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Tinerii Aurel Cocu. 
Constantin Drulea și 
Toader Marin, sudori, 
și-au înscris numele 
în biografia construc
ției celui mai mare 
furnal al țării (Furna
lul de 1 700 mc de pe 
Șantierul Combinatu
lui Siderurgic Gala(i).

Foto : O. PLECAN

DELEGA ȚIEI
DE PARTID

UNEI REACȚII
Conducerea Combinatului de 

cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a efec
tuat — cu ajutorul unor specia
liști în probleme de organizarea 
producției și normarea muncii — 
un studiu asupra utilizării timpu
lui de lucru. Trebuie să precizăm 
de la început — și acesta este un 
lucru pozitiv — că analiza s-a 
efectuat îd condițiile în care pe 
primul trimestru combinatul și-a 
îndeplinit și depășit sarcina de 
creșterea productivității muncii 
pe cap de muncitor (102.5 la 
sută), ceea ce a avut drept urma
re depășirea planului producției 
globale cu 2,1 la sută și al pro
ducției marfă cu 2.5 la suta.

Deși aceste rezultate arată 
preocuparea colectivului de aici 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, dinamica de
pășirii lor putea fi mai mare. 
Afirmația noastră se întemeiază 
pe concluziile studiului de care 
aminteam la început. Secția de 
polistiren. de pildă, a realizat 
planul de producție în anul 1966 
în proporție de 110,23 la sută, 
iar în primul trimestru al acestui 
an în proporție de 102.37 la sută. 
Rezultate bune, ce-i drept, dar 
care nu reflectă în întregime 
posibilitățile secției. O sursă per
manentă putea acționa asupra 
dinamicii lor. Este vorba de 
valorificarea la maximum a 
timpului de lucru. Circa 4 la suta 
din fondul de timp al secției este 
pierdut datorită neproeramării 
complete și raționale a fabrica
ției. Serviciul plan și desfacere 
nu nominalizează planul transmis 
secției pe sorturi și culori (nomi
nalizarea făcîndu-se pe parcurs) 
ceea ce duce la o pierdere de 
timp echivalentă cu un spor de 
producție de 15 tone pe luna.

— Pentru remedierea acestei 
situații — ne spunea tovarășul 
inginer Mircea Paraschivescu din 
colectivul care a studiat utilizarea 
timpului de lucru — va trebui 
ca programarea să se facă . din 
timp, pe beneficiari și culori. Jn 
acest fel se pot realiza însemnate 
economii de timp care vor duce 
la creșteri corespunzătoare de 
producție.

ul aceleiași secții, la 
debavurAre, debitare și 
circa 50 la sută din

în cadi 
sectoarele 
finisare.

Cartierul nostru să arate cît mai frumos I

timpul de lucru al muncitorului 
este pierdut cu ocazia întrerupe
rilor și schimbărilor de pînză la 
fierăstraiele sudate. Mașinile care 
lucrează aici folosesc aceste pînze 
care, de multe ori, se rup în re
giunea sudată. Tn urma analizei 
făcute s-a ajuns la concluzia că 
dacă aceste pînze ar fi înlocuite 
cu discuri cu dinți sau abrazive, 
aceasta ar permite, pe de o parte, 
înlăturarea pierderilor de timp, 
și, pe de altă parte, introducerea 
lucrului pe bandă (un randament 
deci mult mai ridicat).

Colectivul de analiză a utiliză
rii timpului de lucru a descoperit 
alături de aceste cauze de natură 
tehnico-organizatorice și o seamă 
de cauze legate direct de disci-

GH. GHIDRIGAN

' -jGontinuare In pag, a Il-a).

2 000 de elevi 
brăileni în fața 

profesiei

Comitetul orășenesc Brăila al 
U.T.C., împreună cu secția de 
învățămînt a Sfatului popular, 
au organizat de curînd o acțiu
ne interesantă privind orienta- 

| rea profesională a elevilor din 
clasele a VlII-a a școlilor gene- 

I rale. Aproape 2 000 de elevi au 
primit astfel, în două rînduri, în 
mijlocul lor cadre didactice cu 
munci de răspundere de la li
ceele teoretice, liceele de spe
cialitate, școala profesională de 
pe lingă Uzinele ,.Progresul", 
școala profesională de construc
ții și altele.

I L B, T

Deseori, pentru a scuza 
erori sau abateri principiale, 
infracțiunea morală a gene
rat expresii care mai de 
care mai retractile : „e atît 
de omenește", sau, „oameni 
sîntem" etc. E un mod de a 
eluda responsabilitatea In
vestită. Dar mai este o vor
bă. o expresie excelentă caro 
pune lucrurile la punct : 
..cin-se scuză se acuză". Ex
presia se rldlcft 1» altitudi
nea principiului responsabi
lității grave, că ceea oe e 
mal omenește — chiar decît 
propriile slăbiciuni — e efor
tul moral al împlinirii orică
rei obligații sociale. Există 
un sector particular al acea-

EXIGENTA
PEDA

GOGICĂ

fela care nu iartă, prin im
plicații. pe nimeni. După 
cum observam, in lungul 
lanț al descifrării viitoarei 
personalități sînt chemați o 
seamă de oameni, Investiți 
moral și material — alături 
de părinți — de către socie
tate. Ceea ce I se cere edu
catorului e de a ocroti cu 
grijă părintească și a stimu
la înfiriparea și dezvoltarea 
viitoarei personalități. Ce 
treabă complexă și cit de 
gravă este ea nu ne putem 
da seama în mod practic de- 
cit în momentul cînd invo
căm ori drumul parcurs prin 
filiera instrucției șl educa-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
tn pag. a iV-a)

Destinul fiecăruia din
tre noi ore rădăcinile în
fipte în pămîntul pe care 
trăiește. Nu există nici o 
îndoială că lungimea aces
tor rădăcini și forța cu ca
re ele s-au răspîndit in so
lul natal sînt hotărîtoare 
pentru viitoarele noasbe 
zboruri de înălțime, pentru 
puterea mtinii, a visului și 
a încrederii în viață. Exis
tă destine mici, născute cu 
o fragilitate funciară, gata 
să le aplece primul viscol, 
și prima arșiță, lipsite de 
rezistență la epocă, și des
tine mari, cu o uriașă ca
pacitate de absorbție a vie-

ȘI GUVERNAMENTALE
A’ R. P. BULGARIA

Recepție oferită

în timpul vizitei la Uzinele „Vulcan*

CĂLDUROASA PRIMIRE
FĂCUTĂ OASPEȚILOR 

LA PITEȘTI
Membrii delegației de partid 

și guvernamentale a Republi
cii Populare Bulgaria, în frun
te cu tovarășul Todor Jivköv, 
au plecat miercuri dimineața 
intr-o călătorie prin țară.

înalții oaspeți sint însoțiți 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Pf.ul 
Niculescu-Mizil, Mihai Dalea, 
și Ioan Beldean, ambasadorul 
României la Sofia.

în drum spre regiunea Ar-

de Ion Băieșu

ții, care acumulează enorm 
din tot ceea ce li se oferă, 
în care acumulările au ro
tunjit armonios o perso
nalitate, aceasta să-și re
verse cu o puternică evi- 
vență și forță sinteze de 
idei și fapte de mare ecou.

Socialismul a născut și a 
avut nevoie din prima sa 
zi de existență de astfel 
de mari destine, capabile 
să intre în viitoarea epo
cii cu o uriașă poftă de 
trăire șl iradiere. Anii a- 
ceia de început (cărora 

ge~. conducătorii de partid șl 
de stat bulgari și români sint 
salutați pe întregul traseu de 
numeroși cetățeni. Ei flutură 
in adierea vînlului primăvăra
tec stegulețe, buchete de flori, 
crenguțe înflorite. Se aud a- 
clamații și urări in cinstea 
prieteniei dintre popoarele ro- 
min și bulgar, pentru triumfal 
socialismului și păcii in lume, 

înainte de intrarea în co
muna Mătăsaru, care marchea

de-abia acum, noi, cei care 
atunci eram adolescenți, le 
simțim cu adevărat ecoul 
marilor lor pulsații) au 
lansat fără încetare și în 
proporții uriașe pe orbite
le viitorului astfel de des
tine neobișnuite, cu mult 
superioare mediei, acele 
destine care s-au confun
dat de la început cu în
suși destinul societății noa
stre, comunicîndu-și reci
proc același sens al exis
tenței.

In categoria acestor mari 

ză hotarul regiunii Argeș, co
loana mașinilor oficiale este 
încadrată de un grup de 200 
de țărani cooperatori călări, 
imbrăcați in costume națio
nale argeșene. Un mare grup 
de corniști vestesc sosirea inal- 
ților oaspeți.

Sub un arc de triumf, fru
mos împodobit cu ghirlande

(Continuare în pag. a V-a) 

destine ale socialismului, 
aș îndrăzni să încorporez 
pe binecunoscutul cons
tructor Bucelea, despre 
care scriu acum cu ace
eași plăcere cu care am 
scris prima oară, cu zece 
ani în urmă, etnd ne-am 
sunoscut printre schelele 
unuia dintre combinatele 
fostului Onești, rămînînd 
de atunci pentru totdeau
na prieteni. Bucelea s-a 
născut, intr-adevăr, cu o 
mare predispoziție pentru 
viață, pentru activitate. Fa-

(Continuare 
tn pag. a V-a)

de C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România au oferit 
marți seara în saloanele Pala
tului Consiliului de Miniștri o 
recepție în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria.

La recepție au luat parte to
varășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Pooulare 
Bulgaria, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al CC. al Partidului 
Comunist Bulgar, Pencio Ku- 
badinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, prof. Ivan Popov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Știință și Progresul 
Tehnic, Konstantin Popov, mi
nistru) energeticii și combus
tibilului. Mîlko Balev, mem
bru al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, Gheorghi Bog- 
danov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria la Bucu
rești.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghîanu, 
Constantin Drăgan, Gheorghe 
Râdulescu, Leonte Răutu, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, losifl 
Banc, Petre Blajovici, Dumi
tru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș. Mihai Gere, 
Petre Lupu, Manea Mânescu, 
Dumitru Popa, Mihai Dalea, 
Vasile Palilineț, Constanța Cră
ciun. Ilie Murgul eseu, Gheor- 
uhe Gaston Marin, Roman Mol- 
dovan.

(Continuare în pag. a V-a)
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TOASTURILE ROSTITE
DE TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TODOR JIVKOV 
ÎN TIMPUL RECEPȚIEI
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cinta parcului

ELEVULUI
PROBLEMEI,

Aa ri rezolvarea ei

apărea

al științei 
pedagogice 
nu poate 
în afara

crește 
chiar dacă 

pot 
toți eievii :

om adevărat, util so- 
Răspunderea
vîrsta, 
școlii 

pentru

Panorama lacului 23 august

si Teatrul de var9 din ht.-

Fota: ĂGERPRES

Dacă a««. rum se «pun» 
în dicționarul limbii ro
mâne literare contempo
rane. prin problema se în
țelege „o chestiune teore
tică sau practică importantă 
care cere o rezolvare" (op. 
tit. pac. 587) alăturarea cu
vântului problemă la cu- 
vîntul ele' nu mi se paie 
cîtuși de puțin nefirească. 
Ra. as spune chiar că fie
care elev reprezintă pen
tru educatorii săi nu o 
singură problemă, ci un 
complex de probleme ..teo
retice și practice importan
te". care, fără îndoială, cer 
o rezol \are. Reali, a te '-ie 
dinamica, aflată intr-un 
cóntirtuu proces de dezvol
tare. de autodepășire. gă- 
sindu-se în raza de acțiune 
a unor forțe deosebite ca 
structura, intensitate și 
tehnică educativă, confrun
tat zi de zi cu exigențele 
unei civilizații. din ce în 
ce mai complexe, elevul 
ca obiect 
și practicii 
contemporane 
fi considerat 
conceptului de problemă, 
deoarece știința însăși nu 
est* decît o colecție de 
probleme care au fost sau 
care așteaptă să fie rezol
vate.

Ceea ce mi se pare dis
cutabil în exemplele citate 
de „Scìntela tineretului" 
nu este constatarea că unii 
elevi, din fericire puțini la 
număr, pun probleme școlii 
respective, ci amputai ea 
noțiunii de componența ei 
obligatorie : cerința rezol
vării. Căci o problemă ce 
se reduce la punerea ei 
fără efortul rezolvării este 
de fapt o jumătate de pio- 
blemă. Iar încercarea de 
rezol' are nu apare în exem
plificările amintite mai sui.

Marx rena că omenirea 
nu-și pune decît acele pro
bleme pe care le poate re
zolva. Fără îndoială că 
nici ..elevul-problemă" nu 
rimine în afara acestei 
constatări. El trebuie însă 
„abordat" în același fel în 
care sînt abordate toate 
problemele, adică prin ipo- 
rirea mijloacelor tehnice, 
în carul nostru de tehnică 
pedagogică și a măiestriei 
profesionale a celor ce le 
aulici, acestea ivind un 
putemie aliat tn umanis
mul caracteristic relațiilor 
din societatea socialistă.

Pe ce căi poate păși un 
elev în rîndul „probleme
lor“ ? Firește, pe mai 
multe și, în primul rînd, 
prin schimbarea bruscă și 
repetată a „altitudinilor" 
morale la care se formează. 
Unii dintre acești elevi tră
iesc pe plan familiar la un 
nivel de raporturi sociale 
mai scăzut decît cel cu 
care sînt obișnuiți în școa
lă, alții sînt lipsiți de spri
jinul efectiv al părinților 
sau ..beneficiază“ de rezul
tatele unor carențe de au
toritate atît a părinților cît 
și a unor educatori lipsiți 

de erperiență. Sînt elev i ce 
se dezvoltă în afara 
lui firesc al unei 
organizate, alții cu 
racter insuficient

nentru a se putea împotrivi 
solicitărilor, insuficient le- 
gAți de colectivul școlai 
din care fac parte. De ani 
de zile. în laboratorul do 
psihologie al spitalului 
Prof. Gh. Marincscu, dis
cut cu asemenea elevi- 
problemă care, fără a fi 
propriu-zis bolnavi, nu-și 
găsesc locul în cadrul șco
lii și de cele mai unite 
ori acești copii mi se par 
a fi niște copii și adoles
cenți obișnulți. doritori de 
s ști, afectuoși sau mai 
îxact flămînzi de afficți- 
ine, uneori înspăimîntați 
ie situația în care au alu
necat dar care sînt menți
nuți artificial într-o situa
ție conflictuală datorită 
faptului că unii dintre edu
catorii lor, părinți sau pro
fesori, de cele mai multe 
ori și unii și alții, îi ac
ceptă ca adversari pe ace
lași plan cu ei și se poartă 
ca atare, ba se lasă și în
vinși. Un părinte care re
curge grăbit la ajutorul in
stituțiilor legale, un profe
sor care declară „elecului- 
problemă* că in clasa res
pectivă nu e loc pentru ei 
amîndoi desființează ra
porturile necesare intre cel 
educat și educator deoa
rece se coboară la nivelul 
elevului jertfindu-și ast
fel prestigiul, condiție e- 
sențială a reușitei procesu
lui educativ. Adeseori, ati
tudinea „copilului-proble- 
mă" reprezintă un protest 
tacit față de situații pe 
care nu le poate accepta, 
care-i rănesc sensibilitatea 
sau îl pun într-o situație 
de inferioritate, o reacție 
la lipsa de încredere a a- 
celor mari, sau chiar un 
„divorț" afectiv cu adulțri 
în care nu mai are el în
credere.

Dar mai sînt și alți elevi

&4

a căror „problematizare" 
decurge dintr-o imagine 
profund greșită a raportu
lui dintre drepturile și da
toriile lor. A»n întilnit e- 
levi cu serioase tulburări 
de comportament care-mi 
declarau senini ca soco
tesc firești, de la sine în- 
țcles, condițiile bune de 
t iață și pregătire pe care 
le au. le consideră ca pe 
un drept al lor și nu li 
se pare că au datoria de 
a le răspunde prin respec
tarea unor îndatoriri cores
punzătoare. De aci, tulbu
rarea întregului sistem de 
relații cu familia și școa
la, respingerea celor mai 
firești exigențe din partea 
adulților și în cele din 
urmă conflictul acut cu 
societatea. Asemenea elevi 
ar trebui convinși printr-o 
acțiune comună a școlii și 
familiei că drepturile de 
care se bucură nu sînt e- 
teme și nu pot fi desprinse 
de datorii, lipsindu-i la 
nevoie de o parttf din ace
ste drepturi.

In sfîrșit, nu pot fi ne
glijați nici acei copii, deși 
cei mai puțini la număr 
între elevii cu probleme, 
la care comportarea nega
tivă are și o componență 
patologică uneori sesizabilă 
numai pentru specialiști. 
De aceea, medicul școlar 
n-ar trebui să fie străin de 
problemele „elevului-pro- 
blemă“, pe care, atunci 
cînd va găsi necesar, îl 
va putea îndruma spre ca
binetul de neuropsihiatrie 
infantilă din policlinica ra
ională unde medicul neu- 
ropsibiatru și psihologul 
clinician își vor putea da 
avizul competent.

Fără îndoială că școala 
cu activitatea ei instruotiv- 
educativă complexă, cu 
sistemul ei de influențe

organizat științific, multi
lateralitatea preocupărilor 
și bogăția metodelor re
prezintă cel mai potrivit 
mediu pentru rezolvarea 
problemelor „elevului-pro- 
blemă", iar educația in co
lectiv, prin și pentru co
lectiv eea mai eficientă 
metodă pedagogică. Este 
de asemenea, limpede că 
profesorul, educatorul din 
vocație și de profesie, în 
colaborare cu familia, poate 
conduce în modul cel mai 
eficient procesul complex 
ji foarte dificil de recupe
rare a unor asemenea elevi. 
Dar pentru că, adeseori, 
problema prezintă nume
roase variabile, trebuind să 
se acționeze la diferite ni
vele și pentru ca totuși 
asemenea cazuri limită 
se întîlnesc încă în școli 
consider că se impune ca 
o necesitate prezența în 
colectivitățile mari de e- 
leci a psihologului școlar 
(în prezent puținii psiho
logi școlari au numai sar
cini pe linia orientării pro
fesionale) și a asistenței 
sociale, care în colaborare 
cu colectivul pedagogic al 
școlii și făcînd parte ne
mijlocit din rîndurile lui, ar 
putea aduce o contribuție 
prețioasă la rezolvarea unor 
cazuri de insuficientă a- 
daptare la exigențele școlii, 
acționînd concomitent și 
asupra familiei, acolo unde 
este cazul. Rezultatele ob
ținute de psihologi în ca
drul consultatelor raionale 
de neuropsihiatrie. rezul
tate confirmate prin spori
rea de către M.S.P.S. de 
la an la an a rețelei de 
psihologi și psihologi prin
cipali din policlinici și 
spitale, îndreptățesc afir
mația privind utilitatea 
acestui specialist și în școa
lă, colaborarea sa cu 
profesorii, medicii și asis
tenții sociali va contribui 
la sporirea mijloacelor pe
dagogice aflate la înde- 
mîna școlii pentru rezol
varea unor cazuri speciale. 
Dacă s-ar reconsidera cu 
grijă utilizarea absolven
ților facultăților de peda
gogie și psihologic și ai 
secțiilor de psihologie și 
pedagogie de la facultățile 
de filozofie, de-a lungul 
anilor s-ar găsi fără îndo
ială cadre valoroase, unele 
cu o experiență de 17—18 
ani în învățămînt, care ar 
putea răspunde cu eficien
ță sarcinilor de psiholog 
școlar.

