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un vast si eficient șantier
9 9

pentru sporirea producțiilor
agricole
Prin esența sa, dezvoltarea 

multilaterală a țării, creșterea 
bunăstării întregului popor, po
litica economică a partidului șl 
staO-Iui nostru vizează progresul 
raj i al producției materiale. A- 
gricultura, ca ramură de bază a 
economiei, ca principal furnizor 
al produselor agroindustriale 
necesare consumului populației, 
industriei prelucrătoare și ex
portului, ocupă un loc aparte în 
ansamblul acestor preocupări. 
Toate eforturile sînt îndreptate 
spre creșterea gradului său dc 
modernizare și intensificare, de 
valorificare superioară, mereu 
mai eficient, a importantelor re
zerve economice și naturale care 
să se concretizeze în producții 
sporite.

Ca principal mijloc de produc
ție în agricultură, PĂMINTUL, 
buna sa îngrijire, gospodărire 
ți utilizare concentrează, alături 
de mecanizare și chimizare, in
vestiții materiale și de energie 
umană, constituie obiectul unor 
măsuri multilaterale adoptate de 
partid și de stat, exprimate în 
ample acțiuni de îmbunătățiri 
funciare. Legea cu privire la a- 
părarea, conservarea, ameliora
rea ii folosirea completă șî efi- 
cie?»i.’ a pămîntului, reglemen
tează problemele legate de utili
zarea rațională a fondului fun
ciar. Utilizarea chibzuită a fie
cărei palme de teren destinat 
producției agricole, ridicarea 
fertilității solului, au devenit 
astfel o problemă dc stat, o pro
blemă a întregului popor. Fap
tul că suprafața agricolă este 
limitată, că producția agricolă 
nu se poate realiza în afara so
lului, subliniază covîrșltoarea 
însemnătate a modului cum este 
folosit patrimoniul funciar al tă
rii. Sînt mari eforturile pe care 
statul, unitățile agricole coope
ratiste, le îndreaptă spre crea
rea condițiilor necesare pentru 
gospodărirea pămîntului cu cel 
mai mare folos pentru viața oa
menilor, pentru progresul eco
nomiei naționale. Avem în vede
re acțiunile de zonare rațională 
a producției și a culturilor agri
cole, de creștere a randamentu
lui culturilor prin utilizarea 
mijloacelor mecanizate și a în
grășămintelor, aplicarea reguli
lor agrotehnice, extinderea lu
crărilor de hidroameliorații, de 
Îndiguiri și desecări, de comba
tere a eroziunii solului, desfășu
rate în ultimii ani. Hotărîrile 
adoptate de plenare ale Comi
tetului Central al partidului și, 
îndeosebi, de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R. au constituit jaloane 
principale în activitatea noastră 
depusă în scopul valorificării 
superioare a pămîntului, a creș
terii rodniciei acestuia. Numai 
lucrările de îmbunătățiri funcia
re efectuate în ultimii patru ani 
în lunca inundabilă a Dunării șl 
a unor rîurl interioare, au per
mis redarea în circuitul agricol 
a peste o sută de mii de hectare 
de teren arabil. Totodată, prin 
Învestirea unor importante sume 
de bani din fondurile statului, 
aproape trei sute de mii hecta
re situate pe terenuri în pantă, 
erodate, improprii culturilor de

Ing. BARBU POPESCU 
prim-vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

cîmp au fost amenajate și plan
tate cu vii și pomi fructiferi. Pe 
suprafețe întinse — circa un 
milion două sute de mii hectare 
— au fost executate lucrări de 
desecări, de combatere a eroziu
nii solului.

Pentru a ilustra cît mai su
gestiv ce mari eforturi materia
le și de muncă s-au depus în 
scopul realizării acestor obiecti
ve, trebuie arătat că numai în 
decursul ultimilor ani s-au reali-

zat peste 3 400 km. diguri, mai 
bine de 11 000 km. canale de de
secare, au fost ridicate și mo
dera utilate 150 de stații de pom
pare cu un debit instalat de 
3 000 vagoane pe minut. Ca ur
mare, Lunca Dunării, Cîmpia de 
vest, văile multora dintre rîurile 
Interioare vor fi cîștigate în în
tregime pentru producția agri
colă încă din acest cincinal. A- 
proape trei miliarde lei s-au 
cheltuit de la bugetul statului 
numai pentru îndiguiri și dese
cări. Pe locul fostelor lacuri, 
bălți, mlaștini și alte terenuri 
neproductive au fost create, ast-

(Continuare în pag. a V-a)
angrenajul industrial al lașului din ultimii 

ani, aflat în plină dezvoltare — centrala electrică de termoficare
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la kilometrul 100
Îmi propusesem să scriu des

pre schimbările petrecute în 
viața orașului, a satului, a oame
nilor în cei 5 ani care au trecut 
de la ultimele alegeri de depu
tați. îmi era însă mai greu să 
stabilesc locul unde să merg. Și 
atunci am ales kilometrul 100. 
Plectnd.de la București, pe calea 
ferată, pe șosele, sînt mulți 
asemenea kilometri 100. Tot la 
întîmplare, am hoiărît să iau pri
ma mașină care pleacă de la 
autogara centrală, indiferent de 
direcție și să cobor la borna kilo
metrului 100. Am pornit deci 
spre Zimnicea. Dincolo de 
Alexandria, în comuna Brînceni 
județul Teleorman se află kilo
metrul 100: borna respectivă e 
așezată în fața casei lui Alexandru 
Torcă. Aici, rezemat de bornă am 
întîlnit un băiețel care are 6 ani 
fără trei luni, și la anul merge la 
școală. Primul interviu, la km. 
100 l-am avut cu el. „Ce faci 
aici „Aștept pe tata să vină 
de la oraș". „De ce s-a dus la 
oraș „Ga să cumpere un că
ruț pentru aia mică, că ăla în

la

Manifestări 
educative

inițiate de 
organizațiile U.T.C

Alegerile, eveniment cu 
ample semnificații în viața 
țării, prilejuiesc în Capitală, 
ca în întreaga țară, or
ganizarea de către comite
tele U.T.C. a unor activități 
multiple de educare politico- 
cetățenească a tinerilor. La 
liceul „Mihai Viteazu" (sec
torul 3), la Fabrica de con
fecții și . tricotaje, Uzinele 
„Semănătoarea", Uzina de 
radiatoare și echipamente 
electrice, (din sectorul 7), au 
avut loc întîlniri alo tinerilor 
care la 2 martie se vor afla 
pentru prima oară în fața 
urneloi de votare, cu depu
tați, activiști ai comitetelor 
de partid și de U.T.C. ale 
sectoarelor, juriști caro le-au 
facilitat înțelegerea aprofun
dată a drepturilor democra
tice conferite lor de legile 
țării noastre. Dezvoltarea de
mocrației socialiste a consti
tuit tema unor expuneri care 
au avut un larg ecou și în 
rîndul tinerilor de la Fabrica 
de ceramică fină, Uzina de 
mașini electrice, Fabrica de 
țigarete, din sectorul 7.

Urmînd ideea unui ciclu 
tematic intitulat : „Realizări 
și perspective în dezvoltarea 
României socialiste", acțiu
nile care urmează să fie or
ganizate de către comitetele 
U.T C. ale sectoarelor 3 și 7 
din Capitală vor urmări să 
prezinte pe larg în fața tine
rilor, cu ocazia întîlniriloi 
acestora cu deputați și repre
zentanți ai vieții publice, sem
nificația alegerilor de la 2 
martie, rolul deputatului în 
viața societății noastre, noile 
valori ale demnității umane

M. TACCIU
(Continuare în pag. a <Il-a)

care m-a adus pe mine barza 
s-a stricat". „Vrei să facem cu
noștință „Nu !”. „Dar vrei să 
fim prieteni „Da /“. „Cum te 
cheamă Gheorghiță". „Și pe 
mine tot Gheorghiță. Al cui 
ești t,Al lui Popa de la cea- 
peu..."

Două zile am străbătut străzile 
satului în lung și-n lat încercînd 
să număr casele nou construite. 
Nu a fost posibil, pentru că a- 
proape toate erau noi sau refă
cute. In medie se construiesc 
vreo 70 de case pe an...

Cinci ani reprezintă un timp 
relativ scurt, dar uneori — și e 
cazul comunei în care ne aflăm 
— deosebit de rodnic. Ce s-a pe
trecut mai concret ? Să recapitu
lăm : au absolvit școala profesio
nală de mecanici agricoli 800 de 
elevi , în cei cinci ani, la aceeași 
școală, s-au construit o cantină, 
un atelier de lăcătușerie, cîteva 
laboratoare; în perioada respec
tivă fondul de bază al cooperati
vei agricole de producție a cres
cut cu încă un milion (400 000 de 
lei s-au realizat anul trecut numai 
de la cele 4 ha de seră, iar peste 
alți cinci vor fi 28 de hectare). 
Tot în acești 5 ani au fost con
struite 5 săli noi de clasă, o bru
tărie care consumă zilnic două 
tone și jumătate de făină. De 
născut s-au născut 200 de copii 
și vreo sută și ceva de tineri s-au 
căsătorit.

In urmă cu 5 ani tinerii Pe- 
trică Tudose, Ilie Marin, Mielucă 
Călin, Ghiță Cornelia au fost 
aleși deputați, acum au fost din

verticală

DE CEREALE-BOABE
(în mii tone)

GH. NEAGU

(Continuare in pag. a ll-a)

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
a primit pe ministrul afacerilor externe

al Regatului Marocde MARIANA COSTESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

(Agerpres)
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Organizația U. T, C. de la „Rulmentul" Brașov 
nu intervine cu fermitate pentru înlăturarea 

rebuturilor

„Toată fizionomia mea, statura, anunță ver
ticala. Pozifia mea fajâ de trotuarul pe care 
umblu, pe aleea cu pietriș pe care o traversez, 
e absolut verticală.

Ca să ajung la Ateliere trebuie să traversez 
curtea interioară, atît de vastă, merg de-a lun
gul fațadelor, pe lîngâ birouri, pe lingă sediul 
comitetului de partid, și ajung, părăsind pla
tourile cu iarbă din preajma atelierelor, în șo
seaua din curtea interioară, în apropierea ote- 
lăriilor. Aici e mare zgomot. Insă vacarmul fre

mătător al claxoanelor, al camionetelor, al că
rucioarelor pe rotile, chiar ale locomotivei, 
pentru că prin fața atelierelor trece chiar și 
un tren, toate astea îmi fac mare plăcere, mă 
bucură, iuțesc pasul,, sînt așteptat, sînt antrenat 
și intru pe ușă o dată cu ceilalți tineri și ei 
grăbiți, și ei antrenați, și ei cu un corp sănă
tos, făcînd parte din corpul sănătos al uzinei.

Miercuri la amiază, președinte
le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-marocane, precum și unele 
aspecte ale actualei situații inter
naționale.

După convorbire, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România a reți
nut la dejun pe ministrul afaceri
lor externe al Regatului Maroc.

La dejun au luat parte persoa-

nele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul marocan : Fathi Nejjari, 
directorul de cabinet al ministru
lui afacerilor externe, Mohamed 
Bennani Smires, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe, Abdelhamid Kriem, di
rectorul afacerilor economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, șl 
Mohamed Jaidi, secretarul gene
ral al Biroului de cercetări și 
participații miniere.

Au participat, de asemenea, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al României, Bujor 
Almășan, ministrul minelor. 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Aurel Moga, ministrul 
sănătății, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe și 
alte persoane oficiale.

ÎN PLANURI „EXISTĂ* 218 BAZE 
SPORTIVE, DAR...

îndeplinirea angajamentelor pe care organiza
țiile județene U.T.C. le-au așezat la temelia pro
gramului lor de activitate în acest an presupune 
din partea fiecărei organizații U.T.C. o participare 
susținută pentru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan. înlăturarea rebuturilor, indiferent de 
forma sub care se manifestă, reprezintă un do
meniu în care organizațiile U.T.C. sînt chemate

să-și aducă substanțial contribuția. Cum este în 
fapt rezolvată această sarcină ? Cum intervin 
organizațiile U.T.C. în acțiunea de prevenire și 
înlăturare a rebuturilor ? Ce măsuri practice în
treprind ?

Rîndurile de mai jos constituie răspunsul w 
această temă oferit de activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la Uzina „Rtdmentul"-Brașov.

— Cred că toate datele care 
vă interesează — ne spune tova
rășul Ion Băncilă, locțiitorul se
cretarului Comitetului coordona
tor U.T.C. al Uzinei „Rulmentul" 
din Brașov — se află la tovară
șul Matei Marin, secretarul comi
tetului coordonator. Dînsul lu
crează acum într^o comisie de e- 
xaminări profesionale. Dar o să-l 
găsim...

Nu ne putem opri, la acest 
debut al discuției, să nu ne ex
primăm surprinderea că, în cali
tatea sa de „mînă dreaptă" a se
cretarului, tov. I. Băncilă este 
atît de puțin la curent cu un 
pect deosebit de important 
producției. Și totuși...

— In materie de cifre — 
explică interlocutorul nostru

as-
al

ne

nu știm prea multe. Ceea ce pot 
să vă spun este că, totuși, nu
mărul de rebuturi a scăzut sub
stanțial. Nu ținem, în mod deo
sebit, o evidență la acest capi
tol, dar, dacă vreți, o putem al
cătui imediat...

Și interlocutorul nostru for
mează cîteva numere de telefon.

— Serviciul producție ? Spu- 
neți-mi, vă rog, cine se ocupă 
cu problema rebuturilor ?... Da, 
mulțumesc I

Intre timp, pentru că informa
țiile solicitate întîrzie, mi se pun 
la dispoziție mai multe planuri 
de activitate ale comitetului 
U.T.C. pe uzină. „Pentru a mo
biliza tineretul Ia îndeplinirea 
în mod exemplar a sarcinilor de 
plan — cităm într-unul din ele

— la îmbunătățirea calității rul
menților și la întărirea discipli
nei în producție, se vor organiza, 
în secțiile rectificare, stmngărie 
și sculerie, întîlniri cu muncito
rii vîrstnici, care au participat 
Ia fabricarea primilor rulmenți".

Importanța educativă a unor 
astfel de întîlniri e cunoscută, 
nu mai necesită comentarii și ex
plicații. Dar oare astfel de în
tîlniri pot, sincer vorbind, să 
țină locul acțiunilor întreprinse 
în primul rînd la locul de muncă, 
în procesul curent și concret al 
producției ? Sau, altfel spus, pot 
suplini aceste întîlniri acel în-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

NU SE POATE PATINA!
Cu aproape trei săptămîni 

în urmă, am publicat în zia
rul nostru o anchetă prin 
care subliniam, cu argu
mente puternice, necesitatea 
amenajării, In București, a 
unor patinoare, pîrtii de schi 
și săniuțe pentru ca tinerii 
să poată practica in număr 
mare sporturile de iarnă. 
Două au fost motivele care 
ne-au determinat să între
prindem această acțiune :

1. O vizită la patinoarele 
artificiale din Capitală — 
„Floreasca" șl „23 August" 
— no-a prilejuit constatarea

că cele două baze sportive nu 
pot satisface, nici măcar la 
10 la sută din copiii șl tine
rii amatori de patinaj, aceas
tă dorință.

2. Condițiile naturale crea
te de anotimpul rece (zăpadă 
și ger din abundentă) an o- 
ferit organizației U.T.C. — 
principalul organizator al ac
tivității sportive în rîndu) 
tineretului — posibilități ne
limitate de a-și amenaja ba
ze sportive proprii pentru 
schi, săniuș și patinaj.

Pentrn a vedea cum s-a 
răspuns acestui apel de se
zon, ce s-a întreprins prae-

tio In această direcție, a- 
tunci, l-am rugat pe tovară
șul NICOLAE STANCU, șe
ful secției sport, turism șl 
pregătire militară de la Co
mitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., să ne descrie 
situația de fapt. La cîteva 
zile după ce încetase ninsoa
rea, n-a putut să ne prezin
te nici o realizare, decît o 
listă de proiecte, un șir lung 
de... intenții. Reamintim din 
icea convorbire următorul 
paragraf: „N-am făcut ni
mic — ne spunea, la 4 Ia
nuarie, tovarășul Stanca — 
pentru că n-au permis con-

dlțlile naturale. Dar acum, 
că ne permit, în cîteva zile 
tineretul va avea..."

Și au urmat obișnuitele 
promisiuni

Presupunînd că cele a- 
proape trei săptămîni oare 
s-au scurs au oferit suficient 
timp pentru a traduce In 
viață total intențiile, proiec
tele și angajamentele enun
țate atunci, lată-ne. din nou, 
într-un raid prin București. 
Publicăm, in pagina a V-a 
constatările făcute la fața 
locului.

VASILE CABULEAV

Plectnd.de
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LA LICEUL 
GHEORGHE ȘINCAI"

DIN BUCUREȘTI
A LUAT FIINȚA;

la „SEMĂNĂTOAREA"

SUPRAVIEȚUITOR 
A DOUĂ MORȚI

Societatea 0
o

Se împlinesc 110 ani de la 
Istorica zi de 24 Ianuarie 1859, 
„ziua cea mare a veacului", 
„cea mai frumoasă zi a nea
mului românesc", cum au cîn- 
tat-o cu înflăcărare contempo
ranii ; ziua unirii Munteniei cu 
Moldova, zi care, consacrând o 
Importantă victorie în lupta 
maselor populare pentru eli
berarea socială și națională, 
avea să constituie temelia u- 
nei noi dezvoltări economico- 
sociale a României. „Victorie 
remarcabilă a maselor de ță
rani, meșteșugari, lucrători și 
tîrgoveți, a cărturarilor pro
gresiști și patrioți — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
Unirea Principatelor a repre
zentat actul care a pus bazele 
statului național român mo
dem".

Ideea Unirii străbate istoria 
poporului nostru. încercarea 
temerară și încununată de iz- 
bîndă a lui Mihai Viteazu, care 
a reunit sub sceptrul său, pen
tru prima dată, toate cele trei 
țări române, a fost, pentru ur
mași, sămința aruncată pe o- 
gorul năzuinței, începutul u- 
nei îndelungate și eroice lupte, 
care avea să dureze secole.

în pofida condițiilor vitrege 
care au dus la dezvoltarea po
porului nostru în trei state feu
dale, între țările române s-au 
păstrat și dezvoltat, pe fon
dul comunității de neam și 
limbă, strînse legături în tot 
decursul evului mediu. Prin 
trecătorile și peste culmile 
Carpaților — coloana verte
brală a pămîntului românesc 
■— au circulat necontenit, în 
ambele sensuri, oamenii, pro
dusele făurite de ei, ideile.

Ideea originii comune, a 
continuității și unității, pre
zentă încă din vremuri înde
părtate in conștiința poporu
lui nostru a început să se a- 
firme tot mai pregnant în 
veacurile XVII—XVIII. Croni
carii secolului 
Grigore Ureche, Miron Costirț 
«au Constantin 
stolnicul, au reliefat, în pagini 
vibrante, unitatea neamului 
românesc, a limbii sale, faptul 
că moldovenii, muntenii și ar
delenii au aceleași obiceiuri, 
aceleași crezuri și aceleași as
pirații. Sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea avea să înregistre
ze, prin scrierile celor mai de 
seamă reprezentanți ai Școlii 
ardelene — Samuel Micu, Gh. 
Șincai și Petru Maior — o și 
mai pronunțată afirmare a i- 
deilor privitoare Ia originile 
poporului român, a continui
tății, a unității limbii sale. 
Ideile enunțate în operele a-; 
cestor cărturari au avut', 
printre altele, meritul de a 
pătrunde în rîndul 
publice europene, 
astfel cunoștințele 
despre români și aspirațiile 
lor. Ideea unirii într-un sin
gur stat a poporului român se 
manifestă cu o forță deose
bită la începutul veacului al 
XIX-lea ; Tudor Vladimirescu 
pleda pentru o alianță și con
lucrare strînsă cu moldove
nii, „ca unii ce sîntem de 
un neam, de o lege", astfel 
îneît „fiind la un gînd și în
tr-un glas cu Moldova, să pu
tem cîștiga deopotrivă drep
tățile acestor Prințipaturi, a- 
jutorîndu-ne unii pe alții".

în această perioadă, cînd 
procesul formării națiunii ro
mâne intrase în faza sa ho- 
tărîtoare, ideea unirii, a creă
rii statului național unitar, a 
căpătat un conținut calitativ 
superior, conferit de acțiuni
le inițiate tot mai frecvent 
și care au îmbrăcat forma 
unirii politice concrete.

„Unirea Moldovei și a Va- 
lahiei într-un singur stat ne- 
atîrnat românesc" — preve
dea programul revoluționari-

lor pașoptiști moldoveni în 
frunte cu Costache Negri și 
Alecu Russo, refugiați la Bra
șov. în „Dorințele .partidei 
naționale în Moldova", pro
gram redactat de M. Kogălni- 
ceanu în august 1843, se pre
vedea „ca cunună tuturor, 
ca cheia bolții, fără de' care 
s-ar prăbuși tot edificiul na
țional... Unirea Moldovei cu 
Țara Românească ... o unire 
dorită de veacuri de toți 
mânii...". Aceeași idee a 
susținută cu înflăcărare 
revoluționarii pașoptiști 
Țara Românească și
Transilvania. „Vă întindem 
mina, frați moldoveni — scria 
în plină revoluție ziarul 
-Pruncul român». în inte
resul nostru comun, vă ce
rem unirea... vom alcătui un 
singur stat, o singură nație, 
o singură Românie liberă". 
Iar pe cîmpia Blajului, la 
3/15 mai 1848, voința celor 
40 000 de români a răsunat 
într-un singur glas: „Vrem 
să ne unim cu țara".

Unirea politică a celor două 
principate române, încunu-

ro- 
fost 
de 

din 
din

110 ani
de la Unirea
Principatelor 

Române

al XVII-lea,

Cantacuzino

opiniei 
lărgind 
acesteia

nînd întregul curs al dezvol
tării istorice anterioare a po
porului nostru, a avut la ba
ză destrămarea feudalismu
lui și ascensiunea relațiilor de 
producție capitaliste, cu noile 
perspective social-economice 
ce se deschideau în fața socie
tății noastre. în această pe
rioadă, paralel cu dezvolta
rea burgheziei și ascensiunea 
noului mod de producție, ca
pitalist, în conștiința maselor 
largi se produce o schimbare 
structurală. Relațiile sociale 
încep să fie văzute prin pris
ma unor noi interese, și în 
înțelesul unei ideologii ce de
pășea închistarea feudalis
mului. Suflul -înnoitor al e- 
liberării sociale, al egalității 
în drepturi și al libertății a 
cuprins păturile cele 
largi de la orașe și sate.

Doleanțele expuse de de
putății clăcași în Divanul 
ad-hoc al Moldovei consti
tuie unul dintre cele mai 
grăitoare exemple referitoa
re la saltul ’ ce s-a produs 
în conștiința maselor țără
nești în această etapă : să 
aibă, într-un cuvînt, ace
leași datorii, dar și aceleași 
drepturi. în petiții, deputății 
clăcașilor, „pontașii", în 
frunte cu Ion Roată, expri- 
mînd întregul calvar al su
ferințelor, cereau, în numele 
celor pe care îi reprezentau 
— și care nutreau speranța 
că unirea celor două prin
cipate va fi însoțită de e- 
fectuarea unor reforme eco
nomice și sociale care să 
le ușureze viața — ca „pe 
viitorime săteanul să fie și 
ei pus in rîndul oamenilor... 
voim să scăpăm, voim să 
ne răscumpărăm, să 
mai fim ai nimănui, să fim 
numai ai țării și să avem 
și noi o țară".

