuși să 
bagatelizeze consecin
țele excrocherlei pen
tru a nu dăuna presti
giului Pieței comune, 
zîmbetui a înghețat.

Euro- 
res- 
astă

Z. FLOBEA

• Wilhelm Daniels, primarul 
Bonnului, a oferit o recepție 
in cinstea delegației de preșe
dinți ai sfaturilor populare 
ale orașelor București, Brașov, 
Ploiești și Timișoara, condusă 
de Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui popular al orașului Bucu
rești. care, la invitația Uniunii 
orașelor din Republica Fede
rală a Germaniei, face o vizită 
in această țară.

REMANIERI LA CAPETOWN

pașnic cu 
Dar intri- 

orientali 
instaurăm

In trecere prin orașul 
Coimbra — în care Sala
zar a funcționat cu ani în 
urmă ca profesor de drept 
— ghidul recomandă vizi
tarea parcului „Portugal 
dos Paquenitos" (Mica 
Portugalie).

De o parte și de alta a alei
lor sînt plasate inscripții 
din care reiese că brutalul 
colonialism ar fi fost deter
minat chiar de... băștinași, 
lată a mostră: „In anul 
1498 Vasco da Gama a încer
cat să facă negoț 
popoarele Indiei, 
gile negustorilor 
ne-au silit să ne
prin forță dominația... Așa 
a luat ființă imperiul nos
tru". Incercînd să reconsti
tuie condițiile naturale de 
la fața locului, organizatorii 
au amenajat. pavilioane ale 
posesiunilor portugheze „de 
peste mări" .In parcul din 
Coimbra — ca și cum An
gola sau Mozambicul sînt 
niște teritorii ale plăcerilor 
exotice — unelte și trofee 
de vinătoare ale băștinași
lor, sculpturi africane, etc. 
evocă prezența colonială a 
Portugaliei în Africa. Vizi
tatorii lui „Portugal dos 
Paquenitos" nu pot pierde 
din memorie articolul 113 
al constituției salazariste 
care arată că „națiunii por
tugheze îi revine funcția de 
a'coloniza pămînturile nou 
descoperite, aflate sub su
veranitatea sa, de a trans
mite și răspîndi în rîndu
rile populației din acele te
ritorii binefacerile civiliza
ției sale".

„Binefacerile civilizației" 
aduse de portughezi se tra
duc într-un război sînge- 
ros de exterminare, printr-o 
viață de mizerie, ignoran
ță, în chinurile unei exis
tențe care reprezintă o sfi
dare la adresa civilizației 
secolului XX.

In parcul din Coimbra, 
mai sînt pavilioane ale... 
Mozambicului, Angolei și 
Guineei — Bissau. Dar pen
tru cită vreme ?

I. TIMOFTE

75 
săr- 

în 
sa

• Nunta de briliant", adică 
de ani de viață în comun, au 
bătorit luni Hanlai Guseinov 
vîrstă de 125 de ani și soția 
Salata Hale din satul Leninkent
(Azerbaidjan). Soții au o familie 
numeroasă, alcătuită din 8 fii și 
66 nepoți, strănepoți etc.

Hanlar Guseinov mănîncă mo
derat. El preferă lactatele și nu se 

. atinge de băuturi alcoolice.

• O delegație de cultivatori 
din localitatea spaniolă Palomares 
a cerut luni să fie primită de am
basadorul S.U.A. la Madrid pentru 
a cere plata integrală a despăgu
birilor pe care autoritățile ameri
cane le datorează locuitorilor din 
această regiune în urma pagube
lor provcate de căderea a patru 
bom^e cu hidrogen, în, urmă cu un 
an. Membrii delegației au fost pri
miți numai de un secretar al am
basadei care Ie-a cerut să-și pre
zinte doleanțele separat.

Pretext

• Șeful guvernului sud-african, 
Balthazar Vorster, a anunțat luni 
în parlament o remaniere a cabi
netului, în urma desemnării minis
trului de finanțe, Donges, drept 
candidat al Partidului naționalist 
(de guvernămînt), pentru președin
ția republicii. Postul său va fi 
preluat de actualul ministru pentru 
problemele economice, Diederichs. 
In locul acestuia este numit Haak, 
care deține în prezent portofoliul 
planificării și minelor. El va coor
dona în continuare și aceste por
tofolii pînă Ia preluarea lor de 
către De Wet, actualul ambasador 
al R. S. A. la Londra.

• Delegația de scriitori ro
mâni. compusă din Alexandru 
Oprea, Alexandru Andrițoiu 
și Nichita Stănescu, care se 
află în prezent într-o vizită la 
Paris în cadrul schimburilor 
prevăzute în acordul cultural 
dintre tara noastră și Franța, 
a avut o întîlnire cu lideri sin
dicali și cu un număr 
tori.

de edi-

• In Laponia, noaptea 
luat sfîrșit, și, în ciuda 
aspre, locuitorii de aici au început 
deja să vorbească despre primăva
ră. In cea mai nordică localitate 
finlandeză, Utsjoki, soarele s-a a- 
rătat după o absentă de 51 de zile. 
Ca o compensație a naturii, soare
le nu apune 
vara timp de

pentru arestăriSub pretextul descoperirii unui „complot antiguvernamental", poliția dominicană a arestat în cursul zilei de luni un număr de 33 de persoane. Șeful poliției dominicane, generalul Luis Ney Tejeda, a afirmat că majoritatea persoanelor a- restate aU făcut parte din grupul

popu- aprilie cei a- afiă
„constituționalîști- lor" care au declanșat răscoala Iară din 1965. Printre restați seMaximo Lopez Molina, personalitate politică de stînga, unul din întemeietorii partidului de opoziție Mișcarea populară dominicană.