SEN ALEXANDRU 
psiholog principal 

la spitalul 
„Prof. dr. Gh. Marinescu'

(Urmare din

cadru- 
familii 
un ca- 
format

pag. II

PERSONALITATEA
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Există elevi problemă ?
Atit pregătirea mea teore

tică cit și îndelungata practică 
didactică și pedagogică pe 
care o am îmi arată că — sub
liniez — înțelesul care se dă 
uneori acestei noțiuni este 
neștiințific; nu există copii 
predestinați, copii „gen vaga
bond" sau alte genuri. Există 
copii cu probleme mai multe 
sau mai puține, mai simple ori 
mal complexe, în funcție de 
factorii care le generează, pro
bleme la care noi trebuie să 
găsim răspunsuri la fel de 
diferite.

Fiecare copil este o perso
nalitate care se dezvoltă, în 
care se intersectează comple
tul de influente căruia ii este 
supus: ale familiei, școlit, stră
zii, prietenilor. Toți acești 
factori concură la procesul 
educativ. Și, dacă ar fi să 
amănunțim, aș putea spune că 
la noi și ospătarul face — sau 
ar trebui să facă — educație 
(ce bine ar fi, de pildă, dacă 
ospătarii ar refuza să ser
vească băuturi alcoolice tine
rilor, cu atît mai mult copiilor) 
și frizerul și conductorul de 
tramvai sau de autobuz și 
casierița de la cinematograf și 
bibliotecarul etc., etc. în cadrul 
acestui sistem, rolul determi
nant îl joacă familia și școala, 
dar nici restul factorilor nu 
sînt de ignorat. Așa incit orice 
analiză serioasă trebuie să 
aibă in vedere tot acest an
samblu care este ori stimulator 
ori inhibitor. Școala are dato
rii de cea mai mare impor
tanță. dar datoriile ei nu scu
tesc părinții, după cum ceea 
ce au de făcut aceștia nu 
poate fi înlocuit de școală. 
Procesul educativ este un pro
ces unitar; aceasta presupune 
că fiecare factor cunoseîndu-și 
propriile obligații și indepli- 
nindu-le. exemplar va cunoaște 
și pe ale celorlalți, continuîn- 
du-le, completîndu-le. Benefi
ciarul acestui proces armonios 
va fi elevul.

Evident că in antrenarea tu
turor celor interesați in pro
cesul educativ profesorul are 
rolul cel mai activ, pentru că 
el are și pregătirea teoretică 
necesară. In măsura in care el 
reușește să-și alăture toți fac
torii, să-i cointereseze, el. des
fășoară o muncă creatoare. 
Pentru că. fără falsă modestie, 
trebuie spus că educatorul 
este un creator, care n-are 
dreptul să dea rebuturi și nici 
nu se poate supăra pe nimeni 
pentru insuccesele sole. Elevul, 
desăvîrșirea personalității lui 
— este cea dinții creație a 
dascălului.

Am face însă o gravă gre
șeală dacă din sistemul de răs
punderi stabilit l-am exclude 
pe elev, un membru activ al 
societății, deci direct răspun
zător pentru faptele sale. El 
trebuie ajutat să înțeleagă că 
exigentele formulate de școală 
față de el izvorăsc din dra
goste, din grija acesteia de a-1 
forma ca 
cietății. 
odată cu 
cerințele 
aceleași 
respect față de sine și față de 
alții, atitudine justă față de 
muncă. în cazul nostru față 
de învățătură, păstrarea avU- 
tulu’ obștesc, păstrarea ordi- 
nei etc. Pornind de la aceste 
răspunderi aparent mici se 
formează răspunderea civică a 
maturului de mîine. Orice 
abateri de la cerințele școlii 

■ formulate și oficial în Regula
mentul școlar se cer sancțio
nate și elevul trebuie să vadă 
în aceste constrîngeri grija 
pentru dezvoltarea sa.

Un mare rol in dezvoltarea 
capacității de autoapreciere 
din punct de vedere moral îl ® 
are opinia școlărească. Aici 
trebuie să intervină activ orga
nizațiile de pionieri și U.T.C., 
să contribuie la formarea răs
punderii personale, identității 
dintre vorbă și faptă.

O PERSONALITATE
A PICTURII SOVIETICE

RECAPITULĂM...
Au trecut mai mult de trei săptămini de 

cînd ziarul nostru a publicat articolul 
intitulat „Există elevi problemă" ? El a 
trezit ecou șl la redacție am primit nu
meroase scrisori în care părinți, cadre 
didactice, specialiști răspund la întrebarea 
propriu-zisâ, își spun părerea despre pro
blemele semnalate în articol, aduc argu
mente din propria lor experiență de viață 
ori didactică.

Am fi dorit să adăugăm acestora răs
punsul Școlii generale nr. 166, eventual al 
secției de învățămînt a Sfatului popular 
al raionului 16 Februarie, al comitetului 
raional U.T.C. Din păcate, n-o putem 
face ; pur și simplu cei direct vizați și 
interesați nu ne-au răspuns.

Ne luăm îngăduința să reținem din nou 
atenția cititorilor asupra cîtorva laturi ale 
relației — elev, școală. familie — așa 
cum au reieșit atît din cazul pus în discuție 
cit și din punctele de vedere exprimate.

Elevii criticați în articolul amintit (poate 
nu îndeajuns față de vinovăția lor), sînt 
direct răspunzători de faptele comise. 
Aceasta este părerea tuturor celor care 
ne-au scris. Ce li s-a cerut ? Să-și respecte 
obligațiile școlare, să aibă o comportare 
civilizată. Cerințe formulate la puterea de 
înțelegere și la capacitatea de realizare ale 
fiecărui școlar și cu atit mai îndreptățite in 
cazul lor cu cît — datorită repelenției — ei 
își depășesc cu doi-trei ani colegii de clasă. 
Departe de a fi comis acte care pot fi puse

pe seama nevinovăției copilăriei, ei s-au 
complăcut în atitudini și comportări ieșite 
din comun, unele de-a dreptul huliganice.

Deși aparțin încă școlii generale, Ia 
vîrsta pe care o au (14 — 15 — 16 și 
chiar 18 ani) își puteau pune de acum pro
bleme serioase privind existența și viito
rul lor, așa cum o fac colegii de generație 
pe care ii intîlnim în școli, însușindu-și o 
profesiune, ureînd treaptă cu treaptă pe 
calea desăvârșirii lor ca oameni. Sînt însă 
departe de acești colegi ; nu-i preocupă 
încă propriul lor viitor, n-au curajul să-și 
judece sever și lucid propriile fapte, le 
lipsește voința de a renunța la „tentațiile“ 
străzii, de a se despărți de așa-zișii lor 
prieteni, de a se apuca serios de învățătură. 
Desigur, nici acum nu este prea tîrziu să 
o facă; le place să pozeze în oameni 
curajoși ? — să-și revizuiască atunci cu 
curaj atitudinile, să renunțe la tot ce i-a 
izolat de colectivul școlăresc. Va fi în 
primul rînd în folosul lor.

Părinții despre care s-a vorbit în artico- 
colul „Există elevi problemă“? n-au cultivat 
copiilor responsabilitatea față de propriile 
lor fapte. Unii n-au știut cum s-o facn, 
alții s-au dovedit dezinteresați ori le-au 
acoperit cu bună știință toate abaterile de 
Ia conduita normală.

Răspunderea pentru actele tale ține de 
zestrea celor „7 ani de-acasă“, deci este 
una din acele calități omenești transmisă 
de părinți din anii primei copilării. Evi-

plina muncii. Maiștrii din secțiile 
expandare. aeba’.uraic debitare 
admit, și uneori dau dispoziții în 
această direcție, ca muncitorii să 
întrerupă programul cu 1—2 ore 
mai devreme sub motivul că „am 
produs cantități suficiente pentru 
a putea fi prelucrate de celelalte 
secții în opt ore".

Observațiile făcute ..pe viu“ 
asupra utilizării timpului de lucru 
au depistat și alti factori care 
..consumă" nerafinnal fondul de 
timp Care sînt aceștia ?

1. lntirzierile de Ia program. 
Sectia are un efectiv d^ 224 
salariati. Numărul intîrzierilor în
registrate în primul trimestru se 
ridică la 540 om zile, ceea ce 
Înseamnă că fiecare a „consumat" 
eu întinderile două zile din 
timpul de lucru al secției.

CATALIZATORUL UNEI
2. Nepredarea schimbului con

form instrucțiunilor tehnologice. 
Operatorii, la primirea și preda
rea instalațiilor, trebuie să-și 
furnizeze reciproc date legate de 
starea utilajelor, de capacitatea 
de încărcare etc. Colectivul care 
a analizat această problemă a 
ajuns la concluzia că se irosesc 
din această cauză zilnic 15 mi
nute pe instalație.

3. Absențele motivate și nemo
tivate. Acestea însumează în 
primul trimestru 627 om zile 
dintre care 70 la sută sînt absen
țe motivate și învoiri (I ?). Pro
centul absențelor motivate (deci

aprobate de conducerea combi
natului) este aproape dublu față 
de cei al absențelor nemotivate. 
Ce părere aveți tovarăși maiștri 
și șefi de secție, nu sînteți prea 
„generoși" cu timpul de lucru al 
combinatului ?

Altele sînt cauzele ce acțio
nează la secția mecanică. Deși 
colectivul acestei secții a înre
gistrat atît în anul 1966, cît și 
in primul trimestru al anului în 
curs succese importante atît în 
creșterea productivității lunare 
pe cap de muncitor (de la 4 850 
lei productivitate lunară în 1965 
5-a ajuns la 6 236 lei în 1966 și la 
6 513 lei în primul trimestru al

PETROV-VOTKIN
PANAIT IVANCIU

Peisaj montan

dent, mai tîrziu, cu concursul școlii, această 
trăsătură se dezvoltă, cîștigă în adîncime, 
dar tot părinții sînt aceia care, suprave- 
ghindu-și copiii, manifestindu-și exigența 
față de comportarea lor, trebuie nu numai 
să sancționeze abaterile, ci să-i și ajute să 
înțeleagă de ce li se interzice o atitudine 
ori alto. Putem fi invinuiți că repetăm 
lucruri elementare, dar se pare că e nevoie 
de această repetare din moment ce există 
părinți care, din ignoranță ori rea credință, 
se consideră absolviți de obligația de a 
veghea la evoluția propriilor copii odată cu 
încredințarea lor școlii. în loc să-și alăture 
acesteia puterile pentru a asigura climatul 
cel mai propice dezvoltării armonioase a 
copiilor, se mulțumesc cu rolul de specta
tor. oferind un rău exemplu propriilor lor 
copii.

Școala nu și-a făcut la rîndul ei aliați 
din părinți în procesul educativ. După cum 
n-a folosit cu destulă judiciozitate în acest 
proces educativ întreaga gamă de eviden
țieri și sancțiuni în funcție de gravitatea 
abaterilor, n-a format și n-a folosit îndea
juns opinia școlărească.

Barierele artificiale create pe traseul 
școală — familie se oglindesc în compor
tarea elevilor refractari disciplinei ; este 
misiunea școlii să le înlăture, fără resenti
mente. cu tact și înțelegere, în folosul 
viitorilor ei absolvenți.

MARIETA VIDRAȘCU

REACȚII IN
anului 1967) rezervele existente 
în acest domeniu nu au fost nici 
pe departe epuizate.

Colectivul care a analizat utili
zarea timpului de lucru a oferit 
conducerii secției argumente 
concrete. Intrarea în combinat se 
face de către majoritatea munci
torilor cu 10—15 minute înainte 
de începerea programului. Dar, 
cu toate acestea, lucrul efectiv 
începe cu 10—15 minute după 
ora de începere a programului. 
De ce ? Nu există o preocupare 
constantă pentru pregătirea locu
lui de muncă din ziua anterioară. 
Calculul arată că numai Ia înce
perea lucrului se pierd astfel

zilnic 118 ore. O altă cauză care 
face ca pierderile de timp să-și 
mărească volumul este dată de 
faptul că la locurile de reparații, 
orele sînt stabilite prin apre
ciere, fără a avea la bază o nor
mare științifică a muncii. De 
pildă, la reparația schimbătorului 
de căldură, în cazul lucrului în 
acord, normele prevăd în medie 
1,3 ore, pentru fiecare țeava. 
Pentru unele echipe de reparații 
(deși s-a dovedit practic utilitatea 
normării) se menține încă siste
mul de lucru în regie, care 
acordă pentru aceeași reparație 
0,2 ore în plus. Corespondentul 
acestei depășiri la condensatoa-

rele instalației D 8 reparate 
cursul anului trecut este de peste 
7 000 ore/om.

O analiză care 
chimiștilor de aici, 
primăm în limbaj 
tate, că utilizarea 
timpului de lucru este catalizato
rul unei reacții în lanț. Folosirea 
lui completă constituie o pîrghie 
importantă de creștere a producti
vității muncii care se va materia
liza. prin măsurile concrete stabi
lite de colectivul de specialiști, în 
sporuri însemnate de producție 
în trimestrele următoare ale 
anului, în creșterea volumului de 
economii și beneficii al combina
tului. Chimiștii cunosc acum bine 
formula reacției în lanț a utili
zării timpului de lucru și trebuie 
doar să vegheze asupra respectă
rii ei.

demonstrează 
ca sa ne ex- 

de speciali- 
reațională a

Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, prezintă pu
blicului nostru, și faptul mar
chează un important eveniment 
artistic, retrospectiva pictorului 
Kuzma Sergheevici Petrov-Votkin 
(1878—1939), a cărui creație e 
elocventă pentru valorile atinse 
de arta modernă sovietică. Pic
tura sa dominată, într-o viziune 
rapsodică, plină de măreție, da 
om și universul său, relevă nu 
fără semnificații infinitele capa
cități de cuprindere ale 
realiste.

Primul contact ou arta 
marcat întîlnirea ia într-o 
gedă copilărie cu meșteri 
nari, a căror lecție de desen și 
culoare (un decoratism purificat 
și simbolic, un vag statism al fi
gurii umane ca și tonurile pure, 
intense, îndeosebi roșurile), își 
va face simțită prezența intr-un 
fel sau altul de-a lungul între
gii sale creații. La originala sin
teza care-i caracterizează arta a 
contribuit evolutiv, în timp in
fluența lui A. A. Serov, care i-a 
fost profesor la Școala de pic
tură, sculptură și arhitectură din 
Moscova (de la care a îmbrățișat 
respectul pentru detaliul realist, 
necesitatea organică de rigoare 
a compoziției ș.a.), a maeștrilor 
Renașterii (pictorul a călătorit 
începînd din 1905 în Italia, 
Franța, Africa și din nou Fran
ța), ca și a experiențelor mai 
noi în acea perioadă ca a sim
bolismului german, de pildă, (e 
vădită la artist înclinația către 
o dramaturgie simbolică a culo
rii, care corespunde viziunii sale 
alegorice, generoasă în sen
suri, în generalizări). Este evi
dent că nu aceste acumulări de- 
fineso personalitatea sa, ci ex
plică numai anumite 
elementele care au 
intirn la constituirea unui uni
vers propriu, pregnant, profund 
original. Legat prin mii de fire 
de pămîntul pe care s-a născut 
și a copilărit, va face din crea
ția sa o impresionantă panora
mă a vieții ruse și sovietice, o 
evocare, care, așa cum remarca
sem mai înainte, e copleșitoare 
prin suflul ei reciproc. „Mama“ 
(1913), un subiect la care va 
mai reveni adesea, degajă o sta
bilitate și liniște plenară, o gra
vă noblețe a unei femei simple, 
creatoare de viață, a omului în 
genere. „Fete la Volga" (1915), 
„în jurul samovarului" (1926), 
„Fată cu sarafan" (1928), „Copil 
dormind" (1924) ș.a. sînt defi
nitorii într-un anume sens pen
tru poezia simplă, cotidiană, a

artei

l-t 
fra- 
ico-

tendințe, 
contribuit

vieții, pe care pictorul a culti
vat-o pînă la generalizare.

Tensiunea emoționantă a ani
lor revoluției e evocată în pînze 
devenite antologice ca „Moartea 
comisarului", în care ideea sa
crificiului e înnobilată de înăl
țimile idealurilor comune, „După 
luptă“, sau „Anul 1918 la Pe- 
trograd", pînză străbătută de 
fiorul marilor prefaceri sociale, 
a permutațiilor sociale radicale 
și inversibile. Aceeași tensiune, 
de data aceasta, consacrată e- 
fortului creator, constructiv, o 
degajă și pînza „Muncitori“, a 
căror frămîntate chipuri anoni
me, iradiază importanța hotări- 
rilor capitale.

K. S. Petrov-Votkin, a abor
dat o gamă variată de expresii 
plastice, apelînd adeseori, în 
tendința sa de relevare a unei 
esențe filozofice, la alegorie și 
simbol. „Vis“, e controversă eti
că, poate estetică (personajul 
culcat reprezentînd artistul, ge
niul) dintre principiul binelui 
și răului, a purității spirituale și 
meschinului terestru, „Cal roșu 
la scăldat“ (calul roșu apare ca 
o reprezentare de rezonanțe fol
clorice, al pasiunii năvalnice, cu 
care omul se luptă și o stru
nește), ca și „Fantezie“ în care 
apare motivul comun al calului, 
e o încercare de a materializa 
desprinderea omului, năzuința 
lui permanentă de înălțare și 
zborul, în timp cc „Dimineață“, 
e o trezire simbolică a dinamis
mului uman din inerție.

Desigur că e dificil și aproa
pe imposibil de epuizat sensu
rile conținute ale operei picto
rului, mult prea variată și boga
tă (n-am mai enumerat seria re
marcabilelor portrete ca : „Por
tretul Ahmatovei" sau „Auto
portret“ și a naturilor moarte: 
„Vioară“, „Scrumbie", „Natură 
moartă în zori" ș.a.) în cîteva 
rînduri.

Pentru pictorul K. S. Petrov- 
Votkin, elementele formei (mo
numentalul remarcabil care îi 
este organic structurat, simbolica 
culorii ca și perspectiva ..sferi
că", sau pluriperspectivele pe 
care le abordează) sînt subordo
nate intim ideii, nevoii sale de 
cuprindere vastă a lumii, nece
sității sale de a realiza viziunea 
detașată și „cosmică“ asupra 
vieții. ,

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU.



