
LA ÎNCEPUT DE NOU SEMESTRU
IN INVÂȚĂMINTUL SUPERIOR

STUDENJIA
o etapă a marilor res
ponsabilități sociale

Am intrat, de cîteva zile, în 
cel de-al doilea semestru al a- 
nului universitar. Cei peste 
150 000 de studenți, din cele 16 
centre universitare ale țării — 
după o vacanță în care bucurii
le timpului de odihnă au abun
dat — și-au reluat locurile în 
băncile amfiteatrelor, în labo
ratoare și biblioteci. Febrilă în 
sensurile foarte pozitive ale cu- 
vîntului, perioada pe care o 
parcurge azi țara, angajată în- 
tr-un efort general pentru în
făptuirea obiectivelor economi
ce și social-culturale ale anu
lui IV al cincinalului, se răs- 
frînge dincolo de marile vitralii 
ale lăcașelor moderne de învă- 
țămînt superior, ca un element 
catalizator al energiilor cu care 
zecile de mii de tineri au în
ceput să urce din nou, zilnic, 
treptele facultăților, a responsa
bilității civice cu care stau 
aplecați, simbolic vorbind, dea
supra cărții. Parte integrantă a 
poporului, purtînd în sine spi
ritul de dăruire, entuziasmul și 
devotamentul față de patrie ■ și 
partid al întregii generații tine
re, studențimea ne face, ca în
totdeauna, dovada hotărîrii sale 
de a-și îndeplini obligațiile ce-i 
revin în procesul pregătirii gale 
profesionale șl politice.

întorși, ca reporteri, din dife
rite centre, din institutele unde, 
conform orarului de studiu, uși
le sălilor de predare și de semi- 
narii s-au închis transmițind 
peste tot semnalul : „Liniște ! Se 
învață !“, acestea sînt impresiile 
sintetice pe care le transcriem 
la început de nouă etapă a anu
lui universitar 1968/1969 : o e- 
tapă de muncă, de seriozitate, 
de amploare a studiilor, dar și 
de profunzime a lor, trăsăiuri 
ce vor fi susținute, fără îndo
ială, prin efortul unanim al ca
drelor didactice, sprijinite în
deaproape de organizațiile 
U.T.C. și A.S. din grupe, ani, 
facultăți, centre universitare.

Precedînd firesc ziua reluării 
cursurilor, lucrările Plenarei 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România, desfă
șurate în ziua de 15 februarie la 
București, au prilejuit tocmai în 
acest sens o dezbatere amănun
țită, în spiritul Directivelor Co
mitetului Central al P.C.R. cu 
nrivire ia dezvoltarea învăță- 
mîntulul, sarcinile organizațiilor 
U.T.C. șl ale asociațiilor stu
denților în noul semestru, sar
cini stabilite pe baza concluzii
lor activității în semestrul an
terior, precum și contribuția pe

care acestea pot să și-o aducă 
în continuare la perfecționarea 
procesului instructiv-educativ 
in școala noastră superioară, la 
creșterea responsabilității stu
denților față de îndeplinirea în
datoririlor lor profesionale.

In primul semestru — se sub
linia în referatul prezentat Ia 
plenară — organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist și Asocia
țiile studenților au sprijinit ac
țiunile întreprinse de Ministe
rul Invățămîntului șl conduceri
le institutelor și facultăților pen
tru aplicarea măsurilor de îm
bunătățire a organizării șl mo
dernizării procesului didactic 
și educativ, popularizării în rîn- 
dul studenților a spiritului și 
măsurilor cuprinse în Directi
vele C.C. al P.C.R. și în Legea 
învățămîntului, mobilizării tine
retului universitar la fructifi
carea cit mai deplină a posibi
lităților noi de instruire și edu
cație. S-au organizat consultări 
în rîndul studenților privind 
noul regulament profesional, 
desfășurarea sesiunilor de exa
mene, repartizarea în producție, 
s-au întreprins măsuri de mobi
lizare a studenților pentru acti
vizarea prezenței lor în cadrul 
seminariilor, a orelor de labo- 
rator.la activitățile de cercetare 
științifică, g-au inițiat întîlnirl 
cu rectori, decani, și cadre di
dactice în care au fost discutate 
răspunderile sporite ce revin 
studenților pentru intensificarea 
studiului Individual, măsurile și 
metodele practice pentru folo
sirea judicioasă a timpului dis
ponibil creat prin degrevarea 
programelor de învățămînt. Re
flectarea acestor activități șl 
inițiative s-a putut constata 
în faptul că, față de anul trecut, 
a crescut numărul celor care 
au promovat toate examenele, 
în numărul mare de studenți 
care au obținut note bune și 
foarte bune.

Ceea ce a constituit specificul 
acestor dezbateri s-a concreti
zat în luciditatea cu care s-au 
analizat acele sectoare ale acti
vității U.T.C. și A.S. care tre
buiesc ridicate pe o treaptă su
perioară. în primul rînd, por- 
nindu-se de la succesele evi
dente, opțiunea generală — a 
referatului ca și a tuturor vor
bitorilor — a fost ca atenția nu
mărul 1 să fie îndreptată fără 
încetare spre continua perfec
ționare a procesului de însușire 
a cunoștințelor predate, de pre
gătire, în esență, a viitorilor 
specialiști. în plenară a fost cu

a 
revin 

și A.S.
severitate criticat modul de 
interpreta sarcinile ce 
acelor cadre U.T.C.
cărora, indicîndu-li-se să desfă
șoare activități la nivelul de 
pregătire intelectuală a studen
ților și în alte domenii cum 
sînt: turismul, activitatea cultu- 
ral-distractivă etc., au neglijat 
capitolul esențial : învățătura. 
Rezultatul a fost că în unele 
centre universitare ca București, 
Iași, Timișoara, Brașov, Tg. 
Mureș — centre care cuprind 
peste două treimi din studenții 
țării — au promovat integral 
examenele din sesiunea de iar
nă numai 60 la sută, în unele 
institute și facultăți acest pro
centaj fiind și mai mic (41 la 
sută Ia Facultatea de zootehnie 
din Iași, 87 ia sută la Facultatea 
de industrializare a lemnului 
din Brașov etc.). De asemenea, 
o treime din actualii studenți 
restanțieri nu au promovat la 
două sau trei examene, ceea ce 
înseamnă că, practic, vor avea 
de susținut în sesiunile urmă
toare totalitatea examenelor, iar 
la Institutul Politehnic și I.M.F. 
București 170 ți, respectiv, 160 
studenți nu au fost primiți la 
examene din cauza nepredării 
proiectelor și a lucrărilor de la
borator.

Semnalînd rezultatele nesatis
făcătoare obținute în primul 
semestru, dezbaterile Plenarei 
au subliniat necesitatea întăririi 
muncii politice a organizațiilor 
U.T.C. ți A.S. pentru crearea u- 
nei atmosfere de studiu intens, 
pentru elucidarea în rîndul 
studenților a obligațiilor ce de
curg pentru fiecare din măsurile 
de raționalizare a programului 
didactic, a repartizării materi
ilor de studiu. Sînt studenți, se 
spunea în cuvîntul participanți- 
lor la discuții, care au înțeles 
în chip răstălmăcit aceste mă
suri : pentru ei programarea a 
mai puține examene a echivalat 
cu o sporire a „timpului liber", 
n-au înțeles că măsura venea în 
sprijinul lor de a aprofunda cu
noștințele predate la cursuri. 
Legat de aceasta s-a subliniat 
faptul că sînt și unii care, pri
mind cu satisfacție măsurile de 
a da mal multă posibilitate 
studentului de a avea Inițiativa 

însuți, măsură salutară, de

„SCÎNTEIA 
TINERETULUI"

ei
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f/lA’/l ff PRTGĂIEȘTE DE ALEGERI
Întîlnirile

dintre
candidați

și alegători

REBUTUL Pregătite pentru a străbate 
drumurile țării, locomoti
vele Diesel părăsesc uzina 
oonstructoare, „Electropu- 

tere“-Craiova

ia tuni
* i

Caracterul anacronic al rebu
tului în anatomia producției mo
derne a fost de multă vreme 
definit. Rolul nociv ce-1 dețin 
în ansamblul factorilor ce con
cură la diminuarea eficienței 
activității oricărei unități econo
mice a fost, de asemenea, bine 
precizat. La ora actuală nu aflăm 
un singur participant în proce
sul de producție — muncitor, 
indiferent de calificare, maistru, 
tehnician, inginer sau conducă
tor de unitate — care să nu-ți 
facă o demonstrație clară despre 
consecințele negative ce determi
nă apariția rebuturilor pentru 
indicatori atît de importanți 
cum ar fi volumul producției 
globale și marfă, productivitatea 
muncii, cheltuielile de fabricație. 
Măsuri de ordin tehnic sau or
ganizatoric care yizează reduce- 
îca rebuturilor sau totala lor dis
pariție însoțesc fiecare expunere

cu privire la prevederile de plan 
pentru o perioadă viitoare. Și 
nu există analiză ce-și propune 
să evidențieze posibilitățile de 
valorificare superioară o resurse
lor materiale într-o unitate care 
să ocolească un asemenea obiec
tiv.

O ofensivă generală se desfă
șoară mai ales în ultimii ani îm
potriva rebuturilor. Realizări 
semnificative au și fost obținute 
dar, în multe întreprinderi, rebu
tul continuă să rămînă același 
balast pentru activitatea econo- 
mico-financiară. Adesea ponderea 
sa în totalul producției, în loc să 
scadă, manifestă o vădită ten
dință de creștere. Un astfel de 
exemplu ni-1 oferă întreprinderea 
„Feroemail" din Ploiești. Iată 
evoluția ponderii rebuturilor în 
totalul producției în ultimii doi 
ani:

Secția de producție ponderea rebuturilor în totalul producția!
1967 1988

turnătorie 9,92 13,86
mecanică 2,64 2,17
emailaj 2,32 1,98

Prin urmare, o ușoară reducere 
Ia secțiile mecanică și emailaj, 
o creștere masivă la turnătorie, 
exact în sectorul în care bilanțul 
anului 1967 indica expres luarea 
unor măsuri urgente pentru înlă
turarea acelor factori care gene
rează rebutarea producției. Pen
tru că, trebuie să adăugăm, tur
nătoria deține 88 la sută din to
talul rebuturilor realizate în în
treprindere.

Evident, în fața unei asemenea

lealități, prima întrebare ce-ți 
vine în minte este : de ce se per
petuează situația aceasta de la an 
la an ? și imediat: care sînt 
factorii ce o determină ?

Răspunsul poate, desigur, invo
ca și factori obiectivi, căci dacă 
în ultimii ani volumul producției 
a înregistrat o creștere de pește

VALENTIN VOICU 
economist
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DIALOG iRUCTUOS
DE LUCRU

Un fructuos dialog asupra 
problemelor gospodărești ale 
municipiului Constanța a avut 
loc între alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 13 
Constanța șl candidatul în a- 
legerile pentru Consiliul popu
lar județean, inginerul Petre 
C. Ion, secretar al Comitetului 
județean de partid. în cadrul 
întîlnirii s-au făcut propuneri 
referitoare la dezvoltarea unor 
probleme de sistematizare, sa
lubritate, aprovizionarea ma
gazinelor și altele.

★
Intîlnirea care a avut loc la 

Beclean (pe Olt) între tovarășul 
GHEORGHE PANĂ, prim-secre- 
tar al Comitetului iudețean Bra
șov al P.C.R., președinte al Con 
siliului popular provizoriu, candi
dat M.Â.N. în această circum
scripție și alegători s-a desfășu
rat sub semnul unui rodnic 
schimb de păreri, unui dialog de 
lucru, care își va pune amprenta 
pe dezvoltarea viitoare a locali
tății. Participanții la discuții, în
tre care profesoara Dascălu Lu
cia, cooperatoarea Țibuc Marga
reta, tractoristul Deneș Ion, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C., muncitorul Sipoș Ion, e- 
leva Ludu Maria, au ridicat pro
bleme importante, legate de vii-

torul întregii comune. Cu ocazia 
acestor discuții s-a scos în eviden
ță necesitatea construirii unor noi 
săli de clasă și laboratoare, ce
rute de modernizarea procesului 
de învățămînt, amenajarea dru
murilor între satele componente 
ale comunei, dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, întărirea ponderii 
economice a C.A.P., sporirea avu
tului obștesc al acesteia, valorifi
carea tuturor posibilităților dispo
nibile încă. Vorbind în numele 
organizației U.T.C. din comună, 
Ion Deneș a exprimat adeziunea 
deplină a tinerilor la politica 
partidului și statului, hotărîrea 
lor de a contribui prin muncă 
voluntaf-patriotică la amenajarea 
unui parc în centrul comunei, 
întreținerea spațiilor verzi, cură
țatul unei suprafețe de 500 de 
hectare pășune și plantarea unui 
număr de 200 pomi ornamentali.

ION SANDU

Numeroși cetățeni din co
muna Jilava și din împreju
rimi au ținut să ia parte 
marți după-amiază la întîlni- 
rea cu maistrul Gheorghe 
Stancu, de la întreprinderea

ÎL*
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Mi-a căzut din nou, în mi
nă, recent, un studiu intitulat 
„Psihologia adolescenței", de 
Mieczyslav Chonowski, publi
cat în urmă cu cîțiva ani. Fă- 
cînd o temeinică trecere în re
vistă a multitudinilor de păreri 
exprimate în legătură cu „vîrs- 
ta primejdioasă", „vîrsta de 
aur" ș.a.m.d., autorul încearcă 
să descifreze o realitate i este 
sau nu este adolescența o pe
rioadă DE CRIZĂ ? Sau avem 
de-a face cu o etapă mai com
plicată din existența omului, 
care poate fi parcursă cît mai 
firesc, cu o singură condiție t 
să știm destul de precis des
pre ce este vorba și cum să 
acționăm, înarmîndu-ne cu o 
calificare suficientă (fie educa
tori, fie părinți).

Există o părere răspînditA 
— arată M. O. — potrivit că
reia tinerețea este o pe- 
rloadl deosebit* a vieții,

I

i
i
i

AGRICULTURA ROMÂNIEI
PE COORDONATELE CIVILI
ZATIEI Șl PROGRESULUI

„Aităzi — sublinia Jovarâșul Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului U.N.C.A.P. — 
putem spune cu îndreptățită mîndrie că AGRICULTURA noastră a parcurs (...) perioada is
torică. de la mica proprietate. (...) la agricul tura mare, socialistă, care s-a dovedit în stare 
să asigure creșterea bunăstării țărănimii, sporirea contribuției ei la dezvoltarea avuției 
naționale, la progresul României pe calea socialismului". De fapt, aprecierea izvorăște 
dintr-o incontestabilă realitate a acestei importante ramuri a economiei naționale i pro
cesul continuu de modernizare și intensificare a producției.

