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ANTIERE
Început sau o

>E IRIGAȚII CONTINUARE?

• NOTE DE LECTOR:

nifestat dorința să participe, prin muncă

patriotică, la executarea lucrărilor de

• Șantiere permanente ale tine-
Foto : C. CONSTANTINmiNARU (Continuare In pag. a Il-a) (Continuare In pag. a Il-a)

retului la Islaz, Măgura Gruii și Gorganu

CERTIFICAT

GH. FECIORI

(Continuare In pag. a Il-a)

MESAJE DE RECUNOȘTINȚA
Șl DRAGOSTE FAȚA DE PARTIDUL

I Șl STATUL NOSTRU

oirganizația județeană 
următoarele obiective : 
șantiere de construcții 
In vederea mobilizării 
șl depășirea planului

ecretar al Comitetului 
n Teleorman al U.T.C.

• Peste 30 000 de tineri și-au ma-

hidroameliorații

ESTE ACEASTA ORA, UN

N. lorga: „Istoria literatu-

Dintre muncitoarele secției fi
latură a Fabricii „.Moldova" 
din Iași — un exemplu de în- 
demînare și hărnicie: tînăra 

Lidia Pahomi

tarea fi legăturile lor"

ANSAJAMEHEEALE ORSANllAIULOR JUDEJENEU. T.l
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20 de profesori și un 
lubiect controversat:

4OSTRU
NTERYIUL

tovarășul 
NICOLAE

du-se ca sursă apele 
Oltului, Călmățuiului și 
lalte nuri interioare, pe 
Teleormanului se vor 
în continuare, ample lu- 
îmbunătățiri funciare și, 
l rînd, vor fi amenajate 

importante pentru iri- 
oape zece mii de hec- 
ează a fi Indiguite, de- 
I amenajate pentru iriga
ții 1969. Sînt prevederi 
oare, deosebit de impor- 
ttru ridicarea producției 
in această parte a țării, 
activă pe marile fron- 
iroducției agricole, tine- 

județul Teleorman va 
în anul 1969, alături de 
o contribuție însemnată 
irea acestor mari obiec- 
jmice. Făcîndu-se ecoul 
>r celor peste 60 000 de 

județului. Conferința 
a organizației U.T.C.

» s-a angajat ca, prin

forțe proprii, să asigure introdu
cerea în circuitul agricol a încă 
1 030 hectare, să execute lucrări 
de amenajare pentru irigație pe 
I 500 hectare, să participe la ri
dicarea a două baraje pentru a- 
cumulări la Slăveni și Tumu Mă
gurele.

— Sîntem conștienți de fap
tul că ceea ce ne-am propus 
să realizăm nu este un lucru 
ușor — ne mărturisea, într-o 
discuție, tovarășul Nicolae 
Rovinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman 
al U.T.C. Nicicînd organizația 
noastră nu și-a stabilit un o- 
biectiv atît de pretențios. Nu
mai volumul terasamentelor 
ce se vor executa înseamnă 
peste un milion de metri cubi ; 
lungimea canalelor ce trebuie 
săpate depășește cam de trei 
ori distanța Alexandria — 
București. Dar, tocmai pentru 
că ne va ridica atîtea proble
me, pentru că ne va solicita

un efort deosebit sîntem hotă- 
rîți să îndeplinim acest anga
jament în mod exemplar.

— Ce forțe vor mobi
liza organizațiile U.T.C. 
pe șantierele unde se 
vor materializa aceste 
obiective ?

— Ne vom strădui ca întreg 
tineretul din Județ să fie an
trenat pe aceste șantiere. Dis- 
cutînd pe larg în adunările ți
nute pe sate, pînă acum peste 
30 000 de tineri și-au manifes
tat dorința să contribuie prin 
munca lor la îndeplinirea an
gajamentului formulat de că
tre Conferință. în prezent, îm
preună cu specialiștii de la 
Direcția agricolă și Uniunea 
județeană a cooperativelor a- 
gricole, lucrăm la desfășurăto
rul lucrărilor. Ea Gorganu,

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către cadrele didactice 

din școli și institute de învățămînt superior

mai găsești, în 
un tînăr care 

că e bine să fii

secolul 
să nu 

un om
Greu 

nostru, 
creadă 
cu picioarele pe pămînt. Spui 
despre cineva că are simțul 
realității cînd cunoaște resor
turile vieții de fiecare zi șl 
toate mărunțișurile acelea, de 
multe ori atît de neconforme 
cu adevărurile abstracte ale cul
turii. Dar, de obicei, un om con
siderat ca avînd acest minunat 
simț se mulțumește să cunoască 
mînulrea obiectelor casnice mo-

dar, dintre toate, cea mai evi
dentă este refuzul de a fi ase- 
mănați cu alții, sentimentul că 
recunoașterea similitudinii din
tre oameni ar prejudicia presti
giul individual.

Am simțit în fața acestei si
tuații necesitatea profesională 
de a defini, cu titlul de suges
tie, o noțiune care merită mult 
mai multă atenție decît capătă 
— simțul realității psihologice, 
înțelegem prin el capacitatea de 
a ne cunoaște pe noi înșine și

necesarului de cunoștințe psi
hologice uzuale. Primul lucru 
pe care trebuie să îl cunoaștem 
este energia de care dispunem, 
rezistenta noastră la efort, e- 
chilibrul șl măsura în care dis
punem de mobilitatea necesară 
adaptării la situații noi. Aces
tea alcătuiesc, în linii mari, 
temperamentul. Cunoașterea lor 
care nu necesită denumiri sa
vante, ne-ar cere numai o foaie 
de hîrtie, un creion și o oră- 
două de analiză a amintirilor pe

Urmează un capitol —

SIMȚUL
LEALITĂȚII
3SIHOLOGICE

*
care le avem, completate cu pă
rerea cîtorva persoane care ne 
cunosc bine, de multă vreme. 
De cite dezamăgiri ne-ar scuti 
aceste cunoștințe pe care, de 
fapt, le avem fragmentar dar 
pe care ar trebui neapărat să 
le sistematizăm !

Ilustrativ, din 20 de persoa
ne, la întrebarea : Ce tempe
rament aveți ? 4 au răspuns
vag, restul deloc. Și doar e vor
ba de propriul lor tempera
ment I

», cîteva elemente de igie- 
:eva despre obiceiurile oa- 
lor, organizarea socială șl 
că. Uneori, doar atît.
sondaj efectuat în rîndul 
tineri din cîteva categorii 
atras atenția asupra posi- 
ții reduse de a se cunoaște 
l înșiși, de a se investiga 
biectivitate. Direct sau in- 
t, adesea, ei neagă oportu
na unei Intervenții științl- 
trganizate în acest dome- 
Argumentărlle sînt diverse

pe alții așa cum sîntem în viața 
noastră cotidiană, în relațiile 
noastre cu oamenii. Presupu
nem. totodată, că această cu
noaștere are ca scop și duce la 
autoperfecționare prin folosirea 
maximă a calităților, prin su
plinirea sau menajarea puncte
lor vulnerabile și suprimarea 
defectelor, pentru organizarea 
rațională (atunci cînd avem in
teresul) a cheltuirii energiei de 
care dispunem.

Să încercăm, deci, schițarea

mult 
mal complicat — al autocu- 
noașterii — caracterul — sau 
forma în care este realizată 
personalitatea noastră. Sînt mul
te de spus aici, prea multe 
pentru spațiul unul articol dar 
nu infinit de multe. în locul u- 
nei liste de aprecieri morale 
normative, o să dăm o singură 
problemă explicativă. Există un 
miez al întregii noastre vieți 
psihice, o cheie a fericirii sau 
nefericirii, In același timp, mo
tor al tuturor acțiunilor pe care 
le îndeplinim sau spre care tin
dem. Acest miez este balanța 
aspirațiilor și posibilităților. As
pirații conștiente sau (mai ales) 
nu, sîint toate acele lucruri 
care pentru individ au o anu
mită valoare (de la un anume 
fel de mîncare pînă la o anu
mită situație în recunoașterea 
socială). Este o „infinitate ob
scură", cum ne spunea A. P. (Fi
lologie, anul IV), unul din in
terlocutorii noștri, „absolut sis- 
tematizabilă". Și ni se pare o 
idee banal de plauzibilă că „a- 
tunci cînd știi ce vrei, poți 
realiza mai ușor acest lu
cru, decît cînd ești mînat în 
acțiunile tale de viitor de vagi 
dorințe chinuitoare prin vasti
tatea lor".

Posibilități (nici unul dintre 
cei întrebați nu a riscat vreoda
tă să aștearnă pe hîrtie o listă a 
propriilor posibilități) sînt toa
te resursele temperamentale, 
fizice, deprinderile însușite și 
cunoștințele care, în cadrul po
sibilităților sociale, fac aspira
țiile noastre realiste.

— De ce se refuză o nevino-

RADU CIMPONERIU

(Continuare in pag. a Ill-a)

Organizația județeană Dolj a U.T.C. în numele uteciștllor, a 
întregului tineret de pe aceste meleaguri, dînd glas celor mai 
calde și sincere sentimente ale tineretului, animați de dragostea 
nemărginită față de patrie și partid, se va strădui să continue 
bogatele tradiții de luptă și muncă ale poporului, adăugind noi 
valori materiale și spirituale economiei, științei și culturii româ
nești.

Răspunzînd chemărilor lansate de organizațiile județene Pra
hova și Teleorman ale U.T.C., tineretul din județul Dolj își exprimă 
dorința fierbinte, hotărîrea fermă de a întîmpina mărețele eveni
mente — a XXV-a aniversare a eliberării patriei noastre si cel 
de fel X-lea Congres al P.C.R. — cu noi șj importante succesp în 
îndeplinirea angajamentelor organizației "județene de partid pen
tru depășirea planului anual de dezvoltare a economiei naționale 

în lumina hotărîrilor adoptate de partid, precum și de recenta 
plenară a Comitetului Central al U.T.C., 
Dolj a U.T.C. se angajează să îndeplinească

— Organizațiile U.T.C. din întreprinderi. 
Ișl vor intensifica munca politlco-educatlvă 
întregului tineret la îndeplinirea integrală 
de producție, ritmic ș! la toti indicatorii, pe anul 1969.

— Vom sprijini organizațiile U.T.C. în antrenarea tineretului la 
organizarea științifică a producției șl a muncii în vederea folosirii 
întregii capacități de producție, utilizarea rațională a forței de 
muncă, a timpului de lucru și a valorificării tuturor resurselor 
existente.

— Organizațiile U.T.C. din întreprinderile mari consumatoare de 
metal cum sînt Uzina Electroputere, Uzina 7 Noiembrie, I.R.A. 
I.S.C.M., I.C.S.I.M.-Șantier nr. 1 și altele vor urmări atragerea 
inginerilor șl tehnicienilor tineri din sectoarele de concepție șl 
proiectare pentru găsirea șl aplicarea unor soluții care să conducă 
W reducerea consumurilor specifice de metal.

— In scopul creșterii contribuției tinerilor la realizarea șl depăși
rea sarcinilor de plan, sporirii productivității muncii și îmbună-

Tineretul din județul Botoșani a primit cu deosebit inter» 
satisfacție chemările adresate de conferințele organizațiilor j 
țene Prahova și Teleorman pentru a întîmpina cea de-a 25_a 
versare a eliberării patriei și cel de-al X-lea Congres al P. 
cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate.

în acest sens, organizația județeană Botoșani a U.T.C., 
tregul tineret din județ, se angajează ca în anul 1969 să 
tribuie activ, alături de ceilalți oameni ai muncii, la realia 
și depășirea sarcinilor de producție, stabilindu-și următo 
obiective :

— Educarea tineretului prin muncă șl pentru muncă, 
participarea mai activă a acestuia la organizarea științlfi 
producției și a muncii, ridicarea și perfecționarea niveluli 
cunoștințe profesionale, obiective ce vor fi concretizate 
organizarea concursurilor pe meserii, concursul cărții tel 
a olimpiadelor tinerelor filatoare, tinerilor mecanizato 
conducători auto.

— Mobilizarea întregului tineret din întreprinderile I 
triale șl transporturi auto, din toate unitățile productl 
îndeplinirea măsurilor stabilite în conferința organizației 
țene de partid, pentru îndeplinirea și depășirea prevec 
planului pe 1969.

— Organizațiile U.T.C. vor acorda o atenție deosebită 
ririi disciplinei în producție, folosirii integrale a timpu 
lucru, respectării regulamentelor de ordine interioară, 
melor de securitate a muncii, formării unei puternice 
de masă față de cei ce au abateri de la disciplina mun

— în întreaga activitate organizațiile U.T.C. din agrl 
vor pune un accent deosebit pe educarea tineretului In 
dragostei față de muncă, păstrarea și apărarea avutului 
ștesc prin efectuarea unui număr cit mai mare de zile-m 
și In special în campaniile agricole.

— In perioada de iarnă vom antrena tinerii din unități 
gricole socialiste la cursurile agrozootehnice de masă, la

CinCtTAlb
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acad. MIHAI BENII

Buletin științific student 
Frapează însuși titlul prin 
jectivul său final. Căci 
ne-am deprins : știința s-o 
că doctorii, profesorii și 
demicienii, iar elevii și 
denții să învețe. Intîmpl 
face că eu cumulez cele 
amintite primele, ba m 
spune adeseori și „maes. 
Vorba lui Goethe sau mai < 
zis a lui Faust „Heisse 
gister, heisse Doktor ga 
Dar, în felul meu, m-am . 
țit și mă simt încă, în a 
anilor înaintați, mai mult 
cenic, elev, ori student. Ia 
lumea lor, pe care o freci 
tez și din cauza meseriei 
pentru întîlniri cu caracte 
terar, sînt totdeauna 
acasă.