DIN MULȚIMEA TINERILOR ȚÂRANI COOPERATORI

CARE ÎN CEI 5 ANI SCURȘI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRIIAU CONTRIBUIT LA ÎNFLORIREA SATELOR LOR, A
REPORTERII AU ALES CÎTEVASUB UN TITLU CE SEMNIFICA$1

COOPERATISTENUME. PREZENTINDU-NI-LE, CUM ESTE DOAR UN MOMENT AL DESAVÎRȘIRILORUMANE CE VOR URMA ;
,.Tn Republica 

cialistă România, 
cjalismul n Învins de
finitiv 1b orașe și 
sate" — s-a afirmat 
acum cinci ani — pen
tru prima dată în is
toria țării — de 
tribuna Sesiunii 
fraordinare 
Adunări 
consacrată 
portant eveniment din 
viața poporulnl nos
tru : încheierea coope
rativizării agriculturii. 
Se confirma astfel, 
printr-o deplină veri
ficare In practică. Jus
tețea și înțelepciunea 
politicii Partidului Co
munist Român, desfă
șurată pentru dezvol
tarea întregii economii 
naționale : consecven
ța șl principialitatea 
cu care a condus șl a

la
Ex- 

a Marii 
Naționale 

unui im-

acționat partidul pen
tru lichidarea contra
dicțiilor de orice na
tură generate de exis
tența micii gospodării 
țărănești, pentru in
staurarea relațiilor c- 
conomlce șl sociale do 
tip nou în agricultura 
țării.

Victoria deplină a 
socialismului in țara 
nonefrâ a ridicat pe o 
treaptă mal înaltă a- 
lianța muncitorească
— țărănească deschi- 
zind noi ți mărețe 
perspective în dezvol
tarea economici națio
nale. în modernizarea 
șl Intensificarea pro
ducției agricole. Meca
nizarea. chimizarea. I- 
rlgațiile. atribute ale 
agriculturii avansate
— au căpătat o pers
pectivă nouă, precisă.

în complexul dc mă
suri întreprins pentru 
folosirea rațională a 
bazei tchnice-matcrla- 
le. a pămîntului, pen
tru înflorirea multi
laterală a satului ro
mânesc. Măsurile or
ganizatorice inițiate în 
ultimii ani dc partidul 
și statul nostru — cre
area consiliilor agri
cole șl a uniunilor co
operatiste — sumele 
mari bănești Investite 
în sectoarele direct 
productive, extinderea 
mecanizării prin dota
rea agriculturii cu a- 
proape 90 000 tractoare 
fizico, cn peste 70 000 
semănători. circa
50 000 combine ctc., 
creșterea gradului dc 
pregătire profesională 
a țărănimii ca urmare 
a frecventării învăță-

mintalul agrozooteh
nic de masă și a altor 
lorme de școlarizare 
nu determinat crește
rea continuă n produc
ției agricole. Anul 
trecut, dc pildă, cînd 
s-a înregistrat cel mal 
înalt ritm intîlnit în 
agricultura națională, 
valoarea producției a- 
gricole a fost cu 11,2 
la sută mai marc do
cil în 1965 șl cu 7.2 la 
sută mai mare decît 
prevederile planului.

Numai producția de 
cereale — baza dezvol
tării întregii noastre 
agriculturi — a depășit 
în această perioadă cu 
peste trei milioane de 
tone producția medie 
anuală din șcscnal. r- 
gricultura aduclndu-șl 
astfel o contribuție 
importantă la asigura-

bună a popu- 
produse agro-

rea mai 
latici cu _ 
Alimentare, a industri
ei cu materii primo șl 
la crearea disponibilu
lui pentru export.

Procesul dc trans
formare socialistă a a- 
griculiurii arc. alături 
do consecințele sale 
economice șl altele — 
col puțin tot atît dc 
valoroase — care (in 
de modificarea felului 
de a gindi al oameni
lor. Pentru că pro
prietatea obștească a- 
supra mijloacelor de 
producție, întreaga 
muncă politică și edu
cativă desfășurată de 
organele și organiza
țiile de partid și 
U.T.C. au contribuit 
și la statornicirea unui 
nou criteriu de apre
ciere a valorilor urna-

me — munca, spiritul 
de colectivitate, hăr
nicia devenind cu 
devărat semne de pre
țuire și respect Noua 
goncrațlc a satelor 
și-a făcut educația 
morală șl cetățenească 
sub semnul acestor 
principii. Generației 
celor ce aveau atunci 
18—25 dc ani. crearea 
cooperativelor agrico
le le deschidea in fată 
drumuri noi pe 
înfăptuirii unor 
nuri personale de via
tă, dc rcallrarc șl a- 
firmare a personali
tății. Toate, firesc, r- 
vcru acum un punct 
comun do Interferen
ță : cooperativa agri
colă de producție. 
Mulți dintre ci au 
fost In lunile acelea 
eroii reportajelor

a-

linia 
pla-

noastre. Prin Interme
diul ziarului ci și-an 
împărtășit visele cu 
care porneau în noua 
etapă a vieții lor șl a 
vieții satului.

Ancheta dc față ne 
prilejuiește cîteva sec
vențe definitorii în 
destinul acestei gene
rații, la cinci ani do la 
încheierea cooperativi
zării agriculturii, a a- 
oestcl generații caro 
alături de întreaga ță
rănime își pune sem
nătura în marea carto 
a satului socialist prin 
succesele obținute în 
îndeplinirea sarcinilor 
dc maximă importanță 
economică, socială șl 
politică stabilite de 
col de al IX-lea Con
gres al Partidului Co
munist Romftn.

Amprenta

muncii
descătușate

„Cooperativizarea ne-B dat 
pulere. înfăptuind-o, spunea Ni
colae Munteanu, președintele coo
perativei agricole din Tanacu, 
regiunea Iași — ne-am unit forța 
dc muncă și pămîntul. Am deve
nii astfel mai puternici. în stare 
sâ realizăm ceea ce pentru 
bălrînii noștri nici măcar ca 
vise nu se conturase. îmi amin
tesc că. în ’62, la cooperativizare, 
trei zile numai de ce va fi s-a 
discutat. Și nu de către doi sau 
trei oameni — tot satul Tanacu 
analiza perspectiva. Gîndul nos-

starea întregii comune sînt astăzi 
adevărații făuritori ai recoltelor 
record, se află printre cei ce, în 
parte sau definitiv, și-au văzut 
visul împlinit. Vasjle Hașoși, 
Victoria Tasnode și Ana Rus din 
Mădăras — Crișana. sînt acum 
șefi de echipe, brigadieri, eviden- 
țiați. Marin Radu din Cărpiniș 
regiunea Banat, a ajuns tehnician 
veterinar — începuse noua viață 
ca purtător de atelaj în cadrul 
cooperativei. Ion Olteanu din 
Dor Mărunt, la cei 30 de ani ai 
săi, e cel mai destoinic șef de 
echipă, hărnicia și priceperea mă- 
surîndu-se cu cele 3 000 kilogra
me grîu. 4 500 kg porumb și 
2 400 kilograme floarea soarelui 
obținute în medie.

...Cooperativizarea a dat nu 
numai puteri noi și uriașe oame
nilor din satele țării in marea 
bătălie ce s-a dus de secole cu 
natura, dar a generat profunde și 
multilaterale studii desfășurate, 
sub îndrumarea specialiștilor pre- 
zenți în fiecare unitate. îndrep
tate spre punerea în valoare cu 
eficiență sporită n condițiilor 
economico-naturale existente. 
Peste 150 000 hectare au asigurat

I

tru era, înaieptat către pămînt. . , jn aceasfg perioadă producții de
* către dealurile c<? ne înconjoară

— o mie și ceva de hectare care
două și de trei ori mai mari ca 
urmare a faptului că au fost iri-

na produceau-—mare lucru -și în ' ^te: în zootehnie s-au realizat
fața cărora, dintotdeauna. ne 
dovedisem neputincioși. Acum 
eram 1 500 brațe de muncă ; cu 
noi era un inginer agronom, 
cîțiva tehnicieni, foarte multe 
mașini. Și am pornit treaba. Cu 
judecată, după ce la laboratorul 
din Iași am făcut analiza chimică 
a solului, iar cei de la D.R.I.F.O.T. 
ne-au ajutat în organizarea teri
toriului. Poftiți acum în ograda 
noastră. Șase sute de hectare, din
tre cele situate în pantă, sînt su
perior folosite prin plantarea lor 
cu viță de vie și pomi fructiferi, 
în cei cinci ani producțiile și 
veniturile s-au dublat aproape. 
Lucrăm cu tractoarele și mașinile 
agricole, folosim îngrășămintele 
industriale. Amprenta muncii co
lective este puternică : 6 500 000 
lei venituri obținute într-un sin
gur an. Virgil Mîncu, Maria 
Dărescu, Ținea Mardare. Ru.xan- 
dra Mustenț, Gheorghe Murdu- 
baie. Elena Mihoci. Petrache 
Cucu, tineri a căror vîrstâ Ia con
stituirea cooperativelor agricole, 
abia le permitea aștemerea sem
năturii pe cererea de înscriere, 
azi se numără printre înfăptuito
rii de frunte ai prevederilor pla
nului de producție. Sînt nume 
trecute cu majuscule în rindul 
fruntașilor. Ei, ca și alții, consi
deră participarea la muncă, evi
dențierea pentru calitatea lucru
lui efectuat ca o problemă de 
înaltă conștiință, ca pe cea mai 
de seamă cerință pe care viața 
le-o cere".

Suprema convingere și a țăra
nilor din Săveni, din Cîmpia Bă
răganului, ca și din cea a Sîn- 
nicolaului Mare, din Băileștii 
Olteniei, ca și din Făureii Gala- 
țiului, de peste tot. atunci cînd 
au hotărit constituirea cooperati
velor agricole a fost creșterea 
rodniciei muncii lor. Căile ? 
Mecanizarea, extinderea folosirii 
substanțelor chimice, înfăptuirea 
unor vaste planuri de lucrări hi- 
droameliorativp, dezvoltarea sec
toarelor zootehnice, 
pomî-viticole.
regiunea Oltenia, 
efectuat lucrări 
jări pentru irigații pe trei sute și 
ceva de hectare, contribuind ast
fel la realizarea celui mai mare 
sistem de irigații cu posibilități 
locale din țară : în raionul Deta, 
aproape zece mii de tineri au 
lucrat anul trecut pe șantierele 
de desecări, eliminînd excesul de 
apă de pe mai bine de 3 000 hec
tare : în lunca Dunării, la Ciocă
nești. Călărași. Mînăstirea, Nego- 
iu, Rastu cîteva mii de hectare 
au fost cîștigate pentru producția 
agricolă prin desecarea unor 
lacuri, bălți și iazuri, iar în re
giunea Argeș aproape o sută de 
mii de hectare terenuri în pantă 
au fost transformate în grădini 
roditoare prin plantarea lor cu 
vița de vie și pomi fructiferi în 
terase.

Tinerii despre care în primă
vara lui 1962, sau mai înainte, 
spuneam că odată cu depunerea 
cererii de a fi primiți în coopera
tiva agricolă au semnat pentru 
viitorul lor fericit, pentru bună-

succese incontestabile, veniturile 
aduse de acest important sector 
de producție al agriculturii spo
rind de cîteva ori în perioada de 
după cooperativizarea completă a 
agriculturii ; volumul lucrărilor 
executate mecanizat a crescut 
considerabil, lucru dovedit în 
producțiile medii de peste 1 500 
kilograme grîu și 2 500 kilograme 
porumb boabe realizate ca medii 
în ultimii ani în sectorul coope
ratist. La obținerea acestor succe
se, tineretul este coautor, elanul, 
puterea sa de muncă, receptivi
tatea, dorința de afirmare fiind 
atributele întregii lor activități 
desfășurate în sectoarele unde au 
fost permanentizați.

Istoria 
formării

unor
oameni

legumicole 
La Tzbiceni, 

uteciștii 
de

în 
au 

amena-

Omul din fața mea are obrazul 
rotund, pălit de vînt. E trecut de 
35 de ani, iar întîmplările evocate 
îl plimbă cu un deceniu și jumă
tate în urmă. Ceea ce își amin
tește îl emoționează numai pe 
jumătate, fiindcă pe jumătate îl 
amuză. Constantin Ghiurcu a 
fost secretarul organizației 
U.T.C. din comuna Dor Mărunt, 
mulți ani din 1951 încoace. La 
Dor Mărunt, cooperativa agricolă 
există de la 30 iulie 1950, și pri
mul ei bilanț, acum, nu mai 
pare de loc semnificativ : 1 000
de kilograme la grîu, 600 la 
porumb, 150 la fasole, 17 000 la 
sfecla de zahăr. Și, iată, azi, 
producții care trec de 3 000 kilo
grame la grîu, 5 000 la porumb. 
40 000 la sfecla de zahăr ; cu 
venituri bănești de peste 
17 000 000 lei, din care mai bine 
de un milion lei au fost repar
tizați numai ca retribuție supli
mentară.

între aceste două cote, urmînd 
ritmul de creștere al progresiilor 
geometrice, se înalță profilul for
mării și evoluției unor oameni. 
Saltul lor în timpul și în spațiul 
social, odată cu saltul unității 
în care au muncit și muncesc, 
reprezintă adevărate bătălii date 
mai ales cu ei pentru autodepă- 
șirea profesionala și spirituală. In 
același timp, ne arată forța coo
perativei agricole în modelarea 
caracterelor unor oameni, tempe
ramentală și de concepție.

Pentru Ion D. Stamate, azi 
îngrijitor, cu rezultate dintre cele

mai bune în muncă, noțiunea de 
„drum în viață" a avut, încă de 
acum 15 sau 16 ani, un caracter 
mult mai concret. De fapt, în 
cazul lui se poate vorbi de două 
drumuri : al său și al fratelui său, 
Tudor. în 1950 cînd a intrat în 
cooperativa agricolă, Ion avea 18 
ani neîmpliniți.

— Eu, zice Ion D. Stamate 
socoteam atunci că numai așa 
mă pot face om. De la început 
mi-am dat seama că omul trebuie 
judecat după iscusință, după hăr
nicia și concepțiile lui și nu după 
altceva. Nu m-am înșelat.

Aproape un deceniu, Tudor, 
fratele mai mare, a rămas în 
afara familiei. El a intrat în coo
perativa agricolă tîrziu. A luat 
pămînt și l-a muncit în parte. 
Avea și zestrea nevestei, 2 pogoa
ne. (Nicolae Cerbu, socru-său, 
avusese 3 copii și își împărțise 
averea în părți egale, cîte 2 po
goane pentru fiecare). în zece 
ani, Tudor n-a agonisit mai ni
mic. în zece ani, Ton s-a afirmat 
prin hărnicia sa, a cîștigat bine, 
era respectat. A reconstruit casa 
părintească, a mobilat-o. Dar 
ceea ce, practic, trebuia să se 
întâmple de la început, s-a pe
trecut puțin mai tîrziu : frații 
s-au reîntîlnit în cooperativa 
agricolă. Astăzi lucrează amîndoi 
în sectorul zootehnic.

Iată și un nucleu de dramă cu 
rezolvare pașnică și absolut nor
mală în condițiile în care oame
nii trăiesc sub semnul unor legi 
sociale ca ale noastre.

Elena Avram, una din cele 
mai pricepute și conștiincioase 
componente din echipa sa (face 
parte dintr-o brigadă de cîmp a 
cooperativei agricole din Dor 
Mărunt) s-a căsătorit prin 1954 
sau 1955 (avea 18 sau 19 ani 
atunci) cu Constantin Petrescu. 
Fata făcea parte dintr-o familie 
numeroasă, cu cinci copii, toți 
mai mici decît ea. N-aveau tată 
și n-avuseseră pămînt. Acum era 
membră a cooperativei agricole. 
Pentru toate astea, părinții băia
tului s-au împotrivit căsătoriei. 
„După ce că a fost atît de săracă, 
s-a mai înscris și în cooperativa 
agricolă" — spuneau ei atunci. 
A învins însă dragostea, a biruit 
simțămîntul cel mai curat și cel 
mai ales dintre toate și cei doi 
tineri au trecut peste prejudecă
țile și concepțiile învechite care 
însoțeau nu oameni ci lăzi de 
zestre și pămînt. Restul povestirii 
adevărate nu e greu de imaginat. 
Cei doi au muncit în cooperativa 
agricolă și rostul vieții lor a fost 
și este plin de lumină.

Poate s-ar putea deduce că 
prin aceste exemple îngustăm 
relația cooperativă agricolă — 
individ la realizarea personalită
ților umane pe un plan prea în
gust. Totuși, ni se pare greu, 
dacă nu cu neputință, să des
părțim aceste planuri foarte per
sonale de cel general, al colecti
vității.

— în 1951, își amintește Con
stantin Ghiurcu, eram 17 tineri 
în organizație. Peste un an eram 
26. Forța organizației noastre n-a 
stat însă numai în număr ci în 
unitatea de concepție. în faptul 
că fiecare din noi era convins 
pînă în adîncul sufletului că de 
continua dezvoltare a coopcrati- 
vei se leagă propria noastră îm
plinire ca oameni. Mergeam 
noaptea pe lună la strinsul sno
pilor ca să nu se scuture spicele 
si să pierdem grîu din recolta 
pentru care trudisem, am ridicat 
construcții, am lucrat la amena
jarea eleșteului. N-a fost acțiune 
la care organizația noastră să nu 
pună umărul. Munca ne-a format 
așa cum sîntem astăzi. Eu, spre 
exemplu, am fost și casier, și so
cotitor, am lucrat și la cîmp șl 
unde a mai fost nevoie. Astăzi 
sînt brigadier. în anii din urmă 
am reînceput să învăț,
să-mi isprăvesc liceul. Și, pe 
urmă, cine știe, omul nu e 
niciodată prea bătrÎD să învețe.

Dacă se va vedea bine, toate 
acestea sînt și ele, în parte, reali
zări ale unor ființe individuale. 
Individuale, da, izolate, nu. Cîști- 
gul cel mai mare al anilor din 
urmă, de muncă în cadrul coope
rativei agricole, l-a constituit toc
mai căli rea generației tinere, 
transformarea „ălor mici" de

vreau

atunci tn oamenii maturi de 
astăzi, capabili, cu experiență 
gospodărească — oameni în care 
se poate aven încredere, care pot 
sprijini dezvoltarea continuă a 
unităților din care fac parte și 
cărora le sînt limpezi perspective
le viitoare.

De ta a! meu

ta a! nostru

caii și 
lui". Nu 
nopții să 

ordine, 
pusă o

...Trecuse o săptămînă, o 
lună — ba chiar mai multe luni 
de la înscrierea în cooperativa 
agricolă și femeia, bărbatul sau 
copilul, întoreîndu-se de la cîmp. 
înainte de a merge acasă, dădeau 
pe la grajdul cooperativei să-și 
mîngîie căluțul sau văcuța cu 
care „intraseră" să-i mai pună în 
față o mînă de fîn și, nu de 
puține ori. să-1 suduie amarnic pe 
omul de aici că : „nu ai grăjă de 
caii mei", că „nu hrănești cum 
trebuie vaca mea". Uneori, poate 
pe bună dreptate : omul de la 
grajd, avea acum o sarcină pen
tru care era retribuit, 
vacile „nu mai erau ale 
se mai scula în miezul 
vadă dacă totul e în 
daca n-ar mai trebui 
furcă de paie în iesle.

