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Pe un itinerar hunedorean am 
urmărit pașii oțelului pe sub 
porțile vârstei. Rămas în apro
pierea cataractelor — înțelegînd 
căderea ca un avans spre echili
bru solemn — blocnotesul a re
ținut imaginea cîtorva dintre 
vajnicii virtuoși.

COPILĂRIA

Aici începe drumul spre lu
mină al oțelului, în această alta- 
miră susceptibilă de celebritate 
nu datorită oamenilor din pa
leolitic. Ci grație îndemnului 
congenital al omului contempo
ran de a sustrage eternului ceea 
ce nu-i aparține acestuia.

Orizontul 100 din cadrul sec
ției a Il-a —- Ghelar. Aici, ca și 
aiurea își petrece și ia sfârșit co

pilăria oțelului. Odată cu bubui
tul surd al dinamitei vestind des- 
morțirea, desprinderea de iner
ție — iată pasul inițial cel mai 
important pe care-1 comite în en
tuziasmul juvenil de început 
oțelul, neindentificabil, practic, 
în bulgării mari, diformi, de mi
nereu.

Omul, venit de bună voie să se 
bucure de pionieratul contribuției 
sale la torențiala geneză, se gră
bește să tulbure cît mai des ae
rul catacombei. Brigada condusă 
de Constantin Cordon, de pildă. 
O privire cu ajutorul șefului său 
de sector Virgil Comșa, în fișa 
de realizări pe ultimele luni. Cel 
mai jos procent — 119. Cine sânt 
membrii brigăzii ? Din cei 15, 
numai trei au peste 28 de ani. 
Șefii de schimb, sînt calificați și

-v t y ft

vîrsta 
otelului

crescuți în cadrul exploatări: Te
ii uc. Șeful sectorului sintetizează 
explicațiile la una sjngură : res
pectarea monografiei de săpare și 
rambldiere. Iar dincolo de această 
— compactitate (o sugestie ofe

rită de peretele cenușiu ?) tutu
ror membrilor brigăzii („pe luna 
asta n-am nici o nemotivată") în 
îndeplinirea normei.

Trecut prin halta „preparării" 
minereul e ridicat în aer și de

pus de funicular in vecinătatea 
următoarei etape de converție.

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a Il-a)

Convorbiri intre delegația 

Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului 

Comunist Mexican

RECEPTIVITKTE LO PRODUSE
ziua de 17 ianuarie au 
loc convorbiri între o

ROMANEȘTI

PESTE

CERINȚELE CUNHWORULIR HOTARE

EUGEN BARAT
adjunct al ministrului comerțului interior

Hotărîrile Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân, conturează pentru viitorii 
ani o etapă nouă de dezvoltare 
a economiei țării noastre.

Alături de celelalte ramuri și 
-pentru activitatea comercială se 
desprind o serie de sarcini de 

’mare importanță — pentru rea
lizarea cărora este necesar să se 
înlăture tot ce este perimat, tot 
ce nu mai corespunde necesități
lor unui comerț modern, adop- 
tîndu-se măsuri și soluții orga
nizatorice în concordanță cu ac
tuala etapă de dezvoltare a eco
nomiei.

în raportul prezentat la Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniindu-se 
realizările obținute de comerțul 
socialist în cei 20 de ani de 
existență, a fost scos în evidență 
faptul că în modul de satisfa
cere a cerințelor consumatorilor 
mai dăinuie serioase defecțiuni.

Cea mai însemnată lipsă care 
se face simțită în acest sector 
este cea referitoare la studierea 
și cunoașterea cererii de mărfuri 
a cumpărătorilor. Această linsă 
determină ân parte și pe celelalte, 
care mai persistă, ca : dezvolta
rea în proporții încă nesatisfăcă
toare a vehiculării mărfurilor de 
la producător la magazin (respec-

Pentru că orice dra-

goste este versiunea nouă
a unui sentiment mereu
același, regizorul VLAD
MUGUR a încercat și el 

o viziune nouă a celebru
lui cuplu shakespearian:

ROMEO 
Șl 

JULIETA
IN PAG. A 2-A

tiv la consumator), diversificarea 
insuficientă a profilului unități
lor comerciale, lipsa unor mari 
magazine specializate și îndeo
sebi cele care privesc comporta
rea vînzătorilor față de clienți. 
Pentru eliminarea acestor lipsuri 
este necesară intensificarea mă
surilor în curs de aplicare pre
cum și luarea de noi măsuri care 
să se încadreze într-o acțiune 
dusă cu perseverență pînă la re
zolvarea problemei.

Cunoașterea cererii de mărfuri 
din partea comerțului trebuie să 
se concretizeze în primul rînd 
în influențarea industriei în sensul 
de a produce bunuri de consum 
în conformitate cu necesitățile 
populației. în acest scop, va tre
bui să crească nivelul calitativ al 
activității organelor comerciale 
începînd încă din faza stabilirii 
necesarului și contractării mărfii, 
urmărindu-se achiziționarea a- 
celor articole și sortimente a că
ror desfacere este asigurată. 
Totodată, se impune ca organele 
comerciale să influențeze furni
zorii și pe linia unei ritmicități 
a livrărilor în conformitate cu 
sezonalitatea cererii și cu asigu
rarea unei continuități în apro
vizionarea unităților.

în relațiile cu întreprinderile 
industriale comerțul trebuie să 
învingă astăzi încă și o seamă 
de greutăți datorită reglementă
rilor în vigoare cu privire la 
conducerea și planificarea activi
tății industriale și comerciale. Re
glementările cu privire la meto
dologia de stabilire a prețurilor, 
la rentabilitate, la indicatorii de

• ANTENELE COMERȚULUI ÎNDREPTATE SPRE IMPERATIVELE 
PIEȚII • ÎNTRE INDUSTRIE Șl COMERȚ ESTE NECESARĂ ASIGU
RAREA UNOR PERFECTE VASE COMUNICANTE • SATISFACEREA 

EXIGENȚELOR CUMPĂRĂTORULUI ESTE ASIGURATĂ DE NOI RE
GLEMENTĂRI • CONȘTIINȚA RESPONSABILĂ A LUCRĂTORU
LUI DIN COMERȚ - CONDIȚIE INDISPENSABILĂ A ÎNFĂPTUIRII 

OBIECTIVELOR STABILITE

De curînd, prin intermediul 
întreprinderii românești de 
comerț exterior „Mașinex- A 
port" au fost livrate în Japo
nia nouă strunguri Sn-400 și 
un strung Carusel Sc-2500. A 
Totodată, un număr de 200 
mașini-unelte au fost ex
pediate unor firme din Elve- Q, 
ția, Iran, Olanda și Turcia. 
De asemenea, a fost livrat ur 
ultim lot de 25 de mașini a 
combinate pentru prelucra- V 
rea lemnului din cele 80 
prevăzute într-un contract 
încheiat cu întreprinderi A 
din R. D. Germană.

Noi tranzacții comerciale 
prevăd livrarea în Elveția a M 
unui strung Carusel cu dia
metrul de 1 250 mm., precum 
și a unui număr însemnat de ™ 
mașini de alezat și frezat.

A In 
W avut 

delegație a Partidului Comu- 
£ nist Român și delegația Parti*- 

dului Comunist Mexican 
care face o vizită în țara noas
tră.

Din delegația Partidului Co
munist Român au făcut parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C.

al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Delegația P.C. Mexican este 
formată din tovarășii Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.M., Anto
nio Morin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.M., și Jose 
Luna, membru al C.C. al 
P.C.M.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească. ,

DEZBATERI PE MARGINEA
MĂSURILOR PRIVIND;

(Continuare în pag. a V-a) SUDORUL

munca ... 
educativă 
în rindul 
tineretului
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PRIMA SERIE DE
MICRO-A UTOVEHICULE

Uzina mecanică de 
mașini și utilaj mi- 

££ nier din orașul Baia 
Mare a realizat pri
ma serie de dumpe- 
re pitice, fabricate în 
țară. Acest micro- 
autovehicul —- cel mai 
„mare" din familia 
dumperelor pe care le 

~ va asimila uzina băi- V măreană în actualul

va servi 
transpor- 
materiale 

marilor 
construc-

cincinal — 
mecanizării 
turilor de 
în incinta 
șantiere de 
tie.

Echipat cu motor 
de 35 C.P., dumpe- 
rul are o cupă bascu
lantă de 1,5 t și se 
poate deplasa cu o 
viteză de 4,3—20,6

km/oră. El poate fi 
utilizat pe drumuri 
cu pante pînă la 37 
de grade. în acest 
an, șantierele de con
strucție din țară voi 
primi peste 150 ase
menea mașini fabri
cate la uzina băimă- 
reană.

(Agerpres)CADRU OPTIM PENTRU DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE
PROPUNERI PRIVIND

ORGANIZAREA

JUDEȚELOR SI A

MU N I C I PI IL 0 R

Propunerile Comisiei cen
trale de partid și stat cu 
privire Ia organizarea jude
țelor și municipiilor urmea
ză foarte curînd după pro
punerile de sistematizare a 
localităților rurale. Aceste 
două acțiuni sînt într-o 
strînsă legătură.

Administrația noilor jude
țe va putea să cunoască mai 
bine specificul fiecărei co
mune și să facă propuneri 
în concordanță cu realitățile, 
pentru buna organizare a 
comunei, viitoarea unitate 
administrativă puternică din 
mediul rural. Actuala orga
nizare a județelor are pece
tea echilibrului: în popu
lație, suprafață, resurse na
turale, distribuția întreprin
derilor industriale etc., atît 
cît a fost posibil în actua
lele împrejurări. Sînt însă 
create premizele pentru o 
dezvoltare și mai echilibra
tă în viitor.

Ceea ce mi se pare mie ca

PECETEA 
ECHILI
BRUL UI
Prof. dr. docent
IRIMIE STAICU 
membru corespondent 

al Academiei, 
Director general 

al Institutului Central 
de Cercetări Agricole

o realizare mai de seamă în 
actuala organizare adminis
trativă și care vine direct în 
sprijinul populației este u- 
șurința de a menține legă
tura cu capitala județului.

Să luăm un singur exemplu. 
Locuitori din Călimănești, 
pentru treburi care urmau 
să fie rezolvate in capitala 
regiunii, Pitești, călătoreau 
cu trenui, dus și întors, 402 
km. Astăzi au de făcut pînă 
în capitala județului, Rîmni- 
cu Vîlcea, dus și întors, 36 
km, iar unul din orașele de 
la marginea județului Vilcea, 
Drăgășani, este numai la 43 
km depărtare de capitala 
județului.

De asemenea, mi se pare 
deosebit de semnificativ fap
tul că și cu acest prilej, al 
unei organizări administra
tive s-a ținut să se afirme 
încă o dată respectarea pre
vederilor Constituției privi
tor la naționalitățile conlo
cuitoare. Este și aceasta una 
din cele mai înțelepte poli
tici a tării, izvorîtă din tre
cutul plin de suferință al 
poporului român.
(Continuare în pag. a V-a)

Propunerile comisiei cen
trale de partid și de stat cu 
privire la organizarea jude
țelor și muncipiilor sînt în- 
tîmpinate cu o vădită satis
facție de întregul popor și 
iată de ce noua hartă a ju
dețelor țării întrunește ade
ziunea unanimă.

Pe baza studiilor între
prinse de organele de con
ducere ale regiunilor și de 
oamenii de știință care se 
ocupă cu studiul teritoriului, 
a populației și a economiei, a 
rezultat propunerea celor 35 
de județe, în genere mai 
mari decît cele vechi. A- 
ceastă dimensionare apare 
modificată față de trecut în- 
trucît în afara unor elemen
te de permanență cum sînt 
condițiile naturale ale teri
toriului. intervin cu o pon
dere și mai mare elemente 
care s-au modificat între 
timp șl anume : creșterea și 
îndesirea populației, dezvol
tarea deosebit de accentuată I

MASURI DE

AMPLOARE 
EPOCALĂ 

prof. dr. doc.
VICTOR TUFESCU
a centrelor urbane, punerea 
în valoare a unor noi resur
se naturale, crearea unei 
vaste rețele de căi de comu
nicație moderne care scur
tează timpul de parcurs 
dintre localități etc., iar ca 
un corolar al acestui întreg 
ansamblu de elemente creș
terea complexității vieții

economice și soaial cultura
le în țara noastră. Iată pen
tru ce limitele vechilor ju
dețe au devenit necorespun
zătoare față de cerințele ac
tuale ale vieții, prea mă
runte

Unele corecturi de amă
nunt la harta propusă ar pu
tea apropia și mai mult ca 
dimensiuni viitoarele județe 
mai ales acolo unde județe 
mici se învecinează cu jude
țe de mari întinderi. De 
exemplu : județul Dîmbovi
ța, s-ar mai putea extinde 
spre sud și vest, județul 
Bistrița-Năsăud s-ar putea 
extinde spre vest în Cîmpia 
Transilvaniei pînă Ia Țaga 
și Mociu — ambele județe 
căpătînd astfel și teritoriu 
agricol, care le-ar întregi 
economia lor complexă. Sau. 
de pildă, aș propune trece
rea comunelor de pe Valea 
Bistricioarei, care gravitează
(Continuare in pag. a V-a)



ARTICOLE_______ NOTE

ROMEO

„Romeo fi Julieta" face 
parte din prima perioadă 
shakespeariană. Pornind 
di ia operele acestei 
perioade, un cercetător 
englez, H. T. Roper, il defi
nea pe Shakespeare ca „în
drăgostit de deliciile pros
pețimii naturii și detestând 
tot ce afecta această pros
pețime intens muzician, 
cunoștea toate instrumen
tele, dar ii plăcea la fel Ji 
tăcerea, care era pentru el 
un fel de armonie, in timp 
ce sunetele discordante și 
vocile răgușite ii provocau 
o veritabilă suferință... Se 
delecta mai ales cu subtili
tatea mișcărilor naturale. 
Mișcarea, in fond, avea 
pentru el mai multă impor
tanță decît culoarea sau 
forma. Scotea la lumi
nă în special zborul pă
sărilor, curentul unui riu 
delicatele schimbări de lu
mină. de culori. Regizorul 
Vlad Mugur montind „Ro- 
meo și Julieta" un aseme
nea Shakespeare ne pro
pune, un Shakespeare me
lancolic, cu visuri vagi, cu 
pasiuni delicate

Spectacolul *) are un su
net de elegie, de lentă epui
zare Lumina e crepuscula
ră, personajele sini umbre, 
gata aricind să treacă in 
moarte cu seninătate. Nici
odată nu se calcă apăsat, 
ci pe uirfuri ca primă stare 
a plutirii Este o lume se
rafică Julieta este o 
dorina angelicata iar Romeo 
asemeni îngerului are 
„cărni reci și fragede ca 
miezul de măr și intestine 
cu totul vegetale, o țevărie 
decorativă și parfumată El 
poate înghiți un aliment 
eteric, un vin de eucaristii 
spre a face simbolic gestul 
nutriției “ (G Călinescuj 
îndrăgiistiții nu se sărută 
ci își ating buzele iubirea 
e uimire ea îi aruncă in 
paradis însoțiți de sunetele 
violelor și ale luthurilor

») Prezentat la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale".

• •••••

Aici nu se vorbește tare, ci 
doar se șoptește, totul fiind 
gata să alunece in muzică 
intr-un discret continuu 
sonor Romeo și Julieta se 
iubesc in spirit franciscan

E un spectacol calm tn- 
tr-o asemenea lume stinsă 
nimic nu mai inspăimintă 
Oamenii trăiesc după cri
terii estetice Țipătul și 
bocetul e urît, desfigurează 
e strident Se trece ușor din 
viață în moarte fără efort 
cu o înțepătură de floretă, 
un virf de pumnal, o pică
tură de otravă.

Decorul lui Jules Pera- 
him a susținut viziunea re
gizorală despre o lume ale 
cărei mișcări nu pol fi 
notate decît in semitonuri 
Compunind un sistem de 
panouri metalice el asigură 
continuitatea, fluența, dar 
nu are curajul de a realiza 
și elegante motive lineare 
care ar fi transcris mai 
subtil sinuozitățile iubirii 
Jules Perahim „stilizează" 
natura nerenunțind deplin 
la ea: descifrăm conturu
rile chiliei călugărului Lo
renzo. ale castelului și 
altele Se ascunde aici o 
contradictorie prezență a 
materiei Costumele de evi
dentă inspirație picturală ■ 
formează un ansamblu cro
matic armonios Petele de 
culoare sint unicul element 
senzual al spectacolului, 
contrapunct util pentru 
echilibrul general

Muzica lui Pascal Ben- 
toiu nu a sesizat intenția 
regizorală ea comunicind o 
viziune dramatică, uneori 
violentă asupra textului 
Este o muzică pământească 
in căre rareori se aud in
tonații suave Scenele de 
luptă realizate de $t Tapa- 
lagă creează unele dintre 

.cele mai frumoase imagini 
Duelul e balet la care asiști' 
fără groază, desenat intr-o 
caligrafie cu destinații 
spectaculare căci floreta 
nu lovește ci. doar marchea
ză figurile Este dansul prin 
care se trece din viață in 
moarte• • • • •

CRONICI

POVESTEA

ETERNĂ

A IUBIRII

ȘAPTE MINUNI ALE 
ARHITECTURII ANTICE „EDUCAȚIA

VÎNZĂTORUL 
DE BALOANE

Bătrînețea — amurgul apo
teotic ai vieții — e încărcată 
de vestigii și de toate amin
tirile unei călătorii ireversi
bile. de-a lungul anilor zbu
rători. Fructul ascezei sau 
vinul tonic al familiei ii îm
plinesc crugul și înțelepciu
nea pogoară ca o dulce pa
săre a finalului. Marile glo
rii din arenele sportive, ex- 
vedetele, marii și foștii idoli 
ai stadioaneloi sau ai rin
gului — iată ce a cuprins 
un sensibil chenar al unui 
coleg de cronică Fostul cam
pion de box al lui Heming- 
wav (interpretat magistral 
de Paul Newman) sintetiza 
desăvîrsiț tragismul decăzu
telor glorii, unele orăbușite 
în desuetudine si uitare .

Zilele trecute, am întilnit 
un ins aproape sexagenar, 
cu fața desfigurată de o ar-

CRONICĂ 
CITADINĂ

aură, care vinoea, de sfoară, 
baloane colorate ; si te-ai fi 
așteptat din clină in clipă 
ca ciorchinele aerian »â-l 
călătorească în slavă ceru
lui. Omul, deloc absent la 
cele ce-i înconjoară. are 
memoria intreagă. ca și pu
terea de evoca ie. A avut 
o viată intensa, cu înalte ur
cușuri și a fost una din glo
riile ringului românesc, atit 
de bogat. în trecut, in mari 
talente pugilistice. cu faimă 
peste hotare Omul a fost 
campion al țării A boxat la 
Paris, ridicînd stalurile in 
picioare. Omul a boxat de 
trei ori cu marele Lucian 
Popescu, învingîndu-1 o dată 
Și ounîndu-1 de trei ori la 
podea, cînd acesta era cam
pion a! Europei. Omul a bo
xat în chip deosebit vreme 
de aproape două decenii (în
tre anii 1927 și 1945). dove- 
dindu-se un ..mare"..

Cu ochii la jocul captive
lor și coloratelor baloane, 
mă gîndeant că nu-ar fi pes
te măsură de greu să mă lac 
— cu stiloul — cioclul lui 
sportiv. într-o efemeră co
loană de ziar...

N-ar găsi oare Federația 
de box posibilitatea, nu știu 
care, de a scoate din negura 
uitării pe fostul campion 
Nelu Oprescu și chiar și al
te glorii uitate ale ringului ?