Transformarea științei agricole în practică agricolă — pe terenul fertil, creat de coope
rativizarea agriculturii noastre —, mecanizarea, irigațiile, concentrarea producției de car
ne, lapte, legume în complexe agricole mod ern utilate, în cadrul cărora procesele de pro
ducție nu se deosebesc decît prin natura operațiilor de desfășurare a muncii de oricare 
dintre uzinele jndustriale, toate acestea solicită multilateral tînărul, îi pretind acestuia o 
avansată pregătire profesională, perseverență în asimilarea a noi cunoștințe, cercetarea 
permanentă a literaturii de specialitate. Și, ceea ce este îmbucurător, foarte mulți tineri 
— în concurență cu alte meserii, datorate ma rilor progrese științifice ale secolului nos
tru sau devenite tradiționale — își leagă întreaga viață de activitatea în agricultură, 
contribuind prin munca lor. neobosită, pasiune și devotament la continua dezvoltare și 
prosperitate a satului socialist, la mai buna aprovizionare a populației, a industriei cu 
materii prime, la asigurarea disponibilităților pentru export. Tot ceea ce se realizează azi 
incorporînd din plin eforturile generației tinere, dă garanția unor viitoare rezultate infinit 

superioare în această importantă ramură a economiei naționale, care este agricultura.
Citiți în PAGINILE a ll-a și a lll-a ale ziarului reportajul „AGRICULTURA ROMÂNIEI 

PE COORDONATELE CIVILIZAȚIEI Șl PROGR ESULUI"?

O hotărire a Consi
liului de Miniștri

privind întrecerea
patriotica

ORAȘELE Șl COMU
NELE PATRIEI SĂ

DEVINĂ TOT MAI

FRUMOASE!

I
I

I
I
i
i
I
I
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Pliante și afișe

electorale în

județul Neamț
Ca și în alte județe din ța

ră, Consiliul Frontului Uni
tății Socialiste din județul 
Neamț a editat o serie de pli
ante care jac cunoscute reali
zările obținute în acet județ 
in industrie, agricultură, învă
țămînt, viața artistică, sport, 
turism, precum și perspecti
vele pe care le are in actua
lul cincinal.

.v ■;

Potrivit unei hotărîri a Con
siliului de Miniștri, în municipii, 
orașe și în comune se organizea
ză întrecerea patriotică pentru 
continua înfrumusețare și buna 
gospodărire a localităților. Muni
cipiile șl orașele participă la în
trecerea pe țară, iar comunele, 
inclusiv cele suburbane, la între
cerea pe fiecare județ. Sectoare
le Capitalei și comunele subur
bane acesteia participă la între
cerea organizată de municipiul 
București.

Hotărîrea stabilește principa
lele obiective ale întrecerii pa
triotice. In orașe și municipii: 
ridicarea continuă a nivelului e- 
dilitar-gospodăreso al localităților 
prin realizarea a cît mai multe 
acțiuni și lucrări de înfrumuse
țare, utilizarea cît mai economi
coasă a fondurilor bugetare, fo
losirea rațională și eficientă a 
resurselor locale; realizarea la 
timp și în bune condițiuni a lu
crărilor și acțiunilor privind îm- 

(Continuare în pag. a V-a)
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artei noastre
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Simțămintele omului, atitu
dinea lui față de lumea în
conjurătoare, față de lucruri și 
evenimente pot fi citite în pro
funzimea creațiilor autentice. 
Alături de știință, care surprinde 
adevărul despre esența obiectelor

NEGRU

unică șl distinctă de copilărie 
și de epoca adultă, datorită 
trăsăturilor ei de dezvoltare, 
ca și din punctul de vedere al 
problemelor și conflictelor ce 
o însoțesc. Dar acest punct de 
vedere nu este recunoscut în 
general și mulți autori pun 
accentul pe continuitatea dez-

port direct cu cadrul social- 
cultural, depinzînd în mod 
hotărîtor de acesta. Totuși, nu 
există unanimitate nici în pri
vința unei probleme atît de 
fundamentale ca periodiciza- 
rea adolescenței, nici asupra 
rolurilor jucate de natură și 
de cultură în procesul de dez-

pare că o exagerată atenție da
tă lămuririi, la adolescență, a 
problemelor care țin de natu
rala educație sexuală, duc la 
rezultate nemulțumitoare. Ga 
și o nesocotire totală a lor, ac
centul punîndu-se exclusiv pe 
influența mediului de cultură 
înconjurător. Adevărul vieții

SUGESTII ÎN PREAJMA UNOR CERCETĂRI PRIVIND

ADOLESCENTA
5

voltării. „Este evident că nu 
putem distinge copilăria și 
adolescența ca fiind faze deo
sebite șl separate”, afirmă 
F, H. Tembruck în a sa „Ado
lescența contemporană" (Paris, 
1961). In afară de aceasta, s-a 
insistat — pe bună ăreptate — 
asupra faptului că adolescența, 
ca perioadă distinctă a vieții, 
trebuie judecată numai în ra-

voltare Ia adolescență. Unii 
autori accentuează dezvolta
rea factorilor puberali, atri
buind o mare importanță mo
dificărilor sexuale, alții mini
malizează semnificația aces
tora, atribuind o mare Impor
tanță forțelor mediului de 
cultură înconjurător .

Firește, exclusivismul nu are 
c« căuta aici și de aceea sa

cere să-ți pui, cu sinceritate, 
întrebarea i oare este perioada 
adolescenței doar un fapt bio
logic ? ori doar unul psiholo
gic ? ori doar sociologic ? Pro
babil că acest exclusivist ori 
ar trebui eliminat.

Adolescența reprezintă, fără 
îndoială, un jenomen complex, 
cu aspecte și biologice, și psi
hologice, și sociologice care nu

ar trebui cercetate separat, 
fiindcă asemenea cercetări 
unilaterale sînt primejdioase 
ținînd seama de un singur as
pect și ignorîndu-le pe celelal
te, deformînd realitatea și îm- 
piedicîndu-ne să acționăm a- 
decvat într-o situație dată.

întrebarea fundamentală 
este i există oare o criză a a- 
dolescenței sau nu există nici 
una 7 Aici se cuvine să facem 
o deosebire între criza din 
viața individuală, ea fenomen 
psihologic, și criza adolescen
ței ca un japt sociologic 
Aceste fenomene nu sînt ase
mănătoare, unul și același, deși 
au legături între ele, și, tot
odată, nu există unanimitate 
nici în ceea ce privește Inter
pretarea lor. Unii autori vor
besc despre prefaceri adinei 
care se petrec în mintea ado
lescentului, despre simțăminte 
de împotrivire, despre puterea 
de introspecție, despre singu
rătate, despre confuzie și exal
tare, părînd să creadă, e-

MIHAI STOIAN

și fenomenelor, arta, care mate
rializează în imagini atitudinile 
esențiale, sentimentele și medita
ția oamenilor despre lume, con
tribuie la stăpînirea și transfor
marea realității, determină o în
țelegere și o acțiune nouă. A- 
ceastă idee a lui Marx consti
tuie astăzi temeiul filozofic cel 
mai de seamă al artei noastre, 
angajată în procesul transformă
rii conștiinței sociale, prin pro
movarea a tot ce este nou și a- 
vansat în gîndirea și simțirea 
constructorilor socialismului. 
Toată opera genialiloi făuritori 
ai ideologiei clasei muncitoare, 
dezvoltată de la „Manuscrisele 
economico-filozofice" din 1844 
încoace, este o demonstrație ri
guroasă a faptului că umanis
mul poate fi realizat numai prin 
eliberarea omului din starea de 
înstrăinare față de esența lui — 
creația de valori materiale ori 
spirituale. Orînduirile bazate pe 
exploatare îl înstrăinează pe om 
îndepărtîndu-i produsele muncii; 
valorile create de omul muncitor, 
de inginer, de artist, sînt însușite 
de o minoritate, care se bucură 
de toate avantajele, pentru că 
este posesoare de capital. Mun
ca devine travaliu obositor, lip
sit de bucurii, lipsit de sens 
înalt, omul se îndepărtează de 
aoest proces care ar trebui să fie 
de fapt manifestarea sa esențială, 
prin care se realizează In socie-

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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INIȚIATIVA ARE CUVÎNTUL
9

VEȘTI DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

O ORIGINALA 
„ȘTAFETA 

FOLCLORICA”
Pornită pe 5 trasee 

ale plaiurilor mure
șene pentru a aduna 
valorile artei și obice
iurilor populare de pe 
văile Mureșului, Gur- 
ghiului. Timavelor. 
Nirajulul și Luduș- 
Sărmaș „ștafeta folclo
rică" inițiată de comi
tetul județean U.T.C. 
a fost privită de tineri 
cu mult interes. In pa
ginile albumelor — 
care vor poposi la că
minele culturale din 
centrele de comună, 
pentru a cuprinde fle
care sat In parte — 
vor fi incluse produc
ții folclorice în limba 
română și în limbile 
naționalităților conlo
cuitoare de pe teri
toriul județului Mu
reș. Benzile de magne
tofon anexate albume
lor vor înregistra cîn- 
tece, bn’ade și legende, 
iar cercurile foto vor 
ilustra colecția cu ele
mente de ordin etno
grafic. Toate acestea, 
alături de obiectele de 
artă populară colec

ționate de miile de 
tineri antrenați în 
transmiterea ștafetei, 
vor servi la amenaja
rea expozițiilor locale.

Comitetul județean 
al U.T.C. Mureș acor
dă premii și diplome, 
instituind, cu această 
ocazie, concursul „Pen
tru cea mai autentică 
și mai frumoasă expo
ziție comunală”.c. pogaceanu

ȘANTIER TINERESC 
LA ȘATRA PINTII
Satul Brebeni este 

o frumoasă așezare 
maramureșeană, situa
tă în apropierea locu
lui numit Șatra Pintii. 
legat de numele hai
ducului Pintea Vitea
zul. Acum, în plină 
iarnă, datorită unor 
acțiuni de amenajare 
care cuprind întreg ti
neretul. cum și pe cei
lalți locuitori, satul s-a 
transformat într-un 
adevărat șantier. O- 
biectivul principal este 
alimentarea cu apă po
tabilă a satului. Sursa 
de apă cristalină, care 
provine din trei iz
voare. situate pe dea
lul Pietriș, va fi cap

tată într-un bazin de 
mare capacitate Si di
rijată In sat pe o con
ductă lungă de trei 
kilometri.

Ieri am întâlnit aici 
zeci de tineri din Bre
beni, mobilizați de co
mitetul U.T.C., care 
execută, organizați în 
echipe, săpăturile ne
cesare rețelei de ali
mentare cu apă a sa
tului. Conform angaja
mentelor. întreaga lu
crare va fi terminată 
în primăvară.

V. MOINEAGU

IN SALA i
OPT SUTE DE FETE

în ansamblul acțiuni
lor organizate în ul
tima vreme de Comi
tetul U.T.C. al secto
rului 3 din Capitală, 
recenta întâlnire de la 
„Universal-club" s-a 
evidențiat prlntr-o 
pronunțată notă de 
originalitate. Mai întîi, 
datorită faptului că in
vitatul serii, de fapt 
Invitata, s-a aflat fată

în față cu un audito
riu alcătuit în totalita
te din fete.

800 de tinere de la 
Filatura Românească 
de Bumbac, de la fa
bricile de lînă pieptă
nată, „Progresul", de 
mase plastice, de la 
„Metalo-Globus". „Po- 
stăvăria Română", în
treprinderea de pani
ficație „Titan". „Măta
sea populară", s-au în
tâlnit cu tovarășa Su- 
zana Gidea, președinta 
Consiliului Național al 
Femeilor. Convorbirea 
a acceptat — cel puțin 
tematic — și prezența 
bărbaților : subiectul 
convorbirii l-a consti
tuit egalitatea între 
bărbați și femei In 
țara noastră, ca pre
vedere a constituției 
traduse — în mod real 
— în viață.

Organizatorii au ofe
rit participantelor un 
program artistic dat de 
formațiile „Universal- 
clubulul". din cuprin
sul cărora n-au făcut 
parte, de data aceasta, 
declt băieți.

M. TACCIU

rasmyniNTiFJCjl

UN NOU MODEL — 
FORMAT DINTR-UN SISTEM 
DE PESTE 2 000 DE RELAȚII 

ALGEBRICE —
PENTRU OPTIMIZAREA 

ACUMULĂRILOR 
IN INDUSTRIA CIMENTULUI

Un grup do apeoiallștl din 
cadrul Centrului de calcul 
economic și cibernetică eco
nomică din București șl-au 
propus să elaboreze un mo
del pentru optimizarea acu
mulărilor în industria ci
mentului. In elaborarea a- 
cestui model s-a tinut seama 
de faptul că, la o serie de 
fabrici, prețul de cost al di
feritelor sortimente de ci
ment variază în funcție de 
condițiile locale. De aseme
nea, s-a ținut seama de dis
tanța dintre fabrici și prin
cipalii consumatori.

Modelul elaborat e format 
dintr-un sistem de peste 
2 000 de relații algebrice.

Eezolvînd acest sistem, s-a 
obținut un plan optim, care, 
față de planul elaborat an
terior priD metode empirice, 
conduce Ia economii de 
circa 17 Ia sută, reprezentând 
circa 200 milioane lei anual.

Specialiștii centrului au u- 
tilizat, în munca lor, cele 
mai recente metode ale ma
tematicii și, de asemenea, 
un utilaj electronic variat și 
modern.

Recent, Școala de muzică din orașul Vâxjfl, din Suedia, a 
Invitat o formație de la Liceul de muzică nr. 2 din Capitală, 
pentru a concerta în fața tineretului din diferite orașe suedeze. 
La sfîrșitul lunii martie, ca urmare a acestei invitații, o forma
ție de cameră și soliști — cu repertoriu din muzica clasică 
universală șl românească, precum șl piese folclorice — va pleca 
în Suedia, însoțiți de patru cadre didactice. (în fotografie : o 
parte a formației de muzică de cameră care va pleca în 
Suedia).