Dacă tipul acesta de om lucra 
la cîmp și dacă brigadierul nu 
era pe aproape, să-1 vadă, el 
îngropa buruiana, tăia planta, 
să fac norme mai multe pentru 
că ..nu-i treaba mea să-mi bat 
capul cu producțiile cooperati
vei".

...în iarnă, la Licuriciu, sat din 
raionul Alexandria, în adunarea 
generală, un cooperator cerea să 
se exprime mulțumiri unui tînăr 
care demascase cîțiva consăteni 
care plecaseră din cîmp, spre 
casele lor cu căruțele pline de 
porumb. Un amănunt esențial — 
făptașii îi erau rude.

...Un viscol, de o forță cum 
numai în Bărăgan se poate ivi a 
blocat într-o iarnă grajdurile cu 
animale ale cooperatorilor din 
Dor Mărunt. Se părea că peri- 

era inevitabil. Uteciștii 
Ciocan și Marcel Răduță 
croit totuși drum prin 

Au rămas la grajduri o
și-au 
viscol, 
săptămînă, fără întrerupere. Se 
încălzeau la un foc de ogrinji. 
Ce-au mîncat ? Nici ei nu știu să 
spună. A fost greu ? — între
băm. „Cineva trebuia s-o facă, 
erau în primejdie animalele noas
tre".

...Tanacu, sat în raionul Vaslui. 
Tinerii, îi prezintă într-o zi pre
ședintelui o idee. „Am putea să 
creăm surse de apă pentru lri-

r

gat". Și o dovedesc. Captează 
într-un bazin păriiașul Țapu. Pe 
Valea Monta amenajează un stă- 
vilar, în spatele căruia rețin apele 
zăpezilor și ploilor. Din aceste 
surse, anul trecut, s-au irigat 20 
de hectare de grădină și 15 hec
tare cu lucemă. Numai de la 
grădină au realizat un venit de 
469 000 lei. Acum lucrează la 
amenajarea unui iaz care se pre
vede să aibă 25 hectare luciu de 
apă.

Reportajele vremii au relatat 
multe asemenea întîmplări. De 
bună voie, conștient de marile 
avantaje ale agriculturii coope
ratiste, omul semnase o cerere, 
consimțise să participe cu pă- 
mîntul, cu vitele și atelajele, cu 
brațele și mintea la efortul co
mun de creare a unei vieți noi. 
„Al meu" a continuat să fie însă 
o prezență în conștiința multora 
dintre ei. faptele lor purtînd ade
sea amprenta acestei concepții. 
Revoluția socialistă a satului, 
prin actul său definitoriu — 
cooperativizarea — îi smulgea pe 
oameni dintr-o lume în care gu
vernase calculul interesului per
sonal. Pînă atunci, fericirea narea 
să depindă dc cît reușea fiecare 
să smulgă de la ceilalți. Destinul 
comun, exprimai sintetic — feri
cirea noastră de la prosperitatea 
cooperativei rine — a determi
nat grijă, răspundere pentru 
toate și pentru fiecare hun al 
cooperativei, ascuțirea mintii a 
germinai într-o muncă calitativ 
superioară în stare să descopere 
și să inoveze căi do creștere a 
producției agricole. înalta școală 
a muncii în comun își spune 
cuvîntul.

Adunările generale ale organi
zațiilor U.T.C., cu ordine de zi 
mai puțin savant alcătuite, pe 
care uneori le-a criticat reporte
rul. dar care au discutat, au sanc
ționat munca superficială a unor 
tineri, lipsa de grijă pentru a\nitul 
obștesc, sînt tot atîtea școli la 
care s-a format concepția nouă, 
socialistă. Și nu există organiza
ție U.T.C. din cooperativele agri
cole care să nu păstreze în 
„arhiva" sa zeci de procese 
verbale ale unor asemenea șe
dințe. Poate acolo, la Gîrliciu și 
Dăieni, în Dobrogea, sau poate 
în cîmpia de la Gura Ialomiței, 
în vara aceea fierbinte cînd tine
ri și bătrîni, țărani 
din toate satele din 
crat săptămîni de-a 
nici o plată, pentru
furia apelor, și de secetă, pămîn- 
turile vecinilor, au fost cele 
dintîi și cele mai strălucite exem
ple ale luptei pentru întronarea 
Interesului general deasupra celui 
personal. Este neîndoielnic că de 
la asemenea fapte trebuie să fi 
pornit acțiunea largă din ultima ® 
vreme și de mare ecou, consfinți
tă în statut, a într-ajutorării 
cooperatiste ; și nu putem încheia 
fără să remarcăm gradul înalt de 
înțelegere a acestui principiu, 
materializat în crearea Casei cen
trale de pensii.

cooperatori 
jur, au lu- 
rîndul fără 
a salva de
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LA TEMELIA SATULUI NOU HĂRNICIA
Șerbăneștl, regiunea Galați. Curierul trimis de 

președinte după comunistul Cristea Lupoale, îngri
jitor fruntaș de taurine, ne-a înștiințat că omul va 
mai întirzia. „Trebuie să se spele și să se schimbe, 
lucra tocmai la casa cea nouă". Nu l-am mai aștep
tat și-am plecat spre ei. Pe drum ni s-a relatat că 
Lupoaie Cristea, s-a „rupt greu" cînd a fost să se 
înscrie în cooperativa agricolă. „Sînt din toată ini
ma alături de voi dar nu pot" — spunea el celor 
care, în 1960, veneau să-l convingă să se înscrie în 
cooperativa agricolă. „Am nouă copii. Să-i rostuiesc 
intîi și apoi, scăpat de griji, intru". Nu era un în- 
dărătnio, Cristea Lupoaie simțise din plin greutăți
le. Co 2 hectare să ții o casă cu nouă copii nu era 
deloo ușor. Trecut de cumpăna vieții, omul reușise 
doar să-și ridice două odăi. A intrat totuși în coo
perativa agricolă. A muncit bine, cu tragere dc ini
mă. Efortul lui s-a Integrat în efortul colectivității. 
Pămîntului 1 s-au smuls recolte mai mari prin iri
gații, prin folosirea soiurilor de mare productivita
te șl a îngrășămintelor chimice, au fost create și 
dezvoltate ferme mari de animale. Cristea Lupoaie 
țl-a trimis copiii la școli, !-a rostuit.

Stan Gheorghe din Liești. Avea 5 copii șl dorința

lui cea mal fierbinte era să ti ajute să trăiască alt
fel de cum trăise el, muncind cele 3 hectare de pă
mînt pe care le agonisise in truda de o viață. Pe 
Costache îl și dăduse la școala profesională de pe 
lingă Șantierul naval din Galați. Era, iși închipuia 
el, treapta cea mai înaltă Ia care putea aspira pen
tru viitorul copilului său. Stan Gheorghe a intrat 
în cooperativă. De atunci și pînă astăzi nu a lucrat 
decît în sectorul viticol — era una din marile lui 
pasiuni. Anul trecut a făcut 400 zile-muncă. Astăzi, 
în familia sa sînt 3 intelectuali : doi învățători și 
un inginer mecanic. Bătrînui Stan Gheorghe e sa
lutat și respectat în sat la Liești pentru hărnicia sa 
dar și pentru priceperea cu care Elena instruiește 
copiii, pentru succesele inginerului Costache des
pre care scriu ziarele.

Am încercat să creionăm biografiile unor tineri. 
Ion Cojocarii din Negrești! lașului. Are 27 de ani, 
șl lucrează în brigada a cincea de cîmp, căsătorit, 
acum își finisează casa cea nouă, are mobilă șl tot 
ce-1 trebuie în gospodărie. Vasile Muzgoci : 30 de 
ani, vicepreședinte a! cooperativei agricole Săveni, 
membru de partid, căsătorit, casă nouă, mobilă, te
levizor. Constantin Oțeieanu — brigadier la coope-

rativa agricolă din Comana — sub 30 de ani, Iosif 
Ghiață, responsabilul serei cooperativei agricole din 
Dorobanțu, regiunea Banat, Bălan Petru — șef de 
brigadă — secretarul comitetului U.T.C. de la coo
perativa agricolă din Periețl, regiunea București.

In general datele biografice conferă tinerilor co
operativei o asemănare. Hărnicia îi caracterizează. 
Hărnicia și spiritul de buni gospodari, de oameni cu 
suflet, de inițiativă.

Ca un lait motiv In biografiile lor revin : casă 
nouă, mobilă nouă, radio, televizor. Adică bună
stare, civilizație. în ultimii ani in satele patriei s-au 
ridicat circa 500 000 case noi, aproape 60 la sută din 
localitățile ruralo au fost electrificate. Sînt cărți de 
vizită care demonstrează elocvent dezvoltarea coo
perativelor agricole a căror avere obștească la suta 
de hectare, depășește 200 000 lei. Iar veniturile bă
nești, la aceeași unitate de suprafață au ajuns la 
circa 150 000 Iei. Puterea cooperativelor agricole se 
observă, tot mai pregnant, în condițiile de viață ale 
țărănimii. Pe zi ce trece, ceea ce la constituirea 
cooperativei agricole din fiecare sat era doar un 
gînd de viitor, devine azi tot mal mult o realitate 
vie.
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INERETULUI
VALOAREA

IE DOCUMENT
SPIRITUAL

Din multitudinea operelor literare ap&rute în 1966, trei ar me- 
ita, după părerea mea, o atenție deosebită pentru valoarea lor 
!e document spiritual al epocii contemporane și excelența artis- 
ică a creației Nevoia de cercuri, versuri, de Geo Dumitrescu ; 
n absența slăpinilor, roman de Nicolae Breban și A eac de iamn. 
liesă de teatru, de Ion Omescu.

Față de alte opere remarcabile, apărute în aceeași vreme (aș 
ita Omul cu compasul, vestiri, de Ștefan Aug. Doinaș; 
nsa niciodată, pi •• de Sinziana Pop și A ara imposibilei iubiri, 

te di-u. de Dumitru Radu Popescu’. Operele la care m-am 
hpril marchează mai accentuat etapa superioară a literaturii noas-

trr actuale, eforturile ei continui do a ieși din schematism și ru
tină, de a sr înnoi atît sub raportul expresiei, eît și aI conținutului.

în noul sau volum, t are sine după Libertatea de a trage cu 
pusen (1946) și Aventuri lirice (1963). Geo Dumitrescu practică un 
dialog spiritual cu epoca, relevînd o Cuceritoare inteleituftlltnle 
Șl O autentică sensibilitate față dc oamenii și fenomenele vieții 
noi. o grațioasă ingenuitate și un amabil inconlormism, țoale pi<*- 
venind dinlr-0 conștiința lirica lucida și un stil absolut original.

Incontestabil original, in construcție ca și în observație, este 
Nicolae Breban în ineditul său roman In absența «itâpînilor, ex
plorare a fenomenelor biologice pe vîrste și sexe, eu rol uzul epi
cului mecanic și înlocuirea iui prin analiză. Tot ce intră în sfera 
conduitelor comune osie evitat, tipurile, caracterele, nu intere
sează, romanul e cit se poate de puțin roman clasic. în .schimb 
Nicolae Breban aduce în cîmpul literaturii fapte de un interes 
cu nimic mai piejos, din domeniul mai ales al fiziologiei, obser
vate pe vin, cu un ochi acut, într-o compoziție ce amintește de 
Palul lui Procust dc Camil Petrescu.

în sfîrșit. Veac de iarnă de Ion Omescu se remarcă prin trans
formarea evocării pitorești în meditație pe marginea faptului 
istoric în teatru, cu alte cuvinte prin desprinderea semnificației 
generale din accidental, prin transgresarea particularului $1 evi
dențierea universalului, intuit în ideea de continuitate a tradiției, 
în esență aceeași în prezent ca și în trecut (Domnitorul e un 
simbol al datoriei față de patrie și umanitate).

Aeeste opere fiind. încă o dată, reprezentative pentru momen
tul Uterai în care ne aflăm și însemnate promisiuni pentru cuce
ririle viitoare, le-am detașat în această discuție pregătitoare a de
cernării premiilor de celelalte.

O întîlnire a cilorva stu- 
denți al Facultății dc limbă 
și literatură română din 
Cluj a provocat exprimarea 
unor opinii in legătură cu 
ultimele volume ale lui 
Geo Dumitrescu și Ștefan 
Augustin Doinaș, cu locul 
ocupat dc ele In ansamblul 
creației acestor poeți. Citi
tori asociind pasiunea cu 
știința, studenții au definit 
nuanțat operele în discuție, 
și-au oxprimat afinitățile 
cu problematica și factura 
lor. Deși la vlrsta severită
ții, și-au manifestat fără re
zerve receptivitatea la me
sajul poeziei practicate de 
Geo Dumitrescu și Ștefan 
Augustin Doinaș.

OMUNIST

?o mai sigură metodă de a 
nza un premiu literar și de 
dărui o autoritate reală este 
bandonarea în fapt a criterii- 
irntn-'e care-i sînt proprii și 
t justifice instituirea lui. Ni- 

mai plăcut de constatat și 
plin — cum să spun ? — de 

f „pedagogic", decît sublinie- 
inaltei funcții educative pe 

f instituția premiilor o împli- 
te în viața noastră literară. în 
ul unor importante recompen- 
oferite de C.C. al U.T.C. fi
ilor scriitori certitudinea ab
ată că adevărata valoare și 
afie. sub triplul său aspect in- 
olubil asociat (ideologic, es te

și reprezentativ i este strict 
pectatâ, echivalează cu orga- 
area unei competiții majore, 
al adecvată scopului urmărit. 
1 scriitori, de pe lista selecțio- 
ților, ar corespunde — după 
inia noastră — acestor condiții 
ențiale ?
In materie de poezie, numele 
i Ștefan Augustin Doinaș se

debutanți șl cei mai tineri poeți, 
toate constituie un bun și foarte 
constructiv exemplu de existen
ță literară serioasă, sobră și dem
nă, ferită de zgomot și pete.

Cînd spiritele in jurul literatu
rii lui Nicolae Breban se vor cal
ma (o perspectivă dreaptă în a- 
ceastă direcție n-o pot avea scrii
torii, ci — orice s-ar spune — 
mai ales criticii) nu se va putea 
nega acestui talentat prozator cel 
puțin două merite cu totul deo
sebite ■ redescoperirea prozei de 
inspirație citadină și simțul înăs- 
cut, absolut remarcabil, al anali
zei psihologice autentice, in afa
ra oricăror termeni uzați și con
venționali. Prin Nicolae Breban 
(vocație literară certă, care a știut 
să depășească nu puține contra
dicții ..biografice“), tînăra proză 
românească își regenerează în 
mod fericit, peisajul. Scriitorul 
are capacitatea (rară) de a-și in
venta teme și subiecte proprii, de 
a se dezinteresa total de sche
me, tipuri și

impune prinfr-o serie de cali
tăți de prim ordin. Ne aflăm in 
fața unui poet matur, format, sta
bilizat în formula sa, care a 
știut să-și cultive propria esență 
în afara oricăror experiențe ris
cate. Tip de poet cult, bine in
trodus în poezia modernă. Ște
fan Augustin Doinaș poate fi dat 
de exemplu unor numeroși poeți 
tineri pentru capacitatea sa de 
continuă subtilizare a unor teme, 
atitudini și specii poetice, dacă 
nu „clasice", în tot cazul tradi
ționale. De pildă, poetul, fără să 
se preocupe cituși de puțin de 
longevitatea formulei, scrie bala
de. Și o face cu o grație yi o 
dezinvoltură desăvîrșită. El nu 
are superstiția „modernității", 
fept cu atît mai remarcabil cu 
cit orientarea sa poetică este re
ală, dovedită și prin traduceri, 
eseuri etc. Ștefan Augustin Doi
naș practică, într-o măsură, și 
o critică a poeziei, predominant 
empirică, este adevărat, dar din 
interior și în cunoștință de cau- 
să. Pentru toate aceste aspecte, 
care definesc o individualitate 
poetică în curs de rotunjire de
plină, Ștefan Augustin Doinaș 
merită toată prețuirea.

Dacă opinia noastră ar fi ho- 
tărîtoare n-am ezita o clipă să 
acordăm premiul de poezie, ex 
equo, și lui Geo Dumitrescu, poet 
nu mai puțin talentat, interesant 
și poate, mai presus de orice, re
prezentativ pentru conștiința po
etică și morală a generației de 
poeți români de după 1944. Și am 
mai apreciat totdeauna la acest 
poet spiritul de independență 
în sensul bun al cuvîntului, 
curajul unor atitudini ferme, 
fuga de ostentație, intr-o ți
nută — în lipsă de un 
termen mai bun — „sportivă . 
Discreția, fuga de combi
nații lăturalnice, evidenta mo
destie, solicitudinea reala față de

că general umană, ci și un 
destin personal. Obsesia 
formelor perfecte, a tipare
lor veșnice, a sintezelor ul
time, traduce o nostalgie a 
purității și stabilității. 
Teama de prefacerile ne
contenite care tulbură, 
dezorganizează lucrurile, 
materia, teama de acțiu
nea modelatoare sau dis
trugătoare a timpului sînt 
mai mult decît „idei", sint 
atitudini existențiale.

Raluca Filip : Proble
matica intelectuală a poe
ziei lui Doinaș nu presu
pune răceala ; meditația 
sa este dublată de o conti
nuă participare lirică. Sim
bioza aceasta dintre idea- 
ție și lirism constituie ori
ginalitatea lui Doinaș in 
actualul complex poetic.

Calitatea lirismului lui 
Doinaș este dovedita con
vingător de erotică, de 
subtilitatea nuanțelor, de 
delicatețea stărilor afecti
ve. Muzicalitatea învălui
toare a versului comunică 
o finețe a percepției și-o 
maturitate a mijloacelor cu 
totul remarcabile.

Nicolae Udrescu : Alu
ra intelectuală a multora 
dintre poeziile lui Doinaș 
ține și de prezența unor 
motive de largă circulație 
reluate și reînnoite de poet. 
Regăsim teme și mituri 
fundamentale ale literatu
rii universale : mitul cu
plului, tema fertilității, 
personaje ca Parsifal, A- 
lexandru. De aci și o pre
simțire a livrescului. Dar 
Doinaș nu este — simplu 
— un poet cu cultură ; el 
ajunge la poezia culturii. 
De aceea mi se pare foar
te oportună includerea in 
volumul „Omul cu com
pasul" a ciclului de bala
de ce rămăseseră risipite 
prin reviste. Baladele, pre- 
lucrînd motive de largă 
circulație, sînt totuși de o 
netă originalitate. Sensu
rile pe care le comunică 
aceste străvechi structuri 
narative sînt tulburător de 
noi. iar realizarea de un 
rafinament puțin comun. 
Capacitatea de a accede 
la fondul de vitalitate se
cretă al marii culturi, de 
a-1 repune în valoare cu e- 
levație. îl înscriu pe Doi
naș într-o familie restrin- 
să de poeți cultivați.