Fie examene de doctorat 
stat sau semestriale, fie 
siuni științifice, cenacluri

PUNCTE
DE ATRACȚIE

ALE
VACANTEI->

După deschiderea orășelu
lui copiilor, serbarea pomu
lui de iarnă, zilele vacanței 
elevilor și școlarilor din 
Baia Mare continuă, satisfă- 
cînd toate gusturile școlari
lor — mici și mari. Peste 
5 000 de elevi din municipiu 
și satele aparținătoare, au 
vizionat spectacolele festive 
închinate celei de..a 21-a a- 
niversări a Republicii, susți
nute de formațiile fruntașe 
ale fazei județene a Festiva
lului cultural-artistic al pio
nierilor și școlarilor. în ziua 
de 3 ianuarie a.c., cîteva din 
liceele și școlile orașului 
s-au transformat In gazde 
ale carnavalului elevilor din 
clasele 5—8. La filmele adec
vate vîrstel, spectacolele 
teatrului și cele ale teatrului 
de păpuși, ale ansamblului de 
cîntece și dansuri, casa po
veștilor deschisă la Liceul 
nr. 3 etc. și-au dat întîlnire 
sute de elevi. Ca să nu mai 
vorbim de nrogramcle spe
ciale din orășelul copiilor si 
intensa activitate pe locurile 
destinate concursurilor de 
schi, patinaj șl săniuțe din 
oraș și împrejurimi.

V. MOINEAGU

In potriva vicisitudinilor iernii

O AMPLĂ
MOBILIZARE

DE FORȚE
în cursul zilei de ieri zăpada 

a continuat să cadă abundentă 
în sudul Munteniei. Grosimea 
stratului de zăpadă a ajuns 
după cum precizează buletinul 
Institutului Meteorologic la 65 
cm la București și Pitești. 58 
cm. la Giurgiu, 46 cm la Ale
xandria. valori care n-au mai 
fost înregistrate în ultimii 15 
ani. Situația imprevizibilă a 
produs unele perturbații în cir
culația pe căile ferate și rutie
ră, în transportul urban. După 
cum anunță ministerele respec
tive. circulația trenurilor de 
persoane și de marfă se desfă
șoară îngreunat pe liniile care 
leagă Capitala de localitățile 
Constanta. Galați. Iași, Roșiorii 
de Vede. Ploiești. Buzău, Mără- 
șești. Titu, Tulcea, Negru-Vodă 
și Giurgiu. în condiții mai grele 
se circulă pe drumurile națio
nale, în special în Muntenia și 
sudul Moldovei. Temporar nu se 
poate circula pe drumurile 
Giurgiu — Zimnicea, Zimnicea— 
Turnu-Măgurele, Rîmnlcu-Sărat 
Buzău : iar cursele 
terne și externe de 
tul Băneasa sînt 
suspendate.

în fata situației.

specialitate au anuntat grabnice 
și ample măsuri, mobilizînd im
portante forte materiale si uma
ne pentru restabilirea cît mai 
grabnică a circulației pentru a 
evita consecințele pe care le 
pot avea asemenea perturbați! 
în desfășurarea normală a acti
vității, în aprovizionarea indus
triei și a populației.

Operativitatea, maxima răs
pundere. pentru concretizarea 
acestor măsuri sînt evident con
dițiile de care depinde succesul 
acestei acțiuni.

în această privință iată ce-au 
constatat reporterii noștri. în 
raidul întreprins în cursul zilei 
de ieri :

IN GARA DE NORD :

ȘTIINȚIFIC
STUDENȚESC

simple întîlniri literare, a 
te luări de contact mă imj 
sionează plăcut prin serios 
tea, efortul și elanul dov. 

acțiunilede tineret în 
creatoare.

Cu atît mai 
presionat acest „Buletin șt 
țific studențesc" 1968. De 
ta aceasta nu mai este vo 
de niște simple referate 
seminar. Cei care publică i 
studenți din domeniul șt. 
țelor sociale, de la instituț 
de învățămînt superior < 
București și din alte orașe 
țării. Filozofi, sociologi, pei 

psihologi. Natur 
B

( 
D 
d 

ad

mult m-a

aeriene in- 
pe aeropor- 
deocamdată

organele de

„Atențiune. călătorii pentru 
Ploiești, sînt invitați la „Săgea
ta albastră". 5 vagoane motor 
sînt pregătite să transporte 400 
de călători, pe distanța Bucu
rești — Ploiești. A fost o mă-

v. cAbulea
L. POPESCU 

P. JUNIE
N. MIRCEA

(Continuare in pag. a lll-a)

gogi, psihologi, 
lucrările însumate în 
letin au fost dirijate 
conducători științifici, 
asta nu scade nimic 
originalitatea și valoarea 
tivi în domeniul abordat 
cercetării sau analizei făcut 
de tinerii autori. Că este vor 
ha de examinarea conceptului 
de cauzalitate la Xenopol (au
tor Petru Curcă), de raportul 
intre filozofie și știință la Sar
tre (autor E. Springer), de 
considerațiile asupra utilității 
formelor normale în calculul 
prepozițional bivalent (autor 
Mihai Dan Bîrliba), de infor
mații fi evoluție (autor N. 
Meșter), de organizarea per-

(Continuare In pag. a IlI-a)
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i&i OPINII LA 4 ORA E DIRIGENflE

Propunlndu-ne să scriem despre ora de dirigenție, să mijlocim 
vehicularea părerilor și a celor mai interesante experiențe aveam 
In vedere oboseala unor discuții anterioare, precum și de ce am o- 
coli adevărul?—întregul angrenaj de îndrumări, dispoziții ji „prin
cipii' care încorsetează în prezent diriginții obligindu-i la canoane 
sau fericindu-i cu ele. Cu optimismul caracteristic profesiei lor, 
diriginții scuturînd parcă praful de pe vechile lucruri știute, tre- 
cînd peste „dispoziții" și „principii" s-au antrenat intr-un schimb 
de păreri plin de prospețime și de bun augur pentru ceea ce tre
buie să devină ora aceasta de lucru cu clasa în care dirigintele 
este încă un soi de suveran fără regat. Și iată-ne in posesia a 
numeroase puncte de vedere, unele publicate, altele urmînd să 
vadă lumina tiparului. Nevoia de a aduna păreri care coincid, 
experiențe care se întilnesc și se completează, ne obligă astăzi să 
abordăm de o dată 20 de scrisori din întreaga țară semnate de pro- 
fesori-diriginți cu o practică mai îndelungată sau mai recentă, din 
licee, ca și din școli generale.

Profesorul Alexandru Că
pitanii, Liceul nr. 4 din Bacău, 
ne povestește o dezbatere pe o 
temă al cărui titlu chiar dacă 
sună cam școlăresc „Invățatl să 
visați” a deschis în fața elevi
lor porți spre o lume nebănu
ită, plină de farmec și totuși, 
ndîne ancorată în viață : lumea 
visătorilor care a împins ome
nirea înainte cu descoperirile 
lor. Elevii au aflat că „visătorii" 
nu sînt toți niște „specimene" 
care merită disprețul celor din 
jur. că dincolo de extravagantă 
ori de ticuri care stîrnesc zîm- 
bete șl alimentează anecdote, 
oamenii din categoria „visăto
rilor” au avut marea capacitate 
de a-și imagina viitorul plane
tei noastre chiar înainte de a 
găsi căile practice de realizare 
a viselor lor. Concluzia orei de 
dirigenție 7 Avem nevoie de 
visători, gtrăduiti-vă să vă 
realizați visele, învățătura este 
o cale sigură că veți izbuti...

De anul acesta o clasă cu 
elevi foarte mari, clasa a Xll-a 
ridică probleme cu totul specia
le dirigintilor. Ce urmează să 
discutăm cu ei în orele de diri- 
gentlo 7 — se întreabă aceștia. 
Sînt și el încă elevi, dar nu-i 
putem trata în același mod ca 
pe cei pe care-i duceam spre 
absolvire acum 2—3 ani. Sînt 
mai mari, mai bine pregătiți, 
majoritatea știu cu mai multă 
preeizie ce vor să facă în viitor. 
Doi profesori de la liceul din 
Sîngeorz-Băi au socotit că pen
tru elevii claselor a Xll-a me
rită a fi abordate din unghiuri 
foarte dlferite.cele mai comple
xe aspecte ale vieții de dincolo 
de porțile liceului pentru care 
se pregătesc. „Viata înaltelor 
sentimente". „Ce ne așteaptă 
după absolvire". „A arăta ade
vărul înseamnă a dezbina co
lectivul ?“. „Viata are o singură 
caracteristică, aceea de a fi 
grea 7“ șl alte subiecte au for
mat cadrul unor vii și tinerești 
dispute conduse cu delicateță si 
siguranță de diriginți. Aici ni
mic n-a putut fi regizat, totul 
trebuia spus cu sinceritate, iar

apelul la convingerile filozofice 
și etice ale elevilor, la experi
ența de viată pe care o au

adîncl ale noțiunilor de patrie 
șl patriotism.

„Minciuna — faptă rușinoasă”
— temă de discuție la ora de 
dirigenție se înscrie în experi
ența profesoarei Lucia Mare»
— Școala generală nr. 7 Bra
șov — ca o reușită certă în 
cultivarea dragostei pentru a- 
devăr la elevii clasei a V-a. 
Apelul la povești si eroi îndră
giți, la atitudinea părinților, a 
făcut ușoară trecerea la viata 
clasei cu necazurile si bucuriile 
el. Furați de discuții, de setea 
colegilor pentru adevărul înde
lung elogiat, „mincinoșii’ cla
sei s-au simțit obligați s-o recu
noască că sînt mincinoși șl așa 
au ieșit la iveală fapte ascunse 
în mister pînă atunci 1 Ora este 
apreciată mai ales pentru ecoul 
avut.

Nedumerirea noastră este ali
mentată »1 de ușurința cu care 
ne povestesc dirigintil claselor 
miol despre orele pe care le țin, 
în timp ce colegii lor care se 
ocupă de elevii de liceu au ezi
tări șl incertitudini privind va
loarea unei teme sau alta. O 
explicație ne-ar putea conduce 
la creșterea exigenței elevilor 
înșiși odată cu absolvirea școlii 
generale bazată pe volumul mai 
mare de cunoștințe pe care le 
au în toate domeniile, pe noile 
cerinți ale vîrstel lor. De aici. 
Infinite obligații și greutăți pen
tru dirigintil preocupați să nu 
întreprindă nimic gratuit Dar 
poate că asta încă nu spune 
totul. Profesorii de liceu au ezi
tări șl pentru că — cum ne 
explică tovarășul Octavian Mu- 
reșan de 
Bacău — 
convingi 
viata de 
subiectul 
cel mai potrivit, fără a mai vor
bi că șl-n privința formei de 
desfășurare pot apărea o serie

la Liceul nr. 4 din 
„este foarte greu să 

pe cineva străin de 
zl cu zi a clasei că 
ales este întotdeauna

pasiunea pentru această acti
vitate neferită de ingratitu
dini : o mare cheltuială de timp 
si energie, solicitare totală pen
tru că școala și colegii îl soco
tesc răspunzător de toate mani
festările clasei oi ale elevilor 
în parte. Dacă o mare pasiune 
pentru modelarea sufletului tî- 
năr nu stă la baza muncii diri
gintelui, atunci toate vicisitudi
nile dirlgențiel se îngroașă șl 
clasa cu problemele ei mari 
șl mici, devine o cumplită po
vară. Sigur că drumul spre ale
gerea temei si organizarea orei 
de dirigenție are tangente cu 
cunoașterea familiei elevului, a 
notelor din catalog, a univer
sului de preocupări al unui elev, 
al unul grup sau a întregii cla
se, a temperamentului băieților 
sl fetelor din colectivul încre
dințat, a nevoilor vîrstel lor. 
Toate aceste criterii dictează 
nu numai tema, cl șl unghiul din 
care poate ori trebuie abordată 
o problemă sau alta, si aici di
rigintele trebuie să fie singurul 
care hotărăște. Nici un fel de

20 DE PROFESORI Șl UN SUBIECT CONTROVERSAT:

ESTE ACEASTA ORĂ UN
MEPfi TSAUO CONTINUARE?

n-avea nimic din atmosfera de 
examen, ci era mijlocul de a co
munica, ca de la egal la egal, 
în chestiuni de mare însemnă
tate pentru toti.

Aflăm din numeroase scrisori 
descrieri despre ore de dirigen- 
tie foarte izbutite — după pă
rerea autorilor — organizate la 
clasele V—VIII. Tovarășul Pop 
Dumitru, profesor la Școala ge
nerală nr. 3 din Baia Mare și 
diriginte al clasei a VIII-a A. 
ne vorbește despre o asemenea 
oră cu tema „Străbătînd dru
murile patriei" care a refăcut 
pentru colegii absenți o fru
moasă excursie de vacantă pe 
un itinerar cuprinzînd o parte 
a Transilvaniei șl Olteniei. Ten
siunea la care elevii șl-au po
vestit sentimentele trăite, pros
pețimea șl Ineditul 
au creat în clasă 
emotivitate folosită 
sor pentru a grefa

impreslllor. 
o stare de 

de profe- 
întelesurlle

Profesoara Viorica levrl dfj» 
județul Timiș ne vorbește des
pre e oră de dirigenție tot la 
clasa a V-a, intitulată simplu 
„Prietenie”. Pînă să ajungă la 
prietenie, elevii au vorbit despre 
satul lor. despre ce-i leagă de 
el si s-au angajat așa. copilă
rește, să se întîlnească toți peste 
ani. cînd vor fl mari, să-și po
vestească cum au evoluat. Ora 
s-a terminat... în grădina școlii 
unde elevii au sădit un stejar 
la umbra căruia vor avea loc 
întîlnlrile lor viitoare.