Ar fi. cel puțin, un gest de 
adîncă omenie '

l. GRINEVICI

Actoricește spectacolul 
încetează de a mai fi uni
tar, el compunindu-se din 
două stiluri. N Brancomir 
(Cappuletti) iși subliniază 
intonațiile, transmite sen
surile cu evidență, frag 
mentează replica Dicția sa 
impecabilă intensitatea 
vocii devin stridențe care 
tulbură in acest spectacol 
al șoaptei indecise Al A- 
lexandrescu-Vrancea (Mon- 
tecchioi are in general gre
șeli similare, la ele adău- 
gindu-se și calități vocale 
mult inferioare parteneru
lui său Din păcate necon
vingătoare rămâne și Euge
nia Popovici (Doica) Actrița 
este de o monotonie sur
prinzătoare, ea apelind pe 
parcursul spectacolului la 
aceeași modalitate expre
sivă bazată pe contrastul 
dintre inălțimea infantilă a 
glasului și robustețea fizică 
C Bărbulescu, curajos 
distribuit in călugărul 
Lorenzo, este in perma
nență corect, cu o prezență 
scenică plină de modestie, 
dar gravitatea impusă per
sonajului ii răpește emoția 
Este un franciscan fără 
candoare, fără suflet înge
resc, călugărul Lorenzo e 
numai un om bun Liviy 
Crăciun în Paris 
incapabil de a 
existența și soarta 
jului său (toate 
interpretării au o
maximă in scena finală din 
cripta Julietei)

Spectacolul oferă insă și 
satisfacții actoricești Ma
rietta Deculescu (doamna 
Cappuletti) trăiește cu dis
creție drama, prezența, 
rostirea sa împlinind o 
autentică noblețe și demni
tate.
f Petre) 
rat cu 
ținind
totuși varietate In această 
lume, singur Petre nu poar
tă in suflet sămința marții 
Pentru el viața reală e 
posibilă

se arată 
justifica 
persona- 
lîmitele 

evidență

Tybalt moare pentru că 
excesul lui de vitalitate era 
străin de substanța acestei 
lumi. Romeo ii răspunde ca 
tin sfint la jignirile aduse 
dar il va ucide (aici e o 
frumoasă intuiție regizora
lă) fără să vrea, împins de 
forțe de dincolo de el Da
mian Crîșmaru are o in 
cordare care pretinde în 
permanență să se elibereze 
in acte Mercutio vorbește, 
Romeo cintă, doar Tybalt 
are puterea faptei Pentru 
Gh Cozorici. Mercutio în
seamnă un personaj care 
prin vorbe își mingile su
ferința și in același timp 
o maschează La Mercutio 
limbajul are o funcție cu
rativă. Benvolio e to
varăș de distracții, el insă 
trăiește altfel decit Mereu 
tio C Diplan nu are miș
carea energică a lui Cozo
rici, ci își alege gesturi ezi
tante și, mai ales, un zimbet 
care să-i trădeze scepticis
mul.

Romeo calcă mereu pe 
virfuri, trădindu-și efortul 
de înălțare, 
Julieta are 
nervos Lui.

un elan ascensional, ei o 
frenezie a gesturilor mă
runte Atit Silvia Popovici 
cit și Ion Caramitru văd 
in personajele lor ființe pe 
care iubirea le beatifică 
fără a-i dezorganiza Sen
timentele nu le sint pate
tice, ci ele se extind prin- 
tr-un generalizat proces de 
difuziune Romeo se îmbu
jorează, iar pe fața Julietei 
se așterne paloarea Iubi
rea produce totuși o ușoară 
maladie chiar și asupra 
organismului lor vegetal 
Uneori glasul
răsună asemenea sferelor de 
cristal tulburate in nemiș
carea lor de accidentul iu
birii, in timp ce lui Romeo 
i se intimplă să ajungă la 
șoapta indistinctă, lipsită 
de muzicalitate Ființe fra
gile, iubirea lor e o floare 
de rozmarin, dar fascinați 
de parfumurile celeste, ei 
nu le mai pot uita Născuți 
a doua oară din scoica iu
birii, Romeo și Julieta au 
tristețea de cristal a unei 
picturi de Domenico Vene
ziano

ORIZONTAL
1. Celebru arhitect și 

sculptor grec (424—350 î.e.n.) 
care a executat lucrări la 
Mausoleul din Halicarnas ; 
Monument vestit din Ale
xandria, opera arhitectului 
Sostrat din Cuid, consacrat 
„Zeilor salvatori pentru cei 
care călătoresc pe mare". 2. 
Patria lui Herodot, care a- 
dăpostește monumentul fu
nerar al regelui Mausol si 
al soției sale Artemisa;. unul 
din cele șapte minuni ale lu
mii. 3. Gigantice necropole 
din piatră ridicate la Gizeh. 
4 Grădinile suspendate din

Julietei

decorație sculpturală a Par- 
tehnonului, friza Panatenee- 
lor și statuia lui Zeus din 
Olimp. 6. Șa de povară (pl.) ; 
Aur. 7. Momeli... pescărești ; 
Cete !. 8. O artă reprezenta
tă prin mărețele temple hi- 
pogee de la Ajanta și Ele- 
fanta ; Lipsit de expresie. 
9. Rapsod la greci ; Gust de 
ciocolată. 10. Fes 1 ; Un nu
me de care se leagă celebre 
mcnume/ite arhitectonice ale 
lumii antice — Templul din 
Efes și Mausoleul din Hali
carnas. 11. Alt material fo
losit la realizarea statuii 
lui Zeus din Olimp ; Corp 
geometric. 12. O insulă lingă 
țărmul Asiei Mici, celebră 
printr-o statuie uriașă, Înăl
țată în cinstea zeului Helios, 
simbol al rezistenței eroice a 
poporului și avintului în 
lupta de libertate, una din 
minunile lumii ; Un verb pe 
care faraonii și l-au năs- 
trat doar pentru ei, cînd au 
construit piramidele.

PIONIEREASCA4
Revistă lunară a Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor.

DUMITRU IACOBESCU
București

M ft D A

Matei Alexandru «r 
are un umor cenzu-' 
strictețe, care men-, 
tonul general ti dă

• • • • ©VÎRSTA
(Urmare din pag I.)

ADOLESCENȚA

cele 
una 
de- 
de 

aci,

sus,

Da, furnalul ascunde în 
două plinii ale sale, întoarse 
spie alta, mirifice perturbări 
finitorii, în însușirile oțelului 
mai tîrziu Fonta, zămislită 
conturează pentru întâia 
exact caracteristicile vitale, 
ceputul este prozaic. De
conform rețetei se operează : 
CCMM sau CMMC. Adică o în
cărcătură de cocs și încă una, 
apoi cele două de minereu ; sau 
altfel. Continuarea, ecranată pri 
virii e diabolică — flăcările tri
mise asupra musafirului prizonier 
încălcîndu-i-se stăruitor în jur. 
strîvindn-i rezistența lichefiin- 
du-1. Finalul e magnific : schim
bată la față, fonta se-aruncă 
zgomotos pe sticlii încins, desfă- 
șurtndu-și triumfătoare hlamida 
de seîntei A doua poartă a fost 
trecută

Pe olalforma furnalului nr 5. 
o mină de oameni se învîrt după 
treburi Este dimineață, evacua
rea s-a produs și acum se fac 
pregătiri pentru următoarea Este 
echipa condusă de prim-furnalis- 
tul Alexandru Olaru Adică Dn- 
mitru Chiva - furnalist unu. 
Ion Rîpă — furnalist doi. D. Heș 
și M Lăcătuș — furnalisti trei. 
I. Marincas și M Pintilie — 
furnaliști ..Schimbul de studen- 
ți“ cum îi umblă vorba Pentru 
că dintre băieții care au lucrat 
aici, au nlecat cîțiva la facul
tate. Ilie Tufă la Timișoara, Ioan 
Stănescu la Iași, Mihalache Ta

tomir la Brașov. Alexandru Ola- 
ru e vechi în Hunedoara. A venit, 
își amintește exact, Ia 2 mai 
1947, de la Iași, ca muncitor ne
calificat. Acum o treime din zi 
are în sarcină coordonarea între
gului lucru pe platforma de des
cărcare Răspunde de evacuarea 
fontei și zgurei. Efectuează con
trolul gurilor de vînt Dună cum 
se vede, cam tot ce ține de obli
garea furnalului ca din pintecul 
său de 700 de metri cribf să 
mită spre noi orefaceri, cit 
repede, întreaga cantitate 
zgură.

TINEREȚEA

în

Menită să contribuie la 
fundamentarea științifică a 
activității pionierești, la ge
neralizarea și răspîndirea 
experienței pozitive acumu
lată în munca cu pionierii, 
revista se orientează spre 
considerarea activității pio
nierești ca un vast clmp de 
cercetare pedagogică, psiho
logică și sociologică.

Astfel, paginile sale vor fi 
onorate de colaborarea celor 
mai valoroși specialiști : pe
dagogi, psihologi, sociologi, 
oameni de artă și cultură, 
specialiști din domeniul cul
turii fizice și sportului, pre
cum și cadre didactice, acti
viști ai consiliilor pionie
rești.

GEORGE BANU

G • •

de eliberare 
pasul mic și 
iubirea i-a dat

ș

Desen de BENONE ȘOVĂI LA

ne. 5. Cupeu 1 ; Nu-i bună ; 
Șters cu lama. 6 Sculpturi 
animaliere care decorau Ma
usoleul din Halicarnas ; Ca
pul Fecioarei 1 , Localitate 
în Iran. 7. Cai dobrogeni ; 
încăperea mortuară din pi
ramidă. unde era depusă 
mumia faraonului (pl.). 8.
Sase roman ; Stropit; Posed. 
9. Material folosit de sculp
torul Fidias la realizarea ca
podoperei sale, statuia lui 
Zeus din Olimp ; Senzația 
pe care trebuiau s-0 pro
ducă supușilor uriașele pi
ramide. 10. Acidulată ; Rege 
al Cariei (mort 353 î.e.n.) în- 
mormîntat într-un monu
ment funerar celebru, colo
sal ca proporții și realizat în 
tradiția arhitecturii orien
tale. 11. Grandioase ca di
mensiuni. așa cum sînt cele 
șapte minuni ale arhitectu
rii ; Zeiță adorată în Efes, 
căruia 1-a fost 
faimos templu, 
rile minuni.

VERTICAL
1. Șan golj; 

lor istovitoare 
grandioasele necropole 
la Gizeh. 2 Pelerine ;

; vor (reg.). 3. Locul unde 
înălța odiniomâ impresio
nanta statuie a'lițî Zeus ; O- 
cale (reg.). 4. At>ă curgătoa
re : Din 
ginteană 
rile din

p - - necesare 
“'«idelor.

viar ; Cel mai renumit sculp
tor al Greciei antice (m. 431 
î.e.n.). a executat întreaga

bl
in»’
de

viuMi s-a spus i-t OSM 2 să 
schimbul C. Atunci aș avea

început cu prima poziție („om în 
echipă") și am parcurs toate 
funcțiile La cuptorul 5 nu m-a 
luat nimeni Am pînă acum 100 
tone în plus față de schimbul B.

— Salariul ?
— Luna trecută. 2 900 fără un 

leu.
Prin urmare, Teodor Fițu este 

dintre cei care pîndesc clipă de 
clipă cuptorul Siemens Martin 
avînd în grijă ca acesta să pregă-OȚELULUI

posibilitatea să văd la lucru pe 
prim-topitorul Teodor Fițu de la 
cuptorul Siemens Martin nr. 5- 
Nu l-am găsit în prima zi. Era 
„în liber". în lipsa lui, șeful de 
schimb ing. C. Boiangiu mi-a 
conturat omul pe care-1 căutam. 
Cînd l-am întîlnit a doua zi, s-ar 
fi zis că nu mai aveam ce să-i 
cer. Totuși, răspunsurile s-au do
vedit necesare.

— Cum ați ajuns prim topitor ?
— Cînd am venit în combinat, 

am fost dat la Dumitru Grigo- 
roaie în echipă. Am fost pus să 
iau probă și n-am reușit... Am

tească pentru oala de evacuare 
— oțelul... Aici apare în sfîrșit, el, 
copilul răsfățat al industriei, în 
plină vigoare. în cuptor, în com
pania aceluiași leit-motiv, focul, 
i s-a dat inventarul lipsă, i-au 
fost extrase elementele în plus. 
Acum începe vîrsta marilor pa
tente.

pas și o linie de tren. Pe care 
curg continuu, spre liman, lin
gourile masive de oțel. Le îm
brățișează cilindrii laminorului 
bluming, expediirtdu-1e apoi — 
filantropic dispecer — cătte 
locuri de fină modelare — semi
fabricate, benzi, sîrmă etc.

— Cînd am fost prima dată 
în concediu — își amintește Ste
fan Suciu — și am povestit ce e 
aici, colegii mei mi-au spus că 
nu mă cred.

îl amuză pe Suciu această a- 
mintire. Cum era să-l creadă cei 
din Ghiriș că aici laminorul e 
automat cînd la ei se lucrează 
totul manual ? Stabilit aici, la- 
minatorul șef Ștefan Suciu are 
satisfacția de a-și fi apropiat mai 
mult pulsul oțelului, îneci und 
emoția participării la înnobilarea 
sa valorică.

*

rru-i mai rămîne de-a- 
în

MATURITATEA

îi este dat scurt timp oțelu
lui șă beneficieze de această 
haină. La Hunedoara, între oțe- 
lărie și laminoare e un singur

Oțelului 
cum decît o singură escală : 
caninii de super-oțel al mașini
lor de prelucrat cu gîndul trece
rii din nou spre inerție. O falsă 
inerție -însă. Căci abia acum oțe
lul își descoperă veleitățile, pu- 
nînd la dispoziție întreg regis
trul de' calități cu căre a fost 
împodobit în cursul decontării 
sale.

VÂR 
MAN

E C O- 
D Â M :

ADAPTAREA
LA TOATE ORELE ZILEI

UNEI ROCHII

Vă dăm cîteva 
gestii menite să 
arate - elite noi 
fățișări putem ’

sti
vă 

în- 
....... , _da 

aceleiași rochii. A- 
dăugîndu-i, după o- 
cazia respectivă, fie 
un cordon 
le mari cu

din ine- 
caractei

sportiv, fie un gu- 
leraș și manșete 
prinse cu un nastu
re pătrat îmbrăcat 
dîn materialul ro
chiei. O altă vari
antă : un guler de 
fersâ și un cordon

colorat la fel, ceva 
mai sus de talie. O 
fundă simplă sau în 
trei culori prinsă la 
încheietura guleru
lui va da un carac
ter elegant rochiei 
respective.

Prin munca 
s-au înăltat

ridicat un 
una din ma-

această carieră e- 
se exploatau blocu- 
oietre calcaroase 
construcției pira- 
5. Muncitor fero-

CUMPĂRĂTORUL
COLUMNEI LUI TRAIAN

ISTORIA CERCURILOR 
OLIMPICE

Peste cîteva săptămîni, la Grenoble, steagul olimpic va flu
tura, încă odată pe un stadion ca simbol al fraternității, păcii 
și înțelegerii între oamenii de pe toate meridianele.

înălțarea diapeluliii la Jocurile olimpice a fost dorința lui 
Pierrt*de Coubertin, organizatorul olimpiadelor moderne. Em
blema jocurilor este cunoscută pretutindeni in lume : cinci 
cercuri (albastru, galben, negru, verde, roșu) intersectate. Cercu
rile albastru, negru și roșu, sînt întretăiate de cercurile galben 
și verde. Acest simbol așezat pe fondul alb redă steagul 
olimpic.

Pierre de Coubertin, care a conceput drapelul cu 55 de am 
în urmă, explică că cele cinci cercuri colorate reprezintă cele 
cinci părți ale pămîntului reunite sub steagul olimpismului 
care se învoiesc să accepte rivalitățile sportive loiale. Iar prin 
combinarea celor șase culori (incluzând și fondul alb) se pot 
obrine drapelele naționale ale tuturor națiunilor.

Simbolul olimpic și-a făcut apariția oficială în 1914, la 
Paris, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la reluarea Jocurilor

olimpice. Pentru prima oară însă pe un stadion olimpic, steagul 
cu cele cinci cercuri, a fost înălțat la locurile de la Anvers. Un 
fond alb, cu cinci cercuri colorate : simbolul prieteniei spor
tive și al fraternității olimpice.

FILMOTECA IGNORATA
O măsură eficace — înfiin

țarea filmotecilor didactice 
regionale — ținind de contex
tul preocupărilor pentru in
troducerea pe scară largă a 
mijloacelor audio-vizuale mo
derne în procesul de învăță- 
mînt. s-a concretizat la Craio
va prin organizarea unei fil
moteci care și-a început acti
vitatea la 1 ianuarie 1965. cu 
un fond inițial de 90 de fil
me. îmbogățit ulterior cu încă 
20 Este folosit în mod judi
cios acest fond ? Satisface so
licitările curente din școli ?

Cercetată din acest unghi, 
activitatea filmotecii oferă 
prilejul unor observații și su
gestii de perfecționare Deși 
filmoteca are .zestre" -e stă 
la dispoziția școlilor gene
rale. profesionale și Universi
tății, cea mai importantă ca
tegorie de beneficiari o for
mează liceele Puține școli ge
nerale și profesionale posedă 
aparate de proiecție, filme 
utile facultăților sint cîteva 
Dar, marea majoritate a li
ceelor au aparate de proiecție 
pe 16 mm — în Oltenia numă-

rul lor esle de 45 O cercetare 
statistică făcută recent, în le
gătură eu interesul afirmat în 
licee. în cei aproape trei am 
de funcționare a filmotecii, 
pentru fondul de filme exis
tent ne oferă următoarele 
date :

N-au cerut nici un film 9 
licee ;
pînă la 10 filme — 4 licee ; 
între 10 și 20 filme — 10 li
cee ;
între 20 și 30 fiime — 3 licee ; 
între 30 și 40 filme — 10 li
cee ;

intre. 4(5 și 50 filme — 8 li
cee ;
mai mult de 50 filme — 2 li- 
licee ♦ .

N-au solicitat nici măcar un 
film liceele din Grădiște ți 
Cornu, liceele nr 2 și nr 3, 
din Tg Jiu, Liceu] nr 3 din 
Turnu-Severin, Liceul „Fra
ții Buzești". Liceul energetic. 
Liceul agricol și Liceul de mu
zică șl arte plastice din Cra
iova Cele mai multe filme au 
fost cerute de liceele Balș (53) 
și Valea Mare (51). Consul
ted doar nivelul maxim de so

în trecere prin Roma un 
american novice întîlni un 
francez și se împrieteni cu 
el. într-o zi, francezul îi 
..mărturisi“ că achiziționase
Columna lui Traian cu ri
dicola sumă de două mi
lioane de lire. Americanul, 
amator de chilipir, con
vinse pe francez să-i cedeze 
lui Columna în schimbul a 
patru milioane de lire. 
Afacerea fu încheiată și a 
doua zi schele înconjurară 
monumentul. Poliția și 
populația nu s-au mirat 
prea mult crezînd că este 
vorba de o restaurare. Dar 
cînd s-a trecut la demonta
rea Columnei, noul ei pro
prietar a fost oprit cu 
ioată energia. După înde
lungi explicații a fost pus 
în libertate, dar banii nu 
i-a mai regăsit niciodată.

