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NICOLAE

întîlnirea cu

DRAGI TOVARĂȘI.

Ne aflăm a sfirșitul vizitei 
noastre in regiunea 
timp de două zile 
tîlnit cu muncitori, 
și intelectuali, cu 
femei, cu tineri și 
am fost, s-ar putea 
oaspeții întregii populații a 
regiunii Cetățenii din locali
tățile Ploiești. Tirgoviște. Mo- 
reni. Cimpina. Rîmnicu Sărat. 
B::-.âu. M zii și d;n numeroase 
alte comune și sale prin care 
am trecut ne-au primit cu 
brațele deschise, cu emoțio
nante manifestar1 de dragoste 
caldă. îmi este greu să redau 
în cuvinte impresiile deosebit 
de bogate și de puternice pro
duse de vizita în regiunea 
Ploiești, de întîlnirile și discu
țiile cu oamenii muncii. Noi 
■vedem in sentimentele cu care 
am fost înconjurați pretutin
deni dovada dragostei și de
votamentului nețărmurit pe 
care oamenii muncii din re
giunea Ploiești, la fel ca între
gul popor, le poartă Partidu
lui Comunist Român, a atașa
mentului lor față de politica 
marxist-leninistă a partidului 
— expresie fidelă a interese
lor vitale ale patriei, ale na
țiunii noastre socialiste. (Apla
uze. urale).

Ploiești : 
ne-am în- 
cu țărani 
bărbați și 
vîrstnitî, 

spune.

TO V AR AȘI.

Toate forțele creatoare ale 
țârii sînt concentrate astăzi 
pentru a traduce în viață ho- 
tăririle Congresului al IX-lea. 
pentru a înfăptui obiectivele 
planului cincinai. pentru a 
ridica România pe o nouă 
îreap'ă a progresului econo
mic și social

Opera de industrializare so
cialistă continuă într-un ritm 
înalt și susținut, exercitând o 
puternică Influență pozitivă 
asupra dezvoltări’ armonioase 
a tuturor ramurilor economi
ce asupra întregii vieți socia
le Se înfăptuiește programul 
de modernizare a agriculturii, 
de dezvoliare a bazei ei teh- 
ruco-materiale. se obțin succe
se însemnate pe linia practi
cării unei agriculturi intensi
ve se asigură producții tot 
mai ridicaie. «atisfăcîndu-se 
to’ mai bine nevoile econo- 
miei și ale aprovizionării 
populației

Asa după cum știți. în lu- 
rnina indicațiilor Congresului
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activul de partid

--- --- •din regiunea Ploiești
al IX-lea, partidul și guvernul 
au luat c serie de măsuri me
nite să creeze condiții pentru 
accelerarea dezvoltării unor 
sectoare esențiale ale vieții e- 
conomice și sociale, pentru 
mai buna valorificare a po
tențialului material și uman 
al țării și a superiorității orin- 
duirii noastre socialiste.

Regiunea Ploiești constituie 
o ilustrare grăitoare a drumu
lui victorios parcurs de po
porul român pe toate planu
rile. în anii sosialjsmului, a 
transformărilor innbitpâre de
terminate de «reația conștien
tă a maselor. Prețioasele bo
gății naturale ale regiunii, și 
în special petrolul — aurul 
negru al Văii Prahovei —, în
căpuseră in vechea -orînduire 
pe miin-le capitaliștilor autoh
toni ș; ale marilor monopohști 
străini, care storceau profituri 
fabuloase. în timp ce ooporul
— stăpinul de drept al tu
turor avuțiilor țării — trudea 
în nevoie și suferință. Mulți 
dintre dumneavoastră au trăit 
în vremurile grele ale exploa
tării capitaliste, in epoca cînd 
muncitorii se aflau la shere- 
mul exploatatorilor români și 
străini, cînd capitalul străin 
domina în Valea Prahovei,
— ca de altfel in întreaga țară 
—. cînd drepturile cele mai 
elementare trebuiau cucerite 
prin luptă dîrză.

Orînduirea socialistă a tre
zit la viață nouă întreaga țară, 
a schimbat din temelii traiul 
oamenilor muncii. în Româ
nia socialismul a învins defi
nitiv și pentru totdeauna, ca
pitalismul nu se va mai în
toarce niciodată. (Urale, apla
uze). Transformări profunde 
au avut loc și în regiunea Plo
iești. Din 1959 și pînă în 1966. 
producția globală industrială a 
regiunii s-a dublat. Paralel cu 
aceasta. în perioada 1960—1966 
veninurile bănești ale popur 
latiei obținute din sectorul 
socialist, au crescut de aproape 
două ori.

Regiunea ocupă în prezent o 
pondere însemnată în ansam
blul economiei naționale, asi- 
gurînd aproape 10 la sută din 
producția Industrială a Româ
niei. Vechi centru petrolifer. 
Valea Prahovei oglindește 
marile progrese pe care le-a 
făcut tara noastră în anii pu
terii populare în crearea capa
cității de prelucrare superioa
ră a resurselor naturale.

mele Ploieștiului a devenit a- 
cum cunoscut pe plan mon
dial pentru producția sa de 
utilaj petrolier, care vorbește 
elocvent despre priceperea și 
măiestria muncitorilor ro
mâni. De asemenea, regiunea 
dumneavoastră ocupă primul 
loc pe planul economiei națio
nale in producția de energie 
electrică și un loa de seamă în 
petrochimie, in industriile ma
terialelor de construcții, fores
tieră, ușoară și 
Regiunea Ploiești 
unul din cele mai 
centre industriale 
noastre. (Aplauze): aici se află 
fabrici cu tradiții vechi — unele 
de un secol — dezvoltate și mo
dernizate în anii socialismului, 
uzine și combinate noi. con
struite de puterea populară 
după cerințele celei mai a- 
vansate tehnici Clasa munci
toare ploieșteană — «u bine
cunoscuta ei experiență de 
muncă și de luptă — reprezin
tă o remarcabilă forță a in
dustriei noastre socialiste, a 
progresului economic al țării. 
(Aplauze).

Se dezvoltă de la an la an, 
în regiunea Ploiești, agricultu
ra. comerțul, transporturile, se 
extinde rețeaua de școli și in
stituții sanitare, iau amploare 
astivitatea de 
țifică și viața 
tică.

O expresie 
entuziasmului oamenilor mun
cii din regiune sînt rezultate
le bune obținute în îndeplini
rea planului de stat pe prime
le patru luni ale anului în 
«urs. Ca în întreaga țară, și 
în regiunea dumneavoastră 
prevederile «incinalului se 
realizează cu succes. Prin a- 
ceste înfăptuiri, prin roadele 
muncii dumneavoastră pline 
de abnegație, aduceți un aport 
de seamă la opera de indus
trializare socialistă, la dezvol
tarea economică a țării, la ri
dicare. nivelului de trai al în
tregului popor. (Aplauze). Pen
tru toate acestea vă felicit căl
duros pe dumneavoastră, pe

alimentară, 
constituie 
puternice 

ale țării

cercetare știin- 
cultural-artis-

a hărniciei și

toți muncitorii, țăranii și inte
lectualii din regiune, puternica 
organizație de partid regională, 
activul de partid, pe toți co
muniștii care nu-și oreeupe- 
țese eforturile pentru înfăptu
irea politicii partidului de în
florire a patriei. (Aplauze).

STIMAȚI TOVARĂȘI,
Planul eineinal pune în fața 

întregului nostru popor sar
cini sporite in mate domeniile 
construcției socialiste. îndato
riri însemnate din prevederile 
cincinalului revin și oameni
lor muncii din regiunea Plo
iești. Pentru dezvoltarea în 
continuare din punct de ve
dere economic și social a re
giunii,,în planul cincinal s-au 
prevăzut fonduri de investiții 
«e se ridică la aproape 17 mi
liarde de lei, gu circa 5 miliar
de mai mult decit cele realiza
te in anii 1960—1965.

Obiectivele noi, planificate 
să se construiască in acești 
ani, vor duce la industrializa
rea unor raioane rămase în 
urmă din punct de vedere e- 
conomic cum sînt raioanele 
Rîmnicu Sărat, Buzău, Mizil, 
la apariția unor noi centre 
muncitorești in cuprinsul re
giunii, ceea ee va avea o in
fluență pozitivă asupra dez
voltării vieții sociale intr-o se
rie de localități. Aceasta este 
o expresie a politicii partidu
lui nostru de dezvoltare armo
nioasă. echilibrată a forțelor 
de producție pe întreg cuprin
sul țării, de creare a condi
țiilor pentru ridicarea raioa
nelor slab dezvoltate indus
trial, pentru creșterea nivelu
lui de trai al întregii populații, 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste și făurire a premi
selor pentru trecerea treptată 
la comunism. (Aplauze).

• Se vor monstruii>în regiunea 
Plojgști.noi unități și instalații 
în domeniul transporturilor și 
telecomunicațiilor, în ramura 
circulației mărfurilor, se va 
lărgi rețeaua învățămîntului-, 
de cultură generală și a insti
tuțiilor social-culturale. Refe-

rindu-se la cele spuse de unul 
din vorbitori despre necesita
tea ca în Ploiești să funcțio
neze un institut, pentru pregă
tirea cadrelor de ingineri pe
troliști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că această 
problemă a fost discutată in 
conducerea partidului, luîn- 
du-se o hotărîre de principiu 
cu privire la organizarea încă 
din toamna aceasta a unei in
stituții de învățămînt supe
rior. (Aplauze, uralc). Pitoreas
ca Vale a Prahovei, ca _și alte 
zone de mare frumusețe nâtu- 
rală ale regiunii, oferă condi
ții propice pentru dezvoltarea 
turismului : este necesar ca 
și această bogăție a regiunii 
dumneavoastră să fie mai 
bine valorificată în viitor.

Planul sinGinal prevede îm
bunătățirea în continuare a 
aprovizionării oamenilor mun
cii, dezvoltarea acțiunilor gos- 
podărești-edilitare și alte mă
suri îndreptate spre ridicarea 
nivelului de trai al maselor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ș-a referit la hotărîrea condu
cerii de partid și de stat de a 
se stimula în mai mare măsu
ră construirea de locuințe cu 
fondurile oamenilor muncii. 
/Yrătînd că în întreaga țară 
există un număr mare de ce
reri din partea persoanelor 
doritoare să-și construiască lo
cuințe și case au și depus bani 
în acest scop la C.E.C., vorbito
rul a arătat că pentru a se asi
gura satisfacerea aGestor cereri 
conducerea de partid a stabilii 
să li se vîndă doritorilor unele 
din apartamentele construite 
de stat. S-a indicat organelor 
de partid și de stat din regiune 
să aGorde o atenție sporită 
construcției de locuințe în 
proprietate personală, satisfa
cerii mai largi a cererilor e- 
xistente în cuprinsul regiunii 
în acest sens. Referindu-se la 
faptul că în cursul vizi
tei a constatat că în une
le losuri din regiune se 
face exces în demolarea unor

Micro-vacanța sfir și- 
tului de săptămînă. Ga
ra de Nord — zori de 
duminică. .1 mers lume 
poate mai multă ca de 
obicei. Și-n ciuda soa
relui de mai, ghicit ro- 
șietic -deasupra trenuri
lor. schiuri ■ policrom 
lustruite speră găsirea 
încă a potecilor de ză
padă undeva, 
naia mai sus.

Incîntarea 
odată cu noi. 
bineînțeles, de 
verde ca iarba fragedă, 
ce ocupă clintotdeauna 
prinosul orizontului ro
mânesc. ■ E legată de 
turlele suple ale Rafi
năriei Brazi Și de pro
misiunea montană pe 
care ne-o declară țara 
de la Cimpina încolo. E

Sîmbătă după-amiază pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, a început 
vizita oficială pe care o între
prinde în Iran la invitația 
Maiestății Sale. Imperiale Șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr.

Duminică dimineața, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, însoțit de persoa
nele oficiale române aflate în 
vizită în Iran, a depus o co
roană de flori la mormintul 
lui Reza Șah cel Mare, înte
meietorul' dinastiei imperiale 
Pahlavi.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost întâmpinat de 
prințul Gholam Reza Pahlavi 
și de alte persoane oficiale de 
la Curtea Imperială.

După depunerea coroanei de 
flori, președintele Consiliului 
de Stat și ■ persoanele oficiale 
care îl însoțesc au- păstrat un 
moment -Kle reculegere.

în continuare, oaspeții ro
mâni vizitează mausoleul, treG 
prin fața criptelor și se opresc 
în fața nișei în care se află 
mormintul lui Aii -Reza, fra
tele șahinșahului Aryamehr.

Sînt vizitate apoi sălile muzeu
lui amenajat in apropierea 
mausoleului, în care sînt expu
se documente, fotografii, arme 
și obiecte personale care amin
tesc viața și activitatea lui 
Reza Șah' cel Mare. •★

Duminică la amiază, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Chivu Stoica, a primit la 
palatul Golestan din Teheran 
vizita de prezentare a șefilor 
misiunilor diplomatice acre
ditați la Curtea Imperială a 
Iranului.

Președintele Consiliului de 
Stat și celelalte persoane ofi
ciale române s-an întreținut 
cordial cu șefii misiunilor di
plomatice.

Duminică' după-amiază, pre
ședintele Consiliului ‘ de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, și persoa-

(Continuare in pag. a VI-a)
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didactice universitare.

li-

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ OPTEZE LA TIMP
ANCHETA

PEDAGOGICA (i)

/À

Către ce-profesii se-va îndrepta promoția de absolvenți din 
acest an a liceelor noastre și ce corespondențe vor exista în
tre profesia aleasă, pregătirea candidaților și înclinațiile lor 
reale ?

Pe această temă am întreprins recent o anchetă printre 
profesori de liceu și cadre

Intre întîmplare 
ți neceiități

Avem răspunsuri din zece .. 
cee, dispuse în zece localități 
diferite, la mare distanță între 
ele. Și totuși, în ceea ce privește 
acțiunile de orientare profesională 
a elevilor, precum și optica din 
care este abordată problema, ele 
seamănă ca picăturile de apă. Fe-

nomenal se explică astfel : a) 
orientarea profesională a elevilor 
începe abia în clasa a Xl-a și în 
unele cazuri chiar către sfîrșitul 
ei; b) ea urmează trei linii di
rectoare : 1) elevii cu rezultate 
hune la învățătură sînt îndrumați 
către învățămintul superior, cei
lalți către învățămintul tehnic 2) 
elevii de la real sînt sfă- 
tuiți să aleagă institutele teh
nice, iar cei de la uman,

-universitățile, 3) pentru ad
miterea în facultate, eleoii sînt 
convinși că le sînt necesare doar 
cunoștințe temeinice din dome
niul științific ales ; c) orientarea 
profesională a elevilor cade de 
regulă în sarcina diriginților și 
are următorul rețetar: vizite în 
întreprinderi, înlîlniri cu oameni 
de diferite profesii, 
diferite, ci ingineri, 
gronomi,

(nu foarte 
w , medici, a- 

. tehnicieni, profesori)
convorbiri pe teme ca ..Toate me
seriile sînt frumoase“, ședințe 
cu părinții etc. etc.

Participanții la anchetă ne fur
nizează numeroase date privind 
numărul absolvenților din pro
moțiile trecute care au intrat în 
învățămintul superior. Ii înțele
gem, este un titlu de mîndrie

pentru -o școală cînd absolvenții 
săi reușesc să facă față exigen
telor concursului de admitere în 
facultăți. Nimeni nu spune, însă, 
nimic despre alegerea de către 
elevi a unor meserii cu tradiție 
în regiune sau legate de o ra
mură economică nouă apărută. 
Deși cazurile nu sînt tocmai rare, 
aspecte privind nereușita unui 
absolvent din cauza unei îndru
mări greșit făcute, nu sînt a- 
duse în discuție și nici faptul, u- 
șor dc verificat, că elevii cunosc 
un număr limitat de profesii. 
De obicei acestea sînt cele care 
se cunosc în familie ori intră în 
sleia de cunoaștere a diriginte
lui (de regulă chiar și despre 
cele așa-zis cunoscute tânărul 
află prea puține amănunte îna-

inte de-a-opta pentru ea), iar 
în unele cazuri optarea pentru 
alte meserii decît cele foarte cu
noscute, se datorează întîmplă- 
rii ori unui calcul de ultim mo
ment. Prin efectele ei — care 
se văd în preajma absolvirii li
ceului și a alegerii profesiei — 
socotim că orientarea profesio
nală la ora actuală în școală nu 
depășește un stadiu elementar, 
cu totul nesatisfăcător în raport 
cu importanța socială a alegerii 
meseriei, a profesiunii.

Reproducem cîteva observații 
ale unor tovarăși profesori uni-

MARIETA VIDKAȘCU



CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la întîlnirea cu activul de partid din regiunea Ploiești

(Ventare din pag. 1}

locuințe vechi, vorbitorul s
cerut organelor locale sâ «om- 
ba'S unele tendințe de gran
domanie și demagogie socială 
care se manifestă pe alocuri. 
Relevînd eforturile mari pe
care le face statul pentru con
servarea fondului de locuințe, 
el a arătat «â organizațiile de 
partid și sfaturile populare 
trebuie să se ocupe în mai
mare măsură de cres'erea
râsoundertt locatarilor pentru 
im•-tinerea fondului de lo-
cu r te vechi șl pentru buna 
îngripre a noilor construcții. 
Tov-i râsul Ceaureseu a subli
niat de asemenea necesitatea 
îmbunătățirii transportului sa
lariat lor rare locuiesa în alte 
localfăți de>-ît în cele unde 
lucea »3 si rare în mod justi
fica’ nu doreso să-și schimbe 
domiciliul

Corespunzător cerințelor 
dezvoltări! neîntrerupte a so
cietății. partidul nostru a pus 
în fata tuturor cadrelor de 
part<d și de stat, a tuturor oa
menilor muncif, îndatorirea 
de a milita neobosit pentru ri
dicarea nivelului calitativ al 
întregii activități economice. 
Se depun eforturi pentru îm
bunătățirea conducerii și pla
nificării economiei. pentru 
soorirea eficientei tuturor ra
murilor de producție în pre
zent se desfășoară în toate în
treprinderile o largă șt însu
flețită acțiune pentru perfec
ționarea organizării produc
ției și muncii pe baze științi
fice. Recenta hotărîre a parti
dului și guvernului, «are re
glementează după criterii mai 
judicioase valorificarea timpu
lui de lucru în întreprinderi 
si instituții — pe baza expe
rienței înaintate a numeroase 
colective și a propunerilor oa
menilor muncii — a fost pri
mită cu satisfacție de opinia 
publică din țara noastră. Por
nind de la aprecierea că eco
nomia noastră socialistă are 
însemnate rezerve insuficient 
valorificate încă — lucru sub
liniat și de numeroși tovarăși 
din regiunea dumneavoastră 
cu care am stat de vorbă în 
cursul vizitei — trebuie să fa
cem totul ea acțiunea ce se 
desfășoară în întreprinderi să 
ducă la mai buna folosire a 
utilajelor, a tehnicii noi, la 
utilizarea mai deplină și efi
cientă a forței de muncă Ală
turi de marile succese obținu
te în industria noastră. în 
unele întreprinderi inclusiv 
din regiunea Ploiești, se eon- 
stată tendința unor consu
muri mari de materii prime și 
materiale, a unui procent ri
dicat de rebuturi, se mențin 
pierderi planificate. De aceea, 
una din obligațiile orincipale 
ale cadrelor de partid și de 
stat, ale oamenilor muncii este 
de a lua măsurile cele mai 
hotărite pentru creșterea ren
tabilității fiecărei unități eco
nomice Efectele acțiunii de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii trebuie să 
se facă simțite în creșterea 
continuă a productivității 
muncii. în reducerea cheltuie
lilor de producție și a prețului 
de eost. in diminuarea și lichi
darea pierderilor în sporirea 
beneficiilor. Aceasta este sin
gura cale de a asigura dezvol
tarea în ritm susținut a eco
nomiei tării, ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al 
populației (Aplauze)

Cheltuirea cu maximum de 
randament a marelui volum 
de miiloace materiale și fi
nanciare pe care le prevede 
planul de investiții al regiunii 
Ploiești, ridică sarcini de cea 
mai mare răspundere în fata 
tuturor organelor de oartid si 
de stat a cadrelor economice. 
Paralel cu realizările obținute 
în areasiâ direcție în regiu
nea Ploiești, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a relevat și unele 
deficiente constatate în timnul 
vizitei si anume tendința de 
e se risipi suprafețe mari 
de teren la unele obiective 
noi. dispersarea pe o suprafa
ță orea întinsă a unor con
strucții — ceea ce scumpește 
noile investiții. îngreunează si 
face mai costisitoare exploa
tarea lor. Vorbitorul a cerut 
organelor economice si de 
partid să se preocuoe de eco
nomisirea fiecărui metru de 
teren de planificarea raționa
lă a dimensiunilor spatiilor de 
producție pentru a nu rămîne 
nici rea mai mică suprafață 
nefnlosită Numai dară vom 
folosi cu cea mai mare chib
zuință și cu maximum de 
randament fondurile de in
vestiții — a spus tovarășul 
Ceausescu — vom putea dove
di că sîntem buni gospodari 
ca ne îndeplinim cu cinsle o- 
blisaiia pe care ne-a încre- 
diniat-o poporul (Aplauze). !r' 
varierea realizării la rermenelc 
stabilite si la nivelul calitativ 
cel mai înalt e tuturor nbier 
tîvelor planului de investiții 
es’p necesar să se la mă suc 
energice pentru perfecțio
narea organizării activității p' 
șantiere și a aprovizionării a 
ces’ora. pentru procurarea le 
timp a utilaiplor si instala’iilo« 

intrării rapide ir 
funcțiune a noilor repacităț 
de producție, pentru califi 
carea temeinică a cadrelor d< 
muncitori și tehnicieni Criti 
cînd situația de pe șantiem 
fabricii de zahăr de la Buzău 
unde damntă întîrzierii con
strucțiilor. o serie de utilaje 
un "”t fot't încă instalate, cu 
toate că fabrica trebuie să-și 

înceapă producția |a 1 septem
brie a.«., tovarășul Ceatirescu 
a atras atenția asupra necesi
tății de a se depune toate efor
turile nentru ca fienare obiec
tiv să intre în producție la 
termenul planificat orice în- 
tîrziere orovocînd pagube eco
nomiei naționale.