Frumos și emotionant I To
tuși. avem o nedumerire : de ce 
e mai ușor să organizezi ore 
de dirigenție cu elevii mici, de 
ce chiar și cel mai lipsit de 
experiență pedagog găsește fără 
prea mari dificultăți un subiect 
pe placul elevilor, tonul potrivit 
în cele mai neașteptate chesti
uni și acele elemente care, po
vestite își pierd din farmec, dar 
acolo, în atmosfera creată, au 
valoare emoțională 7

de păreri nu întotdeauna ba
zate pe obiectivitate...” Ade
vărat, dar atunci să se renunțe 
la schimbul de experiență 7

Nu fără temei, dirigintil care 
ne-au scris se referă la între
gul angrenaj de elemente care 
generează temele orelor de di
rigenție, la frînele si limitele 
existente pe traseul lntentle- 
reușită certă. Mai întîl ni se 
enumeră anumite condiții fără 
de care nu poate fl concepută 
munca dirigintelui. Profesorii 
Maria Tara» — Ialomița, Mihalț 
Voicu — Buzău, Andrei Sziygar- 
to — Sighet. Traian Lungu — 
Vîlcea si alții ne trimit lungi 
pledoarii în favoarea ideii că 
dirigintele nu va obține nicio
dată succese dacă îi va lipsi

Instrucțiuni sau dispoziții nu-I 
pot îndruma cum să aleagă din 
multitudinea aspectelor de in
teres pentru clasă pe cel mai 
potrivit la momentul dat, după 
cum nici nu-1 pot acoperi pen
tru ore făcute ca să fie. care nu 
lasă urme în conștiința elevilor 
fiind uitate odată cu clopoțelul 
care anunță sfirsltul lor. Sub
scriem acestor puncte de vede
re socotind și noi că. în primul 
șl în ultimul rînd. profesorul 
poate înnobila sau compromite 
dirigentia și aceasta depinde de 
pasiunea pe care o cheltuiește 
Intr-o activitate paralelă 
specialitatea sa. dar parte 
tegrantă din profesiunea de 
dagog.

Alti profesori lntratl în

cu 
ln- 
pe-
co-
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ăzut să se ame- 
cțiunea de coo

perare a pte C.A.P., cel 
mai mare sistem de irigație 
din județul nostru, în lunile 
martie-aprilie vom deschide 
primul șantier permanent al 
tineretului. Peste o mie de ti
neri din Bragadiru, Bujoru, 
Frumoasa și Zimnicea vor lu
cra zilnic pe acest șantier și, 
tot silnic, cîte două-trei hectare 
vor putea fi recepționate. In 
Lunca Dunării, la Islaz și Mă
gura Gruii, unde vom deschi
de al doilea mare șantier al 
tineretului, obiectivul de reali
zat este recuperarea pentru 
producția agricolă, prin dese
cări, a 800 de hectare. Chiar 
azi (31 decembrie 1968 — n.r.) 
am fost informați de la Islaz 
că 480 de tineri țărani coope
ratori, mecanizatori și elevi 
au... semnat prin adeziunea 
lor angajamentul organizației 
U.T.C. de a asigura, prin lu
crările patriotice executate, 
cultivarea încă din vara aces
tui an a unei suprafețe de 300 
de hectare. Au fost constituite 
brigăzile patriotice Totodată, 
de la Turnu Măgurele, tovară
șul Gheorghe Dulgheru a 
transmis organizațiilor U.T.C. 
Islaz și Măgura Oruii hotărî- 
rea tinerilor de la Combinatul 
chimic și din celelalte între
prinderi și instituții ale ora
șului de a fi alături de ei în 
marea lor acțiune. „In orele 
libere, se spune în scrisoarea 
trimisă, peste două mii de ti
neri din oraș vor lucra alături 
de voi. Pentru că. vecini fiind, 
iar cîștigul de producție ne 
privește și pe noi. angajamen
tul vostru îl considerăm ca 
fiind și al nostru". Noi apre
ciem inițiativa tinerilor din 
orașul Turnu Măgurele și o 
von» face larg cunoscută și în 
alte centre urbane ale jude
țului.

— Cum s-a reușit, tn 
județul Teleorman, ge
neralizarea în rîndul ti
nerilor a interesului 
pentru realizarea prin 
acțiuni proprii a unor 
ob'ective atît de impor
tante ?

— E greu de răspuns la o 
astfel de întrebare, pentru că, 
de fapt, nici nu-mi dau seama 
ce a contribuit mai mult 
Probabil că discuțiile largi, 
inițiate încă din primăvara 
trecută în fiecare organizație 
la care, cu sprijinul specialiș
tilor din unități, s-au realizat 
talcule comparative de genul: 
ce valoare are pentru produc
ție participarea la muncă a 
unui om un an întreg ? cu 
cît echivalează producția a 
zece hectare irigate ? Folosită 
chibzuit. în ce se poate mate
rializa forța tinerilor dintr-o

organizație de-a lungul unui 
an ? Probabil că un ecou po- 
zitiv l-a avut și faptul că 
permanent ne-am străduit să 
generalizăm experiența pozi- 0 
tivă acumulată, că din acțiu
nile patriotice la noi s-a făcut 
o chestiune de prestigiu, o 0 
tradiție, tn 1968, de pildă tot 
prin acțiuni proprii, tinerii din 
județul Teleorman au amena- 0 
jat pentru irigații peste 1500 
de hectare, au redat eircuitu- 
lui agricol alte 150 și au între- 0 
ținut pășuni pe 1 170 de hec
tare. Astfel că, valoarea lu- 
crărilor executate a 
cu mult cifra de două 
ne lei. Un ecou larg în 
tinerilor s-ar putea să 
și calculul realizat în 
rința județeană U.T.O., prin 
care constatam că numai ca 
urmare a lucrărilor hidroame- 
liorative executate anul aces
ta, sporul de producție reali
zat depășește cu mult cifra de 
3 800 vagoane porumb, în e- 
chivalență Cred că toate pre
supunerile mele sînt valabile, 
însă am convingerea că acest 
interes prezent la tinerii 
trl pentru executarea 
muncă patriotică a unor 
menea obiective, cel mai 
Izvorăște din convingerea că 
numai astfel, fiecare dintre ei 
poate fi mai util unității agri
cole din care face parte, țării, 
în general.

★
Cu o săptămînă în urmă, Con

ferința județeană Teleorman a 
U.T.C a lansat către întregul ti
neret al patriei o vie chemare la _ 
întrecere pentru întîmpinarea cu 9 
realizări deosebite a celei de-a 
25-a aniversări a Eliberării pa- - 
triei și a Congresului al X-lea al 1 ™ 
P.C.R. Obiectivele propuse na 
sînt dintre cele mai ușoare, ba, 
dimpotrivă, realizarea lor pretin
de din partea tinerei generații a 
județului eforturi mari, dăruire, 
o multilaterală și temeinică pre
gătire. Deși încă nu se poate 
vorbi de rezultate palpabile, ga
ranția succesului e redată de fe
brilitatea pregătirilor. Sub îndru
marea organizațiilor U.T.C., în 
prezent se alcătuiesc brigăzile de 
muncă patriotică, se întreprinde, 
împreună cu consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole, 
cu ceilalți beneficiari, măsuri 
complexe care să asigure peste 
tot condițiile necesare desfășură
rii unei asemenea activități pe 
viitoarele șantiere de irigații care (Ij 
să corespundă entuziasmului și 
hărniciei tineretului

Stilul de muncă al Comitetului 0 
județean Teleorman, modul în 
care acesta se preocupă pentru _ 
asigurarea încă de pe acum a I 
traducerii în fapte a angajamen
telor formulate poate constitui un 
subtext al recentei chemări la 9 
întrecere, o chemare la muncă 
concretă, puternic ancorată în _ 
realitățile și cerințele vieții, 0

depășit 
milioa- 
inimile 
fi avut 
Confe-

noș- 
prin 
ase

muit

respondent* cu noi 1 această a 
temă ne atrag atenția c& in W 
numeroase cazuri, independent 
de pasiunea si Interesul dirl- _ 
gintelui. munca sa nu ara suc- 0 
cesul dorit din cauza unor con
diții exterioare lui. Tovarășul 
Pop Gheorghe, profesor la LI- A 
ceul din Cehu Silvanlei. slste- V‘F 
matlzează un număr din aceste 
condiții și ne trimite o scrisoare A 
cu puncte, subpuncte și expli- “ 
cațil din care reținem două ob
servații : 1) în facultate, viito-
rul profesor nu este pregătit 0 
pentru munca de dirigenție (o- 
pinie pe larg dezvoltată și de „ „U1IO 1B
profesoara Georgeta Toma din 0 demîna cltitori]or șJ cercetătorilor, 
Hunedoara), drept care în prl- ............................. * ’
mii săi ani de profesorat nici 
nu prea știe ce să facă cu 
orele la dispoziția sa și 2) fap
tul că o anumită categorie de 
elevi, cea provenită din mediul 
rural, nu este pregătită în pri
mii ani de liceu să participe 
afectiv si practic la dezbateri 
etice, filozofice rezumîndu-se la 
postura de spectatori. O aseme
nea realitate creează mari difi
cultăți dirigintilor care recurg A ale unei biografii și viziuni 
atunci la soluția de a folosi ore- nice, dezvăluind o dată mai r 
le de dirigenție doar pentru ana
liza învățăturii sau discutarea a 
la modul cei mal simplist cu W 
putință a aspectelor privind 
comportarea diurnă a elevilor.

Tot la capitolul „frîne” pro- W 
fesorii : Xenia Popa — Ciul. 
Iancu Popescu — Gorj. Ortansa 
Dobas — Brașov. Gh. Eneches- 0 
cu — Galați, Viorica Pitul - 
Buzău, Clara Bălan — Brașov, 
George Popescu și Iovu Mihai A 
— Vaslui, ne atrag atenția că 
obligația de a se discuta în orele 
de dirigenție despre problemele 
circulației ori de igienă, paza 
contra incendiilor, diferite ani
versări. comemorări etc. (aspecte 
asupra cărora revenim, de fapt 
pentru că ziarul nostru le-a 
semnalat de mai multe ori), con
sumă nemilos din timpul, si 
așa limitat. în care ar urma să 
se dezbată chestiuni cu adevă
rat utile pentru un colectiv ori 
altul. Și. în sfîrsit. colaboratorii 
noștri, sînt de părere că o ade
vărată mișcare pentru valorifi
carea deplină a orelor de 
gentle ar trebui să se facă 
tită chiar în scoli ; le 
dreptate. Nu nf s-au putut 
niza prea multe exemple de 
silii pedagogice care să fi__
bătut o asemenea problemă, de 
studii efectuate de diriginți. de 
sesiuni științifice ale cadrelor 
didactice consacrate dirigentiel. 
de o activitate mai susținută a 
comisiilor metodice. Toți profe
sorii care ne-au comunicat opi
niile lor continuă să „reclame" 
mal multă literatură de specia
litate în folosul dirigintilor.

diri- 
sim- 
dăm 
fur- 
con- 
dez-

M. V.

Moment coregrafic inspirat din Rapsodia I de George Enescu
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tățirii calității produselor, Comitetul județean va îndruma șl sprl- 
- jinl organele și organizațiile U.T.C. pentru ca un număr cît mal 

™ mare de tineri să participe la : cursurile de ridicarea calificării 
și de specializare, studierea cărții tehnice, sesiuni tehnlco-științifice, 
olimpiade pe meserii, vizite la expoziții și altele.

® — Organizațiile U.T.C. din întreprinderi șl șantiere, In deosebi
cele de la Combinatul chimic, Termocentrala Craiova, Combinatul 
de zahăr și ulei „Oltenla"-Podari, vor fi ajutate pentru îmbunătă
țirea muncii de formare șl educare a tinerilor în spiritul disciplinei 
muncitorești, folosirii Judicioase a timpului de lucru, realizării 
normelor, respectării proceselor tehnologice și de fabricație.

— Pentru îmbunătățirea activității organizațiilor din întreprin
deri de transport, Comitetul județean va ajuta comitetele munici
pale și orășenești U.T.C. în organizarea unor concursuri pe teme 
de circulație, consfătuiri și dezbateri legate de necesitatea întreți
nerii în bune condițiuni a mașinilor și utilajelor în dotare.

—Pentru îndeplinirea hotărîrilor partidulnf șl statului nostru 
eu privire la dezvoltarea agriculturii, principala sarcină ce stă 
în fața organizațiilor U.T.C. din I.A.S. și I.M A. și Cooperative 
Agricole de Producție, este intensificarea muncii politice șl orga
nizatorice, in vederea mobilizării întregului tineret Ia creșterea 
producției agricole vegetale șl animale.

— Organizațiile U.T.C. vor întreprinde acțiuni pentru Însușirea 
celor mai noi metode agrotehnice și de organizare a muncii, creș
terea producției și productivității muncii, reducerea prețului de 
cost prin exploatarea rațională a mașinilor și tractoarelor, econo
misirea de carburanți și lubrefianți. piese de schimb etc.

— în colaborare cu Direcția Agricolă județeană, vom organiza 
concursul „Cine știe agricultură, cîștigă", seri de calcul, de în
trebări și răspunsuri, asigurînd mobilizarea tineretului la învăță- 
mîntul agro-zootehnic de masă, la conferințe cu conținut agricol.

— Organizațiile U.T.C. din C.A.P.-uri vor fi ajutate să desfă
șoare o susținută muncă în atragerea unui număr mai mare de 
tineri pentru a munci în sectoarele : zootehnie, iegumicultură, po
micultură și viticultură. In colaborare cu U.J.C.A.P. se vor organiza

NOTE DE LECTOR
După aproape o jumătate de 

veac de la apariția, în 1920, a Is
toriei literaturilor romanice, In 
trei volume, a lui Nicolae Iorga, 
Editura pentru Literatură Univer
sală a iuat inițiativa de a reedita 
această vastă sinteză a literaturi
lor romanice și a o pune la în- 

îndeplinind în chipul acesta și o 
• veche năzuință a autorului ei. E- 

diția, în același număr de vo
lume, publicată sub îngrijirea lui 
Alexandru Duțu, se află în libră
rii. In amplul proces de dezvol
tare a noului umanism în viața 
poporului nostru, republicarea a- 
cestei lucrări se impune ca o res
tituire de elemente fundamentale

I u- 
nice, dezvăluind o dată mai mult, 
o treaptă remarcabilă în evoluția 
învățatului spre acea Istoriolo- 
gie umană, la care năzuia încă 
din anii primei sale tinereți.

Lumina aruncată de Nicolae 
Iorga asupra acestui capitol imens 
din literatura universală și a unei 
părți atît de însemnate din istoria 
culturii omenirii, este o lumină

e

„filologi și istorici literari care se 
ocupă mai puțin de frumusețea 
acestor produse și de semnificația 
lor politică, socială și morală, ne- 
căutînd în dosul formelor, u- 
șoare de studiat și de clasificat, 
sufletul însuși al unei epoci...”