Reverențios față de cul
tură se dovedește Doinaș 
și în privința formulei poe
tice. Nu ezită să frecven
teze forme și tipare consa
crate, mergînd ptnă la 
formele canonice — de 
pildă, sonetul. Doinaș reu
șește să reafirme resurse
le rigorilor tradiționale, in- 
fuzîndu-le un lirism mo
dern autentic.

cei, clnd se discută moder
nitatea sau tradiționalis
mul unui poet, criteriul este
— în fond — sintaxa poe
tică și prozodia. Cred Insă 
că nu acestea pot stabili 
apartenența la o epocă li
terară sau alta. Criteriul 
formal nu poate fi conclu
dent. Esențial e actul de 
cunoaștere, procesul de re
velare pe care le traduce 
poezia. De fapt acest lu
cru s-a spus de nenumă
rate ori, și e — cred — 
unanim acceptat. Numai că 
în practica discuțiilor, 
principiul nu e foarte u- 
șor de respectat. In cazul 
lui Șt. Aug. Doinaș e, mi 
se pare, foarte posibil să 
fii „furat“ de aspectul 
poeziei, să neglijezi fondul 
spiritual.

Dinu Flămînd : E în- 
tr-aclevăr curios, parado
xal parcă, faptul că poezia 
lui Doinaș, la prima ve
dere tradițională, clasică
— in sensul foarte larg, co
mun al termenului — pre
tinde un efort, un nivel de 
receptivitate deosebite. As
pectul ei îmbie la califi
cări și clasificări superfi
ciale. Obișnuiți cu temeri
tatea, cu aventurile limba
jului pe care-1 numim mo
dem, netezimea, armonia 
aclînc studiată a poeziei 
lui Doinaș ne surprinde, 
ne trimite la asocieri de 
ordinul istoriei literare, ne

tiv și estetic — nu „expe
riment de șindrilă“, rpluat 
la nesfirșit. In acest fana
tism al provizoratului mi 
se pare că constă tinerețea 
niciodată trădată — a lui 
Geo Dumitrescu. Dar — 
cum s-a mai spus — acest 
provizorat, această neli
niște au acum implicații e- 
tice evidente. Răzvrătirea, 
energia negatoare sint de 
fapt afirmații camuflate. 
Ironia lui Geo Dumitrescu 
este un mod de a apăra 
valori pozitive (în „Fur
tună în marea serenilății*, 
de pildă, afirmațiile poe
tului se expun fără reti
cențe, nu se mai trave
stesc). Cred că tocmai a- 
colo unde sfîrșește ironia 
începe marea poezie a Iui 
Geo Dumitrescu — un li
rism de mare amploare, cu 
rezonanțe umane profunde. 
In acest sens „Nevoia de 
cercuri" este tulburătoare: 
nostalgia desăvârșirii răz
bate aici limpede, constant.

Raluca Filip: Intr-ade
văr ceea ce este disimulat 
la Geo Dumitrescu este 
mai tulburător : dramatis
mul existenței abordat cu o 
gravitate reprimată, nevoia 
de perfecțiune, nostalgiile 
și sensibilitatea unui senti
mental reticent. Acolo 
unde se trădează, poetul 
ne este mai apropiat. 
Prin patosul secret, con
trolat de luciditate, prin

Dinu Flamînd: Re
zonant3 ciclului „Liberta
tea de a trage cu pușca“ 
o depășește pe cea a unui 
document de epocă de pro
test antibelic, fie el al unei 
întregi generații. Cred că 
actualitatea, perenitatea ci
clului se datoresc faptului 
că depășește circumstan
țele concrete, particulare, 
nerepetabile. Războiul de
vine la Geo Dumitrescu o 
situație-simbol : o anume 
structură umană și sociala 
care acreditează violenta, 
abuzul, obtuzitatea, o 
structură ce poate reveni 
mereu, dacă rațiunea nu o 
contracarează. Astfel că a- 
cest ciclu generat de răz
boi stabilește o trăsătură 
definitivă a poetului : luci
ditatea încordată, efortul 
de a depista orice semn ce 
anunță degradarea umană.
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Nicolae Udrescu : Evi
dent. apropierea dintre „Li
bertatea de a trage cu 
pușca" și ultimele creații 
ale poetului nu poale mas
ca evoluția — sensibilă — 
a poetului, firească într-o 
carieră totuși destul de în
delungată. Noi .cercuri de 
copac" s-au adăugat — 
accente, teme. tonalități. 
De pildă . Aventurile liri
ce" reprezintă un moment 
aparte prin tonul agitato
ric. prin natura mesajului. 
Totuși poetica acelei etape 
— extensia voit necontro
lată a verbului, desfășură
rile lirice ample, ostenta
tiv nccenzurate — nar să 
fi rămas o ..aventură" ; 
..Nevoia de cercuri" este o 
reîntoarcere la sine a lui 
G^o Dumitrescu. Dacă to
nalitatea fundamentală este 
cea a volumului de debut, 
surprizele nu lipsesc totuși. 
..Furtună m marea sere- 
nitării" conține accente tul
burătoare. într-un registru 
surprinzător la Geo Dumi- 
tresen.

Și totuși mi se pare că 
ciclul „Nevoia de cercuri“ 
rămîne cel definitoriu și 
totodată cel mai interesant. 
El reafirmă exigența me
reu neliniștită a poetului 
față de sine și față de con
ceptul de „om“, fronda 
perpetuă a căutătorului 
perfecțiunii. Poezii ca 
„Sfîrșit de spectacol“ sau 
„Dar eu spun mereu" sînt 
manifeste ale nemulțumi-

si maturitătn„probleme" cu de
săvârșire uzate 
prin repetiție. 
Urmăriți temati
ca romanului ro
mânesc din ulti
mele două dece
nii din 
riul lui 
și citiți 
Nicolae 
Este cu 
ță să nu observi 
spiritul de ini
țiativă, tendința 
de invenție spon
tană, impulsul 
organic de a-și 
fixa și adinei un 
domeniu propriu 
de explorare. 
Că Nicolae Bre- 
han și-a dat de 
pe acum întrea
ga măsură, ar fi 
— desigur — 
greu de spus, 

fi încă, pe marile 
\ „căutare“.

avea

reperto- 
D. Mieti 
apoi pe 
Breban. 

neputin-

a 
în 

y..... _. efect vor
pro scrisului său — în timp — o 
serie de lecturi modeme pe care 
le practică. Dar că tînăra proză 
românească (în care se numără 
nu puține talente, unele chiar 
neselecționate de juriu), a dovedit 
că poate fi și „altfel“ mai ales 
prin Nicolae Breban, aceasta ni 
se pare un adevăr evident și de 
prim ordin. Recunoașterea sa ar 
constitui și o nouă încurajare a 
spiritului de inițiativă al tineri
lor noștri prozatori.

In domeniul teatrului, omagiind 
calitățile literare ale piesei „Vata 
imposibilei iubiri", de D. R. Po
pescu, preferințele noastre, în 
acest caz cu totul special, merg 
totuși spre „Veac de iarnă“, dra
ma istorică a lui Ion Omescu. Pe 
autor îl cunoaștem nu chiar de 
azi de ieri, și ne-am format con
vingerea că avem de a face cu 
un adevărat om de teatru, un 
produs „complet", care întruneș
te actorul, autorul dramatic, tra
ducătorul de teatru clasic și re
gizorul. In piesele sale (publica
te total sau fragmentar prin re
viste), Ion Omescu aduce o ex
periență vădită a scenei, știința 
replicii, știe unde să înceapă fi să 
sfirșeased o scenă, dialogurile 
sale sint ale unui profesionist. 
Intr-un cuvînt este un om de 
„meserie" (folosim cuvântul în 
accepția sa franceză), născut pen
tru teatru, căruia ii este devotat 
în mod multilateral. Și mai ales 
cu sinceritate yi personalitate. El 
nu „rupe" scene nici din Dela- 
vrancea, nici din Shakespeare, 
nici din alții, ci încearcă, 
mijloace proprii, experiența unui 
teatru istoric românesc, pe baze 
pe cit posibil noi, de la orizontul 
epocii actuale și reprezintă o 
direcție stimulabilă,

Autorul pare 
coordonate, 
știm ce

Nu
asu-

prin

■

Față, de specialiștii In poezie — dar există 
oare ca adevărat asemenea specialiști, In afară 
de poeții înșiși ? — am avantajul de a vorbi ea 
amator, ca diletant, desigur, intr-un sens cit mal 
apropiat de cel propus de un La Bruyère sau. 
la noi, de un Ibrăileanu. Așadar, voi nota aici 
clteva senzații de cititor ocazional de poezie, pe 
care mi le-a trezit ultima carte a lai Ștefan 
Aug. Doinaș, Omul cu compasul.

Fără să părăsească nici un moment perspec
tiva și „geometria" timpului său, Doinaș ș!-a 
înălțat tabernaculul somptuos al inspirației și 
expresiei sale versificate la confluența a două 
ape vil : aceea, albastră, a poeziei și aceea, 
argintată, a culturii poetice. Populind pajiștea 
severă dintre aceste curgeri calme cu mituri 
vechi și noi —- unde umbrele treze ale 
Alexandru Macedon și Demetrios, ale 
Goethe și Eminescu, comunică armonios 
mai tinărul Om cu compasul — poetul folo
sește unelte dintr-uu aliaj nobil, modelindu-șl 
gindirea și sensibilitatea de contemporan cu 
dalta cinstită a artizanului renascentist, ca un 
alt Angelo Poliziano. In sensul acesta, poetica 
lui Doinaș mi se pare a ti a unui neoclasic, 
ceea ce oferă un punct de sprijin solid și sigur 
in peisajul literar actual, uneori întretăiat de 
linii înșelătoare ce boltesc o efemeră „atmo
sferă de moment". In al|i termeni. Ștefan Aug. 
Doinaș, prin conținutul și forma poeziilor din 
Omul cu compasul, adaugă o voce limpede, 
gravă și pasionată deopotrivă la nesilita „vo
cație clasică a literaturii române". O clipă — 
ca mărturie — culeasă aproape la întîmplare 
din „timpul" poetului. Clipa despărțirii :

„Distanța dintre noi se face fulger. ' Și pă
sări zboară prin cenușa caldă, / cu țipete li-

lai 
lai 
ca

ni. Nemulțumirea este 
principiul cunoașterii și 
al creației pentru că refu
ză instalarea în date imu
abile. înțepenirea în for
mule definitive ; este, cum 
s-a mai spus, o ..luptă cu 
inerția". Condiția omului 
și mai ales a creatorului — 
omul prin excelența — 
presupune disponibilitate 
continuă la nou, confrun
tare permanentă cu necu
noscutul, încordare spiri
tuală. Foarte interesantă 
este „remitizarea" lui Iere- 
mia — gest cultural ino
vator. atît de fidel lui 
Ceo Dumitrescu. Din a- 
cest confiate al 'ui Păcală, 
Geo Dumitrescu face un 
titan, un titan probabil 
mucalit și spășit, care cu 
aerul unui încurcă-lume, 
desființează rutina, aduce 
noul.

Petru Poantă: Cum s-a 
afirmat și se recunoaște 
unanim, Geo Dumitrescu 
este un experimentator ne
obosit. Experimentul con
stituie un principiu cogiti-

simțul acut al tragicului, 
convertit în ironie și sar
casm, poezia lui Geo Du
mitrescu ne este familiară, 
e modernă și tînără. Am
biguă. incordala, ea îl ex
primă „teribil", îl ascunde 
și-l protejează totodată.

Nicolae Udrescu : Tonul 
familiar, ostentativ anti
poetic, limbajul comun, 
cotidian, mergmd piuă la 
anexiuni din argou, sînt 
permanențe ale artei poe
tice a lui Geo Dumitrescu. 
Disprețul față de poezia 
pretențioasă, „făcută", față 
de formule-șablon și canoa
ne, nevoia aproape tira
nică de sinceritate desăvâr
șită fin în permanenta ten
siune actul poetic, în per
manentă circumspecție 
poet față de el însuși, 
dede cele mai grave, 
mele cele mai serioase 
secere sînt convertite
proză, sînt atacate de sar
casm. Prin aceasta se ma
nifestă puternic spiritul ac
tiv. muntenesc al poetului.

Victor Domșa : De obi-
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te
si 
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face să neglijăm ceea ce 
e esențial — fundamentul 
spiritual.

Nicolae Udrescu: Deși 
sună ciudat, eu consider 
că Ș/. Aug. Doinaș face 
parte din aceeași familie 
de poeți cu un Geo Du
mitrescu de pildă. Nu mă 
gîndesc la niște trăsături 
aparțirtînd generației lor, 
ci la o anumită atitudine 
față de poezie. Ii leagă 
credința în puterea de son
dare, în valabilitatea cog
nitivă a gîndului poetic.

Evident deosebirile sînt 
mari, frapante. Doinaș este 
o natură intelectuală. Me
ditația constituie mediul 
spiritual predilect. Uneori 
cerebrală. reflecția Iui 
Doinaș este totuși colorată 
afectiv. Poezia sa, deși o- 
perează cu concepte și 
montează raționamente, nu 
se detașează de sentiment, 
nu-și pierde vibrația lirică.

P^tru Poantă ■ în forme 
simbolice, no^zia .Omul 
cu compa'nl“ pxprimă nu 
numai o atitudine filozofi-

Discuție consemnată de
ILINA GRIGOROA’ICI

UNUI X..'; FLORIA^: PO7RA

NESPECIALIST
vlde. $i străinul / ce trece Iute, ca alergătorul, 
/ na simte, vai ! ei pieptul lui a rupt / o pan- 
flicA Bubțire, ce lucea, I cu disperare, între 
ochii noștri...".

Sub aparența unei prore solicitate și chiar 
impregnate de sucurile înnoitoare ale secolu
lui — în arta de a povesti — scrisul Sînzienei 
Pop din Nu te lăsa niciodată mi-a atras aten
ția printr-o vigoare, prlntr-o soliditate, prin- 
tr-o franchețe, care aparțin nuvelisticii de am
prentă elasică. Desigur, nu mă refer la con
strucție, la ,,punerea în pagină“, liberă în ra
port cu orice canon, oi la densitatea expresivă 
a povestirii, la forța revelatoare a imaginilor. 
Tinără, scriitoarea forează straturile încă fier
binți ale copilăriei și ale adolescenței, făcînd să 
țlșnească artezlenele unei sensibilități bogate 
in acuitate și prospețime. Fiică a muntelui, cu 
simțul viu al gesturilor esențiale ale naturii 
— ploile repezi și grele, vînturile tari, troie
nele abundente, Ivirile grandioase de soare — 
Sînziana Pop e totodată și fiică a acestui de
ceniu ’60. căruia ii place de asemenea un lim
baj esențial, zgircit in efuziuni (cu un fel de 
pudoare a lor), tranșant, cu adresă imediată. 
Nu-i lipsește prozatoarei nici observația pene
trantă (Jucătorul de rugbi). nici darul trans
punerii fantastice (Altceva decît natura moartă), 
nici melancolia tonică (Și eu sînt Eva), nici 
ironia (Nu te lăsa niciodată), nici îndemînarea 
de a crea atmosferă (Vrem neveste). Cel mult 
II lipsește — deocamdată — suflul larg, conti
nuitatea șl coerența alcătuirilor narative mal 
puțin fragmentare, mai complexe, de tipul ro
manului. Le anunță viziunea cuprinzătoare și 
■trlctă, solemnă și timbrată ou nerv din Dumi-

nică și cealaltă zi, după părerea mtt un ad
mirabil „reportaj" contemporan :

„Un om. Soarele. Marca singurătate a ctm- 
piei. întinderile pustii, rotitoare, somnul alb al 
pămintului.

Trebuie mari gesturi care să acopere spa
țiul, explozii de brațe în aer, mișcări țîșnite 
ca jocurile de apă, arcuite și sclipitoare. Șl 
vorbe colorate ca mingile de cauciuc, elastice 
șl fără întoarceri, coride roșii de cuvinte cu- 
treierind văzduhul, trosnind și scăpărînd ca 
zmeiele năprasnice peste bărăgane".

Cu Veac de iarnă, dramă in patru aote, Ion 
Omescu efectuează o interesantă prospecție In 
istoria patriei. Credincios, pe de o parte, tra
diției noastre dramaturglce, autorul — atc ît la 
exigențele spectatorului contemporan, cu un 
interes mai viu pentru semnificații laigi și 
pentru chlntcsențe, decit pentru clarobscururile 
romantice — face loc, pe de altă parte, unoi 
moderne procedee de sugestie și abstragere, 
Plasînd acțiunea dramei intr-un timp nedefi
nit, „în Țara Românească, demult", Omescu nu 
dă un nume protagonistului, Domnului, in in
tenția de-a impune ideea unei continuități 
caracterologice șl politice a unei serii de 
domni pămîntcni. Episodul de istorie dobin- 
deșle astfel lumini mai substanțiale, generali
zatoare, în raport cu o Întreagă epocă, aceea 
a dominației otomane și fanariote. Dar analiza 
tendințelor și obiectivelor diplomației noastre 
tradiționale nu-1 împiedică pe autor să Între
prindă un studiu pertinent al societății, al con
flictelor specifice, al moravurilor, ceea ee 
împrumută un sporit relief uman și vioiciune 
tabloului înfățișat. In sfîrșit, un alt element

prețios te desprinde din lectura Veacului de 
iarnă : alături de expresia sentimentului națio
nal, patriotic, mereu treaz — descins in linie 
literară din filonul Alecsandrl. Emlnescu, Da- 
vill» — se cristalizează o conștiință europeană, 
clarviziunea funcției istorice deținute de po
porul român in apărarea valorilor de cultură 
șl ci.iliiațle ale apusului. Așa cum reiese din 
aceasuă replică a Domnului :

„De ce te oprești numai la cit cuprinde 
ochiul ? Privește mal departe, cu ochii minții, 
la ceea ce nu se vede Și ai să pricepi atunci 
că multe ziduri iscusite n-ar fi fost dc nu eram 
noi ăștia, sălbaticii șl zdrențăroșii, să-l ostenim 
pe turci șl să ne căznim atîta amar dc vreme 
cu tătarii. Adevăr îți spun ; nu și-ar fi putut 
păstra nici italienii, nici franțujii trecutul, de 
n-am fi fost noi aici să ni-1 pierdem. Și fără 
cimitirele de la marginea satelor noastre, n-ar 
fi crescut atitea biblioteci în inima cetăților 
(ia în mină o carte). Oare călugărul c'irturar 
care a gîndit această carte și l-a înflorit mar
ginile cu migală, știe cițl necărturari s-au pră
pădit pe cimpia Bărăganului pentru ca el să 
și-o gindească in tihnă ? Nu. Nici măcar 
unde-i cimpia Bărăganului nu știe", (se apropie 
de Radu). Slăvește marmura și pietrele str.’i- 
nă^ățll. Căci piatra pe care-a coborît mina 
meșterului păstrează o parte din sufletul lui 
Inchină-te și slovelor Dar o-l de cî'e ori vei 
zăbovi pe o carte r^ra și adîncă din anus 
amlntește-ți că fiecare filă e scrisă cu duhul 
celor de-acolo și un dram din obida celor de 
aici. Iar la cintarul judecății de apoi, cenușa 
tlrgv.rilor noastre va trage la fel de greu crș 
aurul sau slovele lui Dante...",
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La recepție a participat tova- 
rt$uJ AII Yata. secretar general 
aJ C.C. al P.C Marocan, care 
face o vizită prietenească în 
tara noastră.