In» reprindenlor din regiu
nea Ploiești le revine un rol 
important în asigurarea pro
ducției pentru export mal ales 
a produselor petrolifere. a 
utilajelor petrolifere, a unor 
mașini-unelte și a produselor 
chimice. Unele mărfuri pro
duse în întreprinderile regiu
nii se exportă în zeci de țări 
n’o lumii : și de calitatea lor 
depinde ridicarea «ontinuă a 
prestigiului industriei româ
nești peste hotare, sporirea ca
pacității ei de a <e întrece «u 
cele mai bune produse simi
lare ale altor țări De aceea, 
una din îndatoririle primor
diale ale colectivelor care lu
crează pentru export este de a 
ridica nivelul tehnic a| tutu
ror produselor, de a depune 
eforturi pentru perfecționarea 
continuă a caracteristicilor de 
calitate ale acestora, de a ține 
pasul cu cele mai noi cuce
riri tehnice pe plan mondial. 
Numai astfel vom putea dez
volta continuu exportul țării 
noastre, vom putea intensifica 
cooperarea gu alte țâri în in
teresul progresului industriei 
noastre.

îndatoriri mari au, de ase
menea, oamenii muncii de la 
sate în îndeplinirea hotărâri
lor Gongresului al IX-lea. in 
creșterea contribuției acestei 
importante ramuri a economiei 
naționale Ia progresul general 
al țării. în regiunea dumnea
voastră există condiții favora
bile pentru dezvoltarea mai 
accentuată a unor ramuri a- 
gricole cum sînt zootehnia, vi
ticultura, pomicultura, legumi
cultura și altele. Este neGesar 
să se asigure traducerea în 
viață în timpul cel mai sGurt 
a prevederilor Hotărîrii Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și 
planificării agriculturii socia
liste de stat, să se depună toa
te eforturile pentru ca ferme
le agricole să dea statului pro
duse agricole vegetale și ani
male tot mai multe, la prețuri 
din Ge in Ge mai scăzute. Orga
nele agricole și organele de 
partid dm regiune trebuie să 
acorde, de asemenea, ud spri- 
jiD susținut întăririi economice 
și organizatorice a cooperative
lor agricole de producție, dînd 
cea mai mare atenție aplică
rii pe SGară largă în produc
ția agricolă a științei, a agro
tehnicii înaintate.

O contribuție de preț la 
realizarea sarcinilor mari care 
stau în fața oamenilor muncii, 
la înfăptuirea obiectivelor cin
cinalului. sînt chemați să adu- 
Gâ cercetătorii din unitățile 
științifice exisienle oe «eriio- 
riul regiunii Rezultatul acti
vității de cercetare științifică 
desfășurată in instituie, in ser
viciile de cercetare. în labora
toarele uzinale și stațiunile 
experimentale agricole, trebuie 
să se maieriaiizeze in creșierea 
produci »vitalii muncii, in ri- 
ridicarea calității produse
lor, îd progresul continuu 
aJ economiei noastre. în înflo
rirea multilaterală a societății, 
în regiunea Ploiești lucrează 
numeroase cadre de cercetă
tori cu experiență bogată și 
sîntem convinși că ei vor adu
ce un aport tot mai mare ia 
dezvoltarea științei românești, 
la rezolvarea multiplelor ce
rințe ale construcției socialis
mului. (Aplauze).

Ne exprimăm convingerea 
că eroica muncitorime oloieș- 
teanâ, harnica țărănime coo
peratistă. valoroasa intelectua
litate. toii oamenii muncii din 
regiune nu-șt vor precupeți 
energia și pu’erea de muncă 
pentru a rraduce in viată linia 
politică a partidului, pentru a 
îndeplini sarcinile ce le revin 
din planul cincinal In felul a- 
cesta veți face gu toții să în
florească și mai mult frumoa
sa dumneavoastră regiune, veți 
aduce un aport prețios la 
mersul înainte al României 
socialiste (Aplauze).

STIMAȚI TOVARĂȘI,

Străbătînd in aceste zile 
meleagurile regiunii Ploiești, 
ne-am oprit in fala unor stră
vechi mărturii ale mult fră- 
mintatei și totodată măreței 
istorii a poporului român. Pe 
aici, ca și pretutindeni in ta
ră poporul a păstrat cu sfin- 
'.enie nenumărate reliGve ale 
trecutului, monumente- istorice 
și de artă lăcașuri eu adinei 
semnificații patriotice, ea și 
amintirea unor evenimente 
memorabile petrecute pe pâ- 
mînt'jl românesc. Vizitînd re
giunea Ploiești ne-am oprit gu 
adinră emoție la Tîrgoviște — 
străvechea cetate de scaun a 
Țării Românești — care timp 
de aproape trei veacuri a iu- 
?at un rol deosebit de impor
tant în existenta poporului 
nostru. De numele acestei Io- 
-alităti este legată viata șl 
lupta unora dintre cele mai 
Jorinase figuri de conducă 
lori ai poporului nostru din 
trecut — printre •'are voevo- 
/ii Mirrea cel Bătrîn. Vlad 
Țepeș Mihai Viteazul. Ne-i- 
goe Basarab și Matei Basarab 
— care au pus mai presus de 
orice libertatea și neatârna
rea patriei. (Aplauze). Luptind 

eu vitejie împotriva cotropito
rilor ei au făcui posibile * u - 
cosele de mai tirziu in înfăp
tuirea statului național român, 
au pregătit condițiile pentru 
dezvoltarea națiunii române, 
ne-au permis nouă <â trecem 
la construirea socialismului 
(.Aplauze).

Am revăzut zilele acestea 
locuri pe care, cu secole în 
urmfl. românii le-au udat cu 
singele lor pentru a apăra 
glia strămoșească împotriva 
cotropitorilor, pentru a-si apă
ra dreptul la viață șl liberta
te. Alît monumentele și locu
rile istorice din regiunea dum
neavoastră cît și cele din 
Moldova, din Ardeal, din Ol
tenia. aduc mărturie faptu
lui că poporul român nu și-a 
plecat niciodată capul sub 
jugul asupririi străine nu a 
considerat nici un preț prea 
mare pentru a-și apăra liber
tatea și demnitatea. (Aplau
ze). Tnfrunfînd furtuni pusti
itoare. ținînd piept tuturor vi
tregiilor. el a adus o contribu
ție de preț la apărarea civili
zației în această parte a lumii, 
Ia lupta popoarelor împotriva 
asupritorilor. Păstrînd nestin
să flacăra idealului de liber
tate. de independență și nea- 
tîrnare. poporul român a dat. 
de-a lungul milenarei sale is
torii. nenumărate, pilde de 
eroism și spirit de jertfă.

Faptele sale de vitejie. înal
tele sale virtuți patriotice 
i-au însuflețit pe marii cărtu
rari și artiști ai țării, l-au 
inspirat pe poeți, pe scriitori, 
pe compozitori și pe pictori. 
Regiunea Ploiești are vechi și 
prețioase tradiții oul tu râie. 
Aici s-au găsit urme ce ates
tă existenta pe pămîntul pa
triei noastre de azi. a unei 
strălucite civilizații preistorice, 
a unei valoroase culturi geto- 
darice precum si a culturii ro
mânești în plină dezvoltare la 
sfîrșitul primului mileniu al 
erei noastre. La Tîrgoviște au 
apărut cele dintîi tipărituri 
românești care au marcat un_ 
moment esențial în dezvolta
rea limbii și culturii poporu
lui român. Din această re
giune s-au ridicat, sau aioi 
și-an desfășurat o bună par
te din activitatea lor. nume
roase personalități proeminen
te ale tării noastre, savanțl 
de renume mondial ca Teo
dor Diamant. Nicolae Torga, 
Traian Săvulescu. mari scri
itori și poeți ca T L. Cara- 
giale. Rliadp Rădulescu Cîr- 
lova. Gr Alexandrescu. Haș- 
deu. ooe'ii Văcărești. Basara- 
bescu. Arâtescn-Voinești: pic
tori relehri ca Nicolae Grigo- 
resrn Petrașcu. Ștefan Popes- 
cu. fser: actori de seamă ca 
Bulandra. Manoleseu Maximi- 
lian si mulți alții Din rîn- 
dul poporului s-au ridicat în 
Înota grea pentru neatîrnare. 
oameni înaintat’ care și-au 
consacrat viata propășiri* cul
turii. științei și artei româ
nești. formării limbii naționa
le — indispensabile pentru 
orice națiune care vrea să 
trăiască independentă (A- 
p lăuze).

Dovezile de cultură mate
rială existente pe întregul cu
prins al patriei noastre vor
besc cu elocventă despre ge
niul creator al poporului ro
mân despre talentul si mă
iestria cu care l-a înzestrat 
natura despre marea lui sete 
de frumos Totodată istoria 
arată că marii noștri gîndi- 
tori si creatori de valori spi
rituale și-au pus vocația în 
slujba libertății și Indepen
dentei patriei a dezvoltării 
limbii și culturii el a propă
șirii națiunii române Glori- 
ficînd eroismul legendar al 
luntei strămoșilor pentru ne
atîrnare operele lor dădeau 
în același timp răspuns aspi
rațiilor de progres ale socie
tății din vremea lor jucau ro
lul de Instrumente ale luptei 
nentrn înfăptuirea Idealurilor 
de libertate și progres ale 
poporului român (Aplauze). 
Prin aceasta, și prin înalta lor 
valoare artistică sau științifi
că aceste opere aparțin nu 
numai tezaurului nostru națio
nal. ci și patrimoniului culturii 
universale (Aplauze).

Viata și creația personalită
ților de seamă ale culturii 
românești constituie o pildă 
vie de slujire devotată a po
porului de îmbinare a res
pectului fată de trecutul glo
rios cu lupta pentru slujirea 
prezentului cu eforturile pen
tru ridicarea spirituală a po
porului pentru strălucirea 
culturii Fără îndoială că oa
menii de cultură de azi au de 
Învățat de la clasicii artei și 
literaturii noastre și nu ne în
doim că ei vor ști să continue 
cu cinste luminoasele tradiții 
ale înaintașilor servind azi 
unirii eforturilor întregului 
oopor în lupta pentru trium
ful idealurilor de progres și 
civilizație (Aplauze).

DRAGI TOVARĂȘI.

Sînt cunoscute și apreciate 
de întregul popor tradițiile re
voluționare proletare ale re
giunii Ploiești O dată cu dez
voltarea industriei cu apariție 
clasei muncitoare în Valea 
Prahovei s-a înfiripat mișca
rea socialistă • clubul munci
torilor din Ploiești a fost unu) 
din primele cercuri socialiste 
apărute în România De nu
mele orașului Ploiești se lea
gă activitatea unora din mili- 
tanții de frunte aj mișcării 

socialiste, cum au fost C. Do- 
brogeanu-Gherea, Ștefan Ghe
orghiu și alții Revoluționarii 
socialist! ploieștem au partici
pat activ la crearea partidu
lui comunist Atașamentul lor 
față de detașamentul marxist- 
lentmst «I clasei muncitoare, 
încrederea pe care o aveau în 
forța sa revoluționară rezultă 
si dm faptul că lucrările ce
lui dc-al doilea Congres al 
partidului s-au ținut aici, la 
Ploiești Aceasta, oglindește, 
de asemenea și încrederea 
partidului în clasa muncitoa
re din Ploiești în rîndul că
reia știa că va găsi întotdea
una sprijin în lupta sa grea. 
Viata a arătat că această în
credere a fost pe deplin în
dreptățită (Aplauze).

în întreaga perioadă a ile
galității Valea Prahovei a 
fost unul din importantele 
centre ale mișcării revoluțio
nare din România Au rămas 
în istoria poporului român 
luptele muncitorilor petroliști 
din ianuarie—februarie 1933, 
caro au culminat gu ocuparea 
orașului de către greviști. A- 
ceste bătălii purtate în anii 
crizei economice împotriva 
înfeudării tării imperialismu
lui străin. împotriva fascis
mului. au dovedit forța revo
luționară a clasei muncitoare 
din România, capacitatea or
ganizatorică șl politică a par
tidului comunist Tn acei ani, 
ca și în alte perioade, prole
tariatul din Ploiești s-a aflat 
în primele rînduri ale luptei 
revoluționare (Aplauze).

Este cunoscută activitatea 
desfășurată de formațiunile 
patriotice organizate de co
muniști în regiunea Ploiești 
pentru sabotarea mașinii de 
război fasciste, participarea 
muncitorilor ploieșteni, ală
turi de armată, la înfăptuirea 
insurecției armate, la zădăr
nicirea planurilor hitleriști- 
lor de a transforma Valea 
Prahovei într-o mare de foc, 
la salvarea de la distrugere a 
avuțiilor poporului. Partidul 
și guvernul nostru, societatea 
socialistă acordă o înaltă 
prețuire și înconjoară cu toa
tă dragostea și stima pe ve
chii militant! revoluționari, pe 
veteranii în viată ai mișcării 
socialiste pe activiștii vechi 
ai partidului nostru, care și- 
au consacrat viata Intereselor 
poporului, cauzei eliberării 
nationale șl sociale (Aplauze).

în timpul vizitei prin re
giunea Ploiești ne-am înfîlnit 
cu revoluționari, numeroși co
muniști care au participat la 
multe din bătăliile de clasă 
duse de proletariat pe aceste 
meleaguri, care au adus o 
contribuție prețioasă la lupta 
pentru cucerirea puterii la 
înfăptuirea operei de constru
ire a socialismului. Unii din
tre ei se răsese șj aici în sa
lă. Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să revăd pe unii din 
tovarășii cu care am lucrat 
în ilegalitate în această regiu
ne împreună cu care am stat 
în închisori și în lagăr A- 
ceste întîlniri amintesc de 
anii grei de faptul că în acei 
ani organizația de oartid din 
această regiune a fost o or
ganizație puternică oe care 
partidul a putut conta întot
deauna. de numeroșii mili
tant! ilegaliști care an știut 
sâ tină aici sus steagul lup
tei revoluționare. Acesta este 
un Izvor de mîndrie pentru 
organizația de partid pentru 
întreaga clasă muncitoare 
plniestpană.

Nenumărate mărturii din re
giunea Ploiești ca șl din în
treaga tară demonstrează că 
proletariatul s-a dovedit în 
întreaga istorie modernă a 
României rea mai înaintată 
Tortă politică a societății 9i- 
tiiîndn-se — sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
— în fruntea maselor munci
toare clasa muncitoare a răs
turnat vechea orînduire «so
cială a alungat clasele ex
ploatatoare de la putere s-a 
eliberat pe sine și a elibe
rat întreaga societate, renren- 
frîndn-si apoi toate forțele, 
împreună cu întregul popor, 
pentru edificarea socialismu
lui pp năiruntul României (A- 
plauze)

Putem spune, tovarăși, câ 
în regiunea Ploiești, ca și în 
întreaga tară, s-au împletit în 
mod armonios. în procesul 
legio al dezvoltării soaiale. 
vechile tradiții ale luptei po
porului pentru libertate și ne
atîrnare. împotriva asupririi 
nationale și sociale pentru 
formarea națiunii române și 
a statului national, cu tradi
țiile militante ale culturii in
spirate din năzuințele și Idea
lurile maselor si cu lupta re
voluționară eroică a proleta 
riatulul împotriva claselor ex
ploatatoare pentru răsturna
rea orîndutrii burghezo-mo 
sierești pentru zidirea socie 
tătii socialiste (Aplauze),

Partidul comunist continuă 
cele mai bune tradiții pro
gresiste revoluționare ale po
porului român. ridicîndu-le 
în condițiile de azi. ale con
struirii socialismului pe o 
treaptă superioară Ne pre
ocupăm continuu de a educa 
tineretul nostru întregul po 
oor în spiritul prețuirii aces 
tui trecut a tot ceea ce am 
realizat pînă acum și care 
reprezintă izvor de energie în 
opera construcției socialiste. 
Muncitorii, țăranii. intelec
tualii fără deosebire de na
ționalitate, întregul popor 

muncesG sub conducerea par
tidului pentru a asigura mer
sul mereu înainte al societă
ții, al națiunii noastre socia
liste (Aplauze, urale).

TOVARĂȘI,

Organizația regională P.C.R. 
Ploiești este una din cele mai 
puternice organizații ale parti
dului nostru. Avind bogate 
tradiții de luptă revoluțio
nară, călită în focul muncii 
pentru construirea socialismu
lui, numfirînd în rindurile 
sale peste 131 000 dintre cei 
mai valoroși muncitori, țărani 
șl Intelectual! din regiune, or
ganizația regională Ploiești a 
Partidului Comunist Român a 
adus șl aduce o importantă 
contribuție la înfăptuirea po
liticii partidului și statului 
nostru, la realizarea marilor 
sarcini ale construcției socia
liste, la dezvoltarea economică 
și social-aultiirală ă regiunii 
Ploiești. (Aplauze). Dispuneți 
de numeroase cadre de ac
tiviști de partid și de 
stat, temeinlo pregătiți din 
punct de vedere politic și 
profesional, experimentați,, in-, 
suflețiți de pasiune și de
votament pentru înfăptui
rea politicii partidului. Mii 
și mit de comuniști care 
lucrează în' toate sectoarele 
vieții sociale constituie o pildă 
vie de înaltă responsabilitate 
față de îndatoririle încredin
țate de partid și popor, de dis
ciplină și corectitudine în 
muncă de competență și-re
ceptivitate față de tot ceea Ge 
este nou și înaintat.

Etapa actuală a construcției 
socialiste face să crească tot 
mai mult rolul partidului în 
întreaga activitate socială. în
deplinirea cu cinste a acestei 
înalte misiuni istorice, încre
dințată de întreaga națiune, 
cere ea toate organele și orga
nizațiile partidului nostru 
să-și ridiGe activitatea la un 
nivel din Ge în ce mai înatL' 
Se impune să crească conîa- : 
nuu competența organelor.'.^ I 
organizațiilor de partiS^în 
laborarea hotăririlor și măslin.’ 
rilor menite să ducă la âcce- * 
lerarea mersului înainte în 
toate domeniile de activitate. 
Aceasta necesită studierea a- 
profundată a cerințelor dez
voltării societății, a condițiilor 
și particularităților concrete 
în care-și desfășoară activita
tea fiecare organizație de 
partid, stabilirea soluțiilor ce
lor mai corespunzătoare în 
vederea realizării directivelor 
și hotăririlor C.C. a) PC.R. Se 
cere totodată organelor și or
ganizațiilor de partid să-și îm
bunătățească activitatea orga
nizatorică, să-și ridice capaci
tatea de mobilizare a mase
lor pentru înfăptuirea în 
practică a liniei politice a 
partidului, sâ perfecționeze
exercitarea controlului asu
pra îndeplinirii hotăririlor de 
partid și de stat. Creșterea ro
lului conducător al partidului 
presupune sporirea contribu
ției fiecărui comunist, a fie
cărui activist de partid si de 
stat, la întreaga activitate de 
partid, precum și la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
în sectorul în cere lucrează 
Comuniștii au datoria de a re 
afla în primele rînduri ale 
luptei împotriva spiritului de 
rutină, a mentalităților anchi
lozate. pentru înlăturarea a 
tot ceea ce frînează progresul, 
pentru afirmarea nesjtinghe- 
rită a noului în viața socială.