Ofensiva noului mod' de 
producție, ■ acțiunea forțelor 
sociale 
nă 
de 
se 
ța 
mentale, activitatea 
că premergătoare 
1859 — susținută de patrioți

mai

nu

progresiste, în pli- 
ascensiune, conștiința 

sine pe care și-o cuceri- 
poporul român, 
intereselor sale

conștiin- 
funda- 

ideologi- 
anului

și cărturari luminați ca Băl- 
cescu, Kogălniceanu, Alecsan- £ 
dri, Eliade-Rădulescu, Gr. Ale- 
xandrescu, Bolliac, C. Negri și 
alții — au creat, cum era și £ 
firesc, o puternică mișcare 
unionistă, element catalizator 
al tuturor forțelor progresiste £ 
ale societății, românești de la 
mijlocul veacului trecut care 
luptau pentru înfăptuirea unui 
viitor liber și neatirnat al ro
mânilor înmănuncheați într-un 
singur stat. în favoarea rezol- 
vării problemei Unirii Princi
patelor, în conformitate cu ce- a 
rințele poporului român, s-au W 
pronunțat organe de presă in
fluente din Europa și persona- 
lități de seamă ale vieții pu- " 
biice și științifice printre care 
Edgar Quinet, Julies Miche- a 
let, Louis Blanc, Elias Reg- ™ 
nault, Henri Ubicini, William 
Ewart Gladstone ș.a. Susține- a 
rea pe plan internațional a as- ™ 
pirațiilor poporului nostru a 
avut meritul de a crea un larg A 
curent de opinie în favoarea “ 
dreptului poporului român la 
existență de sine stătătoare. e 

Aceasta aspirație și acest 
drept legitim al poporului nos
tru avea să fie sugestiv ex- 
primat de M. Kogălniceanu, 
care, de la tribuna Divanului 
ad-hoc din Moldova, în ședința 5*5 
din 7 octombrie 1857, declara : 
„dorința cea mai mare, cea 
mai generală, aceea hrănită de Q 
toate generațiile trecute, aceea 
care este sufletul generației ac- 
tuale, aceea care, împlinită, va Q 
face fericirea generațiilor vii
toare, este Unirea Principate- 
lor într-un singur stat, o unire ® 
care este firească, legiuită și 
neapărată, pentru că în Mol
dova și în Valahia sîntem ace
lași popul, omogen, identic ca 0 

. nici un altul,' pentru că avem 
același început, același nume, 
aceeași limbă, aceeași religie, 
aceeași istorie, aceeași civili
zație, aceleași instituții, ace- 
leași legi și obiceiuri, aceleași O 
temeri și speranțe, aceleași 
trebuințe de îndestulat, ace- 
leași hotare de păzit, aceleași fj 
dureri.în trecut, același viitor 
de asigurat și, în sfîrșit, ace- 
eași misie de îndeplinit". (f

La 24 Ianuarie 1859, în en
tuziasmul și prin contribuția p. 
directă a maselor largi popu- • 
lare, care au știut să înfrîngă 
rezistența cercurilor reacțio- 
nare, impunînd acest act, se " 
înfăptuia Unirea Principatelor 
române, evenimentul ce marca £» 
o etapă de o importanță ho- W 
tărîtoare în procesul de înfăp
tuire a aspirațiilor de unitate A 
ale românilor. Acestui eveni- w 
ment avea să i se adauge, 
după șase decenii, unirea A 
României cu Transilvania, mo- w 
ment de amplă rezonanță în is
toria patriei și poporului nos- A 
tru, consacrînd făurirea sta
tului național modern român.

Aceste importante eveni- 0 
mente ale istoriei noastre au 
constituit tot atîtea elemente _ 
fundamentale, de însemnătate O 
covîrșitoare în dezvoltarea ul
terioară a societății românești. A 
Ele au dat un puternic impuls w 
luptei pentru progresul social 
și național al poporului nostru, A 
pentru afirmarea sa ca națiune w 
liberă și independentă. Aceste 
idealuri și-au cucerit deplina A 
înfăptuire în zilele noastre. w

Poporul român, constructor _ 
al socialismului, condus cu în- O 
țelepciune și clarviziune de 
Partidul Comunist Român pe — 
drumul celei mai înaintate ci- W 
vilizații și bunăstări, are, as
tăzi, satisfacția și mîndria pa- - 
triotică de a vedea împlinite ® 
gîndurile fierbinți ale înainta- A 
șilor, idealuri ridicate pe o V 
treaptă superioară, îmbogățite 
cu marile victorii ale epocii £ 
noastre.

CLINICE
Micuțul Ovidiu Greavu. de 

15 luni, din Brasov, a supra
viețuit la două morți Clinice. 
Asfixiat datorită aspirjrii ac
cidentale a unui oscior, el a 
fost adus în stare extrem de 
gravă la Spitalul T.B.C. de 
copii din localitate. Echipa 
de medici, alcătuită din dr, 
Beatrice Calciu și Ion Ro
goz, intervenind ae urgență, 
a încercat imposibilul, supu- 
nînd accidentatul unei ope
rații de extracție a corpului 
străin. în cursul operației, 
care a durat o oră și jumă
tate. -firavul pacient a „mu
rit" de două ori. Intervenția 
□perativă, acerbă și generoasă 
a medicilor, care și-au pus 
întreaga pricepere și imagi
nație profesională în slujba 
vieții, uti'lizînd modernele a- 
parate ale spitalului și une
ori chiar respirația directă, 
gură la gură cu bolnavul, a 
avut în 
rezultat
Micuțul, care a învins de do
uă ori moartea, se află inter
nat în spital, fiind însă în a- 
fara oricărui pericol.

cele din urmă ca 
salvarea copilului.

I. ILINCIOIU £

Contribuția proprie încredințată

unor acțiuni minore
(Urmare din pag. I)

treg complex de măsuri, inițiative 
și acțiuni pe care-l presupune 
„mobilizarea tineretului Ia înde
plinirea sarcinilor de plan, la 
îmbunătățirea calității rulmenți
lor și la întărirea disciplinei în 
producție' ? Ca o ilustrare a mo
dului facil, formal, în care a fost 
conceput respectivul plan de ac
tivitate, mai cităm, din cnprin- 
sul Iui, un schimb de experiență 
între secțiile rectificare și bile, pe 
tema: „Cum se obține o calitate 
superioară a produselor". Din- 
tr-o astfel de întîlnire nu poate 
ieși, după părerea noastră, decît, 
cel mult, o agreabilă cozerie, 
ceva ca între vînători și pescari 
sportivi, știut fiind că profilul 
celor două sectoare, chiar dacă 
există unele independențe, nu 
implică în nici un caz numitorul 
comun, cîștigul obținut printr-un 
astfel de schimb de experiență 
neavînd aplicabilitate practică.

...Nici tovarășul Matei Marin, 
secretar al comitetului U.T.C. 
coordonator, pe care-l descoperim 
pînă la urmă, nu e la curent cu 
situația rebuturilor. Ne deplasăm, 
însă, la tovarășul Victor Dumi
trache, care se ocupă de această 
problemă îrr cadrul serviciului 
C.T.Q.

— Deși în evidentă descreș-

tere față de perioadele anteri
oare — ne spune tovarășul Dumi- 
trache — procentul de rebuturi 
înregistrate în cursul anului tre
cut se păstrează, totuși, la nivel 
ridicat, reprezentînd 5,88 la sută 
din întreaga producție fabricată, 
circa 66 la sută din cazuri da- 
torîndu-se neglijenței, neatenției 
sau pregătirii necorespunzătoare 
a muncitorilor.

Deci, tot atîtea domenii în 
care organizația U.T.C. ar fi pu
tut interveni prompt și eficient... 
Numai că aici, la Uzina „Rul
mentul', se pare că astfel de 
obligații rămîn pe un plan se
cundar.

Anul trecut, pe linie tehnico- 
administrativă, s-au pus în apli
care 103 măsuri în vederea eli
minării acelor „puncte nevralgice" 
care favorizează apariția produ
selor de slabă calitate, s-au orga
nizat cursuri de calificare, spe
cializare și ridicare a calificării. 
Datorită eforturilor depuse în a- 
cest sens, „drumul descendent' 
al rebuturilor a început, procen
tul scăzînd simțitor în anul tre
cut, chiar dacă nu s-a făcut încă 
totul în această direcție. în a- 
ceastă acțiune, organizația U.T.C. 
și-a adus, însă, prea puțin contri
buția. Un singur concurs pe me
serii, cîteva întîlniri și conferințe 
nu sînt suficiente. Cît de mică

este preocuparea Comitetului 
U.T.C. în această direcție ne-au A 
demonstrat-o, de altfel, înseși dis
cuțiile purtate cu secretarul și cu 
locțiitorul său. De vreme ce nu 
se cunosc nici procentele, în cau
zele rebuturilor, este imposibil 
să poți întreprinde ceva pentru © 
a le preîntîmpina.

— Nu-mi amintesc — ne spu
nea tovarășul V. Dumitrache — A 
ca vreun membru al Comitetului 
U.T.C. să vină să ceară vreo in
formație în legătură cu situația 
de fapt a rebuturilor din între
prindere. cu tinerii care dau piese 
de calitate proastă, și să încerce 
ca, împreună, să stabilim căile 
pentru eliminarea acestor lipsuri.

Un micron în plus sau în mi- 
‘nus — afirmă specialiștii uzinei 
— poate duce la rebutarea unui 
produs. Cel puțin cîțiva „mi
croni de inițiativă" în plus, dacă 
nu mai mult, sînt absolut nece
sari activității Comitetului U.T.C. 
al uzinei. Este necesară, în acest 
sens, din partea Comitetului, in
tervenția operativă, permanentă, 
calificată, pe toate treptele pro
cesului tehnologic, unde lucrează 
tineri. Iar eficiența unei astfel 
de intervenții presupune, înainte 
de toate, cunoașterea situației 
reale a lucrurilor, a cauzelor care 
determină pierderea de metal.

Uzinele „Semănă
toarea.". Secția a IV-a 
sculerțe. Scurte in
terviuri cu o singură 
întrebare : 
despre 
„FIECARE

„Ce știți 
inițiativa 

MINUT 
FRUCTIFICAT CU 
MAXIMA EFICIEN
TA PENTRU PRO
DUCȚIE-?".

— Bine, veți 
dumneavoastră, 
torii, chiar aici 
buia să se ducă re
porterul ! Normal nu 
putea să primească 
decît răspunsuri a- 
firmative. Doar ini
țiativa de-aici, de la 
„Semănătoarea", a 
pornit.

zice 
citi- 
tre-

Așa am gîndit șl 
•noi, dar... lată răs
punsurile.

DUMITRU A. DU
MITRU : N-am auzit 
nimic. Nu știu des
pre ce e vorba.

ION ȘTEFAN:Du
mitru era elev a- 
tunci. Dar de fapt și 
noi. mai „vîrstaiici" 
decît el, am început 
să uităm. Mi s-a pă
rut un lucru bun, cu 
toate astea de vreo 
6—7 luni nu se mai 
vorbește nimic...

IOAN DOANĂ: în
cepuseră să caro dis
pară și absenții, și 
întirziații. și plimbă
reții. Dacă s-ar fi 
continuat, cine știe...

ALȚI DOI TINERI,

același răspuns: cum, 
e inițiativa organiza
ției noastre ? !

Și reporterul 3-a 
văzut nevoit 6ă re
nunțe la comentarii:

A notat totuși ți 
răspunsul secretaru
lui comitetului U.T.C. 
pe uzină, PETRE NI- 
CHITA : o eroare, o 
mare eroare. Nu știu 
cum s.-a intîmplat. 
Vom relua însă, ini
țiativa. Acțiunea se 
dovedise bună și șe 
dovedește fncă nece
sară. Vă rugăm să 
reveniți.

Am promis că vom 
face-o !

I. M.

• SPECIALIȘTII din Ba
cău au stabilit recent proto
tipurile unor case prefabrica
te pentru vacanță, care ur
mează a fi realizate în cele 
8 secții ale noii unităti con
struite la Combinatul local 
de industrializare a lemnuluf. 
Proiectele prevăd 4 modele 
de căsuțe turistice cu grad 
diferit de confort.

FIU?

O imagine de la.,(Modern- 
Club". Marți seara, peste 200 
de elevi din clasele a XH-a 
ale liceelor din Sectorul 8 al 
Capitalei s-au întîlnit, aici, cu 
lectorul universitar Paula Con- 
stantinescu, ing. Nicolae Mol- 
doveanu, prof. Valeria Drago- 
mirescu și actorul Șerban 
Cantacuzino. Subiectul discu
ției : profesiunea și rigorile a- 
legerii ei. Acțiunea, după

cum ne spunea Ștefan lorda- 
che, locțiitor al secretatului 
comitetului U.T.C. de sector, 
se înscrie în cadrul unui bo
gat ciclu de manifestări edu 
cative prin care organizația 
U.T.C. a sectorului își propu
ne să vină in sprijinul viitori
lor absolvenți de liceu, in ale
gerea profesiunii',

M. T.

{iinemtilof/rafe
FELDMAREȘALA

rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Republica (orele 10: 
12; 14,30; 17; 19; 21).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

DRUMUL SPRE SATURN • 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Modern (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

GISELLE 
rulează la 
11,15; 13,45;

NOAPTEA 
ruinară la
18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGĂTUL (orele 8,30; 
21).

ANNA KARENINA
rulează la Lumina (orele 9— 
17 în continuare; 20).

HOMBRE 
rulează Ia Rahova 
18).

AVENTURILE LUI 
WYER, MOARTEA 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9; 
12,15; 16: 19,30), Giulești (orele 
15,30; 19), Arta (orele 9—15,45 
în continuare; 1915).

FRAGII SĂLBATICI 
rulează la Union (orele 
18: 20.30).

ACUZATUL 
rulează la Floreasca (orele 
18,15; 20,30). FREDY, LOVEȘ
TE TU INTÎI! (orele 9; 11,15; 
13,45; 16).

ALO, JAPONIA !
rulează 
le 9—21

BECKET 
rulează 
9,30; 13; 16,30; 20).

UN DELICT APROAPE 
FECT

(rulează la Excelsior

Vlctoria (orele 9; 
16,15; 18,30; 20,45).
Central (orele 10

(orele 15,30;
TOM SA- 
LUI JOE

15,30;

la Timpuri Noi (ore- 
în continuare).
la Feroviar (orele

PER-
(orele

LA
(Urmare din pag. I)

nou propuși candidați ai Frontu
lui Unității Socialiste.

Să ne reîntoarcem însă la casa 
în fața căreia se află borna kilo
metrului 100. Ce schimbări s-au 
petrecut în Viața familiei Tor că 
în ultima jumătate de deceniu ? 
Acum cinci ani casa era netermi
nată, acum e gata. Atunci, nu 
exista antena aceea din mijlocul 
curții, acum e, șt, încă foarte 
înaltă ca să prindă amtndouă 
programele de televiziune. A mai

UN 
Șl O

ELEV 
MONEDĂ

Elevul — 
din Ilieni, Județul 
Moneda — o străveche mo
nedă dacică de argint, pur- 
tind efigia Iui Filip, tatăl 
lui Alexandru ce! Mare, rea
lizată după tetrodr3hma ori
ginală.

Primind-o de Ia bunicul 
său care o găsise într-o 
arătură, elevul a privit-o 
mai întif atent și, moi, n-a 
mai stat o clipă pe ginduri : 
a dăruit această piesă 
mare valoare istorică si 
comentară muzeului 
orașul Sf. Gheorghe.

Dună cum se vede, 
buni la istorie, merită „zece1 
și în alte privințe.

I. VULCAN

Fcrenc Kovacl, 
Covasna.

de 
do- 
din

cei

Clădirea liceului „Gheor
ghe Șincai". de concepție și 
proporții des întîlnite la 
construcțiile ridicate spre 
sfîrșitul secolului trecut, 
respiră astăzi o atmosferă 
de lăcaș de veche cultură. 
Prin cancelarii se mai păs
trează unele piese de mobi
lier de epocă și, printre ele, 
o bibliotecă în aparență 
modestă, conține o adevă
rată comoară, la figurat și 
Ia propriu : voluminoase 
dicționare și dicționare en
ciclopedice, istorii ilustrate 
ale literaturii și teatrului, 
volume de poezie, de eseuri, 
de literatură de anticipație, 
jurnale de călătorie, amin
tiri, prețioase tomuri în limbi 
străine dintre care unele, 
bănuim. în ediție princeps. 
Societatea liierar-artistică 
înființată de ourînd în acest 
liceu care a sărbătorit în 
primăvară 75 de ani de exis
tență, apare astfel ca o con
tinuare a tradiției (in anii 
1934 și 1940 au mai ființat 
aici societăți literare ,cu 
scopuri însă strict pedago
gice) și ca o încununare a 
actualei activități a școlii.

„Scopul principal a! So
cietății — se spune în statu
tul ei — este acela de a con
solida și forma tineretul 
liceului pe linia unei pro
funde cunoașteri șl juste 
Interpretări a fenomenu’ui 
artistic, precum și stimula
rea creației literare. Ea (so. 
cletatea) va ține legătura cu 
societăți asemănătoare or
ganizate în liceele din Bucu
rești și din întreaga tară, 
precum și cn societăți simi
lare organizate Ia nivelul 
oamenilor de specialitate".

ELISABETA NIȚESCU

PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană. Lecția a 39-a (reluare).
11.30 — TV. pentru specialiștii din agricultură.
12,00 — TV. pentru specialiști. Medicină.
17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi : Consultații la fizică (cl. a VIII-: 
18,05 — Limba rusă. Lecția a 3S-a.
18.30 — Studioul pionierilor. „Legămîntul Iul Cuza"
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.40 — Medicul vă sfătuiește. Otitele acute.
20,00 — Roman-foileton : „Forsyte Saga" (XII).
20,50 — Reportaj : Remus din Andrieșeni.
21,10 — Seară de romanțe în interpretarea laureaților 

lului „Crizantema de aur" — Tîrgovlște 1968.
21.40 Studioul mic. „Prescripția" de Ștefan Berciu.
22,25 — Lira : „Această, țară" — versuri de Dimitrie :

■a).

festiva-

----- Luira : „.-iceusra, țara" — versuri ae uimurie Stelaru, 
Al. Andritoiu; Ion Gheorghe, Szekely Janoș, Doina Să- 
lajan, Miron Scorobete, Andrei Giurunga.

22,40 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20.00 — Telex TV.
20,05 — Concert simfonic.
20,20
20,30
20,55 — Film artistic : Cele trei nopți ale unei iubiri — pro-

— Desene animate. Aventurile lui Filopat șl Patafll.
— O samă de cuvinte — G. Ibrăileanu.

ducție a studiourilor din R. P. Ungară.
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9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 20.45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16;----- ------
Flamura (orele 9;
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII 
rulează la Grivița
12; 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30).

LUSTRAGIUL
rulează Ia înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20), Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 19). Drumul Sării (ore
le 15,30; 19), Cotrocenl (orele 
15,30; 19)

VERA CRUZ
rulează la Dacia (orele 8,30.
16.30 în continuare; 18,30; 
20,45).

URLETUL LUPILOR
rulează, la Bucegi (orele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 
18,15; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ 
NEBUNA

rulează la Unirea (orele 
MARIANA, AGENTUL 
(ora 15,30).

O FATA FERICITĂ
rulează la Lira (orele 
20,15), HEIDI (orele 15,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Volga (orele 15,30; 
17,45; 20,15).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

ASTĂ SEARA MĂ DISTREZ 
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 în con
tinuare; 13,15; 20,30).

18,15; 20,30),
11,15; 13,30;

(orele 9,30;

It). 
0555

îs;

Opera Română : TRIPTIC DE BALET — premieră — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : VOIEVODUL ȚIGANILOR, ora 
19,30 ; Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
DOAMNA LUI IEREMIA, ora 19,30 ; (sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul Mic : TANGO, ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) ; 
NEPOTUL LUI RAMEAU, ora 20 ; (sala Studio) : SFÎRȘITUL 
PĂMÎNTULUI. ora 20 ; (sala Teatrului de Comedie) : METEO
RUL, ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : LOVI
TURA, ora 19,30 ; (sala Studio) : SCAUNELE, ora 20 ; Teatrul 
Giulești : CURSA DE ȘOARECI, ora 19,30 ; Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : KATHLEEN, ora 20 ; Studioul I.A.T.C. : R.U.R., 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE, ora 15,30 ; Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victori
ei), PAPUCIADA. ora 17 ; (sala dfn str. Academiei) : A FUGIT 
UN TREN, ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : CA LA 
TĂNASE, ora 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 174) : VARIE
TĂȚI PE PORTATIV, ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S.R. : SELEC- 
ȚIUNI ’68, ora 20 ; Circul de Stat : RAPSODIA ACROBATICĂ, 
ora 19,30.

Moment din recenta premieră a Teatrului Național „V. Alec- 
sandri" din Iași cu „Săgetătorul" de Ion Omescu. In fotografie, 
actorii : Sergiu Tudose, Costel Constantin, Liana Mărgineanu, 

Virgiliu Costin, Ion Lazu.

KILOMETRUL
apărut în casă mobilă nouă, ara
gaz, mașină de cusut, că are 
Alexandru Torcă fată de măritat 
și în primăvară o să fie socru 
mic.

Mai are ceva bani puși deo
parte pentru o motocicletă. Anul 
trecut împreună cu nevasta fi 
fata au avut 649 de zile-mun- 
că așa că s-a gîndit să imprejmu- 
iască curtea cu gard din ciment.

Tot la km. 100, peste drum de 
Torcă, locuiește Constantin Stoi- 
cea, tractorist la I.M.A. Brînceni. 
Acum 5 ani locuia în casa bătrî-

nească, acum a „bătut" una 
nouă. Acum 5 ani avea numai 
un copil la școală, acum și „ăla 
mic" a ajuns într-a-ntîia.

Alături, locuiește Toma Cova- 
ciu. Acum 5 ani avea o fată stu
dentă, acum are una medic.

Vecin cu cei amintiți mai sus 
e și Constantin Dumitru, zis Moș 
Dinică. Are aproape 70 de ani 
și o mare dorință: să devină-co
respondent de presă. Scrie poezii 
despre realizările din comună. 
Mi-a citit și mie una din care re
produc cîteva versuri:

„Magazinul de cbnsum 
E un lucru foarte bun 
Nici căminul cultural 
Nu e făcut în zadar 
Grădinița de copii 
N-am cuvinte ca să spui. 
Brutăria s-a clădit 
Satul este fericit 
Semeteul de folos 
Nu mai merge lumea-n jos"

După ce a citit-o, l-am spus 
că pe ici, pe colo, nu prea ri
mează...

„— Nu rimează dar așa el" — 
mi-a răspuns el.

0
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Discursul, 
tinăruiui 

otelar
9 

despre 
verticală
(Urmare din pag. I)

Da copil am învățat să 
muncesc. Astâzi, port o ca
mionetă cu o trompă uriașă, 
de fier, un excavator, pe și
ne de la punctul A, o imen
să grămadă de fier vechi că
tre punctul B, o gură sălba
tică, de foc, a cuptorului. 
Fac asta de vreo 30 de ori 
pe zi, de la punctul A la 
punctul B. Și tot de atîtea 
ori, îi văd pe ceilalți, cei
lalți din același corp, frații 
mei cum îsi pun măștile și 
asudă în fața șuvoiului in
candescent care trebuie eli
berat, ca o pîine care se 
coace. Eu am întins-o in ta
vă. Am pus-o la cuptor. Pe 
cealaltă gură a cazanului va 
țîșni ceremonioasă, o explo
zie argintie, zăpadă fierbin
te, și de fiecare dată, ei, 
ceilalți, de după măștile de 
cobalt se sărbătoresc cu si
fon, fac glume și așteaptă 
obosiți, dar prinși în joc, a 
doua, a noua, a douăzeci și 
nouă șarjă.