Erau prezenți membri ai

C.G. a) P C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con- 
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, academi
cieni și alti oameni de știintft, 
auitură și artă, ziariști români

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Dragă tovarășe Jivkov,
Stimați membri ai delegației 

bulgare,
Stimate loxarâse,
Stimați to> arași și prieteni,

îngăduiți-mi să exprim plă
cerea de u avea in mijlocul 
nostru, la această recepție, pe 
stimatii noștri oaspeți buleari.

Au trecut doua zile de cind 
vă ailati pe pămintul Româ
niei, in cadrul acestei vizite 
prietenești. Prezența dumnea
voastră in România, dragi to
varăși bulgari. prilejuiește 
noi manifestări ale prieteniei 
trainice dintre popoarele ro
mân și bulgar, dintre țările 
și partidele noastre. Poporul 
român se bucură de marile 
realizări ale vecinului său de 
peste Dunăre ca de propriile 
sale înfăptuiri, nutrește o 
profundă stimă pentru munca 
harnică si entuziastă a mun
citorilor. țăranilor. intelec
tualilor bulgari, consacrată 
edificării socialismului, în
floririi Bulgariei prietene.

Țin să subliniez in mod de
osebit caracterul rodnic și 
prietenesc al discuțiilor care 
au început între delegațiile

Prin noile cartiere ale Capitalei și la uzinele „Vulcan"
Membrii delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, in frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov, au vi
zitat marii după-amiază Capi
tala. înaltii oaspeți au fost în
soțiți de tovarășii Paul Xicu- 
lescu-AIizil, Dumi’ru Popa, 
prim-secretar ai Comitetului 
o~âșenesc București al P.C.R., 
Ion Cosma. președintele Sfatu
lui Popular al Capitalei, și alte 
persoane oficiale.

Un mare număr de bucureș- 
teni, aflați de-a lungul bulevar
delor. au salutat cu bucurie pe 
reprezentanții poporului bul
gar, făcîndu-le o caldă și entu
ziastă primire.

Oaspeții și persoanele ofi
ciale, care i-au însoțit, au vizi
tat cartierele Berceni și Dru
mul Taberei — locuri unde în 
ultimii ani s-au construit mii 
de apartamente, numeroase 
unități comerciale, complexe 
social-culturale care poartă am
prenta urbanisticii moderne. Ei 
au primit explicații cu privire 
la planurile de dezvoltare vii
toare a Capitalei și la concep
ția arhitecturală care stă la 
baza noilor construcții.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre una dintre 
unitățile de bază ale industriei

CĂLDUROASA PRIMIRE
LA PITEȘTI

(Urmare din pag. t)

de flori, cu țesături specifice 
locului, obiecte din ceramică, 
ploști incrustate, conducătorii 
de partid și de stat bulgari și 
români sint întâmpinați de to
varășii Petre Duminică, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim-se
cretar al Comitetului regional 
Argeș al P.C.R.. Constantin 
Sandu, președintele Sfatului 
popular regional, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, de numeroși 
cetățeni. Potrivit tradiției, soții 
Ecaterina si Alexandru Ciu că. 
cooperatori mai virstnici din 
partea locului, oferă oaspeților 
tradiționala pîine și sare: un 
grup de flăcăi îi invită să guste 
din pj oștite înflorate renumita 
țuică de Pitești. Tinere fete 
umplu brațele conducătorilor 
de uartid si de stat bulgari și 
remeni cu flori și le luminează 
frumoasele marame din boran- 
gic care au dus faima acestor 
locuri.

Un alt popas este făcut, la 
Găești. Oaspeții sint salutați de 
primul secretar al Comitetului 
raional de partid, ion Radu, de 
președintele Sfatului popular 
raional, Nicolae Petcu. . i de 
populația orașului, care fac 
oaspeților o caldă primire, lsi 
iau. zborul sute de porumbei, 
simbol al păcii și prieteniei 
intre popoare. Oaspeților li se 
oferă in dar miei albi.

în drum spre Pitești, oaspe
ții trec prin alte sate, toate îm
podobite sărbătorește, ai căror 
locuitori salută din inimă pe 
inalții oaspeți și pe conducă
torii de partid și de stat ai ță
rii voastre. Șoseaua este împo
dobită ca drapelele român si 
bu’oar. Se pot citi urările : 
,p-ne ati rrvn. dragi oaspetâl".

■ -n se 'n^ârpască 
prietenia frățească dintre po

noastre, intr-un spirit de sin
ceritate deplină, de stimă și 
respect reciproc. Sinlem con
vinși că intrev odorile pe care 
le avem in aceste zile vor da 
un nou impuls dezvoltării con
tinue a relațiilor dintre țările 
și partidele noastre, lărgirii 
cooperării în toate domeniile, 
in interesul ambelor noastre 
popoare.

Noi vedem in prietenia și 
colaborarea dintre Republica 
Socialistă România si Repu
blica Populară Bulgaria, ca si 
dintre toate țările socialiste, 
un important factor de pro
gres. pentru dezvoltarea im
petuoasă a fiecărei țări și a 
întregului sistem socialist mon
dial. pentru creșterea forțe
lor socialismului și păcii in 
lume.

Vă invit să ridicăm paharul 
pentru noi succese ale poporu
lui bulgar in construirea so
cialismului, pentru înflorirea 
continuă a prieteniei romàno
bulgare, in sănătatea stimatu
lui nostru oaspete. tovarășul 
Todor Jivkov. in sănătatea 
membrilor delegației bulgare, 
pentru cauza păcii și colabo
rării intre popoare, în sănăta
tea dumneavoastră, a tuturor.

noastre constructoare de ma
șini — uzinele „Vulcan". Nu
mele acestei întreprinderi — 
legat de tradițiile luptei re
voluționare ale clasei mun
citoare din București — este 
acum imprimat pe o diver
sitate de produse de înalt 
nivel tehnic. La intrarea în 
uzină, solii poporului bulgar 
au fost salutați de tovarășii 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, de reprezentanți ai condu
cerii întreprinderii, ai comite
tului de partid, de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri. Un grup de tineri au în- 
mînat oaspeților buchete de 
flori și insigna uzinei.

în fața unei machete a uzi
nei, directorul tehnic, ing. 
Lache Ene, face un scurt isto
ric al drumului parcurs de oo- 
lectivul de muncitori și ingi
neri în dezvoltarea șl moder
nizarea întreprinderii. Creș
terea capacităților de pro
ducție, dotarea cu tehnica nouă 
permite astăzi uzinei să produ- 
Gă utilaje termoenergetice, in
stalații pentru Industriile chi
mică, petrolieră, a materialelor 
de construcții, alimentară — 

poarele român și bulgar !“, 
„Trăiască unitatea țărilor socia
liste", „Salut delegației bul
gare conduse de tovarășul To
dor Jivkov“. în fața caselor, 
gospodarii au scos cele mai fru
moase covoare confecționate de 
meșteșugarii locali, iar in apro
pierea șoselei, pe mese, au fost 
așezate ghivece de flori. La 
Topoloveni, și in alte localități 
de pe traseu au fost organizate 
expoziții cu cele mai frumoase 
țesături și obiecte de artizanal 
care oglindesc bogăția și va
rietatea artei populare de pe 
aceste meleaguri, și expoziții 
cu produse agroalimentare. To
varășul Todor Jivkov și ceilalți 
membri ai delegației au privit 
cu mult interes aceste expozi
ții. La Topoloveni tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu s-au prins intr-o 
horă în centrul comunei, 
in cîntecele corurilor reunite 
din Leordeni, Dobrești și To
poloveni.

...Pitești. Din zorii zilei. îm
brăcat în vestminte de sărbă
toare. orașul este străbătut de 
freamătul mulțimii venite, pe 
străzi, în ciuda ploii. în întâm
pinarea conducătorilor de par
tid și de stat bulgari și români. 
La intrarea în oraș, pe mari 
pancarte sînt scrise urările : 
..Bine ați venit, dragi oas
peți „Salut frățesc poporu
lui bulgar ..Trăiască unita
tea țărilor socialiste!“, „Tră
iască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale Mii și mii de locui
tori. aflati pe străzile orașu
lui aclamă cu entuziasm sosi
rea conducătorilor de partid și 
de stat români și bulgari. Se 
aud ovații si urale in cinstea 
prieteniei de nezdruncinat din
tre cele două popoare vecine si 
prietene, urări d' ..bun venit" 
adresate conducătorilor celor 

șl bulgari, corespondenți ai 
presei străine.

Au fost, de asemenea, de 
față șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați in Republi
ca Socialistă România

Au fost Intona*e imnurile 
de stat ale celor două țâri.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Stimați tovarăși și prieteni,

Vreau să exprim aici, la a- 
ccastă recepție, recunoștința 
și satisfacția noastră pentru 
frumoasele sentimente si pen
tru stima manifestată lață de 
noi și față de poporul bulgar, 
de către conducerea de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, de către locui
torii orașului București.

Do asemenea, ne exprimăm 
satisfacția noastră pentru ma
rile succese dobîndite de po
porul frate român, respectul 
nostru profund față de fapte
le sale creatoare, față de 
munca ce o depune pentru 
dezvoltarea și înflorirea Repu
blicii Socialiste România.

Doresc, totodată, să mă 
asociez în întregime apre
cierii dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, că discuțiile 
noastre, începute luni, decurg 
intr-un spirit de deplină sin
ceritate. de stimă reciprocă, 
in spirit deschis și de priete
nie — și că aceste convorbiri 
vor fi rodnîce.

Colaborarea noastră bila-

mai mult de un sfert din aces
tea fiind exportate peste hotare.

Au fost vizitate apoi sectoa
rele mecanică-reductoare. me- 
canică-grea, cazangerie și forjă. 
Pretutindeni, oaspeților li s-a 
făcut o entuziastă primire. Se 
aud puternice aplauze, urări 
pentru prietenia trainică dintre 
cele două popoare, pentru co*~ 
laborarea lor frățească. Tovară
șul Jivkov este întîmpinat cu 
căldură de muncitori, tehni
cieni și ingineri, le strînge 
mina, se întreține cordial cu ei.

Liniile de frezat roți din
țate și de sudură automată, cî- 
teva mașini-unelte de înaltă 
tehnicitate prilejuiesc scurte 
popasuri. Tovarășul Jivkov și 
ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale bul
gare urmăresc cu atenție des
fășurarea unor faze ale proce
sului tehnologic, interesîndu-se 
de metodele de lucru folosite, 
de calitatea produselor. Gaz
dele vorbesc oaspeților des
pre planurile colectivului, des
pre perspectivele de dezvoltare 
ale uzinei în actualul cincinal.

La încheierea vizitei prin 
secții, tovarășul Todor Jivkov 
și membrii delegației bulga
re au semnat în Cartea de o- 
noare a întreprinderii;

două țări și partide, se flutură 
stegulețe și buchete de flori.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, dintr-o ma
șină deschisă, răspund salutu
rilor mulțimii, fac semne prie
tenești locuitorilor orașului Pi
tești, care au făcut o caldă și 
entuziastă primire conducăto
rilor de partid și de stat ro
mani și bulgari.

In fața sediului Comite
tului regional de partid, tovă
rășii Todor Jivkov, Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți oaspeți sint 
întâmpinați de membrii Bi
roului Comitetului regional 
Argeș al P.C.R., de reprezen
tanți ai organelor locale de stat 
și ai organizațiilor de masă.

Aici, oaspeții participă la un 
entuziast miting al locuitori
lor orașului. Participanții au 
salutat cu puternice ovații apa
riția la tribună a conducători
lor de partid și de stat bulgari 
și români.

Tovarășul Petre Duminică, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Argeș, ro
stește un cuvînt de bun sosit.

în aplauzele mulțimii ia cu- 
viniul tovarășul Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

După miting a avut loc o în
tâlnire cu conducătorii organe
lor de partid și de stat.

După întâlnire, conducătorii 
de partid și de stat bulgari și 
români și-au continuat drumul 
spre Slatina. Primirea caldă, 
entuziastă, făcută de populații 
Piteștiului solilor poporului 
bulgar și conducătorilor de 
partid și de stat români a con
stituit o expresie grăitoare a 
tradiționalei prietenii ce leagă 
popoarele român și bulgar.

(A ger preș) 

în timpul recepției, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. (AgerpresX 

terală — pentru lărgirea că
reia, in toate domeniile, con
venim in prezent — va fi de 
mure importanța pentru am
bele noastre țări, in interesul 
ambelor noastre popoare. Cola
borarea reciprocă dintre țările 
socialiste, desfășurată pe baza 
internaționalismului proletar, 
lărgirea și adincirea ci con
tinue contribuie intr-o măsu
ră considerabilă la ridica
rea și dezvoltarea multilate
rală a fiecărei țări frățești, a 
întregului sistem mondial so
cialist, la întărirea păcii mon
dial c.

l’ermiteți-mi să ridic paha
rul in sănătatea poporului fra
te român, care iși făurește cu 
succes noua sa viață : pentru 
dezvoltarea necontenită a 
prieteniei bulgaro-romàne : in 
sănătatea secretarului general 
al Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Ceaușescu ; în să
nătatea președintelui Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, to
varășul Maurer : în sănătatea 
dumneavoastră, tovarăși și 
prieteni.

„Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria a vizitat 
cu mare interes una din cele 
mai importante întreprinderi 
constructoare de mașini din 
România frățească — uzina 
„Vulcan“ din București. Ne-au 
făcut o puternică impresie 
cazanele pentru termo'ficare 
și pentru abur industrial, in
stalațiile petroliere, pentru in
dustria chimică și metalurgi
că, produse la un înalt nivel 
tehnic. Apreciem calitatea 
producției realizate de entu
ziastul colectiv de muncă al 
uzinei și-i urăm noi succese în 
îndeplinirea planului de pro
ducție. Mulțumim pentru pri
mirea cordială care ni s-a fă
cut“.

Oaspeților le-au fost oferite 
machetele unor produse de 
bază și albume care oglindesc 
dezvoltarea uzinei. Membrii 
delegației bulgare au oferit 
daruri pentru clubul între
prinderii.

După vizită, în incinta în
treprinderii a avut loc un mi
ting la care au participat pes
te 3 000 de muncitori, tehni
cieni și funcționari.

Vedere nocturnă a întreprinderii „Progresul“ din Copiatala

Rădăcinile unui destin
(Urmare din pag. I) 

ța, privirea și zimbelul lui 
anunță din prima clipă o- 
mul care face totul cu o 
mare convingere, in care 
se află zilnic acel senti
ment de plăcere la sfîrșirea 
unei munci cu mari răs- 
frîngeri folositoare asupra 
semenilor.

Sosirea lui pe șantierele 
țării a fost, desigur, nu o 
aventură sau o evaziune, 
ci o integrare necesară în- 
tr-un univers în care ființa 
sa dornică de trăiri inten
se respira aerul de care a- 
vea nevoie. Aici și nicăieri 
în altă parte Bticelea se 
putea realiza, pentru că a 
răsunat și în el acea che
mare interioară care a adu
nat o Întreagă generație 
pe meterezele reconstruc

ției și apoi ale construcției, 
o chemare a destinului. 
Adolescentul la pieptul că
ruia ardea carnetul roșu 
de membru al organizației 
comuniste de tineret ab
sorbea cu patimă compo
nentele mari și mici ale 
acestui univers în care tre
buia .să se simtă acasă și 
pentru aceasta a luat me
seria de la litera „a". în- 
vățînd să fie întrutotul un 
om de șantier.

Au trebuit deci să trea
că ani buni, în care șan
tierul să învestească în el 
un mare capital — mese
rie, convingeri și cunoș
tințe politice, cunoașterea 
oamenilor — pentru ca 
să apară la momentul cu
venit in fața colectivității 
personalitatea lui definitiv 
formată. Din această cli

pă (dar cine ar putea fixa 
precis locul și timpul aces
tei clipe ?!) a început să 
strălucească fața cealaltă 
a destinului său, cind răs- 
fringerea acumulărilor și 
a virtuților sale profesio
nale, politice și umane a 
început să determine ade
vărate fenomene în viața 
șantierului. Să amintim ci
titorilor doar faptul că me
toda cofrajelot glisante a 
fost pentru prima oară ex
perimentală și pusă la 
punct in această parte a 
lumii de către el și că prin 
brigăzile conduse de el au 
trecut și s-au formal zeci 
de tineri care au devenit 
la rîndul lor conducători 
de echipe sau brigăzi.

Fe șantierele pe care a 
trecut, urmele lui Bucelea 
au rămas adinei. O mare

COMUNIST, 1 MIȘCĂRII REVOLUTIONART

Șl IHCKMICI DIN ROMÂNIA

Delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Bulgaria, 
în Ci unte eu tovarășul Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a făcu! marți o vi
zită la Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România. Delegația a fost 
însoțită de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.C.R., Ion Cosma. membru 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Sfatului popular al orașului 
București.

La sosire, oaspeții au fost 
întâmpinați de tovarășii Ion 
Popescu-Puțuri, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Nicolae Cioroiu, di
rectorul muzeului. Ion Arde- 
leanu și Ion Lupescu, directori 
adjuncți.

Oaspeții s-au oprit în fala 
numeroaselor exponate, care 
redau momente semnificati
ve din lupta poporului român 
pentru eliberarea sa națională 
și socială, aspecte legate de 
acțiunile revoluționare des
fășurate în secolul al XlX-lea, 
de nașterea și dezvoltarea miș
cării muncitorești, socialiste, 
de istoria Partidului Comu
nist Român, a curentelor de
mocratice, progresiste, din tara 
noastră. Membrii delegației 
au urmărit drumul glorios de 
luptă al poporului român din 
trecutul cel mai îndepărtat 
pînă în zilele noastre.

Cu mult interes au fost exa
minate exponatele evocînd 
episoade din lupta dusă de os
tașii români, alături de ostașii 
ruși și de detașamentele de vo
luntari bulgari. în timpul răz
boiului din 1877—1878 — măr
turii ale luptei eroice în care 
și-au vărsat sîngele români și 
bulgari, însuflețiți de același 
ideal — cucerirea independen
ței și suveranității de stat.

Atenție deosebită au acor
dat oaspeții exponatelor în- 
fățișînd momentul de mare 
însemnătate istorică al creării 
partidului de tip nou al clasei 
muncitoare din România. Par
tidul Comunist Român, pre
cum și documentelor care I- 
lustrează puternicul spirit in
ternaționalist ce caracterizea
ză activitatea partidului încă 
de la întemeiere, legăturile 
sale frățești cu celelalte parti
de comuniste și muncitorești.

Membrii delegației au luat 
cunoștință de semnificative 
documente care evocă priete

nia româno-bulgară, solidari
tatea între revoluționarii ro
mâni și bulgari. Ei aii poposit 
în fața vitrinelor cu extrase 
de ziare, care înfățișează a- 
peluri ale Partidului Comunist 
Român în sprijinul revoluțio
narilor bulgari supuși terorii 
reacțiunii, precum și chemări
le Partidului Comunist Bul
gar de solidarizare «u lupta 
comuniștilor români împotri
va exploatării și asupririi. Fo
tografii elocvente prezintă le
găturile unor proeminente fi
guri ale mișcării muncitorești 
bulgare ca Gheorghi Dimitrov, 
Dimităr Blagoev. Vasil Kola- 
rov, cu mișcarea muncitoreas
că din România.