„ONESTITATE" 
PROFESIONALĂ

Aflînd de decizia guver
nului italian de a pune în 
disponibilitate pe toți 
lițiștii din 
girone ca 
tru că nu 
banda de hoți care dădea 
lovituri sistematice, 
hoților înduioșat a 
următoarea misivă 
rităților : „Noi, hoții din 
Caltagirone, ne angajăm să 
ne mutăm în altă regiune, 
pentru că nu vrem ca bieții 
polițiști să-și piardă pîinea 
din cauza noastră. (Gurile 
rele spun că mesajul a fost 
întocmit de vreunul din po
lițiștii în discuție).

po- 
orășelul Calta- 

incapabili. pen- 
puteau detecta

șeful 
trimis 
auto-

I. T.

licitare (53) identic cu numărul 
de filme ce puteau fi utilizate 
în procesul instructiv, putem 
afirma că interesul pentru 
folosirea filmelor didactice 
este scăzut in multe școli. 
Peste tot s-a știut că există 
această filmotecă, tuturdr șco
lilor le-a fost trimis catalogul 
filmelor de care dișpupe. cu 
scurte prezentări ale conținu
tului. Atunci ? Profesorii, 
conducerile liceelor omit din 
preocupările lor folosirea fil
mului în sprijinul predării 
unor cunoștințe Secțiile de 
învățămînt nu veghează la 
stimularea acestor preocupări. 
Impulsurile necesare ar tre
bui să vizeze comoditatea, dar 
și suspiciunile existente în le
gătură cu valoarea instructiv-

educâtivă a filmului. didactic 
ir. (general, .sau a unora dintre 
aceste filme Un curs de ini
țiere a cadrelor didactice și 
laboranților în folosirea apa
ratului de proiecție se face de 
asemenea simțit ca necesar, 
pentru eă nu in toate, școlile 
există oameni pregătiți în 
acest sețjș, iac dacă există nu 
sînt întotdeauna disponibili 
în irjornentul în care este ne
cesară proiecția la o anumită 
lecție a unei discipline.

Pe de altă parte, considerind 
că nivelul de solicitare ar 
ajunge la cel citat ca maxim, 
sau aproape de el, utilizarea 
rațională a filmelor în strînsă 
corelație, adică simultan, cu 
predarea unui anumit capitol 
sau lecție este nevoie să se

multiplice copiile aceluiași 
film pentru că, într-o singură 
copie — cum sînt in prezent 
90 la sută din filmele exis
tente în filmoteca didactică 
din Craiova — el nu poate 
parcurge optim Un circuit în 
rețeaua celor 46 de licee Din 
acest motiv, ca șj pentru îm
bogățirea filmotecii cu alte 
titluri din cele' deja existente 
în fpndu] de filme didactice 
la Ministerul învâțamîntului, 
fondurile acordate de Sfatul 
popular al regiunii Oltenia, 
începînd din acest an, poate și 
altele, în plus, vor trebui folo
site cu multă chibzuință, pen
tru multiplicarea, în primul 
rînd. a celor mai solicitate 
filme didactice

ION TRONAC
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„VIRSTA PRI
MEJDIOASĂ" 
ORI „VÎRSTA

AUR V
Din păcate, la analizarea 

„pericolelor" 
sînt citate, 
exclusivitate, 
de dificultățile 
latura fiziologică .(educa
ție și activitate sexuală), 
și infinit mai puțin cele 
legate de latura spiritual- 
afectivă (de altfel, sepa
rarea preocupărilor de or
din erotic de lumea afec
telor este una din gravele 
lacune ale muncii de for
mare a tînărului la vîrsta 
respectivă) ; tot așa sînt 
neglijate și obligațiile ce 
decurg din pregătirea pen
tru viața profesională — 
prin muncă și pentru 
muncă, ori cele legate de 
problemele integrării so
ciale : „Probleme cum sînt 
orientarea profesională a 
tinerilor — se arată în Ho- 
tărîrea C.C. al P.C.R. cu 
privire la sarcinile orga
nizațiilor de partid, de stat

adolescenței 
aproape în 
cele legate 

privind

FIȘA ll-A:

TIPURI DE

DAMENTALE
Este departe de autorul 

acestor rînduri ideea de a 
minimaliza, în vreun fel, 
misiunea pe care o are 
educația școlară în lumea 
modernă, rolul ei — de a 
sprijini împlinirea aspira
țiilor tineretului. Țotuși, 
este.imposibil să nu'cons- 
tați <că, în actualele con
diții, școala (nici chiar a- 
jutată ideal de familie) 
nu-i mai poate pregăti 
singură, în mod complet, 
pe tineri, astfel încît aceș
tia să facă față unei exis
tențe atît de diverse, de 
bogate și complexe. Deși 
complementar, rolul edu
cației- extrașcolare devine 
considerabil (în sarcina ei 
cade, în primul rînd, de- 
săvîrșirea obligațiilor pe 
care le are de îndeplinit, 
în fond, școala). Cele două 
tipuri de educație nu pot 
fi, în nici un fel, izolate i 
ele se interpătrund și este 
nevoie ca această influență 
reciprocă să devină și mai 
profundă, educația extra- 
școlară înviorînd educația 
școlară, cea de-a doua îm- 
prumutîndu-i celei dintîi 
consistența cunoștințelor 
sale, sprijinul calificat al 
corpului didactic. Bineîn
țeles, educația extrașco- 
lară nu reprezintă o etapă 
trecătoare, ci o necesitate 
permanentă, de care de
pind mai multe tipuri de 
acțiuni în vederea inte
grării sociale a tinerilor : 
pentru viața profesională, 
pentru activitățile din 
timpul liber, în general 
pentru viața cetățenească 
și socială.

Așadar, educația extra- 
școlară este un element in
dispensabil formării gene
rațiilor de adulți de mîine, 
și nici măcar o simplă ne
cesitate, ci o mare cuce
rire, una din reușitele e- 
pocii pe care o trăim, căci 
acest al treilea factor — pe 
lingă educația școlară și 
familială — îi înarmează 
pe tineri pentru viață, le 
dă posibilitatea de a răs
punde cum se cuvine enor
melor obligații ce-i aș
teaptă în viitor, pe ei — 
adulții deceniilor urmă
toare.

Sistematizînd activitățile 
extrașcolare. putem întoc
mi schema de mai jos (por
nind de la cele două aspec
te diferite ale respectivu
lui tip de educație) :

A.
o activitate practică 
o contribuție directă 
o participare imedia

tă

FIȘA III-A:

CE ASIGURĂ 
ADOLES
CENTA ?

In sprijinul afirmației, 
potrivit căreia este exage
rată, disproporționată, a- 
tenția aproape exclusivă a- 
cordată laturii erotice în 
perioada pregătirii pentru 
viață (după o tăcere, real
mente îndelungată, asupra 
acestui subiect • socotit 
,,tabu“), poate fi adusă opi

și obștești, ale U.T.C., pen
tru îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tinere
tului — valorificarea apti
tudinilor lor corespunză
tor nevoilor economiei na
ționale, calificarea pro
fesională, perfecționarea 
continuă a pregătirii, prac
tica în producție a elevi
lor și studenților, încadra
rea în producție a absol
venților nu și-au găsit în
totdeauna soluționările cele 
mai adecvate".

*Pe bună dreptate, tineretul este socotit nu numai schimbul 
de mîine, cel care va prelua ștafeta, ci — lucru funda
mental — grupa de vîrstă capabilă să țină piept furtunoa
selor schimbări din domeniul tehnico-industrial (cele pre
zente și viitoare), căci tinerii au avantajul de-a putea învăța 
astăzi o meserie direct (fără nici o nevoie de readaptare 
din punct de vedere profesional), de-a putea să-și aleagă 
o ocupație — din întreaga gamă a ocupațiilor umane — și, 
în raport cu alegerea făcută, să se pregătească apoi absolut 
corespunzător, la nivelul ultimelor cerințe (deși, din fericire 
și din păcate totodată, și acestea — cerințele — aflate în 
permanentă evoluție) ; din fericire — pentru că-i necesar și 
firesc ca omenirea să progreseze permanent, din nefericire 
— e doar un fel de a spune — fiindcă e greu, chiar foarte 
greu, să ții pasul — din mers — cu toate aceste prefaceri.

Trebuie să recunoaștem deschis că e mult mai ușor să 
urci într-o mașină care staționează, decît intr-una aflată 
în plin mers. „Mașina timpului" nostru — contemporan — 
e intr-o necontenită mișcare. Viteza ei de deplasare crește 
într-una. Pe vremea bunicilor și a străbunicilor noștri, timpul 
se deplasa cu diligența și sentimentul pe care ți-1 trezea 
schimbarea de decor era desigur cu totul altul, căci aveai 
o mai acută impresie de stabilitate. Viteza a devenit, pentru 
omul modern, un reflex comod și incomod în același timp. 
E nevoie să știi cum să suporți tensiunea vitezei, să fii apt 
și dispus s-o exploatezi cum se cuvine. Pentru tînăr (fiecare 
tînăr' fiind un nou Adam care descoperă lumea — de astă 
dată o lume în neobosită metamorfozare) pașii par să fie,
oricum, ceva mai dificili. De aceea ne și întrebăm, cu reală 
participare : „încotro, Adame ?“ Și întrebarea noastră adre
sată tînărului nu se referă, exclusiv, la o latură a educației 

a sale, ci la complexul educativ care-1 va așeza pe adolescentul 
™ de astăzi, de 12—14—16—18 ani, pe scara valorilor profe

sionale și umane, fie pe prima treaptă, pe a cincea treaptă, 
® pe a zecea treaptă.

B.
acumularea de cunoș

tințe
îmbunătățirea perso

nalității
înflorirea spiritului 
clădirea unui sistem 

de valori
Dezvoltarea uimitor de 

rapidă și de foarte multe 
ori spontană a activităților 
extrașcolare ne solicită, 
tocmai, astfel de -clasificări 
cît mai riguroase, ale tutu
ror experiențelor acumula
te, deci sistematizarea și 
studierea a tot ceea ce pri
vește realizările tehnice, 
pedagogice, metodologice 
etc. evidențiate-într-un do
meniu relativ nou și insu
ficient explorat.,; în acțiu
nea ce se preconizează, an- 
grenîndu-se oameni de ști
ință din diferite domenii, 
capabili să obțină o evalua
re precisă a rezultatelor de 
pînă astăzi, confirmîndu-le 
valoarea și obținînd tot
odată o privire de ansam
blu și de perspectivă, așa 
cum cere și Hotărîrea C.C. 
a P.C.R. : „Sarcinile mari ce 
revin tineretului, rolul deo
sebit pe care acesta îl are 
de îndeplinit în societatea 
noastră, faptul că de creș
terea, pregătirea și munca 
sa depinde însuși viitorul 
națiunii, impun sporirea 
preocupărilor tuturor celor 
chemați să contribuie la 
formarea tinerei genera
ții..."

într-un recent articol pu
blicat de acad. Mihai 
Beniuc, se spune: „Exis
tă o ramură a psiholo
giei, care se numește de- 
fectologie. Păcat că nu 
există, ; însă o efectolo- 
gie, adică o știință orga
nizată ca atare care să stu
dieze efectul ce-1 au asu
pra omului, de data acea
sta în mod deosebit asupra 
tineretului, anumite luări- 
de contact.cu realitatea, re
zultatele obținute indivi
dual sau colectiv prin com
portare sau muncă, eșecul, 
succesul etc... Avem un ti
neret setos de informație, 
posedînd cunoștințe bogate 
și o concepție -despre lume 
incompatibil superioară 
față de cele din trecut. Dar, 
ca orice tineret, el este sus- 
ceptibil de înrîurire, care 
poate fi bună și rea. Cu o 
cunoaștere precară a struc
turii vieții tineretului în 
condițiile istorico-sociale 
create la noi de socialism și 
cu aplicarea în scopuri edu
cative a unor dogme de
pășite nu' se poate obține 
cel mai bun rezultat". '

nia eminentului psiholog 
prof. Jean Piaget, exprima
tă în legătură cu etapa de 
vîrstă pe care-o investi
găm. El arată că, la prima 
vedere, s-ar crede că dez
voltarea mentală este fini
tă în pragul vîrstei de 11— 
12 ani, ceea ce ar putea 
duce numaidecît la conclu-

conștienți, tinerii se simt 
legați de întreaga evoluție 
a societății, se socotesc răs
punzători de destinele lor 
și-ale lumii contemporane, 
își recunosc obligațiile față 
de construirea unei civili
zații de tip superior, socia
list.

Intr-un segment de timp 
relativ scurt, țara noastră 
a străbătut drumul de la 
vechea ei structură predo
minant agrară (și conside
rată, cîndva, ca o fatalitate 
inexorabilă), pînă la struc
tura industrială actuală 
(cînd aproape jumătate din 
venitul național se dato
rează industriei care-a pre
luat rolul de odinioară al 
agriculturii). Dar societa
tea românească este într-o 
permanentă mișcare evolu
tivă. Dacă în anul 1950, 
doar 5 la sută din numărul 
total al muncitorilor lucrau 
în întreprinderi industriale 
mari, în anul 1967 au ajuns 
să lucreze în asemenea în
treprinderi aproape 20 
la sută din numărul 
total de muncitori. Pes
te alți 15—20 de ani. 
ce alt prag — superior 
— va atinge categoria a-

ceasta de muncitori mo
derni ? Și cîți dintre ac
tualii adolescenți vor fi 
printre ei ? Cum va arăta 
atunci o uzină creată în 
strictă dependență de ce
rințele „exploziei tehnico- 
științifice" ai căror martori 
sîntem ?

Deci, o concluzie : reali
tățile prezentului pe care-1 
investigăm sînt departe de 
a reflecta total realitățile 
lumii industriale in care 
vor intra, mîine, adoles
cenții de astăzi, tipul de 
influență socială a viitoa
rei lumi a muncii asupra 
tineretului. Din păcate, nici 
măcar informațiile cu pri
vire la aspectele prezentu
lui (din unghiul temei puse 
în discuție) nu sînt sufi
ciente. A sosit — credem — 
momentul realizării unor 
studii temeinice, a culegerii 
de ipoteze noi, singurele ca
pabile să ducă la unele con
cluzii de interes general. 
Căci „pericolele" adolescen
ței (dacă ele într-adevăr 
există, șl există !) vin din 
reala dificultate de-a pre
găti „din mers", complet 
dar suplu, tînăra generație.

FIȘA VI-A:

TRĂIM PENTRU 
A MUNCI?

MUNCIM PEN
TRU A TRĂI?

———————————
ANCHETĂ

de MIHAI STOIAN

ti mpu lui 
Dre/tn t

T
Răspunsul exact la cele 

două întrebări din subtitlu 
nu-i chiar atît de greu de 
dat:

— în munca pe care-o 
depunem se păstrează ur
mele existenței noastre, 
căci munca face parte din 
viata noastră ; datorită ei, 
obținem atît bunurile ma
teriale, cît și pe cele spiri
tuale 1

După părerea lui Pierre 
Naville, director științific 
ai Centrului național de 
cercetări științifice din Pa
ris. pregătirea tinerilor în 
vederea intrării lor în sfe
ra muncii propriu-zise, nu 
poate fi luată eficient în 
considerare decît dacă . ju
decam lucrurile de pe po
ziția industriei avansate 
(căci, actualmente, coexis
tă : o. industrie de avan
gardă, una ceva mai tradi
țională și una de tip cla
sic, adeseori chiar înapo
iată). ■

Pe de altă parte însă, e- 
voluția industrială mai 
poate fi caracterizată și. 
prin existența paralelă : a) 
a tehnicii de producție ; b) 
a tehnicii de consum a pro
duselor, Cu alte cuvinte, 
s-ar cere să știm nu numai 
cum să producem, ci și cum 
să consumăm.. Astăzi, tine
rii și copiii folosesc tehnica 
de consum mult înainte 
de-a cunoaște cerințele teh
nicii de producție moder
ne. Ei cunosc dinainte efec
tele sistemului industrial 
în care trăiesc fără să par
ticipe deocamdată la el, 
ceea ce — oricum — face 
ca starea lor generală de 
spirit, modelarea acesteia, 
să depindă, să fie subordo
nată totuși -— deci în con
cordanță — cu necesitățile 
industriei. Nu este aici — 
se întreabă pe bună drep
tate Pierre Naville — o 
problemă de adaptare și de 
formare la tehnicile de 
consum, problemă care a- 
pare înaintea celei privind 
adaptarea la tehnicile de, 
producție ? Și omîîi de'.! 
știință francez afirmă că, 
între cele două domenii, nu 
există — la pra actuală 
o continuitate pedagogică : 
„Un anumit fel de-a cu
noaște, de-a aprecia, de-a 
folosi mijloacele de con
sum puse în slujba noas
tră de tehnica moder
nă nu pregătesc, sau îl pre

gătesc prost (pe tînăr — 
n.n.) pentru ceea ce va în
semna mai târziu participa
rea la tehnicile de produc
ție". , .

in lumea dominată <je 
producția artizanală, copi
lul aproape că vedeă cum 
se făceau obiectele sub 
ochii lui, fie în propria-i 
familie, fie în vecini; as
tăzi, un băiat de 12 ani so
cotește tranzistorul pe ca
re-1 plimbă pretutindeni 
după el, drept un obiect de 
consum curent ; acest' apa
rat este pus de băiat' în- 
t.r-un anumit, raport cu lu
mea modernă. Dar de unde 
vine aparatul, cum a fost 
el fabricat, la ce anume 
răspunde și corespunde el, 
iată chestiuni pe care tînâ- 
rul le ignorează total. Mai 
tîrziu, același tînăr ajuns 
adult, va fi mereu confrun
tat cu problemele pe care 
le ridică tehnica modernă ; 
și el va descoperi abia a- 
tunci — cu ce teribilă emo
ție ! — că o tehnică foarte 
avansată și foarte modernă 
poate fi rodul unor mijloa
ce și forme de muncă ex
trem de simple, relativ u- 
șor de învățat.

O altă trăsătură a indus
triei moderne : tendința a- 
cesteia de-a pătrunde în 
toate domeniile vieții oa
menilor — în agricultură, 
în transporturi, în comuni
cații, în ocupațiile ce țin 
de servicii și pînă la urmă 
în asistența sanitară, în în
săși viața omului, acapa- 
rînd toate vîrstele — bă- 
trîni, adulți, tineri, copii... 
Toți avem de-a face cu 
tehnica modernă ! Treptat, 
se constituie nu numai 
ceea ce se cheamă un me
diu tehnic, ci mai degrabă 
un univers, căci industria 
modernă creează, pe lingă 
mijloace ' de producție; și 
mijloace de simțire, de 
comportare, de consum, 

■ etc : „Este mai degrabă o 
. sferă totală decît un mediu, 

..pe care-o numesc deschis 
o „a doua natură", o' natură 
care se suprapune celei pe 
care-o denumim, in mod 
tradițional, natură; cu a- 
ceastă natură .trebuie să-n- 
vcțe adolescentul de astăzi 
să se descurce,..altminteri., 
va pierde pasul" (Pierre 
Naville).

FIȘA VII-A:

EXISTĂ Șl 0
PROBLEMĂ A...

zia aparent logică, însă evi
dent pripită : perioada de 
criză trecătoare care des
parte copilăria de vîrsta a- 
dultă nu-i datorată decît 
pubertății. Recunoscînd ro
lul pe care, neîndoielnic, îl 
are maturația instinctului 
sexual și stările de deze
chilibru temporar. provoca
te de acest ultim moment 
al dezvoltării psihice, cît 
și coloratura afectivă ab
solut caracteristică, Jean 
Piaget condamnă totuși „o 
anumită literatură psiho
logică", vinovată de a fi 
descris cu predilecție tul
burări particulare, făcînd 
banale niște fapte binecu
noscute și reale, dar care 
.nu pot epuiza singure, în
nici un caz, analiza adoles
cenței (pentru simplul mo
tiv că au un rol destul de

secundar dacă gîndirea și 
afectivitatea adolescentului 
însuși nu îngăduie ca sem
nificațiile lor să fie exage
rate). încrederea în capaci
tatea tinerilor de a depăși 
perioada de oscilații (provi
zorie și firească oricărei 
treceri de la un stadiu de 
vîrstă la altul) izvorăște din 
realitățile grupei de, vîrstă 
analizate, căci „în ciuda a- 
parențelor, propriile cuce
riri ale adolescenței asigură 
gîndirii (prin operațiile sale 
noi), precum și afectivită
ții (în care este inclus, de 
astă dată, și comportamen
tul social) un echilibru su
perior aceluia pe care-1 a- 
veau în timpul celei de-a 
doua copilării. înzecindu-și 
de fapt puterile (ceea ce 
tulbură deopotrivă gîndi
rea și afectivitatea) ele se 
întăresc însă pînă la urmă".