Uneori, obosesc, îi văd pe 
tovarășii mei ca prin ceață 
cum se bucură, cum își 
string mîinile. Atunci scot 
capul pe geamlîc și strig : 
„Ce faceți acolo ? Nu des
chideți cloșca ?" Așa îi zi
cem noi cuptorului : cloșca.

Am citit undeva despre te
zaurul românesc Cloșca cu 
pui, tradiționala tavă româ
nească, am văzut-o în fr-tj- 
grafii. Noi o topim și o h jț- 
teșugim ca olarii de mai 
multe ori pe zi.

Și așa, în fiecare zi îmi 
continui creșterea. Nici nu 
știți cu cîtă tristețe mi-a zis 
într-o zi cineva : „Eu nu mai 
cresc. Nu mai cresc pentru 
că nu mai sînt tînăr. Ca 
dumneata". Și am fost mîn- 
dru că eu cresc. Și cum e- 
ram în fața unui geam de 
cobalt, m-am privit în el. Al
bastru, aproape negru, ne a- 
răta pe amîndoi la fel de 
înalți, dar parcă eu încă mă 
lungisem, creșteam. Poate e 
o iluzie, m-am gîndit. Auzi
sem de iluziile optice. După 
iluzii vin deziluziile. Astea 
sînt ale tinereții. însă dacă 
te-ai debarasa de iluzii, de 
teama deziluziilor, ar însem
na să nu mai crești. Să-fi 
pierzi tinerețea.

Tinerețea fără bătrl''ețe 
și viață fără de moarte, ar 
trebui să punem lozinca asta 
peste fot, pe străzi, tn ate
lierul nostru, colo sus, lingă 
podul rulant. Să o plimbe 
podul. Să o învețe toată lu
mea. E o lozincă cetățenea
scă, o lozincă națională, nu
mele unui basm popular, ro
mânesc, al nostru.

Acolo sus, pe pancartele 
roșii, în cîntecele închinate 
Partidului Comunist Român, 
în imnul național, pe care îl 
învățăm la școală. Primele 
cîntece, la prima oră de 
muzică, în clasa întii, imnul 
național și Internaționala — 
sînt apoteoza tinereții.

Politica și morala, cele 
două dimensiuni care ne 
modelează personalitatea 
recunosc în tinerețe apoteo
za idealului. Și idealul nos
tru este desăvîrșirea patriei 
socialiste".

Cam acesta este discursul 
pe care mi l-a ținut Dan 
Piciu, tînăr oțelar de la Hu
nedoara.

Manifestări

educative
(Urmare din pag. I)

în lumina legislației socialis
te, drepturile și îndatoririle 
cetățenești, perspectivele pe 
care și le apropie tinerii dîn- 
du-și votul candidaților Fron
tului Unității Socialiste. „Ho- 
tărîrile Conferinței Naționale 
a partidului, izvor al dezvol
tării democrației socialiste in 
România", „Tinăra generație 
votează pentru viitorul ei lu
minos", „La vîrsta marilor 
răspunderi", „Perspectivele 
dezvoltării economice a sec
torului", „Importanța politi
că a manifestului electoral", 
iată cîteva din temele care 
vor fi abordate la întîlnirile 
organizate pentru tinerii din 
Liceul nr. 15, de la Filatura 
Românească de Bumbac, 
Uzinele „Republica", Uzi
na de mase plastice, Liceul 
„Emil Racoviță" din sectorul 
3, de la Fabrica de confecții 
și tricotaje, din întreprinde
rile poligrafice : „Luceafărul" 
și „Informația", liceele „Ni
colae Bălcescu" și „Tudor 
Vladimirescu", Grupul școlar 
UCECOM, Școala profesio
nală a uzinei de mașini elec
trice din sectorul 7.
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DE SESIUNE

examenestutieiitiiiote
„1968“ a fost anul unei 

laborioase activități de per
fecționare, prin moderni
zare, a invățăinintului su
perior din țara noastră, ac
țiune guvernată de cele 
mai înalte exigențe și im
perative ale societății ro
mânești. In spiritul docu
mentelor de partid, aplica
rea noii Legi a învățămin- 
tului a adus importante 
măsuri și reglementări noi, 
menite să creeze condiții 
optime de învățătură și de 
viață studențimii. Toate a- 
cestca la un loc, fie reeva
luarea planurilor și pro
gramelor de învățămint, 
perfecționarea sistemului do 
examinare, fie dezvoltarea 
bazei materiale a învăță- 
mintului sau îmbunătățirea 
condițiilor de viață prin 
numărul sporit de burse, 
extinderea spațiilor social- 
eulturale etc. s-au integrat 
unui proces unic, menit 
să asigure o mai rapidă șl 
superioară integrare profe
sională, socială a viitorilor 
specialiști.

Dintr-un asemenea ca
dru de preocupări caracte- 
rist e învățămîntului su
perior, se cuvine a fi extra
se imperative fundamentale,

călăuzitoare tn eforturile 
definitorii pentru misiunea 
studentului, cu accentele 
specifice anotimpului exa
menelor. Bilanțuri ale 
primelor zile de sesiune a- 
firmă, prin procentele su
perioare ale prezentării la

cie, seriozitate, pasiune 
pentru profesie, despre res
ponsabilitatea fiecăruia față 
de calitatea formării ca 
specialist. Rezultatele Ia 
examene, nu se poate uita 
o clipă măcar, sint certifi
catele de noblețe ale viito

SESIUNE A 
EXIGENTELOR

examene, ponderea majori
tară crescută a calificative
lor bune și foarte bune, 
hotărîrea fermă a studen
ților de a dobindi o cali
ficare superioară, corespun
zătoare exigențelor socie
tății noastre socialiste. 
Nota la examen spune 
foarte mult despre hărni

rului specialist, așteptat în 
industrie, în agricultură, 
învățămint, cultură etc. Bi
lanțul acesta de muncă nu 
poate să nu reflecte gradul 
de înțelegere a faptului că 
perfecționarea cadrului pre
gătirii universitare implică, 
presupune cu necesitate, 
din partea tuturor studen

ților, afirmarea unor efor
turi pline de răspundere, 
o raportare cotidiană a ati
tudinii față de învățătură 
la ceea ce se așteaptă de Ia 
el, că fiecare examen par
curs îi exprimă. Bilanțu
rile acestor zile nu înre
gistrează numai succese 
— ca măsură a efortului 
studențesc. Tocmai de a- 
ceea, este necesar ca și a- 
cum. sau încă de-acum, 
să-și facă evident remar
cată prezența organizațiile 
U.T.C., asociațiile studen
țești. acțiunea educativă 
în ritmul și diversitatea 
situațiilor specifice sesiu
nii. Cum învață studenții ? 
De ce nu învață unii ? Ce 
spun cei care au lipsit la 
consultații ? De ce n-au 
promovat sau nu s-au pre
zentat pentru susținerea 
examenelor ? Iată întrebări 
proprii în egală măsură, 
dacă nu în plus, zilelor 
fierbinți ale sesiuni’, care, 
în acțiuni exercitate per
sonal. de cei mai buni, sau 
prin mijloacele agitației vi
zuale. ar trebui să solicite 
intens și sever conștiința 
studenților, în ambianta 
Imediată a căminului, la 
facultate.

în ce direcții se orientează 
activitatea organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studen
țești în timpul sesiunii ?

La această întrebare răs
pund :

MARIN VLADIMIR, secre
tarul Comitetului U.T.C. al 
Facultății de filozofie din 
București ■ „Consideră că, 
student fiind, fiecare ca- 
diu de organizație trebuie 
să dovedească maximum de 
seriozitate în pregătirea și 
susținerea tuturor examenelor. 
Poate acționa astfel cu im
portante efecte educative în 
ambianța imediată — la că
min, în grupă — pentru rea
lizarea unui climat de mun
că intensă, veghind la asigu
rarea unei atmosfere de stu
diu. Intervenția eficace pre
supune înregistrarea exactă a 
felului cum evoluează atitu
dinea colegilor față de fie
care examen — ritmul, sta
diul pregătirii.

VIOLETA NICULCEA, 
membră a Consiliului U.A.S. 
din Institutul politehnic Bucu
rești : „Bilanțul fiecărui exa
men este înregistrat la comi
tetul U.T.C., urmînd ca si- 
tuațiile-eveniment (numărul 
mare de ueprezentați sau de

nepromovați) să fie analizate 
cu grupa respectivă.

La fiecare facultate vor apă
rea panouri cu știri și foto
grafii. Un colectiv de cadre 
didactice tinere are m.siunea 
să urmărească în cămine și 
cantine dacă sînt asigurate 
toate condițiile de muncă, de 
viață pentru studenți și să

m
wiioiwm
propună operativ factorilor 
responsabili rezolvarea even
tualelor deficiențe".

NICOLAE HERDEANU, 
secretarul Comitetului U.T.C. 
din Institutul pedagogic Tg. 
Mureș : „Propriu muncii de 
organizație în sesiune, consi
der că trebuie să fie menți
nerea „la curent" a atitudinii 
combative a opiniei publice

studențești, pentru imprima
rea unui înalt spirit de răs
pundere față de prezentarea 
integrală la examene, instau
rarea unei atmosfere de mun
că laborioasă în sălile de stu
diu, la bibliotecă. Arsenalul 
agitației vizuale — pauouri, 
emisiuni la stația de radio
amplificare, „oglinda" exa
menelor — le folosim de mulți 
ani, suscitînd un larg interes 
printre studenți".

★

Intervenția „pe fază' care 
să capteze prin diversitatea 
modurilor in care este solici
tată opinia studenților, lip 
sește activității multor comi
tete U.T.C. și consilii U.A.S. 
Astfel, la București, n-au apă
rut încă nici un fel de ele
mente ale agitației vizuale in 
Facultatea de geologie-geo- 
grafie, la Matematică, Fizică, 
Limbă și literatură română. 
Este puțin expresiv modul de 
a face agitație vizuală pe te
ma examenelor la Iași, la Ti
mișoara. In majoritatea cămi
nelor referirile au rămas din 
presesiune iar emisiuni la sta
ția de radio-amplificare, cu 
rezultate comentate din at
mosfera examenelor, sînt încă 
în faza de proiect și la mij
locul sesiunii.

BUCUREȘTI
• Bravo, grupa 603 ! (Aca

demia de științe economice). 
18, ți toți promovați. 14 cu 
note între 7 și 10.

• Examen la „televiziune". 
Toți studenții grupei 451 A. 
Facultatea de electronică șl 
telecomunicații au obținut 
calificative 8, 9 și 10. Tele
viziunea știe 7 !

• Prin ordinul nr. 21 al 
rectorului Institutului de pe
trol, gaze și geologie au fost 
exmatriculați pentru frec
vență neregulată și număr 
mare de absențe nemotivate 
studenții Gheorghe Ionescu, 
Gheorghe Popovici și Gheor
ghe Rădulescu. Din același 
motiv, alți 11, printre care 
Pop Dumitru, Sorin Dima și 
Mircea Dragomirescu, din a- 
nul V, au fost exmatriculați 
pe un an. Pentru aceștia ac
tuala sesiune începe anul 
viitor. Au timp de pregătire, 
nu glumă !

• „Unicate". La examenul 
de „toleranțe șl măsurători", 
al grupei 631 B, Facultatea 
de tehnologia construcțiilor 
de mașini : un neprezentat, 
un 4. un 10. Alți 22 dintre 
membrii grupei au luat note 
8 și 9.

• Simetrie discutabilă. 7 
promovați cu note bune și 
foarte bune, 7 cu note medio
cre și 1 studenți absenți 
(Grupa 274 — Foraj, la „ana
liză matematică").

• Campionii. Grupa cu 
cele mai multe note 10 din 
Politehnică : 753, anul V Me
canică agricolă. Ia examenul 
„motoare-tractoare".

TIMIȘOARA. Bilanțul în
cheiat după cinci zile de se
siune, marți, la Facultatea 
de medicină generală con
semnează importante succe
se : promovați în proporție 
de 97,1 la sută, dintre care 
91,8 la sută cu note de la 7 
în sus.

OSPITALITATEA 
BIBLIOTECII ÎN

ATEN!II SENATULUI
Sint rezolvate cerințele asigu

rării condițiilor optime de studiu 
în timpul sesiunii ? La această 
întrebare Constantin Boștirtă, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
Academiei de studii economice 
ne-a ră? rw fără ezitare, afir
mativ. După cum se știe, ca semn 
al prețuirii contribuției pe care 
o pot aduce la huna desfășurare 
a procesului de învățămint, din 
această toamnă, studenții au avut 
prilejul să încredințeze propriilor 
reprezentanți mandatul de a par
ticipa și colabora în senate și 
consilii profesorale, alături de 
profesorii lor, la procesul de mare 
răspundere al perfecționării ca
drului activității școlii superioa
re, la dezbaterea democratică și 
principială a tuturor probleme
lor care privesc munca și viața 
studențimii. El însuși unul 
dintre acești reprezentanți, 
Constantin Boștină, ne spu
nea : „In ședința Senatului, 
desfășurată înaintea sesiunii, 
am avut prilejul să expunem o 
seamă de solicitări legate de buna 
pregătire pentru examene, în re
zolvarea cărora am găsit solicitu
dinea necesară din partea recto
ratului. Astfel, au fost fixate săli 
speciale de studiu pentru exa
men. la dispoziția studerfților în
treaga zi, pînă noaptea tirznu. S-a 
extins cu două ore, programul 
zilnic de lucru al bibliotecii, o 
sala de lectură va fi deschisă și 
duminica după amiază. De ase
menea, au putut fi luate măsuri 
pentru asigurarea unui fond co
respunzător de nuiterial de studiu 
tipărit și litografiat la cele 9 
micro-biblioteci din cămine, în 
custodia studenților, asigurîndu-se 
circulația corespunzătoare, la în- 
denâiui, a celor mai solicitate 
cărți și lecții. La propunerea 
noastră, s-au făcut și recoman
dări de urgentare a multiplicării 
unor cursuri și prelegeri în ate
lierul propriu al institutului".

Ar fi de adăugat observația că 
efectul acestora din urmă nu este 
încă satisfăcător de concludent.

In „anticamera' examenului...

Foto: C. CONSTANTIN

6 RĂSPUNSURI LA ÎNTREBAREA

CE SPUNE EXAhicNUL DESPRE
O

 Praf. univ. dr. P. P.
TEODORESCU, Fa
cultatea de matema
tică — mecanică din 

București. Examenul cu gru
pa 508 din anul V a fost 
de fapt o continuare a 
cursului și seminarului de „me
tode experimentale", într-un ca
dru apropiat, fără distanțări „ex 
cathedra". Această disciplină spe
cială am predat-o și seminariza
t-o prin discuții „de la egal la 
egal", cu studenții grupei, pre- 
zentînd și analizînd, ca aplica
ții, atît metode generale de cal
cul în mecanica solidelor cît și 
metode experimentale. I-am 
putut astfel cunoaște bine, în 
ansamblul pregătirii și în ce 
privește înclinațiile spre cerce
tare, remareînd la toți o capa
citate accentuată de a înțelege 
noul, de a se orienta în direc
țiile cele mai actuale ale dome
niului, asimilînd repede texte noi 
de specialitate. Am dat numai no
te 9 și 10. Olga Hurdubețiu și 
Constantin Duca mi-au făcut cea 
mai bună impresie. Au idei știin
țifice, discern ușor fenomenul 
fizic, cunosc metodele de 
calcul. Cred că se vor pu
tea afirma cu succes în 
cercetarea științifică, în învă- 
țămîntul superior sau într-un in
stitut specializat. Dar confirma
rea cea mai concludentă în a- 
cest sens o consider lucrarea de 
diplomă.

Lector univ. FRAN- 
CISC KLEPP, Institu
tul politehnic din Timi
șoara : După examinarea

a patru grupe din anul II-chimie 
industrială, nu se poate vorbi de- 
cît de rezultatele în general me
diocre. Am stat de vorbă cu 
mulți studenți după examene, £n- 
cercînd să depistez rădăcinile u- 
nei atari însușiri, prea puțin sa
tisfăcătoare a cunoștințelor de 
matematici speciale. Părerea u- 
nanimă a fost că prelegerile nu 
implică greutăți speciale de în
țelegere. Au susținut că examenul 
îi inhibă prin volum și' faima de

STUDENȚII
a fi foarte dificil. Nu neg efec
tul acestui „șoc psihologic" pe 
care un examen îl poate genera 
firilor mai emotive, cu atît mai 
mult cu cît într-adevăr circulă 
o falsă legendă despre dificul
tatea „extraordinară" a acestui o- 
biect. Constatările mele în exa
men evidențiază însă ponderea 
însemnată a altor factori: lipsa 
deprinderilor de calcul, o neexer- 
sare în rezolvarea problemelor, 
insuficientă reflecție asupra pro
blematicii cursului, asupra subi
ectului de examen. însușirea a- 
cestei discipline cere multă me
todă, exersare permanentă cu 
creionul în mînă, refacerea de
monstrațiilor pînă la deplina în
țelegere (nu memorare mecanică) 
a principiilor. Scopul studiului 
personal, ca și al întregului în- 
vățămînt nu este să asigure nu
mai dobîndirea volumului de "cu
noștințe, ci de a stimula și dez
volta creativitatea gîndirii.

Asistent MARIA PITI- 
CU, Facultatea de fizi
că București. în e- 
xamen, Marian Gli-

gor mi-a reconfirmat opi
niile anterioare despre temei
nicia pregătirii sale. L-am a- 
preciat tot timpul, la seminar, 
pentru capacitatea de a reflecta, 
are un adevărat talent în a face 
bilanțul cunoștințelor acumulate, 
puterea de a clasa informația după 
riguroase criterii valorice. învață 
prin problematizare, niciodată 
mecanic. Știe să-și evalueze cri
tic nivelul de cunoaștere, la un 
moment dat, are exercițiul or
ganizării eficace a eforturilor de 
pregătire — prin perseverență, 
ritm, sistem. I-a fost acordată 
nota maximă fără ezitări, pen
tru un răspuns care valorifica 
inteligent cunoștințele însușite.

Dar adevăratul fapt .senza

țional" a fost apariția Marioarei 
Velescu. Nici măcar nu știam că 
face parte din grupa 317. Fusese 
o prezență fantomatică în semi
nar. A venit... să fure examenul, 
copiind. De neconceput, dar s-a-n- 
tîmplat! S-a întîmplat cuiva 
care susține că se află în facul
tate pentru a deveni profesor, 
adică educator, modelator de 
conștiințe tinere.

Arhitect MIRCEA LU-
PU, Institutul de ar- 

■L—3 hitectură : „Prin natura
sa, acest examen de 

„teoria arhitecturii" oferă posi
bilitatea unor observații com
plexe, este mai mult decît la alte 
obiecte o probă de cultură gene
rală, logică și nivel de înțelegere 
complexă. Se studiază toate pro
cesele arhitecturale — ale unui 
domeniu sintetic, de mare com
plexitate prin specificul profe
siei. Răspunsul evidențiază nu 
numai continuitatea pregătirii în 
studenție, ci orizontul intelectual 
educația anterioară. Pe fundalul 
pregătirii, studentul este necesar 
să dovedească o înțelegere mul
tilaterală a vieții, un simț artis
tic elevat, concizie, logică de ma
tematician, eleganță în prezen
tare. Lui Mircea Poenaru i-am 
acordat, cu o adevărată plăcere, 
nota maximă, bucuros să recu- 
noso la el, în maturitatea răs
punsului, nu cunoașterea per
fectă a materiei (doar necesară, 
nu și suficientă arhitectului), dar 
mai ales în îndemînarea alegerii 
și prezentării soluțiilor, calitățile 
unui posibil arhitect remarcabil.

I-am dat numai „6“ Dinei Stan. 
M-a surprins o anume înțelegere 
facilă a sensului creației arhitec
tului, imaginea eronată pe care o 
are despre importanța detaliului 
în profesiunea noastră. în ulti
mă instanță, în majoritatea locu-

DV. ?
rilor construite, locuim, tindem 
spre confort, le umanizăm prin 
numeroase detalii. Iar acesta, 
arhitectural nu se realizează doar 
prin „patiu", ci prin totalitatea 
detaliilor, în contact nemijlocit, 
permanent, cu omul. în anul al 
Il-lea, un student-arhitect tre
buie să acorde atenție acestui 
aspect, formîndu-sa și astfel pen
tru proiectare.

Cîțiva, prin acest examen, au 
intrat în sesiune cu stîngul. A 
trebuit să dau și nota 2, celor 
care au depus imediat biletul, 
fără să răspundă. Sînt „roadele" 
pregătirii lor de un semestru; 
n-am ce le face. Aș vrea să cred 
că majoritatea au preferat tăce
rea unui răspuns de nota 4 — 
cum s-au destăinuit «nil, mâh
niți pe ei înșiși...

©

© Conf. dr. RADU MA- 
NOLESCU, prodecan 
al Facultății de is
torie București.

Sînt după două examene
la „istorie universală medie", 
cu grupele 384 și 385 din 
anul al il-lea. Nivelul pregătirii, 
îl consider în general bun, răs
punsurile au probat citirea bi
bliografiei recomandate, a cursu
lui, s-a evidențiat calitatea se- 
minariilor — majoritatea studen
ților demonstrînd asimilarea ma
teriei și pe baza parcurgerii do
cumentelor, a unor hărți, cro
nici. Numele multora le-am reți
nut o dată cu răspunsuri cotate 
cu note foarte bune — Rymbe- 
zuk Gheorghe, Angela Bonciu, 
Damian Anca, Dinu Eugenia, 
Novac Tiberiu, Rotaru Niculina, 
Popescu Cecilhi și încă alții. La 
ei calificativele de 9 și 10 re
flectă posibilitățile de aprofun
dare a cursului pe baza bibliogra
fiei suplimentare, expunerea lo
gică dar și atrăgătoare, expre
sivă, frumoasă chiar — formăm 
mai ales profesori. Pentru că sînt 
abia în anul II de studii mai greu 
s-ar putea face, fără hazardări, 
aprecieri privind originalitatea do 
gîndire, calitățile de cercetător. 
Totuși, poate fi remarcat studen
tul Doru Bădără, prin pasiunea 
lecturilor istorice de mare am
ploare, adîncimea reflecției șl 
capacitatea critică.

Asistent ION DINU, 
Institutul 
București, 
observații despre 

xamenul de mecanică, 
la anul II... Recentele 
glementări ale Ministerului In- 
vățămîntului referitoare la per
fecționarea sistemului de exami
nare, prin care se acordă dreptul 
de a susține examene parțiale, du
pă primul semestru de studiu al 
disciplinelor cu predare eșalonată 
pe o perioadă mai mare de timp 
i-a determinat să solicite exami

>
politehnio: 

Cîteva 
e- 
de 
re-

narea mai ales pe studenții buni, 
cu o pregătire temeinică ante
rioară, în seminar, la lucrări. Cam 
un sfert din fiecare grupă, pînă 
acum. Aș remarca însă la 
cîțiva și o falsă imagine a- 
supra gradului de dificul
tate al unui examen* parțial. 
Așa, de pildă, Constantin Nicu 
a cărui pregătire generală în 
timpul semestrului a fost slabă, 
s-a prezentat cu intenția de a 
trece ,Ja noroc". Să fie clar, 
examenul parțial nu înseamnă și 
exigență parțială I

Pe de altă parte, graba în a-1 
susține, fără o prealabilă apro
fundare și sistematizare a mate
riei, poate face discuția cu pro
fesorul neconcludentă pentru ni
velul real de cunoștințe, ca în ca
zul studentului Gabriel Atana- 
siu, din anul II — Tehnologia 
construcțiilor de mașini. Sînt 
convins că știa mai mult de nota 
7, îl urmărisem atent la semi- 
narii. La examen n-a avut sigu
ranță în expunere, poate și din- 
tr-o lipsă de exercițiu al tratării 
concise, la obiect, a unui subiect 
de specialitate.