Sîntem pe deplin încredin
țați că organizația regională 
Ploiești a Partidului Comu
nist Român, strîns unită în ju
rul Comitetului Central, va ști 
să-șî îndeplinească și în viitor 
cu cinste mărețele sarcini ce-i 
revin din programul desăvîr- 
șirii construcției socialiste, va 

Vizitînd expoziția consacrată dezvoltării economice și social-culturale a regiunii Ploiești

mobiliza energiile și elanul 
tuturor oamenilor muncii din 
regiune în lupta pentru înflo
rirea patriei, pentru traduce
rea în viață a politicii de 
construire a socialismului și 
comunismului. (Aplauze) .

TOVARĂȘI,

Succesele obținute de po
porul român reprezintă o con
tribuție de scamă a construc
torilor socialismului din pa
tria noastră In întărirea siste
mului mondial socialist, la 
creșterea prestigiului șl influ
enței ideilor socialismului in 
lume. întreaga dezvoltare a 
vieții sociale contemporane 
pune puternic în evidență fap
tul câ, cu cit rezultatele pe 
care fiecare țară socialistă le 
obține în dezvoltarea pioduc- 
ției materiale șj spirituale 
sînt mai mari, cu atît mai în
semnat este aportul acesteia 
la cauza socialismului, la creș
terea forțelor progresului și 
păcii în lumea întreagă. (A- 
plauze).

Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socia
liste România desfășoară o 
intensă activitate internațio
nală, punînd în centrul între
gii politici externe întărirea 
prieteniei frățești și a colabo
rării cu toate țările socialiste, 
în același timp, pornind de la 
imperativele vieții internațio
nale contemporane tara noas
tră ~ își lărgește și intensifică 
legăturile cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cială. Tn înfăptuirea acestei 
politici, partidul și guvernul 
nostru pleacă de la principiul, 
temeinic verifioat de practica 
Internațională, că relațiile din
tre state se pot dezvolta în 
mod normal. în interesul tu
turor popoarelor, al păGÎi și 
colaborării, numai pe baze 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile Interne. Noi 
considerăm că numai astfel de 
relații sînt de natură să favo
rizeze instaurarea unui climat 
de destindere, de înțelegere și 
colaborare între popoare.

Poporul nostru. 5? a și toate 
celelalte popoare; europene 
este profund Interesat în crea
rea unui climat de securitate 
în Europa Partidul Comunist 
Român și guvernul Republicii 
Socialiste România apreciază 
că — așa cum se tarată și în 
Declarația țărilor socialiste de 
la București — reglementarea 
problemelor litigioase exis
tente în Europa, eliminarea 
hotărîtă a tuturor focarelor 
care ar putea aprinde aici un 
nou conflict ermat — șj în 
care în mod fata) ar fi atrasă 
întreaga omenire — este un 
deziderat vital al tuturor po
poarelor de pe acest continent, 
o cerință imperioasă a între
gii vieți internaționale ac
tuale Interesele omenirii cer 
ca Europa să-și pună forțele 
nu în slujba unei politici de 
război, ci a progresului, să va
lorifice uriașul ei potențial 
pentru dezvoltarea științei, a 
producției de bunuri mate
riale. a culturii pentru a con
tribui la progresul tuturor 
statelor și continentelor, la 
ridicarea standardului lor de 
viată;

Realizarea obiectivului 
securității presupune contri
buția activă a celor mai largi 
forțe politice de pe continent, 
a clasei muncitoare, a mișcă
rii comuniste, a tuturor orga
nizațiilor progresiste, demo
cratice. a păturilor mijlocii ale 
populației a exponenților rea
liști ai burgheziei, a tuturor 
popoarelor europene

Problema securității euro
pene este o parte componentă 

esențială a luptei generale a 
popoarelor pentru pace, pen
tru dezvoltarea colaborării in
ternaționale. După părerea 
noastră. înfăptuirea securității 
europene ar da o lovlturâ 
puternică forțelor Imperialiste, 
în special Imperialismului a- 
merican, tuturor cercurilor 
reacționare din Europa și de 
pe alte continente. Lupta for
țelor antllmperialiste din în
treaga lume constituie un tot 
unitar, inseparabil, șl orice 
succes obținut într-un sector 
sau altul al acestui front slu
jește Intereselor generale ale 
mișcării pentru pace și pro
gres social. Desființarea ba
zelor militare șl retragerea 
trupelor Statelor Unite ale 
Americll de pe continent, re
nunțarea la politica clădită pe 
existența blocurilor militare, 
ar lipsi imperialismul ameri
can de unul din principalele 
sale puncte de reazim politic 
și militar, ar îngusta baza sa 
de acțiune în înfăptuirea poli
ticii de dominație în lume, ar 
slăbi în general pozițiile im
perialismului Internațional. 
Retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriu) altor 
state, desființarea blocului 
N.A.T.O. și, concomitent, a 
Pactului de la Varșovia ar 
așeza relațiile dintre statele 
europene pe baze noi. Secu
ritatea europeană ar avea ur
mări deosebit dc pozitive asu
pra vieții politice de pe alte 
continente. înfăptuirea ei ar 
încuraja popoarele în lupta 
lor pentru independență și su
veranitate națională, împotri
va dominației economice și 
politice a imperialismului, a 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, ar stimula forțele 
progresiste de pretutindeni în 
lupta pentru lichidarea tu
turor coalițiilor militare a- 
gresive. Realizarea securi
tății în Europa va crea un 
climat politic general de co
laborare multilaterală între 
state și, în acest cadru, se vor 
crea condiții pentru extinderea 
relațiilor țărilor europene gu 
țările în curs de dezvoltare, 
pe baza egalității în drepturi, 
pentru sprijinirea eforturilor 
acestora în vederea dezvoltării 
de sine stătătoare a economiei 
și culturii.

Desigur. Instaurarea unui 
climat de pace și largă coope
rare internațională nu este un 
lucru simplu ; cercurile impe
rialiste în frunte cu princin 
pala lor forță, imperialismul 
american, se opun dezvoltării 
relațiilor normale între state, 
pun la cale imixtiuni în viața 
popoarelor, săvîrșeșf acte de 
agresiune încearcă să împie
dice cu forța armelor lupta 
popoarelor pentru libertate și 
progres social Actul care 
acuză cel mai puternic impe
rialismul american în momen
tul de față este agresiunea din 
Vietnam Poporul român ani
mat de solidaritate frățească 
față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez. își unește 
glasul cu întreaea omenire 
înaintată și cere încetarea 
războiului barbar al Statelor 
Unite ale Americii împotriva 
Republicii Democrate Viet
nam și a Vietnamului de sud. 
și înainte de toate încetarea 
necondiționată. definitivă a 
bombardamentelor americane 
împotriva orașelor și satelor 
vietnameze, respectarea drep
tului inalienabil al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta fără amestec din afară.

O cerință fundamentală a 
vieții internaționale contem
porane. a promovării interese
lor păcii și securității, este 
întărirea continuă a unității 
tuturor forțelor antiimpena- 
liste. democratice și progresis
te. A nu ține seama de aceas

tă necesitate imperioasă în
seamnă a le încărca cu o grea 
răspundere în fața popoarelor 
și istoriei. Generațiile viitoare 
nu vor găsi nici o scuză pentru 
orice acțiuni care ar contri
bui la agravarea divergen
țelor din mișcarea comu
nistă șl muncitorească, la 
adincirea pericolului sciziunii. 
Partidul nostru este hotărît 
sâ facă tot ce depinde de el 
pentru a-și aduce contribuția 
la întflrlrea uniteti! ș! coeziu
nii țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
Internaționale, a tuturor for
țelor care se ridică în calea 
acțiunilor agresive ale impe
rialismului, pentru apărarea 
șl întărirea păcii în lume. 
(Aplauze). Sîntem convinși că 
în felul acesta ne îndeplinim o 
înaltă îndatorire nu numai fată 

, de poporul român, de patria 
noastră socialistă, ci și față 
de clasa muncitoare interna
țională față de frontul anti- 
imperialist mondial, față de 
popoarele iubitoare de pace 
de pretutindeni. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

Vizita pe care am făcut-o 
în cursul acestor două zile în 
regiunea dumneavoastră. în- 
tîlnirile pe care le-am avut 
cu populația, ne-au lăsat im
presii și amintiri de neșters. 
Este o practică curentă a par
tidului nostru să se sfătuiască 
cu oamenii muncii în legătură 
cu cele mai importante pro
bleme ale politicii interne și 
externe. Aceasta dă garanția 
câ hotărîrile și măsurile adop
tate de partid și guvern cores
pund tot mai bine condițiilor 
concrete ale țârii noastre, ce
rințelor dezvoltării sociale, nă
zuințelor întregului popor Tn ' 
același timp aceasta este o 
expresie a lărgirii continue a 
democrației noastre socialiste. ' 
Poporul urmează și înfăptuîeș- c 
te neabătut linia partidului 
pentru că el participă activ 
la elaborarea acestei linii, con- 
siderînd-o drept propria sa li
nie. In aceasta constă tăria și 
forța de neînvins a partidului 
nostru. (Aplauze). Trebuie lăr
gite și dezvoltate în continua
re legăturile organelor și or
ganizațiilor de partid cu oa- 
menfi muncii Ele trebuie să 
se consfătuiască cu activul de 
partid, cu comuniștii, cu toți 
cei ce muncesc âsupba’tuturor 
problemelor ’ mài ifriportahte 
legate de înfăptuirea pdliticî! 1 
de construcție a socialismului.
Dacă vom acționa întotdeauna s 
strîns uniți. împreună cu în- 1 
tregul oopor puteți fi siguri 
tovarăși că nu va exista nicî 
o piedică, nici o greutate pe 
care să nu o putem învinge. 
(Aplauze).

Aș dori în încheiere să urez 
Comitetului regional, sfatului 
popular, comuniștilor activu
lui de partid tuturor oameni
lor muncii succese și mai 
mari în activitatea lor : să ob
țineți nu numai realizarea sar
cinilor ce vâ revin în cadrul 
planului ' cincinal dar sâ le 
și depășiți Avem convingerea 
câ organizația de.partid, clasa 
muncitoare oamenii muncii 
din regiunea Ploiești ao a- 
ceastă capacitate Vă dorim 
succes deplin în această mun
că nobilă (Aplauze, urate).

Ridic acest pahar în sănăta
tea comuniștilor a întregului 
activ de partid și de 'stat din 
regiune, a comite’ului regio
nal a biroului regional, a pri
mului secretar în sănătatea 
oamenilor muncii din regiunea 
Ploiești, pentru noi succese 
în activitatea dv. a tuturor. 
(Urale puternice, prelungite).
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Profilarea și specializarea - cerințe ale transformării 
unităților agricole de stat in mari producătoare 

de cereale, lapte, carne

T. MAILAT : Dup* 
cum se știe, in actuala 
etapă de dezvoltare a 
sectorului agricol de stat 
concentrarea mijloacelor 
de producție și speciali
zarea unităților reprezintă 
o cerință obiectivă, deter
minată de creșterea con
siderabilă a bazei tehnico- 
rn atena le și de necesitatea 
de a extinde într-un ritm 
intens aplicarea tehnicii 
noi. pirghie principală de 
creștere a producției și 
producbsitățu muncii, de 
apropiere a producțiilor 
medii tot mai mult de 
maximele de astăzi. Cum 
vedeți rezolvat acest dezi
derat in unitățile agricole 
unde lucrați ?

X DOGARU : Cred că 
nu greșesc, dacă afirm că 
profilarea și specializarea 
sînt elementele cheie, 
adevărații piloni ce susțin 
producțiile ridicate. Fără 
înfăptuirea acestor măsuri 
cu influență directă asu
pra complexelor procese 
de ordin tehnologic, or
ganizatoric și economic, 
practic nici n-avem posi
bilitatea să privim mai 
sus de un anumit nivel al 
producțiilor de grîu, de 
porumb, de lapte etc. Re
zultatele obținute pînă în 
prezent în cadrul gospo
dăriei de stat Giarmata. 
în care lucrez, sînt edifi
catoare : înaintea speciali
zării aveam - în plan pînă 
la 30 de culturi și aproape 
toate speciile de animale. 
Rezultatele economice 
erau neconcludente, ținînd 
seama de posibilitățile rea
le de climă, sol și dotare 
tehnică : producții mici, 
cheltuieli mari. In ultimii 
trei ani însă, ca urmare a 
pașilor făcuți spre? spe
cializare, avem în cultură 
numai grîu. porumb, floa
rea-soarelui și cîteva plan
te furajere valoroase, iar 
zootehnia a fost reprofilată 
pe vaci cu lapte și porci
ne. Concentrindu-ne în
treaga activitate numai 
asupra acestor cîtorva 
culturi și a două specii de 
animale, am reușit să 
reștem cu peste 1 000 de 

kilograme producția me
die de grîu la hectar, să 
dublăm aproape produc
țiile medii de porumb și 
de lapte. Dintr-o unitate

nerentabilă, gospodăria 
noastră de stal asigură 
acum beneficii de 4—5—6 
milioane lei anual.

E. SZABO : Avantajele 
concentrării și specializării 
sînt și mai evidente dacă 
luăm în seamă cit de mult 
este ușurată astfel extin
derea cercetării și apli
carea pe scară largă a 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii agri
cole. Viața ne-a dovedit 
că pentru a obține rezul
tate maxime. pentru o 
perioadă dată, la fiecare 
cultură, specie sau cate
gorie de animale, trebuie 
efectuate studii de dura
tă, profunde. Or, e lim
pede, cu cît te concen
trezi asupra unui număr 
mai restrîns de teme, cu 
atît apropii reușita. La 
ferma de oi, noi. spre 
exemplu, am plecat de la 
o producție medie de 
2.900 kilograme lină și am 
ajuns acum la peste 10 
kilograme în medie la un 
efectiv de 2 000 de capete. 
In același timp, producția 
de lapte s-a dublat. Dar, 
numai de vaci și de oi 
ne-am ocupat în zooteh
nie. La porumb am ajuns 
la aproape 6 000 kg 
boabe la hectar, dar po
rumbul a constituit cultu
ra principală, iar cercetă
rile, toate studiile în a- 
ceastă direcție le-am 
orientat.

T. MAILAT: Tocmai 
de aceea, prin hotărîrea 
adoptată, partidul a preco
nizat încheierea acestei 
importante acțiuni încă 
din prezentul cincinal, 
specializarea desfășurindu- 
se în concordanță cu asigu
rarea condițiilor materiale 
care condiționează apli
carea tehnicii noi. Mă refer 
în primul rînd la faptul 
că. pe măsura profilării și 
adîncirii specializării, uni
tățile agricole vor fi do
tate cu mașini mai moder
ne, universale, cu cantități 
și în sortimente diversifi
cate de îngrășăminte, ier- 
bicide, insectofungicide, 
biostimulatori etc.

N. DOGARU: înfiin
țarea fermelor, după pă
rerea mea, rezolvă una 
din cele mai importante 
probleme întîlnite în gos

podăriile agricole de stat. 
E vorba de crearea con
dițiilor necesare asigurării 
unei rotații a culturilor, 
utilizării cu randament 
sporit a mașinilor. O ex
periență efectuată în ca
drul gospodăriei noastre 
— de-a lungul s patru 
ani — ne-a demonstrat că 
numai respectarea acestei 
rotații aduce în cîntarul 
producției 400—500 kg 
porumb boabe sau 250— 
300 kg grîu la hectar; 
contribuie la reducerea 
cheltuielilor de producție 
cu 15—20 la sută ca ur
mare a excluderii tratamen
telor impuse de apa
riția dăunătorilor la cul
turile prezente mai mult 
de doi-trei ani pe aceleași 
terenuri,

C. BIȚÂ : Din această 
cauză, noi, la Segarcea, 
am pățit-o I Acum vreo 
trei ani, cînd ne-am gîn- 
dit pentru prima oară la 
profilare, la specializare, 
ni s-a spus că G.A.S. Se
garcea va cultiva numai 
grîu și floarea-soarelui. 
Fără a ține seama îndea
juns de proporția optimă, 
determinată de necesita
tea de a se asigura o rota
ție rațională a culturilor, 
o fertilizare corespunză
toare, prin planul de pro
ducție primit de la tmst 
ni s-a dat sarcina să culti
văm circa 3 000 hectare 
cu grîu și aproape 800 
hectare cu floarea-soare
lui. S-a ajuns astfel la 
consecințe care au in
fluențat negativ producția 
și prețul de cost. Ca ur
mare, pe sute de hectare 
am realizat producții sub 
media pe gospodărie. A- 
pariția fermelor rațional 

.specializate, a șefului de 
fermă, cu depline drepturi 
și îndatoriri de conducă
tor și îndrumător unic, va 
închide cu siguranță ușa 
unor astfel de planificări 
neraționale. $i producția 
va cîștiga.

N. DOGARU : Foarte 
bine este ca profilarea să 
se facă la nivelul între
prinderii agricole de stat, 
iar specializarea pe ferme. 
$i în nici un caz sa nu 
se renunțe la culturile 
complimentare. Se vor 
putea astfel înlătura nea
junsurile cauzate de mo- 
nocultură

Ca principale furnizoare dc produse agroall- 
mentarc pentru fondul central al statului, pentru 
industria ușoară șl export, încă dc la constituirea 
lor, unitățile agricole dc stat s-au aflat în aten
ția partidului și statului. Importante fonduri au 
fost investite în .scopul dezvoltării bazei lor 
tehnice și materiale, al modernizării producției 
și al valorificării condițiilor locale dc climă și 
sol. I.a sfirșitul anului trecut, de pildă, valoarea 
fondurilor fixe a acestora a ajuns la 763 000 lei 
la suta dc hectare, situîndu-sc la nivelul unei 
agriculturi avansate. Și, ca urmare a acțiunii dc 
intensificare a producției din G.A.S., prin dota
rea lor cu mijloace tehnice moderne, producția 
a crescut, fiind in perioada 1900—1965 de 2,0 ori 
mai mare decit in perioada anterioară. Totodată, 
producția-marfă livrată către stat a sporit do 
3,3 ori. La Amzacca, spre exemplu, producțiile 
medii dc griu se mențin în ultimii ani la peste 
4 000 kilograme la hectar ; la Semlac, porumbul 
neirigat a asigurat, constant în ultimii patru ani, 
peste 5 000 kilograme boabe la hectar ; la I’ă- 
dureni, producția medie de lapte realizată dc la 
fiecare vacă furajată a ajuns la 4 000—5 000 
litri ; la Valea lui Mihai, de la oaia tunsă se 
obțin peste 10 kilograme lină, iar la Murfatlar, 
rezultatele bune in producție s-au concretizat 
numai anul trecut, în peste 33 000 000 lei bene
ficii.

Cu toate aceste succese obținute, așa cum se 
subliniază in Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1967, in unitățile agricole de stat 
există încă mari rezerve nepuse in valoare. Alij- 
loacelc materialo cu caro sînt dotate gospodăriile 
agricole de stat nu sînt utilizate în modul cel 
mai eficient ; se constată serioase deficiențe în 
folosirea forței dc muncă, în punerea în circuit 
a condițiilor economice și naturale existente. 
Acest lucru rezultă convingător și din diferen
țele mari dc producții ce există dc la o unitate 
ia alta și chiar intre tarlalele aceleiași gospo
dării. Fără indoială noile forme organizatorice 
creează cele mai bune posibilități pentru folosi
rea integrală a potențialului material și a forței 
de muncă existente, pentru creșterea producției, 
productivității muncii și sporirea continuă a gra
dului dc rentabilitate a agriculturii de stat. Cum 
trebuie acționat pentru ca maximele de acum să 
devină în cel mai scurt timp producții obișnuite ?

Această problemă am pus-o în discuția cîtorva 
lucrători cu multă experiență din G.A.S., a căror 
pricepere și competență in conducerea producției 
sînt dovedite de realizările gospodăriilor în care 
muncesc: producții record de griu și porumb 
pentru zonele in care se află (Segarcea, Roseți), 
de lapte și lină (Valea lui Mihai și Giarmata).

Concentrăm, in pagina de față, discuțiile pur
tate.

Planificarea - instrument puternic de ridicare 

a producției

Eficiență sporită in utilizarea mijloacelor mecanice

T. MAILAT: Noul sis
tem de conducere, plani
ficare, finanțare și orga
nizare în agricultura de 
stat va largi atribuțiile 
și răspunderea celor ca
re lucrează în unitățile 
de bază nu numai în ceea 
ce privește creșterea con
tinuă a producției agricole, 
dar și pentru folosirea cît 
mai gospodărească a mij
loacelor tehnice. Conducă
torul de fermă este cel 
care va dispune de trac
toarele. mașinile, utilajele, 
instalațiile si mijloace-e 
financiare, adică de toți 
acei factori ce concura la 
buna desfășurare a proce
sului de producție și care 
influențează direct rezul
tatele economice.