Aprecierile pline de semnifica
ții ale savantului fac să înțelegem 
în ce fel opera literară poate a- 
tinge un nivel reprezentativ, insis- 
tînd pe relația dialectică dintre 
creator și societate. Aflată într-o 
anume „fază sufletească*, societa
tea solicită scriitorului, creatoru
lui, în genere, o seamă de note și 
nuanțe, iar acesta, la rîndul lui, 
poate deveni vocea autorizată a 
societății și, în același timp, un 
stegar al viitorului ei. De pildă, 
vorbind despre literatura italiană 
ce urmează lui Dante Alighieri, 
Iorga observa : „Dante cîntase 
pentru toată Italia... (literatura), 
care urmează după cele dintîi ma
nifestări ale spiritului nou, tră
iește în mijlocul unor Curți gata 
»-o aplaude totdeauna și uneori 
s-o și întreție”. Aceasta este „for
ma cea mai periculoasă pentru

N. IORGA

ISTORIA LITERATURILOR

REA Sl LEGATURILE LOR"»

vie, oraculară. Spiritul romanic 
ce se dezvăluie în operele ma- 
|ore din cadrul literaturilor fran- 
ceză, italiană, spaniolă, portu- 

W gheză, alături de care își fac apa
riția din loc în loc titluri și nume 

0 de mari poeți dramatici englezi 
sau germani, îl entuziasmează pe 

• cercetătorul neistovit, gata să sur
prindă toate ligamentele acelui 
masiv organism viu ce 1 se părea 

O a fi istoria europeană. Și, vorbind
de istorie ca de o „tragedie” ce 

0 se desfășoară de-a lungul secole
lor, cu actori principali și miș- 

a cări de ansamblu, scoțînd în evi
dență rolul pe care-1 joacă „viața 
sufletească" a popoarelor, a na- 

W țiunilor, Iorga sublinia ideea că 
faptele trebuie să intre vii în is- 

0 torie ca într-o construcție dina
mică.

£ învățatul cercetează, studiază, 
generalizează, oprindu-se, cu de-

• osebire, la acele „cărți fundamen
tale ale omenirii*, care vorbesc 
despre „viața sufletească" a po- 

0 poarelor sau care „au înfățișat 
fundamental deosebitele timpuri". 

0 Fără să se piardă în abstracțiuni 
desprinse de faptul istoric, faml- 
liarizat cu varietatea și spontane- 

w itatea surprinzătoare a vieții lite- 
• rare, încă din primele pagini ale

volumului I, acolo unde se ocupă 
de vestitele Chansons de geste, 

I Iorga se declara împotriva acelor

scrisul unui popor care pierde ast
fel și interesul pentru realități șl 
semnificația națională și puterea 
de a înrîuri masele mari ale nea
mului”.

Toate cele aproape o mie cinci 
sute de pagini — rod al unor lec
turi uluitoare, de texte originale 
sau de lecturi de referință șl de 
sinteză, care să-l furnizeze date 
— izbutesc să pună în lumină e- 
lementele esențiale ale literaturi
lor romanice, legăturile dintre ele 
și dezvoltarea lor, de la primele 
texte scrise și pînă la taceputul 
veacului nostru.

Integrînd Istoria literară în Is
toria culturii șl îmbrățișînd un 
spațiu ce se întinde de la coas
tele române ale Mării Negre pînă 
la cele portugheze ale Atlanticu
lui și pînă dincolo de ocean, re- 
liefind atîtea și atîtea valori, con- 
jugînd spiritul sintetic al filozo
fului cu cel al istoricului, 
realizînd, îndeosebi, viața su
fletească a popoarelor, a maselor 
largi, a truditorilor, în continuita
tea loi istorică, — Istoria litera
turilor romanice a Iul N. Iorga 
îmbină știința cu evocarea și poe
zia, arta cu erudiția, Istoria cu 
morala, într-o frază bogată, orală, 
colocvială și poate servi drept 
încă o strălucită pildă pentru cer
cetători și, mai ales, pentru cei 
ce se angajează în anevoiosul do
meniu al istoriei literare.

FANICA n. gheorghe

linele rînduri ale întrecerii
schimburi de experiență la C.A.P. Goioea Mare și Rast, consfătuiri 
șl vizite Ia I.A.S. Segarcea, C.A.P. Amărăștii de Sus și Bîrza In 
vederea generalizării metodelor avansate și popularizării celor mai 
bune rezultate obținute în producție.

— O atenție deosebită vom acorda organizațiilor U.T.C. din 
fermele I.A.S.. secțiile I.M.A. și C.A.P.-urlle mai puțin dezvoltate 
In vederea mobilizării tuturor tinerilor la înfăptuirea măsurilor 
stabilite de partid pentru dezvoltarea șl rentabilizarea acestora.

Organizațiile U.T.C. se vor preocupa pentru antrenarea unul 
număr mal mare de tineri în însușirea noilor meserii ale satului 
ca : motopomplști. mecanici, electricieni, fierari, dulgheri etc.

— împreună cu Direcția Agricolă vom organiza o consfătuire 
cu tinerii ingineri și tehnicieni. Ia stațiunea experimentală Bechet 
privind „Valorificarea superioară a nisipurilor șl eficiența iriga
țiilor".

— Organizațiile U.T.C. vor mobiliza toate categoriile de tineri 
la acțiunile voluntar-patrlotice și obștești pentru realizarea în 
anul 1969 a următoarelor obiective : colectarea a 3 000 tone metale 
vechi, împădurirea a 100 ha, în fondul comunal șl de stat, îngri
jirea suprafeței de 8 000 ha islaz, amenajarea a 650 ba pentru 
Irigații, plantarea de pomi fructiferi și ornamentali pe marginea 
șoselelor, amenajarea de spații verzi, de baze sportive șl alte 
acțiuni pentru înfrumusețarea căminelor și orașelor.

—Vom organiza șantiere ale tineretului pentru executarea unor 
lucrări necalificate la construcția Teatrului național, Complexul 
sportiv studențesc, extinderea Parcului Poporului din Craiova, 
la sistemul de Irigații Băilești-Calafat.

— Organizațiile U.T.C. vor acorda mai multă grijă întreținerii 
monumentelor istorice și naturale, vor antrena tinerii Ia șantierele 
arheologice de la Simnic și Coșoveni.

— Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi realizate de tineret 
prin muncă voluntar-patriotică se va ridica la 16 000 000 lei.

— Dezvoltind frumoasele tradiții ale organizației revoluționare 
de tineret din patria noastră, organizația județeană Dolj a U.T.C. 
își va spori strădaniile pentru îndeplinirea misiunii încredințate 
de partid de a fi inițiatorul și organizatorul nemijlocit al activități
lor politico-educative în rîndul tinerilor, de -a determina prin în
treaga sa activitate participarea mai activă a tineretului la înfăp. 
tuirea programului stabilit de partid, Ia ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi ale progresului și civilizației.

COMITETUL JUDEȚEAN DOLJ AL U.T.C.

BOTOȘANI
(Urmare din pag. I)

cursuri pe teme ale creșterii producției agricole, vegetale șl 
animale, In vederea sporirii contribuției acestora la întărirea 
economică a unităților.

— Folosind condițiile de care dispunem privind creșterea ani
malelor în 
peste 1 200 
Iar pentru 
organizații, 
animale.

— In domeniul 
în anul 1969 să

— mobilizarea tineretului pentru a-și aduce contribuția 
redarea In circuitul agricol a suprafeței de 25 hectare ;

— întreținerea In toată perioada a suprafeței de 
izlaz -,

— împădurirea a 
munale ;

— colectarea »l 
vechi;

— amenajarea a
— In campania de recoltare a culturilor de toamnă vom or

ganiza tabere de muncă ale tinerilor și elevilor la I.A.S. din 
Județ;

— pentru realizarea obiectivelor economice, organele $1 or
ganizațiile U.T.C. vor intensifica munca politico-ideotogică în 
rîndul tineretului, subordonînd întreaga muncă educativă cu
noașterii și însușirii de către tineri a politicii partidului, pro
movării In rîndul tineretului a concepției înaintate despre 
muncă și viață, a calităților politice șl morale specifice tinere
tului din zilele noastre.

COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL U.T.C.

județul nostru, organizațiile U.T.C. vor recomanda 
de tineri care să lucreze în sectoarele zootehnice, 
generalizarea experienței bune obținută de unele 
vom iniția consfătuiri ale tinerilor crescători

muncii volnntar-patriotice ne propunem 
realizăm următoarele :

80 hectare în fond forestier

predarea cantității de 1000

încă 25 baze sportive

de

ca

la

12 000 hectare

*1 păduri co- .

tone metale
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MESAJE DE RECUNOȘTINȚĂ Șl DRAGOSTE

FAJĂ DE PARTIDUL Șl STATUL NOSTRO
Dln școli și instituții de în

vățămînt superior continuă să 
sosească ecouri vibrante ale 
dragostei și recunoștinței sluji
torilor școlii față de cei care 
ee gîndesc cu atîta prețuire la 
destinele învățămîntulul, față 
de conducerea de partid și de 
stat. Numeroase telegrame a- 
doptate în adunări ale cadrelor 
didactice — în care dascăli 
vîrstnici și tineri au primit cu 
deosebită bucurie vestea cu
prinsă în Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri privind majorarea 
salariilor și experimentarea 
noului sistem de salarizare 
în întregul învățămînt — 
au fost trimise Comitetului 
Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, expri- 
mînd angajamentul educatori
lor de a munci cu tot mai 
multă hotărîre, mai bine ca ori- 
cînd pentru îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ me
nit să asigure pregătirea unor 
specialiști de înaltă calificare 
profesională, cetățeni demni ai 
patriei noastre socialiste.

Din Petroșani a sosit un vi
brant mesaj din partea cadre
lor didactice, a salariaților șl 
studenților Institutului de 
mine.

„Ne exprimăm din toată ini
ma — se spune In telegramă 
— recunoștința noastră pro
fundă față de grija părintească 
cu eara conducerea parti
dului și statului, dumnea
voastră personal. Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, o a- 
cordați dezvoltării multilate
rale a invățămîntului. Ne unim 
glasurile cu cele ale întregului 
nostru popor pentru r ne ex
prima totala adeziune față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
politică profund pătrunsă de 
înalte idei umaniste, de gene
rosul spirit al internaționalis
mului socialist, de înalta res
ponsabilitate față de viitorul 
omenirii. Sîntem adine recu
noscători pentru condițiile op
time, moderne create în ve
derea desfășurării Ia un nivel 
superior a procesului lnstruc- 
tiv-educativ. Noua hotărîre ne 
mobilizează și mat mult In 
desfășurarea unei activități tot 
mai bogate în domeniul educa
ției studenților, tn domeniul 
activității de cercetare științi
fică.

Dintr-un alt centru uni
versitar al țării, de la Cluj, 
colectivul Institutului de me
dicină și farmacie adresea
ză C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se arată:

„Conștiențl de eforturile pe 
care statul nostru Ie face pen
tru dezvo'tarea invățămîntului 
de toate gradele din țara noas
tră, cit și pentru îmbunătățirea 
condițiilor materiale ale celor 
ce slujesc școala, ne angajăm 
să depunem toată capacitatea 
noastră de muncă și de creație 
pentru Îmbunătățirea planuri
lor și programelor de invăță- 
mînt, continuind acțiunea 
de perfecționare a invă
țămîntului medical superior ; 
o atenție cu totul deose-

Un mesaj din Iașî. El poartă 
semnătura cadrelor didactice ți 
personalului tehnico-adminis- 
trativ de la Institutul agrono
mic. Este un mesaj de mulțu
mire, de recunoștință față de 
grija ți căldura cu care condu
cerea partidului înconjoară 
școala superioară ți pe slujito
rii ei.

„Recenta hotărîre privind 
îmbunătățirea sistemului de sa
larizare și de majorare a sala
riilor lucrătorilor din domeniul 
Invățămîntului — se arată In 
telegramă — demonstrează în
că o dată că munca noastră 
este prețuită așa cum se cuvine, 
că se fac toate eforturile pen
tru crearea unui climat cit mal 
favorabil dezvoltării continue

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA BERLIN-

ACOLO UNDB VA AVKA 
LOC C. M DE FOTBAL TELEGRAMĂ

a

(Urmări din pag. I)

sură utilă. Impusă de situația 
din ultimele 24 de ore. Pe alte 
linii se află trenurile formate 
direct din Gara de Nord ; pen
tru 1 600 de copii care pleacă 
În taberele de la Predeal si Ti
miș s-a format un tren supli
mentar. In unele direcții (Bără
gan de pildă) au plecat garni
turi duble de accelerat cu mers 
de personal.

...Aflăm de la tovarășul Popa 
Dumitru Aurel, director general 
a! Direcției generale a mișcării 
din Ministerul Căilor Ferate, că 
s-au făcut din vreme pregătiri 
în sensul asigurării tuturer ma
terialelor necesare intervenției 
pentru a se restabili traficul 
normal. în acest scop s-au for
mat trenuri de intervenții șl 
deszăpezire. Pentru stația cen
tralizată electrodinamic a căror 
parcursuri se fac automat s-au 
organizat echipe de curățire a 
macazurilor care lucrează zi și 
noapte. Fată de situația creată 
s-au impus unele măsuri spe
ciale : reducerea circulației tre
nurilor pe anumite secții, luaru 
neplăcut dar necesar pentru a 
nu periclita viata călătorilor, 
introducerea plugurilor de ză
padă, reducerea tonajelor pen
tru a se asigura circulația șl 
peste zonele cu zăpadă spulbe
rată sau adunată pe lingă linii. 
La această oră (n.a. 13,35) mii 
de oameni au fost mobilizați 
pentru descongestionarea liniilor 
ferate. Incepînd cu ora 0 — 
ne-a declarat tovarășul Popa — 
se reia circulația tuturor trenu
rilor.

PE ARTERELE CAPITALEI
Laude mal întîl pentru șofe

rii autobuzelor și troleibuzelor, 
pentru manipulanțli tramvaie
lor. Mal mult decît alte dăți au 
dovedit majoritatea din ei, o 
deosebită răspundere pentru a- 
tribuțiile ce le au în desfășura
rea normală a vieții citadine. 
Dificultăți mal mari decît în alți 
ani, nu i-au împiedicat în efor
tul de a-și face conștiincios da
toria. Și totuși dăruirea, curajul 
lor, nici chiar cu ajutorul oca
zional al pasagerilor nu pot să 
facă singure față împrejurărilor.