Oaspeții s-au oprit un timp 
în sălile închinate insurecției 
armate din august 1944. luptei 
armatei române și a întregului 
nostru popor, sub conducerea 
comuniștilor, pentru deplina e- 
liberare a teritoriului Româ
niei de sub jugul fascist, con
tribuției aduse la zdrobirea de
finitivă a Germaniei hitleris- 
te. Le-au fost prezentate, de 
asemenea, numeroase mărtu
rii documentare despre lupta 
maselor din România, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru dezvolta
rea și consolidarea puterii 
munci torești-țărănești, pentru 
făurirea orînduirii socialiste.

Oaspeții au acordat deosebi
tă atenție exponatelor care în
fățișează succesele poporului 
nostru în industrializarea ță
rii. dezvoltarea agriculturii, 
creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al maselor. 
Numeroase exponate prezintă 
acțiunile întreprinse de parti
dul și statul nostru pentru în
tărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. pentru noi victorii ale 
socialismului și păcii în întrea
ga lume.

Un ultim popas a fost făcut 
în sala memorială „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

In încheierea vizitei, tova
rășul Todor Jivkov și membrii 
delegației au scris în cartea 
de aur a muzeului :

„Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria a vizitat cu 
adîncă emoție Muzeul de isto
rie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

Bine organizat, muzeul în
fățișează drumul revoluțio
nar și de luptă al poporului 
frate român, al clasei munci
toare române, care, sub con
ducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, au dus o 
luptă îndelungată împotriva o- 
presiunii naționale și sociale, 
pentru libertate, independen
ța națională a țării, pentru 
victoria socialismului, pentru 
o viață fericită".

| parte din construcțiile ora- 
| șului Gheorghe Gheorgliiu- 
i Dej poartă „semnătura" 
I lui, și poate că nu exage

rez dacă spun că jumăta
te din locuitorii acestui o- 
raș trăiesc acum în casele 
construite de el.

In afară de construcții 
ci a lăsat și oameni în a 
căror formație profesiona
lă. politică și morală va 
rămîne pentru totdeauna 
pecetea personalității ute- 
cishdui și comunistului 
Bucelea: acea imensă
bucurie a muncii, acea pa
timă nobilă a construcției, 
acea mare sinceritate și 
loialitate în relațiile cu ca
marazii de muncă.

Bucelea este un mare 
destin intr-o epocă mare, 
fiu al unui timp care va 
rămîne pentru totdeauna 
literă anume,

Pe tobogan.„

★ ★

în cursul aceleeași zile, dele
gația Comsomolului s-a intîlnit 
cu activul Comitetului Central 
al U.T.C. și al Comitetului 
orășenesc București al U.T.C.

Cu acest prilej, tovarășul 
Petru Enache. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., și tovarășul 
Serghei Pavlov. prim secretar 
al C.C. al U.T.C.L., au rostit 
cuvîntâri.

Tovarășul Serghei Pavlov a 
îi'npârtășit activului impresiile 
delegației despre vizita în țara 
noastră, a înfățișat pe larg 
preocupările actuale ale Com
somolului, munca avîntată a 
tineretului sovietic pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
puse de P.C.U.S. în fața 
Comsomolului leninist, a sarci

Vizitele delegației 
Comsomolului

Miercuri, delegația Comsomolului, condusă de tovarășul 
Serghei Pavlov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.. care la 
invitația C.C. al U.T.C. face o vizită in țara noastră — a 
fost primită la Comitetul Central aj P.C.R. de către tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

La discuțiile care au avut loc a participai tovarășul Gheor- 
ghe Petrescu, .șef de secție Ja C.C. al P/'.R. Au fost, de ase
menea, prezenți tovarășul Petru Enache. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., și Vasile Nicolcioiu. secretar al C.C. al U.T.C. 
A fost de fața A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București

CONCURS DE ADMITERE
Ministerul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România 
anunța organizarea concursului de admitere în instituțiile 

militare de invățâmint pentru anul școlar 1967/1968
La liceele militare sa 

primesc absolvenți ai cla
sei a IX-a și a X-a din li
ceele de cultură generală 
care au obținut rezultate 
bune la învățămînt și dis
ciplină și nu depășesc 
vîrsta de 18, respectiv 19 
ani.

Candidații trebuie să fie 
perfect sănătoși și să do
rească să devină ofițeri ac- 
tivi ai Forțelor Armate.

Concursul de admitere 
va avea loc la liceele mi
litare „Dimitrie Cantemir“ 
— Breaza și „Ștefan cel 
Mare“, Complung Moldo
venesc, 25.VI — 15.VII. 
1967.

La terminarea liceelor 
militare absolvenții vor fi 
repartizați pentru a urma 
învățămîntul în cadrul 
uneia din școlile militare 
de ofițeri.

La școlile militare de 
ofițeri și Cursul de pregă
tire medico-militară pot 
candida absolvenți ai li
ceelor de cultură generală 
cu diplomă de bacalaureat 
care nu au depășit vîrsta 
de 22 ani.

Concursul de admitere 
pentru școlile militare de 
ofițeri va avea loc în pe
rioada 15—25 iunie 1967 
și va consta din verifica
rea cunoștințelor din ma
teriile cerute de bacalau
reat (matematică — scris 
și oral ; fizică — oral).

Condițiile concursului 
de admitere pentru Cursul 
de pregătire medico-mili
tară, cît și perioada în 
care va avea loc sînt cele 
prevăzute în programa 
..Bacalaureatul și admiterea

EXIGENȚA
(Urmare din pag. 1)

ției de către mari personali
tăți, ori pentru a descifra fi
surile din același proces care 
au dus Ia lamentabile eșuări 
umane. Situațiile extreme 
sînt cele mai elocvente, dar 
a te mărgini să radiografiezi 
doar acestea înseamnă să co
bori exigențele ce trebuie să 
genereze întregul lanț al 
responsabilității celor che
mați să ocrotească acest sec
tor decisiv al vieții sociale. 
Oamenii mediocrii, aplatizați, 
îinbătriniți moral înainte de 
vreme, egoiști mărunți, lip
siți de cutezanță chiar în 
fața propriei lor umbre acu
ză ! E o fatalitate bio-psiho- 
logică din moment ce tutu
ror societatea le-a asigurat 
condiții egale de afirmare? 
Indiscutabil că nu. chiar 
dacă diferențierea de vir
tuți. de aptitudini este o 
realitate. Nivelul social la
mentabil al mediocrității u- 
nora nu trebuie aruncat in 
spatele unei fatalități biolo
gice, ci trebuie căutat în 
erorile — extinzînd sfera — 
pedagogice. Operația este 
absolut necesară, căci o e- 
roare depistată, pusă în evi
dență. rezolvă pe jumătate 
problema. Cred că părtașă 
la malformațiile morale și 
intelectuale trebuie făoută 
imixtiunea subiectivistă în 
problemele grave ale peda
gogiei. Reconsiderarea criti
că a sferelor șl a modului în 
care se fac simțite aceste

Miercuri, la amiază, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Conakry, tovarășul Neculai 
Mancaș membru a) C.C. al 
U.T.C., reprezentantul perma
nent al Uniunii Tineretului 
Comunist ia F.M.T.D., pentru a 
participa la Conferința de soli
daritate cu lupta popoarelor 
din coloniile portugheze, care 
s* va desfășura intre 23—23 
aprilie a.c.

*
S-a terminat construcția unui 

nou funicular care va transpor
ta cărbunele de la exploatarea 
minieră Aninoasa la Uzina de 
preparare Coroești.

nilor stabilite de Congresul al 
XV-lea al U.T.C.L.

Expunerea a fost ascultată 
cu interes. întîlnirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Miercuri la prinz. Biroul 
C.C. al U.T.C. a oferit in 
cinstea delegației o masă prie
tenească. Au participat mem
brii delegației Comsomolului, 
A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Seara, A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, a oferii un coctail 
în cinstea delegației Comsomo- 
lului. Au participat tovarășul 
Petru Enache. prim secretar al 
C.C. al U.T.C.. secretari și 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

în învățămîntul superior 
1967“, elaborată de Mi
nisterul Invățămîntului.

La școlile militare de 
maiștri se primesc tineri 
încorporabili și rezerviști 
în vîrsta de maximum 26 
ani. absolvenți ai unei 
școli profesionale, ai li
ceelor cu sauț fără baca
laureat, calificați în mese
riile apropiate specialități
lor militare pentru care 
solicită să participe la 
concurs, cu un stagiu de 
minimum un an în specia
litatea pentru care au ob
ținut calificarea.

La școlile militare de 
subofițeri cu durata de 2 
ani se primesc tineri încor
porabili și rezerviști în vîrs- 
tâ de 18—25 ani. absol
venți ai școlii generale de 
8, respectiv 7 ani.

La școlile militare de 
subofițeri cu durata de un 
an se primesc rezerviști in 
vîrsta de maximum 25 ani, 
absolvenți ai școlilor gene
rale de 8, respectiv 7 ani, 
instruiți in armele (specia
litățile) pentru care solici
tă să participe la concurs.

Cei care doresc să can
dideze la examenele cte 
admitere în instituțiile mi
litare de învățămînt se vor 
adresa comisariatelor mi
litare raionale (orășenești) 
în perioada 20 aprilie — 
20 mai a.c., unde vor pri
mi detalii asupra concur
surilor.

Candidaților li se asigu
ră gratuit transportul, ca
zarea și hrana pe timpul 
concursului.

PEDAGOGICĂ

responsabilități nu trebuie 
să evite nici un faetor. Pă
rintele obișnuit — și obișnu
ind copilul — să-și considere 
odrasla o sclipitoare inteli
gență. o precocitate, riscă să 
insufle acestuia grandoma
nia, greu de plivit apoi. În
vățătorul convins prea ușor 
de o propoziție neobișnuită 
intîinîtă pe caietul elevului 
abia alfabetizat, repetindu-i 
des presupusele aptitudini 
literare, riscă să-i inculce a- 
cestuia. conștiința diferen
țierii lui de ceilalți, conștiin
ța de copil ales din coi mai 
mnJți. Profesorul inchizind 
ochiul critic in fața eludării 
muncii manuale cu un aer 
de superioritate a elevului 
său cu scuze că oricum, a- 
cesta e destinat muncii inte
lectuale, va insinua spiritu
lui in formare, falsa superi
oritate a unui gen de muncă 
față de altul, anulind apeti- 
ția muncii devotate, neîn
trerupte.

Erorile pîndesc din unghe
re diferite, deoarece însuși 
caracterul muncii pedagogi
ce este de un tip special : a 
modela oamenii nu se poate 
face indiferent, fără partici
parea afectivă, fără a intra 
în joc pasiuni și simpatii, 
fără a atinge printr-o notă 
mult mai accentuată decît 
oriunde, examenul valoric 
de către subiectivism. De a- 
ceea, a cere pedagogului se
veritate bine înțeleasă, na ț 
de loc o exagerare.
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în capitala britanică se fac auzite supozi
ții în sensul că luarea unei hotâriri defini
tive s-ar putea să întirzie considerabil. Se 
preconizează. in acest sens, că in viitorul 
apropiat, Wilson, se va mărgini la o nouă 
„declarație fermă de intenții" in legătură cu 
aderarea la C.E.E., urmind ca cererea, 
eventuală, de adorare să fie formulată abia 
în toamnă. Asemenea supoziții sini legate 
ți do sugestiile care (după cum s-a aliat) 
nu Fost oferite guvernului englez do, oficia
litățile de ia Bonn. în interviul acordat 
revistei „DER SPIEGEL", cancelarul 
Kicsinger mărturisea că i-a dnt premierului 
britanic „să bea vin curat" și l-a lăsat să 
înțeleagă că „dificultățile aderării engleze 
se cer abordate cu răbdare, fără cronome
tru", La rîndul lui, ministrul de externe 
vesl-german Willy Brandt, ținea să releve 
la conferința de presă după încheierea 
foartci recentei sale vizite la Londra că 
„Anglia nu trebuie împinsă in Piața 
comună" și că „graba este contraindicată". 
Ceea cc sună, evident, ca o invitație la 
răbdare și la prudență. Invitație care, nu este 
exclus să fi găsit apreciere în cercurile 
guvernamentale din capitala britanică unde 
umbra unui nou „veto" francez nu 
risipit ți unde se simte suflul unei 
derabile opoziții interne față de 
aderării ia Piața comună.

Practic, ecuația complexă, cu 
necunoscute, a aderării britanice, 
în faza cînd nu se întrevede încă o rezol» 
vare precisă. A cere sau a nu cere ade
rarea ? Dilema, în spirit hamletian, e, cel 
puțin pentru moment, impenetrabilă.

arc în vedere (textual : „nu exclude") publi
carea apropiată a unei Cărți Albe cuprin- 
zînd stenogramele convorbirilor din turneul 
de sondaj. Mulți observatori din capitala 
britanică înclină să sesizeze in toate aceste 
clemcnle, în tendința de a atrage opoziția 
într-o dezbatere de opinii, un indiciu al 
dorinței Ini Wilson de a prelungi procesul 
consultărilor interne. Mergînd mai departe, 
unii opinează, asemeni corespondentului lui 
NEUE ZURCHER ZEITUNG la Londra —

Va ndrc«R Marea Britanic cererea de 
Intrare în Piața comună ? tncerliludinea 
planează asupra perspectivelor inițiativei 
engleze. Semioficial, la Londra s-a dat a 
se înțelege că nici o botărire specială nu 
va fi luată înainte de mijlocul lunii mai. 
Intre timp, după o scurtă pauză de „sedi
mentare și respirație", care a urmat turneu
lui de sondaj al lui Wilson, a început faza 
analizelor, dezbaterilor și consultărilor 
interne pe tema : n adera sau a nu adera ?

Grupul parlamentar laburist a ținut două 
reuniuni cu ușile închise în cadrul cărora 
Wilson și ministrul său de externe Brown 
au prezentat amănunte și concluzii cu pri
vire Ia convorbirile-sondaj din cele șhșo 
capitale alo țărilor Pieței comune. Din 
puținele indicii.care s-au strecurat în pagi
nile presei laburiste, reiese că deși șeful 
Forrcign Office-ului s-n arătat optimist și 
a exclus un nou „veto" francez, premierul 
britanic a subliniat iarăși „obstacolele for
midabile" și „implicațiile extrem do ample“ 
ale adorării In C.E.E. linele surse nu rele
vat, de asemenea, că în vreme ce Brown 
dorește și presează pentru o grăbire a 
cererii formale do aderare, premierul englez 
are o atitudine mni rezervată, de tempo
rizare.

într-un interviu radiodifuzat, Wilson a 
dat să se înțeleagă că intenționează să 
informezo amănunțit și opoziția despre 
rezultatele sondajului în țările C.E.E. și s-o 
facă să participe direct la o amplă discuție 
publică înainte de luarea unei decizii 
guvernamentale. în ncest context trebuie 
reținut și faptul că, răspunzând unei inter
pelări n conservatorilor în Camera Comu
nelor, primul ministru britanic a relevat că

Ecuația
dificilă

a „aderării"
5-a 

consi- 
irleea

că „premierul are în vedere posibilitatea 
unei respingeri finale de către cabinei a 
variantei aderării și, intr-un asemenea caz, 
ar prefera ca eventualul NU să fie prezen
tat ca rezultatul unui consens larg, național. 
O asemenea desfășurare l-ar feri de suspi
ciunile și crilicile externe din unele capitale 
ale celor șase în sensul că, de fapt, el nu a 
dorit sincer, de la început, aderarea Angliei 
la Piața comună“.

din

multe 
ramina

EM. RUCAR

MOARTEA

K. ADENAUER

ii

cancelar al Republicii 
a Germanici, dr. Kon-

Fostul
Federale _ ______  _ .
rad Adenauer, a încetat din via
tă miercuri, în vîrstă de 91 ani, 
la reședința sa din Rhoendorf.

• LA DAMASC an început 
mărfi lucrările celei de-a treia 
conferințe a Uniunii naționale a 
studenților din Siria. In fața

9 TELEVIZIUNEA Uniunii 
Sovietice va prezenta un film

BERLIN — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite i 
Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, care participă la 
lucrările celui de-al Vll-lea 
Congres al P.S.U.G., a vizitat 
tn cursul zilei de marți între
prinderea „Veb KQhlautomat" 
din Berlin. Delegația a fost în
soțită de Gunter Wyschofsky, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministru] industriei chimice, 
Exvald Moldt, ambasadorul 
R.D.G. în Republica Socialistă 
România, și alte personalități.

Delegația Partidului Comu
nist Român a fost întîmpinată 
de directorul întreprinderii, 
Heinz Albrecht, de reprezen
tanți ai organelor de partid, 
care au dat explicații eu pri
vire la structura și producția 
Întreprinderii. Au fost vizitate 
secțiile uzinei și școala profe
sională care funcționează în 
cadrul acestei întreprinderi.

..Veb Kuhlautomat", specia
lizată pentru producția de

agregate frigorifice pentru 
nave de pescuit, satisface ne
cesitățile de utilare a navelor 
care se construiesc în R.D.GM 
82 la suta din volumul produc
ției fiind destinat navelor care 
sînt exportate. Cei peste 1 500 
salariați, dintre care 300 ingi
neri și tehnicieni ai acestei în
treprinderi reprofilate și mo
dernizate în ultimii ani 
au depus mari eforturi în 
vederea îmbunătățirii cali
tății șl măririi producției. 
Productivitatea muncii a cres
cut între 1958 — anul în
ființării întreprinderii — șl 
anul curent la 200 la sută. 
Valoarea producției anuale a 
„Veb Ktlhlautomat" este de 60 
milioane mărci.

In cadrul convorbirilor car« 
au avut loc cu prilejul vizitei, 
între oaspeții români și con
ducătorii întreprinderii, au fost 
abordate probleme privind 
producția de agregate frigori
fice în ambele țări.

— Noua presă de la uzina constructoare de ma 
șini pentru industrializarea chimică din Sverdlov

• APROXIMATIV 2 000 de 
studenți de Ia diverse facultăți 
ale Universității din Barcelona, 
au organizat marți o „adunare 
liberă" în care șl-au exprimat 
solidaritatea cu studenții ares
tat! din Madrid. Poliția madri
lenă a arestat săptămînă trecu
tă un număr de 70 de studenți.

După miting, peste 1 000 de 
participanțl au manifestat pe 
străzile din centrul Barcelonei, 
scandînd lozinci de „Solidarita
te cu Madridul". Poliția din re
ședința catalană a intervenit 
pentru a-t împrăștia pe demon
stranți, operînd arestări.