FIȘA V-A:

CUM SE 
„VÎNEAZÂ' 
VIITORUL

Desen de DORIN DIMI TRIU
— 1IUWMWMBMMWM—MHMBdlWllilB

FIȘA IV-A:

VOR FI TINERII 
DE ASTĂZI 
MUNCITORI 
MODERNI ?

-A
Repet indiscutabil un a- 

deyăr: în condițiile lumii 
prezente, fenomenul „tine
ret" apare mai accentuat 
decît altădată. Progresele 
rapide ale științei, transfor
mările tehnice, schimbă
rile social-economice con
vin de minune dinamismu
lui natural al adolescenți
lor : „Ceea ce s-a înfăptuit 
în acest timp — arată acee-

ași Hotărîre a C.C: al P.C.R. 
— în toate domeniile con
strucției socialiste încorpo
rează organic și hărnicia, 
elanul și inițiativa tinere
tului".

Dezvoltarea cantitativă 
și calitativă a instrucției 
învestește tineretul actual 
cu puteri noi, îi deschide 
perspective nemaiîntîlnite. 
Mai mult sau mai ■ puțin

Micul anuar statistic pe 
anul 1967 arată că numai 
în anul școlar 1966/67 au 
funcționat la noi 422 școli 
profesionale, avînd înscriși 
205 197 elevi (față de 39 250 
elevi în anul școlar 1938/39; 
de peste 5 ori mai mult) — 
ca să nu mai vorbim des
pre toate celelalte tipuri de 
învățămînt: de cultură ge
nerală — 3 327 856 elevi, de 
artă — 20 634, licee de spe
cialitate — 71 286 elevi, teh
nic — 46 797, tehnic de con- 
tramaiștrii — 14 506 elevi 
etc. Problema care se pune 
este dacă proporțiile res
pective dintre tipurile de 
învățămînt citate și numă
rul elevilor înscriși sînt 
perfect justificate din punc
tul de vedere al necesități
lor viitoare, nu doar al ce
lor prezente (comparîn- 
du-se cifra din dreptul ca
tegoriei „licee de speciali
tate" cu cifra din dreptul 
categoriei „învățămînt pro
fesional" și „tehnic", „teh
nic de contramaiștrii" etc, 
este oare cazul să ne în
trebăm dacă pregătim cum
va prea puține ca
dre de strictă specialita
te, viitori cercetători de 
prestigiu, cu înaltă califi
care teoretică ?) O întreba
re care cere un răspuns a- 
profundat, cuprinzător. Sau

o altă întrebare care meri
tă, de asemenea, un răspuns 
fundamentat pe un studiu 
cît mai atent: realmente 
proporția elevilor înscriși 
(vezi Micul anuar statistic) 
în ramura mine și petrol 
(10 833) față de cei înscriși 
în ramura energiei electri
ce și electrotehnice (6 719) 
este conformă cu perspec
tivele exacte din domeniile 
respective de activitate u- 
mană (îmi permit să cred 
că nu este necesară doar 
compararea cifrelor planu
lui de perspectivă', ci și — 
prin consultarea oamenilor 
de înaltă specialitate — prin 
prevederea cursului pe care 
fiecare domeniu de activi
tate umană îl va lua în 
deceniile următoare ; este, 
dacă vreți, ceva asemănă
tor cu felul în care trage 
vînătorul: el nu se mulțu
mește să tragă direct în 
țintă, • căci pînă parcurge 
cartușul drumul de la ar
mă la vînat, vînatul s-a 
deplasat din punctul vizat; 
tocmai de aceea, vînătorul 
bun știe să tragă puțin îna
inte, într-un punct situat, 
în; clipa aceea, aparent de
sigur, în gol; dar în „go
lul" acela intră, odată cu 
cartușul,, vînatul).

în excelentul studiu pe 
care Maria Popescu îl sem
nează în volumul recent a- 
părut „Sociologia muncii.: 
INTEGRAREA SOCIALA" 
(Ed. Politică, 1967), intitu
lat „Randamentul muncii 
ca expresie a integrării 
profesionale" (Factorii u- 
mani ai randamentului), la 
capitolul privind rolul vîr
stei, al experienței și al cu
noștințelor în randamentul 
muncii, se arată că la Uzina 
„Tractorul", de pildă, unde 
cinci la sută din numărul 
muncitorilor au sub 19 ani, 
nici unul din acești proas
peți adulți nu se înscrie — 
în anul cercetării —- pe ta
belul fruntașilor, cu toate 
că, în fond, ca număr, ti
neri sub 19 ani sînt de 23 
de ori mai mulți decît mun
citorii fruntași pe care-i 
are Uzina „Tractorul". De 
ce asta ? Slabă calificare ? 
Greu de crezut, pe un eșan
tion atît de cuprinzător. Și 
atenție ! e vorba de perioa: 
da de vîrstă a maximului 
dinamism, a pasiunilor și 
devotamentului exploziv, 
specific doar tinereții. Sin- 
tetizîndu-și rezultatele, cer
cetătoarea precizează că, în 
general, procentul frunta
șilor în primele grupe de 
vîrstă este mai mic decît 
cel al muncitorilor : „Deci, 
în cadrul grupei muncitori
lor foarte tiheri sînt măi 
puțini fruntași sau, altfel 
spus, vîrstă pînă la 29 de 
ani ne apare ca. mai puțin 
favorabilă desfășurării li
nei activități constant su
perioară realizărilor me
dii"... Desigur, experien
ța reprezintă un factor ho- 
tărîtor al rezultatelor do- 
bîndite în muncă, însă par
ticiparea afectivă, pasiunea 
și tenacitatea, energia pro
prie vîrstei etc. să n-aibă 
decît un rol minor în în
treaga evoluție a tînărului 
abia intrat în contact cu 
munca propriu-zisă ? (cer
cetătoarea însăși propune 
ca problemele ridicate să 
constituie puncte ale unor 
investigații ulterioare, mai

ales ale celor întreprinse 
în domeniul psihologiei 
muncii)

In același studiu, pe te
meiul datelor culese și sis
tematizate, se trage cpnclu- 
zia că , și „condiția fizică' 
are o anumită influență a- 
supra randamentului mun
cii la orice nivel de tehni
citate, inclusiv în . cadrul 
producției automatizate" și, 
logic, urmează nedume
rirea : „...dacă se pre
supune că vîrsta expri
mă numai condiția fizică a 
muncitorului, atunci nu se 
poate răspunde la întreba
rea firească de ce grupa de 
vîrstă de 25—29 de ani (și 
cele anterioare, după opi
nia noastră — n.n.),. vîrsta 
deplinei tinereți, este, în 
general, mai puțin favora
bilă obținerii unor rezultate 
remarcabile decît vîrsta ex
primată de grupa imediat 
următoare" ‘ (se precizează 
că vîrsta exprimă, pe lingă- 
gradul de dezvoltare fizică 
a omului, și experiența sa 
de muncă și de viață).' Dar, 
pînă la urmă, realitatea in
vestigată demonstrează . că 

■ vîrsta, considerată doar ’ ca 
o expresie a condiției fizi
ce. are o contribuție relativ 
mică în stabilirea randa
mentului individual.

★

Există și o problemă a 
relației automatizare-mun- 
citor, există și o pro
blemă... Dar cîte pro
bleme care cer o multilate
rală cercetare nu există ? 
Pașii, făcuți pînă acum de 
specialiști sînt mai . mult 
decît promițători, sînt reali
zări admirabile care tre
buie însă confruntate ,— în 
acel binevenit Centru pe 
cale de formare, coordona
te, concluziile trase consti
tuind jaloane de imens in
teres pentru teoretician și 
practician totodată.



Înainte de apariția ți răs- 
plndirea gazetelor, difuzarea 
și comentarea știrilor despre 
evenimentele locale mai deo
sebite, ca și manifestarea opi
niei publice — prin elogiul 
și mai ales prin critica indi
vizilor care întăreau prin 
comportarea lor normele vie
ții colective sau se abăteau de 
la ele — și-a căutat și și-a 
găsit întotdeauna forme adec
vate și eficiente.

Forma cea mai răspîndită, 
necodificată artistic, era gura 
satului, pe care loan Slavici 
a evocat-o magistral în nu
vela cu același titlu — Gura 
satului. In afară de aceasta, 
opinia publică și-a găsit și 
forme sărbătorești, devenite 
tradiționale prin practicarea 
lor numai în anumite împre
jurări, la anumite date în 
cursul anului și in anumite 
forme mai mult sau mai pu
țin artistice A devenit prin 
urmare obicei, integrîndu-se 
astfel în viața folclorică, în 
cultura populară.

în plin secol 19, în epoca 
în care la București și Iași 
artiști de talent, puneau ba
zele culturii muzicale mo
derne românești, în paginile 
„Naționalului" apar cronicile, 
analizele, studiile muzicale ale 
lui Nicolae Filimon, care aveau 
să aducă autorului „Ciocoilor 
vechi și noi“ titlul cu totul 
deosebit acordat de G. Brea
zul în 1941 în „Patrium Car
men" de „cel dinții și cel mai 
mare critic muzical român ■

Cîntăreț la Biserica Enii, 
corist în trupa Henriestei 
Karl, 12 ani flautist în or
chestra teatrului italian, elev 
și colaborator al dirijorului 
Ludwig Wiest, îndrăgostit de 
comorile folclorului muzical, 
Nicolae Filimon a fost ani în 
șir animat de o înflăcărată 
pasiune pentru arta sunetelor, 
a acordat, în multilaterala sa 
activitate un loc deosebit mu
zicii.

„Pentru Filimon —- scria un 
ziai craiovean în 1884 — mu
zica a fost cel dintîi subiect 
de știință și preocupare... 
Teatrul era altarul unde se 
închina și adevărații artiști 
erau sfinții pe care îi adora".

Studiile de sinteză cu ca
racter monografic asupra lui 
Verdi, Bellini, Donizetti, Pa-

PRIMUL
CRITIC

ganinl, studiul asupra 
riei teatrului liric (publicate 
în 1858) cronicile, notele de 
călătorie, demonstrează nu 
numai o profundă informație 
muzicală „la zi“ (în biblio
teca sa se găseau alături de 
„Tratatul de armonie" al lui 
Reicha, zeci de studii muzi- 
cografice ale lui Fetiș, Marti
ni, Scudo), ci și o remarcabi
lă capacitate de analiză mu
zicală.

S-ar mai putea scrie desi
gur multe rînduri despre ca
racterul științific, militant al 
cronicilor lui Filimon, despre 
terminologia muzicală româ
nească creată la el, despre 
modelul, structura analizelor 
sale, despre originalitatea ju
decăților sale de valoare. 
Ne-am mărgini în acest suc
cint spațiu a sublinia doar 
două laturi : eduoativitatea 
cronicilor sale, și lupta sa 
pentru impunerea valorilor na
ționale.

în fiecare rînd scris, Fili
mon își propune permanent 
o operă de instrucție, de edu
cație a publicului. Pentru 
Filimon „spectacolul muzical 
este un instrument de instruc
țiune a poporului", capabil 
să contribuie la „cultivarea 
facultății lui muzicale, la dez
voltarea și rafinarea gustului 
său".

Pornind de la acest obiec
tiv educativ, Filimon face în 
cronicile sale investigații is
torice, analizează izvoarele 
piesei, dă largi indicații asu
pra fiecărui termen tehnic.

Animat de un adînc pa
triotism el susține mereu 
„ideea formării unui reperto
riu național". Fiecare lu
crare românească este adînc 
dezbătută, criticul fiind mereu 
preocupat de realizarea unei 
„muzici dramatice române" 
la nivelul creației europene.

Nicolae Filimon — scria 
V. Cosma în ampla sa carte 
recent închinată cnticului și 
folcloristului Filimon — a 
fost un fondator de necon
testat, un autentic ctitor al 
criticii noastre muzicale, o 
personalitate de certă valoare 
națională.

N. Filimon a ridicat din- 
tr-o dată critica muzicală ro
mânească la nivelul celei 
Universale.

IOSIF SAVA

HAULITUL
PESTE SAT

Cea mai răspîndită formă 
folclorică de narare a eveni
mentelor și de luare de atitu
dine față de ele și de eroii 
lor a fost și încă a rămas 
cîntecul, cu deosebire cel 
epic. Baladele (cîntecele bă- 
trînești) au fost astfel în tre
cut nu numai prilejuri de 
desfătare artistică, de petre
ceri sărbătorești, ci și forme 
de presă orală.

Un obicei legat de anumite 
zile ale anului, prin care opi
nia publică se manifestă în 
forme sărbătorești și rudimen-

FIȘE ALE UNU
asut mt

> re-
savant de talie

ani a activat în

S-au împlinit recent 60 de 
ani de la moartea prematură 
a lui Nicolae Vaschide. Nici 
nu împlinise 33 de ani, dar 
era larg cunoscut în lumea 
științifică de pe la începutul 
secolului nostru. Un biograf 
al său consemna : „prin ge
niul și opera sa a făcut cin
ste României și Franței".

A. Binet a rămas în istoria 
științei îndeosebi prin ela
borarea metodelor de măsu
rare a inteligentei. Testele 
lui au fost însă uneori criti
cate ca nefiind sigure. A- 
tunci cînd însă, vizitînd U- 
niversitatea din București, la 
invitația lui Titu Maiorescu, 
Binet a remarcat un tînăr 
care, la susținerea examene
lor de licență în litere, de
monstra o inteligență excep
țională, nu a greșit, a pus 
un diagnostic sigur. Invitat 
la Paris, tînărul, născut la 
Buzău în 1874, a studiat me
dicina, angajîndu-se în cer
cetări de fiziologie și psiho
logie, care l-au impus 
pede ca 
mondială.

Abia 12 
cercetare, dar a publicat — 
după aprecierile lui T. Her- 
seni — 170 lucrări științifi
ce, printre care 12 cărți. 
Vaschide aducea o contribu
ție de seamă la elaborarea 
metodelor de cercetare și 
diagnostic ale psihologiei. A 
relevat raportul dintre pre
siunea sanguină și activitatea 
psihică. îl interesau proble
mele efortului intelectual și 
a făcut, împreună cu Binet, 
o serie de investigații în 
școli. Se străduiește să fo
losească indicatorii obiectivi, 
măsoară timpul de reacții, 
recurge la aparate de labo
rator și construiește el în
suși unele instalații. Studiind 
atenția, o pune în legătură 
cu motricitatea și-i dezvălu
ie natura centrală, cerebrală. 
Elaborează, cu acest prilej, 
un test de baraj ce-i poartă 
numele și care este în cir
culație și astăzi. împreună 
cu Toulouse și Pieron pu
blică în 1904 „Tecnica psi
hologiei experimentale", una 
din primele monografii con
sacrate metodelor științifice 
ale psihologiei. Vaschide a- 
vea o orientare materialistă 
netă. Se străduia să găsească 
substratul fiziologic al pro
ceselor psihice. A conlucrat 
și cu celebrul neurofiziolog 
Ch. Richet. Unele din lu
crările sale privesc siste
mul nervos dar altele se o- 
cupă de influenta socialului 
asupra psihicului. A publicat 
și o Psihologie socială. Se 
încumeta în cercetarea unor 
fenomene critice în speranța 
găsirii unor raporturi noi. 
Astfel a cercetat minuțios 
fenomenul morții, cu impli
cațiile Iui psihologice, s-a 
ocupat de halucinații, tele
patie, deliruri etc. Ajunsese 
director adjunct al laborato
rului de psihiatrie patologi
că. Era un prestigios psihia
tru. A rămas însă mereu pre
ocupat de psihofiziologie. 
Studiul somnului și viselor a 
fost pentru el o preocupare 
continuă. Cartea pe această 
temă, publicată postum, ne 
relevă un cercetător riguros, 
preocupat de înregistrarea 
precisă a faptelor, dar și un 
gînditor fecund.

în opera sa, Vaschide mi- dat viață. Sta-

PETRU COMARNESCUMIHALCEABANUL fost o formă a 
fidelității și a

Cel care, cu spadă ageră, 
a unit întâia oară țările ro
mâne, a avut mai multe aju
toare diplomatice, care au 
mers în solii grele, în vremuri 
vrăjmașe : frații Buzești, Teo- 
dosie Rudeanu, Stoichița din 
Strîmba, Petru Grigorovici 
Armeanul, Gheorghe Raț, Ba
nul Mihalcea. E adevărat că 
cei mai mulți dintre aceștia 
s-au priceput mai degrabă la 
cîrmuirea oștilor și la lupta 
cu spada pe cîmpul de bătaie, 
decît la descîlcierea intrigilor 
diplomației feudale. Poate afa
ră de Stroe Buzescu, mai a- 
proape și mai de credință în 
arme și în solii diplomatice, a 
rămas Banul Mihalcea. El a 
înțeles țelul cel mare al luptei 
Viteazului: eliberarea țărilor 
române de zab stăpînirea oto
mană. A âftșeles că victoria 

tar-artistice era strigarea sau 
hăulitul peste sat. Era o for
mă de divertisment, dintre 
acelea care constituiau com
plexul de obiceiuri al carna
valului, adică al petreceri- 

' lor și ceremonialurilor sfîrși- 
tului anului vechi și începutul 
anului nou. Atestări sigure 
ale acestui obicei le avem 
pentru Muntenia și Transil
vania, dar e posibil ca el să 
fi fost mult mai răspîndit. 
Esența lui consta în dezvălui
rea publică — cu un anumit 
ceremonial și cu anumite 

lita împotriva misticismului, 
a superstițiilor. Contempo
ranii săi îl considerau ateu. 
Aceasta și pentru că a pu
blicat în limba română o 
serie de lucrări, scrise spe
cial pentru a face drum psi
hologiei materialiste în Ro
mânia. în studiul organelor 
de simț, îndeosebi prin ci
clul de cercetări despre gust, 
Vaschide a găsit argumente 
majore pentru o psihologie 
materialistă. Dar cel mai in
teresant și concludent capi
tol al operei sale este mo
nografia „Psihologia mîinii".

O pneumonie l-a răpus 
tînăr. Ca savant dotat cu 
geniu, îl menționează istoria 
științelor. Cei ce au lucrat 
cu el relevă însă și faptul că 
era deja un maestru, un în
drumător în ale științei. Vor
bind mai de muit cu mari 
profesori de Ia Sorbona, am 
avut satisfacția să aflu că ei 
datorează cîte ceva lui Vas
chide.

Figură de vizionar, de e- 
rou al științei, Nicolae Vas
chide ne-a lăsat o moștenire 
de idei ce merită să fie larg 
cunoscută, reprezintă 
del și un îndemn 
viu pentru cei ce se 
pe cărările abrupte 
tortocheate ale creației 
ințifice.

Conf. univ. dr.
PAUL POPESCU 

NEVEANU

un mo- 
mereu 
avîntă 

și în
și

z

La Humor, bogatele ansam
bluri picturale au multe ele
mente comune cu cele ale 
Voronețului.

în naos se constată și mai 
mult tendința spre narativ, 
spre atitudini vii. Numărul 
registrelor este restrîns, ca 
și la Voroneț.

Deosebit de măiestrit pic
tată este cupola pronaosului, 
care împreună cu cea a Mol- 
doviței constituie două culmi 
ale creativității zugravilor 
moldoveni. La Humor, supra
fața sferică a bolții, mai sim
plu cohstruită decît la Mol- 
dovița, a fost folosită cu o 
neîntrecută pricepere. între 
arhitectură și pictură avem 
aici o deplină corespondență, 
deci o strălucită pildă de 
artă monumentală.

Puternica impresie stîrnită 
de bolta de la Probota, sau 
de cea de la Voroneț, este 
întrecută la Humor și numai 
bolta Moldovlței îi poate sta 
alături.