Editura tineretului t EDGAR PAPU : „Evoluția șl formele 
genului liric" (lei 8) ; FRANKO COPIC : „Drago uriașul" (lei 
5,25). Editura pentru literatură : V. BLASCO-IBANEZ ; „Casa 
blestemată" (lei 4). Editura pentru literatură universală : MAR- 
GUERITTE DURAS : „Stăvilar la Pacific" (lei 6,75). Editura 
științifică : G. BOLOCAN și T. VORONTOVA : „Dicționar fra
zeologic rus-român" (lei 19,50). Editura muzicală : LIVIU CO
MES : „Patru sonatine pentru copil — plano solo" (lei 10) : FLO- 
RICA FLONDOR-RACOVIȚA : „Preludiu nr. 1 (în Do mi
nor)" ; „Studiu nr. 2 (piano solo)" (lei 5,50) ; REMUS GEOR
GESCU : „Concert pentru orchestră de coarde — partitura* 
(lei 12,50).

PENTRU TIMPUL DV.

Aproape
5 minute cu

DARIE
NOVĂCEANU

— Dacă nu mă înșel, biblio
grafia poetului Darie Novă- 
ceanu însumează 9 titluri, a- 
dică două volume de versuri, 
șase de traduceri și unul de 
proză : recent apăruta carte de 
reportaje „Noaptea, pe drumu
rile Italiei"..,.

— Ai uitat un titlu, o tra
ducere în spaniolă : ANTO
LOGIA DE LA LITERATU
RA RUMANA CONTEMPO
RANA, apărută anul trecut în 
Cuba și care cuprinde 46 
autori : 14 prozatori și 32 po
eți. Volumul are un cuvînt 
introductiv pe care l-am inti
tulat „Balcon pentru a privi 
spre literatura română", și 
pentru că bănuiesc întrebarea 
pe care vrei s-o pui, atunci 
notează : pregătirea unui vo
lum de versuri care să apară 
în 1975...

— ?!
— Dar pentru că socot că 

vor dispare modele actuale, 
chit că vor apare altele, nu va 
fi vorba dedt de o carte de 
poezie, pur și simpla de poe
zie...

— Nici o altă „prezență” 
pînă-n susamlntitul an ?

— Ba da, trei volume de 
traduceri i o ANTOLOGIE A 
POEZIEI BRAZILIENE, ceea 
ce va însemna aproape 
5 000 de versuri, 57 de autori 
sau, pe scurt, poezia brazilia
nă de la înoeputuri și pînă azi, 
Am gata, tradus și contractat 
cu a doua editură a Spaniei, 
SEIX BARRAL din Barcelo
na, un volum de poezie româ
nă contemporană, dar voi cere 
rezilierea contractului.

— Motivul poate fi făcut 
public ?

— Desigur : nu-i pot publi
ca pe toți poeții noștri con
temporani, așa că renunț 
chiar dacă o fac cu destulă 
părere de rău...

— îmi place un poet latino- 
american, Cezar Vallejo. Ne 
putem întâlni în această pre
ferință ? Și dacă da, pot spe
ra într-o traducere viitoare ?...

— Da, da...
Și Darie Novăceanu începe 

să recite din sonete și „Es- 
paria aparata de mi este câ- 
jir.

TUDOR STANESCU

Intr-un an cit 

in șesenal
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RIO BRAVO rulează la Patria 

orele : 9,30; 13; 16,30; 20, Bucu
rești orele : 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8.30; 11,15; 14,30; 
17.30; 20,30.

BUNA ZIUA. CONTESA ru
lează la Republica orele : 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Festival orele : 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, Feroviar orele :
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior orele : 0,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45.

PIANELE MECANICE rulea
ză la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30: 16; 18.30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează Ia Victoria orele : 
9 ; 11,15 ; i3,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45 ; 
Grivița orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20.30.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 10; 
12,30; 15;CUȚITUL IN APA o- 
rele : 17,30; 19,15; 21, Melodia
tu-ele: 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21.

WINNETOU (seria a III-») 
rulează la Lumina orele : 9— 
16,15 (în continuare) ; 18,45; 20,45.

BECKET rulează la Doina o- 
rele 11 ; 14; 17; 20, Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele : 15.30: 18; 20.30

MARIANA, AGENTUL 055 
rulează la înfrățirea orele : 
15,15: 17,45; 20.

ClND TU NU EȘTI rulează la 
Buzesti orele : 18; 20,30.

ASTA SEARA Mă DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8,30— 
20.45 1n continuare.

FELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele ; 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20.30; Aurora orele : 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
Bucegi orele : 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,45; 20.30.

MIRCEȘTII ÎN PASTEL, NI- 
COLAE LABIȘ, GEORGE CO«5- 
BUC, PAȘI SPRE BRANCUȘI, 
UN MĂREȚ PROGRAM DE 
PROPĂȘIRE ECONOMICA. 
LEUL AFRICAN rulează la 
Timpuri Noi orele 9—21 în con
tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,30—19.

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15,30—19, Pacea orele : 
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Lira orele : 
15,30; 18; 20,30, Progresul orele : 
18; 20,30, ACUZATUL la orele
15.30.

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
15; 17,45; 20, Miorița orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

CADEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Ferentari orele : 
13 30 19

PROFESIONIȘTII rulează la 
Glulești orele 15,30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.

TARZAN, OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN rulează la 
Cotroceni orele : 18; BALUL DE 
S1MBATA SEARA orele : 15,30.

SINT ȘI EU NUMAI O FE
MEIE rulează la Crîngașl orele : 
15,30: 18; 20,15.

HOMBRE rulează la Viitorul 
orele : 18; 20,30 ; NIKOLAI
BAUMAN la orele 15.30.

MARELE ȘARPE rulează la 
Gloria orele : 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, Flamura orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

MICA ROMANȚA DE VARA 
rulează la Moșilor orele : 15,30; 
CAPCANA orele : 18; 20,30.

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎN- 
ZURĂTOARE rulează la Popu
lar orele : 18; 20,30. EU TE-AM 
IUBIT orele : 15,30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează la Mun
ca orele : 15,30—19.

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Cosmos orele : 15,30; 
18; 20.15.

ACEST PAMINT E AL MEU 
rulează la Tomis orele : 9; 11,15; 
13,30- 15.45; 18,15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII orele : 18; 20,30.

HEROINA rulează la Vitan 0- 
rele : 15.30. O l.UME NEBUNA, 
NEBUNA. NEBUNA orele : 18.

ȚIGANILOR* ora 19,30 ; Teatrul 
Național (sala Comedia) : „RO- 
MEO ȘI JULIETA" ora 19,30 ; 
(sala Studio) : „PĂRINȚII TE
RIBILI", ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Stnrdza-Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : „NEPOTUL 
LUI RAMEAU" (spectacol a- 
mînat din 6 februarie) ora 20 ; 
(sala Studio) : „SFÎNTUL MITI
CA BLAJINU", ora 20 ; Teatrul 
Mic : „TANGO" ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara* (Bd. Magheru) : 
„VIJELIE ÎN CRENGILE DE 
SASSAFRAS" ora 19,30 ; (sala 
Studio) : „SCAUNELE", ora 20 ; 
Teatrul Glulești : „VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNĂ", ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : „TOA
TE PINZELE SUS", ora 15,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei 50) : „AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM", ora 17 ; (Aca
demiei 28—30) : „A FUGIT UN 
TREN", ora 17 ; Teatrul Satlrlo 
Muzical „C. Tănase" (Calea Vic
toriei 174) : „VARIETĂȚI PE 
PORTATIV", ora 19,30 ; Teatrul 
de estradă „Ion Vasllescu" : 
„DE LA BACH LA TOM JO
NES" ora 20.

LDBIB. i
Avanpremieră • 20,45 — Tele- I 
cinemateca. „H-8" — producție a I 
studiourilor din R.S.F. Iugo
slavia • 22,30 — Caleidoscop I
coregrafic • 23,00 — Telejurna- | 
lui de noapte.

CASELE 1

DE CULTURĂ I
ALE STUDENȚILOR I

Miercuri, 19 februarie
Opera Română : „MADAME 

BUTTERFLY", ora 19.30 ; Tea
trul de Operetă : „VOIEVODUL

MIERCURI 19 FEBRUARIE
• 11,00 — Limba franceză

— lecția a 47-a (reluare) o 11,30
— Limba engleză — lecția a 
47-a (reluare) • 12,00 — TV. 
pentru specialiștii din industrie. 
Chimie. Reacții catalitice și noi 
catalizatori pentru industria chi
mică (reluare) • 12,30 — Închi
derea emisiunii de dimineață • 
17,30 — Telex TV. • 17,35 — 
TV. pentru specialiști. Medici
nă. Fenilcetonură • 18,05 — 
Limba germană — lecția a 
43-a • 18,30 — Emisiune pen
tru tineret. „Brățara de aur". 
Finala pe țară a Olimpiadei ti
nerilor strungari • 19,00 — Te
lejurnalul de seară • 19,30 — 
Transfocator • 19,45 — Mono
grafii contemporane. Tîrgul cel 
dulce • 20,05 — Săptămîna mu
zicală văzută de Nina Turcu • 
20,20 — Căsuța poștală 111. Dia
log cu telespectatorii • 20,30 —

SELECȚIUNI DIN PROGRAM |

IAȘI
• Spectacolul de teatru eu I

piesa „Madame San-Gâne" — • 
interpretează un colectiv al Tea
trului de stat din Brașov 1 
(miercuri, ora 20). I

• Simpozionul „Adlnclrea de
mocratismului orîndulrll noaa- - 
tre sociale și de stat" — parti- I 
cipă lector unlv. Vasile Șerb și I 
Constantin Zotta (Joi, or» 20).

• Filmul artistic românesc ■ 
„Răzbunarea haiducilor" (joi, | 
ora 21).

• „Clubul artelor* — seară ■ 
de poezie cu grupul studențesc I 
„Alfa" (joi. or» 20).

BUCUREȘTI I

• Film pe 16 mm : „Notre
dame de Paris” (Sala mică I 
miercuri, ora 19) ; Baletul „SLm- | 
fonia vest-amerlcană”, cu New- 
York City Ballet (Sala Mică, ■ 
joi, ora 10). •'

• Actualități internaționale — 
prezintă redactori de la Ager- ■ 
preș (Sala Mare, miercuri, ora I 
20,30).

• Muzică ușoară cu formația I 
„Mondial" ((Sala Mare, miercuri. | 
ora 21,30).

• Portret cinematografic „Pe- ■
ter O'Toole" ; filmul „Cum să j 
furi un milion" — prezintă • 
F.ugen Comarnescu (Sala Mare, 
joi, ora 20,30). I

• „Cîntec popular" — prelu- I
crări folclorice : Iluzionism cu 
Pack : Seară „dixiland", cu for- I 
matia muzicală condusă de Rolf | 
Albrlch (Student-Club, miercuri, 
ora, 20). |

• Cîntă formația „Coral* ; | 
„Alternanțe" — spectaool mu- 
zlcal-coregraflc, cu concursul I 
balerinelor Slmona Ștefănescu ' 
și Adina Cezar (Student-Club, . 
joi, ora 20).

I
 Lărgire* bazei tehnlco-materiale s-a *- 

flat, în anii actualului cincinal, în centrul 
politicii agrare a partidului nostru. Vo
lumul mijloacelor materiale și bănești a- 
locate de stat pentru agricultură a cres
cut substanțial în fiecare an. O convor
bire cu un constructor agricol — termen 
de acum propriu, ce are o acoperire 
reală — este pe deplin edificatoare. 
Ne-a răspuns cu amabilitate tovarășul 
Teodor Ghercu, director general In De
partamentul I.A.S.

— în 1968 — na relatează Interlocu
torul nostru — s-au realizat numai 
In întreprinderile agricole de stat, cons
trucții, ca volum, echivalînd cu lumătate 
din ceea ce s-a raportat în șesenal. Pre
cizez ca volum, pentru că din punct de 
vedere al tehnicității, al echipării, pro
gramul realizat anul trecut este și mai 
mare. Dacă adăugăm faptul că în 1969 
urmează să realizăm un volum de con
strucții cu 30 la sută mai mare decît anul 
trecut, ne putem forma o primă Imagine 
asupra vastului șantier din agricultura 
de stat, putem desprinde cu ușurință rlt- 

Imul alert al dezvoltării bazei tehnlco- 
materiale.

— Ați putea să ne prezentați, chiar șl 
sumar, o schiță a principalelor obiective 7

— Pentru ca fiecărei investiții să-l co
respundă, pe lingă o producție suplimen
tară șl o creștere a rentabilității, asigura
rea folosirii complete a fiecărui mljloo de 
producție, se acordă o mare atenție co
relării oît mal judicioase a noilor obiec
tive ou acțiunile de ooncentrare a pro
ducției în unități specializata, de organi
zare superioară, științifică, a producției 
șl a muncii. De aceea, înainte de toate, 
se cuvin consemnate cele 186 hectare de 
seră pe care le construim. Dacă s-ar 

| realiza un grafic al construcțiilor de seră 
din I.A.S., pe ultimii trei ani, atunci el ar 
trebui să arate cam așa : 1966, la sfîrșitul 
anului, 60 hectare ; 1967 s-au realizat încă 
70 hectare iar în 1968 s-au construit 101. 
Construind, în 1969, încă 180 hectare, rea
lizăm o dublare a ritmului anului ante
rior.

— Șl în alt* sectoar* de producție T
— Am pus în funcțiune, în anul 1968, 

fabrici de nutrețuri concentrate în ca
pacitate ce însumează aproape jumătate 
milion de tone ; au fost date în exploa
tare 400 000 de locuri pentru creșterea 
porcilor la Urlcani, Mogoșoaia. Ortișoara 
și Apahida ; 12 000 locuri pentru crește
rea și îngrășarea taurinelor pentru carne 
— la Giurgiu, Rădăuți. Ciulnița. Au in
trat în producție crame moderne la 
Murfatlar și Cotnari care ridică capaci
tatea cramelor de aici la cîte 1 000 va
goane ; spunînd toate acestea, v-am e- 
numerat doar cîteva obiective.

— Care sînt principalele obiective ce 
vor intra în producție în cursul anului 
1969 ?

— în afara celor 180 hectare de seră, 
urmează să realizăm și să punem în func
țiune capacități pentru 200 000 tone furaje 
în fabrici de nutrețuri concentrate, 3 
stații echipate pentru prepararea furaje
lor combinate a cîte 70 000 tone fiecare, 
patru noi complexe de porci — la 
Giurgiu, Birda, Baldovlnești șl Verești — 
două instalații de descuscutarea lucemel 
la Baldovlnești și Bădila, iar la Mihăilești 
și Devesel, complexe de cîte 2 200—3 000 
de vaci; la „30 Decembrie" și Iernut, 
complexe cu o capacitate de 9 600 capete 
pentru îngrășat taurine. Cu excepția unui 
singur complex de păsări, din cele 20 
existente, în toate celelalte realizăm anul 
acesta închiderea circuitului și extinde
rea lor la maximum. Codlea Î$1 va ex
tinde sera floricolă cu Încă 11 hectare, 
ceea ce va mări da 10 ori producția de 
flori. Tot în cursul acestui an se „atacă" 
cel mai mare complex de sera din țară — 
145 hectare — la Ișalnlța-Craiova. Aria 
noastră de activitate, a constructorilor 
din I.A.S., nu este totuși decît un aspect 
din vastul program de lărgire a bazei 
tehnlco-materiala a agriculturii, de in
dustrializare și modernizare a echipării el 
tehnologice.