C. BIȚĂ: Problema ma
șinilor, a utilajelor trebuie 
privită cu multă atenție, 
folosirea lor eficientă fi
ind. în bună măsură, ho- 
tăritoare pentru bilanțul 
cu care ferma își va în
cheia activitatea.

ȘT. ȘTEFAN . Cu cîtă 
răspundere trebuie privită 
această problemă, rezultă 
și din precizarea făcută de 
Hotărfrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. potrivit căreia pro
ducția în fermă va trebui 
că se realizeze numai de 
lucrători permanenti, iar 
angajarea celor temporari 
gă se limiteze la stnctul 
necesar.

N. DOGARU : Aceasta 
va fi posibil cu condiția 
ca toți lucrătorii fermei, 
inclușii» conducătorul ace
steia. fă posede o aseme
nea pregătire ìncìt să poa
tă executa toate muncile, 
să lucreze cu toate utila
jele. Pentru a asigura leu- 
șita va trebui să luăm toa
te măsurile pentru a lărgi 
calificarea mecanizatorilor 
esistenti. Socotesc că în a- 
ceastă acțiune de maximă 
importanță vom fi din plin

sprijiniți și de organizația 
U.T.C.

E. SZABO : Cu acest 
punct de vedere și eu 
sînt de acord. In fermă, 
indiferent de profilul ei, 
alături de inginer și econo
mist, mecanizatorul tre
buie să devină, dacă pot 
să mă exprim astfel, un 
personaj central, omul in
dispensabil care va execu
ta cel mai mare volum de 
lucrări. In direcția aceasta 
socotesc că trebuie între
prinse măsuri mai hotari- 
toare din partea Consiliu
lui Superior al Agricultu
rii. Propun o consultare 
largă a șefilor de fermă, a 
specialiștilor din producție 
pentru îmbunătățirea radi
cală, incepînd chiar cu 
noul an școlar, a sistemului 
de pregătire a mecanizato
rilor.

ȘT. ȘTEFAN: Lucrurile 
depind în mare măsură dc 
felul în care șeful fermei 
va ști să se folosească de 
prevederea hotăririi po
trivit căreia el are dreptul 
să-și selecționeze și să 
angajeze personalul fer
mei. La școlile care vor 
pregăti mecanizatori pen
tru agricultură, cred că 
ar trebui să se pună pro
blema eficienței econo
mice. Eu vad cam așa lu
crurile : școala recrutează 
și pregătește mecaniza
tori iar eu, șef de fermă, 
cunoscîndu-mi, în perspec
tivă, nevoia de mecaniza
tori, solicit numărul nece
sar. La absolvire însă, ne
apărat să am și eu, be
neficiarul, dreptul la o exa
minare. Dacă omul pre
gătit de școală nu cores
punde exigențelor mele să 
am dreptul să-l refuz și să 
nu-i plătesc școlii sumele 
cuvenite pentru instruire.

Iar școala, la rîndul său, 
să-și recupereze fondurile 
impunîndu-le părinților 
sau tutorilor elevilor, cu 
care a încheiat contractul.

T. MAILAT: In cazul 
acesta o să ajungem la o 
concurență între școli, 
poate chiar și la prețuri 
diferite pentru instruirea 
unui om.

E. SZABO : Asemenea 
măsură ar spori responsa
bilitatea elevului față de 
învățătură, a profesorilor 
față de pregătirea elevilor, 
de faima școlii și ar fi de 
un real folos pentru pro
ducție.

N. DOGARU : Sînt în- • 
trutotul de acord și cred 
că măsura la care ne re
ferim ar da roade minu
nate dacă s-ar extinde la 
toate categoriile de școli 
care pregătesc cadre pen
tru agricultură și chiar la 
nivelul învățămîntului su
perior.

E. SZABO : Eu cred că 
ar li foarte potrivit ca în 
cadrul fermei să existe 
mai multe tractoare decît 
numărul mecanizatorilor 
angajați. Adică invers de
cît pînă acum. Avînd mai 
multe mașini, bineînțeles, 
într-o proporție științific 
stabilită, exploatarea lor 
poate fi făcută mai rațional. 
Un mecanizator poate ast
fel trece de pe un tip de 
tractor pe altul, în func
ție de lucrarea pe care o 
execută. Cu unele din ele, 
în vîrf de campanie, să 
lucreze chiar șeful fermei, 
economistul sau muncito
rii cu alte sarcini în fermă. 
Sînt convins că aceasta ar 
fi o cale ca toate lucră
rile să poată fi executate 
la timp și de calitate, ceea 
ce va influența pozitiv ni
velul producției.
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T. MAILAT: Actualul 
sistem de planificare a 
producției — precizează 
studiul întocmit de Con
siliul Superior al Agricul
turii — exercită un rol ne
gativ în dezvoltarea gos
podăriilor agricole de stal 
prin aceea că se bazează 
pe metode greoaie și ab
stracte, care împiedică va
lorificarea deplină a re
zervelor existente.

N. DOGARU : Intr-a
devăr, sistemul de plani
ficare în G.A.S. folosit 
pînă acum nu era stimu
lativ. El favoriza mai mult 
efectuarea unor cheltuieli 
mari de producție. Cazul 
gospodăriei noastre și al 
celor vecine este edifi
cator. Deși aveam ace
lași sol, aceeași dotare me
canică. aceleași cantități de 
îngrășăminte, noi aveam 
ca sarcină dc plan obține
rea a 2 800 kg griu la 
hectar, iar dînșii 1 800 kg; 
noi să realizăm 3 000 000 
lei beneficii, iar ei numai 
30 000. Dar, în timp ce 
noi primeam salariile cu 
derogare pentru că abia 
ne depășeam planul, ei 
primeau automat premii 
în valoare de șase salarii. 
Si aceasta pentru că fuse
seră prinși în plan cu pro- i

ducții mici, cu mult sub 
posibilități, ca urmare a ic- 
zultatclor nesatisfăcătoare 
din anii anteriori.

C. BIȚĂ : Eu consider că 
pe viitor, analiza rezultate
lor unei ferme nu trebuie să 
se refere la o relație sim
plă plan-realizat. Nea
părat trebuie să se țină 
seama de potențialul solu
lui, de baza tehnică-ma- 
terială, de calitatea pro
ducției, și nu în ultimul 
rînd, de prețul de cost.

N. DOGARU : Un rol 
important revine consiliu
lui de administrație al în
treprinderii. Opinia ace
stuia. cu prilejul discută
rii planurilor, și cu alte 
ocazii, trebuie să deter
mine pc fiecare șef dc 
fermă să depună toate e- 
forturile pentru punerea în 
valoare a tuturor rezerve
lor de care dispune...

ȘT. ȘTEFAN : ... și a- 
ccasta mai ales în condi
țiile în care el are toate 
posibilitățile să cunoască 
bine aceste rezerve și să 
ia din timp măsuri pentru 
valorificarea lor. Așa cum 
se preconizează, indica
torii de plan vor fi dați îna-

inte cu 2—3 ani. Consider 
că în acest caz, șeful de 
fermă va putea să-și facă 
o amplasare științifică a 
culturilor, o pregătire ca
litativă a terenului ; și va 
lua toate măsurile care se 
impun pentru ridicarea 
producției cel puțin la ni
velul maximelor de azi.

C. BIȚÂ : Și în recenta 
plenară a Consiliului Su
perior al Agriculturii, și 
la masa noastră rotundă 
s-au purtat multe discuții 
cu privire la evidența în 
fermă. Personal sînt pen
tru o evidență simplă, 
bună, care să dea posibi
litatea conducătorului ace
stei unități să vadă în ea, 
ca intr-o oglindă, activita
tea fiecărei zile, să consti
tuie pentru el un util in
strument dc lucru, de. in
tervenție. Că această evi
dență va avea 7 sau 3 co
loane. despre asta trebuie 
să discutăm chiar cu șe
fii de fermă. Trebuie să 
avem în vedere faptul că o 
parte din cadrele noastre 
sini tinere și pe ele evi
dența trebuie să le ajute, 
să le determine să gîndeas- 
că economic, să găsească 
soluții pentru a putea de
păși producțiile socotite 
azi „de vîrf".

Specialistul - omul concepției, al cercetării și primul 
înfăptuitor
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N. DOGARU: Vorbesc 
din experiență : realizări 
mari nu se pot obține — 
chiar dacă semeni ce e 
mai bun pe lume — dacă 
la conducerea producției 
nu se afla nimeni cu 
înaltă calificare și carac
terizați printr-un înalt spi
rit de răspundere pentru 
ceea ce fac. La G.A.S. 
Giarmata, de șase ani in
ginerii au fost stabiliți la 
brigadă. Singuri trebuiau 
să-și organizeze munca. 
Li se stabilea planul de 
producție și li se pretindea 
să prezinte conducerii mă
surile ce le vor întreprin
de pentru îndeplinirea lui. 
La începui li s-a părut De 
dos. Erau învățați cu dă
dăceala. Adică alții să gîn- 
dească, să-și asume răspun
deri, iar ei să fie fideli 
executanți. Pe parcurs însă 
am înțeles că, atît pentru 
ei, cît și pentru producție, 
este mult mai bine acea- 

,stă autonomie. Au început 
să cerceteze, să se intere
seze la vecinii cu experi
ență mai multă. Rezulta
tul ? In al doilea an a- 
proape am dublat produc
ția la grîu, în cel de al 
treilea și pe cea de po
rumb ; zootehnia a deve
nit sector rentabil. Anul 
trecut am obținut 3 287 ki
lograme grîu la hectar și 
aproape cinci mii kilogra
me porumb boabe în sis
tem neirigat.

T. MAILAT: Dar cîți 
conducători de G.A.S. au 
făcut ca dumneavoastră ? 
Foarte puțini. Unii pen
tru că se simțeau bine să 
aibă pe lîngă ei ingineri 
care să le întoarcă hîrtiile 
de pe o parte pe alta, iar , 
alții pentru că pur și sim
plu nu-i aveau.

C. BIȚA : Cazul — cel 
de al doilea — era la Se
garcea. De o gospodărie 
cu cinci mii și ceva de 
hectare, multilaterală, cu 
vie și sector zootehnic 
foarte dezvoltat, se ocu
pau cinci specialiști : unul 
viticol, doi zootehnicieni, 
eu, și inginerul șef. Fieca
re dintre noi abia aveam

timp să „inspectăm" în 
cîmp sau în grajduri o 
dată pe zi sau la două 
zile. Cercetări, n-am prea 
făcut, deși se impuneau. 
Pașii înainte pe care i-am 
realizat la producții sînt 
inegali pe sectoare și, mai 
ales, pe brigăzi. înainte de 
a veni aici, la masa ro
tundă, am făcut un calcul: 
dacă toate brigăzile ar fi 
avut numai realizările bri
găzii aflate pe locul doi 
în întrecere, anul trecut 
gospodăria noastră ar fi pu
tut valorifica, în plus, 1420 
tone grîu, 300 tone floarea- 
soarelui, 120 vagoane de 
vinuri superioare și mai 
bine de o mie de hectolitri 
lapte de vacă. Dar n-am 
obținut pentru că nici la 
conducerea brigăzilor n-am 
avut pe cel care să fie un 
bun cercetător, organizator 
și executant. Acum, însă, 
prin înfăptuirea hotăririi 
partidului aceste calități 
le vor avea. trebuie să 
le întrunească șefii de 
fermă.

E. SZABO : Sînt con
vins că nici unul dintre 
noi nu se gîndește că nu
mai prin crearea fermei 
și stabilirea specialistului 
la conducerea ei am și cîș- 
tigat o mie de kilograme 
în plus...

C. BIȚĂ : Dacă i-ar 
trece cuiva prin gînd 
așa ceva înseamnă, prin 
însuși modul îngust de a 
vedea lucrurile, că se ex
clude ca specialist, ca 
conducător. Crearea fer
mei, realizarea celorlalte 
prevederi ale hotăririi nu 
constituie decît cadrul, a- 
cel mediu foarte prielnic 
muncii cu adevărat ingi
nerești. N-aș vrea să fiu 
înțeles greșit dar, după 
mine, acel inginer care nu 
va folosi aceste noi con
diții create și, din prima 
zi de muncă în fermă să 
cerceteze, să aplice tot 
ceea ce este mai bun și 
mai înaintat, și nu va ur
mări ce se întîmplă cu 
fiecare leu cheltuit, tre
buie înlocuit. înseamnă că 
n-are chemare pentru a- I

ceastă meserie și mai de
vreme sau mai tîrziu, poa
te deveni o frînă, un ob
stacol în calea progresu
lui.

T. MAILAT: Din cîte 
am reținut, dumneavoa
stră opiniați că, numai 
prin transformarea specia
liștilor în adevărați oameni 
de concepție, de cercetare, 
primii înfăptuitori ai nou
lui, maximile de azi vor 
deveni producții obișnuite.

E. SZABO : Exact.

ST. ȘTEFAN: Lucrez 
de cîțiva ani în agricultu
ră. Mărturisesc însă că de 
cînd am fost numit șef 
de fermă mă simt altul, 
sînt mai exigent chiar și 
cu mine. Nu îndrăznesc 
nici măcar să schimb locul 
unei pietre pînă nu mă 
gîndesc : „e bine s-o 
mut ? Unde e mai bine 
s-o pun ?“. Simt toată 
răspunderea pe umerii 
mei. Și nu numai a re
coltei, dar și a salariilor 
celor cu care lucrez, pen
tru că cu i-am ales apre- 
ciindu-i ca fiind cei mai 
corespunzători. Dacă eu 
conduc prost producția 
iar ei cîștigă puțin, mă vor 
părăsi.

N. DOGARU : Așa este. 
Prin noua formă de orga
nizare, specialistul e ra
diografiat pe toate fețele. 
Mereu este în examen. Și 
tocmai teama de a nu se 
afla în situația să roșească 
îl va determina să facă to
tul pentru a fi la înălți
me ; să-și întreacă vecinul, 
să se întreacă pe el.

ST. ȘTEFAN : Am semă
nat porumbul în primă
vara aceasta cu cartea în 
mînă. Să fiu sincer, la fa
cultate n-am învățat cine 
știe ce despre agrotehnica 
culturilor în terenuri cîști- 
gate prin desecări și îndi
guiri. Nu se află în pro
gramă. Dar am găsit ceva 
într-o revistă. Am lucrat 
diferențiat și am o răsărire 
excepțională. Și. în terenu
rile acestea de baltă, răsă
rirea este unul din „cuie
le" producției.

N. DOGARU : Acum 
cînd conducătorul de fer
mă își coordonează munca, 
cînd el singur hotărăște 
cum trebuie să acționeze 
pentru a realiza ceea ce 
și-a propus, crește foarte 
mult posibilitatea afirmării 
sale. Tinerii ingineri, cînd 
veneau în gospodărie, pen
tru că foarte puțin se pu-

Congresul al VlII-lea al U.T.C. sublinia ca principală îndato
rire a tineretului din agricultura de stat însușirea temeinică a me
todelor avansate de lucru, utilizarea cu maximum de eficiență a 
tractoarelor și mașinilor agricole, a întregii baze tehnico-materiale 
de care dispun unitățile, aplicarea în toate sectoarele a regulilor 
agrotehnice, folosirea unor metode științifice în creșterea animale
lor, pentru obținerea de producții ridicate și tot mai ieftine. Discu
țiile de la masa-iotundă organizată de redacție, au subliniat cit de 
vaste sînt sarcinile de realizat in perioada următoare pentru ca, 
prin înfăptuirea Hotăririi Plenarei Comitetului Central al partidu
lui din martie 1967, activitatea în agricultura de stat să se ridice 
pe o treaptă superioară. Revine ca principală îndatorire organelor 
și organizațiilor U.T.C din unitățile agricole de stat desfășurarea 
unei permanente și competente munci politice in rîndul tineretu

lui în scopul stimulării interesului șl creșterii răspunderii lor pen
tru perfecționarea pregătirii profesionale, astfel ca să ajungă me
seriași cu cunoștințe complexe, în stare să efectueze orice lucrare 
agricolă. Să dezvolte la uteciști atașamentul pentru unitatea în 
care lucrează, să-i facă să înțeleagă că datoria supremă a fiecă
ruia dintre ei este, ca prin tot ceea ce fac — lucrări agricole apli
cate Ia timp și de calitate, îngrijirea atentă și exploatarea rațională 
a mașinilor, a întregii baze materiale — să contribuie la sporirea 
producțiilor, la ieftinirea lor. Rentabilizarea tuturor sectoarelor de 
activitate, a fiecărei culturi, specii și categorii de animale să fie 
considerată ca o îndatorire de înaltă răspundere personală și co
lectivă pentru înfăptuirea căreia să se preocupe minut de minut.

GH. FECIORU
I. ȘERBU

tea cunoaște concret mun
ca lor — urmărirea realiză
rilor făcîndu-se așa cum s-a 
făcut — ani în șir erau 
considerați „boboci" ; me
reu se spunea la adresa 
lor : „a, cine, X ? — e tî- 
năr. n-are încă experi
ență" deși el era, poate, 
cel mai priceput din uni
tate. Prin aplicarea noii ho- 
tărîri, munca, rezultatele 
muncii vor înlocui întru 
totul aprecierile nefondate 
pe o cunoaștere temeinică, 
pe examenul nepărtinitor 
a! rezultatelor în produc-
Ve.
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Gusturile intre E3

u-

A surpi înde in mod 
xpontan și cu promptitu
dine trfa<*tunle valma«- 
sc ale unui olufiei «nu 
atitudini. ale une> apere 
de artă shu ale coltuni fn 
genere, presupune capa- 
citRtea de a distinge intie 
palori și non «Mfcm IflUt 
valori poziții e și valori 
negatme O ataie atitudi
ne, numită fn limbai știin
țific axiologică de In axion
— grec » prețul) este 
tn mod obligatoriu activă 
P disociativă, prelerenția 
la și lerathi7Jitnare. întru- 
cit presupune apiecieicn 
lucrurilor în raport cu o 
anumita «cară de valori 
plasarea lot pe o ano 
mita treaptă promovare» 
unora și rehizul altora 
Fără îndoială o atiludiii' 
axiologică este posibilă I» 
diferite nivele și ca atare 
ea va exprima reacția
mană he la scara psiho
logici -.octale — și atunci 
avem dr-a face cu gustul
— fie la etaful superior 
Ideologic — și atunci in
tervine idealul.

După curo s-a mai ară 
tal, reacția gustului este 
spontană, cvasiieflexă și 
cuprinderea ei fără a pă
trund? în profunzimea lu
crurilor și a avea întot
deauna o motivație rațio
nală. este totuși, «des?» 
exactă reușind sâ intuiască 
jlist valorile Fără a se opn 
aict. educația estetică tre
buie să acorde o maie 
atenție formării capacități! 
de a intui adecvat valorile 
deoarece aceariă primă
impresie rămîne adesea
c "nc gravată in conștiință 
și oorisfifure apoi suportul 
unei ințelegen mai pro
funde în acest sens iude- 
catxi dc gust este o primă 
treaptă a unei itidccăți de 
valoare mai complexă și 
ea ocupă un loc dintre 
cele mai însemnate in an
samblul procesului social 
dc valorificare

Practica contactului cu 
valorile vieții și ale cul
turii este bogată în a>e- 
menea iudecâți de gust 
deoarece, depășind faz.a 
unei atitudini complet ne
utre din punct de vedere 
axiologic (expresie a unui 
nivel de conștiință inferi
or). maioritatea oamenilor, 
în majoritatea situațiilor 
cotidiene, operează cu ju
decăți de gust Citind in 
fugă o poezie, ieșind de 
lo un film sau spectacol, 
deschizind aparatul de ra
dio și ascultînd o melo
die, oamenii reacționează 
îndeobște spontan șt. 
atunci cînd nu iși pun în 
mod special probleme, se 
mulțumesc cu o motivație 
afectivă a propriei lor 
reacții (fără îndoială, in 
spatele afectului stă rațiu
nea, lo baza gustului poate 
fi regăsit un anumtl ideal 
dar in prima ei instanța 
avem de-a face cu o tn- 
tuiție globală și neexph- 
citată).

Dacă este extrem de ne
cesară conștientizarea
acestoi reacții și verifica
rea primei impresii atît 
prin durabilitatea ei în 
timp cît și prro confrun
tarea ei cu idealul, ai fi 
extrem de greșit să credem 
că întotdeauna totul tre
buie explicat, lămurit, ar
gumentat cu ajutorul unui 
aparat științific complicat 
atunci cînd este vorba de 
gust Acțiunile organizate 
pe linia educației estetice 
de diferite instituții, case 
de cultură, păcătuiesc ade
sea prin mania de a di
seca sentimentul de plă
cere sau neplăcere, prile
juit de contactul cu o ope
ră de artă sau cu o altă 
valoare, alungind pină la

I
(Urmare din pag l)

legată și de surisul fără 
asemănare al tovarăși* 
lor de drum la care mă 
uit. fie-nu iertat, cu un 
interes pseudo- pi ofesiu- 
nal. că nu pot altfel.