polară a 
gerurilor

în această regiune 
73 de zile.

reia- Asso- surșe făcut
După cum tează agenția dated Press, neoficiale au cunoscut că președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, a ordonat luni punerea în retragere a unui număr de militari. Nu au fost comunicate numele acestor persoane,

• Guvernul congolez a anunțat 
luni descoperirea unui complot e- 
conomic pus la cale de un grup 
din care făceau? parte, între alții, 
senatorul congolez Gaston Diomi 
și șapte oameni de afaceri belgieni, 
rezideați în Congo. Ei au fost a- 
restați de organele securității na
ționale congoleze.

PROGRAMUL APOLLO"
■ Administrația națională pen

tru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că primul zbor al unei 
cabine spațiale cu trei locuri, de 
tipul ,,Apollo", destinat debarcării 
viitoare a cosmonauților pe Lună, 
va avea loc la 21 februarie. Cabi
na, compusă din două elemente, 
unul de „comandă" si altul de 
..serviciu", va fi propulsată, la ple
care, de o rachetă ,,Saturn-l".

Echipajul prevăzut pentru aceas
tă misiune se compune din Virgil 
Grisson, Edward White și Roger 
Chaffee. In cursul primului zbor 
„Apollo" vor fi întreprinse în total 
11 experiențe de ordin medical, 
științific și tehnic.

Cu mult înainte însă de a 
ajunge în oraș, ne-au reținut 
atenția trei inițiale brodate pe 
cîteva drapele plantate pe 
marginea șoselei : „M. M. M.“. 
N-am priceput acest rebus, dar 
curiozitatea și răbdarea nu 
ne-au fost puse prea mult timp 
la încercare. Turismele au o- 
prit în fața clădirilor cunoscu
tului tirg internațional de mo
stre de la Leipzig și ospitalie
rele noastre gazde — membri 
ai conducerii F.D.J. (Tineretul 
Liber German), care însoțeau 
delegația C. C. al U. T. C. — 
ne-au dezvăluit nu numai mis
terul celor trei „M.“.

Aceste inițiale nu sînt alt
ceva decît transcrierea pres
curtată a unei denumiri : 
„Messe der Meister von Mor
gen". Ele anunțau noua ediție 
a „Tîrgului maiștrilor de inli
ne". Este vorba de o acțiune, 
de o manifestare devenită tra
dițională. In fiecare an, după 
cum ni s-a relatat, are loc în 
toate întreprinderile economice 
și instituțiile de învățămînt 
superior din Republica Demo
crată Germană, un concurs 
pentru rezolvarea unor pro
bleme tehnice — mai bine zis, 
un concurs de invenții, inovații 
și raționalizări — cu mai multe 
faze : pe întreprindere, raion, 
regiune și, în final, la nivelul 
întregii țări. Participanții la 
concurs — tineri, maiștri de 
mîine ai țării prietene. Roadele 
unui an întreg, selectate pen
tru această etapă finală, ne-au 
fost prezentate în vastele hale 
ale expoziției.

Ne oprim în fața unui stand, 
Mindru de importanța sarcinii 
sale, și totodată bucuros că i 
s-a oferit ocazia să dea expli
cații unor prieteni din Româ
nia, un tînăr blond, ucenic la

o uzină din Magdeburg, ne 
vorbește despre necesitatea ri
dicării continue a calificării 
profesionale și despre preocu
pările în acest domeniu. Ne 
prezintă apoi o mașină Ia con
cepția și construcția căreia, 
sub supravegherea și cu aju
torul maiștrilor mai vîrstnici, 
a adus și e] prețioase contri
buții.

Wolff Giinter, de Ia Intre- ■/ 
prinderea de dezvoltare și pro
totipuri din Berlin, ne primeș
te cu amabilitate în fața unui 
alt stand. Sub îndrumarea sa. 
un colectiv a elaborat o meto
dă de întărire rapidă a beto
nului, prin folosirea unor mij
loace de transport a lichidelor 
calde și a formelor calde. Pe 
această cale, durata de execu
ție a unui prefabricat din be
ton scade la 4 ore. La ediția 
din 1965 a tîrgului. colectivul 
a primit un premiu și medalia 
de aur.

Ucenici, maiștri, ingineri — 
toți tineri — își oferă cu plă
cere serviciile de ghizi și ne 
pun cu mult interes întrebări 
despre țara noastră.

Seara, sîntem oaspeții lor. 
Un program 
de ei.
schimburi 
privire Ia 
neretuluj 
prietene.

Ne-am despărțit fîrziu. A- 
veam, insă, să ne aducem ade
sea aminte de gazdele noastre 
de la Leipzig, pentru că pe alte 
trasee, prin R. D. Germană, in 
fața halelor unor întreprinderi, 
am întîlnit cele trei inițiale 
care ne reținuseră atenția la 
început: „M. M. M.“.

artistic susținut 
apoi dans și multe 

de informații cu 
viața și munca ti- 
din cele două țări

N. SIMIONESCU
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