Comitetul Central al Partidului, 
eonduoerea de stat, aoordînd aten
ție deosebită agriculturii — ținlnd 
seama de rolul Important al acestei 
ramuri în condițiile concrete ale 
țării noastre, pentru formarea ve
nitului național, pentru satisface
rea nevoilor eoonomiel, ale în
tregului popor — a stabilit un în
treg program de măsuri pentru 
modernizarea «1 dezvoltarea el 
multilaterală, Intensivă. Numai in 
primii 3 ani al actualului cincinal, 
pentru lărgirea bazei tehnico-ma- 
terlale, statul a Investit în agricul
tură aproape 20 de miliarde lei la 
oare se adaugă încă alte peste 9 
miliarde lei investiții din fondurile 
proprii ale cooperativei agricole.

Dacă I.A.S.. ca să ne oprim doar la un 
singur aspect — are acum în producție 
231 hectare de «eră, la sfîrșitul anului 
trecut suprafața totală de sere a țării 
era cu mult mai mare. La Popești-Leor- 
deni, prin acțiune lntercooperatjstă. s-au 
realizat și primele suprafețe ale unui 
complex de sere al C.A.P. ; unități ca 
Scornicești, Sîntana au instalații proprii. 
La Medgidia se află în faza de punere 
în producție o fabrică de furaje combi
nate a cooperativelor agricole din județul 
Constanta, iar în alte județe, nouă mori 
de mare capacitate pentru preamestecurl 
și mari ateliere de reparații auto. Dar 
pentru a înțelege mai exact ce perspec
tive deschid agriculturii aceste noi obiec
tive să facem o sumară trecere în revistă 

j a parametrilor unora dintre ele.

tr-o șerpulre știută ; «scavatoar* săptnd, 
buldozer* nlvelînd, tractoare remorcind 
platforme cu păienjenișuri de țovl.

— Toate acestea — îmi spune însoțito
rul — inginer Mircea Beldu, șeful fermei 
numărul patru — vor fl aere In produc
ție chiar anul acesta, în ciclul doi. Vor fl 
aici 125 hectare de seră.

— Acum ce suprafață se află In pro
ducție ? întreb intrînd In prima seră d* 
6 hectare a fermei numărul patru.

— Șaptezeci de hectare Au dat prima 
producție anul trecut, în ciclul doi.

Serele de la Popeștl-Leordeni sînt ex
presia ultimului cuvînt al tehnicii mon
diale. Cele mal gingașe operații se reali
zează aici cu sisteme automatizate. Nici 
fermierul și nici ajutoarele sale nu în
chid sau deschid ferestrele pentru aeri
sire și reglarea temperaturii, nn urmă
resc termometrele, termostatale, nu lan 
probe pentru determinarea umidității 
■olulul.Am văzut la început un lucru 
care m-a surprins. Deși împrejur, pa suta 
de metri pătrațl nu eram decît eu șl 
fermierul, aflațl între rîndurile do cas
traveți, a Început deodată să plouă. Pri- 
vlndu-șl repede ceasul, fermierul s-a scu
zat :

— Am uitat că pe parcela aceasta, s 
paisprezecea, am programat să plouă opt 
minute, la ora șaisprezece.

Mai încolo, deasupra noastră, s-au des
chis cîteva ferestre, iar în altă parte s-au 
închis

— Sînt operații automatizate — nl »• 
explică. Pe baza analizelor, consultând în 
multe cazuri șl biologul întreprinderii, 
pentru fiecare zi, în funcție de particu
laritățile sale — soare, nor, vlnt, pro
gramăm temperatura și umiditatea at
mosferei interioare, temperatura și umidi
tatea din sol. dozele pentru îngrășările 
suplimentare care se dau odată cu iri
gările, fixăm durata în timp. Introducem 
programarea în pupitrul de comandă. Iar 
aparatele comandă executarea tuturor a- 
cestor operații.

Am întâlnit aici, pus la lucru, noul tip 
de tractor românesc de mic gabarit. Cu 
setul de mașini cu care este echipat, 
executase aratzul, grăpatul și îngrășarea 
de bază a solului.

Șl totuși în această uzină gigant da 
produs legume unde automatizarea a 
preluat cea mai mare parte a muncilor 
șl răspunderilor, omul — cu competența, 
experiența șl pasiunea sa — rămîne fac
torul determinant. Am văzut un lucru 
semnificativ. In timpul discuției a intrat 
ca o vijelie o fată.

— în lipsa ta — •-* adresat fermieru
lui — am fost anunțată că un castravete 
e bolnav sau suspect.

Fermierul, împreună cu noua venită, 
biologul Nadla Bordeianu, cu inginera 
stagiară Florlca Grosolu șl muncitoarea 
din sectorul respectiv au examinat în
delung și atent o plantă cu frunzele pleoș
tite. opărite parcă. „Alarmă" exagerată 7 
Nu, Fiecare metru pătrat de seră trebuie 
să producă cel puțin 24 kg de castraveți, 
într-un ciclu, iar în doi metri de seră 
vegetează doar trei plante ; iată de ce 
tânăra biolog, fermierul, toți muncitorii 
se îngrijesc în mod expres de flecare din 
cele peste 2 100 000 plante.

Dar industrializarea nu a cuprins numai 
producerea legumelor.

Ce transformă

o îndeletnicire 

oarecare într-o 

profesie de 

înaltă calificare?

C*-l drept, dicționarul explica politi
cos noțiunea : porcar — cel care păzește 
porcii. Lumea satului îi cunoștea însă 
bine conținutul... Ce face însă, astăzi, 
ca sensul și — mai ales — realitatea

Zile ecuatoriale

sub streașină

iernii
în vînzoleala viscolului ce ne reducea 

vizibilitatea la numai clțlva zeci de me
tri, de nu ml «-ar fi spus că sînt pe te
renul complexului do sere Popești-Loor- 
deni, aș fi avut toate motivele să cred că 
mă aflu pe șantierul unul gigant al in

ii dustrlel noastre siderurgice sau petro- 
I chimice. Conducte mari, să mergi cu 
1 automobilul pe ele, traversau etmpul în

Vn fragment din cele aproape 600 000 hec
tare cîte au fost pînă acum amenajate 

pentru irigații

•castel meserii să se situeze la polul opus 
celor cunoscute în decenii și secole de 
agricultură 7 Pentru a înțelege răspun
sul, trebuie să-i vezi neapărat pe acești 
oameni la muncă. Și dacă al să-ți alegi, 
de exemplu. Căzăneștiul, în marginea 
satului ai să rămîl mai întîi descumpănit 
neștiind ce produc... uzinele acelea ce se 
înalță în Cîmpia Bărăganului, în halele 
uriașe, strălucind în culori pastelate.

Mai întîi o să-ți iasă înainte, întt-un 
halat alb, ca un felcer, nea Brătiță, por
tarul care, poftindu-te în biroul său de la 
parterul unei clădiri impozante si aflînd 
cine ești, va începe să se „zbată" căutîn- 
du-1 pe tovarășul doctor Aurelian, tehno
logul șef al întreprinderii și șef al Com
plexului Industrial de creștere a porcilor 
Căzănești. E om Iute de fire. I-a sosit o 
mașină să încarce marfă șl „are probleme" 
cu trecerea prin filtru a șoferului. Nu-1 
găsește cizme pe măsură. Trecerea prin 
filtru, de fapt, nu este un fel de a spune, 
ci o chestiune concretă. Parterul șl etajul 
clădirii în care am intrat sînt destinata 
în exclusivitate vestiarelor cu săli de duș 
și săli cu dulapuri individuale de dezbră- 
care-îmbrăcare. Lucrătorii complexului M 
toți cei care trebuie să intre în incintă 
sînt obligați strict să lase aici hainele 
proprii și să îmbrace pe cele de protec
ție, dezinfectate.

La orele prinzulul — alei sa lucrează 
efectiv după program ca în uzină, de la 
6 la 12 și de la 14 la 18 — este foarte po
sibil să întâlnești în biroul tehnologului 
șef pe uteclștli Valeria Tache și Ștefan 
Toma, tehnicieni veterinari la ferma 3, 
sau pe cel trei frați Oancee, sau pe în
grijitorul Iordan Voinea, pe brigadierul 
Alexandru Țlgănilă, pe farmacistul Ște
fan Toma, sau pe toți la un loc, cum ml 
«-a întâmplat mie. Pentru că deopotrivă 
tehnologul șef sl ei sînt preocupați acum 
să găsească noi posibilități pentru creș
terea densității populărll pe metrul pă
trat. Obiectivul lor este ca în aceleași 
spații de producție să realizeze o creș
tere de la 67 000 capete efectiv zilnic, la 
94 000 capete. Amenajările pe care le-au 
preconizat și la a căror execuție s-a șl 
trecut au avantajul de a crește capacita
tea anuală de livrare a complexului de 
la 100 000 capete, la 150 000. Sporul de 

5 000 tone carne, din primul an și scurta
rea cu 30 de zile a ciclului de creștere și 
îngrășare, vor conduce la un venit su
plimentar de 45 000 000 lei.

— Avînd în vedere modificările ce sa 
realizează, organizația U.T.C. — te In
formează secretarul el, inginerul Marin 
Păun — depune acum eforturi pentru o 
strictă specializare a lucrătorilor pe o- 
peratil ; organizarea în formații de lucru 
speciale să conducă Ia o creștere a pro
ductivității muncii. Din inițiativa organi
zației U.T.C. tinerii lucrători, sub îndru
marea fermierilor, deprind executarea 
corectă a lucrărilor, studiind, în același 
timp, procedee mai productive de organi
zare și efectuare a hrănirilor, a curățirii 
grajdurilor etc.

Aflînd toate acestea și încă multe alte 
preocupări ale tinerilor, ale specialiștilor 
de aici, ai într-un fel și explicația rezul
tatelor de la un an la altul mai mari. 
Beneficii în 1966 — 7 000 000 lei. în 1967 — 
14 600 000 lei, iar anul trecut, livrînd 
17 541 tone de carne, au realizat un 
beneficiu ce se ridică la 28 441 000 lei.

„Paznic de porci"... Explicația <le dic
ționar nu-și mai are aici corespondent 
în realitate. între cei 2Ș0 de oameni al 
complexului, 180 lucrează aici după o 
școlarizare de două luni Ia Crevedia, 
5 sînt medici veterinari, alții mecanici, 
electricieni. 3 contabili șl 15 tehnicieni. 
Calificarea — acest deziderat al produc
ției moderne — și-a pus din plin pecetea 
șl aici.

...Căzănești, numai un exemplu 
din multe altele. Dacă am fi po
posit Ia Modeln, Beregsău, Caracal, 
Călărași, Simple, Aradul Nou, Preș* 
mer, Brăila, Burdujenl, Leorda, 
Oradea. Bălcol, Topraisar am fl In
serat date asemănătoare. Toate—< 
și încă multe altele — sînt unități 
moderne ale agriculturii noastri 
socialiste, care asigură o mare e- 
flciență a investițiilor, a eforturi
lor umane. Industrializarea pro' 
ductiel animaliere a avut în ve-
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Dompiexul de creș tare a porcilor da la Brăila — unul din zecile da unități de acest gen ale agriculturii noastre moderna

civilizației și progresului
dere, e dată en creșterea efective
lor, realizarea unui mai mare vo
lum de producție marfă șl o creș
tere corespunzătoare a benefloiilor.

Din acest punct de vedere este conclu
dent faptul că în 1968, cînd circa 90 la 
sută din producția de ouă a I.A.S. se 
obține în combinate industriale — unități 
cu un grad ridicat de eficiență economică 
și rentabilizare a producției — s-a reali
zat o producție de ouă de 52 de ori mal 
mare decît în 1950 șl de 33 ori mai mare 
decît în 1965, Tot în combinate indus
triale se realizează 50 la sută din produc
ția -de carne de taurină și circa 40 din 
cea de porc, livrată anual de I.A.S.

Valențele fermei

Discutăm cu inginera Speranța Blebea, 
șefa fermei sere de la I.A.S. „30 Decem
brie".

— Care credeți că sînt trăsăturile ce 
definesc pe tineri, pe uteciștii cu care 
lucrați 7

— Am să relatez o întîmplare semni
ficativă — a început, tovarășa Blebea. 
Era prima zi a anului și, evident, oamenii 
erau în sărbătoare. Din ajun ningea fără 
întrerupere. Stratul de zăpadă ce îmbrăca 
totul se îngroșa îngrijorător, de la un 
ceas la altul. Cind cei mai mulți ieșeau în 
stradă. în parc, la o „bătaie" cu zăpadă 
sau pur și simplu la o plimbare, șase 
uteciști porneau in cîmp, dincolo de barie
rele Bucureștiului: Florica Neagu, secreta
ra organizației U.T.C., Veronica Pop, Ma
ria Ene, Paula Paraschiv. multicar-istul 
Ștefan Zamfir și inginerul mecanic Mihai

Huneade. Fetele nici nu mai trecuseră pe 
acasă, o porniseră direct. îmbrăcate așa 
cum fuseseră noaptea la revelion. O 
grijă comună îi aducea pe toti : ce se 
întîmplă cu plantele noastre 7 Am muncit 
pînă seara tîrziu. Zăpada căzută pe sticla 
acoperișului se topea, între pereții sere
lor, troianul ce se forma amenința însă 
plantele din vecinătate. Am organizat un 

serviciu de noapte, iar a doua zi, în 2 
ianuarie, neanuntați, au fost prezenți 
toți lucrătorii fermei.

Intre timp intrasem în seră si. trecînd 
printre rîndurile înalte de castraveți și 
roșii, am continuat conversația cu fermi
era.