Zăpada continuînd să cadă, u- 
hele artere au devenit impracti
cabile și în cursul zilei de ieri 
reporterii noștri au constatat că 
circulația s-a desfășurat mai u- 
nevoie.

...Ora 13. Pe strada Lt. Lem- 
nea pentru trei linii de trolei
buz — 86, 87, 94 — nu a fost a- 
menajat decît un culoar îngust. 
Trecerea se făcea doar într-un 
singur sens. Troleibuzele sînt 
nevoite să aștepte ore întregi să 
scape de această strînsoare.

— Cel care s-au ocupat 
dezăpezlre au făcut aici un 
cru de mîntuială — ne spune 
ferul Clurică Dumitru. S-a
runcat sare, e adevărat, dar a- 
runeînd o lopată aici, una dinco
lo, nu au reușit decît să facă im
practicabilă strada.

— Cum vă descurcați ?
— Cum putem ! Mal împing 

călătorii, mal astupăm și noi 
gropile cu zăpadă de pe margi
nea drumului. Păcat, suferi 
foarte mult mașinile.

O situație identică pe bulevar
dele Magheru, N. Bălcescu, 1848, 
Republicii...

Dincolo de Podul Izvor. în 
Btațla de tramvai de pe strada 
Uranus, zeci de pasageri aștep-

de 
lu- 
șo- 
a-

stau
ac-

ora-

Telegrame adresate CC, al P.C.R., 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de către cadrele didactice din școli 

și institute de învățămînt superior

bilă o vom acorda edită
rii dc cursuri și manuale uni
versitare pentru a asigura la 
toate materiile de predare baza 
necesară studiului individual. 
Vom manifesta o preocupare 
permanentă în vederea moder
nizării predării șl a condițiilor 
de predare la toate disciplinele, 
îmbunătățirii muncii educative 
cu studenții, urmind indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru o activitate educativă 
permanentă în mijlocul studen
ților. Ne angajăm să privim 
cu un înalt simț de răspundere 
înarmarea studenților cu învă
țătura marxist-leninistă, cu
noașterea cit mai temeinică a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, să 
luăm toate măsurile în vederea 
dezvoltării cercetării științifice 
Ia nivelul cerințelor actualeș 
preocupîndu-ne în mod deose
bit de aplicarea lor in practică.

a activității didactice și științi
fice. Vom păși cu toată vigoa
rea pe drumul larg deschis de 
partid spre valorificarea poten
țialului constructiv in toata 
domeniile de activitate și vom 
aduce aportul nostru tn proce
sul de înflorire socială pe care 
îl trăiește azi poporul român**.

Asemenea mesaje de recu
noștință șl mulțumire sosesc 
din toate colțurile țării, din o- 
rașe și din sate, din institute 
de învățămînt superior, din li
cee, din școli profesionale sau 
de cultură generală.

„învățătorii, profesorii, mai
ștrii, instructorii, toate cadrele 
didactice din școlile orașului 
Zlatna, am primit cu viu entu
ziasm hotărîrea adoptată re
cent de Consiliul de Miniștri, 
măsură care reflectă in mod 
convingător grija conducerii 
de partid și de stat pentru dez
voltarea invățămîntului și pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale cadrelor didactice,

fapt pentru care exprimăm re
cunoștința noastră deosebită, 
profundul nostru atașament 
față de conducerea partidului. 
Ne angajăm să punem întreaga 
noastră capacitate de muncă 
in slujba ridicării învățămln- 
tului In școlile tn care muncim 
pe o treaptă superioară, cores
punzătoare sarcinilor care 
in fața noastră tn etapa 
tuală".

„Cadrele didactice din
șui Dorohoi — se spune într-o 
altă telegramă — manifestă 
satisfacție față de grija perma
nentă pe care partidul și gu
vernul țării noastre o acordă 
dezvoltării școlii românești și 
creării de condiții optime de 
viață slujitorilor et. Sintem 
conștiențl că directivele C.C. al 
P.C.R., privind dezvoltarea și 
perfecționarea Invățămîntului, 
legea Invățămîntului și pro
iectul de statut al ca
drelor didactice, documente de 
Înaltă ținută științifică, vor 
contribui la ridicarea pe o 
treaptă superioară a tnvăță- 
mfntului din țara noastră, Ia 
așezarea sa pe temeinice baze 
realiste. Asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră 
personal, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu toată răspunderea și 
cu tot devotamentul, că vom 
depune maximum de efort pen
tru traducerea In viață a tutu
ror sarcinilor ce revin școlii, 
pentru a crește un tineret mul
tilateral șl temeinie pregătit, 
educat în spiritul dragostei față 
de patrie și partid".

în numeroasele telegrame a- 
dresateC.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, sluji
torii școlii românești dau asi
gurări ferme că In acest an, în 
care vor străluci victoriile 
noastre pe drumul socialismu
lui și comunismului, după un 
sfert de veac de muncă plină 
de abnegație a întregului po
por, ei fși vor dărui efortul cu 
mai multă pasiune, aspirînd 
spre realizări deosebite în e- 
ducarea tinerei generații.

• Turneul Internațional ful
ger desfășurat Ia Berlin a re
venit echipei orașului Leipzig, 
care în finală a Întrecut selec. 
ționata Berlinului cu scorul 
de 11—8 (4—5). Echipa de tine
ret a orașului București s-a 
clasat pe locul 3. După ce au 
învins cu scorul de 9—7 (5—5) 
echipa orașului Moscova, tine
rii handbalist! români au în- 
tllnlt formația Lelpzlgulul. 
Handbaliștil 
nut victoria cu 
(8—6).

• După cum s-a mal anun
țat, echipa de fotbal a Italiei a 
învins cu 3—2 (0—1) acum cîte
va zile la Ciudad de Mexico 
echipa Mexicului. Punctul vic
torios a fost marcat în minutul 
90 de Rlva. în cursul meciului 
au avut loc cîteva incidente 
provocate de spectatori. Astfel, 
în minutul 38, la scorul de 1—0 
pentru echipa Mexicului, arbi
trul mexican a anulat un gol 
înscris de Domenghlnl. Apoi Ia 
scorul de 2—2, în minutul 70, 
arbitrul nu a acordat gazdelor 
un punct, deoarece Borja mar
case dintr-o poziție de ofsaid. 
Spectatorii mexicani au protes
tat vehement, unii dintre ei in- 
vadînd terenul de joc. A fost 
necesară intervenția poliției. 
Cel de-ai doilea joc dintre echi
pele Italiei șl Mexicului va 
avea loc duminică.

ATLETISM- SUB 
ACOPERIȘ

formația
germani au obțl- 

scorul de 13—10

,.ȘI CEL DE LA ROSTOCK

turneul Interna-• A început 
țlonal masculin de handball de 
la Rostock. în grupa A, echipa 
H.G. Copenhaga a învins cu 
scorul de 21—15 (11—6) echipa 
Pogon Zabrze. într-un med 
contînd pentru grupa B, echipa 
D.H.F.K. Leipzig a întrecut cu 
18—9 (6—4) pe Dinamo Bacău. 
Iată alte rezultate înregistrate : 
Empor Rostock — Spartak 
Sofia 21—11 (7—6) ; Sel. Mosco
va — Honved Budapesta 18—18 
(9—7).

• Astă-seară, la San Francis
co are loc primul mare concura 
internațional pe teren acoperit 
al noului sezon atletic din 
S.U.A. Cu acest prilej vor evo
lua numeroși campioni olimpici 
de la Ciudad de Mexico, tn 
frunte cu Bob Beamon (lungi
me), Dlck Fossbury (Înălțime), 
Lee Evans (400 m), Dave He- 
mery (400 m, garduri). Bob Sea- 
gren si alții.

„CUPA ORAȘELOR 
TIRGURI" LA FOTBAL

La Saragossa s-a disputat me
ciul tur dintre echipele Real Sa
ragossa șl Newcastle United, 
conttnd pentru optimile de fina
lă ale „Cupei orașelor tîrgurl" le 
fotbal. Victoria a revenit fotba
liștilor spanioli cu scorul 
3—2 (2—2).

CERTIFICAT AL VALORII
CERCETĂRILOR STUDENJEȘTI

împotriva vicisitudinilor iernii

O AMPLĂ

MOBILIZARE DE
tau de o jumătate de oră tram
vaiul.

— Eu îl aștept de aproape • 
oră — intervine inginerul Cle
ment Constantin. Iar ca să a- 
jung aici din strada Dristorului, 
mi-a mai trebuit o oră !

Am vizitat și alte puncte unde 
se desfășurau acțiuni de dega
jare a zăpezii, am străbătut șl 
alte artere și intersecții extrem 
de solicitate de mijloacele de 
transport în comun — P-ța 
Scînteii, Dorobanți, Romană, 
traseul liniilor 31, 34, 37 etc șl 
am făcut constatări asemănătoa
re. In ciuda declarațiilor liniști
toare ale reprezentanților unoc 
instituții municipale — cu două 
seri mai înainte ne asigurau că 
totul nu depinde decît de cele 
dîteva minute sau ceasuri pînă 
cînd va intra în acțiune meca
nismul organizatoric și tehnic 
pus din vreme la punct — des
zăpezirea se desfășoară anevoios. 
Circulația autovehiculelor sufe
ră, iar o dată cu apariția unor 
gropi și a ghețel apare șl mai 
mult riscul accidentelor, al în
treruperilor prelungite.

De la sediul întreprinderii de 
salubritate din strada Sf. Apos
toli se conduc direct operațiuni
le de deszăpezire a sectorului 6 
București, sector cu importante 
artere de circulație și cu un 
graf-e intens. Nu s-ar putea spu
ne că nu s-a apelat la mijloace 
moderne. Aici toate operațiile 
sînt coordonate prin radio, din 
birou bineînțeles, de șeful secto
rului de salubritate, Vasile Sîr
bu. Lipsesc însă se pare mijloa
cele care să intervină operativ 
pentru înlăturarea zăpezii. Cela 
cinci pluguri, trei tractoare, 
două încărcătoare se dovedesc a 
fi insuficiente, mai ales că unele 
din ele au căzut între timp. Unul 
din utilaje se afla chiar în poar
tă, înzăpezit și el.

— Cum apreciat! că se desfă-

șoară acțiunea, l-am întrebat 
pe tovarășul Vasile Sîrbu î

— Bine. Dacă nu sută la iută. 
90 la sută din necesități au fost 
rezolvate.

Afirmația plină de optimism 
este însă contrazisă de șirul de 
tramvaie (peste 15) care a blocat 
întreaga circulație între piața 
Operetei și Podul Izvor».

LA DIRECȚIA DE 
GOSPODĂRIRE-,

Ne-am adresat, în final, to
varășului Gheorghe Florieă, 
director general al Direcției de 
gospodărire comunală a consi
liului popular al municipiului 
București.

— Cum explicați faptul c* 
ritmul șl spațiul degajat de 
zăpadă este nesatisfăcător 7

— împărtășesc și eu ideea 
că lucrurile merg anevoie însă, 
după părerea mea, există gre
utăți provocate de situații obi
ective. E foarte multă zăpadă, 
a nins fără întrerupere și ne
am preocupat să menținem, în 
aceste condiții, traseele de 
transport.

—- Cum se vor desfășura lu
crurile în următoarele 2-3 zileT

— Există un plan de acțiune, 
pe urgențe, tn funcție de sol 
solicitarea unor artere, de ne
cesitățile de aprovizionare. Dis
punem de 3 500 de lucrători, 
peste 200 de utilaje (pluguri, 
perii, încărcătoare, buldozere, 
autogredere) și peste 500 de au
tocamioane. Acestea sînt numai 
forțele pe care le dirijăm noi. 
Dar se mai adaugă șl cetățenii 
Capitalei. Tineretul mai alee 
poate și e necesar să aducă o 
contribuție substanțială. Aș
teptăm de la el să participe la 
descongestionarea punctelor de 
interes comun, a centrelor de 
aprovizionare și a arterelor din 
vecinătate.

★ ★

Se anunță in continuare ninsori abundente, intensificarea 
vîntului și scăderi de temperatură. Este do aceea necesară, in 
zilele care urmează, o mai atentă organizare și distribuire a 
forțelor existente — oameni, mașini, utilaje — și solicitarea 
unor noi ajutoare din partea marilor unități economice, a mi
nisterelor, instituțiilor care dispun de mijloace adecvate pen
tru această acțiune. Toți cetățenii, tineretul în mod deosebit, 
ca in atitea alte imprejurări, să răspundă cu solicitudine și 
entuziasm acestei chemări și acțiuni.

Este de așteptat ca organele și organizațiile U T.C. din 
Capitală, și celelalte localități afectate de asprimile iernii, să 
acționeze cu promptitudine, să mobilizeze tinerii, brigăzile de 
muncă patriotică, să participe cu toate forțele la această am
plă acțiune de deszăpezire, să contribuie la asigurarea condi
țiilor necesare desfășurării normale a întregii vic^fc

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialisto 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Excelcn)ei Sale 
Generalului NE WIN, Președintele Consiliului Revoluționai 
al Uniunii Birmane, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei independenței Uniunii Birmane doresc să 
vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului 
Uniunii Birmane, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
progres din partea poporului român, a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și a mea personal.

PROGRAMUL I

19,40 — Muzică populară ro
mânească interpretată 

de Ion Luican.

cel mici: 
magică".

17,00 — Telex T. V.

8ÎMBĂTĂ, 4 IANUARIE 196S

AVENTURILE LUI TOM
VVYER

rulează la Victoria (orei, 
11,15 ; 13,45 ; 15,45 ;

20,30).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele

11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21) ;
roviar (orele 8,30 ; 11 ; 1
16 ; 18,30 ; 21).

BECKET
rulează la Patria (orele 
13,30 ; 17 ; 20,30).

(o: 
18 

Flamura (orele 12

PROFESIONIȘTII
rulează la Festival (orele
11 ; 13.30 16 ; 18.30 ; 21) ;
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 
18,15 ; 20,30).

17,05 — Concura internațio
nal de schi — probe 
alpine. Transmisiune de 
la Berchtesgaden 
(R.F.G.).

18,05 — Pentru 
„Lanterna

18,30 — Pentru 
lari.
măm 1”. _ ___
orășelul copiilor.