Proba examenului de „struc
turi" a fost trecută cu „nouă" 
do Livia Leucă, din anul IU 
Institutul de arhitectură 

Mincu"

BRAȘOV. „1407“, anul V 
Mecanică. Despre studenții 
acestei grupe tovarășul șef 
de lucrări ing. Gheorghe 
Morga vorbește cu multă 
plăcere : „Băieții mei (le sînt 
șl îndrumător de grupă) nu 
s-au dezmințit Ia examenul 
de „automatizări șl teleco
menzi". S-au prezentat toți, 
dovedindu-ml, acum, cînd 
sînt aproape ingineri, că știu 
ce vor, că în uzină vor face 
o treabă bună. La jumătate 
din ei le-am acordat 9 șl 
10".

CRAIOVA. Facultatea de 
filologie. Bilanțul primelor 
examene a înregistrat o pre
zență de 97 Ia sută. Au pro
movat 215 studenți, printre 
care 172 au note mai mari de 
7. Grupa 371, din anul III 
este lntegrallstă, cu o sin
gură notă 6.

PLOIEȘTI. In Institutul 
de petrol s-au dat puține 
examene. Majoritatea sînt 
planificate pentru zilele ur
mătoare —- ne spune prof, 
univ. M. Cuciuc. Referln- 
du-mă Ia cel mal recent — 
„Chimie", cu grupa 103 —
regret că nu pot cita nlol un 
„10". Totuși majoritatea au 
obținut note 7, 8 șl 9.

TG. MUREȘ. Cel mal bun 
din 27: Cornel Săblăcan, la 
examenul de „fizică atomi
că" al grupei 231 — Facul
tatea de matematică. Toți 
colegii săi au susținut cu 
succes acest examen.

IAȘI. Aurora Brad ș! Ma
riana Hoblea au obținut nota 
maximă la examenul de „me
canică". („Cine la acest exa
men este inginer" — se spu
ne In facultate). Alți 5 colegi 
■Int „ingineri de 9".

Studenții mai așteaptă in aceas
tă sesiune chiar și o seamă de 
completări de cursuri pentru 
„Mecanizarea evidenței", manua
lul „Istoria economiei naționale" 
și altele. Ar fi foarte potrivit să 
se acționeze urgent și pentru in
stalarea de cuiere in sala cen
trală de lectură, în ața fel incit, 
în orele de vîrf, să fie evitate 
disputele între studenții care 
caută un loc și acei care doresc 
să-l mențină pentru... palton. Cît 
privește pe cei care uită să 
înapoieze cărțile împrumutate — 
fi nu sînt puțini — tn lipsa altor 
măsuri de efect, o propunem pe 
aceea de la Facultatea de meca
nică : studenții datori bibliotecii 
ți oolegilor care ajung să țindu- 
tască unele lucrări foarte solioi- 
tate, să nu fie primiți in examen 
decît după ce au restituit cărțile 
împrumutate.

Redactorul paginii
ION TRONAG

SIGHIȘOARA, ORAȘ NOU

„Nouă"

„Domeniul disciplinei e pasionant". „Res
taurarea monumentelor" urmărește, în succe
siunea istorică, arii geografice, concepțiile, 
procedeele teoretice și practice care au guver
nat opera de păstrare și transmitere a monu
mentelor de la o generație la alta, conserva
rea centrelor istorice ale orașelor. Mulțimea 
raporturilor pe care acest obiect de studiu le 
are cu istoria artei, istoria și teoria arhitec
turii, istoria universală, faptul că presupune si
gure cunoștințe de specialitate, face ca exa
menul să fie dificil. Este o probă de orizont 
cultural, îți solicită opiniile personale, ca spe
cialist. fantezia creatoare. Am avut prilejul să 
dezvolt păreri proprii, mai ales la primul punct 
de pe bilet — „Probleme urbanistice în sis
tematizarea unui oraș cu centru istoric". M-am 
referit și la Sighișoara, unde, în construirea 
unui nou oraș, cred că potrivit este să se facă 
nu o „trecere" treptată, ci o legătură printr-o 
zonă întinsă le spațiu verde, între centrul is
toric și noile construcții". (Lucian Ivan, anul V 
Arhitectură).

Fără comentarii...

Mm 10 -DEOCAMDATĂ

„BIOGRAFIA" NOTELOR
APA TRECE ...GOLURILE RAMIN

„Șapte"

Și pentru mine înseamnă puțin. La „Intro
ducere în geologie" alții au luat 10. Ne-am 
prezentat toți, am trecut toți din grupă. Un 
examen ușor.

Sînt în anul I, dar asta n-ar fi o scuză 
pentru „7". Adevărul este că nu m-am descurcat 
la al treilea punct: „Acțiunea geologică a 
apelor subterane". Nu m-așteptam să cadă a- 
semenea subiect. Era puțin dezvoltat și în curs, 
așa că n-am studiat problema decît tn tre
cere. (Adrian Boroț, Facultatea de geologie- 
geografie).

N. RED. : Pregătindu-se să devină specialist, 
studentul nu este călăuzit numai de principiul 
acumulării cuantumului de cunoștințe incluse

în curs, ca un minim necesar, ci aspiră la 
asigurarea competenței profesionale prin asi
milarea organică și creatoare a științei. Elevul 
învață lecții, un student recurge la mijloace 
și izvoare diverse pentru a se informa. Sperăm 
că aceste adevăruri întrunesc asentimentul to
varășului Adrian Boroș...

GHINION ?

„Patru"

Cam 70 la sută dintre colegii de grupă 
(522, anul Ill-Contabilitate) au luat 9 ți 10. 
Nu era o problemă să trec la acest examen 
de „mecanizare ți mașini de calcul". Două 
chestiuni a căror rezolvare însemna lucru cu 
mașinile de contabilizat „Triumphator" fi 
„FNR" le-am țtiut perfect. Făcusem o săptă-

mtnă exerciții practice, înainte de sesiune. 
M-am împotmolit la subiectul de teorie fi 
n-am rezistat la întrebări suplimentare. Bine
înțeles, că și-au spus cuvîntul tăcerile de la 
seminar (cam un sfert din timp am lipsit). 
Dar am avut ți ghinion. Putea să-mi cadă un 
subiect cunoscut! (Gheorghe Vasilesou, Aca
demia de studii economice)".

N. RED. : Factorul „surpriză" este totdea
una o falsă — sau parțială — explicație pen
tru insucces, mîngîierea celor slabi. Experien
ța studenției confirmă la tot pasul că pregă
tirea temeinică a unui examen cere timp ți 
continuitate în studiu, efort de asimilare In
tegrală, ca sistem, a materiei. De cunoscut, se 
cunoso toate acestea. Cu aplicarea e mai difi
cil... N-ar strica — ba chiar considerăm neoe- 
lar — să înoerae și tovarășul Gh. Vasilescu 1

Pini la această sesiune am dat 34 de exa
mene. Un singur 9. La „Istoria matematicii" 
am adăugat In carnet încă un „zece", vorbind 
despre „Pitagora ți școala sa’. Aș ține să se 
știe că învăț ți iar învăț, de pe cînd eram 
elev, pentru aceste succese. De la un timp 
este o problemă de consecvență cu mine în
sumi, de ritm deprins. Nimic nu poate suplini 
propriul efort, voința ți pasiunea de a cu
noaște. Eu am dorit să știu cît moi multă ma
tematică, să mă realizez ți să mă afirm tn 
acest fel. Cinci ani de studii în facultate, de 
viață, înseamnă mult ți i-am trecut cu grija 
de a nu surpa, prin irosirea timpului, plat
forma de pe oare să mă pot avînta, cu certi
tudine, tn domeniul ales. Am optat pentru 
„ecuații funcționale", iar la oercul țtiințifia, 
prin cîteva lucrări m-am exersat, tncepind din 
anul III. 'Aspir, omenește, la creații de va
loare, ctf mai utile. Încerc să spun ceva nou, 
original, încă din lucrarea de diplomă".

Succes!
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OPINII LA ANCHETA NOASTRĂ:

EXPERIENȚA DE VIAȚA
JUDECATA

DE VALOARE

A fost o vreme cînd „ex
periența de viață a scri
itorului" era conside

rată în mod ostentativ drept 
principiul fundamental al 
creației literare. Anumite e- 
xagerări nu trebuie să ne 
determine însă a neglija 
marile adevăruri dintotdea- 
una ale artei. Fiindcă pă
reau la îndemîna oricui, ele 
au constituit o capcană mai 
atrăgătoare pentru mințile 
simpliste. Nu este mai puțin 
adevărat că tendințe artis
tice a căror importanță este 
capitală în sensul înnoirii lim
bajului expresiv au postulat 
importanta acestei „expe
riențe". Pentru suprarealiști 
ea era mai semnificativă decît 
oricare alt element constitutiv 
al creației. Cel mai umil eve
niment trebuie să fie, în vi
ziunea lor, o sursă rnai glo
rioasă de artă decît întreaga 
experiență livreseă sau arti
zanală a artiștilor dintotdea- 
una. Să nu mai pomenim de 
Rilke, din partea căruia ne-a 
rămas un te^t important în 
această ordine de idei. Nu poți 
scrie poezie, spunea el, dacă 
nu ai cunoscut - toată gama 
trăirilor umane, dacă nu ai 
schimbat peisajul și nu te-ai 
pătruns de înțelesurile a tot 
ce te înconjoară.

0 NOȚIUNE PERIMATĂ?*)
oamenii le spun
artă. Un

cu cel
Un

proces 
consta- 
psiho- 

observa

re, cărora 
opere de 
asemănător 
tat în visare, 
log de mare finețe
odată că fenomenele înconju
rătoare se integrează organic 
în vis, fără ca subiectul să Ie 
înregistreze ca atare. Orice 
zgomot sau orice modificare în 
cinestezia celui experimentat 
erau înregistrate cu o oarecare 
fidelitate în vis. Aparent, el 
creează liber viziunile sale. La 
o privire mai atentă, ele sînt 
bine determinate. înseamnă a- 
ceasta că am atenuat 
spuse mai înainte, după 
arta este preponderent 
ție ? Creație, înainte 
toate ? De loc. Omul 
singurul care structurează și 
legiferează 
aceasta el 
tul este, 
Totul este 
mul poate 
duiască pentru a-1 cunoaște. 
Propoziția aristoteliciană tre
buie completată. Omul intro
duce în tot un principiu de 
ordine spirituală care este 
propria sa creație. Cuvintele 
există, oamenii există, întîm- 
plările există, ele nu constituie 
artă decît prin intenționalita- . 
tea personalității creatoare.

„Greu aș putea să Uit vre-

cele 
care 

crea- 
de

este

lumea sa. Prin 
este creator. To- 

spunea Aristotel. 
un dat, iar o- 

doar sâ se stră-

ISTORIE
Șl CREAȚIE

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Problema „experienței de 
viață", termen rebarbativ și 
incomplet adecvat materiei 
căreia se aplică, este intim 
legată de un anume fel de a 
gîndi opera de artă. Este ea 
adică expresie, în acest caz 
presupunînd un conținut an
terior momentului formativ, pe 
care artistul trebuie să-l 
„transmită" ? Proiectează el 
stări psihice, ideologice, so
ciale care pot exista indepen
dent de operă 1 Este opera 
creație, în sensul deplin al 
cuvîntului, adică își creează 
obiectul și adevărurile pro
prii ? înclinația noastră și, de 
fapt, a întregii istorii artistice 
modeme este spre această din 
urmă concepție. Ceea ce nu 
Înseamnă nicidecum că opera 
eludează aspectele lumii în
conjurătoare. Nu, ele se „co
difică" însă, primesc înfăți
șarea determinată de limbajul 
artistic și de adevărurile lui. 
Se înțelege, cred, cuvîntul 
„cod" este întrebuințat aici nu 
în accepția de „cifru", ci de 
limbaj specific unui anumit 
domeniu, legiferat cu precizie, 
accepție curentă, de altfel, în 
științele moderne. De aceea 
arta ultimelor două secole de 
istorie tinde tot mai mult să 
nu mai imite simplist ceva, 
un 
ție, 
tura 
fie epică, excluzînd în a- 
cest 
rul nu mai dorește să fie 
„doctor în științe sociale", 
ci pur și simplu scriitor. îmi 
amintesc în acest sens de o 
discuție a lui Gaetan Picon 
cu Masson, marele pictor 
francez. Acesta din urmă e- 
xecutase o comandă de stat și 
criticul îi atrăsese atenția că 
situația lui probează victoria 
lui Manet șl a celorlalți pic
tori avangardiști asupra pom- 
pierismului. Avangardiștii 
„d’autrefois" nici nu îndrăz
neau să viseze la o recunoaș
tere publică atît de mare îneît 
să primească semne de pre
țuire oficială. Da, spunea 
Masson, am cîștigat bătălia. 
Bătălia artei autentice împo
triva celei contrafăcute. Pen
tru cît timp însă ?, scria mai 
departe Gaetan Picon. Aceasta 
este întrebarea !

Omul este o ființă care și-a 
creat un univers desmărginit, 
spunea Blaga. în sens natural, 
da ! Experiența sa nu se li
mitează la porțiunea meschină 
a unei adaptări organice. Mai 
puțin este el dezmărginit în 
sens creator. Omul admite 
greu propriile sale creații în 
fața naturii. Iată, în secolul 
sfidării timpului și a distanțe
lor cosmice, spiritul retrograd 
poate șă triumfe în fața ro
manelor lui Joyce. Ele sînt, 
în ordine spirituală, tot atît 
de îndrăznețe ca rachetele 
sau ea zborurile în cos
mos. Mintea omenească, plăs- 
muitoare de ficțiuni, a încon
jurat ființa gînditoare cu o 
lume nouă, lumea propriilor 
sale închipuiri. Care nu se 
naște însă din gol. Omul este 
o ființă cu picioarele așezate 
bine pe solul tare al lumii sale 
date. Aceasta se metamorfo
zează, sublimîndu-se în alcă
tuiri independente numai a- 
parent de orice determina-

fenomen sau o situa- 
concurînd natura. Pic- 

nu mai dorește sâ

fel subiectul, scriito-

odată rădăcinile sociale ale ca
rierei mele de trudnic într- 
ale scrisului", spunea Camll 
Petrescu în 1946. Referindu-se 
la o întîmplare din preajma 
primului război mondial, el 
continua : „înțelegeam atunci 
că lumea asta nu e „cea mai 
bună cu putință", că Leibnitz 
nu avea dreptate. în sîmbăta 
aceea s-a desprins în mine 
însumi autorul dramatic și în- 
tr-o săptămînă, lucrînd însetat 

- zi și noapte, am scris, într-o 
cameră mobilată de pe lingă 
Arsenal, prima versiune din 
Jocul ielelor care trebuia să 
fie drama imperativului vio
lent și categoric al „dreptății 
sociale"..." O mărturisire cu 
valoare de profesiune de cre
dință. Opera purcede din e- 
venimente intime sau sociale, 
este determinată de întîmplări 
sau de cataclisme istorice. Un 
pasionat de idei, obsedat de 
motive adînci ale vieții inte
rioare ca scriitorul mai sus 
citat, mărturisește lucid coefi
cientul social intervenit în 
procesul de creație. Esteticia
nul francez Charles Lalo 
împingea lucrurile atît de de
parte în cunoscuta sa carte 
L’expression de la vie dans 
l’art, îneît ajungea să fixeze 
criteriul istoric drept unic mod 
pentru determinarea caracte
rului artistic al unei opere. In- 
trebîndu-se ce este arta, el 
considera că o definiție a 
priori nu poate fi dată decît 
în virtutea unei metafizici pre
concepute. Dacă am considera 
valorile estetice pur indivi
duale sau le-am fixa locul în 
intuiție, am degenera în im
presionism de extracție joasă 
ori într-un relativism ce nu 
are nimic de a face cu gîndi- 
rea. „Rămîne să considerăm 
arta drept un fapt 
ric", conchide Lalo. 
grată istoriei, arta este 
legată de aceasta, 
urmărim opera din „preisto
ria" ei, din momentul cînd se 
declanșează impulsul creator, 
fixat de Camil Petrescu în 
Addenda Ia falsul tratat, pînă 
cînd este gîndită de estetician, 
ca fapt general, toate aceste 
momente sînt determinate is
toric. Legată de artist, în pri
mele faze, independentă de el 
pe urmă, opera de artă sem
nifică pentru istorie. Desigur, 
dintr-o perspectivă sau alta, 
această legătură poate fi evi
dențiată sau nu. Realitatea ei 
este însă la fel de mare.

Mai trebuie oare să precizăm 
poziția scriitorului ? Ca cetă
țean și ca artist, el captează 
istoria vremii lui ca o scoică 
închizind în ea tălăzuirea 
mării. Conștient sau nu, el îm
părtășește această experiență. 
De altfel, cîte din etapele 
creației le traversează el în 
mod conștient ? Mărturia ar
tiștilor lucizi este însă edifi
catoare. Iar proba supremă o 
constituie opera. Ea nu este 
natură, pentru că nu aparține 
realității naturale, nu se su
pune formelor sensibilității, 
spațiului și timpului natural, 
ritmului său de existență. Ea 
constituie o realitate proprie, 
cu o densitate uneori mai 
mare. Regimul ei nu aparține 
decît istoriei, ca fapt subiec
tiv și creație umană.

isto- 
Inte- 
intim 
Dacă

APTITUDINEA CREATORULUI
DE A SE SITUA EPOCĂ
Cîteva romane de autentică 

valoare, „îngerul a stri
gat", „Animale bolnave", 

apărute recent, 
singure să se 
într-un puternic 

în favoarea 
implicat de 

„Scînteii 
înscrisă 

privind 
îndeo- 
proce- 

destinu.1 
literare.

NICOLAE DRAGOȘ
ar 

con- 
ar- 

răs- 
te- 
ti- 
în

„Șatra", 
putea 
stituie 
gume.it 
pwisului 
rna anchetei 
neretului", temă 
rîndul preocupărilor 
atitudinea scriitorului, 
sebi tînăr, față de 
sul de creație, față de 
social-uman al operei 
Voi răspunde de la început — 
conștient că există întrebări 
simple cum este cea de față 
oare nu admit ezitări și rJ"i 
complicarea inutilă a frazei : 
..nu, experiența de viață nu-i o 
noțiune perimată pentru creator 
ci dimpotrivă". Odată afirmat 
un asemenea punct de vedere 
s-ar putea pune capăt confesiu
nilor cu caracter programatic 
(un asemenea răspuns înscriin- 
du-se în zonele unui program 
scriitoricesc), propunând drept 
argumente în continuare înseși 
rezultatele procesului de crea
ție. Dar nu o dată în Istoria li
terară s-a întîmpdat ca progra
mul unui scriitor eă preceadă 
producțiile literare, după cum a- 
desea acesta dintîi s-a contu
rat, s-a îmbogățit, și-a precizat 
sensurile în paralel cu desfășu
rarea activității creatoare. Sînt 
mai rare cazurile cînd între 
convingerile social-polltlce ale 
unor creatori și mesajul opere
lor lor au existat contradicții 
fundamentale, deși se .pot găsi 
exemple care demonstrează ca
pacitatea unor scriitori de ta
lent de a depăși limitele propri
ilor convingeri, obligați Ia a- 
ceasta de cerința respectării a- 
devărului vieții, al logicii inte
rioare a evoluției personajelor 
în contextul social-istoric. După 
cum, între programul unul crea
tor și concretizarea lui în operă 
durabilă există, nu o dată, un 
drum încărcat de sinuozități.