— Ce efect a avut asupra sectorului 
dumneavoastră de activitate Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1967 
cu privire la organizarea fermelor 7

— Foarte mare. O afirm la capătul a 
doi ani de activitate în noul sistem ; am 
fost printre cei dinții care am experimen
tat organizarea producției în fermă pe 
baza noilor principii stabilite de partid. 
Investiți cu răspunderi sporite și mai 
multă libertate de acțiune, oamenii fer
mei. de la inginer la muncitor, sînt acum 
interesați direct de fructificarea la un 
nivel superior a bazei materiale pe care o 
au la îndemînă, de exploatarea intensivă 
a fiecărui metru de seră. La aceeași ca
pacitate. 9 hectare de seră, în vechea 
organizare lucrau aici 5 ingineri și 4 
tehnicieni. Acum, în fermă lucrează un 
inginer, un economist. 2 tehnicieni, iar pe 
fiecare hectar de seră cite 7 muncitori. 
Producțiile, rezultatele economice ale fer
mei, în ultimii doi ani, sînt net superi
oare anilor anteriori. De exemplu, pla
nificată să producă în anul trecut o pro
ducție în valoare de 2 400 000 lei, ferma 
noastră a realizat 3 700 000 lei.

— Și anul acesta ce parametrii va tre
bui să realizeze ferma 7

— 1 570 tone marfă și un beneficiu net 
de 2 857 000 lei. Acesta este programul de 
activitate al meu, ca șefă de fermă, al 
organizației noastre de partid și — cum 
au hotărît și tinerii — al organizației 
U.T.C.

Iată, am sublinia noi, unul dintre se
cretele rezultatelor superioare în crește
rea producției și rentabilității obținute 

anul trecut de întreprinderile șl fermele 
agricole de stat, care au realizat un 
beneficiu de aproximativ un miliard cinci 
sute milioane lei. Cu toate condițiile 
grele de secetă ale acestui an, producția 
agricolă globală medie a perioadei 1966— 
1968 a fost mai mare cu aproape 24 la sută 
decît media producției obținută în cei 5 
ani anteriori.

Miraculoasa
v • //

„apa vie 

a ogoarelor

Județul Constanta, caz unic în țară, nu 
este traversat pe tot cuprinsul său, intre 
cele două hotare de apă — Dunărea și 
Marea — de nici un rîu sau măcar de un 
pîrîlaș. Și iată că, acum țăranii dobrogeni 
primesc întîiul dar. dintr-o zestre pentru 
care statul a cheltuit și cheltuie multe 
milioane. In imediata vecinătate a orașu
lui, în care pînă după război sacagiii vin
deau apa cu găleata si paharul, la Medgi- 
dia-Nord, a intrat in funcțiune primul 
sistem de irigații din marele complex 

Carasu aflat în construcție. Dintr-un ca
nal magistral, se irigă prin sute de kilo
metri de conducte îngropate și jgheaburi 
aeriene, 24 000 de hectare, pămînturile a 
șapte sate : Cuza Vodă, Castelu, M. Ko- 
gălniceanu, Sibioara. Lumina. Satu Nou șl 
Năvodari. Fîntîna aceasta de viață, din 
noua zestre a Dobrogei, va lucra 24 de 
ore din 24. Zece zile vor fi deajuns pen
tru ca întreaga suprafață să fie udată. 
Acolo unde secole de-a rîndul pojarul 
soarelui a despicat pămîntul, în cele 
șapte cooperative agricole din sistemul 
Medgidia-Nord — 1 400 de hectare vor 
produce cel puțin două recolte de le
gume pe an, vestitele piersicării se vor 
extinde cu încă 300 de hectare irigate îm
preună cu suprafețele ce vor asigura 
producții de porumb de 6 000 kg la hectar 
și 4 000 kg la grîu și orz, fiecare al trei
lea hectar producînd două recolte pe an.

Marele complex Carasu — chiar în faza 
sa finală, cu 174 900 hectare — este totuși 
doar o părticică din vastul program de 
irigații care se realizează pe baza direc
tivelor de partid. De la 540 000 hectare 
amenajate în prezent pentru Irigații, 
cărora li se vor adăuga anul acesta alte 
115 mii hectare în mari sisteme ca Terasa 
Brăilei, Calafat-Băilești, Călărași-Gălățui 
și Pietroiu-Ștefan cel Mare, plus 65 mii 
hectare în amenajări locale, vom ajunge 
în 1970 la un milion hectare, iar In 1975 
la 2 milioane 700 de mii hectare.

Prin lucrările de îmbunătățiri funciare 
efectuate, în ultimii patru ani, în lunca 
inundabilă a Dunării și a unor rîuri in
terioare, au fost atrase în circuitul agri
col 100 000 hectare teren arabil ; aproape 
300 000 hectare situate în pantă și Impro
prii culturilor agricole au fost plantate 
cu viță de vie și pomi fructiferi ; pe circa 
1 200 000 hectare au fost executate lucrări 
de desecare și combatere a eroziunii solu
lui. Eforturile făcute de stat pentru dez
voltarea într-un ritm rapid a industriei 
chimice, pentru a asigura agriculturii can
tități sporite de îngrășăminte chimice și 
alte substanțe active pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor, sînt ilustrate și de 
faptul că numai în perioada 1966—1968 
în acest sector au fost investite 4 miliarde 
200 milioane lei.

Să încercăm o recapitulare. Cea 
mai mare parte a lucrărilor agri
cole se execută acum mecanizat. 
Ridicarea în diverse sectoare a 
complexelor industriale de produc
ție agricolă cu tehnica lor tot mal 
înaltă al căror număr se multi
plică an de an într-o progresie geo
metrică, sporirea rapidă a supra
fețelor irigate, chimizarea tot mal 

accentuată a producției prin utili
zarea pe scară largă a îngrășă
mintelor și altor substanțe chimice, 
diversificarea, toate aceste însemne 
ale unei producții intensive, mo
derne au operat și operează schim
bări profunde în structura forței 
de muncă de la sate, în califioarea 
ei, schimbă radical conținutul u- 
nor ocupații încremenite de veacuri 
în aceeași formă. Nomenclatura 
profesiilor in satul contemporan nu 
mai poate fi redusă doar la acei 
plugari sau „paznici de animale" 
ci se extinde pe un amplu evantai 
în care cea mal mare parte a noi
lor meserii an fost împrumutate 
din mediul citadin și adaptate la 
condițiile de aici, altele au apărut 
pentru prima dată în nomenclato
rul profesiilor din România. Aceste 
schimbări structurale de profun
zime, determinînd noi perspective 
pentru populația sătească au modi-

7
„C-3" — așa se numește combina de construcție românească pentru recoltatul griului 

intîlnită și apreciată, azi, pe ogoarele cooperativelor și fermelor agricole

ficat șl modifică preocupările di
urne ale săteanului, ale tinărului 
în special.

Să citim intr-o 

radiografie 

sătească
— De la comitetul județean mi s-a in

dicat să organizăm instruirea într-o sin
gură zi, șase ore. Noi nu am putut or
ganiza așa, ar fi însemnat să scoatem oa
menii din producție...

— S-a avut în vedere faptul că ne 
aflăm în perioada iernii, cînd tinerii de 
la tară au mai puțin de lucru.

— Cum adică, noi nu avem de lucru 
iarna 7 Dar ce, iarna închidem școlile, 
închidem atelierele, magazinele, poșta, 
dispensarul, farmacia, tragem obloanele 
Ia grajduri ? Cum adică, tehnicienii șl in
ginerii stau pe cuptor, ei nu au de lucru 
iarna 7

...Discuția se purta într-o seară Ia se
diul comitetului comunal U.T.C. din 

Grlndil el n aveam ea interlocutori pa 
Ion Drăghlci, lecretarul U.T.C. .rt pa 
Constantin lordache, activist județean.

Grindu. Cum poate fi descris Grtadu 7 
Acum 20 de ani, unul din acele sate pier
dute în cîmpie, sat de oameni sărmani, 
strtns între hotare de mari moșii.

Grindu de azi 7 La sfîrșit de an, ziarele 
au publicat o știre care anunța că In 
întrecerea pentru mari producții, coope
ratorii din Grindu au ocupat locul II 
pe țară. Pe 1620 hectare au realizat o pro
ducție medie de 3 480 kg porumb, pe alte 
700 hectare cite 3 840 kg, grîu, pe 400 hec
tare cite 1 900 floarea soarelui, iar pe 
alte 400 hectare 26 000 kg sfeclă de zahăr. 
Toate producții realizate în condiții de 
secetă aspră, clnd 90 de zile n-a căzut 
strop de ploaie.

Am fost la Grindu cu vreo cinci ani 
în urmă. Ascultam acum dezbaterile din 
ședința de instruire a cadrelor U.T.C. — 
care nici într-o zi de iarnă nu pot fi 
scoase din producție — și mă întorceam cu 
gîndul la ultima mea vizită la Grindu. A- 
tenția organizației U.T.C. era îndreptată 
atunci spre munca purtătorilor de atelaje, 
care constituiau majoritatea membrilor, 
spre munca fetelor și băieților care lu
crau în brigăzile de cîmp, la prășit și 
recoltat și care iarna, neavînd ce face, îi 
găseai mai toată ziua la căminul cultural.

Acum, se discuta cu aprindere despre 
30 de ucenici și tineri lucrători de la ate
lierul mecanic, de la cele de strungărie, 
electricitate, sudură și tîmplărle, ale co
operativei agricole. „Trebuie să influen
țăm mal direct calificarea lor. Băieții au 
dreptate, împreună cu organizația U.T.C. 
de la ateliere trebuie să le punem la dis
poziție mal multe cărți de specialitate. 
Pînă la sfîrșitul hm ii să organizăm con
cursuri „Cine știe, cîștigă" pe specialități 
și nu pentru toți meseriașii la un loc, 
cum am procedat pînă acum“.

Se declarau nemulțumiți de modul în 
care organizațiile U.T.C. respective se 
ocupau de tinerii din zootehnie și legu
micultura. „Cum ne-am ocupat noi ca 
cel de la zootehnie să-șd însușească cu
noștințe de mecanică, de electricitate, 
pentru a lucra cu agregatele de muls care 
var fi Instalate aici 7 Vom primi nu peste 
mult timp tractorașe șl seturi de mașini 
pentru grădină. Iar cursurile de pregătire 
a tinerilor nu le-am început încă".

Cite mutații calitative s-au produs aci 
în răstimp de cîțiva ani 7 $1 nu numai 
aici. O radiografie a cîtorva organizații

U.T.C. din Bărăgan, locuri unde altădată 
profesiunea de căpătîl era cea de plugar, 
este semnificativă în acest sens :
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Total 896 846 699 1147
din care :
țărani 611 467 312 377muncitori 25 80 60 212
elevi 197 226 169 476
ingineri și tehnicieni 15 13 12 28
profesori șl învățători 42 44 42 46
alti intelectuali 2 2 8 —
alte ocupații 4 14 6 8

Zestrea nouă de apă vie a Dobrogei — 
de exemplu — chiar înainte de a le umple 

hambarele, ti proiectează pe înalte co
ordonate de civilizație, operînd radicale 
mutații în „schema de funcțiuni" a fiecă
rei cooperative agricole. Executarea tutu
ror lucrărilor cu o precizie de crono
metru, cere fiecărui om un înalt grad de 
calificare. Un exemplu : întîrzierea cu 30 
de minute a punerii în funcțiune a unui 
grup (baterii) de aspersoare poate duce la 
cumularea a circa patru milioane litri 
de apă cu pericol de revărsare, de rupere. 
Pentru coordonarea muncii, pentru sesi
zarea rapidă a defecțiunilor, 31 de stații 
de radio vor asigura legătura cu princi
palele puncte de lucru din sistem, cu 
toate unitățile. De la fierarul coopera
tivei care făurea vîrtejul fîntînilor, s-a 
făcut astăzi saltul la armata de mecanici 
din fiecare unitate. Radiografia profesi
ilor la cooperativa agricolă Mihail Kogăl- 
niceanu (ne referim de această dată la cea 
din județul Constanța și nu la cea din 
Bărăgan, cuprinsă în tabel) îți proiectează 
cu precădere un profil de cooperator me- 
canic-agricol. Pentru că, pe cele 3 200 hec
tare irigate vor lucra aici anul acesta — 82 
de mecanici-cooperatori, 82 de manipu- 
lanți, 116 udători, șase tehnicieni și șapte 
ingineri. în întreg sistemul Medgidia-nord 
vor lucra 6 000 de muncitori și tehnicieni. 
Și pînă la sfîrșitul anului, lntrînd în pro
ducție încă un sistem, vor fi numai aici 
irigate 45 000 hectare.

Dacă raportăm pe cei 12 000 de oameni 
din cele două sisteme, la cele 51 663 brațe 
de muncă cu care au lucrat anul trecut 
cooperativele agricole ale județului (nu 

stat luați în calcul mill* d* mecanlxatori 
din I.M.A.) înțelegem șl mal exact pro
porțiile infuziei de tehnicitate.

Irigațiile, industrializarea produ
cerii legumelor, a creșteri] păsări
lor și animalelor, determinînd o 
profesionalizare a oamenilor, din 
agricultură, fie ei cooperatori sau 
muncitori fu fermele de stat de
termină în același timp o creștere 
impresionantă a productivității so
ciale a muncii.

Dacă în 1950, în sistem gospodăresc un 
om îngrijea 250 de păsări, azi în complexele 
industriale un muncitor are un lot de 6 000 
de păsări. In fermele de vaci un îngriji
tor avea 12 animale ; acum s-a ajuns la 
25 șl se tinde, prin realizarea unor com
plexe modeme de tipul rotolactarulul de 
la km 13 de lîngă București, la 70 șl 
chiar la 80 vaci. Ca să se ajungă aici 
însă, nu este suficientă doar realizarea 
unor complexe echipate cu o mecanizare 
completă ci și existenta unor animale de 
mare productivitate, de talie corespunză
toare, uniforme în loturi mari.

Semnificativă este și reducerea efortu
lui uman la îngrășarea taurinelor de la 
un îngrijitor la 50 de capete în 1958. la un 
îngrijitor la 400 capete în prezent. Tot un 
îngrijitor crește acum în complex un lot 
de 1 200 capete porci față de numai 200 în 
1950. Chiar șl la seră, unde a-ar crede că 
munca a rămas aceeași, construcțiile noi, 
cu o suită de lucrări automatizate si me
canizate, au redus numărul muncitorilor 
pe hectar, în condițiile creșterii produc
ției, de la 30 la 5—7. Dar acesta este doar 
un aspect. In complexele Industriale s-a 
ajuns la 200 de ouă pe cap de găină, față 
de 80—120 ; creșterea șl îngrășarea unul 
porc pentru livrat s-a redus de ia un an 
la 220 de zile ; vacile au ajuns la producții 
medii de 4 000—5 000 litri ; pe metrul pă
trat de seră se realizează 14 kg roșii în 
loc de 8 kilograme. Eforturile făcute pe 
această linie *1 în celelalte sectoare de 
producție (încărcătura pe tractor de 1880 
hectare în 1950 la 80 in 1968) în aceeași 
perioadă numărul combinelor de recoltat 
a crescut de 187 ori) au făcut pasibilă în 
ultimii ani, o creștere importantă a pro
ductivității pe cap de salariat. Astfel, 
dacă luăm anul 1950 ca bază de compara
ție cu coeficientul 100, în 1968 avem 515.