19,00 — Telejurnalul de 
seară.

copil și 
.Atențiune, 141* 

Aventuri In...

20,00 — Tele-enclclopedia. în 
cuprins : Marea (IV). 
Viețuitoare submarine ; 
Soarele : Arta abstrac-

MOARTEA LUI JOE IND 
NUL

rulează la Republica
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
20,45): Fiu____
14 ; 19,30).

ASTA SEARA MA DISTRE1 
rulează la Luceafărul (oreh 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20. 
— București (orele 8,30 ;
13.30 : 16 ; 18,30 : 21) ; Moi 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 1(
18.30 ; 20,45).

(Urmare din pag. I) 

ceptivo-motrice a spațiului la 
întirziațli mintali (autor Tibe- 
riu Kulcsar) sau de contribuția 
oricăruia dintre cei 14 colabo
ratori ai acestui caiet, e pre
zentă mereu aceeași grijă de 
a fi bibliografic la zi, „up te 
date" cum spun englezii, ace
eași seriozitate în folosirea 
metodelor de cercetare și de 
elaborare a datelor, aceeași 
sobrietate în expunere și cla
ritate în concluzii — calități 
care fac cinste nu unor înce
pători, ci oricărui cercetător 
încercat.

De altfel, In ceea ce pri
vește competența autorilor, tn 
cazul unora m-am convins a- 
sistînd la expunerile lor ver
bale, susținute tn discuții, tn 
cadrul sesiunilor științifice 
studențești. Mărturisesc, am 
avut o mare satisfacție ascul- 
tîndu-i, apreciind, tn calitate 
de președinte al unei astfel 
de sesiuni, atît grifa ce-o de
pune instituția de învățămînt 
prin cadrele sale didactice și

Priceperea fi îndrăzneala 
șoferilor nu sînt suficiente. 
Pentru ieșirea din acest 
impas troleibuzele așteaptă 

ți alte intervenții...

Foto: O. PLECAM

cercetare științifică la iniție
rea noilor generații In diferi
tele domenii de explorare <i 
faptelor cit, mai ales, noile 
forțe intelectuale ce se ridică 
viguros din rîndul tineretului.

Varietatea tematică îmbrăți- 
țînd sectoare de prim ordin ale 
științelor sociale, reflectată și 
prin aceste contribuții meri
torii ale studioșilor noștri ti
neri sînt o dovadă că antenele 
sensibile la cunoaștere din 
România sînt extinse departe 
și adine în actualitate, atît tn 
ceea ce privește teoria cit și 
aplicația practică.

Faptul că sînt înmănun
cheate lucrări de la studenți 
din toată țara și de orice na
ționalitate este expresia ten
dinței fundamentale a regimu
lui nostru de a mobiliza ener
giile creatoare de pretutindeni 
și de a le sincroniza cu e- 
poCa.

Acest buletin ștRnțifto — și 
științific e un cuvînt la locul 
lui tn titulatura acestei pu
blicații anuale, tn mai multe 
terii (s-a difuzat deja și seria 
„Metalurgie și construcții de 
mașini") — este un irecuzabil 
certificat al dreptului — fi, aș 
spune, datoriei — la integrare 
In cercetarea fi creația știin
țifică a tineretului încă de pe 
băncile universitare. Și ca ata
re merită tot respectul și dt 
mai mult sprijin.

21,00 — Un invitat pe săp_ 
tămtnă : Hugues Aufray 
la Festivalul 
Brașov.

NOAPTEA

•rulează la Central (ore) 
18,30 ; 21).

de la

21,30 — Film serial I 
bunătorll”.

22,20 — Avancronica 
nlcală.

,Răz-

duml-

22,30 — De la o melodie la 
alta.

23,10 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

20,80 — Telex T. V.
20,05 — Parada orchestrelor 

da muzică ușoară. For
mația Bebe Prlsada.

20,35 — Film da animația : 
„Dan Năzdrăvan” — 
producția a studioului 
Anlmafllm.

20,45 — Recitalul da slmbătă 
seara. Soprana Maria 
Crișan, baritonul Vasile 
Mlcu șl violoncelistul 
Alfona Capltanovlcl.

21,23 — Bis mm.pe... 16
• Monumente de artă 
milenară • Henry Lar
sen.

22,10 —* Roman- foileton 
„Forsyte Saga* (XVI).

AVENTURA
A rulează ta Central (orc,< 

11 ; 13,30).

• ÎNTOARCEREA VRĂJI’ 
LUI

rulează la Lumina (orele 8 
• 16,30 în continuare ; 18

20,45).
O SUTA UNU DALMAȚIENI 

A rulează la Doina (orele 
w 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; IC,10,30 ;

20,30).
18,

9 MONDO CANE 
la Timpuri Noi 
continuare).

w MADE IN ITALY 
rulează la Excelsior• 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
20,30) ; Arta (orele 9—15,45 
continuare ; 18 ; 29.15).

ț ORAȘUL MAGIC 
rulează Ia Grivița (orele 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

® OPERAȚIUNEA SAN GENA! 
rulează la înfrățirea (or 
15.15 ; 17,45 ; 20).

SAMURAIUL
rulează la Buzești (orele 15,* 

ț 18 ; 20,30).
JUDOKA. AGENT SECRET

• rulează la Dacia (orele 8,: 
—16,30 în continuare ; 18/ 
21).

rulează
9—21 In

(or

(or

Q COLUMNA (ambele serii)
rulează Ia Bucegi (orele 9..* 
12,30 : 16.30 ; 19,30) ; Floreai

@ (orele 9 : 11.30 ; 14,30 ; 17.1
20), Miorița (orele 9,30; 12, 
16,30; 19,30).

© TARZAN OMUL MAIMU1 
FIUL LUI TARZAN 

rulează la Unirea (orele 15,; 
19).• @

IFIUL LUI TARZAN
Q rulează la Progrc

OPERA ROMANA : Trubadurul — ora 19,30 ; TEATRUL DE IA 
OPERETĂ : Secretul lui Marco Polo — ora 19,30 ; TEATRUL ” 
NAȚIONAL (sala Comedia) : Enigma Otillei — ora 19,30 ; Hei- | 
delbergul de altădată — ora 15 ; (sala Studio) : Troienele — I —, 
ora 19,30 ; TEATRUL DE COMEDIE : Ucigaș fără simbrie — • O 

ora 20 ; TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA" (Schitu
Măgureanu) : Comedie pe Întuneric — ora 15 ; D-ale Carnava
lului — ora 20 ; (sala Studio) : Photo-finish (premieră) — ora 
20 ; TEATRUL MIC : îngrijitorul — ora 20 ; Baltagul — ora 10 ; 
TEATRUL „C. I. NOTTARA" ;bd. Magheru) : Echilibru fragil 
— ora 19,30 ; (sala Studio) : Viziuni flamande — ora 20 ; TEA
TRUL GIULEȘTI : Meșterul Manole — ora 19,30 ; TEATRUL 
„B. DELAVRANCEA" : Ion — ora 20 ; TEATRUL EVREIESC 
DE STAT ; Orologiul din Prag* — ora 20 ; I.A.T.C. : Hcdda 
Gabler — ora 19,30 ; TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Calea Victoriei 
50) : Papuciad» — ora 10 (Academiei 28—30) : A fugit un tren 
— ora 17 ; TEATRUL „C. TANASE" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— ora 19,30; (sala din Calea Victoriei 174) : Mexico-Melody 
— ora 19,30 ; (Sala Palatului) : Varietăți pe portativ — ora 19 ; 
ANSAMBLUL ARTISTIC AL U.G.S.R. : Prometeiada — ora 20 ; 
CIRCUL DE STAT : Circul Aeros (R.D.G.) — orele 16 $1 19,30.

TEATRE
FORȚE

Io
Io

(Urmare din pag. I)
vată listă comparativă aspirații— 
posibilități 7 Pentru că este in
comodă I E o operație dureroa
să să-ți distrugi visul din co
pilărie de a fi un inventator 
genial sau proprietarul uinel 
insule fericite. De aceea, refu
zăm, de obicei, să ne scormo
nim sufletul șl să admitem (față 
de alții, dar și față de noi) că 
tindem, practic, spre o imposi
bilitate. Fără această penibilă, 
dar absolut necesară, operația 
ne condamnăm însă la irepara
bila insatisfacție a prințului o- 
bligat că cerșească. B. N., stu
dent la Politehnică, printre o 
serie de dorințe banal de nor
male, mărturisește cu jenă: 
„și visez să am neapărat un a- 
vion al meu”. Nu e nici un rău 
în asta. în anul 2000 s-ar putea 
să devină posibil și în nici un 
caz nu vrem să distrugem vi
sele — acest motor al progre
sului. Iată însă că alt student 
(R. D.) declară : „Nu am aspi
rații de viitor, eu trăiesc în 
prezent șl nu văd de ce ml-aș 
evalua posibilitățile o dată ce 
le am mereu la dispoziție". Este 
cazul să tragem semnalul de a- 
larmă. Acest om nu are aspi
rații pentru că se teme de de
calajul dintre ele și posibilită
țile sale. Din această categorie 
fac parte neadaptații cronici, 
drumeții de la o meserie la alta, 
cei cărora le este imposibil să-și 
întemeieze o viată de familie 
stabilă.

Tn încheierea acestei incursi
uni în psihologia persoanei, no-

tăm din rezultatele anchetei că 
nici un subiect nu consideră că 
și-a clarificat gradul de rea
lism al dorințelor sale ascunse 
și felul general în care ar tre
bui să-și orienteze viața pen
tru a le îndeplini. Și nici pen
tru clarificarea unor asemenea 
elemente n-ar fi necesare mai 
mult decît cîteva file. Pentru 
cei care se apără de o aseme. 
nea „pietrificare" a persoanei 
lor vii, precizăm că nimeni nu 
se supără de o ulterioară mo<

necesare despre formele psiho
logice fără de care conviețui
rea, relațiile dintre oameni nu 
se pot realiza eficient. Pe lingă 
aceste forme fixe există, însă, 
atîtea forme mobile înscrise, din 
păcate, niciunde, cu toate că 
nici ele nu sînt infinit de mul
te. Este mal mult decît polite
țe să știi cum să_l vorbești u- 
nui om bolnav și deprimat sau 
să știi că o încasatoare nu 
poate număra banii și da bilete 
la 10 oameni deodată. O știință

diflcare a 
duzii.

mai meschină totala necunoaș
tere a reacțiilor și necesităților 
celorlalți pe motivul, de altfel 
el însuși susceptibil de meschi
nărie, al autoscutiril de neplă
cerea cunoașterii unor amănun
te naturaliste ?“ (S. T.). De alt
fel, discuția pe această temă 
este mai mult teoretică, pen
tru că, fără nici o excepție, cel 
întrebați n-au putut indica pen
tru obținerea unor cunoștințe 
relativ organizate alte surse 
decît podul bunicii, o carte a

SIMȚUL REALITĂȚII PSIHOLOGICE
unor astfel de con-

n preocuparea de
1 un

autodefl- 
alt capi- 

* toi, cel al cunoștințelor. 
Bine ar fi dacă, pe baza aspira
țiilor noastre și cerințelor so
ciale ale epocii, ținînd seamă 
de sarcinile mari care ne stau 
în fată, de nivelul pe care tre
buie să-1 asigurăm societății 
socialiste, ne-am planifica și 
sumarul cunoștințelor care con
siderăm că ne sînt necesare. 
Dar, în afară de informațiile
științifice curente există și al
tele, nu mai puțin științifice,
dar mult mai puțin cunoscute.
Abia în ultimii ani, sub forma
reactualizată a Codului bunelor 
maniere au reînceput să circule 
la noi cunoștințele atît de vital

In preocuparea 
nire urmează 
toi, cel al

a relațiilor sociale nu este o 
utopie, iar pînă la cunoașterea 
ei să nu uităm că o experiență 
apreciată conștient sistematiza
tă este mult mai ușor învățată 
șl folosită decît atunci cînd aș
teptăm să se adune de la sine 
înțelepciunea o dată cu vîrsta. 
Comparativ cu spațiul pe care 
îl ocupă în viața noastră dra
gostea șl familia, puținătatea 
cunoștințelor de sexologie pe 
care le au chiar oameni cu un 
nivel intelectual ridicat e expli
cabilă numai prin situația de 
tabu a problemei. Unii au o- 
biectat că, în acest domeniu, 
față de care ei au un interes 
real, numai experiența indivi
duală are valoare. Alții au de
clarat că o cunoaștere științifi
că murdărește dragostea, o face 
meschină. „Oare nu este mult

unui prieten găsită Intîmplător 
sau sfaturile unor prieteni cu 
experiență.

R faldurile de mai sus încear
că să dea o Imagine cel 
puțin parțială a ceea ca 

înseamnă simțul realității psi
hologice. Constatînd lacunele a- 
cestui simț. Intre cele cîteva 
întrebări ale anchetei noastre, 
am înserat-o șl pe următoarea :

— Este necesar un manual de 
autocunoaștere șl autoperfecțio- 
nare 7 Am avut decepția să ob
ținem un răspuns negativ. Cau
za este, poate, aceeași cu moti
vul pentru care la întrebarea 
prin care am cerut indicarea 
profesiunilor ce dezvoltă simțul 
realității, printre fizică, avoca
tură, teatru și cariera militară, 
psihologia nu a fost amintită.

______ ... Progresul 
10,30 ;__ 14,30 ; 16,30 ;
20,30).

WINETOU (seria a IH-a) 
rulează la Lira (orele 
18 ; 20,15).

(or
18,:

15,:

BLESTEMUL RUBINULUI N 
GRU

rulează la Drumul Sării
15 ; 17,45 ; 20).

HOMBRE
rulează la Ferentari
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Munca
16 ; 18 ; 20).

(on

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Giulești (or< 
15,30 ; 18 ; 20,30) : Popular i 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Raho 

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

în refuzul de a accepta s 
gestii de organizare a cunoa 
terii de sine, motivat unec 
foarte convingător în toate f 
lurile, nu putem să vedem, i 
cele mai multe ori, decît tear, 
de a-ți cunoaște eventualele 1 
cune neplăcute sau orgoliul n 
încrezător al tinărulul răm:- 
cel puțin din acest punct < 
vedere, un adolescent.