Contemplarea acestor com
poziții ale calotelor de Ia 
Humor și Moldovița a stîrnit 
admirația multor vizitatori, 
iar Paul Henry mărturisește 
că în toată arta creștină 
există puține monumente 
care „prin justețea trăsături
lor și vigoarea atitudinilor, 
și, înainte de toate, prin fo
losirea registrelor și prin 
simetria ansamblului, să poa
tă oferi ceva mai satisfăcă
tor pentru cel mai exigent 
ochi."

armelor nu-i deplină 
strategia nu-i sprijinită de o 
diplomație iscusită, mlădioasă, 
isteață, întemeiată pe prin
cipiul nobil al lealității, al 
dreptății imanente. Mihalcea 
a săvîrșit și fapte de arme 
vrednice de amintire — arde
rea Silistrei în iarna lui 1595. 
A fost trimis sol la Praga, 
în august același an ; dai 
Sigismund Bathory, foarte ze
los să împiedice o legătură 
directă între Mihai și Rudolf 
nu i-a îngăduit să treacă prin 
Transilvania. Mai pe urmă 
a izbutit totuși, să trateze di
rect cu arhiducele Maximilian, 
fratele lui Rudolf, obținînd 
ajutoare importante. Dar Ba
nul Mihalcea și-a dovedit ta
lentul diplomatic mai ales în 
solia din iarna anului 1599— 
1600, cînd a mers la Viena 
și la Praga să trateze cu 

formule tradiționale — a ști
rilor și judecăților morale des
pre anumite persoane din lo
calitatea unde se practica o- 
biceiul. Factorul de acțiune 
era îndeosebi tineretul, deoa
rece el e animatorul petrece
rilor și în același timp la vârs
ta cînd omul e setos de ab
solut, adică de perfecțiune.

îndată după lăsatul de sec 
în Muntenia, sau puțin mai 
tîrziu în Transilvania, Și anu
me în ajun de joi mari, flăcăii 
se adunau noaptea pe două 
înălțimi din apropierea satu
lui. Ei legau șomoioage de 
paie în vîrful cîte unui băț 
și le aprindeau, mișcîndu-le 
ca să formeze jocuri de lu
mină. Dacă era posibil, se în
fășură o roată scoasa din uz 
cu paie, i se dădea foc și era 
lăsată să se rostogolească la 
vale. Sub această iluminație 
care atrăgea atenția celor din 
localitate, începea strigarea. 
Urma sub formă de dialog 
comentarea diferitelor com
portări ale localnicilor: cuta
re își lasă vitele neadăpate,
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VECHI 
MĂRTURII

Dezvoltarea agriculturii în 
ra noastră înaintea și 

ăuvă întemeierea principa
telor este puțin cunoscută 
dată fiind lipsa unor docu
mente scrise din această, pe
rioadă. Scrierile unor străini 
ce au străbătut aceste me
leaguri în secolele 15—17 a- 
rată că unele din ramurile 
ei atinseseră un înalt grad 
de înflorire.

După Walerand de Wavrin 
(1445), Constantin Mihailo- 
vici (J4o2), care au cunoscut

Pictura exterioară a Hu
morului cuprinde cîteva mari 
compoziții și chipuri, deose
bit de izbutite artisticește, 
în pridvorul deschis, ușa ce

MĂNĂSTIREA

HUMOR
dă în pronaos are în lunetă 
o imagine a Măriei cu prun
cul, cu totul neobișnuită și 
de o mare frumusețe.

în pridvorul deschis, Jude
cata de apoi, cu unele regis- 

împăratul problema stăpînirii 
Transilvaniei cucerită după 
Șelimbăr și a campaniei creș
tine antiotomane.

împăratul Rudolf nu era 
la Viena, ci la Praga. Se 
preocupa mai mult de astro
logie și de alchimie, lăsînd po
litica și armele în seama in
trigantelor și a călugărilor ie
zuiți. Avea o curte strălu
cită, plină de artiști; de al
chimiști și de astrologi, de 
consilieri’și specialiști în toate 
domeniile ; dar această curte 
funcționa cu totul și ou totul 
greoi, suspicios, nesincer. Ca 
să se ia o hotărîre trebuia 
ținut seama nu numai de zeci 
și zeci de interese și de mes
chine intrigi omenești, ci și 
de mersul astrelor cerești, al 
căror mers îl dibuiau nu nu
mai astronomi ca Tycho Bra- 

cutare fată umblă cu că
mășile nespălate, cutare e 
bețiv, cutare fată nu știe 
să țeasă, cutare se ține cu ne
vasta eutăruia etc. Dialogul 
acesta e plin de caracterizări 
necruțătoare sau de imagini 
gingașe, după subiect, în va
riații aproape infinite, care 
pun și aici în lumină puterea 
nesecată a fanteziei poetice a 
poporului. Prezența focului în 
acest ceremonial nu are nu
mai un rol sărbătoresc și dis
tractiv, ci este totodată și o 
supraviețuire a credinței în 
puterea purificatoare și rodi
toare a flăcărilor, simbol al 
căldurii binefăcătoare a soa
relui și al forței devastatoare 
a trăsnetului.

Obiceiul nu era practicat 
numai la sate, ci și în orașe. 
Cezar Boliac — in notele sale 
de călătorie arheologică din 
anul 1845, îl descrie pe larg, 
așa cum îl văzuse în Cîmpu- 
lung-Muscel. Cu vremea, obi
ceiul s-a stins aproape cu de
săvârșire.

OVIDIU PAPADIMA

Țara Românească, trebuie a- 
venețian al 
Mare, Matei 
la-care -a ri- 
Sltocmif la 7 
Vorbind des- 

că

mintit medicul 
lui $tefan cel 
de Muranor de 
mas un rapgrt 
decembrie 1502. 
pre Moldova el afirma 
este „roditoare și foarte plă
cută și bine așezată, bogată 
in animale și in toate roa
dele". El ne mai informează 
că griul se semăna în apri- 
lie-mai și se recolta in au- 
gust-septembrie (afirmație 
întărită 60 de ani mai tîrziu

tre foarte bine păstrate. Con
cepția și viziunea artistică 
sînt asemănătoare cu cele 
de la Voroneț. Albastrul pre
domină și aici, dar mai si- 
niliu. Verdele este mai res- 
trîns folosit.

Cel mai interesant este pe
retele de sud, bine păstrat, 
cu excepția registrului de 

jos, umed și decolorat. Aici, 
dedesubtul ocnițelor cu în
geri. sînt scenele Imnului 
acatist, sub care vedem ase
diul Constantinopolului, com
poziție legată, ca sens, de 
imn, dar căpătînd în vremea 

he
au

ci mai ales șarlatani cum 
fost atîți, plătiți de oa

meni perfizi printre care se 
număra și aventurierul sec și 
odios — Basta. Mihalcea a 
pătruns greu, foarte greu la 
împărat. Cerea un lucru sim
plu și drept : Mihai Vodă 
să fie recunoscut guvernator 
al Transilvaniei, cu titlul de 
principe sau chiar rege vasal 
împăratului. Deși eliberase 
Transilvania cu sabia, Mihai 
ținuse seama că Rudolf se 
călăuzea ca toți habsburgii, 
după deviza AEIOU (Austrial 
est imperare orbi univers) și 
i-a propus vasalitatea. Dar 
erau destui care ar fi vrut 
pentru dînșii stăpînirea Tran
silvaniei. Erau destui care-1 
susțineau pe Basta. Și de aici 
intrigile și denigrările fără 
sfârșit și fără nici un scrupul.

PRIMELE BiCȚimRE ENCI
ClIP1DICE HOMĂNFSTI
Ideea unui dicționar enci

clopedic românesc constituie 
o veche preocupare a cărtu
rarilor fi pedagogilor noștri.

ENCICLOPEDIC
de Graziani), că vinurile 
erau tot atît de bune ca cele 
din Italia, că pășunile sînt 
„perfecte" și că ar putea să 
hrănească peste o sută de 
mii de cai. Această ultimă 
apreciere este susținută de o 
veche zicală turcească : „Un 
tinir persan și un cal mol
dovenesc sînt mai de laudă 
decît oricare alții".

în secolul al 16-lea un sas 
numit Reicherstorfer a scris 
„Chorographia Moldaviae", 
un fel de mic tratat geogra
fic, în care face și unele a- 
precieri asupra bogățiilor 
Moldovei. Astfel el scrie : 
„în această țară nu se află a 
lipsi ceva ce ar putea fi de 
folos oamenilor" și că Mol
dova este „foarte îmbelșu
gată în ogoare, vii, turme, în 
heleșteie".

Un italian, Graziani, vor
bind tot despre Moldova 
arată că este o țară „foarte 
bogată în ogoare și oameni". 
Despre vite, Graziani spune 
că sînt „necrezut de multe"

lui Rareș o deosebită semni
ficație politică.

La Humor. Imnul acatist 
are o deosebită amploare, 
ocupînd trei registre pe pe
retele de sud, în jurul fru
moasei ferestre gotice. Pei
sajul este încîntător.

Cea mai impunătoare ima
gine este lingă fereastră și 
aceasta stîrnește. de obicei, 
admirația privitorilor. Ima
ginea, înscrisă în partea de 
sus, într-un semicerc, are 
două registre și este singura 
cu caracter monumental din 
aceste imagini ale Imnului, 
care împart pereții în ilus
trații prea multe și prea mă
runte. Cei de la Humor o 
numesc Soborul Fecioarei și 
este o scenă de glorificare.

Totul este lucrat aici cu o 
mare știință a compoziției. 
Legătura între personaje, 
mișcarea și privirile lor au 
viață, peisajul este construit 
cu precizie, veșmintele sînt 
împodobite cu broderii și 
nestemate, îngerii din jurul 
Fecioarei sînt mai concret 
făcuți, iar coloritul poten
țează strălucirea acestei glo
rificări. Uimit de această is
cusită compoziție, Wladislav 
Podlacha se gîndește la in
fluența picturii venețiene. 
Compoziția cu Asediul Con
stantinopolului este similară 
la Humor și Moldovița, aici 
fiind mai bine păstrată.

împreună cu Voronețul 
rareșian, Humorul, Moldo- 
vița, Arbore și Sucevița fac 
gloria artei din secolul al 
16-lea.

De aici acele tergiversări e- 
nervante...

Credincios domnului său și 
cutezanței lui politice, Mihal- 
cea a urmărit, cu perseve
rență, să dobindească de la 
împărat recunoașterea stăpî- 
nirii depline, militare și judi
ciare a lui Mihai Vodă asupra 
Transilvaniei întregi. Pentru 
asta stăruia să rămînă în Pra- 
ga așteptând ca în capul îm
păratului să se facă lumină 
adevărată.

Cînd se întoarce la Alba Iu- 
lia aduce bună recoltă de vești 
întăritoare, pline de încrede
re în ziua de mîine a libertă
ții. Cînd Mihai pleacă, în 
goană, să alipească și Moldo
va — îl lasă pe banul Mihal 
cea locțiitor la domnia Tran
silvaniei.

Pentru un asemenea scop 
s-a constituit la Iași în 1839, 
sub conducerea lui Gheorghe 
Asachi, „o soțietate literară"

și că se exportă boi în Unga
ria, Rusia, Polonia, Germa
nia, chiar in Italia și „mai 
ales în Veneția".

în 1620 se publică la Paris 
o broșură editată de Baret 
și care cuprinde însemnările 
unui călător loren 
de Joppecourt in care, 
tre altele, se apreciază 
ția Moldovei în grîu, 
ovăz, mei și fîn.

în anii 1635—1636 a 
torit prin Țara Românească 
și Moldova italianul M. Bal
dini. El apreciară

Charles 
prin- 
bogă- 

orz,

căli-

ÎL If MINIS MUL
Iluminismul românesc 

își are originea și punctul 
său de pornire în cunos
cuta „Scoală ardeleană" 
asupra căreia vom reveni 
pe larg într-ur viitor ar
ticol. O amplă desfășurare 
cunoaște iluminismul din 
Țara Românescă — susți
nut de frații Golescu, de 
naturaliști ca I. Boroș, 
N. Kretzulescu, de boierii 
patrioți Văcărești, D. Fi- 
lipescu și alții. Figura cen
trală, preocupată de cul
tivarea marilor idei națio
nale și sociale este aceea a 
lui Gheorghe Lazăr (1779— 
1823). Venit în Țara Româ
nească din plaiul îndurera
tului Ardeal, acest dascăl 
și „profet alungat din ce- 
tate‘‘ n-a rivnit decît la o 
restaurare a conștiinței na
ționale, la dezvăluirea ma
rilor virtuți pe care acest 
popor le poartă în el, chiar 
atunci cînd imperii și dom
nii din afară cred că-l stă- 
pînesc. Dascălul Gh. Lazăr 
de la liceul „Sf. Sava" din 
București este convins că 
numai pornind de la un in- 
vățămînt național, de la 
limba acestui pămînt, de la 
cunoașterea culturii lui ora
le și scrise — se va putea 
ajunge la pregătirea unită
ții de neam. Laicizarea cul
turii, instruirea generației 
tinere, readucîndu-i îna
inte trecutul și îndrep- 
tind-o spre viitor, forma
rea unor buni cunoscători 
în toate disciplinele exis
tente, deșteptarea gustu
lui pentru frumusețea gra
iului românesc, pentru bo
găția de sensuri pe care le 
cuprinde — iată numai cî
teva din ideile cărora Gh.
Lazăr le-a

Aceasta a 
recunoașterii ...........  _
loialității bătrînului sol, do
vedit mai bun diplomat decît 
se aștepta oricine. Cînd 
Mihai a căzut, Mihalcea 
i-a urmat, întrutotul soar
ta. în acea zi de 9 au
gust 1601, oamenii lui Basta 
l-au prins și pe Banul Mihal
cea la o moară de lîngă Turda, 
l-au dus la Alba Iulia, l-au su
pus la cazne și schingiuiri, 
l-au ucis și l-au aruncat „îil- 
tr-o groapă cu pietre, de unde 
l-au scos câinii și l-au mîncat".

Această neomenească bat
jocură stă în fața istoriei ca 
o dovadă supremă că bătri- 
nul Ban Mihalcea a lucrat 
bine pentru Mihai-Vodă și 
pentru politica lui, mirifică 
și incredibilă în acele vremuri, 
de unire a românilor și de 
luptă împotriva cotropirii stră
ine.

DUMITRU ALMAȘ 

alcStuită din profesorii Gh. 
Asachi, I. Albineț, Samuil Bo
tezat, Petre Cimpeanu, I. 
Costinescu, G. Săulescu și T. 
Stamati. La 9 mai 1840, 
Asachi publica in ziarul Al
bina textul unui prospect de 
Leksicon de conversație, a- 
nunțînd că acesta va avea 
patru volume cuprinzînd atît 
cuvintele vechi cît și neolo
gismele introduse în limba 
română, precum și „cunoș
tințe spețiale despre cele ce 
interesează întreaga Româ
nie". Prima broșură din acea
stă lucrare a apărut la Iași în 
1842 cuprinzînd expresii și 
termeni enciclopedici din 
grupa literei A (pînă la cu- 
vlntul Alexandru).

Un dicționar asemănător se 
elabora in același timp la 
Arad, sub numele de Lesicon 
de conversație ștoricesc reli- 
gionariu. Autorul lui era pro
fesorul de la preparandie 
Alexandru Gavra (1797—1884) 
In redactarea lexiconului 
său, Cavra s-a folosit de 
lucrările similare ale lui 
Broughton, Samuel Mind- 
szenti și ale altora. Deși re- 
strînsă la un singur domeniu, 
lucrarea lui Gavra e intere
santă prin metoda științifică 
aplicată și prin bibliografia 
indicată la sfîrșitul fiecărui 
termen.

înt’iul volum din lexiconul 
enciclopedic- al Iul Gavra, cu
prinzînd literele A și B, s-a 
tipărit la Buda în anul 1847.

Ambele încercări sînt ca
racteristice pentru preocupă
rile enciclopedice ale intelec
tualității române în prima 
jumătate a secolului trecut.

Dr. VASILE NETEA

deosebit rodnicia solurilor a- 
cestor țimlturi scriind: 
„Odată te ară, chiar și în 
țelina eu buruieni. Numai să 
tai pământul cu plugul și dă 
grîu sau orice altă sămînță 
din belșug la seceriș". El a- 
mintește și de bogăția pro
duselor legumicole, viticole, 
apicole și zootehnice din a-p 
ceste principate.

C. CHIRILĂ 
șef lucrări, 

Institutul agronomic 
București

tornicind învățămintul in 
limba românescă sub bol
țile de la „Sf. Sava", Gh. 
Lazăr a fost; in același tim^ 
un participant activ la răsT* 
coala lui Tudor VladimU.. 
rescu. A pregătit in acest 
scop planuri de acțiune, a 
instruit și îndrumat mult 
timp pe cei din jur, pre
zent pretutindeni unde se 
anunța lupta pentru o con
știință națională.

Un spirit tot atît de mare 
și de cuprinzător, pe linia 
iluminismului in Moldova 
este Gheorghe Asachi 
(1788—1869) alături de 
I. Cihac, I. Tăutu, E. Radu 
și alții. Pentru cărturarul 
moldovean progresul și 
civilizația erau realizabile 
numai pornind de la lumi
narea națiunii. De aceea, 
spune atît de sugestiv Asa
chi că este nevoie întîi și 
întîi de „luminarea, dezvol
tarea și emanciparea po
porului român". Pentru a- 
ceasta, Asachi a fost un ade
vărat organizator in cele 
mai diferite domenii ale 
vieții sociale. De numele 
lui se leagă presa româ
nească, teatrul și învăță
mântul, școlile de inginerie 
și de pictură, societățile 
științifice și filarmonice 
etc. în ziarul său „Albina 
românească" (1829) Asa
chi face o adincă analiză 
a tot ce are mai distinct și 
mai valoros poporul nos
tru — de la credințe și mo
ravuri pînă la știință și 
artă. Pentru ca aceste va
lori ale spiritului să fie cu

noscute, Asachi subliniază 
că e nevoie de formarea 
unor oameni cu simțul 
aproape de tot ce este na
țional, de tipărirea unor 
scrieri in care să se oglin
dească acel popor ano
nim, asuprit, care este ță
rănimea. Prin cunoașterea 
de sine, poporul va ajunge 
la marile aspirații de li
bertate ale umanității în
săși. Ca un adevărat uma
nist, trăind și simțind 
toate suferințele poporului 
său, Gh. Asachi le culege 
pe acestea în scrierile sale, 
pentru ca ele să-și facă loc 
în istoria neamului care va 
ajunge intr-o zi la împli
nirea idealurilor de unitate 
și libertate.

VASILE VETIȘANU 
de la Institutul de filozofie 

al Academiei
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DEZBATERI PE MARGINEA
MĂSURILOR PRIVIND:

munca 
educativă 
in rindul 
tineretului

La cele treisprezece ferme de producție ce alcătuiesc în
treprinderea agricolă de stat Segarcea activitatea în cimp 
a mecanizatorilor și specialiștilor agronomi este acum re
dusă considerabil. Se lucrează, în schimb, în ateliere și 
remize, in magazii și zootehnie, se face analiza rezultate
lor anului încheiat, dar mai ales se perfecționează condi
țiile de realizare a obiectivelor ce urmează a fi îndeplinite 
in noul an. Faptul că în 1967 — primul an în care acti
vitatea s-a desfășurat in condiții noi de organizare — 
bilanțul încheiat întrece cu mult prevederile inițiale — 
producția marfă a fost depășită cu circa 4 000 tone produse 
cerealiere și tehnice, iar beneficiul realizat a fost superior 
celui planificat cu peste 3 500 000 lei — determină o aten
tă analiză a condițiilor și posibilităților existente pentru 
creșterea eficienței economice a muncii și a fondurilor in
vestite, pentru ridicarea gradului de rentabilitate a fiecă
rei culturi sau specii de animale în parte.