• COMITETUL O.N.U. 
tril decolonizare (Comitetul ce
lor 24) a luat în dezbatere si
tuația din Porto Rico. Acest te
ritoriu insular din Antilele 
Mari (Marea Caraibilor) are sta
tutul de stat „liber" asociat la 
S.U.A. Reprezentantul S.U.A. a 
încercat să califice discutarea 
acestei probleme ca „o imixtiu
ne“ în treburile interne ale 
poporului acestui teritoriu. De
legații U.R.S.S.. Poloniei. Bul
gariei, Siriei și Tanzaniei au 
condamnat intențiile S.U.A. de 
a-și menține dominația colonia
lă asupra acestui teritoriu. Dacă 
Statele Unite sînt convinse că 
populația din Porto Rico do
rește să rămînă sub ..protec
ția" lor. a menționat reprezen
tantul sirian, este greu de în
țeles de ce ele se opun catego
ric discutării acestei probleme.

partlcipanților. primul ministru 
sirian Youssef Zeayyen a rostit 
o cuvîntare în care s-a referit 
la unele probleme ale politicii 
interne și externe a guvernului 
său, precum și la sarcinile or
ganizațiilor de studenți în via
ța politică și economică a țării. 
Poporul sirian, a spns premie
rul Zeayyen, trebuie să lupte 
atit împotriva imperialismului 
șl ncocolonialismului, pentru 
lichidarea înapoierii economice, 
cit și împotriva reacțiunii inter
ne. împotriva elementelor de 
dreapta care încearcă să împie
dice progresnl țării. El a rele
vat importanța deosebită pe 
care o are victoria obținută de 
poporul sirian în lupta cu mo
nopolurile petroliere interna
ționale.

pentru televiziune alcătuit din 
50 de serii. Este vorba de seria
lul „Letopisețul unei jumătăți 
de secol", care înfățișează isto
ria statului sovietic. Prima se
rie — „Anul 1917“ — va fi pre
zentată la 21 aprilie. în cele 
peste șase luni, care mai rămîn 
pînă la 7 noiembrie, ziua celei 
de-a 50-a aniversări a Revolu
ției din Octombrie, vor fi pre
zentate celelalte 49 de serii. 
Fiecare film este consacrat unui 
an din viața Uniunii Sovietice. 
La emisiuni au fost invitați să 
participe veterani al revoluției, 
membri de partid, care vor îm
părtăși telespectatorilor amin
tiri despre principalele eveni
mente din istoria statului so
vietic.

Măsuri severe

Agenția Associated Pre«», 
înd surse demne de încredere, 
inunță că liderii militari ghanezi, 
reuniți marți pentru a discuta în 
egătură cu tentativa de lovitură 
ie stat, au hotărit ca principalii 
organizatori ai acesteia să fie 
»ndamnați la moarte. Cel puțin 
case ofițeri sînt în prezent deți
nuți și interogați în legătură cu 
participarea lor la organizarea 
oviturii de stat, adaugă Associa- 
:ed Press, dar trei dintre aceștia 
iu declarat că nu au avut nici o 
egătură cu complotul. Un al pa- 
lulea, It Sam Arthur, în vîrstă 
ie 27 de ani. a recunoscut că în 
rorii zilei de luni a intrat în Accra 
n fruntea a 120 de soldați cu 
copul de a ataca sediul Consi- 
iului Național de Eliberare și de 
i pune stăpînire pe postul de ra- 
lio din capitală.

Cu trei secole în urmă, pirații au invadat 
Bahama și legenda spune că ei mai sălășluiesc 
pe aceste meleaguri. Aceasta conține un sîm- 
bure de adevăr: imperiul cazinourilor și 
jocurilor de noroc aduce sute de milioane de 
dolari gangsterilor.

De două ori pe săptămînă un oarecare 
Dusty Peters se scoală mai devreme decît de 
obicei și — urmărit de agenți ai F.B.I. sosiți 
din Statele Unite — se îndreaptă tacticos cu 
o servietă încăpătoare spre cele două mari 
cluburi: Monte Carlo și El Casino unde în
casează cecurile și teancurile de bancnote ce 
i se „cuvin“ din cîștigurile realizate și, după 
ce semnează de primire, o pornește spre Ae
roportul internațional din Grand Bahama.

In mai multe cla- 
e din liceele pari- 
iene s-a folosit in 
Jtimul timp o nouă 
netedă pedagogică : 
nvătămîntul pro- 
ramat, care n-are 
imic comun cu pro- 
edeele „audiovi- 
uale". lnvâtâmîntul 
rogramat presupune 
mpărțirea materiei 
> predat în unitati 
!e informație urma- 
e de întrebări, 
•ățămintnl 
nat 
nis 
ă 
irin 
ata 
ti tu ie 
ia de bază 
ramului care încear
că să țină seama de 
latro exigențe : să 
acă elevul să parti- 
:ipe activ la leeție 
i să asimileze prin- 
ipiile de bază, să 
;e a'iaoteze la posi- 
nlitățile $i ritmul 
iecărui elev și să 
»ună îd evidentă 
nâsura îd care noile 
cunoștințe 
insite. S-a 
n felul 
•levilor li 
:aiete cu 
:onținînd ... _
nul“. Aceste între
bări urmăreau în 
nod logic o anumită

în- 
progra- 

pnate fi trans
act prin cârti 
caiete cit și 
mașini. Adevă- 

prohlemâ o con- 
insă concep- 

pro-

sînt în- 
procedat 

următor : 
s-au dat 
întrebări, 
„progra-

După 35 de minute de 
zbor, cînd axionul ateri
zează pe aeroportul din 
Florida. Dusty pleacă di
rect spre Miami Beach 
Bank unde depune suma. 
Agenții care nu l-au slăbit 
din ochi au constatat că 
uneori contul respectiv a 
sporit dintr-o dată cu 
300 000 de dolari ! De la 
bancă, el urmează, tot cu 
regularitate, un traseu di
nainte cunoscut poliției:

Fontainebleau Hotel unde 
în încăperile destinate 
jocurilor de noroc se întîl- 
nește cu frații Lansky și 
cu alți cîțiva reprezentanți 
ai lumii interlope, ale că
ror legături cu Mafia au 
fost dezvăluite în audie
rile speciale ale unor co
misii senatoriale. în fișele 
Departamentului justiției 
al S.U.A. sînt consemnate 
legăturile echipei de la 
Fontainebleau Hotel cu

cinci „familii" ale Mafiei 
din Chicago, New York, 
Philadelphia, Detroit și 
Buffalo care s-au concre
tizat în 1966 cu un venit 
do șase milioane dolari...

Posibilitățile de acțiune 
ale autorităților S.U.A. îm
potriva acestei activități a 
Mafiei sini deslul de limi
tate : 1) în Bahama. colo
nie engleză cu autoguver
nare, jocurile de noroc se 
desfășoară sub protecția 
legii. 2) Cetățeanul nord- 
american Dusty Peters este 
funcționar pe statele de 
serviciu alo firmei „Baha
mas Amusaments Ltd", 
care are autorizație de 
funcționaro de la guvernul 
local .3) Practic, legăturile 
cu Mafia nu pot fi dove
dite. Unicul cap de acuza
re care ar râmîne valabil 
(și este examinat acum de 
serviciile federale din New 
York și Philadelphia) con
stă în sustragere de la 
plata impozitelor... Nu este 
deloc greu do sesizat că 
pentru Mafia e cit se 
poale de lesne să aranjeze 
oricînd lucrurile I

Licența pentru jocurile 
de noroc a fost dată de 
Partidul Unit al Bahamei, 
cînd se afla la putere și 
conducea pe baze rasiste 
treburile insulei locuite în 
proporție de 80 la sută de 
negrii. Ziaristul Bill David- 
son care a întreprins o 
anchetă în Bahama, scria 
în revista newvorkeză 
„SATURDAY EVENING 
POST" : „Pe măsură ce 
jocurile do noroc prospe-

cau, cazionourile eu deve
nit un simbol al corupției 
generale de pe insulă, dar 
P.U.B. părea că deține atît 
de solid controlul îneît sis
temul părea pur și simplu 
de neînlăturat". Ca să aco
pere afacerile necurate de 
oe insulă, guvernul parti
dului respectiv a recurs la 
serviciile unei firme spe
cializate în reclame. „Hill 
ji Knowlton", căreia 
plătea cinci milioane de 
dolari pe an. Firma 
Făcut onest datoria, dacă 
se ține seamă că anul 
trecut 800 000 de turiști 
iu vizitat Insulele Soare
lui și au auzit zilnic cum 
postul de radio Nassau 
dezminte oficial 
rile răuvoitoare"

și-a

„zvonu- 
despre 

infiltrarea Mafiei. Guver
natorul regal. Sir Ralph 
Grey, declara : „Poliția 
noastră controlează atît de 
bine teritoriul insulei îneît 
gangsterii americani nu 
pol pătrunde în jocurile 
de noroc". Iar ziarul TRI
BUNE susținea că zvonu
rile au fost lansate de 
proprietarii 
din Florida de 
își pierd clienții 
frumusețile mai 
ale Bahamei.

în realitate 
insulă domneau 
meni
Stafford Sands. cavaler al 
Imperiului Britanic, care 
ocupa diverse posturi în 
guvernul local, supranumit 
Regele Stafford I, Wal- 
lace Groves, un om de 
afaceri nord-american care

cazinourilor 
teamă că 
atrași de 
ispititoare

însă, 
trei 

atotputernici :

în
oa-
Sir

ți-a stabilit cartierul ge
neral la Nassau, a cumpă
rat pămînl pentru con
strucții la prețuri derizorii 
și a înălțat hoteluri de 
mare lux, și unul din frații 
Lansky, care menține le
gătura cu Mafia america
nă. Multe din firele 
încurcate ale ramurei din 
Bahama ale Mafiei au fost 
dezvăluite de Joe Valachi, 
căpetenie a mafioților, că
ruia i s-a acordat protec
ția polițienească specială 
pentru a nu fi lichidat de 
colegii lui din bandă, după 
ce a făcut depoziții în fața 
unui comitet senatorial. 
Alte amănunte au fost 
date în vileag după ares
tarea a 13 membri ai ban
dei „Little Apalachin" în- 
tr-un restaurant new vor- 
kez...

Stilul de lucru al ramu
rei bahamiene a Mafiei nu 
avea nimic senzațional, ci 
se desfășura rutinier. Cti 
cît mai puțină zarvă, cu 
atît mai multe milioane. 
Exista un consens gene
ral : pentru protecția invi
zibilă acordată cazinou
rilor și magazinelor se în
casau sume fixe. Iar în 
zonele fiecăruia dintre cei 
trei atotputernici ai zilei 
se eliberau „permise de 
ședere" înnoite periodic. în 
schimbul unor taxe. Cei 
cîțiva îndărătnici care s-au 
opus au dispărut, pur și 
simplu, fără ca poliția să 
le găsească urma. în sfîr- 
șit, existau agenți în diver-

I

?e localități din S.U.A. ți 
chiar din Europa occiden
tală care organizau „vizi
tarea Insulei Bahama, cu 
orizonturi noi, plină de 
mister și soare", iar turiș
tilor nenorocoși la ruletă 
sau la jocul de cărți Ii se 
făcea favoarea să iscăleas
că o chitanță ce putea fi 
onorată ulterior. Cînd 
printre turiști se descope
rea vreun ziarist dornic 
să descrie realitatea, i se 
oferea o „momeală" pen
tru a-i tăia pofta.

Dar cererile pentru stă
vilirea corupției s-au în
mulțit și au fost expediate 
la Londra petiții 
tru trimiterea unei Co
misii regale 
chetă. Atunci 
guvernamental a 
organizarea de alegeri. S-a 
produs însă ceea ce presa 
mondială a denumit „un 
fenomen imposibil". Parti
dul progresist liberal, spri
jinit de majoritatea 
populației de culoare, a 
ieșit victorios. Noul șef al 
guvernului. Lvden Pin- 
dling. a afirmai categoric 
în ședința inaugurală a 
noii Adunări că „va ac
ționa împotriva corupției 
datorată existenței cazi
nourilor". Intențiile sale 
lăudabile au fost salutate 
de populație, dar deocam
dată Dusty Peters își con
tinuă imperturbabil călăto
riile sale bisăptămînale la 
Miami.

• MII DE PERSOANE B-au 
adunat în fata Palatului guver
namental din Guayaqull pentru 
a asculta discursul președinte
lui Ecuadorului, Otto Aroseme- 
na. consacrat recentei reuniuni 
de la Punta del Este a șefilor 
de state din emisfera occiden
tală. Președintele Ecuadorului 
a criticat din nou politica 
S.U.A. față de America Latină. 
Latlno-americanii, a spus el, 
nu pot râmîne indiferenți fată 
de situația în care prețurile la 
produsele create prin munca 
lor scad continuu ca urmare a 
politicii americane. Otto Arose- 
mena a refuzat, după cum se 
știe, să semneze documentele 
finale ale reuniunii de la Pun
ta del Este.

• IN CURÎND, în Etiopia vor 
fi puse în circulație monede de 
aur de formă circulară, care 
vor avea Imprimate pe față efi
gia împăratului Haille 8elassle 
I, iar pe verso stema Etiopiei 
— și data emiterii — anul 1968, 
In decursul veacurilor în Etio
pia erau folosite ca monede de 
schimb bucăți de sare. Deseori, 
însă, pe piețe schimbul de măr
furi se făcea fără bani, în na
tură. în anul 1880 a fost intro
dusă în circulație pentru prima 
oară moneda — taleri austrieci 
de argint. După urcarea pe tron 
a lui Haille Selassie I, în Etio
pia au fost puse în circulație 
bilete de bancă, precum și mo
nede de aramă și argint de 5, 

10, 25 și 50 cenți, care se găseso 
și în prezent în circulație.

Runda Kennedy
pen

au-de 
partidul 
anunțat

Z. FLOREA

Reprezentanții Statelor Unite la negocierile tarifare ale rundei 
Kennedv de la Geneva și ai G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Tarife și Comerț) au declarat că etapa finală a tratativelor s-a 
transformat într-o criză accentuată.

Ei au precizat că acum este rîn- 
dul Pieței comune să se pronunțe 
față de ofertele la negocieri ale 
Statelor Unite. După părerea lor, 
la ora actuală nu există nici o 
șansă de rezolvare în bloc a pro
blemelor tarifare pînă la 30 apri
lie, limita stabilită rundei Kenne- 
dy. Este mai mult ca sigur că ne
gocierile vor depăși această limi
tă cu cel puțin 10 zile, conchide 
U.P.I.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
anunță că William Roth, nego
ciatorul principal al S.U.A. la 
runda Kennedv, se află în pre
zent la Bruxelles pentru a infor
ma reprezentanții Pieței comune 
în legătură cu îngrijorarea pe 
care o manifestă Statele Unite 
față de criza negocierilor tarifare.

Acuzatul cere

despăgubiri...

temă, de preferință 
luată din științele 
exacte ca fizica sau 
studiul limbilor Rtră- 
Jne. Elevii, timp de 
45 de minute, 
mîneau singuri 
fata caietului 
se străduiau să 
răspunsuri la aceste 
întrebări. insușin-
du-$i in acest fel cu
noștințele privind
lecția respectivă care 
nu fusese in preala
bil predată de profe
sor. Pentru consulta
ții elevii puteau cere 
individual sfatul 
profesorului fără a-i 
tulbura pe colegii 
lor. S-a încercat a- 
ceastă metodă și cu 
mașini care puneau 
întrebări, recepțio- 
nan răspunsurile a- 
rătînd că acestea 
sînt bune sau greși
te. In fața aparate
lor însă, copiii de 
multe ori își stăpl- 
neau cu greu o reac
ție firească de timl-

ră- 
în 
$1 

dea

dltate. Rezultatele 
obținute au fost In 
multe cazuri încura
jatoare. Unii copii, 
mai slabi la învăță
tură. care nu țineau 
pasul cu restul cla
sei își însușeau a- 
ceeași cantitate do 
cunoștințe într-un 
timp mai scurt și Ie 
rețineau an timp 
mai îndelungat. Au 
fost înregistrate pro
grese în ciuda mo
notoniei desfășurării 
..lecției" șl a lipsei 
intervenției spontane 
și la obiect a profe
sorului în cazul în 
care elevul dădea 
alt răspuns decît cel 
prevăzut îd caiete și 
la mașini. In cazul 
unui răspuns nepre
văzut, aparatele răs
pundeau „ai greșit" 
sau rămîneau tăcute 
derutînd astfel elevii 
care așteptau con
firmarea. Introduce
rea învățămîntulnl 
programat constă în

faptul că elevul lu
crează singur cu ma
șina și n-are posibi
litatea să pună și el 
întrebări la care să 
1 se răspundă. In a- 
cest caz este necesa
ră prezența profeso
rului.

încercările 
țin seamă de 
blema 
viitorului, 
condițiile 
numărului 
lor. profesorul 
trebui să 
□ n îndrumător, con
sultant pentru elevi, 
aceștia venind cu 
lecția Învățată de a- 
casă. pregătită după 
caiete speciale pe 
care le vor avea la 
dispoziție. Așadar, 
Invățămîntul progra
mat nu înseamnă 
excluderea profeso
rului sau a educato
rului din procesul 
de învățămînt.

făcute 
pro- 

programelor 
cînd în 
creșterii 

copii- 
va 

devină

DOINA TOPOR

Avocatul Dean Andrews clin 
Louisiana a depus marți o 
plîngere împotriva procuroru
lui lira Garrison pretinzindu-i 
suma de 100 000 de dolari cu 
titlul de „daune-interese”. 
Andrews fusese citat de către 
procurorul Jim Garrison pen
tru a compărea în fața unei 
camere de punere sub acuzare 
pentru complicitatea sa la pre
supusul complot privind asa
sinarea președintelui John 
Kennedy. El l-a apărat pe Lee 
Oswald. asasinul președintelui 
Kennedy. pentru diferite de
licte minore. In plîngerea sa, 
avocatul Dean Andrews îl a- 
cuzâ pe procurorul Garrison 
de a fi exercitat presiuni pen
tru a-1 face să recunoască că 
a cunoscut pe un anume Iu
lian Buznedo. care împreună 
cu Lee Oswald i-ar fi făcut o 
vizită înainte de data asasi
nării președintelui Kennedv. 
Avocatul din Louisiana incul
pat la 12 aprilie pentru măr
turii false se află în prezent 
în libertate pe o cauțiune de 
1 000 de dolari. El a fost a- 
cuzat de procurorul Garrison 
de a fi ascuns faptul că Clav 
Bertrand alias Clav Shaw, 
i-ar fi cerut la telefon să a- 
pere pe Lee Oswald. C. Shaw 
este unul din martorii-cheie 
ai anchetei pe care Tim Gar
rison o întreprinde în legă
tură cu existenta unui complot 
împotriva președintelui Ken-

Explozii

in Haiti

BELGIA, — Vedere din Bruxelles

Mai multe persoane au fost 
ucise in urma exploziilor unor 
bombe cu prilejul ceremoniilor 
de sîmbăta trecută, care au mar
cat cea de a 10-a aniversare a 
instalării la putere a lui Duva- 
lier. Potrivit France press, în 
timp ce pe străzile principale se 
desfășura o paradă, la numai 100 
m de palatul lui Duvalier a ex
plodat o bombă care a ucis două 
persoane. Trei ore mai tîrziu a 
explodat o bombă intr-un alt loc 
al capitalei Haitiene, care a pro
vocat numeroase victime. Se cre
de că numărul total al morților 
se ridică la 4, iar cel al răniților 
la peste 40 de persoane.
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