Psihologia nu încearcă să i 
niformizeze oamenii, să bru 
cheze structura lor interioa: 
adaptînd-o unor scheme. Ea ii 
vită la evaluarea de către n 
înșine a propriei noastre indlv 
dualități. Ea nu normează, ci i 
trage atenția. In încheiere, t 
propunem cîteva întrebări, avîr 
rolul de a vă îndrepta atenți 
asupra dumneavoastră înșivă

1. Ce temperament aveți ?
2. Vă cunoașteți punctele vu’ 

nerabile sau aveți mereu sui 
prize repede uitate din ace: 
punct de vedere ?

3. Din ce cauză credeți că s 
poate îmbolnăvi cineva „sufle 
tește“ ? Chm în ce ar const; 
din acest punct de vedere, 
igienă a psihicului ?

4. Cunoașteți ceva despre in
fluența amenajării locuinței (lo
cului de muncă) asupra dispozi
ției dv. sufletești ? Aplicați cu
noștințele dumneavoastră ?

5. V-ati clarificat care vă sînt 
asnirat.iie, ce doriți să reali
zați (concret) în viață ? Dar 
care vă sînt posibilitățile și în 
ce măsură ele fac aspirații!» 
dumneavoastră realiste î



VIETNAMUL DE SUD. Elicopter aparținînd trupelor intervenf io niște americano doborlt de 
patrioți

FESTIVITĂȚILE 
DE LA HAVANA

Cuvintarea tovarășului Fidel Castro
HAVANA 3. — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate. 

transmite: La 2 ianuarie, in Piața revoluției din Havana, 
îmbrăcată în haine de sărbătoare, s-au adunat peste 500 000 
<le persoane pentru a participa Ia manifestările prilejuite 
de aniversarea a 10 ani de la triumful insurecției armate 
cubane.

din țările 
socialiste

HIDROCENTRALA „ȘUDJAND
In tribuna oficială se aflau 

Fidel Castro, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba și 
prim-ministru al Guvernului 
revoluționar, Osvaldo Dorticos, 
președintele Republicii Cuba, 
alți conducători de partid și 
de stat, ofițeri superiori ai 
forțelor armate. In tribuna o- 
ficială se aflau, de asemenea, 
numeroși oaspeți de peste ho
tare, printre care tovarășii Flo
rian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru al căilor fe
rate, și Vasile Mușat, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Havana.

Fidel Castro a rostit o amplă 
cuvîntare, în care a trecut în 
revistă transformările și reali
zările obținute de poporul cu
banez în cei zece ani care au 
trecut de la victoria insurec
ției armate. In această pe
rioadă, a subliniat vorbitorul, 
am ajuns la un ritm de cons
trucție și de dezvoltare care 
depășește cu mult ritmul din 
primii ani al revoluției. In 
continuare, vorbitorul a men
ționat că sarcinile cele mai di
ficile în toți acești ani au fost 
acelea de ordin economic, de
oarece poporul cuban a trebuit 
să înfrunte condițiile grele 
ale subdezvoltării. Analizînd 
succesele obținute în agricul
tură, primul ministru a sub
liniat că în anul 1970 produc
ția agricolă a Cubei va fi de 
aproximativ două ori mal mare

EVOLUȚIA CONFLICTULUI 
NIGERIANOBIAFREZ

• Doua localități cucerite de biafrezl
Vn ultim comunicat militar difuzat la Vmuahia anunți cA 

Kbiafreze au cucerit două noi localități in sectorul Okigwi. 
lași timp, trupele federale au înregistrat anumite progrese 

In zona Abagana. In celelalte sectoare situația rămîne neschimbată 
In ciuda luptelor grele.

Referitor la situația de pe fronturile de luptă, corespondentul 
agenției Reuter transmite din Lagos că expectativa relativă din 
ultima perioadă a trupelor federale se datorează unei încercări da 
regrupare a forțelor In vederea unei ofensive orientate spre punc
tele vitale deținute de forțele colonelului Ojukwu. Obiectivele prin
cipale sînt cele două piste de aterizare de la Vii și Ihiala — 
singura legătură pe care biafrezii o au cu lumea exterioară

Din Lagos se transmite, pe de altă parte, că în regiunile occi
dentale controlate de trupele federale continuă să aibă loc mișcări 
antiguvernamentale.

PIERDERILE suferite de for
țele americane în Vietnamul de 
sud, In cursul anului 1968 repre
zintă aproape jumătate din cele 
înregistrate în primii șapte ani ai 
războiului, a dezvăluit cartierul 
general al trupelor S.U.A. de la 
Saigon. Potrivit cifrelor oficiale, 
care nu includ ultimele trei zile 
ale anului trecut, 14 521 militari 
americani au fost uciși și 92 564 
răniți, în cursul anului 1968 
Pierderile suferite de forțele a- 
mericane de la începutul războ
it/ u, se cifrează la 30 543 marți, 
1 j2 372 răniți fi 1 243 dispăruți 
sau prizonieri.

CA URMARE a grevei mari
narilor de pe remorcherele din 
portul Rotterdam, aproximativ 
50 de vase oceanice au trebuit să 
intre în portul Rotterdam fără 
ajutorul remorcherelor. Un nu
măr de 12 nave de mare tonaj 
au rămas însă în afara portului, 
dimensiunile lor împiedicîndu-le 
să manevreze singure în canale
le care leagă docurile portului 
de mare.

La adunarea greviștilor, care 
a avut loc joi, 316 dintre aceștia 
au votat pentru continuarea fără 
limită a grevei, pînă la satisfa
cerea revendicărilor lor. Autori
tățile portuare au declarat că a- 

decît cea dinainte de revolu
ție. Cuba va realiza în anii 
ce vin o creștere medie anuală 
da 15 la sută la producția a- 
gricolă, va extinde considera
bil suprafața agricolă, va u- 
tiliza anual un milion de tone 
de îngrășăminte chimice și va 
iriga în fiecare an o supra
față de 300 000 hectare. In 
continuare, Fidel Castro a 
vorbit despre dezvoltarea șep- 
telului de comute pentru carne 
și lapte, de sporirea suprafe
țelor cultivate cu cafea, citrice 
și legume, ceea ce va duce în 
viitorii ani la creșterea pro
ducției agroalimentare. Vorbi
torul a scos în evidență șl 
realizările obținute în dome
niul industriei.

Primul ministru al Republi
cii Cuba a arătat, de asemenea, 
că întregul popor trebuie să 
depună în continuare mari e- 
forturi pentru dezvoltarea e- 
conomiei.

„Efortul pe care l-a făcut 
țara în acești zece ani — a 
spus el — trebuie consolidat. 
Trebuie să folosim mai rațio
nal resursele, să facem mal 
multe economii pentru a putea 
înainta mai rapid. In vederea 
dezvoltării agriculturii este ne
cesar să ieșim din stadiul sub
dezvoltării. Trebuie să înțele
gem aceasta, să fim conștienți 
de eforturile ce ne așteaptă".

In încheiere, Fidel Castro a 
subliniat că anul 1969 trebuie 
să fie un „an al efortului 
decisiv" 

ceastă grevă nu a afectat activi
tatea portuară din zona de vest 
a Rotterdamului, deoarece mari
narii care lucrează aici au un 
alt contract de muncă.

CONSILIUL ministerial al Or
ganizației țărilor arabe exporta
toare de petrol urmează să se 
reunească în Kuweit, la 7 ianua
rie, au anuntat vineri surse ofi
ciale din capitala kuweitiană.

în legătură cu aceasta, se 
menționează că din Consiliul 
ministerial fac parte miniștrii 
petrolului din cele trei țări 
membre ale Organizației : Ku
weit. Arabia Saudită și Libia.

SUCCES AL PATRIOȚILOR
ANGOLEZI

INTR-UN comunicat militar 
difuzat în capitala coloniei 
Luanda de comandamentul tru
pelor portugheze se arată că, în 
cursul ciocnirilor care au avut 
loc în Angola în ultima săptă- 
mînă între trupele portugheze șl 
forțele de guerilă, au fost scoși 
din luptă 25 militari din rtndul 
forțelor colonialiste.

ÎN PORTUL Aden a sosit, 
într-o vizită de prietenie, un 
grup de nave militare sovietice

In munții Pamir, la o alti
tudine de peste 2 000 m, a 
fost construită hidrocentrala 
„Șudjand", cea de-a cincea 
din această regiune muntoasă.

După cum s-a anunțat la 
Consiliul de Miniștri din Tad
jikistan, în noul an în Pamirul

RECONSTRUCȚII INTENSE
LA SKOPLIE

Capitala Macedoniei, orașul 
Skoplie, se reconstruiește în 
ritm susținut. în prezent, su
prafața orașului este de trei 
ori mai mare decît cea dina
intea cutremurului, care l-a 
distrus în anul 1963. Progra
mul de reconstrucție a orașu
lui prevede ca pînă în anul 
1970 să fie realizat complet an
samblul arhitectural din cen
trul orașului.

In ritm susținut se desfă
șoară fi reconstrucția nodului 
feroviar Skoplie. în acest an

R. D. GERMANA. Turnuri de răcire la complexul industrial, în 
construcție, la Thierbach

]O e
compus dtntr-un crucișător, o 
navă purtătoare de rachete, un 
distrugător și două nave de 
transport, anunță agenția TASS.

PREȘEDINTELE Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, Gheorghi Traikov, s-a 
înapoiat vineri la Sofia după 
vizita făcută în Republica Sudan 
la invitația președintelui Consi
liului Suprem de Stat, Ismail Al 
Azhari.

In urma convorbirilor sudane- 
zo-bulgare au fost semnate a- 
corduri privind dezvoltarea re
lațiilor culturale, a turismului 
și cooperare în domeniul aviați
ei civile între cele două țări.

AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România în R. D. 
Germană, Nicolae Ghenea, a fă
cut o vizită Iui Paul Verner, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. în cadrul con
vorbirii, care a avut loc cu a- 
cest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, au fost 
discutate probleme de Interes 
comun.

Conferinfa de la Paris

Convorbirile purtate joi după-amiază, timp de 4 ore ți 10 
minute, intre șefii adjuncți ai delegațiilor R. D. Vietnam 
și S.U.A., nu au dus nici de data aceasta la realizarea unui 
acord in chestiunile procedurale ale conferinței de la Paris 
in problema vietnameză.

Reprezentantul R, D. Viet
nam. Ha Van Lau, a propus 
ca conferința să înceapă în 
jurul unei mese rotunde, la 
care fiecare dintre cele patru 
părți să ocupe locul ce îi va 
conveni. El a precizat că 
partea nord-vietnameză este 
gata să renunțe la orice exi
gențe privind marcarea locu
rilor delegațiilor prin plăci 
sau drapele. De asemenea, Ha 
Van Lau a propus ca tragerile 

sovietic se va menține un ritm 
rapid de electrificare. în 1969 
vor produce energie electrică 
primele două agregate ale hi
drocentralei de la Horog și va 
fi construită o linie pentru 
transportul energiei electrice 
la o tensiune de 110 000 V.

se va termina, de asemenea, 
construcția facultății de chi
mie din localitate și a cîtorva 
școli tehnice profesionale, a 
Academiei pedagogice și a ți
nui centru de asistență sani
tară.

A fost aprobată construirea 
unui centru universitar, care 
va cuprinde clădiri destinate 
procesului de învățămînt fi 
cămine studențești. Alături de 
acest centru va fi construit un 
stadion.

s c r* -t
SENATORUL Edward Kenne

dy a fost ales vineri adjunct al 
liderului majorității democrate 
în Senat, învingîndu-1 pe Russell 
Long care deținea pînă în pre
zent această funcție. Lider al 
majorității democrate este sena
torul Mike Mansfield.

Agenția Associated Press apre
ciază că prin alegerea lui 
Edvzard Kennedy în această 
funcție „democrații liberali își 
amplifică vocea în conducerea 
supremă a Senatului".

JOI seara s_a anunțat, la Rio 
de Janeiro, că la 31 decembrie 
au fost eliberați patru ziariști 
brazilieni care fuseseră reținuți 
de autorități, imediat după pro
mulgarea actului instituțional 
numărul 5 de Ia 13 decembrie, 
act ce conferă puteri excepțio
nale președintelui Costa e Sil
va. Este vorba de Helio Fer
nandes și Osvaldo Peralva. di
rectorii ziarelor de opoziție 
„Tribuna da impresa" și „Cor- 
reio de manha", precum șl de 
redactorii Joel Silveira si Carlos 
Heitor Conv. 

la sorți pentru stabilirea or
dinii luărilor de cuvînt să se 
facă numai între delegația 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și 
cea a Administrației de la 
Saigon, urmînd ca Interven
țiile să alterneze apoi între 
cele patru delegații. Șeful ad
junct al delegației nord-viet- 
nameze a propus ca, în even
tualitatea acceptării acestor 
sugestii, conferința să se des
chidă la 6 ianuarie.

Reprezentantul Statelor U- 
nite a susținut, însă, în conti
nuare, vechea concepție ame- 
ricano-saigoneză ca discuțiile 
să se poarte între „două părți" 
și nu între patru delegații 
egale în drepturi. El a propus 
alte șase formule privind 
forma mesei tratativelor, toate 
avînd la bază principiul se
parării locurilor ce vor fi o- 
cupate de „cele două părți".

Interviu acordat de Alexei
Kosighin ziarului „Mainiți**

Intr-un interviu acordat zia
rului japonez „Mainiți", A- 
lexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a arătat, referindu-se 
la situația internațională, că 
lichidarea pericolului declan
șării unui nou război înseamnă, 
în prezent, lichidarea celor 
mai periculoase fooare din di
ferite regiuni ale lumii. Regle
mentarea politică a problemei 
vietnameze, a relevat el, ar 
contribui într-o foarte mare 
măsură la schimbarea favora
bilă a climatului internațional, 
ar lichida una din amenință
rile grave la adresa păcii. 
Alexei Kosîghin a subliniat în 
continuare marea importanță 
a lichidării crizei din Orientul 
Apropiat, arătînd că regle
mentarea acestei crize este po
sibilă doar pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967. Rezolvarea 
problemei securității europene, 
se subliniază în interviu, tre
buie căutată nu pe calea in
tensificării pregătirilor mili
tare, ci pe calea creării unui 
sistem de securitate colectivă, 
a dezvoltării colaborării pe

CONFERINȚA 
PRIMILOR MINIȘTRI 

Al COMMONWEALTHULUI
LA 7 ianuarie se va deschi

de la Londra conferința primi
lor miniștri ai țărilor membre 
ale Commonwealthului. Obser
vatorii politici apreciază că lu
crările conferinței se vor des
fășura într-un climat deosebit 
de încordat. La sfîrșitul acestei 
importante reuniuni se va ve
dea dacă Commonwealthul, care 
în ultimii ani a fost supus unor 
puternice zguduiri, va reuși să 
supraviețuiască.