Slujindu-mi consecvent voința 
de a investiga cît mai îndea
proape fenomenul literar con
temporan am încercat să cunosc, 
din lectură nemijlocită, creația 
celei mai mari părți a scriito
rilor contemporani, mai vârstnici 
sau mai tineri. în paralel cu cer
cetarea intențiilor lor creatoare, 
mărturisite în interviuri, arti
cole. mese rotunde, chiar în vo
lume întregi de confesiuni. îmi 
destăinui satisfacția de a fi con
statat nu o dată prin lectura 
operelor că intențiile anunțate, 
concepția despre rolul artei 
șl al artistului ee verifică în o- 
peră, realizîndu-se acea muta
ție obligatorie a ideii exprimate 
teoretic, cu mijloacele demons
trației logice, în structura ope
rei de artă, unică, de sine stătă
toare. populată de o lume ori
ginală, posibil de aflat în rea
litatea mai îndepărtată ori mai 
apropiată, plauzibilă deci în 
plan real, dar nu de confundat 
cu acesta, pentru că opera lite
rară — lucru elementar —* nu 
poate fl asemănată cu o hîrtie 
de cale cu ajutorul căreia s-a 
multiplicat un desen în mai 
multe exemplare. Dar voi mai 
spune că am consemnat șl si
tuații, aparent paradoxale, cînd

*) Începutul anchetei In numă
rul 6116.

impresionante confesiuni de cre
dință artistică, temerare pro
iecte de creație erau slujite în 
prea mică măsură de operele 
propriu-zise deși îmi erau cu 
noscute și apreciam favorabil 
atit confesiunile publice ale u- 
nor scriitori cît și bogata lor ex
periență de viață, îndreptățește 
oare o asemenea situație încer
carea de a minimaliza rolul ex
perienței de viață în procesul 
de creație ? Desigur, nu, dar im
plică obligația de a pune la baza 
oricăror afirmații despre viabi
litatea creației, drept condiție 
fundamentală, existența talentu
lui autentic. Autorul cu a- 
devărat talentat nu-și va risipi 
cu zădărnicie impulsurile crea
toare, de neînlocuit, ale experi
enței de viață înțclegind Cu lu
ciditate că ele își află o matcă 
generoasă în calitatea acestei 
experiențe. Din perspectiva unei 
atari precizări resimt și necesi
tatea de a defini mal exact, sen
sul major pe care-1 are însăși 
noțiunea în discuție în contex
tul creației literare, fiind poate 
chiar cuvenită o reabilitare a a- 
cesteia, o smulgere din simpli
ficările inoperante în planul ar
tei. („Simplificări" destinate a 
ajuta Indirect la conturarea u- 
nui snobism al negării rolului 
experienței de viață ; pe care 
chiar și numai față de sine în
suși nu și-l poate îngădui nici 
un creator veritabil). Pentru că 
experiența de viață a scriitoru
lui nu este simetric echivalentă 
cu suma întîmplărilor care i-au 
configurat biografia intimă. In 
acest sens, cunosc scriitori cu 
o experiență de viață apreciabi
lă dar ale căopi lucrări nu iz
butesc să depășească nivelul 
anecdoticii captivante, fără a se 
înscrie în acele zone ale sinte
zelor cu adevărat artistice. Prin 
experiența de viață înțeleg, deci 
în primul rînd, aptitudinea cre
atorului de a se situa în epocă, 
de a-și construi prin operă o bi
ografie socială, spirituală, de a 
aduna în focarul exigent ai lu
cidității creatoare evenimen
tele timpului său cărora le este 
nu numai contemporan dar de 
ale căror implicații este legată 
însăși afirmarea personalității 
sale pe cele mai diverse planuri. 
Prin experiență de viață înțe
leg opțiunea la ideile timpului 
sau atitudinea față de ele. cu
rajul de a proiecta realitățile 
prezentului în perspectiva viito
rului, de a măsura durabilitatea 
sensului evenimentelor cărora 
scriitorul le este contemporan 
cu unitatea de măsură a timpu
lui care se anunță. A trăi în 
prezent pentru viitor si a trăi 
în viitor prin prezent — cred a 
fi, în cazul unui talent autentic, 
condiția obligatorie a fertilității 
experienței de viață. în sfîrșit, 
experiența de viață — să lărgim 
noțiunea și să spunem cunoaște
rea vieții printr-o receptivitate 
mereu trează la semnificațiile . 
faptelor individuale sau obștești, 
la raporturile ce se statornicesc, 
prin evenimente, între individ 
șt societate, — nu este decît 
condiția obligatorie dar nu și 
suficientă a operei literare ; ea 
trebuie să fie permanent secon
dată de existența unei atitudini 
interpretative, de prezența unei 
filozofii artistice și, deci, a unei

conștiințe artistice. Fără exis- 
item 
sau 

componente- 
care 

flagrant sensurile, 
creației, îndepăr- 

logica evoluției vieții 
ca atare, a vieții in- 
perscnajelor. Fără o

te<nța acestora din urmă pir 
asista la derutante diminuări 
hipertrofieri ale 
lor experienței de viață, 
pot afecta 
conținutul 
tîhd-o de 
sociale și, 
.erioare a 
atitudine filozofică fermă scrii
torul se va afla în ipostaza uce
nicului vrăjitor care nu mai e 
în stare fă stăpînească forțele 
dezlănțuite de sine însuși. Bine
înțeles, prin filozofie artistică 
(termenul puțind fi, în cazuri 
concrete de autori, tradus prin 
filozofie a vieții) nu înțeleg nea
părat o geometrică stratificare 
și ordonare a părților constitu
tive ale acesteia ci dirijarea ei 
permanentă de încrederea în 
progresul nostru social, de per
manența umanismului. O ase
menea opinie — cu referiri, 
după cîte se poate înțelege, la 
iucrărlle în proză mai ales — 
este, firește, verificabilă și în 
creația lirică, în poezie ; numai 
că aici sinteza subiectivă (in 
măsura în care fiecare creator 
își slujește structura artistică, 
personalitatea) este mai ab
stractă, starea subClmînd uneori 
în sine atitudinea, sugestia în
locuind ideea, sentimentul tra- 
ducînd prin metaforă faptele — 
aflate la origine, dar neexpli
cite. Tocmai, din această împre
jurare decurge că a aprecia un 
autor liric după o poezie ar fi o 
gravă eroare, ar însemna să se 
apeleze la receptarea elemen
tară a momentului liric, eludînd 
viziunea, atitudinea poetică, sta
rea — coordonatele 
mentale. Lucrarea lirică

funda- 
a 

unui poet are sonorități ne
mărginite de orgă ; a auzi un 
singur sunet din pădurea de su
nete ar însemna a te sărăci • și 
a-1 jefui pe poet, a-1 crede scep
tic cînd esențialmente el este 
doar un îndrăgostit de adevăr, 
a-1 numi pesimist după un vers 
cînd, în realitate, el se conto
pește cu natura 
nicie crede.

Toate i 
cred, favorabile 
experiența de viață nu-i o noți
une perimată ci este doar 
necesar a fi tradusă în adevă
ratele sale înțelesuri, dîndu-i 
locul ce 1 se cuvine în procesul 
de creație. „O literatură călău
zită exclusiv de ideea. de operă 
și tinzînd numai către perfecțiu
nea estetică degenerează cu ușu
rință in virtuozitate, in forma
lism steril", scria Tudor Vianuk 
estetician care, nutrind un ade
vărat cult față de forma ope
rei cerea creației să nu se înde
părteze de izvoarele tonice, ge
neratoare de permanențe, ale 
vieții. Marile opere ale omenirii 
au confirmat prin eternitatea 
lor, longevitatea acestui adevăr 
fundamental.

Sînt în răspunsul meu — la 
care aș putea și ar trebui poate 
să mal adaug și alte nume
roase argumente — neocolite 
unele locuri așa-zis „comune". 
Dar nu o dată mi-a fost dat să 
observ că de teama repetării 
unor adevăruri esențiale se oco
lesc adevărurile înseși ori, cum 
afirma un filozof: „A spune că 
omul se deosebește de animal 
prin gîndirc este cea mai mare 
banalitate și, totuși, ea pare a 
fi adesea uitată".

în a cărei veș-

aceste gtoduri 
arabile afirmației

Bînt, 
că

GR. COBĂLCESCU

primul geolog român

S-au adunat secole de cînd a 
fost emis faimosul 
gloire n’attend point le nombre 
des annees'1. și adevărul lui 
încă nu a fost contrazis de 
realitățile vieții. După cum „ti
nerețea fără bă'.rînețe" din bas
mele noastre rămiue însemnul 
și poate chiar datoria vieții de 
artist. Cu toate acestea, poate 
fi utilă o distincție făcută în
tre aportul celor tineri, și a- . . 
portul celor maturi, nu cu in
tenție comparativă — fiindcă in 
universul valorilor, determinat 
dialectic, asemenea comparații 
ar avea un caracter nerealist ca 
să nu spunem nestiințific. — ci 
cu scopul de a descifra și apre
cia pe; ,’tive și aspirații. Din 
acest pv..ct de vedere este un 
merit al juriului actualei Bie
nale, acela de a fi primit spre 
expunere lucrări bune ale unor 
debutanți fără a pune problema 
că numele autorilor nu este cu
noscut. sau cu expozițiile de a- 
ceastă amploare trebuie să aibă 
neapărat caracterul de bilanț al 
uno: activități consacrate.
Devenea posibilă o judeca
tă fără nici o prejudecată : a- 
devărate probe de spontaneitate 
pentru reacția criticii și a vizi
tatorilor. Dar Bienala, oferea 
sugestii prețioase și în sensul că 
multe din numele tinere și 
foarte tinere depășiseră rapid, 
fulgerător chiar, stadiul acesta 
al „începutului de revelație", al 
primei probe. Aveau la activul 
lor expoziții personale, partici
pări consistente la expoziții de 
grup : aveau argumente de la 
care se putea porni o discuție 
serioasă și substanțială. Marin 
Gherasim, Silvia Radu, Valen
tina Boștină, Gh. Iliescu-Căll- 
nești, Horia Bernea, Mlhai Olos, 
Paula Ribariu, Henry Mavro-

vers ,,la un stimu
lent pentru

creația tine 
rilor artiști

AMELIA PAVEL

riozității șl pasiunii tinerilor 
pentru munca întreprinsă. Ele 
sînt confirmate de grija pentru 
calitatea meșteșugului. — și este 
de observat aici o coincidentă 
fericită cu ceea ce se întîmplă 
în lumea beletristică : aceeași 
antipatie pentru neglijență și 
escamotare în mînuirea limba
jului. aceeași nerăbdare de a 
comunica o experiență proas
pătă. în forme căutate cu sin
ceritate și strădanii. Tinerii 
noștri artiști nu sînt sceptici și 
păstrează — nuanțată cu umo
rul și lirismul românesc de tot
deauna — candoarea încrederii 
în absolut, despre care Liviu 
Rebreanu spunea odată că ră- 
mîne, în artă „năzuința supre
mă". Mi se pare că asemenea 
trăsături, prețioase mai ales la 
generația tînără a unei culturi.

ION GRIGORE: „Compoziție"

din, Carolina Iacob, I. Vrănean- 
VU, E. Gavrilean, Paul Neagu, 
Ion Chișu — șl lista încă nu e 
epuizată — au și pășit cu serio
zitate la actul cel mai loial al 
confruntării unui artist gu pu
blicul — expoziția personală. 
Nu vom repeta niciodată îndea
juns cît de importantă este a- 
ceastă formă de prezentare și 
justificare a activității unui ar
tist și cit de multe are în primul 
rînd el de învățat din propria 
iui proiectare în afară. Un ar
tist fără expoziții personale e 
ca și un scriitor fără volum ; 
în cel mai fericit caz poate fi 
luat drept un timid care nu 
îndrăznește să lasă din sertar. 
Fără expoziții personale nici 
critica nu poate face analiza 
concludentă a unei personali
tăți. nu-i poate urmări evolu
ția ; se riscă astfel opiniile pri
pite. superficiale care, apoi, la 
un loc, pot denatura aprecierile 
privind viața artistică în an
samblul ei la un moment dat. 
Faptul că multi dintre tinerii 
participant! la Bienală aveau în 
urma lor experiența expoziției 
personale care 
personalitatea si 
a se afirma cu o 
pe care multi din 
turi, rezervați unii 
de expoziții personale, nu au 
dovedit-o întotdeauna — este 
unul din semnele cele mai au
tentice ale devotamentului, se-

le contura 
dorința da 
generozitate 
artiștii ma
in a deschl-

ar fi trebuit poate mai pregnant 
relevate în cronicile numeroase 
consacrate Bienalei : Analiza 
lucrărilor, grupate în expoziție 
pe tendințe, a urmărit în gene
ral întocmai expunerea, apre
ciind fiecare lucrare tn raport 
cu tendința, cu curentul stilistic 

. în care fusese încadrată, ana- 
lizînd oarecum sensurile căută
rilor și desprinzîndu-le de per
sonalitatea, mai complexă, a 
fiecăruia dintre expozanți.

Parcă începem să uităm, ab
sorbiți de mirajele diversității 
stilistice și tendințelor, că per
sonalitatea artistică este și ma
teria primă și obiectivul suprem 
al vieții artistice. De fapt, cine 
studiază cu atenție curentele 
artei moderne, în originea și 
interferențele lor, constată două 
lucruri surprinzătoare. Mai în- 
tîi că reprezentanții „puri", ne
contaminați, ai unui curent nu 
sînt aproape 
cei mai 
cea mai 
factori, 
culturi, 
„transmițătoare". 
opera personalităților puternice 
tendințele se întîinesc, se cioc
nesc sau se malgamează, chiar 
atunci cînd una din ele este ori 
pare a fi dominantă. Cu atît 
mai importantă și mai ne
cesară apare această optică a 
discuțiilor în cazul artiștilor 
tineri, a căror personalitate

niciodată artiștii 
mari, cu personalitatea 

impunătoare, ci acei 
indispensabili oricărei 
care sînt talentele 

Apoi, eft în

este încă maleabilă, susceptibilă 
de perfecționări sau de rătăciri 
profunde. Eticheta, formula, ca
tegorisirea prea timpurie a unul 
talent ca aparținînd unei ten
dințe pot avea drept urmare, 
mai ales dacă manifestările de 
debut ale tânărului au avut 
succes, să-l îndemne la auto- 
pastîșă. la stagnare și. mal grav, 
la ignorarea resurselor sale, 
încă neexplorate. Există talente 
tinere care singure știu că es'e 
sănătos să încerci să mal „ieși 
la aer" din propria-ți carapace : 
printre ele aș cita pe Horia 
Bernea, al cărui „Copac", pre
zentat și anterior în expoziția 
de grup din sala Mihai Vodă 
dovedea eă o dată cu tempera
mentul coloristic exploziv și ra
finamentul intelectual eu care 
știa să-l domine și să-l dirijeze, 
posedă o sensibilitate lirică de 
înaltă ținută, de factură diferi
tă în raport, cu lucrările anteri
oare. Este și cazul lui Henry 
Mavrodin. Cu consecvență ra- 
tesat de critică unei poetici su
prarealiste, în interiorul căreia 
a realizat cîteva lucrări de 
foarte precis și stăpînit mește
șug. tînărul pictor este autorul 
— șl încă premiat — al excelen
telor ilustrații, de cu ' ’ăl altă 
concepție, pentru „Nuvelele" lui 
Gala Galaction de care s-a vor
bit prea puțin față de meritul 
lor : înțelegerea adîncâ, din op
tica unui spirit contemporan, a 
valorilor estetice atît de solid 
țesute etic ale universului lui 
Galaction. Toma Roată, cu tot 
succesul de debut al unei lucrări 
de inspirație medieval-folclori- 
că, a căutat cu perseverență s:l 
evite rutina și repetiția, și să-și 
pună în valoare prin meditație 
atentă, șl alte înfățișări ale ca
pacității sale de a se exprima. 
Alții, ca Peter Iacdi, Silvia Ra
du, Maria Cocea, Ion Chișu, 
dezvoltă pe linia unei logici 
formelor, 
desprinde 
poate greu 
apreciată 
fără cunoașterea celorlalte. Acu
ratețea elegantă *?‘!'0iziunii con- 
strucțiviste atît de atrăgătoare 
în „Natura statică" a lui Ion 
Chișu, a fost pregătită ^le dru
mul străbătut în peisa; <tica ur
bană expusă acum <>n ani la 
Sibiu. Compoziția Iui Marin 
Gherasim, pictor care unește 
sensibilitatea cu luciditatea Sn- 
tr-o sinteză matur echilibrată, 
capătă un sens în plus legată de 
lucrările expuse la Casa Scrii
torilor. Căutările Paulei Ribariu 
privite în lumina recentei ex
poziții personale, indică o apri
gă sete de conținut, caracteris
tică de. altfel și altor tineri, și 
oferă o bază interesantă de dis
cuție. Cu o substanță psihică 
vie și o ținută serioasă în fața 
meseriei, 
totdeauna 
țiile preț.

Inegală ________ __ ,
bienala vădește, în privința u- 
nora dintre tinerii care expun, 
tendința salutară de abordare a 
unor modalități concentrate, în- 
dicînd în dese cazuri natura 
reflexivă a actului creator. Fapt 
meritoriu și demn de toată a- 
tenția criticii și a publicului.

se 
a 

se 
Si 
și

în care o etapă 
ordonat din alta 
să fie înțeleasă 
la justa ei valoare

discuțiile capătă în- 
perspectivă iar obiec-

în ansamblul oferit.
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tării noastre, creatorul 
afirmat, prin Gregoriu

Meritul de a fi fost primul geolog al 
școlii românești de geologie — care s-a . _

■ Ludovic Marazec, Ian AthanasluȘtefănescu, Ion Simionescu, ---- -------
ș.a., atît de strălucit pe plan mondial — îi revine omului de 
știință Grigore Cobălcescu.

Născut la Iași în anul 1831, urmează cursurile mai multor 
școli din localitate, între care ale Academiei Mihăilene șl ale 
Școlii Politehnice, iar între anii 1859—1862 își desăvîrșește pre
gătirea la Paris specializîndu-se în geologie și mineralogie. în
tors în tară. își continuă cercetările începute anterior în Podi
șul Moldovenesc, și, ca un prim rezultat, în anul 1862, publică 
prima lucrare românească de geologie, „Calcarul de la Repedea", 
însoțită de o hartă geologică, de asemenea, prima în literatura 
noastră de specialitate. Deși nu a avut termeni de comparație 
în regiunile învecinate — și nici fosilele menționate nu-i puteau 
oferi vreo orientare în această privință — el stabilește, cu o 
precizie uimitoare, vîrsta regiunii, confirmată mai tîrziu de cer
cetările marelui geolog vienez Suess. Reputația lui depășește 
repede hotarele țării, ca urmare a publicării în 1883 a unei alte 
lucrări, „Studii geologice și paleontologice asupra unor tărîmuri 
terțiare din unele părți ale României", operă fundamentală pen
tru începuturile geologiei țării noastre și, în mare parte, mai 
ales paleontologic, valabilă și astăzi.

Cobălcescu se remarcă și prin activitatea desfășurată în cadrul 
primei societăți științifice românești, „Societatea medicilor și 
naturaliștllor din Iași", înființată în 1868, și în cadrul „Socie
tății Române de Geografie", înființată în 1875, printre al cărei 
inițiatori și fondatori s-a situat. De asemenea, în 1882. obține, 
împreună cu geologul Gregoriu Ștefănescu, ca urmare a unei 
Inițiative mal vechi, înființarea Biroului geologic din București, 
iar în 1839, alături de istoricul A. D. Xenopol și alți entuziast'

i este membru fondator al „Societății științifice și literare din 
Iași".

Grigore Cobălcescu a desfășurat și o prodigioasă activitate 
pedagogică, de-a lungul a patru decenii, fiind primul profesor 
de geologie și mineralogie de la Universitatea din Iași. în această 
calitate, el este autorul primului manual de geologie în limba 
română.

ARHEOLOGIE

■ •

SILVIU NEGUT

APULUM ÎN

LUMINA ISTORIEI
Mărturiile arheologice, epigrafice, de care dispune azi cerce

tătorul istoriei antice, indică limpede că, spre sfîrșitul secolu
lui II e.n. orașul Apulum (Alba Iulia) se situa, prin importanța 
sa, în fruntea centrelor urbane din Dacia, și că smulsese ctito
riei lui Traian, Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, condu
cerea provinciei.

Situat în centrul Podișului Transilvaniei, la poalele ultimelor 
prelungiri ale Munților Apuseni, pe malul drept al Mureșului, 
centrul urban roman se ridicase, ca atîtea alte orașe ale Da
ciei romane (Napoca, Porolisum, Drobeta, Potaissa, Tibiscum), 
în zona unei așezări dacice, preluînd, ca șl acestea, străvechea 
denumire geto-dacă (Izvoarele antice menționează, în a doua 
jumătate a mileniului I î.e.n,, în această regiune, puternicul 
trib dacic al apulilor și centrul lor, Apoulon, identificat pre- 
zumptiv, de unii cercetători, în apropiere de Alba Iulia, la Pia
tra Craivel).

Poziția geografică extrem de favorabilă — în inima Daciei, 
în vecinătatea regiunii aurifere — faptul că a constituit nodul 
tuturor drumurilor provinciei care plecau de aici în toate di
recțiile, spre Potaisa sau Porolissum, pe valea Oltului și a Tîr- 
navelor, pe Mureș în jos ca și în sus, pînă la castrele de la 
frontiere, cum și prezența aici a sediului legiunii a XlII-a Ge- 
mina, explică pe deplin cauzele care au dus la înflorirea ur
bană deosebită a așezării romane.

Aici intervine, însă, un fapt mai puțin cunoscut, și anume 
acela că, sub numele de Apulum, se ascunde nu unul ci două 
orașe distincte. Extinderea treptată a orașului medieval a dus 
și la Alba Iulia. cum este cazul și cu alte orașe (Cluj, Turda, 
Orșova, Tumu-Severin sau Constanța), la distrugerea ruinelor 
antice, la îngreunarea cercetărilor arheologice și a accentuat 
confuziile izvorîte din identitatea numelui celor două orașe.

tn anul 106 e.n., imediat după încheierea cuceririi Daciei pe 
platoul numit azi Cetate,, a început construcția celui mai im
portant eastru de piatră din Dacia, sediul legiunii a XIIl-a 
Gemina ; în partea de Sud au luat naștere canabele — cons
trucțiile civile care însoțeau pretutindeni marile garnizoane 
militare romane, și în care se stabileau meșteșugari negustori, 
coloniști și veterani recent împroprietăriți. în același timp, 
însă, la nord de castrul recent construit, și-a continuat exis
tența o veche așezare dacică, care a suferit și ea implacabilul 
proces de romanizare. Si astfel, timp de 165 de ani. pînă la 
părăsirea Daciei, și-au continuat, în mod paradoxal, existența 
— separată, în ciuda apropierii lor (circa 2 km.) — cele două 
orașe romane, avînd la mijloc castrul legiunii, care a făcut inu
tilă ridicarea oricăror altor fortificații.

Favorizat de origine șl poziție, ascensiunea orașului care a 
luat naștere din canabele castrului a fost mult mai rapidă ; el 
se întindea pe malul Mureșului, pe o lungime de 1 km și pe o 
lățime de 5—800 m, concentrind activitatea economică a întregii 
regiuni. în anul 180, orașul este menționat sub numele de mu
nicipium Aurelium Apulensc, pentru a avansa. în deceniul urmă
tor, la rangul de colonie. Așezarea autohtonă dacică, situată la 
nord-vest de castrul legiunii, populată fără îndoială cu multe 
elemente de colonizare, a obținut abia în timpul împăratului 
Septtaniu Sever (193—211) calitatea de municipiu ; cînd anume a 
ajuns la rangul de colonie — este încă greu de stabilit. Această 
ascensiune juridică a celor două orașe nu face decît să reflecte 
dezvoltarea lor economică și importanța lor administrativă. Cu 
prima diviziune a provinciei (118/119). la Apulum se instalează 
guvernatorul Daciei Superioare, apoi după noua împărțire dfn 
anul 124. procuratorul Daciei Apulensis. Supremația o smulg® 
Apulum, SarmizCgetusei după 168, cînd, prin noua organizare a 
Daciei, devine cartierul militar și civil al guvernatorului gene
ral (legatus Augusti pro praetore trium Dacianim).

Ca în atîtea alte așezări din Dacia, continuitatea populației 
daco-romane după evacuarea aureliană (271) este confirmată, 
la Apulum, de mormintele și monedele datate în seoolele IV—VI

După opt secole de iureș al popoarelor migratorii, orașul re
naște, devine unul din principalele tîrguri ale Transilvaniei me
dievale și, totodată, în două rînduri, în 1399 și jn 1918. scena 
istorică a unor momente de importanță hotărîtoare pentru des
tinele poporului român.

HORIA C. MATEI

gume.it
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ÎN ÎNTREAGA ȚARA CONTINUA

DESEMNAREA DE

Oamenii muncii din întreaga țară continuă să-și desemneze 
reprezentanții, candidați ai Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați în organele puterii de stat. Pen
tru Marea Adunare Națională au fost desemnați pînă acum 
458 candidați din numărul total de 465 deputați care vor 
face parte din forul suprem al țării. De asemenea, de Ia 
începutul campaniei electorale și pînă acum au fost desem
nați 5 885 candidați pentru consiliile populare județene, 
5 064 candidați pentru consiliile populare municipale, 8 491 
candidați pentru consiliile populare orășenești și 93 135 can
didați pentru consiliile populare comunale.

De Ia o zi la alta sporește și numărul cetățenilor cu drept 
de vot înscriși în listele electorale, el ajungînd pînă acum 
la peste 7 milioane. Totodată, se constituie comisiile secțiilor 
de votare și se fac alte pregătiri pentru buna desfășurare 
a alegerilor de la 2 martie.

UNITÂTII SOCIALISTE
CANDIDAȚI Al FRONTULUI

(Agerpres)

Mai întîi, să ne prezentăm : 
din grupul nostru fac parte : 
NICOLAE MALACIUC — spe
cialist din partea Federației ro
mâne de patinaj ; NICOLAE 
STANCU și VASILE VINTILA, 
din partea Comitetului munici
pal București al U.T.C. ; foto
reporterul ziarului, Oreste Ple- 
can, și subsemnatul. Avem în 
plan să străbatem, cu I.M.S.-ul, 
o sută de km prin Capitală, spre 
a ne convinge „pe viu“ cum 
își construiesc tinerii bucureș- 
teni cele 218 patinoare și 
alte baze sportive — cîte erau 
trecute în plan — necesare sa
tisfacerii cerințelor și dorințe
lor pentru practicarea sporturi
lor de iarnă.