A învăța — 

imperativ 

al activității 

in agricultură

în două decenii satul, care înainte In
chidea orizontul maselor largi de tineri 
țărani la hotarul micului ogor a făcut sal
tul calitativ de civilizație și tehnicizare în 
care însăși realizarea producției agricole 
nu mal poate fi concepută fără pro
fesionalizare, fără știință. De la 1897 
specialiști cu studii superioare In 1938, 
cea mal mare parte ocupînd funcții ad
ministrative, producția agricolă a Româ
niei socialisto se realizează în 1969 cu 
7 500 de ingineri agronomi, cu peste 3 800 
de medici veterinari șl ingineri zooteh- 
niști, aproape 1 000 de ingineri mecanici, 
10 000 de specialiști cu studii medii și ceva 
mal mult de 140 000 de mecanizatori. Dar, 
ceea ce dă dimensiune transformărilor 
structurale din satul românesc îl consti
tuie faptul că, alături de cadrele de spe
cialitate cu studii medii și superioare, 
țărănimea însăși șl-a schimbat profilul, 
șl-a lărgit orizontul cunoștințelor. Cum 
afirma de curînd un sociolog, probînd 
cu rezultatele unui amplu studiu, din a- 
cest punct de vedere lichidarea analfa
betismului — moștenire grea lăsată de 
regimurile burgheze — a fost un act util 
și important dar insuficient pentru ca ță
rănimea să fie la înălțimea cerințelor pe 
care progresul tehnico-științific le pune 
in fața ei, ca principală forță de producție 
a agriculturii. Lichidării analfabetismului 
i-a urmat un proces tehnico-profesional. 
Invățămîntul agrozootehnic de masă cu 
durata de trei ani, plus un an de aprofun
dare a cunoștințelor și o mai strictă spe
cializare cu cei aproape 1000 000 de 
cunsanți a devenit cea mai mare univer
sitate a țării.

Intr-o epocă modernă, satul socialist 
căpătlnd tot mai pregnant Însemnul de 
șantier, de Industrie agricolă, teren de 
vastă cercetare și studiu, oferă un vast 
cîmp de activitate șl afirmare a tineretu
lui. In școli de toate gradele și profilele, 
o generație de tineri se pregătește pentru 
muncă în agricultură, pentru munca în sat, 
Si poate nimic nu-ți oferă mai mult cer
titudinea că vastul program de moder
nizare a agriculturii, a satului, în general, 
va fl îndeplinit, decît reflectînd asupra 
complexului proces de instruire a tinere
tului. Pentru a ține pasul cu nevoia ores- 
cîndă de cadre, rețeaua învățămîntului a- 
gricol s-a diversificat și amplificat con
tinuu. Cele 60 de licee agricole, aflate 
abia în al patrulea an de activitate, au 
deja 22 892 de elevi, în vară dînd prima 
promoție de 1114 contabili și merceologi 
agricoli, iar în anul următor 2 089 agro
nomi, horticultori și veterinari.

Nomenclatorul de specialități din liceele 
agricole încearcă să țină pasul cu moder
nizarea agriculturii noastre. Pe lîngă spe
cialitățile amintite ele pregătesc acum 
tehnicieni pentru culturi irigate, protecția 
plantelor, mecanici agricoli și zootehniști. 
In cinci școli se pregătesc, prin cursuri 
postliceale de specializare, 598 de tineri 
în cele mai noi specialități solicitate de 
o agricultură modernă, intensivă : tehni
cian pentru conservarea cerealelor, hidro- 
tehnician agricol și tehnician cadastru și 
organizarea teritoriului. O rețea completă 
de școli pregătesc peste 2 900 maiștri a- 
gricoli iar institutele de învățămînt su
perior aproape 12 000 de studenți. Pentru 
exploatarea și întreținerea parcului de 
mașini șl tractoare, în continuă creștere 
șl diversificare, 119 școli pregătesc în 

prezent peat* 87 000 d* mecanizatori. A- 
nul acesta, absolvind școala sau cursurile 
învățămîntului superior, se vor întoarce 
în sate 2 082 ingineri, medici veterinari 
șl economiști, 1600 de cadre tehnice cu 
studii medii șl 15 945 mecanizatori. Deși 
tînără, rețeaua liceelor agricole dispune 
de bune condiții de instruire : 1 580 cadra 
didactice, 24 de ateliere școală și 182 la
boratoare proprii.

Chiar dacă nu vor apare pe statele u- 
nltăților agricole, la continua acțiune de 
modernizare a satului socialist își vor 
aduce contribuția lor și cei 3 566 de tineri 
care urmează în prezent cursurile insti
tutelor pedagogice ca și medicii sau pro
fesorii instruiți de universități și care își 
vor lua locul la catedra satului, în spita
lele și circumscripțiile sanitare.

Tinerii

se angajează...
Ciochina, Săvenl, Grindu, Iazu. Peri- 

șoru, sate cu excepția ultimului, la mare 
depărtare de Jegălia. Practic pămînturile 
oamenilor de aici nu au intrat și nu vor 
intra în anii următori în sistemul de iri
gație dela Jegălia. Atunci, ce l-a adus 
aici, pe șantierul de la Jegălia, pe tinerii 
țărani cooperatori Tache Sava, din Grin
du, Ion Gheorghe din Săvenl, Marin

Tema lecției de azi — pare să spună lec
torul de la invățămîntul agrozootehnic de 
masă, urmat pînă acum de aproape patru 
milioane de țărani cooperatori — „Soiurile 

de griu“. Cunoașteți pe cele mai 
productive ?

Creangă șl Aurel Udor din Iazu, pe stu
dentul la facultatea de istorie originar 
din Ciochina, pe liceeni Gh Vișan din 
Slobozia, sau pe Bogdan Stănescu, toc
mai din Tîrgovlște, membri al brigăzii 
a treia Ialomița 7 Răspunsul este lim
pede : fierbintele patriotism de care este 
animată întreaga generație tlnără, Înțe
legerea răspunderilor marl care 11 revin 
In efortul general de realizare a vastniui 
program de edificare a socialismului, de 
propășire a patriei.

Sistemul de Irigații Jegălia aflat în „li
nia întîia" a eforturilor ce se fac pentru 
realizarea unuia dintre obiectivele impor
tante ale programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului, a devenit în 
vara trecută Șantier Național al tinere
tului. La executarea lucrărilor de artă — 
finisări la coronamentul canalului ma
gistral, la montarea jgheaburilor aeriene, 
la 20 metri sub pămînt în eubstația de 
pompare, cea care trimite într-un minut 
un volum de apă egal cu cel consumat de 
întregul București în 24 de ore — au 
lucrat, timp de 40 zile, membrii brigăzii 
a treia Ialomița, 100 de tineri cooperatori 
și elevi, iar 200 de studenți, cîte 20 de 
zile. Și jegălia a fost anul trecut doar 
un punct din vastul șantier al țării care a 
concentrat eforturile tinerilor.

Cei circa 600 000 nteciști de la sate, afir- 
mindu-șl atașamentul la politica partidu
lui, hotărîrea de a munci neobosit penirn 
traducerea in viață a programului sta
bilit Ia Congresul al IX-lea s-au angajat 
între altele, să realizeze in 1969 prin ac
țiuni patriotice :

* redarea circuitului agricol a
6 158 hectare ;

o amenajarea pentru irigații a 
19 580 hectare ;

• aplicarea lucrărilor de Întreți
nere și fertilizare pe 377100 hec
tare de pășune ;

* amenajarea a 14 561008 metri 
pătrațl de spatii verzi ;

• plantarea 1150 000 de arbori pe 
marginea drumurilor și a șoselelor 
iar în masive 357 000 pomi fructi
feri.

La aceste lucrări și la celelalte pentru 
care s-au angajat, tinerii săteni vor presta 
158 000 000 ore, valoarea lucrărilor depă
șind 621 000 000 lei. Continuînd tradiția, 
vor fi organizate 5 șantiere naționale ale 
tineretului la executarea lucrărilor pe 
marile sisteme de irigații : Valea Carasu, I 
Băilești ; Calafat, Terasa Brăilei, Ștefan f 
cel Mare-Pietroiu, Gălățui-Călărași. Pe • 
cele 5 șantiere naționale vor lucra, în I 
fiecare serie, timp de cîte 21 de zile, cîte 
500 de tineri de la sat.

Pentru terasări și alte lucrări de îm
bunătățiri funciare, se organizează la 
Gropeni, Niculițel și în alte locuri 7 șan
tiere temporare. In cursul verii vor func
ționa pentru realizarea volumului mare de 
lucrări — la efectuarea cărora tinerii s-au 
angajat — 118 șantiere patriotice locale 
ale tineretului.

Reportaj anchetă realizat

de ION ȘER0U
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mare efect pentru afirmarea 
personalității ți a trăsăturilor 
individuale, au ajuns la conclu
zia că pot avea „inițiativa" de 
a munci mai puțin, de a în
văța mal puțin. Aceasta, se 
spunea pe bună dreptate în ca
drul Plenarei U.A.S.R., este o 
interpretare cu totul nefirească, 
democratismul vieții noastre 
universitare trebuind să ducă 
la fructificarea cu maximum de 
rezultate a vastelor posibilități 
pe care ni le pune la dispoziție 
statul, partidul, poporul, a in
vestițiilor care se fac în pre
gătirea noastră.

Adresîndu-se organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studenților, 
Plenara a afirmat sarcina de a 
dezbate sistematic în colectivele 
studențești problemele pregătirii 
profesionale, cazurile de încăl
care a disciplinei universitare, 
lipsa de interes a unor studenți 
față de seminarii. Urmărirea 
sistematică a frecventei la ore 
ți organizarea unor discuții cu 
cei care au absențe repetate, 
analiza și dezbaterea periodică 
a participării în seminarii, a 
pregătirii proiectelor, a rezulta
telor la lucrările de control, 
sprijinirea studenților care au 
greutăți în însușirea unor disci
pline, preocuparea pentru mo
dul în care se rezolvă unele se
sizări ale studenților privind o- 
rariile, organizarea consultații
lor, asigurarea materialului bi
bliografic, a sălilor de lectură, 
tint probleme care trebuie să 
stea permanent, șl în primul 
rînd, în atenția organizațiilor 
U.T.C. și A.S. din institutele de 
tnvățămînt superior.

Strîns legate de sarcinile pre
gătirii profesionale, obiectivele 
activității politice, educative în 
rîndul studenților au constituit, 
de asemenea, unul dintre capi
tolele esențiale ale dezbaterilor 
din Plenara U.A.S.R. Majoritatea 
vorbitorilor au subliniat atmos
fera bună, de muncă, existentă 
în facultăți, ținuta generală co
respunzătoare a studențimli, re- 
marcînd totodată o evidențiere 
a spiritului patriotic, a interesu
lui tot mai crescînd pentru pro
blemele politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist 
Român, pentru evoluția țării pe 
drumul desăvîrșirii societății so
cialiste. Este în chip absolut ți 
cu certitudine demonstrat ata
șamentul fără rezerve al stu- 
dențimil noastre Ia ideologia 
marxist-leninlstă.

Din acest punct de vedere s-a 
menționat faptul că, în cele mai 
multe cazuri, sarcina organiza
țiilor U.T.C. și A.S. este foarte 
mult ușurată de existența unul 
teren propice organizării acțiu
nilor de educație politică, cu 
condiția ca ele să corespundă 
nivelului de pregătire al stu
denților, să țină seama de inte
resele lor, să tindă a le lămuri 
punctele insuficient cunoscute, 

CASELE MEMORIALE - UN FACTOR 

IMPORTANT AL EDUCAȚIEI PATRIOTICE

Ritm fi grafie intr-un spectacol al ansamblului fol

cloric „Doina" al Casei de cultură a studenților din 

București

să le deschidă perspective pen
tru viitor. Poate că niciodată 
mai mult ca acum, se spunea în 
plenară, n-a fost mai evident 
interesul studenților pentru cu
noașterea fenomenelor și a con
cepțiilor politice, a adevărului 
care reiese din confruntarea lor. 
Deși au Inițiat multe acțiuni 
bune pentru a fructifica această 
stare de lucruri, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
rămîn încă datoare la capitolul 
informarea politică a studenți
lor. Remarca generală care s-a 
făcut în plenara U.A.S.R. sub
linia necesitatea calității inte
lectuale și filozofice a acestor 
informări, calități depinzînd în 
bună măsură de competența in- 
vitaților care apar în fața stu
denților, de mai buna organizare

STUDENȚIA -
0 ETAPĂ A MARILOR

RESPONSABILITĂȚI SOCIALE
a cluburilor de discuții politice, 
a cercurilor care își propun 
cultivarea unei concepții științi
fice, marxlst-leninlste, despre 
viață șl societate. Este necesar, 
în acest scop, să se dsfășoare de 
către organizațiile U.T.C. și A.S. 
o mal susținută conlucrare cu 
cadrele didactice cele mai apre
ciate, cu personalități marcante 
ale vieții noastre științifice și 
aocial-culturale, pe care studen
ții le ascultă întotdeauna cu 
maximum de Interes și care pot 
avea o foarte mare înrîurlre a- 
eupra concepțiilor lor.

Forme noi, experimentata 
pentru prima dată abia în se
mestrul trecut, Ateneele studen
țești pot de asemenea contribui 
în mare măsură la lărgirea ori
zontului politic și de gîndlre al 
studenților. Din păcate, rezulta
tele lor nu sînt încă pe măsura 
așteptărilor. Unii participant! la 
discuții au arătat că în cîteva 
centre universitare s-a emis 
părerea că ar fi justificat ca 
Ateneele să treacă în sarcina 
cadrelor didactice. In alte părți, 
dimpotrivă, ele n-au fost a- 
proape deloc sprijinite de ca
drele didactițe. Afirmînd din 
nou principiile pe baza cărora 
s-a trecut la inițierea lor. 
Plenara a stabilit să se pună în 
fața organizațiilor U.T.C. șl A.S. 

sarcina de a-șl lua deplina res
ponsabilitate a organizării acti
vității Ateneelor studențești, or
ganizing acțiuni ce țin de planul 
activităților obștești, dar pri
mind îndeaproape sprijinul ca
drelor cu cea mai bună pregă
tire politică, profesională etc. 
existente în respectivul centru 
universitar, aslgurîndu-le astfel 
o înaltă ținută științifică, prln- 
tr-o bună orientare tematică în 
care să predomine problemele 
politice de actualitate. In ace
lași scop, recomandînd organiza
torilor o mai mare exigență 
ideologică, plenara a analizat și 
a făcut recomandări cu privire 
la activitatea Cluburilor și Ca
selor de cultură studențești, a 
revistelor nou înființate în insti
tute și facultăți, toate trebuind 

a fi concepute ca mijloace im
portante de educație politică, 
morală șl cetățenească a stu
denților, forme care să contri
buie, o dată cu sporirea gradului 
de cultură, afirmarea talentelor 
șl exprimarea opiniilor de va
loare existente în rîndul stu
denților, la cultivarea unul mod 
de a gîndl și trăi în conformi
tate cu aspirațiile comuniste ale 
societății noastre.