Trei probleme arzătoare sînt 
înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței, ale cărei lucrări vor 
dura 9 zile și se vor desfășura 
cu ușile închise : conflictul ni
gerian, criza rhodesiană și poli
tica britanică In domeniul imi
grărilor.

AGENȚIA C.T.K. anunță că. 
In dorința de a realiza o mai 
bună cunoaștere reciprocă și a 
adinei colaborarea In avantajul 
celor două părți, guvernele R. S. 
Cehoslovace și Republicii Peru 
an hotărît restabilirea relațiilor 
diplomatice la rang de amba
sadă.

RELAȚIILE 

ANGLO-RHODESIENE
RELAȚIILE dintre Marea 

Britanle și Rhodesia au cunos
cut o nouă înrăutățire la 2 ia
nuarie cînd, pentru prima dată, 
a fost ridicat drapelul rhodesian 
pe clădirea reprezentanței di
plomatice a Rhodesiei la Lon
dra.

într-o declarație făcută pre
sei, un purtător de cuvînt al 
Foreign Office-ului a apreciat 
că este vorba de un gest „ile
gal", ale cărui implicații se află 
„în studiu".

Drapelul rhodesian a fost ri
dicat, de fapt, pentru prima

CONGRESUL P.C. 
DIN AUSTRIA

VIENA 3. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: La Viena fi-a în
ceput vineri lucrările Congre
sul Partidului Comunist din 
Austria. Timp de patru zile, 
cei aproape 400 de delegați 
vor analiza situația politică 
din Austria, sarcinile fi politi
ca Partidului Comunist din 
Austria pentru viitor.

Delegații au întâmpinat cu 
vii aplauze ftirea că numeroa
se partide comuniste fi mun
citorești, printre care fi Par
tidul Comunist Român, au a- 
dresat congresului mesaje de 
salut.

Președintele partidului, 
Franz Muhri, a prezentat ra
portul principal consacrat si
tuației politice fi sarcinilor 
partidului. Franz Muhri a rele
vat că P. C. din Austria con
cepe relațiile dintre partidele 
frățești ca raporturi de depli
nă egalitate în drepturi fi in
dependență, neamestec în tre
burile interne, sprijin reciproc, 
solidaritate internațională.

In partea consacrată situației 
interne, raportorul a declarat 
că este necesar ca Partidul 
Comunist din Austria să can
dideze independent la viitoa
rele alegeri parlamentare în 
toate circumscripțiile electo
rale.

baza egalității în drepturi, în
tre țările cu sisteme politice 
diferite.

Referindu-se la relațiile so- 
vieto-japoneze, premierul so
vietic a relevat că guvernul 
U.R.SJS. este gata să acționeze 
și în viitor pentru lărgirea șl 
adîncirea acestor relații. Dez
voltarea legăturilor comerciale 
și economice de lungă durată 
corespunde intereselor ambe
lor țări, a subliniat eL

Noi incidente in 
Orientul Apropiat
BEIRUT. — Intre forțele li

baneze și cele israeliene a avut 
loc, joi noaptea, un duel de ar
tilerie, declanșat ca urmgre a 
bombardării de către artileria 
israeliană a unor poziții libane
ze situate Ia sud de localitatea 
Khiam, anunță un comunicat 
militar dat publicității la Beirut. 
Schimbul de focuri a durat pes
te două ore și nu s-a soldat cu 
pierderi de partea libaneză.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt Israelian a făcut cunos
cut că unitățile libaneze au de
clanșat joi noapte un tir de 
mortiere asupra unor localități 
israeliene situate în provincia 
Galileea. Forțele Israeliene au 
ripostat, pentru a reduce la 
tăcere artileria libaneză. Purtă
torul de cuvînt a precizat că 
schimbul de focuri nu a pro
vocat pierderi în rîndul trupe
lor israeliene.

CAIRO. — Un comunicat mi
litar difuzat Ia Cairo anunță că 
forțele israeliene situate la sud 
de Ismailia, pe malul răsăritean 
al Canalului Suez, au deschis 
focul joi asupra pozițiilor egip
tene. Forțele militare ale R.A.U. 
au ripostat. Schimbul de focuri, 
se precizează, a durat aproxima
tiv 30 de minute. Forțele israe
liene au deschis focul pentru a 
proteja o operațiune de recu
noaștere efectuată de-a lungul 
malului răsăritean al Canalului.

oară Ia Salisbury, la 11 noiem
brie 1968, cu prilejul celei de-a 
treia aniversări a proclamării 
unilaterale a independentei 
Rhodesiei.

INTR-UN buletin al fondului 
O.N.U. pentru copii (UNICEF) 
se atrage atenta că, In primele 
luni ale anului 1969, in regiunile 
In care se desfășoară conflictul 
nigeriano-blafrei urmează să 
cadă victimă foametei peste 2 
milioane de persoane. Majorita
tea victimelor vor fi copiii.

UN comunicat publicat joi 
la Atena anunță că, In baza art. 
33 din noua Constituție a Gre
ciei, Consiliile de administrațlo 
ale societăților publice denumi
te pînă acum „fundațiile regale" 
și care erau prezidate de însuși 
regele sau un membru al fami
liei regale, au fost puse sub con
trolul statului. Prin noua con
stituție — adaugă comunicatul 
— s-a interzis tuturor membri
lor familiei regale să se mai a- 
mestece în activități cu caracter 
social.

Aborigenii și goana 

după aur
Cînd s-a anunțat că fratelo mai vîrstnic al primului „abori

gen", absolvent de facultate a murit de sete la numai cîțiva 
kilometri de o localitate australiană, senzaționalul știrii l-a con
stituit nu moartea groaznică, ci norocul nemaipomenit al unui 
descedent al vechilor locuitori ai Australiei de a se instrui.

De altfel, nisipul 
acestui veritabil „de
șert roșu' pîrjolește 
anual nenumârati 
oameni. Existâ chiar 
un ritual al celor 
surprinși fără apă în 
condițiile toride : ei 
își taie pârul, își sa
pă groapa in nisip 
și așteaptă să por
nească pe drumul 
fără de întoarcere. 
Resemnarea sau spe
ranța de a fi desco
periri întîmplător de 
o caravană... Nici 
cercetarea febrilă a 
comorilor subpămîn- 
tene n-a adus modi
ficări substanțiale in 
traiul majorității a- 
borigenilor din Aus
tralia. Pe o distanță 
străbătută de un a- 
vion modern doar 
într-o oră sau două, 
istoria derulează un 
film de 12 000 de 
ani.

Intr-un studiu pu
blicat in luna de
cembrie 1968 în „THE 
NEW YORK TIMES 
MAGAZINE', John 
Greenway, profesor 
de antropologie la 
Universitatea din 
Colorado scrie : „în 
timp ce economia 
Australiei se baza pe 
creșterea oilor și pe 
lina lor, triburile ain 
interiorul continentu
lui erau lăsate in sta
diul de înapoiere 
care ar putea fi de
numit modul de via
ță neanderthal. A- 
cum căutarea mine
ralelor, ca aspectul 
cel mai important al 
avîntului pentru o 
nouă bază economi
că, impune pătrun
derea în regiuni atît 
de ostile vieții, incit 
chiar puțini austra
lieni albi și-au în
chipuit'.

Locurile au căpă
tat denumiri semnifi
cative : Lacul deza
măgirii, Meterezul 
ruinat, Colinele de
zolării, Domeniul of-

talmiei. Muntele ina
bordabil... Treptele 
de civilizație ale a- 
borigenilor variază 
de la grupurile afla
te încă în epoca de 
piatră pînă la cei 
considerați de auto
rități ca „deplin asi
milați'.

Cînd un elicopter 
în prospecțiune pen
tru așezarea unui 
punct pentru geo
logi, a descoperit un 
grup de aborigeni, 
aceștia nu văzuseră 
pînă atunci „omul 
alb" și „pasărea ma
re a cerului'. Cu 
toate acestea, după 
cum scria săptămî- 
nalul american U. S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT, „toiul se 
mișcă cu maximum 
de viteză în dezvol
tarea nord-vestului 
îndepărtat al Austra
liei. O năvală fără 
precedent este în 
curs de desfășurare 
pentru valorificarea 
bogățiilor unei regi
uni de 1,5 milioane 
hectare, îndelung 
neglijată. Activitatea 
amintește aici zilele 
goanei spre vest din 
America'.

Cele 170 de com
panii americane ca
re își dispută tere
nurile, bănuite că 
dețin bogății fabu
loase, ignoră situa
ția aborigenilor a 
căror iscusință poa
te fi răsplătită nu
mai dacă lucrează 
drept călăuze pe 
drumuri necunoscu
te. „Mount Newman 
Mining Comp.* a a- 
nunțat pentru aprilie 
1969 extragerea pri
mei tranșe de mate
rii prime minerale 
(petrol, nichel, fier 
etc.). „Bechtel Inter
national' din San 
Francisco și-a asigu
rat un fel de mono
pol pentru construc
ții. Firma „Opal Ritz*

Modificări in politics 
externă canadiană?
• INTERVIUL PREMIERULUI TRUDEAU • CANADA 

AR ÎNCLINA SPRE RECUNOAȘTEREA R. P. CHINEZI

în cadrul unui interviu acor
dat postului de televiziune B.B.C. 
din Marea Britanie, primul mini
stru al Canadei, Pierre Eliot Tru
deau, a declarat potrivit agenției 
U.P.I., că țara sa trebuie să-și 
reconsidere politica externă, chiar 
dacă acest lucru ar avea ca ur
mare nemulțumirea Statelor Uni
te ale Americii. Această reconsi
derare ar putea avea ca rezultat 
retragerea Canadei din N.A.T.O. 
și o schimbare a politicii sale în 
Organizația Națiunilor Unite. El 
a subliniat că orice modificare în 
acest sens va ține seamă în primul 
rînd de interesele naționale ale 
Canadei.

SOFIA. — După un de
cembrie deosebit de căldu
ros, cînd s-a înregistrat re
cordul de căldură în această 
lună pe o perioadă de mai 
multe decenii, ianuarie a 
început și în Bulgaria cu 
o scădere bruscă a tempe
raturii și cu ninsori abun
dente. Zăpada, viscolită în 
unele locuri, a blocat cir
culația pe unele șosele și 
căi ferate principale. în 
întreaga țară au fost luate 
măsuri in vederea asigură
rii desfășurării normale a 
vieții.

BERLIN. — Căderi ma
sive de zăpadă au fost 
semnalate în regiunile 
muntoase ale R. D. Germa
ne și R. F. a Germaniei. 
Pe șosele, stratul de ză
padă a atins grosimea de 
80 centimetri, provocînd 
blocarea circulației. 

deține rezervații în
tinse de und 
să extragă 
prețioase...

Dublarea 
pămîntului ir 
ani a avui 
consecință iz 
grupurilor dt 
geni din a 
lor primitive, 
rendumul di 
trecut a prev 
scrierea ab 
lor în recen: 
populației, d 
vederea lega 
sesizarea pa 
autoritățile p 
ne șase li 
băștinaș pen 
disciplină în 
n-a dispărut, 
țiile pentru 
sau pentru 
de ordinul n 
lor de doi 
Perth, s-a co 
că lucrările 
dernizare în 
trie și agi 
necesită 2,3 i 
dolari), înles 
tr-o mai mc 
sură ca în tr< 
sirea de ta 
muncă, dar i 
le directe 
condiția soci 
culturală a c 
nilor sînt infi 
za inadapfc 
lor este ter 
susținută ca 
de justificare 
pariției trep 
aborigenilor 
lieni, la fel i 
indienilor din 
ca. Din 1788, 
s-a înființat 
colonie eng 
Australia, pc 
aborigenă, e 
atunci la 440 
oameni, a scă 
300 000. La o 
lație de aproi 
milioane de Io 
cît are Austra 
boriejenii repi 
o minoritate 
îi acordă < 
doar antropoli

Z. FLOI

Premierul canadian a rei 
cut că niciodată țara sa i 
putea să ducă o politică cu 
opusă celei a S.U.A., dar a 
că guvernul său nu se va 
că va contraria Washingtoi 
anumite probleme. Răspt 
unei întrebări adresate de 
locutorul său, comentatoru 
bert Mc-Kenzlc, Trudeau < 
că țara sa înclină să recul 
Republica Populară Chine 
ciuda opoziției americane.

Trudeau a subliniat că 
ționează să folosească la ma 
posibilitățile de care dispui 
nada pentru a-și manifesti 
pendența în domeniul politicii ex
terne. El a arătat că guvernul său 
este pe cale să reexamineze po
litica externă pe care Canada a 
promovat-o în ultimii 20 de ani. 
Este cît se poate de clar — a 
spus premierul canadian — că, în 
ultimii ani. în Canada s-a mani
festat o nemulțumire față de po
litica externă a țării.

în ceea ce privește problemele 
Interne, premierul canadian a ară
tat că speră ca unitatea să trium
fe în fața tendințelor separatiste. 
„Aceasta se va putea întâmpla 
însă numai atunci cînd Canada 
va deveni cu adevărat o țară bi
lingvă, cînd canadienii francezi 
vor fi reprezentați așa cum se 
cuvine în guvern", a încheiat el.

AGENȚIILE occic 
presă anunță că 
forțe armate și de 
fost trimise în dlstrii 
nuni, la aproximativ 
metri sud-est de G. 
lingă frontiera guyan 
nă, pentru a reprima 
de rebeliune sprijinită 
dul de extremă dreapt 
unită". Potrivit inform 
site la cartierul gener; 
ției din Georgetown, 1 
doborît un avion guvei 
și au distrus pistele de 
ale unul aerodrom dt 
regiune.
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