Vizita ministrului afacerilor externe al Regatului Maroc „CONTABILUL 
NE IMPUTA APA"

PE HlRTII Șl BUNE

INTENȚII NU SE

POATE PATINA!

în cursul dimineții de 
miercuri, ministrul afacerilor 
externe al Regatului Maroc, 
dr. Ahmed Laraki, și celelalte 
persoane oficiale marocane, au 
vizitat complexele industriale 
«le întreprinderii agricole de 
stat „30 Decembrie" din apro
pierea Capitalei.

★
Miercuri după-amiază, minis

trul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed 
Laraki, a avut o întrevedere 
cu ministrul comerțului 
terior, Gheorghe Cioară.

La întrevedere au fost 
față lexandru Albescu,
junct al ministrului comer
țului exterior, precum și per
soane oficiale care însoțesc 
pe ministrul marocan.

în cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost discutate 
probleme privind perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

ex-

de 
ad-

Ministrul afacerilor externe 
al Regatului Maroc, dr. Ah
med Laraki, a oferit miercuri 
un dineu în onoarea ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu.

Au luat parte Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțu
lui exterior, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, 
Aurel Moga, ministrul sănătă
ții, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii al
tor ministere și instituții cen
trale, precum și persoanele ofi
ciale române și marocane care 
au participat la tratativele ce 
au avut Ioc Ia București.

In timpul dineului care ș-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, cei doi miniștri 
de externe au toastat pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor româno-marocane.

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala delegația econo
mică din Ecuador, condusă de 
Pedro Menendez Gilbert, mi
nistru fără portofoliu, consili
er al președintelui Republicii, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în timpul vizitei, oaspetele 
a fost primit de Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și a avut întrevederi 
cu me' bri ai conducerii Mi- 
nisterwwi Comerțului Exte
rior și Ministerului Petrolului.

Miercuri seara a avut loc la 
sala mică a Palatului comemora
rea poetului maghiar Ady Endie, 
de la moartea căruia se împli
nesc luna aceasta 50 de ani. Ma
nifestarea a fost organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Scriitorilor și 
Consiliul oamenilor muncii da 
naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România.

Au participat George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Coinitetu-

Iui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Peterfi Istvan, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, persona 
lități ale vieții noastre cultural- 
artistice, scriitori, ziariști, un nu
meros public.

Au fost de față, de asemenea, 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P 
Ungare la București, și alți mem
bri ai ambasadei.

In sală se aflau și membrii de
legației de scriitori din R.P. 
Ungară, sosiți în țara noastră 
pentru a lua parte la manifestă
rile organizate în cinstea marelui 
poet.

Au luat cuvîntul acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scri
itorilor, Eugen Jebeleanu, mem
bru corespondent al Academiei, 
conducătorul delegației de scri
itori maghiari, acad. Tolnay Ga
bor și Szăsz Jănos, secretar al U- 

niunii Scriitorilor din România.

Descindem la Liceul „Mihail 
Sadoveanu". în spatele clădirii, 
o curte spațioasă cu bitum. în 
celelalte anotimpuri, elevii joa
că aici baschet, volei, handbal. 
Pentru iarnă i-au schimbat 
destinația : au amenajat un pa
tinoar. Prima surpriză, să zi
cem, plăcută. Meritul e în egală 
măsură al elevilor și al profe
sorului de educație fizică, Va- 
lerlu Sturza.

Nicolae Malaciuo cercetează 
cu atenție gheața și, apoi, con
chide : „Nu e de calitate. Are 
gropi și umflături. Dacă nu-i 
netedă, se pot accidenta patina
torii. E nevoie să o răzuiți. Apoi 
să mai dați un rînd, două, de 
apă și 6-o neteziți cu un sac 
umed. Timpul e prielnic".

— Va fi mai greu, pentru că 
și așa contabilul școlii ne-a a- 
menințat că ne impută consu
mul de apă — ne comunică, cu 
părere de rău în glas, profeso
rul Sturza. Poate, totuși, apelînd 
și la ajutorul conducerii școlii, 
vom găsi înțelegere.

Fiind prezente, Mariana 
Gheorghiu, secretara comitetu
lui U.T.C., și Ecaterina Gher- 
dan, șefa comisiei sportive, 
ne-au asigurat că uteciștii șco
lii n-au făcut patinoarul numai 
pentru a completa decorul de 
iarnă : aici, zilnic, practică pa
tinajul zeci, sute de elevi în 
mod neorganizat. în zilele ur
mătoare, după modelul zoncur- 
sului „Săniuța de argint", ei vor 
organiza unul... „Patina de ar
gint".

NĂMEȚII TRONEAZĂ 
IMPERTURBABILI

(Urmare din pag. I)

fel, noile „bărăgane" ale țării 
care se numesc : „Insula Mare a 
Brăilei". „Incinta Greaca", „In
cinta Iezer", „Bolanu-Sticleanu", 
„Incinta Potelu". „Măcin-23 Au
gust", „Incinta Brateșul", „In
cinta Borcea", „Suhaia — Zim- 
nicea". ..Albfța — Fălciu" etc. 
Spun „noile bărăgane ale tării" 
Intrucit producțiile medii asigu
rate de cele aproape 600 000 de 
hectare ciștigate la producție, 
prin lucrările de desecare și a- 
părare împotriva inundațiilor și 
a măsurilor agrotehnice în ca
drul căror3 chimizarea și meca
nizarea ocupă locul principal, a- 
sigură producții superioare celor 
obținute in renumita cimpie ro
mânească chiar și în cei mal 
buni ani. Sporurile de producție 
asigurate de aceste roditoare 
cîmpil — ce reprezintă doar cir
ca 6 la sută din pămintul arabil 
al României — și care pînă acum 
cîțiva ani erau practic 
ductlve — asigură acum, 
toate formele, hrana 
populații a țării pentru 
o jumătate de an.

Prețuindu-se la justa 
această Inestimabilă 
care este PĂMÎNTUL, statul fa
ce și în continuare eforturi deo
sebite în scopul îmbunătățirii 
modului de folosință, a creșterii 
rodniciei sale. Pentru a demon
stra acest lucru e suficient să 
amintesc că pină in 1975, circa 
2 6 mi’Ioane hectare vor fi iri
gate, că pină în 1980, se preco
nizează ca circa 90 la sută din 
suprafața afectată actualmente 
de eroziune să fie amenajată 
an”croz'onal. Calculele dovedesc 
cu nrisoslnță eficiența acestor e- 
forturi : in condiții raționale de 
exploatare și luind în considera
ție o structură medie a culturi
lor în funcție de particularități
le dezvoltării producției in uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste. se va obține un spor de 
producție, comparativ cu situația 
dinainte de amenajare, evaluat 
Ia peste 4 400 000 tone porumb, 
In echivalență, ceea ce înseamnă

nepro- 
sub 

întregii 
aproape

valoare 
bogăție,

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Naționale a Indiei, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat miercuri, 
Ia Casa de cultură a I.R.R.C.S., 
o seară culturală indiană.

(Agerpres)

Vizităm două școli vecine : 
Liceul „I. L. Caragiale" și Li
ceul nr. 35, cu program special 
de educație fizică și sport, a- 
flate în aceeași clădire din 
preajma Pieții Dorobanți, și a- 
vînd aceeași curte spațioasă, cu 
instalații pentru diferite spor
turi. Ne amintim cită 
vitate tinerească, cîtă 
cunoaște această curte 
devărat privilegiu — 
de toamnă și primăvară. Acum, 
nici un zgomot, nici un chiot — 
nimic. Iarna a așternut, o dată 
cu troienele, și... tăcerea. Și 
cele două școli au circa 2 000

Privim nămeții cum 
imperturbabili.

zărim, lingă treptele 
un spațiu măturat de

de elevi, 
tronează 
iată că 
intrării,

expansi- 
anlmație 
— un a- 
în zilele

Dar

54 la sută din cantitatea totală 
de porumb prevăzută a se reali
za anual — în actualul cincinal. 
Vor fi astfel create toate condi
țiile aprovizionării populației cu 
mai multă carne șl lapte, cu ne
cesarul de alte produse de origi
nă vegetală și animală ; vor fi 
asigurate rezerve importante 
pentru industria prelucrătoare, 
pentru valorificarea la export.

Prin faptul că asigură valori
ficarea la întregul potențial a 
investițiilor care se fac pentru 
lărgirea și modernizarea bazei 
tehnice-materiale, alături de 
mecanizare și chimizare — și 
realitățile din țările cu agricul
tură avansată o dovedesc cu pri
sosință — irigațiile reprezintă 
cea de a treia mare forță a a- 
griculturii. Ca expresie finală a 
lucrărilor de Îndiguiri, desecări

pentru lucrările de îmbunătățiri 
funciare, în care irigațiile dețin 
ponderea, 6,7 miliarde lei, ur- 
mind ca pînă Ia sfîrșitul cincina
lului investițiile în acest dome
niu să depășească nouă miliarde 
Iei. Pentru a se asigura realiza
rea la termen a acestui mare vo
lum de lucrări ce asigură o su
perioară valorificare a investi
țiilor făcute — fiecare mie de lei 
investită se recuperează prin 
sporul de producție realizat în 
mai puțin de trei ani, au fo«t 
înființate noi unități de proiec
tare, construcții și exploatare 
specializate, sau a fost mărită 
capacitatea celor existente. Pes
te ?. 000 de specialiști și încă 
zece mii de pricepuți și entu
ziaști meseriași — într-o majo
ritate covîrșitoare proveniți din 
rîndul tinerilor săteni — lucrea-

zăpadă, cam cft o jumătate din- 
tr-un teren de volei ! Pati
noar ?

— Am încercat ceva, ne măr
turisesc directorii adjuncți, to
varășii Mircea Baldovin și Nes
tor Popa. Secretarul 
Eugen Pretorian, a 
într-o zi, cițiva elevi 
tul zăpezii și căratul 
a ieșit ce vedeți...

— N-a ieșit nimic, .. ____
tă isprava, Nicolae Malaciuo. F. 
păcat să nu valorificați un spa
țiu așa bun pentru un patinoar 
(curtea permite chiar amenaja
rea unei piste de viteză). Apa 
s-a scurs așa cum a fost tur
nată.

— N-am primit nici un fel de 
indicație, nici un fel de sprijin, 
se scuză primii interlocutori.

— Aveți vecini de coridor 
„specialiștii" de la Liceul nr. 
35 cu program...

— Da, e adevărat, recunoaște

U.T.C., 
mobilizat, 
la curăța- 
apei. Dar
le contes-

crește. „Avem dispoziție (se în
țelege de unde) — ne spune 
tehnicianul Gh. Isverceanu — 
ca să nu lăsăm copiii pe gheață. 
De aceea s-a pus aici și pază. 
Apoi, glin cauza copcilor, se pot 
accidenta".

— Dar urmele de patine ?
— îi mai scăpăm, n-avem ce 

le face ! Lacul e mare, nu poți 
alerga după ei.

Ce bine ar fl dacă nu s-ar 
mai păzi lacul, și s-ar crea 
condiții și mai bune ca elevii, 
copiij să poată practica patina
jul. Ar fi mai în concordanță 
cu obligațiile Consiliului popu
lar !

mează zeci de mii de tineri. 
Față de condițiile existente șl 
angajamentele luate, apare inex
plicabilă pasivitatea, lipsa de 
inițiativă, imobilitatea comite
tului de sector, a comitetelor 
U.T.C.

B

„O STAȚIUNE DE IARNA" 
IN INIMA CAPITALEI

Aici, în larga curte a celor două școli: Liceul „I. L. Caragiale" și 
Liceul nr. 35, nămeții tronează imperturbabiliLiceul nr. 35, nămeții

aibă de unde se subțla In zilele 
mai calde...

TN GOANA MAȘINII...

CIND TINERII 
NU-Si REZOLVA 

PROPRIILE INTERESE

O bază sportivă cu largi po
sibilități de adaptare pentru 
sporturile de iarnă este „Meta
lul". De fapt, s-a prevăzut (în 
acea listă cu 218 spații depis
tate) ca aici să fie amenajate 
un număr de patinoare, pirtii 
de schi și săniuțe ; acestea pe 
traseul unde organizează

Complexul sportiv „Olimpia", 
oferă imaginea unei stațiuni de 
iarnă. Pante abrupte sau mal 
domoale, excelente pentru pîrtil 
de schi și săniuș, terenuri ne
tede pentru patinoare — unde 
se lucrează neîntrerupt.

— Am avut o ședință la sec
tor — ne pune în temă C. Spi
ridon, secretarul comitetului 
U.T.C. al Liceului industrial de 
construcții, de mașini — ime
diat după întoarcerea din va
canță. Am văzut ce avem de 
făcut și am ieșit la treabă. Re 
fete le-am scutit, dar la pati
naj, desigur, le vom invita. Aș 
vrea să remarc, însă, Interesul 
și bunăvoința oamenilor de la 
club : 
fixeze

ne-au dat lopeti, ei o să 
mantinelele si o să toar-

Un dialog în curtea Liceului „M. 
Sadoveanu". Tovarășul N. Mala- 
ciuc explică profesorului V. Stur- 
za, caro sînt calitățile și... defec

tele patinoarului amenajat

tovarășul Gh. Benone, directo
rul Liceului nr. 35, care sosise 
între timp. Nu ne-am gindit. E- 
levii noștri merg la antrena
mente organizate, de 4 ori pe 
săptămînă. Așa că... Dar, dacă 
e nevoie, să organizăm o discu
ție, să vedem ce-i de făcut 
să luăm o hotărîre..,

Măcar ■ dacă s-ar lua odată 
ceastâ hotărîre, ca să nu-i 
puce primăvara !

PAZA CONTRA... 
PATINATORILOR

si
a-

în parcul Circului, n-am întîl- 
nit copii, dar am găsit pîrtii de 
schi și derdelușuri amenajate. 
Zăpada bătută, gropile deja fă
cute, ne indicau că pîrtiile au 
fost suprasolicitate. Mai încolo, 
în vale — lacul. Și aici, urme 
de patine. E drept, cam puține. 
Cercetăm stratul de gheață : a- 
vea o grosime de 20—25 cm. 
Excelentă pentru patinaj ! La
cul are o întindere mare, îneît 
aici se pot organiza concursuri 
de viteză, la care să participe 
sute de tineri — ne-am spus 
noi.

Dar, lată că speranțele ne 
sînt spulberate. Intr-o parte a 
lacului — trei oameni făceau o 
spărtură în gheață. Ne apro
piem. Erau de la serviciul de 
spații verzi al Consiliului ^popu
lar al sectorului 2. 
copci, ca să nu se 
peștii". Nedumerirea

„Facem 
asfixieze 

noastră

La oaza sportivă „Metalul", cei care zoresc cu înlăturarea zăpezii 
de pe viitorul patinoar nu sînt tinerii — principalii beneficiari — ci 
oamenii de serviciu și de pază ai clubului, cetățeni în vîrstă care, 

desigur, nu se vor da cu patinele...

concursurile de motocros. Ce se 
realizase ? Pe terenul de bas
chet, e 
tens la 
vederea 
Tineri ? 
Oameni 
femei care spală echipamentul. 
Angajăm un dialog :

— Au venit, ieri, 7 tineri să 
dea la zăpadă — ne spune Ni- 
colac Preda, meșterul cizmar al 
clubului „Metalul". Dar n-au 
făcut nimic șl după un sfcit 
de oră au plecat. Erau de aici, 
din vecini, de la întreprinderea 
de încălțăminte „Progresul" Vor 
patinoar, dar trebuie să li-1 fa
cem noi...

De fapt, situația în sectorul 
3 nu e deloc roză. Conform pla
nificării inițiale (știți lista cu 
cele 218 proiecte), aici trebu
iau să se amenajeze numai pa
tinoare — 25. Pînă Ia acea dată 
nu era gata nici unul. Vreo 4 
erau în curs de amenajare. Cel 
mai avansat — la Casa de cul
tură, unde elevlf Complexului 
școlar „23 August" transformau, 
cu entuziasm, ringul de dans în- 
tr-un ring de dans... pe patine. 
Mai facem mențiunea că în a- 
cest sector sînt organizații 
U.T.C. puternice (23 August, Re
publica, Progresul, Granitul 
etc.), un număr de 8 licee și 4 
școli profesionale — care însu-

adevărat, se lucra in- 
înlăturarea zăpezii in 
amenajării patinoarului. 
Nu 1 Salariati i clubului, 
de serviciu și de pază.

ne apa. Am auzit că au Intrat 
în magazia de împrumut citeva 
sute de perechi de patine noi..

Facem cunoștință cu Petre 
Dulgheru, șeful comisiei spor
tive a sectorului 4 a U.T.C. Ne-a 
mărturisit că se află și el „în- 
tr-un raid" pe la bazele spor
tive ale sectorului. Un dialog 
fulger : „Cîte baze aveți gata 7" 
Se gîndește, apoi Ie numără pe 
degete : „Se patinează la Liceul 
nr. 39, la Școala generală nr. 
21, pe Dudești, în spațiul de 
joacă pentru copii, aici, după 
cum vedeți, este deschisă pîrtia 
de schi și un derdeluș ; e, in
tr-un stadiu avansat, patinoa
rul de la Școala generală nr. 
75, unde se află și o pîrtie de 
sănii ce funcționează deja ; un 
altul, cel dintre blocuri, de pe 
strada Papazoglu, e aproape 
gata...

Are loc un mic consiliu teh
nic. îneîntat de „opera" de la 
clubul „Olimpia", tovarășul Ma
laciuo ține să dea sfaturi teh
nice de mare utilitate :

— Vreau să vă asigur că te
renurile nu se deteriorează cu 
nimic. Gheața se topește trep
tat șl apa se scurge fără să pro
voace stricăciuni. Dar, e nece
sar ca să puteți avea unde pa
tina, pînă în martie, să turnați 
multă apă, să se formeze un 
strat gros de 30—40 cm ca să

Ne continuăm drumul pe 
ruta : Gîrla de la Popești-Leor- 
deni, Cocioc, Dealul Mitropoliei, 
pe la școlile din sectorul 5. Spre 
stupefacția noastră, nu intîl- 
nim, nicăieri, nici o bază spor
tivă amenajată și, ce-i mai cu
rios, nici o mișcare, deși acest 
sector dispune de cele mai bune 
condiții naturale, mai ales pen
tru pîrtii de schi și săniuș. Ex
plicația vine la timp :

— în acest sector, principalul 
obstacol îl constituie chiar co
mitetul U.T.C. — ne spune în
soțitorul nostru, Nicolae Stan
cu. Chiar primul secretar, tov. 
Gheerghe Dims, se situează, 
cînd e vorba de sport, pe o 
poziție refractară. Cînd a fost 
întrebat : Ce măsuri s-au între
prins pentru amenajarea baze
lor sportive, a dat următorul 
răspuns : „noi avem alte pro
bleme ; sportul să-I facă cei de 
la cluburi și asociații".

Scurt, fără comentarii, dar nu 
și fără concluzii pentru Comi
tetul municipal al U.T.C. care 
îndrumă și controlează în ac
tivitate pe tovarășul 
cretar...

Stăm de vorbă și cu 
rescu, șeful comisiei 
de la sectorul 22 
cîte patinoare sînt gata ? „15, 
vine răspunsul prompt".

— Dați-ne și 
să le vizităm...
_— Păi, să vedeți... știți,__

sînt încă gata, se lucrează...
— în ce stadiu se află ?
— N-aș putea să vă spun. Eu 

am fost informat că se lucrea
ză două la Ferentari, apoi la 
Liceul nr. 23, pe străzile Ecou
lui și Minotaurului...

Lucrurile nu corespund adevă
rului. Pe porțiunile de gheață 
de la blocurile Ferentari, pe 
cele de pe străzile Ecoului și 
Minotaurului cetățenii au arun
cat cenușă ca să alunge ropiii, 
pentru că făceau prea multă gă
lăgie... în raza sectorului intră 
Dealul Cotroceni, panta de la 
Academia Militară, baza spor
tivă a Uzinei „Vulcan" de la 
Ghencea, întreprinderi mari ca 
„Electromagnetica" și U.C.R., 
școli multe, însumînd, toate, un 
mare număr de tineri amatori 
să practice sporturile de iarnă. 
Fără îndoială, multi dintre a- 
ceștia ar fi răspuns lr apel dacă 
s-ar fi organizat acțiuni de 
muncă patriotică așa cum tre
buie. Dar, dacă lipsesc iniția
torii și organizatorii ?...

văzut, șl la „Dinamo". Fără să 
aștepte indicații sau... critici, 
clubul „Dinamo" a trecut Ia a- 
menajarea unui excelent pati
noar pe terenul de tenis, cu 
forțe și mijloace proprii, pati
noar ce este vizitat zilnic de 
sute și sute de tineri din car
tier. Dar la Rapid, Steaua, 
Constructorul nu s-a întreprins 
nimic, absolut nimic în aceas
tă privință. Conducerea clubu
lui Constructorul, după cîte am 
auzit, se pare că refuză — deși 
are secție de performanță la 
patinaj (?I) — să accepte efec
tuarea unor asemenea amena
jări. Aici s-ar putea face, pe 
pista de atletism, o minunată 
pistă de viteză ! Impasibil față 
de rezolvarea acestor probleme 
de stringentă actualitate, este 
și clubul Universitatea, care, 
la baza din V. Pîrvan, are con
diții din cele mai optime pen
tru a umple niște goluri ce s-au 
făcut în spațiul pentru patinaj. 
In parcul dr. Staicovici — pa
trimoniul clubului Progresul —• 
unde există terenuri multe de 
tenis, baschet, volei — nu s-a 
întreprins absolut nimic. Zăpa
da Ie acoperă nemiloasă.

CONCLUZII IN... 5 PUNCTE

7. II

prim-se-
Dan Flo- 
de sport 
întrebăm

nouă adresa lor

DIMENSIUNILE 
RESPONSABILITĂȚII 

CLUBURILOR

nu

în această amplă acțiune, ma
rile cluburi bucureștene au un 
rol însemnat. Dispunînd de baze 
sportive, de tehnicieni și mate
riale, ele pot contribui la ame
najarea, cu propriile forțe, a 
unor patinoare în incinte. Fără 
să mal vorbim că acestea le-ar 
putea aduce și venituri. Dezo
lant e, îpsă, faptul că n-am în- 
tîlnit asemenea preocupări. 
Doar la „Olimpia", așa cum am

• • • o • •

Relatările făcute pînă aici, 
investigațiile întreprinse, con
statările prilejuite, automat ne 
conduc Ia următoarele concluzii :

1. La ora actuală». nîc| măcar 
un sfert din bazele sportive de 
iarnă proiectate a fi puse ia 
indemtna tineretului, nu sint 
realizate. Principala cauză re
zidă în munca organelor U.T.C. 
Dacă din partea Comitetului 
municipal U.T.C„ a comitetelor 
de sector ar fi existat un în
demn și o îndrumare practică, 
concretă șl permanentă — mer- 
gind pină Ia însoțirea de către 
activiști a grupurilor de tineri 
în acțiunile de amenajare a 
bazelor sportive — situația ar 
fi fost alta. Telefonic nu se re
zolvă nimic Telefonul favori
zează donr informațiile false, 
denaturează adevărul. Aceasta 
o atestă insăși realitatea. S-a a- 
bandonat munca vie, de pe te
ren, in favoarea concentrării 
preocupărilor birocratice. Se 
impune, deci, o revizuire a con
cepțiilor care guvernează acti
vitatea acestor factori ; apoi, o 
mobilizare de forțe Ia toate ni
velurile organizației U.T.C.