Am noroc 
ei. el și 
reche cu 
fericită. 
Poiana 
pare că se vot opn 
nd La rindu mi 
nește șt nu-i intreh ni
mic, hotar indii -mă msâ 
Să-i urmăresc pină unde 
incugnito-ul 
voie.

Sint însă 
dos. In 
oameni care se revarsă 
gării Brașov, necunos
cuta mei amici se pierd 
fără urmă. Sper să-i re
găsesc după ‘ ‘ 
geaba, sint 
multe.

Brașovul 
sub o primăvară adevă
rată, cățărindu-se tine-

Doi dintre 
ea eterna pe- 
aliură reciproc 
pomenesc de 
Brașov. unde

Su- 
ome-

imi va da

un neputin- 
fluviul de

rîm bel De
mult prea

strălucește

O132 apar ta ICRONICAI

sonala inemo-urmă sâ ucidă 
țir auteiittc&

Intervenția 
dini edm ulnf 
nuiipde trebuie 
in mod orteriu 
oe ut ml 

afle 
au losl 
șit înțch'^e 
se poartă discuți!

Tot pe lima onentAril 
git-sturiloi m se pare ab
solut necesaiă o mult mm 
mare atenție pentru nive
lul croniciloi teatialc mu
zicale $i plastice cate tre
buie să aepftjjea’tră cadrul 
simplei prezentări sau al 
emmieiării unor detalii ce 
țin de tehnica artistică șl 
să asigure astfel prezența 
unej atitudini apreciative

arice

jtitu
P'tr

unei

«d aibă lot 
t adică tn 

‘jferitrei trebuie «ă 
acele valori ixne 
neghiate sau gre

in fllrtll >'ărfirQ

să poată face 
unor prrzi ' ' 1" 
cațn mai ><ngi 
tepUte de 
Poale .i'ifel w 
iluzia unora
ceea ce se au
să se șl vadă este sor
tit «fi sc șteargă fit. nun
tea ăsciiHStorilnr fftră a 
lăsa nici o urmi șt. in 
același timp oamenii voi 
deveni mnli mai receptivi 
și mm doi nici <A urmA 
rrasefi emismoflr ih<IioIo 
nice pentru ceea ce «pun 
ca și orntru felul cum o 
fac (deocamdată «-o re 
cunoaștem, fiecare dintre 
noi deschide aparatul de 
radio mai mult Dentru a 
asigura un climat o atmos
feră. decîl ncnttu a urinări

ioc șl el
Șl expll 

«tîl dc Hj 
ascult A lori 
t'8 «isrpt și 
•fupâ cure

le doai îftrA 
este

Ulti 
și.

mă șl se Impun numai in 
UiAmhr in care sint valori- 
beate de om Helaju« din
tre valoare și val.wlbcore 
asie, desigur complexă, iar

■ lt
aie 

rtră-
to-

coiistiliiiica criteriilor 
apiecirie n leiarhiiloi 
un carnețel dialectic, 
in atîl relativismului 
tal cit și fixismului conser
vator.

In cadrul acestui proces 
complex momentul intuitiv 
«ic. desimii o valabilitate 
limitată deoarece valorifi
ca it*a va merge tr«ai de
pune atît in profunzime 
cit și in timp Trebuie să 
îuțelrgem faptul că numai 
vnlorificH'ra în decursul 
vremii a diferitelor apreci
eri le va acorda gjrul de
finitiv al valabilității și în

poeții, prozatorii sau artiș
tii plastici cate-și inceană 
neutru o-imn 'Irită forțele 
îndrăznim, din acest punct 
să ne spunem pAterea fn 
legătură cu caracterul pe 
care-l an mhncele denu
mite „Poșta redacției" I» 
cele mai multe publicații 
Cu unele excepții revislr-le 
folosesc 
pentru

lucru
sonalelo' departe de naivita
tea mul toi bioă'i ale genu
lui, care porlietizează cu mit- 
lorice aparte și vizibile pe 
mnovat, arpst film midfiplird 
portretele ce incită In bănu
ieli. lucrează cu toarte multe 
facies un „tnr ăicate“ și cu 
tot atiten hșe acuzatoare „E- 
chipumenlul" criminalului e 
aid atipic ăchelarit negri 
și-au pierdut forța revelatoa
re, induc fn eroare Infracto
rul e un virtuos lucrează 
complicat cu o circumspecție 
șt-o inteligență remarcabile. 
Pe de altă parte, anchetatorii 
raționează infailibil și dispun 
de mttlouce fie cercetare mul
tiple interogatoriile confrun
tate, analiza amprentelor, a- 
n/iliza documentelor, testele 
grafologice sau psihologice. 
Concurenta dintre inteligența 
criminalului și cea a anche
tatorilor, constituie un spec
tacol pasionant Scenariștii 
stâpinesc strălucit algebro rn- 
fracțiunli șt a descoperirii el, 
izbutesc adevărate „numere” 
de măiestrie, secundați de 
un decupai și un montai ire
proșabile Valorile filmului 
aici sint fn inteligența pu
nerii in ecuații șt-o rezolvării.

Raționamentul este prtnci- 
pala tutsă spectaculară a fil
mului Și este exploatat asi
duu Captivează toate preocu
pările realizatorilor, frustrînd 
astfel alte zone, incomplet 
sondate, sau numai sugerate. 
De pildă castei it are o tra- 
dițu criminalist!/â tulburătoa
re C'ima de. acum reproduce 
întocmai o crimă celeb'â. ve
che de citeoa secole, legată 
șt ea de celebra capodoperă 
a lui Fragonard Biografia 
sînge’oa.să a tabloului, identi
tatea crimelor despăițite prin 
sute de ani. puteau furniza 
mult mai mult drnmrdt.sni. 
Sau însuși castelul putea o- 
fert cadrului o expresivitate 
care-i lipsește Insă realizato
rii și-au propus un spectacol 
de inteligență pu>â, s-au con
centrat exclusiv asupra enig
mei, tgniirind fiușteiul. Su.s- 
penșe-ul este simplificat' este 
epurat de componenta sa e- 
moțtonală Deși se petrec 
două crime, efectiv oribile, 
ele nu produc nici oroare, 
nici teroare ci simplă curio
zitate F.lemeotul terifiant e 
complet inexistent-, chiar ș-i 
acolo unde era ce! moi mult 
de așteptat — in compoziția, 
cadrului Evident, aceasta 
corespunde intenției realizato
rilor de a face spectacol din 
inteligență dar nu înseamnă 
Că anulează insatisfacția ntî- 
tea resui.se dramatice neîm
plinite I

Un film polițist dintre ace
lea in (.are srenniiiil concen
trează toate eloilu'ile 'ealt- 
zahixlm Cei trei anton Ihn 
Ku'a.sek, F li turn, fi Inros- 
lao Mach — ultimul e ji tern 
riatoml regieii au izbutit 
construiască o 
lent încurcată 
desctfrân, 
ambiție din 
acțiunii și de a-și 
perspicacitate 
chetato'ii de ne peliculă — 
sînt in acest caz mprasollci- 
tați și prnhnbtl epuizați foar
te curbul

lntr-un vâslei medieval, de
venit muzeu un grup de es
croci desfășoară o activitate 
de mare amploa>e Directoa
rea muzeului dimează cu do
ge foarte rece și rninrf toarte 
„forte”, rețeaua infractorilor. 
Un pictor ratat asigură un 
flux continuu de „capodope
re anonime” — pastișind ma
niera unor mari maeștri me
dievali Dtiectoareu muzeului 
le face o reclamă inteligentă 
mai ales în 'indul turiștilor 
st’ăint achiziționarea se tace 
pe loc, lo sume fabuloase. 
Deci pictorul produce, ghi
dul muzeului recomanda mar
fa. mlsltui caută c.ftenți direc
toarea tratează, expertul con
firmă calitatea Dai castelul 
ascunde o comoară un „Fra- 
gnna'd" autentic, considerat 
de citevo secole — dispărut. 
Directoarea muzeului este uni
ca deținătoare a secretului a- 
cestei capodopere și contează 
pe un profit imens Numai că 
un hătrin profesor, contugînd 
erudiția cu candoarea, face 
să explodeze. involuntar și 
absolut uluit de efecte, „in- 
trep'tndereo” din muzeu Pro
fesorul e el in-vuși sigur că 
„Fragonard”-ut nu a dispărut, 
că e undevo în castel, și ob
ține aprobarea de a-l căuta. 
Deci, evenimentele se preci
pită și mai ales se încurcă : 
iutii directoarea muzeului, a- 
poi pictorul sint UCIȘI . tablo
ul, zărit cileva"clipe, dispare 
din nou T)e.scopp'irea crirni- 
nalubn și găslMsa tabloului, 
constituie mobilunle anchetei. 
Interesunt e că anchetei nu 
începe de ta epuizarea infrac
țiunii pe o porțiune a filmu
lui. anchetatorii și infractorii 
lucrează panilel, sînt in duel 
direct , Așa incit, efortul f/e 
descifrare se enniugd cu tnc.i- 
fraiea moi adîncă

Coeficientul de dificultate 
al problemei e foarte ridicat. 
Pistele sint numeroase Fieca
re din „așncța(ii” directoarei 
e suspect participarea lor la 
escrocherie constituie culpa 
dată de la începutul filmului. 
Efortul de opțiune este dem
ent de tehnico realizării per-

GALAȚI (de la co* 
respoiidentul nostru).

în ultimul timp tot 
mai mulți cetățeni 
din orașul Galați se 
înscriu pe lista celoi 
care doresc xă-și con
struiască Iricifințe pro
prietate personală

La oriclul 
con tineta ie» 
trudția de 
proprietate personală, 
200 astfel de cereri 
poartă o dată recentă, 
iar 132 de aparta
mente se află fn pli
nă construcție.

fn semestrul fi el 
anului în curs, 60 de 
apartamente 
în cartierul 
își voi primi proprie-

să 
intrigă exce- 

amator.u de 
cei cam iși fac o 
o demiiwr tnetSUl 

depăși in 
■malli - an-

PĂRUTacrastft rubrică 
a comunica pe 

această cale cu cititorii 
care le-au trimis primele 
loi iueeicăn llteiaic fn- 
ti-un mod care ni se pare 
cel puțin nehtcini Nu 
este vorba numai de tonul 
folosit cl de faptul că de- 
biitaritiloi ll se oferă dc 
regulă sentințe fără drept 
de apel, lande sau repio- 
șuri prea puțin sau sim
plist explicate cate ffltfl 
îndoială nu vor putea fi 
utile acestora cu atît mal 
mult celorlalți cititori care 
nu știu ce să priceapă 
dintr-un expeditiv „mai 
trimiteți" „deocamdată 
nu" Desigui. nu putem 
cere ca revistele să se 
preocupe cu precădere de 
debutanți și să explice pe 
nu știu cîte pagini de ce 
x este lipsit ae talent sau 
y nu are cultură artistică 
Ar fi păcat insă ca ase
menea rubrici. destinate 
parcă special unei activi
tăți educative, să dev<nă 
o simplă instanță admi
nistrativă prin cate sînt 
reglementate relațiile re
vistei cu cei lipsiți de har 
Această rubrică ar trebui 
astfel scrisă îneît chiar șl 
cei care nu s-au hazardat 
să-și trimită încercările li
terare să fie înarmați cu 
cunoștințele necesare pen
tru a și le ludeea singuri, 
lai cititorii fără veleități 
literare să dobînrlească 
aici alfabetul care să-i 
aiute să intuiască adecvat 
valorile autentice.

Cît privește piocesul de 
ansamblu al educației este
tice, aceasta trebuie să de
pășească intuiția de mo
ment, pentru a pregăti re
ceptori Je artă capabili 
de a vedea lucrurile în 
perspectivă.

pentru 
și cons- 
locuințe

FRASO

VALORILOR
Ion Pascadi

II.INA GRIGOROVIC1

situate
Mazepa

atenție estetică desi
me) «coastă funcție 

distractivă nu

INTUIȚIA

practica șo
ca produs 

ipeoifice. 
prin și pen-
dai eîr intră

KĂRD

Pe Dunăre

SCINTE

• ••

E

cei ce

pot 
Bra-

pentru 
petrece 
la Po-

șf 
genți 

apuri- 
Nico-

, can

să mă 
muzică . 
drul „senior“ 

ziltf 67

agrement 
Poiană șl

mai 
țării 

departe.

tot 
ale 

1 la 
pu-

care 
sfert 

oră, și duminica 
mai des din fața

oamenl.
De toate vir- 

veniți din 
regiunile

mai

Carpați t Cu- 
și amenajarea 
de 

din

TINERETULUI "

TEMTATIA CELEBRITĂȚII.

permanente. Surprinde în 
acest sens faptul că dacă 
pentru televiziune, care a 
devenit un important ca
nal de transmisie și ciicu- 
lație a valorilor culturii, 
există — deși nu cu des
tulă regularitate, in toate 
periodicele, lai în cotidie
ne foarte puțin — cronici 
de specialitate un intiee 
domeniu, de importanță 
uriașă pentru educația es
tetică — radio-ul — este 
complet neglijat Faptul că 
muzica, scenariile radiofo
nice. cronicile etc. tran
smise aici sint ascultate de 
milioane de oameni ar 
trebui sâ atragă atenția 
asupra necesității un»i co
mentarii competente, care 
să-și găsea<că incul cuvenit 
în presă, iar actualul Pro
gram de radio — extiem 
de solicitat r trebui

cu I 
gut. 
odilimtoaie. 
e de neglijat, dar ea nu 
este singura I)

Intuiția valoiilor presu- 
fiune — chiar dacă doar 
a un prun nivel — un 

act valorificatul care să re
leve viihițiile axiologice ale 
bunului cultural respectiv, 
care să reliefeze și să im
pună conștiinței publice 
calitățile acestuia existen
te pină atunci inii un sta
diu latent Valorile limane 
inclusiv cele estetice se 
constituie «n 
cial istorică 
al unei creații 
ele există în, 
tru societab' 
îp circulația largă, se afir-

acest sens desigur rolul 
intuiției de moment ou 
tiebuie supraapreciat. 
Și totuși, cît de impor
tantă este o asemenea in
tuiție In contactul cu va
lorile artei și aie vieții, 
lipsa rapacității de a sur
pi înde și discerne prompt 
valorile îl poate lipsi pe om 
de numetoa.se satislacții 
estetice, și ii îngustează în 
același timp orizounil, 
bagaiul de cultură Viața 
pm >i simplu poate scoate 
la iveală sau păstra în ano
nimat nenumărate talen
te. capabile de a crea va
lon și de a piorhice emoții 
estetice de cea mai bună 
calitate Nu pot să fie 
decit salutate asemenea i- 
nițiative cum sini con- 
ciiisiirile. dialogul la dis
tanță emisiunile de de
buturi. preocuparea pentru

TRUDA DEGEABA
In „Oamenii mării , 

rțoscutul mmun al lui Hugo, 
există un pasai care descrie 
magistral mișcarea mlinilâ, 
fără țel, a mâni minată de 
milenii sub biciuirile lii'tumi. 
Mișcarea naturală, incomen
surabilă ca forță, ir pune scri
itorului intrehăn etice „Ce 
anume aduce un asemenea 
perpeluurn cutremur r1 Ce zi
desc aceste furtuni P Ce 
clădesc aceste zvircoliri r A- 
ceste ciocniri, clocote, urlete 
— ce oare creează ele ? $i 
conchide „Ce ocean — fin- 
tină, ceruri Danaide, toată a- 
ceastă trudă degeaba...“

Pâsfrind proporțiile, 
întrebi uneori, atunci 
reflectezi la mișcările, activi- 

le, acțiunile valurilor 
mii de oameni dacă pri

vind foarte obiectiv lucrurile 
n-ar rezulta, prin selecție, o 
imensă cantitate de 
degeaba" Recente 
ne-au dat o imagine 
în seamă a unor 
prin inactivitate, milioane de

te 
cînd

„trudă 
statistici 
de luat 
pierderi

ore care ar putea fi produc
tive Am adăuga că există și 
miltoane-ore^pierderi 
activitate.

Activitate care nu 
seșle nimănui Simplă 
gire

Se știe că in ultima 
s-a discutai despre o dispro- 
porționalizare, in unele do
menii. a sferei administrative 
fată de cea productivă . mai 
mulți „diriguitori" decîl mun
citori Pe sectoare, pe depar
tamente s-au căutat soluții. 
Ni se vorbește despre una : 
prea multe funcționare, s-a 
zis Și prea mult stau în bi
rouri, adică prea departe de 
producție Deci să meargă 
în ateliere, de ctleoa ori pe 
zi Ce să tacă P Să noteze 
stadiul, orar, al muncii. Să 
treacă datele in fișe Iar apoi 
să se întoarcă din nou in bi
rouri Să carteze fișele.

Bine, dar nu existau meș
teri, pontatori, controlori, in
gineri — in secții ? Existau 
și există A sporit numărul ce-

prin.»

folo- 
amă-

vreme

lor ou sapa, s-au împuținat cei 
ce invîrt de-o cataramă, 
mapa Nu Atunci r Da> ce 
vreți, dumneariiastrâ. să fim 
criticați că personalul 'lin bi
rouri. etc, etc. P

Și tată cum s-a împăcat și 
capra și varza I

De topi nu s-a împăcat 
nimic Capra hirticiatismului 
roade la tel, in cazul dat. varza 
tuturor trebuincioasă Numai 
că. se felicită probabil iniția
torii — este o 
un model ceva 
Nouă ne vin
minte valurile care se 
fără rost 
l-o chemat pe adiunct, 
junelui pe inginerul șef
sta pe șeful serviciului per
sonal, iar acesta pe., (etc. ele, 
etc.) șt s-a aiuns la. niște 
Iun de hîrtie în plus I

N-ar fi oare cazul să 
uităm mai atent la aceste
luri, să punem baraje și să li
niștim furtunile care aleargă 
în gol, trimiterile de la un

„capră" de 
mat 
însă

nou- 
în 

zbat
directorul general 

ad- 
ace-

va-

ne 
va-

ghișeu al pierderilor la altul ? 
Rămîne clasic un exemplu o- 
ferit 'ecent de televiziune, 
care amta că este posibil ca, 
la un sfat popular dintr-un 
raion al Bucioeștiulm, în ana’ 
1967 — unor celâlmi să li se 
P'ctindă anual, aducerea u- 
nor dovezi că sînt în viată, 
intrucit, cîndva, alți bțrgprați 
îi notaseră din greșeală la 
rubrica morți Adrese, hțrlii, 
declarații, timbre, martori, 
ștampile — și asta an 
de an pentru același luctu 
odată dovedit Nu „activează” 
tovarășii ? la cerețt-le dosa
rele deschid Imediat arhive 
Iși pun palmn-n șold șl se 
laudă Au lucrai...

Dar, vorbo lui Hugo, pen
tru ce „toată această trudă 
degeaba" P Trebuie să ne în
trebăm. Fiindcă dacă natura, 
oarbă, nu poate fi trasă Io răs
pundere, omul — care 
ochi sâ vadă — da I

EUGEN FLORESCU

Dintre sute de catarge / ce 
străbat părninturile leite oare le 
vor sparge ' valurile, violurile... 
„Cînd utn anunțat concursul de 
interpretare a muzicii ușoare in 
cadrul celei de a III a ediții a 
„serilor" ne gindeam nu fam e- 
molie la pinzele speranței înălțate 
pe catargul cel mai înalt al do
rinței de afirmare — util de spe
cifică lineie/il Citeoa zile, tele
fonul redacției a sunat stăruitor 
„Alo I Scinleia tineretului ? Vreau

rește spre culmile Tim- 
peL Opresc pe cineva 
și-l intreh cum 
ajunge la Poiana 
ȘQV.

— Cu autobuzele 
pleacă din sfert in 
de oră, și 
chtai
Case! ofițerilor 

acel cineva, de o 
amabilitate îndatoritoa
re. mă felicită 
hotănrea d.e a 
timpul liber sus 
ianâ.

— £ păcat de 
trec indiferenți pe lingă 
Mamaia noastră de la 
munte. Habar n-au ce 
pierd.

Acum, în cunoștință 
de cauză >i dau perfec
tă dreptate bunului bra
șovean.

Autobuzele, — dintre 
care cîteva deschise, ale 
Întreprinderii de trans
port orășenesc, — circu
lă civilizat, spre cinstea 
lor, acoperind cu minim 
de ejort solicitarea ma-

sivă a Indrăgosltților de 
natură montană Poiana 
Brașov apare furișin- 
du-se cochet sub poala 
cetinii de brad, izvor 
veșnic al mărit de ozon 
și sănătate. Peste virfu- 
rile ascuțite ale pădurii 
■iih< arpatice. domină 
elegant silueta cu trup 
de lemn și piatră a 
mult cunoscutului azi 
Complex turistic sportiv. 
R pe undeva comparabil 

i a 
din

cu ființa atrăgătoare 
hotelului Perla, < 
Mamaia marină.