Acest mod de a gîndl șl trăi, 
spunea unul dintre partlclpanțli 
la discuții, derivă din sarcinile 
generale puse în fața poporului 
de partid, sarcină pe care stu
dențimea, în totalitatea ei, le 
aprobă din Inimă. Este necesar 
însă ca activitatea politică din 
universități să fie tn așa fel 
condusă de către organizațiile 
noastre de tineret îneît să țină 
seama de exigențele care stau 
în fața viitorilor Intelectuali și 
specialiști, să fie legată de sar
cinile pe care ei le vor îndepli
ni în producție, să le cultive 
spiritul responsabilității civice, 
al îndatoririlor obștești. Ca ar
gument, o parte dintre vorbitori 
au subliniat faptul că încă de 
acum, de pe băncile facultăților, 
o parte dintre studenți au fost 
propuși candidați al Frontului 
Unității Socialiste în alegerile 
de la 2 Martie. Țara privește 

■pr« studenți cu încredere, el 
trebuie să răspundă pe măsura 
acestei Încrederi.

O posibilitate deosebită de a 
îmbina în chip fericit pregătirea 
politică cu spiritul civic, cu in
teresul pentru aspectele vieții 
sociale și obștești, o oferă însăși 
viața noastră universitară în 
care, potrivit măsurilor stabilite 
de partid, studenții sînt chemați 
să participe direct la îmbunătă
țirea procesului instructiv-edu- 
cativ, ca și la buna conducere 
a treburilor gospodărești și ad
ministrative în Institute și fa
cultăți. Expresie a democratis
mului vieții noastre, reprezen
tanții studenților în consiliile 
profesorale și în senatele uni
versitare au la îndemînă o cale 
extrem de importantă de a sus

ține punctele de vedere ale co
legilor lor, de a contribui în 
mod direct la rezolvarea unor 
probleme pe care le reclamă ac
tivitatea zilnică în facultate, 
tn cantine și cămine. Și aici, 
din păcate, organizațiile U.T.C, 
și asociațiile studenților s-au 
mobilizat Insuficient, folosind a- 
ceste drepturi într-o măsură ne
corespunzătoare. Nu peste tot 
reprezentanții studenților în a- 
ceste foruri importante și-au 
îndeplinit rolul de exponeințl al 
opiniei lor, n-au ținut o legătură 
corespunzătoare cu colegii lor 
șl nu s-au afirmat eu propuneri 
suficient chibzuite, care să fie 
luate în seamă, aplicate. Au 
fost, de asemenea, șl cazuri 
cînd unele organe de conducere 
ale institutelor au subestimat a- 
portul adus de reprezentanții 
studenților. Iată de ce, propu
nerea de a avea loc o consfătui
re a acestor reprezentanți cu 
tovarăși din conducerea Ministe
rului Invățămîntulul și condu
cerea U.A.S.R. a fost acceptată 
de plenară.

Din punct de vedere al meto
dologiei activității organizațiilor 
U.T.C. șl A.S. în noul semestru, 
Plenara U.A.S.R. a recomandat 
orientarea cu prioritate a aten
ției spre activitățile ce se des
fășoară la nivelul facultăților, 

anilor, și îndeosebi al grupelor. 
S-a făcut constatarea că defi
ciențele muncii politice și orga
nizatorice în ani șl facultăți, în 
primul semestru, s-au datorat în 
bună' măsură stilului de muncă 
necorespunzător al unor comi
tete U.T.C. din institute și cen
tre universitare. „în semestrul 
care a trecut, se spunea în ra
portul prezentat, în afara adu
nărilor de alegeri, în foarte pu
ține facultăți au avut loc a- 
dunări ale organizațiilor de an 
care să dezbată probleme ale 
vieții și activității colectivelor 
de studenți". în munca unor 
activiști din rîndul studenților 
există practica de a rezolva pro
blemele de organizație exclusiv 
la nivelul centrului, de a nu 
se deplasa perioade îndelungate 
în institute, cămine șl cantine. 
S-au dat drept exemple comite
tele centrelor universitare Iași 
și Timișoara, ale Universității 
Craiova șl Institutul politehnic 
București unde activitatea ca
drelor de bază se desfășoară din 
birou, în ședințe, fapt care face 
ca unele dintre ele să nu se 
bucure de prestigiul necesar în 
fața studenților.

Vorbind despre pregătirile ce 
trebuiesc făcute în vederea des
fășurării lucrărilor Conferinței 
pe tară a U.A.S.R., a cărei dată 
a fost stabilită pentru luna a- 
prilie a.c., majoritatea partici- 
panților la dezbateri au expus 
puncte de vedere și au oferit 
sugestii în vederea sporirii ini
țiativelor organizațiilor U.T.C. 
și A.S., a îndeplinirii sarcinilor 
ce le revin In toate domeniile 
vieții și activității universitare 
și extrauniversitare a studenți
lor, propuneri adoptate de ple
nară.

Astfel, stabilind măsuri care 
vor trebui să ducă la antrenarea 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. șl A.S., a tuturor ute- 
clștilor, a tuturor studenților, 
Plenara U.A.S.R. a recomandat 
ca, pornind de la analiza con
cretă a situațiilor existente în 
fiecare institut, facultate, an șl 
grupă să se desfășoare activități 
care să asigure concentrarea e- 
tențlel spre mal buna pregătire 
profesională a studenților, la e- 
ducarea politică șl moral-cetă- 
țenească a acestora în spiritul 
sporirii responsabilității lor so
ciale. Așteptînd ca semestrul 
doi să constituie pentru organi
zațiile U.T.C. și Asociațiile stu
denților o perioadă de muncă 
Intensă, care,va cere din partea 
tuturor eforturi susținute, Ple
nara și-a exprimat convingerea 
că toate organizațiile, toți stu
denții vor munci cu pasiune șl 
elan pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate de partid pen
tru a contribui la perfecționarea 
continuă a școlii noastre su
perioare, la formarea unor in
telectuali cu o temeinică pregă
tire profesională, mllitanți ac
tivi pentru cauza socialismului 
în patria noastră.

„TRAVESTI"
de AUREL BARANGA

Cu Travesti, dramaturgia lui 
Aurel Baranga evoluează în- 
tr-un sens contradictoriu, dar 
deloc neașteptat pentru cel ce 
i-au urmărit tendințele din pie
sele anterioare. Pe de o parte, 
aria de observație socială se 
lărgește, personajele devin mal 
reprezentative, mai sintetice, 
simbolul general mal limpede. 
pe de altă parte, puterea de a 
semnifica a acestui simbol se 
înalță din ce în ce mai la su
prafața lucrurilor, Ideile tind 
să se subordoneze tot mai servil 
meșteșugului dramaturgie. Meș
teșugul, în sine, este aproape 

Marcela Roșu, N. Brancomir ți AimZe lacobeicu tn „TrtwMfs"

impecabil (aproape, căci actul 
al treilea se diluează, conflictul 
se rezolvă prin juxtapunere de 
fapte șl nu prin dezvoltare 
normală). Dar el este în același 
timp tiranic și simplificator. 
Ideea Inițială se anunță sedu
cătoare : să luptăm — spune 
autorul — împotriva „comple
xului histrionic, împotriva ten
dinței atît de frecvente de a 
muta teatrul în viață, de a 
„juca" sentimentele și convin
gerile. de a masca, fie șl Invo
luntar. adevărul sufletesc. Ca
drul de dezvoltare este chiar 
lumea teatrului, unde granița 
dintre sinceritate șl joc este 
prin forța lucrurilor labilă, și 
unde ou atît mal mult delimi
tările pot fl revelatoare, pot 
căpăta forță de generalizare. 
Dar delimitările pe care le pro
pune autorul sînt palide și in
complete. Locul lor este luat de 
imaginea — e drept, foarte ten
tantă — a unul efect de oglinzi 
paralele, a unei reflexii recipro
ce, a unei sulte de jocuri supra
puse. conduse cu abilitate și cu 
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nestăvilită plăcere. în alterna
tiva ce nl se propune între 
teatru șl viață, mai exact între 
minciună șl adevăr, dramatur
gul uită tocmai adevărul. Ceea 
ce nl se spune despre „teatru" 
este seducător. Ceea ce ni se 
spune despre „viață" este aproa
pe dezolant: un conflict de fa
milie schematic, sărac, linear.

Intuind această precaritate 
de fond, autorul, care poate fi 
acuzat de orice, numai de lipsă 
de luciditate dramaturgică nu 
a încercat s-o complinească 
aruneînd în teritoriul realității 
altfel de sonde : aluziile con- 

îunctur*le. referirile malițioase 
la diverse detalii criticabile, 
strălucirile satirice ale unui 
spirit dotat cu o excepțio
nală capacitate de a obține a- 
dezlunea publicului, adresin- 
du-i-se cu intuiție exactă a ele
mentelor ce-1 pot stîrnl reacția. 
Este o însușire ce l-a fost nu o 
dată recunoscută. Faptul că, u- 
nele din piesele «ale sînt con
damnate aprioric la efemerlta- 
te, Interesează mal puțin ; este 
dreptul autorului de a-și asuma 
acest risc. Dar. nu e mai puțin 
adevărat că este dreptul nostru 
să cerem Iul Baranga efortul 
de a ocoli riscul, dezvoltând fi
lonul generos al durabilului 
pentru care „Opinia publică" 
demonstrase Incomparabil mal 
multe prjjmiilunî...

Am trecut prea ușor, totuși, 
peste abilitatea tehnică e dra
maturgului. Izvorită dlntr-o în
delungată experiență, dar șl dln- 
tr-un Instinct teatral aproape 
fără pereche ta literatura noas
tră dramatică, această însușiră 

nu trebuie minimalizată. Fără 
a fl o condiție suficientă, ea este 
necesară șl — de ce n-am spu
ne-o 7 — reconfortantă într-o 
literatură cu destui dramaturgi 
talentațl. dar care disprețuiesc 
virtuțile echilibrului șl ale 
meșteșugului. în sinteza ideală 
dintre înălțimea ideilor și per
fecțiunea înfățișării lor, Baran
ga ne oferă, — prin „Travesti" 
— ce e drept, numai unul din 
termeni. Dar pe acesta ni-1 o- 
feră cu strălucire, punctul de 
plecare al piesei, i-ar fi îngă
duit să fie ceva mal mult.

Este greu de înțeles cum un 
asemenea virtuos al tehnicii 
teatrale nu poate depăși, atunci 
cînd se ocupă de regie, condiția 
unul diletant ! Semnînd, împre
ună cu Victor Moldovan, regla 
reprezentației de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale". Aurel 
Baranga scapă din mîlnl articu
lațiile spectacolului, îl lasă să 
■e constituie ca o sultă de scene 
jucate în registre diferite, nu 
știe să așeze ideile pe un 
fundament unic. Spectacolul 
ar fl putut avea, bunăoa
ră, transparența șl limpidita
tea unul Joc. Sau melancolia 
unei nerealizărl omenești intime 
disimulată sub aparențele unor 
explozii disproporționata de 
energie. Sau virulența unui 
pamflet. Regia nu se decide 
însă pentru nici una din varian
tele posibile, mulțumindu-se cu 
o lectură cursivă dar tattmplă- 
toare a textului. Ceea ce stră
lucește în spectacol este jocul 
Marcelei Rusu, actriță de o nară 
vitalitate, de o Imensă mobili
tate a «țărilor șl a reacțiilor, 
irezistibilă în feminitate ca șl 
în umor. Rolul ei este cu ade
vărat generos, dar interpreta 
este la rîndul ei generoasă cu 
rolul. Imaginea finală este a u- 
nula dintre cele mal vil perso
naje feminine din dramaturgia 
noastră recentă. Pe coordonatele 
unor roluri scurte, Cosma Bra- 
șoveanu. N. Brancomir. Dem. 
Rădulescu și Draga Olteanu 
schițează din cîteva linii portre
te admirabile prin exactitate și 
măsură. Alte cîteva prezențe 
care se remarcă : Constantin 
Bărbulescu, Victor Moldovan, 
Rodica Popescu, Ovldiu Moldo
van, George Paul Avram, Aimâe 
Iacobescu. într-un rol indecis și 
contradictoriu încă din text, 
Matei Alexandru se mișcă fără 
siguranță. Decorul lui Mfhai 
Tofan organizează «pațitil scenei 
cu precizie. Iar costumele Ga- 
hrielel Nazarie stat, ca întotdea
una, excelente.
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în cadrul dezbaterii organizate de ziarul nostru, asupra Caselor memoriale — un factoi 
important al educației patriotice, dupd intervențiile acad. Perpeisicius și criticul literar D. Micu, 
publicăm în numărul de astăzi opinia poetului Gheorghe Tomozei, urmînd să solicităm părerea 
C.S.C.A. printr-unul din specialiștii săi din Direcția muzeelor și monumentelor istorice.

Conectarea la

Piese de valoare achiziționate 
de Muzeul de Artă

Niciodată n-am socotit că 
muzeele ar fl mari „cutii" 
de conserve ale Timpului; 
paradoxal, ml s-a părut că 
încărcătura lor cea mai pre
țioasă este imaginea Viitoru
lui pentru iluminarea că
reia Trecutul nu e de- 
cit un pretext, un punct 
de orientare. Muzeul tre
buie să îngăduie o inten
să mobilitate în glndire, el 
trebuie să fie perpetuu tem
poral, viu, conectat la clipa 
prezentă, exact și, lucru e- 
sențial, imprevizibil. De 
aceea cea mai amară, mal 
profund dramatică dintre 
îmbătrînlri rămîne cea a 
muzeelor. Deși, în ceea ce mă 
privește, socotesc că un mu
zeu bătrîn trebuie din capul 
locului suprimat, dacă nu 
«Intern în stare să-l punem 
în raport cu timpul pe care-I 
trăim.