2. Exact factorii care ar fl 
trebuit să fie promotorii în rea
lizarea acestor obiective — cei 
care se zbătuseră să depisteze 
toate spațiile propice unor ase
menea amenajări — consiliile 
populare ale sectoarelor, comi
tetele și organizațiile U.T.C.. 
cluburile, asociațiile sportive și 
consiliile pentru educație fizi
că și sport — demonstrează o 
lipsă de răspundere și interes 
care iese in relief cu o evi
dență ce se transformă într-o 
aspră și de nemotivat, condam
nare. Realitatea însăși, dat fiind 
faptul că aceste obiective, aceste 
proiecte șl probleme au figurat 
pe ordinea de zi a unor sesiuni 
ale consiliilor populare, invită Ia 
o analiză grabnică și, în conse
cință,. la penalizări si sancțiuni 
drastice. Un ’ exemplu grăitor : 
Consiliul popular al sectorului 
8 s-a angajat că va amenaja 
120 de baze sportive de iarnă. 
Unde ? Nici nu e posibil așa

I ceva, deoarece nu există atitea 
“ spații corespunzătoare în sec

tor I Atnnci, de ce șl de undo 
această discrepanță intre posi
bilități, angajamente și reali
zări ? La ora actuală nu exis
tă decît donă patinoare amena
jate : unul Ia Casa de cultură a 
tineretului și altul la stadio
nul Giulești. Să nu maj vorbim 
de faptul ci în acest sector, Ia 
Parcul copilului, la Laromet, la 
Străulești — ar fi condiții op
time pentru asemenea amena
jări, dar nici măcar patinoarul 
natural din parcul Bălcescu, 
unde tinerii patinau, n-a fost... 
deszăpezit.

3. Am iniilnit activiști ai 
U.T.C. (Purdel Iancu, sectorul 
8, Eugen Dănilă, sectorul 7 și 
alții) inimoși, binevoitori, dar 
care în loc să se orienteze în 
inițierea nnor acțiuni largi, de 
masă, la care să mobilizeze ti
nerii din școli, instituții și în
treprinderi, se limitează Ia a 
luora de unul singur. Ori, ur
gența acestor amenajări recla
mă ample și operative acțiuni 
organizatorice.

4. Un punct critic îl constituie 
și colaborarea — absolut inexis
tentă după cite ne-am dat sea
ma — dintre consiliile popu
lare ale sectoarelor și comite
tele U.T.C. respective. Și cît de 
frumos și cu folos colaborase
ră Ia întocmirea... proiectelor I

5. In această acțiune vastă, au 
fost angrenate și alte între
prinderi de gospodărie comu
nală. Spre exemplu, ICAB. Cît 
de mult an înțeles acestea să-șl 
adueă obolul Ia rezolvarea unor 
probleme de un asemenea inte
res public, general, o demon
strează și următorul episod : in 
primnl material criticam faptul 
că ICAB afectase pentru pati
naj numai n mică parte — o 
treime poate — din Iacul Ciș- 
migiu, din cauză că, susțineau 
ei, nu pot asigura, pe un spațiu 
mai larg, taxarea solicitanțiior. 
Pînă in prezent nu s-a luat nici 
o măsură.

Ne oprim alei, lăsînd pe cet 
în drept, ca și pe cei vizați, să 
tragă concluziile de rigoare și 
să procedeze în consecință. Dar 
cît mal grabnic pentru că s-ar 
putea, dacă se gindesc prea 
mult, să înflorească ghioceii !

VASILE CABULEA

crările în marile sisteme atacate 
din anii anteriori, dindu-se in 
funcțiune noi capacități In siste
mele Valea Carasu — 45 000 hec
tare, Pietroiu — Ștefan cel Ma
re — 25 600 hectare, Gălățui — 
Călărași — 18 200 hectare etc. ; 
iar în scopul creșterii eficienței 
economice a exploatării suprafe
țelor amenajate, vor fi 
noi soluții tehnologice, 
generalizate rezultatele 
rii In această privință, 
ceastă ultimă remarcă 
că sporurile de recoltă 
nu reflectă adevăratul potențial 
al sistemelor de irigații. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidu
lui, sînt destule întreprinderi 
agricole de stat și cooperative 
agricole care obțin producții cu

6 549 kg. fînurl de trifoliene, iar 
în agricultura de stat, diferen
țele au fost și mai elocvente. 
Irigațiile, alături de ceilalți fac
tori dinamici ai agriculturii so
cialiste — mecanizarea, chimiza
rea, organizarea superioară — 
au contribuit, astfel, din plin Ia 
crearea, chiar și intr-un an 
atît de secetos ca 1968, a unor 
rezerve de produse suficiente 
aprovizionării populației, a in
dustriei prelucrătoare cu materii 
prime, precum și a unor dispo
nibilități pentru export.

Necesitatea extinderii suprafe
țelor irigate constituie, în con
tinuare, o sarcină stringentă 
pentru agricultura noastră. Ea 
decurge din nevoia de a se ob
ține, an de an, recolte constante 
și tot mai mari, care să satisfacă 
nevoile creseînde de produse a-
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și combatere a eroziunii, ca fac
tor determinant al ridicării po
tențialului productiv al solului, 
a tendințelor mereu mai vizibile 
de aliniere a agriculturii româ
nești la tot ceea ce este mai mo
dern și eficient, de transpunere 
în viață a tot ceea ce determi
nă valorificarea a noi rezerve 
producții medii ridicate, iriga
țiile cunosc, prin grija partidu
lui și statului, o dezvoltare sus
ținută. Cea mai concludentă do
vadă în această privință o ofe
ră cifrele de plan ale acestui 
cincinal, care prevăd ca pînă în 
1970, să se ajungă la circa un 
milion de hectare amenajate 
pentru irigații. Sugestivă pentru 
amploarea acestor lucrări — 
mult timp în mod nejustificat 
neglijate — pentru ritmul tot 
mai alert în care se desfășoară 
în perioada din urmă este și va
loarea investițiilor alocate din 
fondul centralizat. Astfel, pentru 
perioada 1966—1969 s-au alocat

ză astăzi în acest nou domeniu 
al agriculturii. Eforturile lor u- 
nite cu ale milioanelor de coo
peratori și lucrători din întrea
ga agricultură au permis reali
zarea amenajărilor planificate, 
ceea ce, la începutul acestui.an, 
însemnau peste 540 000 hectare 
amenajate pentru irigații.

Aplicarea irigației a asigurat 
sporuri importante de producție, 
adeseori chiar din primul an de 
la darea în funcțiune, cînd uni
tățile nu dispuneau de o dotare 
tehnico-materială corespunză
toare și de suficientă experien
ță. Astfel, pe suprafața de 
439 000 hectare care s-a irigat în 
anul 1968, producțiile medii la 
hectar obținute la principalele 
culturi sînt mal mari decît cele 
obținute în anii anteriori. în ca
drul cooperativelor agricole, spo
rurile de producție obținute în 
condiții de irigare, față de neiri
gat au fost de 1 969 kg. porumb, 
13 788 kg. sfeclă de zahăr și

gricole ale industriei și popu
lației. Pentru realizarea sarcini
lor din cincinal în domeniul iri
gațiilor, anul 1969 este hotărîtor. 
Ținînd seama de creșterea expe
rienței si de înzestrarea tehnică 
a organizațiilor de producție și 
execuție a lucrărilor de irigații, 
în planul de stat pe 1969 s-a pre
văzut o importantă creștere a 
sarcinii de amenajări față de a- 
nul 1968. In sistemele mari de 
Irigații s-au cuprins amenajări 
pe 115 000 hectare, marcînd o 
creștere de 42 la sută față de a- 
nul trecut. De asemenea, se vor 
amenaja din resurse locale alte 
peste 65 000 hectare — în cea 
mai mare parte de către coope
rativele agricole. (însumate aces
te suprafețe depășesc cam de 20 
de ori realizările anuale din a- 
gricultura Franței, de pildă, ceea 
ce este deosebit de reprezentativ 
pentru capacitatea șl puterea a- 
griculturil noastre socialiste). Se 
vor continua, In primul rînd, lu-

mult sub posibilități, care nu 
justifică eforturile materiale fă
cute pentru amenajarea terenu
lui, măresc perioada de amorti
zare a investițiilor. Această cri
tică impune din partea noastră, 
a specialiștilor, găsirea și apli
carea tuturor acelor măsuri care 
să permită exploatarea raționa
lă, științifică și mai eficientă a 
fiecărui hectar de teren amena
jat, măsuri cu atît mai necesare 
cu cît la Plenara din 16—17 de
cembrie 1968 a C.C. al P.C.R. 
s-a subliniat necesitatea extinde
rii, in continuare, a suprafețelor 
irigate, ca una din sarcinile pri
mordiale ale agriculturii pentru 
perioada de perspectivă.

Irigațiile, lucrările de îmbu
nătățiri funciare determină, în 
contextul perfecționării și mo
dernizării agriculturii în general, 
ample mutații de ordin social- 
profesional în viața satelor noas
tre. Gradul intens de mecaniza
re, numărul mare de oameni

cu pregătire solicitat de munca 
în sisteme de irigații, toate 
cestea au impus apariția a 
meserii în lumea satului, 
determinat — și mai ales 
determina — școlarizarea a .....
de țărani cooperatori — îndeo
sebi dintre tineri — desprinzîn- 
du-i de tradiționalele lucrări so
licitate în cîmp, devenind dragli- 
niști, motopompiști, fierari be- 
toniști, electricieni, buldozerist! 
etc. Aportul tineretului, de alt
fel, a fost deosebit de valoros la 
realizarea suprafețelor amena
jate pentru irigații ori redate 
circuitului agricol prin îndiguiri 
și desecări, a celor pe care s-au 
efectuat lucrări de prevenire a 
eroziunii. La Băneasa, Grindu, 
Potelu, Brateș și în foarte mul
te alte locuri au fost deschise 
șantiere ale tineretului, iar prin
tre cel care au răspuns chemă
rii de a lucra în aceste deosebi
te șantiere ale țării, foarte, 
foarte mulți au fost tineri. Mulți 
dintre ei se numără acum prin
tre cei mal destoinici meseriași, 
constituie mîndria acestui prim 
eșalon de constructori hidroteh
nici ce a deschis drumul într-un 
domeniu cu totul neabordat — 
nici măcar în discuții — în 
timpul vechiului regim.

Pentru că anul acesta, în viito
rii ani, volumul lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare ce va tre
bui executat va crește incompa
rabil mai mult față de ceea ce 
s-a realizat pînă acum, am 
convingerea că numărul tineri
lor ce vor sprijini prin munca 
lor nobila acțiune ce sintem 
chemați de partid s-o înfăptuim 
în numele bunăstării poporului 
român, va fi șl mai mare. Prin 
școlile profesionale sau prin 
cursuri de scurtă durată vom a- 
sigura pregătirea lor în peste 
zece meserii, vom asigura cele 
mai bune condiții activității ce
lor care vor participa pe șantie
rele de muncă patriotică ale ti
neretului.

Valorificarea rațională a în
tregului fond agricol al țării re
clamă pe lingă alte lucrări hi- 
droameliorative irigarea intr-un 
termen foarte apropiat a tgnei

a- 
noi 
au 

vor 
mii

suprafețe de circa 5 300 000 hec
tare. Un calcul preliminar arată 
că sporul de producție, ca ur
mare a efectuării acestor lucrări, 
ar fi de circa 13 500 000 tone, ex
primate în echivalent porumb 
boabe, adică mai mult decît în
treaga producție de cereale pe 
care o obținem astăzi pe tot te
ritoriul țării. De aceea, în urmă
torii ani, măsurile în acest do
meniu vor continua cu intensi
tate sporită ; pentru perioada 
1971—1975 se preconizează, nu
mai pentru Irigații, amenajarea 
unei suprafețe de I 600 000 de 
hectare, adică de două ori și 
ceva mai mult decît în actualul 
cincinal.

Folosirea cu maximă eficiență 
a pămîntului, evitarea oricărei 
risipe de teren agricol constituie 
o îndatorire patriotică, o cerință 
esențială pentru a obține tot 
mai multe produse agricole ne
cesare consumului populației, 
economiei în ansamblu. Potrivit 
calculelor. în țara noastră revi
ne în prezent la un locuitor o 
suprafață de 0,51 hectar teren 
arabil și 0,75—0,77 hectare teren 
agricol ; ținînd seama de ritmul 
actual de creștere a populației, 
în viitor suprafața socotită pe 
un locuitor va fi și mai mică. 
Este un proces firesc, dar care 
cere cu atît mai stringent folo
sirea cu maximă chibzuială a 
pămîntului. Considerăm că este 
în primul rînd datoria Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a 
direcțiilor agricole județene, a 
unităților agricole, a tuturor 
specialiștilor și lucrătorilor din 
agricultură să aplice cu deose
bită grijă măsurile prevăzute, să 
manifeste intransigență față de 
orice abatere de Ia folosirea ra
țională a pămîntului — această 
avuție națională care trebuie să 
asigure hrana populației actuale 
șl a generațiilor care vor urma. 
Dezvoltarea continuă și armoni
oasă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a îmbunătățirilor fun
ciare reprezintă pentru agricul
tura noastră socialistă — așa 
eum cu deosebită claritate se 
subliniază în documentele parti
dului nostru — chezășia sigu
ranței și a stabilității producții
lor îmbelșugate.
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JAPONIA. — Imagine din timpul incidentelor care au avut loc recent la Universitatea din Tokio

Orientul Apropiat
• CASA ALBĂ EXAMINEAZĂ MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NASSER • VIZITA LUI PIERRE MESSMER ÎN KUWEIT

Noul guvern al S.U.A 
a depus jurăminlul

PREROGATIVE

Ședința 
guvernului 
francez

Cosmonauții de pe „Soiuz- 4“
și „Soiuz-5“ primiți la Moscova

Miercuri a avut loc 
ordinară a Consi- 

de Miniștri al Fran-
dința 
liului 
ței.

șe-

de stat pentru in-Secretarul 
formații, Joel le Theule, a a- 
dus la cunoștința ziariștilor ur
mătoarea declarație a președin
telui de Gaulle : „în îndeplini
rea sarcinii naționale ce îmi re
vine, am fost reales de către 
poporul francez la 19 decembrie 
1965, ca președinte al republicii 
pentru șapte ani. Am datoria și 
intenția de a îndeplini acest 
mandat pînă la expirarea lui". 
(Mandatul ia sfîrșit la 19 de
cembrie 1972. Precizarea gene
ralului de Gaulle este făcută în 
legătură cu speculațiile pe care 
le-au suscitat declarațiile fostu
lui premier Pompidou, privitoa
re la o posibilă candidatură a 
sa la funcția de șef al statu
lui).

Consiliul de Miniștri a ascul
tat, de asemenea, o expunere a 
ministrului de externe Michel 
Debre asupra unor probleme in
ternaționale. Evocînd propunerea 
franceză privitoare la o întîl- 
nire a reprezentanților membri
lor permanenți ai Consiliului de 
Securitate pentru a dezbate con
flictul din Orientul Mijlociu, mi
nistrul a precizat că la Paris nu 
s-a primit pînă în prezent decît 
acordul guvernului sovietic, cu 
celelalte două puteri continuînd 
să se desfășoare convorbiri pre
liminare.

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Miercuri au sosit 
la Moscova cosmonauții Vladimir 
Șatalov, Boris Volînov, Evgheni 
Hrunov și Alexei Eliseev, care, 
prin cuplarea navelor ,,Soiuz-4" 
și „Soiuz-5“ au realizat prima 
stație științifică orbitală. La so
sire, pe aeroportul Vnukovo, cos
monauții au fost întîmpinați de 
L. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. Podgomîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., D. Po- 
leanski, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
alți conducători ai P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic, cosmonauți 
sovietici și alte persoane.

La Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut loc apoi un miting 
consacrat performanței lor cosmi
ce, la care au participat aproxi
mativ 6 000 de reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Moscova, 
precum și conducători de partid 
și de stat ai U.R.S.S. Au luat 
cuvîntul cosmonauții Șatalov, Vo
lînov, Hrunov și Eliseev, care au 
împărtășit impresii din zborul lor 
în Cosmos și au adus elogii cali
tăților tehnice ale aparatelor lor 
de zbor.

Luînd cuvîntul, Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a arătat că prin înde
plinirea ireproșabilă a sarcinilor 
de zbor de către cosmonauții de 
la bordul navelor „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5" s-au pus bazele creării 
unor mari stații orbitale științi-

Reevaluări
canadiene

fice. Ieșirea în grup în Cosmos 
și trecerea cosmonauților dintr-o 
navă în alta, a spus el, creează 
premise pentru deservirea unor 
asemenea stații cosmice, pentru 
înlocuirea echipajelor lor. Au fost 
create, de asemenea, posibilități 
pentru salvarea cosmonauților în 
cazul în care s-ar produce o ava
rie în timpul zborurilor pe o or
bită eircumterestră sau în raidu
rile îndelungate în spațiul inter
planetar.

Vorbitorul a subliniat că în 
prezent „toate popoarele lumii 
se bucură de roadele cercetărilor 
cosmice". Și recentul zbor re
marcabil al cosmonauților ameri
cani în jurul Lunii, și startul în 
cele mai bune condițiuni spre un 
obiectiv îndepărtat al stațiilor 
interplanetare automate sovietice 
„Venus-5" și „Venus-6“, și zbo
rul încununat de succes al nave
lor „Soiuz-4" și „Soiuz-5", a 
subliniat el, toate acestea repre
zintă noi și importanți pași ai 
omenirii pe calea cuceririi lumii 
misterioase a Cosmosului".

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a exprimat „recunoștin
ța sinceră Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și mun
citorești, guvernelor țărilor socia
liste frățești, conducătorilor altor 
state, oamenilor de știință, orga
nizațiilor obștești și activiștilor 
din multe țări care au trimis în 
aceste zile felicitările lor în le
gătură cu noua victorie a oame
nilor sovietici în Cosmos".

Cosmonauților Vladimir Șata- 
lov, Boris Volînov, Alexei Eliseev 
și Evgheni Hrunov li s-a decernat 
titlul de „Erou al Uniunii So
vietice" pentru îndeplinirea cu 
succes a zborului lor cosmic, pen
tru asigurarea trecerii cosmonau
ților dintr-o navă în alta și pen
tru curajul și eroismul manifestate 
cu aeest prilej. Celor patru li s-a 
înmînat Ordinul Lenin și meda
lia „Steaua de Aur". Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
decernat celor patru cosmonauți 
și titlul de „Pilot-cosmonaut al 
U.R.S.S.".

• DEPARTAMENTUL de 
Stat al S.U.A. a anunțat că pre
ședintele Nixon și principalii 
săi consilieri examinează în 
prezent un mesaj trimis de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser. în legătură cu efortu
rile internaționale în vederea 
unei reglementări a crizei din 
Orientul Apropiat. S-a precizat 
că mesajul a sosit la Washing
ton săptămîna trecută, cind la 
Casa Albă se afla încă preșe
dintele Johnson, dar documen
tul era adresat guvernului ame
rican, și nu fostului președinte 
personal.

Purtătorul de cuvint al De
partamentului de Stat a refuzat 
să comenteze conținutul mesa
jului, subliniind numai că nu a 
fost trimis un răspuns la Cairo 
de către fosta administrație 
Johnson.
• PURTĂTORUL de cuvint 

oficial a! guvernului egiptean, 
Hassan El Zayyat, a anunțat că 
R.A.U. și-a exprimat acordul 
în legătură cu propunerea gu
vernului Franței de a se orga
niza o întilnire a reprezentan
ților celor patru puteri în Con
siliul de Securitate privind si
tuația din Orientul Apropiat. El 
a adăugat că R.A.U. acceptă în 
prezent o reglementare a pro
blemelor din această regiune pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. 
Totodată, Zayyat a arătat că 
R.A.U. sprijină eforturile de
puse dc trimisul special al secre
tarului general al O.N.U.. Gun
nar Jarring, subliniind că orice 
soluționare pe cale pașnică a 
situației din Orientul Apropiat 
trebuie să includă retragerea de 
pe teritoriile ocupate a trupe
lor israeliene.

• MAREȘALUL britanic al 
aerului, Sir Edward Gordon 
Jones, șeful forțelor britanice 
din Orientul Mijlociu, a sosit 
Ia Tel Aviv. El a avut întreve
deri cu șeful statului major, 
Haim Bar Lev. și cu alți co
mandanți militari israelieni. 
S-a precizat că el se află în

Israel într-o „vizită oficială de 
curtoazie".
• VIZITA ministrului forțe

lor armate franceze în Orientul 
Mijlociu, Pierre Messmer, con
tinuă că rețină atenția agenții
lor internaționale de presă. In
tr-un interviu solicitat de agen
ția „France Presse", Pierre 
Messmer, referindu-se Ia re
centa vizită în Arabia Saudită, 
a declarat că acordul încheiat 
anul trecut pentru furnizarea 
de armament francez acestei 
țări se aplică In cele mai bune 
condiții. Convorbirile melc cu 
conducătorii saudiți s-au refe
rit, între altele, la trimiterea 
unor misiuni de ofițeri din Ara
bia Saudită în Franța. In pre
zent. ministrul francez se află 
în Knweit, unde, după cum 
anunță U.P.I., a înmînat un 
mesaj personal al președintelui 
de Gaulle adresat emirului Sa
bah As-Salem As-Sabah. El a 
discutat, totodată, problema 
privind intensificarea colabo
rării economice, culturale și mi
litare dintre Franța și Kuweit.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Miercuri a avut loc Ia Casa 
Albă ceremonia depunerii jură- 
mîntului a 11 din cei 12 miniș
tri desemnați în guvernul Nixon.. 
De asemenea, au depus jurămîn- 
tul în fața președintelui Curții 
Supreme a S.U.A., Earl Warren, 
noul ambasador al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, și directo
rul bugetului, Robert Mayo. Cel 
de-al 12-lea membru al Adminis
trației Nixon, ministrul de in
terne Walter Hickel, guvernator 
al statului Alaska, urmează să 
depună jurămîntul după confir
marea sa de către Senatid S.U.A. 
Această procedură constituțio
nală a fost întîrziată deoarece 
mai mulți senatori s-au opus 
desemnării Iui Hickel pe motiv 
că are legături strînse cu indus
tria americană a petrolului și ga
zelor care intră sub jurisdicția 
Ministerului de Interne.

Imediat după terminarea cere- 
a con-

Imediat după terminare 
moniei președintele Nixon 
vocat prima ședință a noului 
guvern.

Procesul de la
New Orleans

• ACUZAREA PRECIZEAZĂ FAPTELE • PROCURORUL IȘI 
PROPUNE SA DEMONSTREZE CA A FOST VORBA DE O 

CONSPIRAȚIE ÎMPOTRIVA LUI JOHN KENNEDY

Prima zi a procesului intentat de către procurorul districtual 
din New Orleans lui Clay Shaw, acuzat de participarea Ia com
plotul ce a dus Ia asasinarea fostului președinte 
a fost consacrată în întregime 
tru juriu.

alegerii primilor
John Kennedy, 
candidați pen-

Pregătiri
pentru

la Leipzig

Ea ar fi fost poate lipsită de 
interes dacă, în timp ce chestio
nau pe un viitor membru al 
juriului, James Alcoock, adjunc
tul procurorului Jim Garrison, 
nu ar fi precizat faptele prin 
care "$i-a fondat trimiterea în 
judecată a lui Clay Shaw. Pro
curorul, a arătat Alcoock, își 

documenteze și să 
că este vorba de o 
și că ea și-a atins

propunc fel 
stabilească

LA CARE STATELE 

NU POT RENUNȚA
Ziarul DIE WELT despre consecințele 

„integrării" vest-europene in domeniul 
comerțului exterior

Fenomenele negative provenite din integrarea „celor șase" 
sînt dezvăluite in coloanele presei occidentale sub multiple 
aspecte» Caracteristic este faptul că integrarea nu a dus Ia 
armonizarea pozițiilor partenerilor și că lezarea intereselor 
naționale provoacă adinei nemulțumiri șl conflicte ce nu pot 
fi reglementate doar prin declarații de bune intenții. Reali
tatea arată că nici unul din membrii C.E.E. nu sc declară dispus 
să abandoneze prerogativele sale privind controlul asupra pîr- 
ghillor de conducere a economiei naționale, iar nesocotirea 
intereselor proprii ale fiecărei țări determină crize care, reedi- 
tindu-se și amplificindu-se, pun in primejdie edificiul comu
nitar.