...Și oameni, 
oameni. ~ 
stele, t 
toate 
și de 
au cucerit pajiștea, pă
durea, soarele, umbra, 
aerul, apa. Ba chiar și 
mesele încărcate cu 
felul de bunătăți 
teraselor restaurant 
număr. Poate prea 
ține în raport cu fluxul 
vizitatorilor.

Mă plimb solitar prin
tre oameni. Aș vrea să

reîntâlnesc perechea din 
compartimentul vagonu
lui cu care am plecat 
din București. Știu că 
sint undeva aproape ti
nerii aceia numai zzm- 
bet și am senzația că le 
regăsesc surisul pe fie
care chip.

La început ziceam că 
prin colțurile Poienii 
Brașovului voi sta de 
vorbă cu cițiva tineri 
pentru a afla... Nu a 
mai fost nevoie. Oame
nii povesteau totul des
pre ei prin ei, interpre- 
tind pe imensa scenă cu 
decor verde fericirea de 
a cunoaște valoarea 
timpului liber.

P.S. Fie-ne permisă o 
sugestie edililor brașo
veni șl Filialei locale 
O.N.T. 
rățirea 
lacului 
nautic 
înlocuirea barajelor cu 
grătare și pereți sco
rojiți — cu tonete asor
tate peisajului. Revelația „terii" i cei doi elevi din comuna Brezoaia

înscriu la concursul de 
ușvaro organizat in ca- 

J>i s-uti înscris in 
trei zile 67 de corn.menii și 
concurente, dintre care 17 din 
provincie

Și tată că a venit mult aștep
tata zi a preselecției La sediul 
Ansamblului U 7 C 'lin strada 
Gutcmbeig ni 19. membru co
misiei — firește încruntați 
severi, purtind sub hiat 
negre — și-au făcut <
(ia Orchestra lui Hm iu i
laescu și-a ocupai locurile, 
didații și-au luat mima in dinți 
și examenul a începui In prunele 
înmiite erau in fața ușii tipumpe 
o sută Veniseră peste numărul 
înscrișilor

O adevânitâ surpriză ne-a 
Dioiiocut-o Școala profesională 
„Dimbiiuilu" de unde s-au pre
zentat 9 fete, dințre cure Dumi
tru Niculina, G’rculeat Vimica, 
Fuiorea Mana, Petre Varvaia, 
Ștefan Ioana, au dovedit reale 
calități vocale. Dai cum in con
curs nu pot intra mai mult de 
10 candidați, sorții (și calitățile 
vocale) au desemnat-o pe Fuio
rea Maria ca reprezentantă a., 
„școlii" de muzică ușoară de la 
„Dîmbovița" Au fost selecționați 
in continuare Ghinmu Pelre-lă- 
cătuș mecanic din Pitești, A/a- 
noliu lonpl-elev din Mărășești, 
Gabriela Duinitrescu — Bucu
rești, Spac Ion și Nica Victor din 
clasa a Vili-a a Școlii generale 
din comuna Brezoaia, Anton Coco
— București, Șvab Antonela — 
statistician București, Roșu Ion
— elev, Liceul ni 38 București, 
Ivan Elena — funcționară Cisnă- 
die, Dănilă Ștefania — educa
toare în comuna Cîla, regiunea 
Galați.

Ne-a părut rău că nu am 
putut face loc pe scena con
cursului elevelor Bălan Margareta 
de la Școala profesională F.R.B., 
Nadolesneac Maria de la Liceul

„N Bâlcescu”, Anghel Natalia de 
la Rimnicti Sărat, tinerei munci
toare de la „Pu.slâiMiia Română", 
Crișu Ecațerilia, Paulei Aprozennu 
și Cătălinei Ocluș a cărui voință 
ne-a plăcut căi ura le dorim ca 
la un ai doilea concurs să le ve
dem numele printre selecționați.

Duminică 16 martie. orele 
21,30 Pe scena au urcat con
curent ti Mai înmiite. la același 
microfon cîntaseră tnteipreți cu- 
tuiscuți, consacrați Emoția con
fruntării cu un public exigent, 
emoția concursului, prezenta în 
furiu a unor cunoscuți compozi
tori (Rmlu Șerhan și George Grl- 
goriu), lotul tăcea ca încor
darea specifică unei asemenea 
competiții să crească. Mulți con- 
cuienți se aflau la valon sensibil 
egale, iui premiile oferite de 
A S Loto- Pronosport și Casa de 
discuri „Electrecord" oscilau de 
la mi concurent la altul A venit, 
in sfirșit, și momentul decisiv. 
Dai. să-i dăm cuvîntul lui George 
Grigoriu, președintele tunului;

— Premiul intîi a fost atribuit 
tinerei l\'AN ELENA din Cis- 
nădie care a interpretat cu căl
duță și sensibilitate piesa lui 
Radu Serbau, „Strada” Premiul 
doi ANTON COCA, pentru in
terpretarea aceleiași melodii cu 
mai puțină sensibilitate, insă cu 
bune intenții vocale. Verva 
muzicalitatea celoi doi.. . tineri 
SPAC ION șt NICA VICTOR — 
ne-au determinat să le acordăm 
cel de al treilea premiu.

Concursul a luat sfirșiț, lumi
nile la rampă s-au stins de mult 
Stelele ce au răsărit atunci din 
aplauzele spectatorilor vor lu
mina oare pe mai departe ? La 
o altă „seară” a „Sclnteli tinere
tului” ii vom rechema in fața 
luminilor și exigențelor scenei și 
atunci vom vedea cîte dintre 
pinzele de pe catarg au rezistat 
viaturilor, valurilor.»

A. T,

resui.se
numetoa.se


ROMANIA - ITALIA

O VICTORIE
A TINERILOR

Un bilanț al întîlnlrilor Ro
mânia — Italia nu ne e fax oralul 
în ciuda diferenței de clasă din
tre mie două școli de rug- 

Meciul de duminică a 
așteptai și cu inter e- 

unci noi comparații va-

bi. 
fost 
sul 
lorice- Desigur, nimeni nu cre- 
de.a ciștigâtor echipa Italiei dar 
eta demn de văzut cu ce scor 
vor întrece românii un XV că
ruia francezii i-an marcat recent, 
în aceeași competiție oficială 
„Cupa Națiunilor", 60 de puncte. 
Victoria românească a fo^t mai 
modestă 24-3, dai va are meritul 
de a sublinia evident diferența 
dc valoare dintre clasa rugbiu
lui românesc m a celui italinn. 
Dar nivelul spre care Naționala 
română trebuie sâ aspire nu e 
acela al unor victorii destul de 
comode asupra Italiei. Cehoslo
vaciei, Poloniei etc. echipe de a 
doua mină în rugbiul european, 
ci acela al țărilor cu o veche 
tradiție rugbisticL Comparația 
nu ne-o putem face cu potențialul 
italian, destul de scăzut, ci cu 
cel la care aspiram firesc de mai 
raulți ani de zile. Italia a pre
zentat o echipă Iară individua
lități deosebite. Abia dacă s-au 
detașat din anonimat Modonesi, 
fundaș destul de sigur în pre
luări, și Conforlo care l-a talonat 
foarte prompt pe Florescu. Echi
pa italiană și-a bizuit jocul pe 
capacitatea fizică individuală a 
jucătorilor, pe forța grămezii, su
perioară celei românești, și pe 
jocul de tușă unde .111 cîștigat 
multe baloane. în rest, greșeli 
elementare in poziții cind puteau 
puncta clar.

Naționala românească e o Na
țională aproape nouâ. Lipsesc 
numele sonore și au fost utilizați 
mulți tineri care dovedesc — alții 
au dovedit-o deja — calități re
marcabile. Ei au jucat mult la 
mină dominîndu-și copios adver
sarul. Dintre cei cunoscuți de 
mult deplină satisfacție au dat-o 
Irimescu. autor a 12 puncte, 
între care un eseu și Wusek. și 
el autorul a două eseuri. Dra- 
gomirescu și-a dovedit din nou 
deosebitele calități pentru jocul 
pe treisferturi el contribuind, 
derutant și hotăritor, la cîteva 
acțiuni ale trei sfert urilor, de fapt 
autorul „moral" a două din ese
urile primei reprize. Mijlocașul 
Florescu. adus de la o echipă 
provincială — Rulmentul-Birlad 
— ceea ce nu dovedește atît 
„baza de mase“ a rugbiului cît 
dotarea deosebită a acestui ju-

•4k

(Agerpres)

me- 
va

• Campionatul eu
ropean feroviar femi
nin de baschet, care 
s-a desfășurat la Poz-

® în vederea 
ciului pe care-1 
susține la 24 mai cu 
Elveția. în cadrul

câtor — n fost excelent. O men
țiune specială pentru Baciu care 
impetuos la acțiunile pe trei 
sferturi a reușit o cursă splendidă 
încheiată cu un eseu la fel de 
spectaculos. Daiciulescu, util, \ a 
avea mereu dc suportat corn pa- 
rația cu Penciu ceea ce e ne
drept. N-n fost însă sulieient dc 
sigili și prompt Iii cileva baloane 
nu dintre cele dificile. Dcmian a 
ilustrat calitățile gărzii mai vechi 
a nigbiului nostru. în locul lui 
Ohlemenco, jucător dezordonat și 
fără orizont, se puteau utiliza 
cred alți posesori ai numărului 
„zece".

întinerirea echipei e un fapt 
salutar și angrenarea ei în me
ciuri mai dificile ai roda pe 
noii aspiranți la titulatura foste
lor vedete ale rugbiului româ
nesc.

Duel aerimi în tușă

• Astăzi, în sala 
Floreasca începe tur
neul final al campio
natului republican 
masculin de volei. La 
acest turneu participă 
echipele Steaua, Po
litehnica Galați, Dina
mo București. Ra
pid București, Viito
rul Bacău și Tractorul 
Brașov. în fiecare zi. 
jocurile în număr de 
trei, încep la ora 16 
Turneul se încheie 
sîmbătă seara.

nan, a fost cîștigat dc 
echipa Poloniei. Pe 
locurile următoa
re s-au clasat selec
ționatele U.R.S.S.. Ce
hoslovaciei, României, 
Bulgariei și Iugosla
viei. în ultima zi a în
trecerilor echipa Ro
mâniei a învins cu 
scorul dc 66—36 echi
pa Iugoslaviei. Polo
nia a învins cu 73— 
42 echipa U.R.S.S., iar 
Cehoslovacia a dispus 
cu scorul de 48—46 
de Bulgaria.

compionatului euro
pean. selecționata de 
fotbal a țării noastre 
va juca joi la Bucu
rești un meci de veri
ficare cu echipa Di
namo Berlin. Jocul se 
va desfășura de la ora 
19, la lumina reflec
toarelor stadionului 
Republicii.

• La 18 mai, la Su
ceava, echipa locală 
Chimia va întîlni 
echipa Dynamo Drez- 
da. Oaspeții vor evo
lua la 21 mai la lași 
în compania echipei 
C.S.M.S.

NOAPTE CU TELEFOANE

ACTUALITATEA
HOTEL TURISTIC

pentru e-

Ies plăcintele „Poa 
le-n brlu", berbecii 
fripți haiducește și 
vinul vor fi, desigur, 
motive de atracție.

ORADEA (de ta co
respondentul nostru/

l a Piatra Craiului, 
pe șoseaua națională 
Oradea — Cluj a în
ceput construcția ți
nui hotel turistic cu 
18 camere, în total 40 
de paturi.

Hotelul. construit 
de U.R.C.C Crișana 
va dispune, de pivni
țe jientiu vinurile res
taurantelor ce func
ționează dela. dușuri, 
încălzire centralii, zi
duri ornamentale yi 
terase.

El va intra in func
țiune anul viitor.

folclor va îmbogăți 
repertoriul formațiilor 
artistice de amatori 
și totodată va rtimu- 
ln continuitatea in 
creația populară și 
poetică cu vechi tra
diții in această parte 
a țării.

PENTRU TURIȘTII 
CARE VOR VENI 

IN MOLDOVA

SCHIMB 
DE EXPtBIENȚA

„PE UN PICIOR 
DE PLAI"

GALAȚI (de la co
respondentul nostru).

La Galați a »e>it de 
sub tipar zilele aces
tea o nouă culegere 
de folclor. Colecția- 
perii : lectorul univer
sitar loan Brezeanu. 
de la Institutul peda
gogic da 3 ani yi pro
fesorul Gheorghe Na- 
doleanu, metodist la 
Casa regională a crea
ției populare, au inti- 
lulat-o „Pe un picior 
de plai".

Noua lucrare înmă
nunchează în cele a- 
proximaliii 250 pagini 
170 de balade, plugu- 
șoare, colinde, orații 
de nuntă, doine, cin- 
tece do dragoste etc. 
culese cu migală din 
diferitele zone folclo
rice ■ Vrancea, Dună
re, Șiret ș.a.

1 Noua culegere de

IAȘI (de la cores
pondentul nostru)

Străvechile dru
muri ale Moldovei in
trata in legendă și 
basm sadovenian vot 
face curind încă un. 
pas în plus apropiin-, 
du-se dc înfățișarea 
lor de odinioară O 
atenție deosebită a 
fost acordată in acest 
sens celor care legau 
țara Ardealului de 
lași. Grădinile de
vară de la Tg Frumos, 
Mirccști, Motca, cam
pingul de la Strungo 
și magazinul de arti
zanat, restaurantul 
modern ce se va con
strui lingă castelul 
de la Micllitișeni vor 
prilejui turiștilor să 
se convingă încă o 
dată de renumita ospi
talitate românească. 
Surpriza o va consti
tui însă redeschide
rea cramei vechiului 
han de la „Doi lei", si
tuată la intersecția 
drumurilor care vin 
de la lași spre Ro
man yi Neamț Frip
tura de pui cu mut- 
dei și mămăliguță, 
pastrama yi 
fripți la tar

Noi tipuri

cîmăciorii 
yi mai a-

ORADEA (de la co
respondentul nostru).

Cosa centrală a cre
ației populare a orga
nizat la Oradea in zi
lele de 13 și 14 mai 
1967, 
de experlcnț* în crre I 
a analizat activii dea 
școlilor populare de 
artă din țară.

în sala bibliotecii 
regionale din localita- | 
le specialiști profesori 
de la școlile popiihre 
de artă Ploiești, Bucu
rești, Oradea și Timi
șoara au prezentat re
ferate în care au ana
lizat eficiența predării 
diferitelor discipline 
artistice la aceste 
școli. De altfel, așa 
cum arată referatul 
de deschidere „desfă
șurarea procesului de 
învâțămînt în școlile 
populare de artă" pre
zentat de casa centra
lă a creației populare, 
schimbul de experien
ță are un caracter 
strict metodic.

Scopul lui c de a 
valorifica experiența 
pozitivă propriu-zisă 
în activitatea acestor 
instituții de artă. In 
încheiere, ansambluri
le artistice de la șco
lile populare de artă 
Oradea, Satu Mare și 
Arad au prezentat în 
fața participanților in
teresante programe.

un ichimb

de mobilă

(orcle 9;

ȘINE

(orele
21),

srARTACUS 
cran panoramic — 
rulează la Patrie 
12,45; 16.30; 20,15).

DOAMNA de PE 
cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9.30; 11.45; 14: 18,30; 18,45; 21).

ANGELICA SI REGELE — 
cinemascop — 
ruleoză la Luceafărul 
8.45; 11; 13.30; 16; 18.30.
București (orele 8,45; 11; 13,30; 
16: 18.30: 21).

OMUL FARA PAȘAPORT - 
cinemascop — 
rulează la Festival (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
21). Bucegi (orele 9.30; 12; 16; 
18.15: 20.30).

ANGELICA MARCHIZA ..ÏN-
gerilor**. MINUNATA AN-
GELÏCA

rulează la Grivița (orele 10;
15,30: 19.30).

A dispărut un fregonard 
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14; 16.1.5; 18.30;
Melodia (orele 9; 11,15: 
16: 18,30; 21). Flamura 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;

ÎNVIEREA
— (ambele serii) — 
rulează la Doina (orele 
16: 19.30).

DACII
— cinemascop — 
rulează la Munca (orele 9.30;
11.45; 17; 19.30). Moșilor (orele 
15.30; 18). Lumina (orele 9.15;
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20,45).

SUCCES. CHARLIE !
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9: 
11,15; 13.45: 16: 18.15; 20.30),
Excelsior (orele 9.30: 11,45: 14; 
16.15; 18,30; 20.45). Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45) .

JANDARMUL LA NEW YORK
I — cinemascop —
I rulează la Aurora (orele 9.30;
I 12,15; 15; 17.45; 20.30). Floreas

ca (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20.45).

I INDRAGOSTITII din ma- 
RONA

rulează la Tomls (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18.15; 20.30).

COPIII LUI DON QUTJOTE 
rulează la Ciulești (orele 
15.30; 18: 20.30).

OMUL CARE L-A UCIS PE
LIBERTV VALANCE

rulează la înfrățirea (orele 
10; 13.30; 18; 20.30).

TUNELUL
— cinemascop — 
rulează la Unirea (orele
18).

UN FILM CU O FATA 
MECATOARE

rulează la Dacia (orele
16.45) , în continuarea 19

REÎNTOARCEREA PE P.AMÎNT
— cinemascop —
rulează la Central (orele 9; 
11.45; 17.45; 20.45)

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

RELAXEAZA-TE. DRAGA ! 
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

ROBII
rulează la Popular (orele 
10.30; 15; 18: 20.30). Rahova 
(orele 15.30: 18: 20.30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 18.30; 21).

MONDO-CANE
— ambele serii —
rulează la Volga (orele 9,30;
13: 16.30: 20).

THERESE DESQUYEROUX 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30; 17.45: 20).

RIO CONCHOS
— cinemascop —
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45).

20,45), 
13,30;

(orele
20,30).

11,30;

alte două tipuri de bibliotecă: 
„Ovidiu" și „Cora" realizate 
la C.I.L. Blaj. Ele au o 
compartimentare variată, ca
pacitate de etalare și depozi
tare a cărților sporită și un 
aspect decorativ și finisaj de 
calitate. Acestora li se alătură 
noua garnitură complexă de 
mobilă „Jiul“, care cuprinde 
o varietate de piese astfel 
realizate îneît permite cum
părătorilor să-și mobileze lo
cuințele după dorință.

Fabricile de mobilă din Si
biu și Măgura Codier au rea
lizat două noi tipuri de mo
bilă de bucătărie : una este 
formată dintr-un dulap, o 
masă demontabilă și trei 
taburete, iar cealaltă dintr-un 
dulap combinat, compus din 
trei corpuri separate, jare 
pot fi asamblate priD alătu
rare și suprapunere, o masă 
și două taburete. Sortimentele 
de mobilă existente vor fi 
bogățite, de asemenea,

de Fâ tuș Neaguîn această etapă neagră pen
tru Real (cineva mă întreba la 
telefon duminică noaptea 
„Domnule, de unde iei dumnea
ta Rapidul, de la Crdiova sau de 
la Constanța ?”) ni s-a seruri fot
bal cu lingurița, incepînd de 
sîmbătă seara și pînă a doua zi 
după-amiază La București — așa 
am fi noi ursiți, ăștia cu buletin 
de Capitală — vedem fotbal 
cum ne place doa> cind se trans
mite la televizor vreun meci cu 
Inter Goluri vedem, uneori prea 
multe, dat inima noastră tinjește 
după un meci care să ne electri
zeze Din acest punct de vedere, 
provincialii stau mm bine Două
zeci de mii de clujeni îngroziți 
de spectrul unor duminici moar
te (fără fotbal, însuși Teodor Ma- 
zilu recunoaște, viața n-are sens) 
au transpirat în tribune, cu nervii 
întinși la maximum, și-au 
bucuria a două goluri de 
care s-ar putea să-i salveze, 
această ocazie, oamenii care for
fotesc in jurul Realului au intrat 
in panică Dinamovișlii yi oltenii 
jubilează Și mie, și lui Ion Băie- 
șu, luni dimineață ne-au fost tri
mise niște hîrtii in chenar de do
liu. Noroc că stăm bine cu ini
ma. Un giuleștean, răgușit de 
frică, yi căruia Ion Pîtcălah, 
restabilit, i-a băgat groaza-n oase 
la meciul cu Farul, m-a luat de 
o parte și m-a chestionat după

Dinamo a știut printr-o apă
rare fermă să rezolve „pro
blemele" atacului constănțean

Foto : V. RABA
cum urmează ■ „Sinteți in relații 
bune cu Ion, ăsta ne mănîncă 
sufletul de patru ani, spuneți-mi 
și mie pe unde-și plimbă el copi
lul ? Vreau să i-l răpesc in aju
nul meciului cu Progresul îl țin 
in leagăn de puf, îi cint și a 
doua zi i-l duc acasă". Ce mai, 
studenții de la Cluj, care piuă 
ieri ședeau să se inece 51 chiar 
înghițiserâ o gură de apă. hătlnd 
cu 2—0 pe Real au pus in cir
culație niște povești stranii. Mai 
toate încep cu „atunci, cînd cu 
Siderurgicul, tot așa" .