Pe fondul acestor preocupări cotidiene am pus tinerilor 
de aici, specialiștilor și unor activiști U.T.C. întrebarea : 
ce forme și metode trebuie să cuprindă activitatea organi
zației U.T.C. pentru ca în preocuparea de formare și edu
care a tineretului, în acțiunea de mobilizare a acestuia la 
îndeplinirea sarcinilor de plan și de creștere a aportului 
său în producție, Organizația U.T.C. să se afime ca edu
cator priceput, receptiv la fenomenele noi ale vieții eco
nomice. ?

Consemnăm răspunsurile primite.

— De ani de zile spunem 
unul și același lucru : prin 
numărul lor (aproape 60 la 
suta din salariații întreprin
derii) dar mai cu seamă prin 
calitatea și cantitatea muncii 
depuse, aportul tinerilor la 
realizarea sarcinilor de pro
ducție e considerabil. Si. da
că-! urmărim nominal — su

blinia tovarășul inginer PE
TRE DINCA, șeful fermei a 
II-a — tot la aceeași con
cluzie ajungem. Ce-i mai 
multi dintre ei sînt harnici, 
pasionați, interesați să mun
cească bine, să învețe. Dar, 
ce merite are aici organiza
ția noastră U.T.C. ? Si. apoi, 
a fost transmis producției în

tregul potential de cunoștin
țe, experiență și putere de 
muncă al tinerilor noștri ? 
Personal, nu pot da răspuns 
pozitiv. Pentru a reuși ca 
în cadrul fermelor noastre 
agricole să avem tineri bine 
pregătiți profesional, disci
plinați, cu responsabilitate 
pentru desfășurarea proce
sului de producție — în a- 
ceăstă direcție crescînd ro
lul organizației U.T.C. — 
cred că în primul rînd tre
buie schimbată complet op
tica despre locul și rolul a- 
cesteia în solutionarea pro
blemelor de producție.

— In ce mod vedeți că s-ar 

putea materializa „optica 
nouă"?

—j Să, se lase deoparte — 
pentru că- și așa este artifici
ală — metoda raportării în 
adunările generale U.T.C. a 
cifrelor statistice asupra în
deplinirii' sarcinilor de plan. 
Cred că în fermele agricole, 
unde, prin mecanizarea com
pletă, un număr restrîns de 
oameni trebuie să execute un 
volum foarte mare de lucrări 
— esențial pentru producție 
ar fi ca tinerii să fie stimu
lați să se pregătească și în 
alte meserii. Inițierea și pa
tronarea de către organizația 
U.T.C. a unor concursuri — 
de pregătirea prealabilă a- 
vînd datoria să se ocupe spe
cialiști de vîrstă utecistă — 
pe teme ca : „Instalații pen
tru irigat", la care să parti
cipe mecanizatorii, sau „Me
tode de conservarea furaje
lor" Ia care să participe cei
lalți lucrători ai fermei de- 
cît cei ce se ocupă în mod 
normal de această muncă — 
iată forme concrete de edu
care a tinerilor și stimularea 
la aceștia a preocuoării pen
tru o largă pregătire profe
sională — la rezolvarea pro
blemelor de producție.

Inginerul' DUMITRU MA
TEI, tehnologul șef al în
treprinderii, a subliniat în 
continuare ideea ca organiza
ția U.T.C. să fie informată 
permanent de obiectivele 

principale ce urmează a fi 
realizate în cadrul fermei a- 
gricole. Pentru aceasta se
cretarul organizației U.T.C. 
ar trebui să participe la șe
dințele zilnice de repartizare 
a sarcinilor operative, iar a- 
tunci cînd rezolvarea unei 
probleme angajează în mod 
direct organizația U.T.C., 
foarte potrivit ar fi dacă șe
ful de fermă s-ar întîlni cu 
tinerii și le-ar explica deta
liat importanța acțiunii, mo
dul de desfășurare.

— Propunerea tovarășului 
Matei este cit se poate de 
bună, a intervenit în discu
ție tovarășul ION PÎRVU, 

CONCURSURI PE MESERII • COLȚUL NOU- 
TĂȚILOR TEMATICE • CONSTITUIREA „CĂR
ȚII DE ONOARE A ORGANIZAȚIEI U. T. C." 
• FOAIA VOLANTĂ A TINERETULUI • CINE- 

CLUBUL UTECIȘTILOR • LUNAR, ZIUA

instructor al Comitetului ra
ional Craiova al U.T.C. Prin 
aceste forme s-ar crea o 
sudură, o corelare directă 
între activitatea organizației 
U.T.C. și preocuparea condu
cerii întreprinderii agricole, 
a fermei. S-ar exclude ini
țierea unor acțiuni paralele, 
ar dispare acel zid care, să 
recunoaștem, în multe părți 
există intre organizația de 
tineret și fermier. Activita
tea de educație în rindul ti
nerilor ar cîștiga în eficien
ță dacă cel puțin odată pe 
lună șeful de fermă, tehno

logul șef, directorul I.A.S., 
ceilalți specialiști din uni
tate s-ar intiini cu tinerii, ar 
rămîne în mijlocul lor o ju
mătate de zi, timp în care să 
Ie prezinte, interpretate de 
dînșii, ultimele noutăți in
tr-un domeniu sau altul, să 
le înfățișeze perspectivele 
dezvoltării economice a uni
tății. Adică, să se continue 
„Ziua tineretului". Aceste 
expuneri n-ar trebui să se 
facă rigid, neapărat într-o 
sală cu masă pentru prezidiu 
și pupitru, ci apropiat, atră
gător, chiar cu prilejul unor 
acțiuni tinerești. Mă gîndesc 
că specialiștii de vlrstă ute-

TINERETULUI
cistă, s-ar putea ocupa de a- 
menajarea unui „colț al teh
nicii noi", de îndrumarea u- 
nor cercuri de deprinderi 
practice care să-i cuprindă 
pe tinerii din ferme. Prin 
astfel de acțiuni s-ar crea o 
sudură între tineri și unita
tea agricolă, n-am mai avea 
această fluctuație de cadre.

— în întreprinderile agri
cole de stat — a intervenit 
în discuție tînărul medic ve
terinar CAMIL BADEA, ma
joritatea covîrșitoare a sala- 
riaților au scoală ; cel puțin 

una profesională. De aceea 
el sînt mai pretențioși, pre
tențioși nu numai pentru ce 
li se oferă dar și cu ei înșiși. 
Tot ca o manifestare în spri
jinul producției aș vedea 
realizarea de către organiza
ția U.T.C., în colaborare cu 
conducerea întreprinderii, a 
fermierilor, a specialiștilor 
tineri, a unui cineclub. Rea
lizarea și prezentarea unor 
filme cu subiecte interesante, 
de producție, unele In care, 
spre exemplu, să se compare 
munca a doi îngrijitori de a- 
nimale, a doi tractoriști, a 

doi specialiști sau să trateze 
probleme importante ale 
producției : selecția, îngriji
rea vacilor de lapte, comba
terea dăunătorilor In cîmp, 
tehnologia unei culturi etc., 
etc. — ar avea efecte nebă
nuit de eficiente. Cît de in
teresantă ar fi o adunare ge
nerală U.T.C. în care „refe
ratul" prezentat prin care se 
face analiza muncii pe o pe
rioadă ar fi un film realizat 
de echipa de cineaști a orga
nizației. Sau. prezentîndu-se 
tînărul utecist fruntaș în 

producție s-ar înfățișa, în
lănțuite, aspecte ale activită
ții sale cotidiene.

Foarte multi dintre parti- 
cipanții la discuții printre 
care și CONSTANTIN PA- 
TRUȘCA, secretar al orga
nizației U.T.C. la sectorul 
mecanic, ing. CORNEL TO- 
PALA, inginer MIRCEA 
BADESCU și alții au îm
părtășit acest punct de 
vedere ce conturează 
munca organizației U.T.C. 
nu închistată in niște 
canoane rigide ci atractivă, 
antrenantă. Și, susținîndu-le 
au venit cu propuneri noi.

— Noi, cei din biroul or
ganizației U.T.C.. remarca 
FLOREA DUMITROVICI, 
secretar la ferma 2, credeam 
că am făcut mare ispravă da
că într-o adunare generală 
am discutat „Cum s-a reali
zat luna trecută producția de 
lapte", spre exemplu, anali- 
zfnd din fir-a-păr și proble
ma asigurării furajelor, și a 
instalației de muls, si a bi- 
doanelor... De fiecare dată, 
Insă, cind ne refeream la 
oameni, la uteciști, îi amin
team numai în urma unor 
fraze generale, neconvingă
toare. De ce procedam așa ? 
Pentru că astfel ni se cerea 
$1 dacă un material pentru 
o adunare generală n-ar fi 
fost pregătit după acest ti
par era socotit neeficient. A- 
c.eastă practică trebuie însă 
abandonată în sfera preocu
părilor organizației U.T.C. de 
educare a tinerilor pentru 
muncă și prin muncă, pro
blemele de producție trebuie 
să ocupe și în viitor un loc 
central. E necesar însă să 
se pună un accent mai mare 
pe formele antrenante, ope
rative. De pildă, a-țl vedea 
foarte onortună crearea în 
fiecare fermă a unui colț de 
afisaj unde să se expună 
articole, fotografii și carica
turi care să reflecte activita
tea tinerilor. De asemenea, 
consider că la nivelul între
prinderii, comitetul U.T.C. 
ar putea edita o „foaie vo
lantă pentru tineret", cu- 
prinzînd articole referitoare 
la etica muncii, de prezen
tare a unor metode noi de 
muncă generalizate în fer
me, a experienței pozitive a 
fruntașilor etc., care să 
ajungă măcar în 3—4 exem

plare la fiecare fermă. Apoi, 
crearea și menținerea opiniei 
sănătoase, intransingentă fa
ță de cei ce nu dovedesc 
răspundere fată de bunu
rile materiale, se abat de la 
disciplina muncii, nesoco
tesc preocuparea pentru ri
dicarea propriilor cunoș
tințe profesionale, este esen
țială în perioada următoare.

— Din preocuparea orga
nizației U.T.C., nu trebuie să 
scape organizarea unor in- 
tilniri ale tinerilor cu cei 
mai vechi salariat! ai între
prinderii, permanentizarea 
reuniunilor fruntașilor, de
osebit de utilă în stimularea
pasiunii pentru muncă, a 
dragostei pentru unitatea în 
care lucrează, a strădaniei 
pentru a-i ajunge și depăși 
pe fruntași (MIRCEA BA
DESCU, NICOLAE ROȘA- 
GA, ION MARCU),

— N-ar fi lipsit de impor
tanță dacă organizația U.T.C. 
s-ar preocupa de întocmirea 
unei monografii a întreprin
derii : dacă ar păstra „cartea 
de onoare a organizației 
U.T.C." în care să se scrie 
despre cele mai deosebite 
acțiuni ale tinerilor, să fie 
așezate fotografiile șl scurte 
prezentări ale celor mai har
nici uteciști. Periodic, din 
trei In trei ani, spre exem
plu. această carte să fie pre
dată, în mod festiv de către 
cei mai vîrstnici membrii ai 
organizației, celor mai tineri 
uteciști. (DUMITRU MAN
DEA).

★
Ne-am străduit să cuprin

dem propunerile esențiale, 
sugestiile din discuțiile a- 
vute la întreprinderea agri
colă de stat Segarcea. Fără 
îndoială caracterul lor prac
tic, generalizarea lor — pre
cum și a altora — în viața 
și activitatea organizațiilor 
U.T.C. din acest sector al 
agriculturii vor contribui la 
îmbunătățirea muncii educa
tive în rindul tineretului, la 
o mai largă mobilizare a a- 
cestora la rezolvarea pro
blemelor de producție, la 
creșterea rolului educativ al 
organizației.

GH. FECIORU 
M. DUMITRESCU
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ORELE SESIUNII
O zi de examene nu . poate 

fi decît bogată în evenimente. 
Așadar, a doua zi a sesiunii 
studenților clujeni... Dar pu
tem vorbi oare despre eveni
mente ? O grupă a promovat 
în întregime un examen. Un 
Student își flutură Carnetul în 
care profesorul a înscris, în- ---- nota 

de 
îl 

îm-
exa- 

minator acordă pentru un răs
puns nota 9. Studenta însă este 
convinsă, ah, cît este de con
vinsă, că merita 10, și plînge, 
plînge... Un tînăr cam netuns 
și cam dezordonat în îmbră
căminte, părăsește sala de ex
amen înainte de a trage bi
letul. Profesorul îl invită să 
revină într-o ținută studen
țească.

Sînt aspecte obișnuite, 
le-am întîlnit peste tot, și la 
universitate, și la medicină, și 
la politehnică, întimplări care 
fac parte, dacă vreți, din 
„protocolul" examenelor. Și 
totuși, evenimente există, le 
simțim, auzim vorbindu-se 
despre ele. Studenții le co
mentează în bibliotecă, ia 
cantină, la cămin, pe culoarele 
facultăților...

...Un examen „cheie" : Me
canisme și organe de mașini 
la anul III — Electromeca
nică. De mulți ani la nota 10 
ștacheta este mereu doborî- 
tă. Dar iată, studenta Ma
ria Imeci. cucerește, însfîrșit, 
cununa de lauri.

...Examenul la Electronică 
industrială. Din cei 20 de 
studenți ai grupei 143 (anul 
IV mecanică) s-au prezentat 
doar 6. Fuga este... de-a 
dreptul rușinoasă.

...Un examen în manieră 
studențească. Un examen din 
acelea despre care am dori să 
auzim mereu vorbindu-se. 
Examinator : prof. univ. D. V. 
Ionescu. Disciplina : Mașini de 
calcul ; grupa 151 din ane
• ••••••••••

cîntat de răspuns
10. O fată îi sare 
j;ît, îl îmbrățișează, 

-sărută. Parcă vrea să 
portă cu el victoria. Un

V. Facultatea de mecanică. 
Răspunsuri originale, formu
late cu inteligență și bazate 
pe o profundă cunoaștere a 
cursului și a materialului bi
bliografic. S-au acordat cî- 
teva note de 8, cîteva note de 
9, în rest numai 10.

Evenimente și „evenimente". 
Auzind vorbindu-se despre 
ele studenții le comentează 
pretutindeni. Se pare însă că 
la Universitate comitetul 
U.T.C. intenționează să păs
treze sesiunea de examene în 
cel mai desăvîrșit anonimat- 
Se promovează strălucit e- 
xamene, au loc căderi specta
culoase și mai puțin specta
culoase, dar panourile rezer
vate în exclusivitate examene
lor continuă să rămînă albe. 
Pînă cînd ?

• în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Brazilia 
selecționata română de fotbal 
a jucat la Maringa, provincia 
Parana, cu echipa locală Gre- 
mio. După ce la pauză scorul 
era favorabil oaspeților cu 
1—0 prin golul marcat de 
Sasu, în minutul 23, în final 
victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—1.

In minutul 79 portarul echi
pei române Adamache a fost 
accidentat în urma unei cioc
niri cu atacantul brazilian 
Rodrigues,1 și a părăsit • tere
nul.

• Astă-seară, la Ljubljana se 
dispută returul meciului din
tre formațiile Olimpia Ljublj
ana și Dinamo București, con- 
tînd pentru turul doi al 
„Cupei Cupelor" la baschet 
masculin.

După cum se știe, în pri
mul joc, desfășurat la Bucu
rești, baschetbaliștii români 
obținut victoria cu scorul 
100—84.

• în sala de sporturi
clubului Steaua au conti
nuat întrecerile competiți
ei de tenis. Petre Mărmu- 
reanu l-a învins cu 6—2,
6—2 pe Dan Mocanu, iar

Sever Mureșan a dispus cu 
6—0, 6—2 de Șerban Basa- 
rab. La feminin, Mariana 
Ciogolea a cîștigat cu 6—0, 
6—1 în fața Irinei Viziru.

ADRIAN VASILESCU

J
.■ ,’J

raw
In aceste zile in sălile de lectură

• Din cauza timpului căldu
ros, organizatorii Olimpiadei 
de iarnă au hotărît să ia unele 
măsuri de, protecție a pîrtiilor 
de la Chamrouse pe care se 
vor desfășura probele de schi 
alpin ale „Olimpiadei albe".

în acest scop, aceste pîrtii 
au fost închise pentru public,
'care va avea acces numai după 
disputarea concursurilor olim
pice.

• 28 de echipaje din 13 țări 
au participat la coborîrile de 
antrenament în vederea cam
pionatului european de bob-4 
persoane. Cel mai bun timp a 
fost realizat de echipajul Ca
nada II (condus de Severino) 
cu l’19”37/100.

CROS INTERNATIONAL ÎN 
FRANȚA

La Chartres s-a desfășurat 
un cros internațional la star
tul căruia au fost prezenți 
sportivi din Anglia, Belgia, 
Spania și Franța. Victoria a 
revenit atletului francez Wa- 
doux, care a parcurs cei 8 km 
ai traseului în 27’47”. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
englezii Tag — la 9” și Rush- 

mer — la 11”.

Delegația de activiști ai 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de 
Hans Jo-achim HertWlg, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. 
secretar al Comitetului re
gional Frankfurt/Oder al 
P.S.U.G., care la invitația 
C.C. al P.C.R. a făcut un 
schimb de experiență în 
tara noastră, a fost primită 
de tovarășul Leonte Răutu. 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R.

•RECE
(Urmare din pag. I.)

9 plan etc. fac ca la stabilirea pla
nurilor de producție și desfacere

— precum și ulterior la modificările 9 necesitate de cererea populației,
aceasta să nu primeze pe deplin.

— La aceasta se adaugă și serioase 9 lipsuri în activitatea unor lucră
tori din comerț în studierea ce-

— rarii precum și în valorificarea 9 informațiilor culese în această
privință.

•
 în vederea satisfacerii în 

mai bune condiții a cererii consu
matorilor, va trebui să sporească

•
 exigența organelor comerciale la 
recepția calitativă a mărfurilor.
Sînt create de acum mijloacele 

• legale care permit ca atunci cînd
este cazul să se procedeze ener
gic la aplicarea măsurilor pri- 

• vitoare la reducerea prețului în
contul furnizorilor — corespun
zător cu lipsurile calitative ale 

• mărfurilor — precum și să se
aplice măsurile recentei liotărîri 
privind desdăunarea cumpărăto- 

• rilor (prin schimbarea, mărfurilor
cu defecte sau restituirea sumei 
respective). Aplicarea consecventă 
a acestor reglementări de către 9 lucrătorii din comerț va contribui 
incontestabil la ridicarea nivelului 
activității comerciale.

9 La Conferința Națională

PRIMIRE LA MINISTE
RUL AFACERILOR EX- Q 

TERNE

Miercuri, 17 ianuarie. 
George Maeovescu, prim- 
âdjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în 
audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipoten- 
țiar al Canadei în Repu- ™

La Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român s-a 
arătat că și diversitatea unită- 9 ților comerciale este încă redusă. 
Se impune deci — și acesta este 
unul din obiectivele care stau 
în atenția noastră și trebuie să 
constituie pentru toate organele 
comerciale și fiecare lucrător din 
comerț o sarcină primordială — 
diversificarea rețelei în raport cu 
necesitățile și preferințele popu
lației.

PTIVI
O atenție sporită va trebui acor

dată în continuare centrelor de 
orașe — care în multe cazuri 
nu se dezvoltă din punct de ve
dere comercial în ritmul necesar. 
Diversificarea profilului rețelei 
comerciale în primul rînd tre
buie să se îmbunătățească prin 
înființarea de mari magazine spe
cializate, în care se pune la dis
poziția cumpărătorilor întreaga 
gamă de produse de același fel, 
într-un singur loc. Această ac
țiune trebuie să fie legată de 
ameliorări 'serioase și țn dome
niul muncii de informare a cum
părătorilor — sarcină primor
dială a reclamei comerciale so
cialiste.