Inițierea „unui curs nou" al politicii externe canadiene rămîne 
In coutinuare o constantă a eforturilor întreprinse în această 
direcție dc premierul canadian Pierre Elliot Trudeau. Dacă de
clarațiile sale din parlamentul canadian (înaintea alegerilor din 
25 iunie 1968) care avansau ideea că „politica țării trebuie să fie 
in concordantă cu posibilitățile sale, cu necesitățile naționale și 
obligațiile ce și le poate asuma în problemele internaționale", 
puteau fi socotite ca aparținînd genului obișnuitelor declarații 
preelectorale, lunile care s-au scurs au scos in relief intenția de 
a proceda la o revizuire fermă a orientării de pînă acum. Scepti
cismul manifestat de unii a fost înfruntat deschis în cadrul unui 
interviu acordat B.B.C.-ului în care Trudeau a reafirmat că 
„guvernul său își va reexamina politica externă promovată de 
Canada în ultimii 20 de ani pentru a putea folosi la maximum 
toate posibilitățile de care dispune pentru a-și manifesta inde
pendența de acțiune" (TIMES). Orice schimbare în acest sens, 
a adăugat premierul canadian, va avea în vedere interesele 
naționale ale țării sale. Elementul cel mai important al procesu
lui de reexaminare progresivă" a politicii externe îl constituie 
rolul rezervat Canadei în N.A.T O. și N.O.R.A.D. (Comandamen
tul unificat canadiano-american al apărării aeriene a Americil 
de Nord). Canada are în prezent 12 000 de soldați în Europa, a 
căror întreținere costă 150 milioane de dolari. Fe de altă parte, 
echipamentul învechit al N.O.R.A.D. reclamă alocarea unor 
sume importante pe care economia canadiană le-ar suporta cu 
greu. încercarea de a părăsi cele două organisme militare în 
viitorul apropiat întimpină împotrivirea aceluiași partener pu
ternic dc la sud — S.U A.

Reducind voit intențiile dc revizuire a politicii globale externe 
canadiene. Ia „simple obiecții în legătură cu problemele apărării", 
S.U.A. încearcă să-1 angajeze pe Trudeau pe calea unor discuții 
particulare, la Washington, mijloc suficient — după părerea 
S.U.A. — pentru a rezolva problemele „în suspensie" (DAILY 
NEWS.) Presiunilor de acest gen. Canada le-a răspuns prin afir
marea intențiilor de a-și acorda un răgaz de un an pentrn a 
reflecta asupra situației. Departe de a-i liniști pe membrii ac
tivi ai N.A.T O.. Trudeau a afirmat că acest acord va fi sacrifi
cat în 1969 dacă procesul de revizuire a politicii externe cana
diene o va cere.

Se poate întrevede o reducere a angajamentelor Canadei asu
mate in cadrul N.A.T.O. ? Observatorii sînt de părere că nu tre- 
bnle subestimată ostilitatea afișată de opoziția conservatoare 
parlamentară, partizana menținerii (dacă nu a măririi) contri
buției Canadei in N.A.T.O. și N OJt.A.D. Pe de altă parte, la 
capitolul prudențe, se adună declarațiile făcute de membrii ma
jorității liberale. Cn o majoritate parlamentară care-i aprobă 
in principiu intențiile dar care nu se manifestă activ In spriji
nul lor. Trudeau nu a riscat, la nnmai șase luni de la Instalarea 
sa în fruntea statului canadian, să întreprindă vreo măsură 
care ar fi marcat o revizuire drastică a orientării de pînă 
acum. In schimb, a inițiat o reformă a parlamentului prin care 
se acordă o pondere mal mare diferitelor comitete parlamen
tare de lucru, iar activitatea lor este mal strîns legată de cea 
a premierului. Această reformă, considerată de observatorii 
politici ca un succes repurtat de Trudeau in fața ostilității opo
ziției conservatoare poate deveni nn element prețios in eventua
lele înfruntări pe marginea reevaluării politicii externe cana
diene. Deocamdată, „relațiile speciale" cu S.U.A. cheamă Ia luci
ditate : „Evident — recunoștea premierul canadian — nu pu
tem duce în orice circumstanțe o politică externă contrară in
tereselor americane ; nu cred că el ne-ar permite acest lucru". 
Dar. Trudeau își exprima, în același timp, speranța că blocurile 
militare vor dispare „în această lume în rapidă evoluție".

Actul curajos al 
unui tînăr australian

• UN ALT tînăr australi
an, Jeffry Moulline, a fost 
arestat și închis pentru re
fuzul de a lupta în Vietnam. 
In semn de protest împotri
va participării Australiei 
la acțiunile agresive împo
triva poporului vietnamez, 
el nu s-a prezentat Ia comi
sia de recrutare. Moulline a 
fost încarcerat pentru o pe
rioadă de 29 zile, după care 
„dacă nu-șl va revizui atitu
dinea. va fi deferit justiției". 
In cazul în care va refuza 
să plece în Vietnamul de 
sud, el este pasibil de pe
deapsa la închisoare pe doi 
ani.

La 21 ianuarie in capitala
R. D.G. a avut loc o confe
rință dc presă cu privire la 
ediția de primăvară a Tîr- 
gului internațional de la 
Leipzig, care se va desfă
șura in perioada 2-11 mar
tie a.c. In expunerea sa. di
rectorul general ai tîrgului, 
consilierul comercial Kurt 
Schmeisser, a informat pe 
ziariști despre pregătirile 
care s-au făcut in vederea 
ediției de primăvară a tirgu- 
lui.

La ediția din această pri
măvară a Tîrgului interna
țional de la Leipzig și-au 
anunțat participarea 65 de 
țări, printre care 12 state 
socialiste. 25 de țări in curs 
de dezvoltare și 26 de țări 
capitaliste industrializate din 
Europa și de pe alte conti
nente. Franța, Italia. Austria, 
Olanda, Belgia. Elveția și
S. U.A. și-au anunțat anul 
acesta participarea în nume
roase și importante sectoare 
ale tîrgului. Din R.F. a Ger
maniei. 900 de firme iși vor 
prezenta produsele pe o 
suprafață de 25 000 metri 
p&trați, iar firmele 
Berlinul occidental vor 
pune pe o suprafață 
4 000 metri pătrați.

R.D. Germană va expune 
produsele a 4 500 firme și 
întreprinderi specializate.

Directorul general al tîr
gului internațional de la 
Leipzig a anunțat că Repu
blica Socialistă România 
va prezenta la ediția din pri
măvara aceasta a tirgului 
produse din ramura indus
triei constructoare de mașini- 
unelte, mașini textile, pro
duse electrotehnice, materi
ale de construcții, tractoare 
și mașini agricole, precum 
și produse agro-alimentare.

conspirație 
scopul. Faptele prezentate de 
acuzare sînt următoarele s

Clay Shaw a discutat proiec
tul atentatului împotriva preșe
dintelui Kennedy cu Lee Har
vey Oswald și cu pilotul David 
Ferrie, în septembrie 1963, în 
apartamentul acestuia din New 
Orleans. Ferrie, pe care procu
rorul Garrison l-a considerat de 
la începutul anchetei sale drept 
principal martor, a murit la 22 
februarie 1967, în circumstanțe 
pe care procurorul le consideră 
suspecte. în cursul acestej între
vederi, complotiștii au discutat 
mijloacele și armele ce le vor 
utiliza pentru a-1 ucide pe pre
ședinte. Ei au prevăzut folosirea 
simultană a unor carabine pu-

ternice pentru a-1 prinde pe 
John Kennedy sub un foc în
crucișat. Au stabilit, de aseme
nea, pentru fiecare un alibi.

Sbaw s-a întîlnit în 1963 cu 
Oswald și cu Ruby într-un ho
tel din Baton Rouge (Louisiana), 
pentru a le da bani. (Jack Ruby, 
care l-a ucis pe asasinul pre
zumtiv al lui John Kennedy, în 
clădirea închisorii din Dallas, 
a murit de un cancer generali
zat, la 3 ianuarie 1967).

în noiembrie 1963, Shaw a 
efectuat un voiaj pe coasta de 
vest a Statelor Unite. în același 
timp, David Ferrie a făcut o că
lătorie la Houston în Texas. Lee 
Harvey Oswald a primit sarcina 
să introducă o armă în depozitul 
de cărți din Dallas, de unde s-a 
tras asupra președintelui.

După această alocuțiune a a- 
cuzării a continuat procedura de 
alegere a membrilor juriului.

Pentru acest proces au fost 
adoptate măsuri stricte de sigu
ranță, atît în interior, cît și în 
exteriorul clădirii. Un circuit în
chis de televiziune, instalat în 
imediata apropiere a. tribunalu
lui, asigură supravegherea.

Ziarul vest-german DIE WELT 
pornește, în comentariul său, de 
la faptul că la 1 ianuarie 1970 
urmează să intre în vigoare, 
potrivit tratatului C.E.E., poli
tica comercială comună a celor 
șase. Ziarul constată, însă, că 
„de pe acum a început, la Bru
xelles, jocul împotriva unei po
litici comerciale comune, după 
cum demonstrează exemplul 
Franței".

Articolul din DIE WELT e- 
vocă faptul că, potrivit artico
lului 111 din tratatul C.E.E., sta
tele membre își coordonează în 
cursul perioadei de tranziție 
(care se încheie la capătul anu
lui acesta) relațiile cu terțe țări 
într-un asemenea mod, îneît. la 
31 decembrie 1969 să existe 
„premizele necesare pentru pro
movarea unei politici comune 
în domeniul comerțului exte
rior". După terminarea perioa
dei de tranziție, se spune în 
articolul 113 al tratatului C.E.E., 
„politica comercială comună va 
fi elaborată după principii uni
tare". Această prevedere se re
feră mai ales la modificarea ta
rifelor vamale, încheierea unor 
acorduri vamale și comerciale, 
uniformizarea măsurilor de li
beralizare, politica de export și 
măsurile comerciale protecțlo- 
niste. Unele guverne ale state
lor membre nu se pot familia
riza cu ideea de a transforma 
acordurile comerciale bilaterale 
în acorduri comunitare — con
stată DIE WELT. Ziarul vest- 
german relevă că „pentru gu
verne, comerțul exterior repre
zintă o parte componentă a po
liticii externe" și că „pare im
posibil să se cedeze această 
parte comisiei de la Bruxelles".

Ziarul vest-german arată, în 
continuare :

„Primele convorbiri de culise 
între cei șase la Bruxelles dau 
următoarea imagine : deocam
dată se abordează cu prudență 
și într-un mod neangajant te
ma, se constată că nu există 
încă propuneri i'.rinitive ale co
misie) și se cade de acord să 
nu se negocieze cît timp acest 
document al comisiei nu se află 
pe masa de tratative. Din spec
tacolul de la Bruxelles face 
parte, desigur, faptul că vest- 
germanii apelează la comisie

să-și prezinte cît mai curînd 
posibil propunerile pe masa 
consiliului.

In primul rînd, așteaptă o așa- 
numită soluție interimară. După 
litera tratatului C.E.E., lă 1 ia
nuarie 1970 ar trebui transfor
mate circa 800 de acorduri co
merciale bilaterale în acorduri 
comunitare. Cam atîtea acorduri 
expiră la sfîrșitul anului. Dar, 
practic, este de neconceput că 
pînă atunci comunitatea va pu
tea duce toate tratativele nece
sare. O soluție interimară ar 
însemna ca acordurile comer
ciale bilaterale cu terțe țări să 
fie mai întîi prelungite cu un 
an, deoarece în mod normal în 
acorduri este inclusă formula 
că în cazul nedenunțării, are 
loc o prelungire automată cu 
un an.

Insă și din punct de vedere 
„tehnic", politica comercială 
comună ar putea, deci, începe 
cel mai devreme la 1 iulie 1970. 
Comisia vrea să prezinte, în 
curînd, un asemenea „d< 'uent 
de prelungire", dar, pe k... altă 
parte, ea nu poate elabora îna
inte de vara acestui an un pro
iect amănunțit prin care să se 
realizeze definitiv politica co
mercială comună — aceasta în 
caz că Consiliul ministerial va 
putea elabora relativ repede a- 
ceste propuneri ale Comisiei".

Nimeni nu crede în acest lu
cru, deoarece atitudinea de pînă 
acum a Franței și Germaniei — 
remarcă ziarul — nu indică că 
Parisul și Bonnul intenționează 
să lase pe viitor în scama co
misiei de Ia Bruxelles tratati
vele asupra acordurilor comer
ciale.

Ziarul constată, în încheiere, 
că dacă se va dovedi că „Pari
sul. Roma și Bonnul nu urmă
resc cu adevărat o politică co
mercială comună", atunej „are 
puțin sens să se creadă că se 
va intra, pur și simplu, intr-o 
nouă criză care va putea fi de
pășită, așa cum s-a întimplat 
și cu altele". Perspectivele sînt 
semnalate în culori su Jjre de 
către cotidianul vest^girman : 
„Această ciocnire a intereselor 
naționale și comunitare va duce 
probabil Ia cea mai periculoasă 
criză din cadrul comunității șl 
va zgudui bazele acesteia".

DOINA TOPOR

din 
ex- 
de

Deputați comuniști italieni de
semnați in parlamentul european
ROMA 22. — Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite: Camera Deputatilor 
și Senatul au desemnat pe noii 
reprezentanți ai Italiei în Parla
mentul european și în Consi
liul european. în urma acestor 
alegeri este pentru prima dată 
cind în Parlamentul european 
sînt reprezentate și partidele de 
stingă italiene. Astfel, din cei 
38 de delegați, 7 sînt comu
niști,- unul esto membru al Par
tidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, iar altul face 
parte din gruparea independen
tă de stingă. Pentru Consiliul 
european nu au fost aleși, însă, 
decît reprezentanți ai majorită
ții de centru-stînga.

Giorgio Amendola, membru al 
Direcțiunii P.C.I., care a fost a- 
les să facă parte din delegația 
italiană în Parlamentul de la 
Strasbourg, a făcut o declarație 
presei, arătînd, printre altele, că 
este conștient de posibilitățile li-

mitate ale acestui organism și 
că parlamentarii comuniști își 
propun să ducă și pe plan eu
ropean lupta împotriva monopo
lurilor, militarismului, revanșis- 
mului și blocurilor militare, pen
tru menținerea păcii. Totodată, 
ei își propun să acționeze în 
vederea unor reforme sociale și 
politice, precum și pentru coo
perarea economică internațio
nală.

★
Parlamentul european este or

gan consultativ al Pieței comu
ne cu sediul la Strasbourg. El 
a luat ființă în martie 1958 și 
este format din 142 de parla
mentari desemnați de parlamen
tele celor șase țări membre ale 
comunității. între altele, Parla
mentul european, care se în
trunește în sesiuni periodice, are 
misiunea de a controla activi
tatea comisiei C.E.E. de la Bru
xelles.
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Manevrele
LA NEW YORK continuă 

lucrările celei de-a 7-a sesiuni 
a Consiliului de administrație 
al programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare (P.N.U.D.). La 
punctul de pe ordinea de zi 
privind participarea organizații
lor internaționale din sistemul 
Națiunilor Unite Ia activitățile 
de asistență tehnică pe linia 
P.N.U.D., a luat cuvîntul repre
zentantul țării noastre în Consi
liu, Constantin Ene.

PLENARI UNIUNII TINERILOR 
COMUNIȘTI DIN CUBA

• 1N ORAȘUL Camaguey au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 
5-a plenare naționale a Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba. 
Participanții la plenară, desfă
șurată între 18 șl 21 ianuarie, 
au trecut în revistă activitatea 
desfășurată în anul 1968 și au 
examinat planul de muncă pe 
anul 1969. Sarcina principală a 
tineretului comunist din Cuba, 
se subliniază în hotărîrea adop
tată de plenară, este acordarea 
unui sprijin activ partidului în 
dezvoltarea mai departe a agri
culturii, industriei, construcți
ilor, precum și pregătirea re
coltării trestiei de zahăr.

In încheierea lucrărilor 
aleasă noua conducere a 
nil Tinerilor Comuniști 
Cuba. Ca secretar generali 
ales Jaime Crombet.

a fost 
Uniu- 

din 
a fost

• R.A.U. se pronunță în fa
voarea procedeului francez de 
televiziune în culori „Secam" 
— anunță un comunicat dat pu
blicității Ia Cairo. în încheierea 
convorbirilor dintre delegația 
ORTF și reprezentanții guver
nului egiptean. Comunicatul 
menționează că o delegație 
egipteană 
ța pentru 
den.

egiptean, 
că 

va fi trimisă în Fran- 
a studia acest proce-

ORAȘUL pakistanez• ÎN
Dacca au avut loc marți vio
lente manifestații organizate 
de partidele de opoziție, care 
cer efectuarea unor reforme de
mocratice și schimbarea actua
lului sistem electoral din Pa
kistan. împotriva demonstran
ților au fost trimise puternica. 
unități ale poliției șî jandar-- 
meriei, care au deschis focul îif 
mai multe rînduri. Oficialitățile 
au anunțat că 25 de persoane 
au fost rănite, dar se crede că 
bilanțul acestor Incidente este 
mult mai mare. I

NIXON ȘI PRESA
• PREȘEDINTELE Nixon a 

hotărît să nu urmeze tradiția 
instaurată de predecesorul său 
privind conferințele de presă.

Purtătorul de cuvint al Casei 
Albe a anunțat că noul pre
ședinte va avea întrevederi pe
riodice cu reprezentanții presei, 
Iar conferințele sale de presă 
vor fi anunțate cu cel puțin 48 
de ore înainte.

In cursul mandatului său, 
Lyndon Johnson a ținut apro
ximativ 150 de conferințe de 
presă, dintre care trei sferturi 
au fost convocate fără nici un 
anunț prealabil.

VAL DE FRIG IN
GRECIA
• UN VAL de frig, însoțit 

de căderi abundente de zăpadă 
și de furtuni, s-a abătut asupra 
Greciei. Autoritățile portuare 
au interzis navigația tuturor 
vaselor de pasageri, iar mai 
multe aeroporturi au fost închi- 
se.~ La Atena, temperatura a 
scăzut sub zero grade, iar în 
regiunea Traciei la minus șap
te grade. Mai multe localități 
din regiunile muntoase sînt blo
cate de zăpadă.

OBIECTIVELE
VEI-SPION

NA-

Obiectivul principal al na- 
vei-spion americane „Pneblo" 
a fost de a examina, cu aju
torul Instalațiilor electrice de la 
bord, sistemele radar de apăra
re a coastelor R.P.D- Coreene, 
a declarat marți fostul căpitan 
al echipajului acestui vas, LIoyd 
Bucher, în fața unei comisii 
americane de anchetă. El a 
arătat că înainte de a pleca In 
misiune a primit asigurări din 
partea oficialităților flotei mi
litare americane că securitatea 
navei nu va fi periclitată.

După cum se știe, la 23 Ianu
arie 1968 vasul „Pneblo" a fost 
surprins fn delict de spionaj de 
către forțele navale de coastă 
ale R.P.D. Coreene șl reținut. 
La 23 decembrie 1988, cei 84 d« 
membri a! echipajului navei 
capturate au fost expulzați de 
către autoritățile R.P.D. Coree
ne.

Todor Jivkov, președintele 
C nsiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a sosit miercuri la 
Delhi, într-o vizită oficială la 
invitația primului ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. El este 
însoțit de ministrul de externe, 
Ivan Bașev, de ministrul pen
tru construcții de mașini, Mari 
Ivanov, și de alte persoane ofi
ciale.

INUNDAȚII IN CIPRU
• CHEIUL portului Limassol 

din sudul Insulei Cipru s-a pră
bușit marți sub presiunea valu
rilor provocate de furtună. 
Străzile din apropierea mării au 
fost inundate. Navele acostate 
în acest part au ridicat ancora.

Se anunță, de asemenea, că 
numeroase case s-au prăbușit 
în diverse puncte ale insulei 
din cauza ploilor torențiale care 
au căzut în ultimele zile, feno
men puțin obișnuit în Cipru.

• MEXICUL a anunțat că 
marți a ratificat oficial Trata
tul cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare. Instrumen
tele de ratificare au fost de
puse simultan la 'Washington, 
Moscova și Londra de către 
ambasadorii Mexicului în aces
te țări.

• „TEATRUL DE COMEDIE" 
din București a sosit la Tel 
Aviv. Actorii români vor pre
zenta In cadrul unui turneu în 
mai multe orașe din Israel 25 de 
spectacole cu piesele „Șeful 
sectorului suflete" de Alexandru 
Mirodan și „Rinocerii" de Eu
gen Ionesco.

militare
„Reforger

one"
NURNBERG 22 (Agerpres). — 

„Podul aerian" dintre Kansas 
și Nurnberg, stabilit de aviația 
americană în vederea manevre
lor militare „Reforger one" din 
R.F. a Germaniei, a fost înche
iat marți seara, anunță agenția 
France Presse. Cei aproximativ 
5 000 ' .........
au __ ___ ____ ______
diat pe cîmpul de exercițiu 
de la Grafenwoehr, unde ur
mează să înceapă, la 29 ianua
rie, maTile manevre militare 
americane „Reforger one", care 
vor dura șapte zile. Exercițiul, 
a cărui denumire semnifică 
„regruparea forțelor america
ne în R.F. a Germaniei", își 
propune ca scop să demonstreze 
că unitățile americane puse la 
dispoziția NATO și retrase din 
R.F. a Germaniei din conside
rente economice pot fi redislo- 
cate rapid în Europa.

de militari americani 
fost transportați ime-

BERLIN 22 (Agerpres). — Lu- 
lnd poziție împotriva noii acți
uni a S.U.A., manevrele „Re- 
forger one", purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Democra
te Germane a denunțat „carac
terul provocator pe care îl îm
bracă acest exercițiu, destinat 
să exercite o presiune asupra 
R.D. Germane și a altor țări 
socialiste".

Populația globului s-a dublat 
în ultimele cinci decenii

Biroul International al muncii apreciată în , ^Anuarul statisticilor 
muncii" că în ultimele cinci decenii populația globului s-a dublat. 
Dacă numărul locuitorilor globului era de 1 860 000 000 în 1920, el 
a atins 835^000 000 în 1966. Peste jumătate din această creștere a 
fast înregistrată în țările Asiei, unde trăiește 55 la sută din populația 
mondială. Anudnd consideră că „această expansiune ca lua amploarea 
unei explozii demografice în cursul următoarelor decenii". Astfel, 
se prevede ca în anul 2 000 populația globului să depășească 
6 miliarde oameni.

Se scoate în evidentă că mai mult de jumătate din populația activă 
a globului — 1,8 miliarde persoane — lucrează în agricultură.
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