Indiferent de ce se spune, eu 
unul cred in Steaua... Rapidului, 
(aia cu Voi nea și cu Constantin ?) 
formația cea mai hună pe care-o 
avem la oro actuală

Jos, acolo unde se bate popi
cul, se cam încurcă una pe alta 
vreo șase echipe. Singura care 
stă liniștită, e echipa timișoreană 
Spuneam eu odată ceva despre 
Surdan și ai lui și am fost asal
tat cu zeci de scrisori de ame
nințare. îmi pare rău. dar astăzi 
se vede c-am avui dreptate ; la 
Timișoara se trăiește numai din 
amintiri. Precum mă gîndesc că

la lași, lucrurile au început să 
fie luate în serios cu o clipă mai 
tirziu decît trebuia.

Nu înțeleg ce se îhtîmplă cu 
militarii. După victoria asupra 
clujenilor, o cădere catastrofală 
la Craiova. Aceste oscilații inad
misibile spun că în fotbalul nos
tru lucrurile nu stau deloc așa 
cum le văd specialiștii. Mă rog, 
am stricat tone de cerneală pe 
chestia asta și nu .s-o văzut ni
mic, așa că mă opresc.

Sună telefonul... Da, un anti- 
rapidist Mersi, să mă suni d-ta 
după 28 mai.

NOSTRI ÎNVINGĂTORI

trăit 
aur 
Cu

Mar toni care

LUPTĂTORII

ESTE AJUTAT ELEVUL SA OPTEZE

(Urmare din pag. I)

con-

.4 Âfe

TIMP PENTRU PROFESIA VIITOARE ?

La cea de a 6-a ediție 
a concursului internatio 
nai de lupte libere care 
s-a încheiat la sfîrșitul 
săptâmînii trecute, au 
luat oarte sportivi din 
Bulgaria. R D. Germa
nă, Ungaria. Suedia și 
din 'ara noastră Cu 
acest prilej au evoluat 
în prima noastră gar
nitură o serie de tineri 
luptători iV. Iftrga, Gh 
Stan. / "* 
au lăsat o bună impre
sie mai ales sub aspec
tul combativității.

Titlurile la cele șase 
categorii de greutate au 
revenit sportivilor noștri.

P.S. : Dacă păsările cerului s-ar 
hrăni cu banalități, atunci vrăbii
le și pitulicile ar putea să ia în 
greutate cîte cinci kilograme, 
cind se transmit, uneori, meciu
rile. Hai să fim puțin serioși și 
să înțelegem că telespectatorul 
s-a săturat de semnele mirării 
aruncate in eter minut de mi-

15.30;

FER-

Finiș spectaculos intr-o prona de sprint rezervată fetelor

Nimic nou in atletism ?
Primul concurs re

publican al seniorilor 
din acest an nu a 
adus revirimentul pe 
care îl așteptăm de 
cîțiva ani. Doar cî- 
teva probe, datorită 
ascensiunii atlețiloi 
tineri, ne dau promi
siunea unor perfor
manțe mai bune 
Mihaela Peneș. de
parte de-a fi la va
loarea ei cea 
buna, a arătat 
că putem aștepta in 
acest an să reia „șe
fia probei" Rein
trarea lui Viorel Su- 
ciu, cu egalarea re
cordului la 110 m 
garduri și a lui Con
stantin Bloțiu au fost 
de bun augur. De

mai 
totusi

asemenea, continua
rea ascensiunii Virgi- 
niei Bonei și a lui 
Constantin loan, la 
prăjină.

în schimb rezultate 
slabe cu duiumul. 
Probele de fond, la 
băieți, în ciuda rezul
tatelor bune de la 
cros sînt mai ■ 
ca oricind. La 
rituri. Zaharia a 
din anonimat la 
gime. iar Vasile 
mitrescu la L r . 
salL înălțimea și pră
jina în nota ultimelor 
evoluții- Greutatea. în 
nota de mediocritate 
de pînă acum.

La fete. în rîndul 
cărora evoluează 
multe junioare, de

slabe 
a sâ- 
r ieșit 
i Inn- 
î Du- 
triplu

asemenea, în general 
se stagnează. Vi tezis
tele nu și-au găsit 
cadența încă. Semi- 
fondistele au pornit-o 
mai domol decît în 
anul precedent. La 
garduri. în afara sur
prizei realizată de 
primele două clasate 
(Enescu și Bufanui 
performanța de 11,3 
sec. nu spune nimic.

Așadar. și dup;’ 
acest concurs, bilan
țul nu este încă sufi
cient de promițător 
Pe cînd rezultate mai 
bune ?

SILVIU
DUMITRESCU 

antrenor de atletism

versitari asupra înscrierii la 
cursul de admitere în facultăți.

Prof. univ. GHEORGHE 
CH1Ș — decanul Facultății de 
matematică. Universitatea „Babeș 
Bolyai“ : „în primele zile de în
scriere la concursul de admitere, 
facem cunoștință cu candidații 
hotărîți să studieze matematica 
De regulă, aceștia devin yi ab
solvenții facultății Spun de re
gulă, pentru că prin anul 11, ne 
trezim cu cereri chiar din partea 
unor studenți buni, de a le apro
ba transferul la politehnică. Sini 
cei care după ce se edifică asu
pra profilului facultății noastre 
își dau seama că n-au înclinații 
spre munca de cercetare ori spre 
activitatea didactică și, de teama 
ratării, vor să se îndrepte spre 
alte profesiuni. Uneori sînt în
temeiate temerile lor, de cele mai 
multe ori nu. Dar n-ar fi firesc 
ca asemenea probleme să-și pună 
încă din liceu ?

Deci, după primele zile, scad/ 
/fluența înscrierilor ca să crească 
lin nou în ultimele zile. De data 
asta avem de-a face cu nedeci- 
sii, cu cei care își aleg facultn 
'ea după., numărul de candi 
•lăți pe un loc, ca și cum șansa 
de a deveni student este tnveu- 
proporțională cu numărul de în 
scriși și depinde de aceasta Din 
și unora si altora le rezervăm o 
..surpriză" concursul de admi
tere se dă pe secții, iar opțiunea 
pentru o secție ori alta se face 
absolut la întîmplare . în liceu 
nu se predă mecanica fluidelor, 
deci absolventul se îndreaptă spre 
un domeniu de studiu despre 
care nu știe nimic. Tot atît

de puține lucruri cunoaște tînă
rul și despre mașinile de calcul. 
Deci, pe Ungă faptul că tînărul 
n-a fost îndeajuns de orientat în 
liceu asupra profesiei pentru care 
presupune el că este apt, îl mai 
descumpănim și noi cenndu-i să 
știe ce-i va plăcea mai mult 
din matematică înainte de a cu
noaște matematica propriu- 
zisă..."

Acad. prof. EUGEN RADU
LESCU — rectorul Institutului 
agronomic — București : „Candi
dații care nimeresc întîmplător 
la o facultate sau alta datorită 
faptului că pe parcursul liceului 
n-au fost ajutați să se „desco
pere" devin un balast al institu
tului. Unii se mai atașează la 
meserie și, după primii 2—3 ani, 
ii recunoaștem interesați, dornici 
să recupereze rămînerile în 
urmă. Ceilalți, însă, sînt pierduți 
pentru meseria noastră chiar 
dacă reușesc să termine faculta
tea. Ii intîlnești ocupîndu-se de 
lucruri fără nici o legătură cu 
profesiunea lor „tîrîndu-și" exis
tența fără nici o satisfacție Iată 
o consecință la care nu se gîn- 
desc factorii răspunzători de o- 
• ienlaren profesională a tine- 
•etului ■ școala, familia și orga
nizațiile U.T.C."

Prof univ. ALEXANDRU 
DOMȘA — rectorul Institutului 
rolitehnic-Cliij : „Ingineria nu 
■/■prezintă încă un punct de a- 
hacție în sine pentru un număr 
însemnat de tineri care ne devin 
dudențl U atrage cîștigul nune 
al unui inginer și faptul că își 
vor exercita meseria numai la 
oraș. Mai întîlnim o curiozitate : 
facultățile sau secțiile deficitare 
ca număr de candidați, pentru

că pregătesc specialiști în profe
sii mai puțin cunoscute sau mai 
giele sînt asaltate de... fete, liste 
evident că nu urmăresc să-și în
sușească o meserie pe care să o 
profeseze apoi Urmăresc să do
bîndească o diplomă. Nu intim- 
plător după absolvire întîlnim un 
număr mare de așa-ziși ingineri 
care preferă să facă orice numai 
inginerie nu. Eu îi numesc pe 
aceștia funcționari-tehnicieni 
Dar dacă ei au dorit să fie func
ționari de ce au fost împinși de 
școală sau familie să urmeze po
litehnica ?"

Cine are rolul hotă 
rîtor: »coala sau 

familia ?

Tovarășa TRANDAFIRA PE 
TRESCU, directoarea liceului 
din Răcari ne relata că 
•58 la sută din elevii șco
lii au optat pentru o meserie sau 
alta sub influența familiei 
în foarte multe cazuri însă acea 
stă orientare s-a soldat cu eșecuri 
pentru că unii părinți și-au „pre
destinat" copiii din leagăn pen
tru anumite meserii și n-au mai 
revenit asupra lor chiar dacă co
piii nu s-au atașat dc ele, alții 
nu-și cunosc copiii și nu-i în
drumă conform aptitudinilor, ci 
după cu totul alte criterii.

„De aici— 
trescu — a 
necesitatea 
părinților la 
obiectiv just 
lă“. Cu alte .. r__ ...
nu pot, singuri fără ajutorul sub-

spune tovarășa Pe- 
rezultat pentru noi 
absolută a ralierii 
punctul de vedere 
exprimat de școa- 
cuvinte 1) părinții

stanțial a*, școlii, să-și orienteze 
bine copiii în alegerea profesi
unii și 2) punctul de vedere just 
în această chestiune este cel ex
primat de școală. Un părinte însă 
ne-a „reclamat“ recent școala 
pentru că, folosindu-se de în
treaga sa autoritate, i-a influen
țat fata să opteze pentru studiul 
agronomic cînd ea „era foarte în
zestrată pentru activitatea didac
tică“. Și conchidea că școala ai 
trebui să aibă doar rol de „con
sultant“ în orientarea profesio
nală a tinerilor, „ultimul cuvînt“ 
unnînd să-l aibă familia. Ase
menea păreri sînt de natură să 
clatine colaborarea judicios înțe
leasă dintre factorii hotărîtori în 
orientarea profesională — familia 
și școala. Și din păcate, sînt destul 
de frecvente. Nu numai că este 
bine ca părinții să gîndească a- 
supra viitorului copilului, dar este 
foarte important- să-i și creeze 
cadrul potrivit unor preocupări 
care să-l ajute să dobîndească 
deprinderi și chiar interese pro
fesionale de foarte timpuriu. 
Jocurile și jucăriile, cultivarea u- 
nor înclinații incipiente pentru 
muzică, desen, dans, trezirea 
timpurie a interesului pentru cîl 
mai variate domenii ale activită
ții umane sînt de fapt pregătirea 
pentru o viitoare profesiune. Nu 
trebuie acuzată totdeauna fami
lia de lipsă de obiectivitate în 
ceea ce privește judecarea posibi
lităților în care wn putea afir
ma cel mai bine tînărul. Nu tre
buie ignorat faptul că concluzia 
părinților se bazează pe obser
vații adunate de-a lungul multor 
ani, în împrejurări șl ipostaze care 
scapă școlii. Desigur, familia nu 
are încă la îndemînă și un mate-

rial științific ajutător, se lovește, 
ca in cazul . citat mai sus, de 
neîncrederea școlii, uneori pro
cedează ea însăși arbitrar, alte
ori sub imperiul unor prejude
căți. Dună părerea noastră, spri
jinul școlii a> trebui să se mani
feste tocmai în această direcție . 
de a-i ajuta pe părinți să des
prindă cele mai juste concluzii 
din observațiile adunate, să le 
verifice în fond, înaintea orien
tării profesionale propriu-zise. si 
ca un preludiu al acesteia, are 
loc orientarea spre școală i a în
druma tînărul spre liceu, școală 
profesională ori liceu de speciali
tate, a-l ajuta să aleagă îpt 
secțiile umană ori reală sînt 
fapt primii pași spre profesia 
mai tîrziu, dar reprezintă și 
prilej de verificare timpurie 
părerilor familiei și ale școlii 
privire la aptitudinile tînărului.

La rîndul său, însă, și școala 
are de luptat cu destule greutăți 
în această direcție. Munca de o- 
rienlare profesională nu are încă 
— în cele mai multe din școlile 
noastre — un solid suport științi
fic. Lipsesc melodici, o împărțire 
și o corelare între atribuțiile șco
lii și cele ale familiei și ale orga
nizației U.T.C., lipsesc specialiști 
in această deosebit de importantă 
activitate.

Așa slînd lucrurile, rezultă că 
orientarea profesională este un 
proces mult prea complex pentru 
a cădea doar în seama familiei ori 
numai în sarcina școlii sau chior 
în a amîndurora, că în nici un 
caz procesul complex de orien
tare profesională nu poate fi a- 
mînat doar către vîrsta de 17—18 
ani, cînd tînărul se află în pragul 
absolvirii liceului.

femeile ;17,15: Pentru noi, 
18,00: Pentru cei mici: A fost 
odată... „Zarea albastră" de Că
lin Gruia. Film: „Pirații rîu- 
lui"; 18,25. Pentru tineretul
școlar: 1001 de întrebări: „Pie
trele vorbesc" ; 19,00: Telejur
nalul de seară. Agenda econo
mică ; 19,27 : Buletinul meteoro 
logic : 19,30: Aventurile lui Ro 
bin Hood ; 20,00 • în direct..
Industria locală șl cerințele cum 
părătorilor; 20,30: Seară dc
teatru : „Ultima oră" de Mihai 
Sebastlan. Interpretează sludenț. 
ai Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia 
le"; 23,15: Telejurnalul di
noapte.
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Consiliului de Stat,
Chivu Stoica, in Iran

(Urmare din pag. 1)

nele oficiale române care îl 
însoțesc, au făcut o vizita la 
„Markazi Iran" — sediul Băn
cii Centrele. unde sînt păs
trate bijuteriile Coroanei ira
niene.

Oaspeții români au fost în
soțiți de Soltan, Hossein Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București, și de alte perosane 
oficiale iraniene. I^a vizită a 
participat, de asemenea, Pavel 
Silard. ambasadorul României 
la Teheran.

La sosirea la „Markazi Iran" 
oaspeții au fost 
Mehdii Sami. „ _______
băncii iraniene, și apoi con
duși în sălile unde sînt expuse 
bijuteriile coroanei.

După vizitarea sălii în care 
sînt expuse bijuteriile coroa
nei. președintele Consiliului

salutați de 
guvernatorul

de Stat și persoanele care 
însoțesc au semnat în cartea 
de onoare.

Traseul de la „Markazi Iran" 
spre Palatul Golestan trece 
prin marile bulevarde ale ora
șului. Se văd mari construcții 
monumentale, bogat ornamen
tate, caracteristice pentru arta 
arhitectonică persană. Ală
turi de construcțiile cu o arhi
tectură specific națională — 
printre care se disting cupolele 
și minaretele înalte ale mos- 
cheelor — se înalță numeroase 
construcții moderne — clădiri 
din beton, fier și sticlă — care 
adăpostesc instituții guverna
mentale, magazine puternic lu
minate. birouri, cinematografe.

Numeroși locuitori ai Tehe
ranului. aflați pe bulevardele 
străbătute de coloana de ma
șini, au salutat cu căldură pe 
oaspeții români.

Dineu oferit de președintele
Consiliului de

Duminică seara, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. îm
preună cu soția, a oferit un 
dineu în „Sala Diamantelor" 
din Palatul Golestan în onoa
rea Maiestății sale Imperiale 
Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și a împă
rătesei Farah.

La dineu au participat prin
țul Gholani Reza, fratele Șa- 
hinșahului, precum și ceilalți 
membri ai familiei imperiale.

Au participat, de asemenea, 
primul ministru al 
Amir Abbas Hoveyda. cu soția, 
Șarif Emami. președintele Se
natului. Abdulah Riazi. pre
ședintele Medjlisului. Assadol- 
lah Alam, ministrul ~ 
Imperiale, Ardechir 
ministrul afacerilor 
Mehdad Pahlabod. ministrul 
culturii, dr. Alinaghi Alikhani, 
ministrul economiei, Attaollah 
Khossoawani, ministrul mun
cii și problemelor sociale, ge
neral de armată Bahrain Ary- 
ana, șeful Statului Major al 
Comandamentului Suprem al 
Armatei Imperiale, ing. Taki 
Sarlak. primarul Teheranului, 
miniștri, oameni de artă și 
știință iranieni, generali, zia
riști.

Din partea română, la di
neu au participat Pompiliu 
Macovei. președintele Comite
tul ui de Stat pentru Cultură 
și Artă. Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Pavel Silard. amba
sadorul Republicii Socialiste

Iranului,

Curții 
Zahedi, 

externe,

România în Iran, 
precum și celelalte 
oficiale române. în 
neului, președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și 
Șahinșahul Iranului, Moham- 
mad Reza Pahlavi Arvamehr, 
au toastat pentru continua 
dezvoltare a prieteniei dintre 
cele două țâri și popoare, pen- 
iru pace în lumea întreagă, 
pentru prosperitatea popoare
lor român și iranian, pentru 
sănătatea conducătorilor celor 
două popoare.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
caldă prietenie.

După dineu. Șahinșahul a 
invitat pe președintele Consi
liului de Stat și celelalte per
soane oficiale române să facă 
o vizită în sălile muzeului a- 
menajat în Palatul 
Aici sînt expuse 
lucrări de artă : 
sculpturi, arme și bijuterii, ce
ramică de artă, vase cizelate 
din metale prețioase și în
crustate cu pietre scumpe, co
voare, gobelinuri și alte țesă
turi de artă, primite în dar de 
suveranii Tranului — de-a lun
gul secolelor — din 
unor conducători 
străine.

După vizitarea 
între președintele 
de Stat și Șahinșahul 
lui, precum și între celelalte 
personalități oficiale române 
și iraniene, a avut loc o con
vorbire prietenească, plină de 
cordialitate.

cu
persoane 

timpul di-

soția.

COREEANA.
• ÎNCĂ ȘAPTE AVIOANE AMERICANE DOBORÌTE

• UN COMENTARIU AL ZIARULUI „NHAN DAN'
nian, capitala țării

Imagine din orașul Phe-

încordare

Golestan. 
numeroase 
picturi și

partea
de state

muzeului. 
Consiliului 

Iranu-
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Situația politică și so

cială din Ecuador conti
nuă să se mențină încor
dată. Sîmbătă, președinte
le Arosemcna a adresat un 
apel radiodifuzat popu
lației, chemînd la calm.

a anunțat că guvernul vaEl
dispune rezolvarea revendică
rilor lucrătorilor de la căile 
ferate care se află in grevă de 
două săptămîni. Cu toate a- 
cestea, greva și manifestațiile 
antiguvernamentale continuă. 
In localitatea Duran ceremo
nia inmormintării celor trei 
tineri uciși in timpul manifes
tațiilor care au avut loc joi 
in această localitate, s-a trans
format într-o demonstrație 
antiguvernamentală. Cu aceas
tă ocazie reprezentanți ai stu
denților și lideri sindicali au 
cerut desființarea tuturor or- 

r represive înființate 
...v« timpul juntei militare 
care a fost înlăturată de la 
putere anul trecut.

HANOI 15. — Coresponden
tul Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Duminică după-amia- 
ză ziariștii au primit permisiu
nea de a vizita zona complexu
lui industrial al orașului Hanoi, 
după ce au fost făcute inofen
sive bombele cu explozie întîr- 
ziată, aruncate de aviația ame
ricană în urmă cu 48 de ore. 
Ziariștii au putut constata că în 
timpul raidurilor din 5 și 12 
inai au fost lovite șase fabrici, 
dintre care cinci de bunuri de 
consum, precum și centrul de 
cercetări al produselor industria
le și un institut superior de în- 
vâțămînt. Aceste obiective au 
fost denumite în comunicatul 
american transmis de radio Sai- 
gon „cazărmi și alte amplasa
mente militare“. Asupra unei su
prafețe de aproximativ 1 km pă
trat, fuseseră lansate, numai în 
cursul celui de-al doilea atac
aerian, peste 40 000 de mici 
bombe cu bile și circa 50 ex
plozive, 
greutate.

scrie ziarul — și subliniază 
acestea au încălcat drepturile 
fundamentale ale poporului 
vietnamez, principiile dreptului 
internațional, precum și preve*- 
derile acordurilor de Ia Gene
va din 1954 cu privire la Viet
nam. Tribunalul a stabilit — 
arată în continuare ziarul — că 
agresiunea americană în Viet
nam, constituie o crimă împo
triva păcii, umanității, oulturii 
și civilizației.