întreprinderile care îndeplinesc 
funcții de comerț cu ridicata și 
amănuntul — experimentate în 
anul 1967 — vor trebui să devină 
în acest an o formă organiza
torică dominantă a comerțului. 
Prin această formă organizatorică 

se creează condiții mai favorabile 
pentru creșterea atribuțiilor, ini
țiativei și răspunderilor între
prinderilor și unităților de des
facere, se realizează o legătură 
mai directă cu întreprinderea 
producătoare, putîndu-se extinde 
vehicularea rațională și mai ra
pidă a mărfurilor de la producă
tor la consumator. Se elimină a- 
cele frfne care uneori au făcut 
ca interesele celor două verigi să 
nu concorde și oare au avut efecte 
nefavorabile asupra deservirii 
cumpărătorilor.

Ansamblul de măsuri ce se vor 
lua — și din care am amintit 
pe cele mai importante — îm
preună cu cele privind creșterea 
calificării și educării cadrelor din 
comerț, impun fiecărui lucrător 
ridicarea conștiinței profesionale.

T ATE
eliminarea atitudinilor de indi
ferență sau lipsă de politețe care 
se mai manifestă în unele locuri. 
Cadrele cu experiență îndelungată 
au datoria de a fi exemplu pen
tru tinerii ce ies din școlile pro
fesionale, de a le insufla dragos
tea pentru această profesie.

Mulți tineri pregătiți și ins- 
truiți în cursuri sau școli, trimiși 
la perfecționare, fac cinste co
merțului și aduc un suflu nou în 
mijlocul colectivului. Există însă 
și tineri — din păcate avem su
ficiente exemple — care nu fac 
dovada deplină a atașamentului 
față de munca și meseria lor, 
de unitatea în care lucrează. 
De la aceste cadre tinere 
așteptăm o schimbare de a- 
titudine, o creștere în continuare 
a nivelului de conștiință profe
sională, o ținută la nivelul efor
turilor care se fac pe linia mo
dernizării rețelei de desfacere, a 
cheltuielilor de dotare și utilare 
a unităților, a obținerii unui fond 
de marfă sporit cantitativ și ca
litativ. Nivelul deservirii trebuie 
să ajungă din urmă cît mai cu- 
rînd nivelul bazei materiale din 
cqmerț precum și nivelul fondului 
de marfă care se asigură de in
dustria noastră. în realizarea a- 
cestei sarcini parte înseamnată 
revine lucrătorilor tineri din co
merț, care reprezintă majorita
tea din totalul lucrătorilor ope
rativi. Arta de a servi pe cum
părător trebuie învățată, se cere 
atașament și dragoste de profesie, 
probitate și — mai ales — în
țelegerea rolului important (eco
nomic și politic) al lucrătorului 
din comerț în realizarea obiec
tivului principal al politicii parti
dului, ridicarea continuă a nive
lului de trai al populației.

PECETEA
blica Socialistă România, 
Bruce MacGillivray Wil- a 
liams, în legătură cu apro- 
piața prezentare a scriso
rilor sale de acreditare. £

ECHILI
BRUL UI

CINEMA • TELEVIZIUNE

seriile
18,30).

continuare ; 18,15

11

Cu schiurile...

MAGHIAR
(orele 8,45 ;

13,30; 
(orele

»

seria I —
11,30;

CAUTATIIDOLUL
Republica (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 17; 19; 21,15),
București (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

UN BARBAT ȘI O FEMEIE
Luceafărul (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

RĂZBOI ȘI PACE —
Capitol (orele 8,30;
14,30; 17,30; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE —
I și II

Modern (orele 9,30: 14;
DOSARUL XII

Gloria (orele 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30), Tomis

9—16 în
20,30).

UN NABAB
Festival 
13,30; 16,00 18,30; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

Victoria (oasle 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivlța (orele 9,30; 
11,30; 13,30; ÎS; 18,15; 20,30),

Aurora (orele' 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,45; 20).

RĂZBUNĂTORII
Lumina (orele 9,30—16,30 
continuare: 18.45: 20,45).

BILLY MINCINOSUL
Central (orele 8,45; 10,45:
13,15; 16; 19; 21).

MARTIN SOLDAT
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 
18.15,‘ 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER-
PLATZ

Feroviar (orele 9,15; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), Excelsior 
(orele 9,45; 12, 14,15; 16,30;
18,45; 21).

COMISARUL X
înfrățirea
20).

CONTELE 
VESTULUI

Buzești (orele 15.30; 18;
REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

Dacia (orele 8—21 în 
nuare).

CÎND TU NU EȘTI
Bucegi (orele 9; 11.15;
16; 18,15; 20,30), Arta 
9—16 în continuare; 
20,45).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
Unirea (orele 16;

CEA MAI LUNGA
Lira (orele 15,30;

REPUBLICA SKID
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

în

(orele 10,30; 16; -8;

BOBBY, SPAIMA
SĂLBATIC

20,30).

conti-

13,30; 
(orele
18,30:

18,15; 20,30)
NOAPTE
18; 20,30).

O FATA FERICITA
Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

PROSTĂNACUL
Giulești (orele 1530; 18; 20,30).

MARELE RESTAURANT
Cotroceni (orele 15,30; 18;
20,30).

AL ȘAPTELEA CONTINENT
Pacea (orele 16; 18; 20).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

Crîngași (orele 15,30; 18; 20). 
SPARTACUS

Viitorul (orele 15,45; 19,30).
LOANA

Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).
EXCROC FARA VOIE

Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI
Floreasca (orele 9: 11.15:

13,30; 16; 18.15; 20,30), Popu
lar (orele 14,30; 16,30; 18,30 ; 
20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
Volga (orele 9.45; 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTA
Coientina (orele 15,30; 18;
20,30).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.30: 20.45).

REGINA ZĂPEZII
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Progresul (orele 14,30; 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
(orele 16,30; 18,30).

ZOSIA
Munca (ora 14), TUDOR (orele 
16; 19,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA
Cosmos (orele 16,30;
18,30; 20,30).

18,00 — La ordinea zilei. 
Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. 18,30 
Studioul pionierilor. 19,00 
Mult e dulce și frumoasă, E-
misiune de limbă română. 9 
20,00 — Film serial : Ivanhoe.
20.30 — întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care nu 9 
s-a răspuns încă. 21.00 — Tele- 
glob. Drumuri italiene. 21,25 ™ 
— Studioul mic : „O bucățică
de pîine" de Eugen Rotaru —9 
Bolintin. 22,00 — „Zece sem
ne de întrebare !“ Emisiune — g 
concurs de cultură generală.
22.30 — De la Giotțo la Brân- —
cuși, ®

(Urmare din pag. I.)
Din punct de vedere al in

tereselor agriculturii sînt 
unele județe cu caracter pre
dominant agricol : Ilfov, Olt, 
Ialomița. Teleorman. în alte 
județe, agricultura are o 
pondere mică : Caraș-Seve- 
rin, Bacău și altele. Această 
împărțire a fost inevitabilă. 
La județele însă din zona 
colinară a Carpaților, ca și 
la județele din Transilvania, 
fiecare județ cuprinde și o 
suprafață agricolă destul de 
mare : Prahova. Buzău,
Vrancea și altele.

Actuala organizare admi
nistrativă, găsește sectorul 
de cercetare agricolă pregă
tit, deoarece cele 11 institu
te de cercetări, 2 secții inde
pendente, 36 stațiuni experi
mentale și cele peste 100 
centre experimentale se gă
sesc în zone agricole carac
teristice și acestea vor servi 
toate județele cu condiții 
biopedoclimatice asemănă
toare. Dar pe lingă aceasta, 
există în fiecare județ cel 
puțin un centru experimen
tal care să fie de folos or
ganelor agricole județene. 
Acolo unde va fi absolut ne
cesar, aceste centre experi
mentale se pot transforma 
în stațiuni experimentale.

Sînt unele județe care au 
în prezent stațiuni experi
mentale cu profil specific 
agriculturii din acel județ. 
De pildă, județul Dîmbovița, 
prin excelentă pomicol, are 
o stațiune pomicolă la Voi- 
nești, nu departe de Tîrgo- 
vișțe. Județul Dolj, are cea 
mai mare suprafață de nisi
puri și soluri nisipoase din 
țară. La Bechet se află însă 
o stațiune experimentală ca-

re cercetează toate metodele 
de punere în valoare a aces
tor nisipuri, soluri sărace și 
uscate în cursul verii.

Există totuși, în actuala 
organizare administrativă a 
țării, un pericol potențial 
care însă poate fi evitat dacă 
este cunoscut din vreme. 
Județele ar putea să se izo
leze unele de altele, pot ri
dica între ele ziduri de ce
tate. Va trebui să organizăm 
în așa fel lucrurile ca aceas
tă posibilitate să fie total 
evitată prin stabilirea între 
conducerile județelor veci
ne a unor relații de sprijin 
reciproc, mai ales la acele 
activități care cer o concen
trare mai mare de forțe or
ganizatorice, economice etc. 
Aceasta va fi în avantajul 
tuturor județelor și, în an
samblu, în sprijinul dezvol
tării întregii țări.

MĂSURI DE 
AMPLOARE 
EPOCALĂ

(Urmare din pag. I.) 

în mod firesc spre valea 
Bistriței, la Județul Neamț 
nu la Județul Mureș unde 
au legături peste munte. Ju
dețul Botoșani — de aseme
nea un județ mic — s-ar 
putea extinde spre vest pînă 
la vechea lui limită cuprin- 
zînd comunele Șiminicea, 
Dumbrăveni și Verești, deci 
pînă la Valea Sucevei.

Ca reședințe de județ s-au 
propus orașe care, prin în
semnătatea activității lor 
economice și social-cultura- 
le. pot exercita o înrîurire 
binefăcătoare asupra locali
tăților județului Principiul 
ca reședințele să aibă o po
ziție eit mai centrală în ca
drul județelor este de as»-

menea realist, dînd posibili
tatea unor legături lesni
cioase cu toate comunele 
subordonate administrativ. 
Unde, datorită deficiențelor 
din trecut, nu există încă 
suficiente căi de comunica
ție moderne, acestea vor fi 
create, sprijinind și pe a- 
ceastă cale dezvoltarea ar
monioasă a tuturor colțuri
lor țării. Iar unde orașele 
mari lipsesc s-au propus 
orașe mai mici ca reședințe 
de județ (cazul Slobozia) 
ceea ce vizează o dezvoltare 
și pe latura urbanizării a 
zonelor rămase în urmă sub 
acest raport.

O altă remarcabilă măsu
ră este instituirea MUNICI
PIILOR selecționate dintre 
orașele mai importante, cu 
număr mai mare de locui
tori, cu însemnătate deosebi
tă în viața economică și 
cultural-științifică a țării. 
Cele 31 de municipii propu
se sînt bine alese și repre
zentative. Alăturarea la ora
șele cu peste 100 mii locui
tori și a altor orașe care 
s-au dezvoltat cu repeziciu
ne în ultima vreme (Hune
doara, Reșița, Baia Mare, 
Bacău, Pitești, Buzău, Me
diaș etc.) sau de vechi tradi
ții culturale, atestă tocmai 
tendința dezvoltării urbanis
tice a tuturor zonelor țării 
noastre, inclusiv a celor mai 
rămase în urmă.

Imbinînd propunerea de 
organizare administrativ-te- 
ritorială a țării cu o serie 
de alte măsuri organizatori
ce, cum ar fi cea a îmbună
tățirii conducerii de partid 
și de stat a întregii vieți e- 
conomice. politice și sociale 
din țara noastră, sau cea a 
sporirii răspunderii, iniția
tivei și operativității organe
lor locale de partid și de 
stat, la care se va adăuga 
într-o fază imediat următoa
re sistematizarea localități
lor rurale, ne dăm seama de 
amploarea epocală a acestor 
măsuri care deschid căi noi 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei noastre.



h
Luptele 

din Yemen
• Trupele republi
cane au repurtat 

importante succese
Intr-un interviu acordat 

ziarului ..Al Ahram", pri
mul ministru al Yemenului, 
Hassan El Amri, a arătat 
că „situația din Yemen es
te excelentă, iar armata 
republicană a provocat 
grele pierderi forțelor re
galiste".

După ce a arătat că mai multe 
triburi regaliste s-au alăturat, în 
ultimele zile, regimului republi
can, Hassan El Amri a adăugat 
că „cei care nu vor răspunde ul
timatumului de 48 de ore care a 
fost lansat de guvernul de la Sa
naa vor fi aspru pedepsiți". In 
legătură cu luptele violente care 
se desfășoară în diferite regiuni 
ale Yemenului, primul ministru 
yemenit a arătat că aproximativ 
20 000 de membri ai triburilor 
au fost mobilizați în sprijinul ar
matei republicane. Referindu-se 
la consultările de la Beirut ale 
Comisiei tripartite asupra Yeme
nului, Hassan El Amri a decla
rat : „Noi sîntem gata pentru o 
reconciliere națională în vederea 
salvgardării păcii în această re
giune, dar nu sîntem de acord 
să ducem tratative cu nici un 
fel de grupare regalistă".

Imagine surprinsă la San Francisco în timpul demonstrației 
desfășurate cu prilejul vizitei lui Dean Rusk în oraș. Poliția 
a intervenit cu brutalitate arestînd tineri care manifestau 

împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

După noile măsuri 

ale guvernului Wilson
Miercuri după-amiază au început în Camera Comunelor 

dezbaterile asupra programului de economii prezentat de 
premierul Harold Wilson.

Convorbirile privind Vietnamul 
pot începe după încetarea 
necondiționată a bombar

damentelor americane
Interviu acordat de MAI VAN BO

Intr-un interviu acordat Agenției France Presse, Maț Van Bo, 
delegatul general al R.D. Vietnam în Franța, a declară! că con
vorbirile privind Vietnamul vor 
bilă" care să urmeze „încetării 
lor și oricărui alt act de război 
Vietnam".
Referitor la modul în care gu

vernul american va trebui să 
anunțe încetarea bombardamente
lor, Mai Van Bo a declarat că 
„guvernul Statelor Unite va putea 
anunța încetarea necondiționată a 
bombardamentelor și a oricărui 
act de război printr-o declarație 
sau folosind orice alt procedeu 
care se poate confirma". Răspuri- 
zînd la o altă întrebare, delegatul 
general al R.D. Vietnam în Franța 
a arătat că nivelul convorbirilor 
și problemele care vor fi dezbă
tute se vor stabili în cadrul unei 
întîlniri a celor două părți. între
bat dacă, după părerea sa, S.U.A.

începe „după o perioada accepta- 
necondiționate a bombardamente- 
împotriva Republicii Democrate

vor accepta propunerea nord-viet- 
nameză de la 29 decembrie, Mai 
Van Bo a arătat că conducătorii 
americani nu au încetat pînă în 
prezent să escaladeze războiul și 
că în lumina declarațiilor făcute 
de Dean Rusk la 4 ianuarie „ei 
se încăpățînează să nu discute 
decît despre o încetare condițio
nată a bombardamentelor. Dar — 
a încheiat el — cranțponîndu-se 
de această poziție inacceptabilă. 
S.U.A. fac să apară și mai clar 
justețea atitudinii guvernului R.D. 
Vietnam în comparație cu decla
rațiile lor înșelătoare despre 
pace".

0 scrisoare a iui Debray
itegis Debray, ziaristul francez condamnat la 3(1 ani închisoare 

în Bolivia pentru a fi avut legături cu mișcarea de partizani din 
această țară, a adresat o scrisoare către prietenii săi, publicată de 
revista literară americană „Magazine Evergreen". în scrisoare se 
arată că s-a aflat la un pas de a fi omorît de militari bolivieni, 
imediat după arestarea sa, în aprilie anul trecut, la Muyupampa, 
localitate situată în sud-estul Boliviei. Aceștia din urmă, scrie el. 
se amuzau amenințîndu-mă cu revolverul. Debray relatează, tot
odată, că în primele trei zile de captivitate a fost - interogat de 
agenți ai serviciului de spionaj american (C.I.A.), care, scrie el, 
cunoșteau, practic, tot ce se putea afla despre mișcarea de gue
rilă din Bolivia și despre Ernesto Che Guevara, ucis mai tîrziu 
după ce fusese rănit în cursul unor lupte dintre partizani și trupe
le guvernamentale boliviene.

• PRESA britanică de miercuri 
dimineața și-a consacrat editoria
lele măsurilor luate de guvernul 
Wilson.

Ziarul „DAILY TELE
GRAPH" se întreabă dacă „eco
nomiile vor ii suficiente pentru 
a se evita o nouă devalorizare a 
lirei sterline", în timp ce coti
dianul de tendință laburistă 
„SUN" plasează și el un semn 
de întrebare : „Sacrificiile dure
roase vor putea fi ele transfor
mate într-o viguroasă dezvoltare 
economică ? Economiile, adaugă 
ziarul, creează o posibilitate, ele 
nu garantează însă că această 
posibilitate va fi pusă în valoa
re". „FINANCIAL TIMES" se 
arată sceptic : . „Declarația lui 
Wilson va decepționa, fără îndo
ială, pe acei care sperau ca gu
vernul este în sfîrșit hotărît să 
adopte o politică care să tragă 
foloase din posibilitățile oferite 
de devalorizarea lirei". Pentru 
organul conservator de dreapta 
„DAILY EXPRESS", planul gu
vernamental are valoarea unui 
„faliment".

DEPARTAMENTUL de Stat 
al S.U.A. și-a exprimat mărfi „re
gretul'' în legătură cu hotărîrea 
guvernului britanic de a-și retra
ge pînă în 1971 trupele din 
Asia de sud-est și din Golful 
Persic. Departamentul de Stat 
și apoi Ministerul Apărării al 
S.U.A. și-au exprimat, de aseme
nea, dezamăgirea în ce priveș
te anularea ele către Marea Bri
tanic a comenzii pentru cumpă
rarea din S.U.A. a 50 de avioa
ne americane de tip „F-lll".

• CABINETUL FRANCEZ, 
prezidat de președintele de 
Gaulle, a examinat miercuri 
măsurile de austeritate econo
mică anunțate de premierul 
britanic. Harold Wilson, în Ca
mera Comunelor. Prezentînd o 
expunere asupra acestor mă
suri, ministrul de externe Couve 
de Murville a apreciat, printre 
altele, că hotărîrile guvernului 
britanic „cbnstituie o importan
tă rJstrîngere a politicii milita
re a Marii Britanii la Est de 
Suez".

Potrivit cercurilor guverna
mentale. președintele de Gaulle 
consideră, în continuare, că 
Anglia 'va putea adera , la C.E.E. 
numai atunci cînd își. va revizui 
rolul său în lume,. în așa'măsu
ră. îneît să abandoneze poziția 
lirej sterline ca. valută ' interna
țională ■ de rezervă, alături de 
dolar.

R. P. D. COREEANĂ. — In laboratorul de fizică al liceului Baikwa din districtul Anbyun.

din insula
îndoliată

MOMENTE DRAMA
TICE IN SICILIA „Sâptămîna

O CENTRUL ORAȘULUI PALERMO A RĂMAS PUSTIU 
S 1500 DE DISPĂRUȚI ® CUTREMURE CU CARAC

TERISTICI FOARTE RARE

Sute de mii de locuitori ai regiunilor devastate în nord-vestul 
Siciliei de puternicele cutremure de pămînt au petrecut a treia 
noapte de groază și tensiune în automobile și căruțe sau pur și 
simplu înfășurați în pături în jurul focurilor aprinse de-a lungul 
drumurilor, sau in plină cîmpie.
Temperatura, care a crescut 

puțin, a mai redus din suferin
țele acestei armate de refugiați, 
ce a fost brusc îngroșată în ur
ma noilor și violentelor mișcări 
seismice de marți după-amiază. 
Noul cutremur a durat aproape 
52 de secunde și a fost de gra
dul 8 după scara Mercalli. Ei 
a provocat alte serioase distru
geri la Gibellina și Montevago. 
Cele șase cutremure înregistrate 
în cursul zilei de marți au ridicat 
la 28 numărul total al mișcărilor 
crustale ce au avut loc de la în
ceputul catastrofei.