Desfășurată în ca
pitala franceză, dar 
in absența reprezen
tantului Franței (Pa
risul rctrăgindu-sc 
din mecanismul mi
litar integrat), reu
niunea miniștrilor a- 
părării ai țărilor a- 
lianței atlantice a 
oferit indicii sem
nificative despre u- 
ncle tendințe din 
N.A.T.O. Din comu
nicatul prolix și în
țesat dc referiri la 
„concepții strategice" 
un amănunt a atras 
atenția observatori
lor. Este vorba de 
hotărârea dc a se ela
bora un plan cinci
nal al forțelor 
N.A.T.O., plan care 
să fie adoptat de se
siunea 
Ministerial 
in decembrie, 
amintim că 
atlantic 
1969, că „planul cin
cinal" in curs de ela
borare merge pină 
in 1972, că pină a- 
cum se foloseau pla
nuri anuale, și, 
ales, dacă 
inițiativa 
cincinal" 
(potrivit 
lor presei 
lui Mc. 
sensul 
ușor sesizabil, 
vorba, așadar, 
impune obligații ac
tualilor membrii 
N.A.T.O.
1969. Este vorba, în 
esență, de 
manevră a adepților 
atlantismului, în pri
mul rînd a celor din 
S.U.A. de a menține 
mecanismul militar

Consiliului 
atlantic 

Dacă 
Pactul 

expiră in

mai 
reținem că 

„planului 
aparține 

dezvăluiri- 
americanc) 

Namarra, 
mișcării e 

Este 
de a

ai 
și după

o nouă

unele de 2 000 livre

V.N.A. anunță că la 
unități ale Armatei 

zona 
provincia Thanh 

avioane

Agenția 
14 mai, 
Populare Vietnameze din 
Hanoiului și 
Hoa au doborât șapte 
americane, dintre care două fără 
pilot. Numărul total al avioane
lor americane doborîte pînă în 
prezent pe teritoriul R. D. Viet
nam, este de 1893.

UN SONDAJ al revistei 
„Newsweek“ în rândurile lide
rilor partidului republican din 
S.U.A. și al delegațiilor la con
venția acestui partid, care va 
desemna pe viitorul candidat 
republican la alegerile prezi
dențiale din toamna anului vii
tor. relevă că fostul vicepreșe
dinte american, Richard Nixon, 
beneficiază de sprijinul delega- 
ților din 28 de state. întrunind 
un număr de 622 de voturi. 
Pentru obținerea numirii sale, 
Nixon are nevoie de 667 de vo
turi. Numeroși interviați și-au 
exprimai, însă. îndoiala că fos
tul vicepreședinte american va 
putea obține acest sprijin in pe
rioada care a mai rămas pînă 
la întrunirea convenției parti
dului republican.

Cele mai multe șanse pare să 
le aibă guvernatorul George 
Romney. care dispune în pre
zent de sprijinul a 736 de can
didați.

Recensămînt... vegetai

In cadrul inventarului general al bogățiilor artistice franceze 
stabilit dc dl. Andrefi Malraux, în Alsacia s-a inițiat și un rccen- 
sămint al arborilor deosebiți prin raritatea și prin vîrsta lor 
sau prin fapte memorabile din trecut, de care sînt legați. E vor
ba de vreo 200 de arbori, considerați monumente 
printre care : teiul milenar al lui Dompeter din 
mai bătrin din Franța ; mai mulți arbori din 
Saint-Avold, sub umbra cărora s-au desfășurat
iarbă verde" ale iui Frederic I Barbarossa, împăratul imperiu
lui romano-german și unul din conducătorii cruciadei a IlI-a 
(1152—1190): aleea de platani de la orangeria din Strasbourg ; 
stejarul lui Goethe din pădurea comunală a orașului Bitchc etc.

Arborii, odată catalogați, vor fi protejați ca monumente ale 
naturii.

ale naturii, 
Avolsheim, cel 
pădurea de la 
petrecerile „la

Ziarul nord-vietnamez „Nhan 
I)an" a publicat un articol în 
care salută rezultatele primei 
sesiuni oficiale a Tribunalului 
Opiniei Publice, creat la iniția
tiva lordului Bertrand Russcl. 
ale cărei lucrări s-au încheiat 
recent la Stockholm.

Tribunalul a stabilit că res
ponsabilitatea agresiunii revine 
în întregime Statelor Unite —

Primul ministru al 
Australiei, Hoit, vor
bind in Camera Re
prezentanților din 
Canoerra arata câ in
trarea \ngliei în 
C.E.E. 
repercusiuni 
pe două planuri 
Australia : 
piețele de 
pentru un 
de produse și ar pu
tea reduce substan
țial investițiile dc ca
pital britanic in. Aus
tralia" (TLMES). Te
merile premierului 
australian sint mai 
justificate acum, dup.» 
ce Anglia și-a prezen
tat adeziunea oficială 
la C.E.E. Australia e 
îngrijorată pentru că 
nu sc știe in ce mă
sură Anglia poate apă
ra interesele partene
rilor ei comerciali (lin 
Commonwealth pe lin
gă .cei șase". Cu două 
săptămîni în urmă, 
ministrul australian al 
comerțului. McEwen. 
a avut convorbiri la 
Londra in timpul că
rora a primit 
rajări și 
Wilson I
său din Camera Comu
nelor încerca să-si 11-

Temeri
Angliei

..ar putea avea 
serioase 

____ in 
ar reduce 
desfacere 

mare grup

___  „incu- 
i asigurări“, 
in disctirsnl

la Canberra

agricole (unt. carr-c, 
fructe, zahăr) dc pie
țele britanice. Vînză- 
rile australiene in An
glia, care se ridică la 

dolari 
an, ar 
toarte 

cum în 
numai 

engleze la 
singur produs —

niștească partenerii : 
„Am păstrat legătura 
cu toți partenerii noș
tri din Commonwealth 
și vom face aranja 
mcntelc necesare ca să 
ne consultăm in timpul 
negocierilor cu ei ca 
și cu partenerii noștri 
din A.E.L.S." 
Wilson, relata TIMES 
evidenția cu această 
ocazie numai interesu 
manifestat de „ce: 
șase" pentru zahă 
rul Commonwealth 
ului Bineînțeles, reac 
ția australiană a fos 
de vădită nemulțumi
re, intrncît sfera inte
reselor Australiei c 
mult mai largă decît 
comerțul cu zahăr. 
„Legăturile vitale cu 
CommoBwealth-ul“ a- 
mintite de Wilson în 
discursul său. printre

Dar

altele, li s-au 
australienilor 
uzate și 
prezent 
generală 
ar vrea 
degrabă __ _______
bilități decît să-și în
greuneze intrarea in 
Piața comună. Premie
rul Hoit se va îndrep
ta la mijlocul acestei 
luni spre Londra, in- 
ten^ionind să determi
ne Anglia ca la ne
gocierile cu ..cei sase" 
dc la Bruxelles să re
prezinte mai bine in
teresele Comrnon- 
wcalth-ului. La Can
berra se invocă obli
gațiile 
Anglia 
(ralia.
ștrînsă . ...... .......„...... _
industriile ei și a unor 
importante produse

părut 
cuvinte 
pentru 

impresia 
Anglia

vagi
Si
c că „ 
să scape mai
de respunsa-

contractate de 
fată de Aus- 

dependenta 
a unora dintre

400 milioane 
australieni pe 
putea scădea 
mult, așa după 
ultimul timp 
importurile 
un „ _____
lina — au scăzut de 
la 110 milioane, la 82 
milioane dolari aus
tralieni. Cantități im
portante dc produse 
industriale și agrare 
australiene care erau 
mai înainte exportate 
in condițiile preferen
țiale 
drul 
ului, 
dc a 
te de desfacere în An-I 
glia. Această situație 
va putea duce la în
chiderea unor între
prinderi. concedieri, 
in ultimă instanță la 
scăderea nivelului de 
trai. Este tocmai ceea 
ce neliniștește ne aus
tralieni și explică vo
iajul londonez al lui
Hoit.

stabilite in ca- 
Commonwcalth- 
au perspectivă 

nu mai găsi pie-

DOINA TOPOR

integrat al N.A.T.O., 
dc a opri procesul 
dc eroziune a aces
tui bloc militar ana
cronic. Aceleași ten
dințe s-au conturat, 
dc altfel, și in 
zolvarea f 
controverse 
tite privind 
narea trupelor 
ricane și britanice in 
Republica Federală a 
Germaniei. Compro
misul patronat 
Washington nu 
prezintă altceva 
cit menținerea 
proape neschimbata 
a efectivelor ameri
cane și britanice pc 
continent. „Cea mai 
marc preocupare a 
negociatorilor ame
ricani — relevă A- 
dalbert Weinștein in 
Frankfurter Allge
meine — a fost 
păstreze practic 
alterată prezența 
litară americană 

respingimi 
și presiunile 
contrar dez- 
în Europa 

pre
de 

bazelor

re- 
faimoasei 

tripar- 
I stațio- 

amc-

de 
re- 
dc-

să
no
ni i- 

in
Europa, 
cererile 
în sens 
voltate 
mai ales după 
cedentul francez 
evacuarea 
N.A.T.O.“.

Două observații se 
impun. PRIMA : fap
tele amintite se în
scriu în proiectele 
de „reanimare" și 
„readaptare“ a alian
ței atlantice vinlu- 
rate de unele cercuri 
din occident, proiec
te care au ca sub
strat menținerea în 
fond, cu modificări 
formale, a 
N.A.T.O. ca 
ment de
A DOUA : noile ma-

î esenței 
i instru- 
agresiune.

nevre de perpetuare 
a mașinii militare 
integrate atlantice 
sînt întreprinse in
tr-un moment cind 
in rândul parteneri
lor atlantici din Eu
ropa occidentală sc 
accentuează îndoielile 
cu privire la uti
litatea menținerii 
N.A.T.O., și cind pe 
continentul european 

amplifică tendin- 
depășirea 
artificiale 
in anii 

rece“ in
și apus, 
în rin-

se

I

țele spre 
barierelor 
promovate 
„războiului 
tre răsărit

Evoluția 
dul partenerilor vest- 
europeni din N.A.T.O. 
c evidențiată in re

fuzul persistent al 
Norvegiei și Dane
marcei de a admite 
arme nucleare pc te
ritoriul lor, în retu
rul general de a da 
curs cererilor ameri
cane vizind sporirea 
efectivelor militare 
(guvernul belgian a 
trecut, de altfel, la 
reducerea efective
lor militare).

în acelaș timp, cu
noaște o amploare 
crescîndâ, curentai 
spre dezvoltarea dia
logului intre diferi
tele țări ale conti
nentului european 
din apus și răsărit, 
spre lărgirea schim
burilor reciproce e- 
conomice și culturale, 
spre o largă și con
structivă cooperare 
intereuropeană, spre 
securitate pe baza 
unor relații noi intre 
țările europene.

în această lumină, 
devine evident

eforturile adepților 
fervenți ai N.A.T.O. 
sint pe cit do con
trare intereselor des
tinderii 
precare 
reușitei 
că, ele • 
tate in • 
contrar 
voluției, 
popoarelor 
și ale lumii 
„Efortul spre 
rirca alianței atlan
tice — remarcă pres
tigiosul ziarist 
rican Walter 
pman — este 
de demodat. ...Pledoa
ria pentru întărirea 
N./X.T.O. este în con
tradicție flagrantă cu 
destinderea pe care 
majoritatea europe
nilor o dorește și o 
caută cu perseveren
ță și care presupune 
eroziunea și dizolva
rea pactelor". Pentru 
un european al zile
lor noastre — subli
niază Lippman — a- 
ccste două obiective 
— destinderea și în
tărirea N.A.T.O. — 
sînt incompatibile.

E limpede că nor
malizarea situației 
pe arena internațio
nală n-ar avea decît 
de ciștigat dacă ase
menea aprecieri și 
concluzii lucide ar 
prevala la Washing
ton 
tale

pe atît de 
sub aspectul 
lor. Pentru 

sînt indrep- 
sensul exact 
cursului

, aspirațiilor 
Europei 
întregi, 

intă-

pra 
nuri 
blocului
N.A.T.O.

e-

ame- 
Lip- 

curios

și în alte capi- 
„atlantice" 
diferitelor 
de menținere a

militar

asu- 
plâ-

EM. BUCAR

Priviri

Revista vest-germană Quick a publicat această fotografie zguduitoare: ea înfățișează o 
așezare pașnică din R. D. Vietnam după un sălbatec bombardament al aviației americane

o DUMINICA, a avut loc la 
Nanterre o manifestație de prie
tenie franco-română. organizată 
de primăria orașului Nanterre 
și Comitetul de înfrățire a ora
șului Nanterre cu orașul ~ 
va. Cu acest prilej .unei 
din Nanterre i-a fost dat 
le de strada Craiova.

Solemnitatea s-a desfășurat 
în prezența primarului orașu
lui, Raymond Barbet, deputat 
în Adunarea Națională France
ză, a membrilor municipalității 
și unui public numeros. Au par
ticipat reprezentanți ai Amba
sadei române la Paris.

Craio- 
strazi 

nume-

• LA RZESZOW (R. P. Polo
nă), sub auspiciile Filarmonicii 
din localitate se desfășoară în
tre 14—18 mai „Zilele muzicii 
de cameră“ la care participă 
formații din Polonia, R. I). Ger
mană. U.R.S.S. și România. Din 
țara noastră participă cvintetul 
Filarmonicii „George Enescu" 
format din Ililda Jerea. Valeriu 
Pitulac. Mircea1 Opreanu, Cătă
lin Ilca și Aurelian Octav 
Popa.

Duminică, 14 mai, a avut loc 
concertul cvintetului românesc, 
care a prezentat lucrări de Paul 
Constantinescu, Oc Messiaens, 
A. Berg. W. Lutoslawski.

Concertul s-a bucurat dc 
deosebit succes.

Celule vii pe Jupiter ?
Pe planeta Jupiter, 

cea mai mare plane
tă a sistemului nostru 
solar, există probabil 
multe din elementele 
constitutive ale vieții 
sau chiar celule vii.

La această conclu
zie au ajuns acum cer
cetătorii americani 
după încercări de la
borator făcute cu o at
mosferă simulată a 
planetei Jupiter.

Oamenii de știință 
de la centrul de cer
cetări „Ames“ al 
N.A.S.A., din Califor
nia, au provocat într-o 
cameră cu „atmosferă

Jupiter“ descărcări cu 
arc electric, producînd 
numeroase elemente 
structurale organice 
ale celulelor vii. At
mosfera inferioară a 
planetei Jupiter con
ține probabil mari 
cantități de amoniac, 
metan și apă. Se pre
supune că și Pămîn- 
tul, in urmă cu circa 
4 miliarde de ani, 
poseda o atmosferă a- 
semănătoare.

Cercetătorii au pro
dus descărcări voltai- 
ce în atmosfera si
mulată Jupiter, deoa
rece ele sînt obișnuite

PUTERNICE demonstrații 
antirasiale au avut loc, dumi
nică pe străzile orașului Louis- 
ville (Kentucky). Asociația pen
tru propășirea populației de cu
loare a lansat un apel de boicot 
economic pentru a obliga muni
cipalitatea să interzică orice 
discriminare rasială în domeniul 
locuințelor.

..Dolofanii mei se leagănă din nou" — răspunde specialistul 
pentru... elefanți, Josef Hack la întrebarea despre sănătatea pa- 
cicnților săi. Este vorba dc șase elefanți indieni în vîrstă de 
50—60 de ani care fuseseră grav răniți la un incendiu izbucnit 
intr-un circ vest-german. Imediat după Incendiu, elefanții abia 
îndrăzneau să se miște. Au avut nevoie dc 40 de minute ca să 
parcurgă cei 500 de metri pînă la cortul sanitar. Datorită îngri
jirii date de medicul-șef al unui spital din apropiere, care le-a 
aplicat nenumărate straturi de ulei de In și dc pudră, răbdă
torii elefanți se simt acum mai bine șl par să aibă din nou... 
poftă de mîncare.

• ANTONIN NOVOTNY, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, care 
face o vizită în Canada, unde 
va lua parte la Ziua națională 
cehoslovacă de la Expoziția 
mondială din Montreal, a 
duminică seara la Ottawa,
călătoria sa, Antonin Novotny 
este însoțit de Vaclav David, 
ministrul de externe al R. S. 
Cehoslovace.

• „ANGLIA nu recunoaște ho
tărârea guvernului spaniol de a 
interzice zborurile avioanelor

pe planete sub forma 
de fulgere.

Planeta Jupiter, al 
cărui diametru ecua
torial este dc 11 
cit al Pămîntului, 
aseamănă cu un 
nam uriaș avînd 
cîmp magnetic 
trem de puternic. Pro
cesele chimice deslăn- 
(uite de transformarea 
energici in turbulenta 
atmosferă a lui Jupi
ter ar putea, după pă
rerea cercetătorilor, 
să producă substanțe 
organice, care duc la 
albuminoide și nu
clee de celule vii.

ori
se 

di
tto 
ex-

străine în zona de frontieră a 
Spaniei cu Gibraltaiul și rămî- 
ne la hotărârea de a folosi aero
porturile Gibraltarului atit pen
tru avioane militare, cit și cele 
civile" — anunță cercurile ofi
ciale britanice.

• ÎN URMA unor ploi toren
țiale, apele riului Eufrat s-au 
revărsat provocînd inundații 
puternice în diferite provincii 
irakiene. Cea mai afectată este 
regiunea Rumadi, unde patru 
sate au fost complet acoperite 
de ape, iar peste 1 000 de fami
lii au rămas fără adăpost.

• O ECHIPA de polițiști-de- 
tectivi, care se ocupă cu depis
tarea narcoticelor, a descoperit 
duminică intr-o ascunzătoare la 
aeroportul Kennedy, un pachet 
cu 11 kilograme de Marijuana, 
valorând 200 000 dolari.

Au fost arestate opt persoane.

Cunoscuta publicație știin
țifică britanică NEW SCI
ENTIST publică în numărul 
său din 4 mai o suită de pre
ziceri ale savanților din 
Statele Unite pe tema prin
cipalelor descoperiri și in
venții ale deceniilor urmă
toare.

Iată o listă prescurtată a 
acestor priviri în viitor.

1980 : Recepționarea pro
gramelor de televiziune de 
pe întregul glob, exact cum 
sînt recepționate acum toate 
emisiunile radiofonice.

1982 : Organe artificiale 
complete din plastic sau ele
mente 
ființele omenești (printre a- 
cestea : inimă, plămîni și ri
nichii artificiali).

1985 : Droguri putînd de
termina o schimbare radica
lă a personalității omului.

1989 : Forme de viață pri
mitive create în laborator ; 
exploatarea pe scară indus
trială a bogățiilor solului 
sub oceane.

1990 : Hrană sintetică pe 
bază de proteine, produsă pe 
scară industrială, articol o- 
bișnuit în comerțul alimen
tar.

2000 : Transport rentabil al 
pasagerilor cu fuzee balistice 
în orice punct al globului.

2002 : Alterarea genilor ca 
metodă de remediere radica
lă a defectelor ereditare.

2005 : Controlarea limitată 
a gravitației.

In ansamblu, lista de pre
ziceri, deși cu accente de 
fantastic, pare verosimilă, 
privită prin prizma progre
sului excepțional al științei 
în epoca noastră. îndoiala 
cea mai mare (cu privire la 
data presupusă) o trezește 
crearea formelor primitive 
de viață în laborator. Se va 
ajunge, probabil, destul de 
repede la reproducerea celu
lelor ; dar, de aici și pînă la 
fabricarea in laborator a 
unui animal sau a unei plan
te pluricelulare. chiar ele
mentare, va mai trece multă 
vreme. Cei mai multi bio
logi și chimlști consideră că 
mai sînt necesare cel puțin 
cinci decenii pînă la crearea 
unor forme de viată în epru- 
betă. E intr-adevăr, impro
babil ca trei miliarde de ani 
de evoluție să poată fi com
primați în cîțiva ani de 
muncă în laborator. Tot res
tul este plauzibil și totodată 
uluitor. Călătorii cu racheta, 
televiziunea mondială, pro
teină sintetică. remedierea 
defectelor ereditare, cord ar
tificial, controlarea gravita
ției.

electronice pentru

P. N.
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