Locuitorii orașului Palermo 
continuă exodul spre mare sau 
cîmpie. Centrul orașului a rămas 
pustiu. Pompierii au intervenit de 
mai multe ori în vechile cartiere 
pentru a stinge incendiile. La 
Camporale, oraș cu 6 500 de lo
cuitori, aflat la 50 de kilometri 
est de Palermo, ultimul cutremur 
a provocat deschiderea a cinci 
mici cratere care în prezent îm
proașcă vapori sulfuroși și nisip. 
Intrată în panică, populația a 
părăsit locuințele, îndreptîndu-se 
spre coastă. Scene tragice pot fi 
văzute și la Trapani, unde oa
menii își părăsesc locuințele, lu- 
înd cu ei tot ce se poate trans
porta în spinare, cu căruțele sau 
în automobile. între timp, echi
pele de intervenție continuă cu 
febrilitate activitatea de căutare 
a celor 1 500 de dispăruți.

• LOCUITORII din Monteva
go. care au supraviețuit violen
telor cutremure ce au devastat 
acest orășel sicilian, trăiesc zile 
<le doliu. „Spectacolul pe care 
Montevago îl oferă celor aflați

la fața locului este îngrozitor" 
— scrie trimisul special al a- 
genției FRANCE PRESSE. Con
trastând cu tragismul situației, 
soarele a răsărit marți străluci
tor deasupra ruinelor sub care 
se mai află încă îngropate vic
time. Se crede că în această lo
calitate au pierit aproximativ 300 
de persoane, dar orice bilanț este 
în momentul de față prematur, 
deoarece operațiunile de dezgro
pare a victimelor abia au în
ceput. Pentru cei ce se află la lo
cul calamității situația apare în 
tot dramatismul ei. In fața mor
manelor de dărimături înalte de 
cîțiva metri, echipele de sal
vare pierd orice speranță de 
a mai găsi supraviețuitori.

Marți după-amiază au sosit la 
Montevago camioane încărcate 
cu sicrie. Aproape de intrarea 
în oraș au fost aliniate pe pă
mînt 40 de trupuri ale victime
lor cutremurului, zdrobite și 
pline de singe. Femei și bărbați 
asistă copleșiți de durere la în
mormântarea rudelor și prieteni
lor lor.

Intre timp, operațiunile de 
dislocare a ruinelor se desfă
șoară în ritm susținut. Buldoze
rele ridică mase enorme de dă-

Doi americani, frații Pad
dock, au scris o carte des
pre anul 1975. Un agronom 
și un diploma! încearcă să 
devină profeți. Unui se ocu
pă de hrana oamenilor, celă
lalt de politică și, împreună, 
prevestesc un cataclism. Pe 
coperta interioară a cărții 
lor stă scris : „în 1975, în 
lume se va produce un 
dezastru de o amploare fără 
precedent. Țările slab dez
voltate vor fi pustiite de o 
foamete de proporții mai 
mari ca oricînd în istorie". 
Tabloul pe care cei doi ni-1 
descriu este cutremurător : 
zeci de milioane de oameni 
își vor pierde viața prin ina- 
niție. Autorii împart țările 
slab dezvoltate în trei ca
tegorii : cele ce vor putea 
supraviețui prin propriile 
lor resurse, acelea ce 
vor trebui să facă apel Ia 
ajutor alimentar străin și, 
în sfîrșit, cele ce „nu pot 
fi salvate". Dacă ar fi să-i 
credem pe domnii Paddock, 
Haiti, de pildă, nu va mai 
avea nici o șansă să reziste 
după 1975. Firește, profețiile 
sînt contestabile (ele îmi a- 
mintesc de groaza cu care 
membrii unei secte religioase 
dintr-un orășel danez, s-au 
refugiat, în decembrie, în 
adăposturi subterane, aștep- 
tind... sfîrșitul lumii). Ră- 
mine, deocamdată, de desci
frat mobilul avertismentului. 
Teribilul semnal de alarmă 
s-ar părea că slujește cau
zei umanității. Greșeală ! 
Frații Paddock nu își propun 
să salveze victimele posi
bile ale catastrofei pe care 
o prevăd. Ei calculează totul 
cu singe rece și. ca în orice 
calcul contabil, există și pro
fitul și pierderea. „Tonul 
cărții arată că autorii nu 
sînt, cîtuși de puțin, emoțio
nați de această perspectivă" 
— comenta LE MONDE. 
„Pentru cei doi, preocuparea 
nr. 1 este aceea de a „men
ține viabilitatea economică 
și prosperitatea relativă a 
S.U.A. în perioada foame
tei", așa cum chiar ei măr
turisesc fără jenă. Foametea 
o concep drept o bună oca
zie pentru S.U.A. de 
a face o „triere", ajutînd să 
supraviețuiască doar acele 
țări slab dezvoltate care vor 
fi dispuse să accepte condi
țiile Washingtonului. „Hege
monia alimentară" este con
cepută brutal, ca un mijloc 
de instaurare a unei .hege
monii politice a S.U.A. Pad- 
dock-diplomatul pare absent, 
iar agronomului — rămas 
să facă diplomație — îi lip
sește subtilitatea...

Cei doi frați exprimă opi
nii personale? Autorul arti
colului din LE MONDE 
menționa că lucrarea i-a 
fost semnalată de unul din 
consilierii Casei Albe pentru 
programul, intitulat pompos, 
„Alimente pentru pace". A- 
mănuntul are darul să ne 
pi-ovoace bănuieli că alarma 
fraților Paddock este desti
nată să ușureze sarcina e- 
misarilor S.U.A. în țările 
confruntate cu grave pro
bleme alimentare. Washing
tonul oferă „supraviețuirea", 
dar la un preț greu de plă
tit. Grăbiți-vă ! — paj să 
spună autorii, uitind sa ver
se măcar o lacrimă de com
pasiune.

E. O.

rîmături de sub care continuă 
să fie scoase victime.

Se crede că vor fi necesare 
mai multe zile pînă cînd vor 
putea fi terminate toate aceste 
operațiuni.

9 „CUTREMURELE care s-au 
abătut asupra Siciliei prezintă 
caracteristici foarte rare, în 
special în ceea ce privește suc
cesiunea mișcărilor seismice, 
toate de o violentă intensitate", 
a declarat marți prof. Enrico 
Medi, directorul Institutului 
geofizic din Roma. In general, 
a menționat el, un cutremur de 
pămînt de o asemenea anver
gură este precedat de ușoare 
mișcări crustale, ceea ce dă po
sibilitate populației orașelor să 
se evacueze. Acest lucru însă 
nu s-a petrecut in Sicilia, unde 
a fost vorba de eliberarea unei 
mari cantități dc energie a că
rei acumulare este greu de ex
plicat in această zonă. Potrivit 
aprecierilor sale, regiunea afec
tată de puternicele cutremure 
de păinint nu a înregistrat ni
ciodată în trecut cutremure de 
o astfel de intensitate. Ușoara 
mișcare crustală care a fost în
registrată in urmă cu cîteva 
zile a făcut să se creadă că 
epicentrul fenomenului se situa 
sub mare. Primele constatări 
științifice făcute după acest cu
tremur au dovedit însă că epi
centrul seismic s-a aflat chiar 
in centrul insulei Sicilia.

Distrugeri provocate de cutremur Ia Gibellina

britanică"
Agenda diplomatică vcst-curopeană marchează actualmen

te o veritabilă „săptămină engleză". Chiar in momentul in 
care Camera Comunelor a angajat dezbateri furtunoase pe 
cele mai stringente teme ale politicii Londrei, se desfășoară 
pe continent o febrilă activitate diplomatică legată de ches
tiunea aderării Angliei la Piața comună. Luni, la Bruxelles 
miniștrii de externe ai țărilor Beneluxului s-au întrunit 
pentru a stabili „o acțiune comună" după veto-ul francez la 
negocierile legate de primirea Angliei în C.E.E. Marți, Jean 
Pierre Brunet, directorul afacerilor economice și financiare 
din cabinetul francez, a discutat pe tema „aderării" brita
nice cu oficialități vest-germane la Bonn. Vineri, ministrul 
dc externe englez, Brown, il va intilni în capitala R.F.G. pe 
omologul său, Brandt. Ieri, ambasadorul vest-german la 
Roma a fost chemat la Bonn pentru consultări despre care 
surse oficiale declară că privesc „cunoașterea exactă a pozi
ției italiene" în disputa candidaturii britanice.

O privire sumară asupra acestei agende relevă că „centrul 
dc greutate" al „săptămînii engleze" se află, de fapt, la Bonn. 
Practic, pe plan diplomatic, Bonn-ul încearcă să joace rolul 
dc arbitru în divergențele acuie pe care veto-ul francez de 
la Bruxelles le-a provocat in interiorul comunității „Celor 
șase".

Evident, situația creată în momentul de față în cadrul 
Pieței comune prezintă multe simptome de încordare politi
că. „Nu există iminența unei crize grave — opiniază DIE 
WELT — însă germeni de criză pot fi semnalați". Veto-ul 
francez rămîne neatenuat, așa cum s-a remarcat și în re
centa convorbire televizată a premierului Pompidou. Pe dc 
altă parte, Londra continuă manevrele și presiunile pentru 
crearea împreună cu „cei cinci" (fără Franța) a unei comu
nități paralele cu Piața comună în domeniile politic, mone
tar, tehnologic etc. (manevre care urmăresc, vizibil să de
termine, prin presiune, o renunțare a Parisului la „nu“-ul 
său categoric). Aluzia la „libertatea de acțiune" făcută după 
întrunirea de luni a miniștrilor Beneluxului pare să indice 
că „cei trei" — Belgia, Olanda și Luxemburgul — Înțeleg să 
sprijine în continuare, ideea unor acorduri cu Londra pe 
deasupra C.E.E. (sprijinind astfel, implicit, presiunile pentru 
anularea veto-ului francez).

Dată fiind poziția și ponderea pe care o ocupă in ansam
blul „celor șase", Bonn-ul a ales calea acțiunii de mediere. 
Cu atît mai mult cu cît sînt în joc importante atuuri poli
tice și economice (legăturile cu Parisul și Londra), atuuri 
care pot fi folosite în propriul interes, al consolidării pozi
ției R.F.G. în concertul vest-european. Țelurile diplomației 
xest-germane in actuala dispută comunitară ar putea Si de
finite, in lumina luărilor de poziție oficiale : englezii să re
nunțe Ia formula „totul dintr-odată" (mai exact, intrarea 
imediată în Piața comună) și francezii să renunțe la „nu“-ul 
lor categoric. In realitate, Bonn-ul nu a formulat nici o al
ternativă concretă. In capitala vest-germană, se vorbește 
despre mai multe variante care ar fi fost elaborate de mi
nisterul de externe vest-german și care, toate, au Ia bază o 
„perioadă tranzitorie" dc doi pînă la cinci ani, la capătul 
căreia Anglia, ar urma să devină membru deplin al C.E.E. 
Purtătorii dc cuvînt Ia Bonn repetă aproape obstinant în 
ultimele săptămîni formula „documentul T 645/67 adoptat 
din inițiativa vest-germană la Consiliul ministerial din de- t 
cembrie, stipulează clar că adeziunea britanică rămine pe 
ordinea de zi". In cercurile ziaristice este colportată (uneori 
cu un ușor zîmbet) promisiunea făcută de secretarul de stat 
Rolf Lahr, lordului Chalfont : „la următoarele alegeri pre
zidențiale (1970) Anglia va fi membră a Pieței comune. Așa
dar, temporizarea apare ca fiind „piesa" esențială a acțiunii 
Bonn-uiui in actuala fază a disputei aderării britanice.

Este cert că Bonn-ul va folosi apropiatele contacte la ni
vel înalt (vizitele cancelarului Kiesinger Ia Roma și Paris), 
pentru a-și spori influența in situația creată prin actualele 
divergente politice din sinul Pieței comune. In spatele insis
tentei ofensive britanice pentru aderarea la C.E.E., cercuri 
influente vest-germane sînt înclinate să vadă o luptă deschi
să între Londra și Paris pentru poziții de conducere în Eu
ropa occidentală. Lesne de înțeles că o asemenea luptă nu 
poate să nu intereseze direct Bonn-ul, care are propriile sale 
veleități și interese în acest domeniu.

EM. RUCAR

• AMBASADORUL României 
la Havana, Vasile Mușat, a ofe
rit luni seara un cocteil in cin
stea membrilor delegației ro
mâne la Congresul culturii de 
la Havana.

• CU OCAZIA împlinirii a 
500 de ani de la moartea erou
lui național albanez Scander- 
heg la Tirana a avut loc o adu
nare comemorativă la care au 
luat parte Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, precum și 
alți conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă.

• DUPĂ CUM anunță agen
ția A.D.N.. în urma tratativelor

care au fost purtate în cursul 
săptămînii trecute la Londra, 
Camera de Comerț Exterior a 
R. D. Germane și Asociația In
dustriașilor britanici (C.B.I.), au 
căzut de acord să extindă în 
acest an legăturile comerciale 
între R. D. Germană și Marea 
Eritanie.

O Gestul unui 
marinar american
9 MARINARUL american Ro

nald Charles, in virstă de 20 de 
ani, de pe distrugătorul ame
rican „McKenzie" staționat în 
portul Yokosuka, nu s-a mai 
întors ia bordul navei. Tînăru!

marinar american se ascunde 
în prezent la Tokio. Comanda
mentul american al bazei de la 
Y'okosuka a ordonat urmărirea 
lui Ronald Charles.

• ÎNTRE 15 și 17 ianuarie, la 
Dubna a avut loc ședința Co
mitetului reprezentanților îm
puterniciți ai guvernelor state
lor membre ale Institutului U- 
nificat de Cercetări Nucleare : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Un
garia, U.R.S.S. și R. D. Viet
nam. La ședință a fost analizat 
raportul Direcției Institutului cu 
privire la cercetările efectuate 
la Dubna în anul 1967 și sar
cinile pe 1968.

S Remanierea

Demonstrație 

a studenților 
portughezi

La 17 ianuarie, în Portuga
lia a avut loc o manifestație 
împotriva agresiunii Statelor 
Uaite în Vietnam. Această ac- 
țiJTne a fost organizată de stu
denții de la Universitatea din
Porto cu prilejul vizitei în a- 
cest important oraș al Portu
galiei a ambasadorului State

Bătălia împotriva 
stupefiantelor

La Palatul Națiunilor din Geneva este în curs de desfășurare 
a 22-a sesiune a Comisiei Națiunilor Unite pentru stupefiante 
care urmează să recomande tuturor statelor membre ale O.N.U. 
precum și organizațiilor internaționale măsuri eficace împotriva 
folosirii acestor substanțe toxice. Raportul supus discuțiilor apre
ciază că generalizarea dopingului riscă să devină o problemă 
socială, că folosirea produselor chimice (de genul amphetaminei) 
capabile să înlocuiască stupefiantele de origină naturală, pot 
duce la sportivi, de exemplu, la stări grave de toxicomanie. La 
Geneva se discută elaborarea unui sistem de control interna
țional asupra stupeliantelor de origină sintetică, cu atit mai 
mult cu cît o serie de industrii chimice din Occident au asimi
lat aceste produse ca înlocuitor al drogurilor clasice.

Forul reunit la Geneva a lansat un apel tinerilor din țările 
anglo-saxone, în special, împotriva folosirii marijuanei și a dro
gurilor psihotrope care provoacă stări depresive și halucinante 
(din familia L.S.D.). Tinerii, in cea mai mare parte studenți, sînt 
avizați împotriva ..iluziilor periculoase pe care le reprezintă 
căutarea unei «fericiri» întemeiate pe deranjarea echilibrului 
fizic și mental, provocată de folosirea drogului..."

în Statele Unite și Canada, această problemă a luat propor
ții îngrijorătoare fiind pe cale.de a deveni chiar mai gravă de
cît folosirea drogurilor derivate din opium (LE FIGARO). Vîn- 
zarea L.S.D. și amphetaminei este în continuare un ’ business 
rentabil căruia nu i-au fost impuse restricții. L.S.D. și-a făcut 
deja apariția și în Europa occidentală, fiind adus pe vechiul 
continent de turiștii americani și englezi. începutul a fost făcijt 
în Spania. Au fost descoperite cazuri de folosire a L.S.D. la Ma
drid. Barcelona și Costa del Sol. . “j"'* • ’

în încercarea de a opri folosirea ilegală a stupefiantelor Ur
mează a li creat Organismul international de control al stupe
fiantelor (O.I.C.S.). Regiunile cu plantații de mac, hașiș etc vor 
fi urmărite continuu, iar scoaterea în afara țărilor respective a 
opiumului ca și a celorlalte droguri vor fi strict controlate. De
sigur, în limita posibilităților, intrucît, așa cum s-a dovedit Și‘ 
cu alte prilejuri, contrabandiștii de stupefiante au găsit mereu 
alte mijloace pentru a-și aproviziona clienții cu „minunata 
pulbere albă a visurilor".

IOAN TIMOFTE

guvernului austriac
9 AGENȚIA France Presse 

citind serviciul de presă al Par
tidului populist, partid de gu- 
vernămînt în Austria, anunță 
că la 17 ianuarie cancelarul Josef 
Klaus a procedat la o remaniere 
a cabinetului său.

lor Unite, Tapley Bennet, a- 
creditat la Lisabona. Studenții 
au difuzat manifeste în care 
era condamnat războiul agre
siv dus de Statele Unite în 
Vietnam. Poliția a intervenit 
cu brutalitate pentru a îm
prăștia pe demonstranți. In 
urma acestei acțiuni de pro
test a studenților portughezi, 
ambasadorul Tapley Bennet a 
fost nevoit să părăsească ora
șul fără a mai lua cuvîntul la 
Universitate, după cum era 
stabilit în programul vizitei.

• PREȘEDINTELE R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
sosit la Pnom Penh, într-o vi
zită oficială. La sosire, el a fost 
salutat de prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian.

® O inimă

artificială
• DOI SPECIALIȘTI ameri

cani aujdeclarat marți că au pus 
la punct o‘inimă artificială mai 
indicată, potrivit aprecierilor lor, 
decît o operație de grefare 
deoarece aceasta din urmă nu 
ofetă decît „o soluție provizorie". 
Este vorba despre dr. Harold 
Kletschka în virstă de 43 de ani, 
chirurg cardiolog și Ebson Ra
fferty, în virstă de 25 de ani, in
giner în biologie. Ei califică 
noua, invenție drept „revoluțio
nară" față de încercările făcute 
pînă acum în acest domeniu. Re- 
luînd aceste declarații, . agenția

■ ’.France Presse anunță că noul 
aparat a fost deja experimentat 
asupra "unui cline o perioadă de 
timp.

• CHARLES WHALEN, mem
bru al Camerei Reprezentanți
lor, a prezentat 
proiect de lege 
larea acoperirii 
porție de 25 la 
lui american.

Congresului un 
propunînd anu- 
în aur, in pro- 
sută, a dolaru-

„N.A.T.O. re
prezintă o primej
die pentru pacea 

mondială"
— SCRIE ZIARUL 

„CUMHURIYET"
„Atît timp cît în Turcia se 

vor afla baze ale N.A.T.O., 
precum și baze americane 
care nu se află la dispoziția 
N.A.T.O., existența noastră va 
fi tot timpul amenința
tă", se arată intr-un e- 
ditorial publicat în ziarul 
„Cumhuriyet" care apare la 
Istanbul. Subliniind că în in
teresele securității șale Turcia 
trebuie să pună capăt imediat 
acestei situații, ziarul declară : 
„N.A.T.O. reprezintă o pri
mejdie și pentru pacea mon
dială întrucît pactele militare 
de tipul Blocului Nord-Atlan- 
tic sînt instrumente care ac
celerează dezlănțuirea unui 
război. Interesele popoarelor 
lumii întregi reclamă să se 
pună capăt fără întîrziere 
acestui joc cu focul", con
chide „Cumhuriyet".
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