Ca scriitor, nu mă pot 
opri să nu risc — pentru a 
cita oară 7 — problema mu
zeului (muzeelor) de inspira
ție eminesciană. Am moște
nit de la orînduirea burghe
ză o săracă zestre muzeisti
că și, după 23 August '44, 
totul a trebuit să fia luat 
de la capăt. Cu evlavia șl 
mereu proaspătă emoție, o- 
doarele, atîtea cite slnt, le
gate de amintirea Luceafă
rului au fost „ivite vederii 
noastre". Dar cum 7 în mu
zeul „Emlnescu" de la Bucu
rești, orașul legat de ultimii 
ani de strălucire și crepus
cul ai poetului 7 Nu, fiindcă 
muzeul bucureștean „Emi- 
nescu" nu există... Cum nu 
există nici la Iași. La Ipo- 
teștl ? Casa căminarului 
Gheorghe Erainovlcl a fost 
de mult răpusă de tlrnăcoa- 
pe. în ciuda eforturilor de
puse stăruitor în anii noștri 
pentru ca muzeul să recape
te ceva din „aerul" casei de 
odinioară, instituția ca atare 
0 de o exasperantă inutilita
te : cu cîteva becuri, foto
copii (la îndemînă din edi
țiile poetului) și o colecție 
(incompletă) de cărți nu se 
face Muzeul Emlnescu. Exis
tă doar o linguriță de dul
ceață, din argint, care a a- 
parțirrnt Ralucăi Eminovicl

GHEORGHE 
TOMOZEI

și de care se va fl slujit 
șl poetul dar nu s-au achi
ziționat Încă (de la vagi ur
mași ai sorel sale Aglaia) 
ceasornicul de aur și inelul 
cu inițiale gravate. Nu sînt 
expuse manuscrise, deși te
zaurul eminescian de texte 
este uriaș. Nu s-a încercat 
(pe baza foii dotale cu care 
a fost înzestrată Raluca) 
reconstituirea mobilierului 
ca în anii copilăriei poetului. 
Orice încercare de a repune 
în valoare muzeul ipoteștean 
trebuie să înceapă prin dă- 
rîmarea actualei construcții 
(pagubă minimă) și reface
rea clădirii, detaliu cu deta
liu, așa cum a fost, cum o 
știm din daguerreotipil.

îmi ridic iarăși glasul e- 
moțlonat întru ferirea de 
stilizare cu orice preț pe 
care o încearcă unii func
ționari al caselor legate 
de umbrele înaintașilor. Ei 
au distrus casa Maiorescu 
sub pretextul că exact aco
lo unde era ea, urma să se 
înalțe un bloc. Și au mințit, 
în locul casei în care Eml
nescu și-a citit „Luceafărul" 
iar Caragiale „Scrisoarea 
pierdută" este acum un fel 
de solar pentru copii I în 
ultimele șase luni într-o gra
bă greu de explicat, fără 
respectul ce-1 datorăm unor 
astfel de monumente, s-a 
trecut la dărîmarea Casei 
Maoedonskt șl Casei Ell- 
ade 1 Dar mai există (par
țial) casa din strada Plante
lor unde a murit Emlnescu ; 
cine o ❖a sustrage iminentei 
ruinări 7

Statul alocă mari sume 
pentru întreținerea fondului 
muzeistic. In toate vizitele 
lor prin țară, conducătorii 
partidului și statului se o- 
presc de fiecare dată cu pio
șenie in fața caselor în care 
pereții păstrează imagini și 
voci de demult. Să facem 
astfel Incit In organizarea 
muzeelor să fie mai firesc

prezent
implicați cei pentru care, da 
fapt, se cheltuiesc în mare 
parte energiile celor ce în
grijesc de muzee : tinerii. 
Să apară șl mal evident a- 
portul Uniunii scriitorilor 
într-o asemenea problemă 
care o privește în modul cel 
mai direct. Să contribuim la 
crearea unul adevărat cult 
pentru aceste daruri ale na
țiunii, muzeele, să facem din 
ele școli ale frumosului, Iz
voare de înțelepciune.

(Urmare din pag. I) 

tate. Marx a demonstrat științi
fic, și practica istorică a dove- 
dit-o, că procesul muncii poate 
fi purificat de contradicțiile ca
re-1 macină și-1 duo la degradare, 
prin practicile și prejudecățile 
inegalității de clasă, a exploată
rii. Eliberarea omului din situa
ția de înstrăinare se poate rea
liza numai prin revoluția socia
listă și construirea noii orînduiri. 
Este ceea ce constituie temeiul 
afirmației că, in ultimă instan
ță, științele și artele umaniste 
converg spre același scop cu co
munismul.

Umanismul autentic în artă nu 
se mărginește la constatarea 
stării de înstrăinare și dezumani
zare, chiar dacă analiza și chiar 
demonstrarea înstrăinării și 
dezumanizării a dat momente de 
reală valoare artistică — cum 
este cazul operei lui Kafka ; cu 
atît mai puțin nu se mărginește 
la descrierea situațiilor absurde 
și umilitoare pentru condiția u- 
mană, ca — păstrînd, firește, pro
porțiile — în cele o sută de pa
gini ale lui Vintilă Ivănceanu, 
pentru a ne referi la cel mai re
cent exemplu.

Umanismul socialist este un 
ideal pe care-1 realizează orîn
duirea noastră și din el decurg 
criteriile, jaloanele cu care 
reușim să apreciem valorile 
trecutului și prezentului, să asi
milăm tot ce a creat frumos și 
bun omenirea. în lumea de basm 
a folclorului, în marile opere 
ale orientului antic, ale clasici
lor greci și latini, în măiestria 
Renașterii sau în avîntul eroic al 
romanticilor, dar mai ales în rea
lismul veacului inaugurat de 
Balzac șl Courbet, distingem în
crederea și respectul față de om 
și forțele lui creatoare, afirmarea 
robustă a rațiunii și șentimente- 

lor înălțătoare de dragoste, prie
tenie, patriotism, ca pîrghii de 
transformare a lumii și autoper- 
fecțiohare a omului; mai mult, 
operele autentice, uneori în ciu
da limitelor teoretice, ale unor 
mari artiști, pun în lumină ba
rierele ridicate de o orinduire 
socială nedreaptă în calea împli
nirii acestor calități omenești, a 
transformării lor în virtuți cu cir
culație neîngrădită. Aceasta este 
zestrea de înțelepciune și frumu
sețe cu care arta claselor în as
censiune a urcat treptele istoriei 
pînă la noi.

La constituirea tezaurului u- 
manist a contribuit substanțial 

IN CENTRUL artei noastre
și spiritualitatea românească o- 
biectivată în doine și balade, în 
legenda „Meșterului Manole", în 
„Miorița", în fresca medievală 
dar și în opera cultă a generației 
de la ’48, a lui Alecsandri și Ne- 
gruzzi, apoi a „Luceafărului" 
eminescian, în povestirile Iul 
Creangă și teatrul lui Caragiale, 
pictura lui Aman și Grigorescu, 
muzica lui Enescu, pentru a nu 
aminti decît de marile începuturi 
ale artei dedicate oamenilor a- 
cestui pămînt, înțelepciunii și 
curajului, frumuseții și virtuților 
morale dobîndite prin grele în
cercări. Profunda umanitate a 
poporului nostru s-a difuzat ade
sea prin valori care au pătruns 
adînc în cadrul culturii altor po
poare, sau chiar prin contribu
ția unor personalități românești 

la ctitorirea poeziei franceze 
vechi și noi, (mă gîndesc iarăși 
la versificația lui Antioh Cante- 
mir în Rusia primelor tipărituri, 
precum și la revoluționarea 
sculpturii, ori a muzicii de operă 
contemporană). La rîndul ei arta 
noastră s-a însuflețit de tot ce 
este nobil și revoluționar în as

pirațiile general umane, univer
sale. Sfera culturii naționale nu 
este ermetică, dimpotrivă ea co

munică multiplu cu valorile si
milare, stabilește o mai bună cu
noaștere șl înțelegere între po
poare, o solidaritate a tuturor 
celor ce muncesc și creează va
lori, împotriva exploatării, a «su

pririi naționale șl coloniale, îm
potriva războiului. Arta noastră 
a respins de aceea' ortodoxismul 
naționalist de dreapta, ca șl cos
mopolitismul, adică ideile anti
umane ale izolării naționale sau 
ale dizolvării națiunii într-un 
plan cultural artificial creat de 
imperii și monopoluri. In acest 
sens, al demnității colaborării 
internaționaliste, pe care-1 pre
supune umanismul socialist, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
marca faptul că un popor este 
mare nu numai prin numărul său 
ci prin oamenii și valorile de 
seamă, prin care strălucește.

Cuțtura — prin însăși struo- 
tura ei socială — este operă ra
țională de înțelegere șl apropiere, 
de oomunicare între oameni foar

te diferiți. Prin această funcția 
a sa ea se opune stihiilor, forțe
lor oarbe dezlănțuite în mediul 
natural și social. Utilă sau fru
moasă, valoarea se transmite 
printr-un limbaj comun sau echi
valent, general uman, nu prin 
formule sau „structuri" indesci
frabile.

Desigur, arta de azi nu poate 
face abstracție de cuceririle mo
derne autentice ale limbajului, 
formulei, „structurii" chiar. Ches
tiunea este de a vedea dacă toa
te acestea sînt, într-un caz ori 
altul, purtătoare de valori inex
primabile altfel, de a aproxima 
gradul de anticipație pe care ori

care operă adevărată o presu
pune.

Un om, sau un popor, poate fi 
considerat mare prin valorile pe 
care le creează și le comunică 
umanității întregi, ajutîndu-1 
să-și realizeze idealurile nobile. 
Ermetismul, valoarea operei „în 
sine" și „pentru sine" sînt mitu
rile false ale subiectivismului a- 
buziv. O frază ca aceasta 
(transcripția e absolut fidel 
textului tipărit): „încheietu
rile mîinilor sînt bine legate 
cu o împletitură de curele, am 
fost la piață mi-e somn mă în- 
tîlnesc după masă Ia cinci brînza 
de vaci e proaspătă nu-1 frumos 
să scuipi catolicii au ceremonii 
decente fiți mai grijuliu în 
munți a nins nu vă supărațl iată

Muzeul do Artă al 
Republicii Socialiste 
România își împros
pătează necontenit 
colecțiile, achizițio- 
nînd piese de valoare.

Printre cele care au 
intrat ta ultimul timp 
In patrimoniul Gale
riei naționale se află 
un mare număr de 
lucrări aparțintnd u- 
nor pictori care au 
creat în perioada din
tre cele două războaie 
mondiale. în afara 
donației cuprinzînd 
peste 50 de lucrări 
semnate de Micaela 
Eleutheriade, care au 
făcut obiectul unei 
expoziții deschise în 
cadrul muzeului. Ga
leria națională a mai 
achiziționat picturi de 

Theodor P a 11 a d y, 
Franclso Șirato, Max 
Arnold, Lucian Gri- 
gorescu, Al. Phoebus, 
Victor Brauner, Mar
cel Iancu, Theodores- 
cu-Sion și alții.

Recent, colecția Ga
leriei universale ș-a 
Îmbogățit cu un ta
blou din sec. al XVII- 
lea, reprezentînd un 
portret de grup, atri
buit pictorului Pierre 
Mignard. După ce va 
fi restaurat și 1 se va 
preciza apartenența, 
va fi expus în sălile 
de artă franceză ale 
muzeului.

Muzeul a intrat și 
tn posesia unor lu
crări de grafică. Din
tre acestea menționăm 
trei lucrări de Theo

o femele frumoasă lipsește dic
ționarul de sinonime operele a- 
devărate ta oare ne oglindim si 
ne regăsim ieri a plouat vînturile 
alizee conservele de praz o ana
liză chiar și de ordin general vi
trinele stat urit asortate trebuie 
vitrinieri calificați ce calorifer 
Închis curățenia înainte de orice 
în căutarea certificatelor de bună 
purtare nasturii la palton se cos 
cu dificultate"... constituie, din 
păcate, maniera unei întregi cărți 
în care șansele do a „comuni
ca" un adevăr, do a stabili o 
punte de contact cu cititorul, sînt 
inexistenta.

In lumea omului, adină ta «o- 

datate, și cu atît mai mult ta 
societatea socialistă, construită 
conștient de om pentru om, o 
„lucrare" care nu comunică, o 
„operă" opacă față de idealurile 
și sentimentele publicului nu 
poate constitui o valoare ci dim
potrivă. Preluarea critică a celor 
mal noi mijloace de exprimare 
plastică nu scutește de răspun
derea selectivă și nici nu justi
fică absența totală a substanței 
ce se cere comunicată. Singurul 
izvor al originalității rămîne 
viața și problematica ei com
plexă, așa cum o înțeleg contem
poranii noștri, cu toată forța ra
ționalității și sensibilității lor. 
Realitatea vieții noastre impune 
mai multă atenție față de om, 

dor Pallady, o acua
relă semnată de 
Franclso Șirato, două 
lucrări în tuș de Nr- 
colae Tonitza, un por
tret de bătrîn de 
Aurel Jiquidi, două 
acuarele de Max Ar
nold, un peisaj de 
Nutzi Acontz, cinci 
lucrări în tuș de Eu
gen Drăguțescu.

Sectorului de gra
vură i-au fost reparti
zate anul trecut peste 
800 de lucrări prove
nind din expoziții a- 
nuale și personale.

Lucrările, caro vor 
completa această co
lecție a muzeului, 
poartă semnătura u- 
nor valoroși graficieni 
din țara noastră.

(Agerprea)

eroismul său, mutațiile psihologi
ce pe plan larg ideologic, etic, 
estetic, așa cum realizează, de 
pildă, proza lui Marin Preda, 
pentru a nu ne referi decît la un 
exemplu. Artiștii adevărațl reali
zează o literatură sau o ploturi 
frumoasă și lizibilă, portrete și 
compoziții în care oamenii din 
jur să se recunoască, să-și regă
sească liniștea cumpătată și în
țeleaptă în fața greutăților, «eni- 
nătatea încrederii în viitor, dîr- 
zenia dreaptă șl demnă prin care 
își realizează idealul.

Cetățile grecești erau amenin
țate de primejdii și neliniști dar 
artiștii lor au exprimat clar în
crederea ta om și în umanitate, 
în frumusețea ideală. Evul me
diu a fost străbătut de războaie 
și persecuții religioase, dar ar
tiștii au exprimat setea de ade
văr și dreptate, dorința de su
blim, în icoane nepieritoare. Re
nașterea n-a fost liniștită ca ga
leriile de pictură pe care le-a 
lăsat Ia Florența, ci frămîntată 
de lupte și adversități care sfîr- 
șeau cu ruguri, căderi tragice de 
cetăți și capete luminate. Viața 
poporului nostru n-a fost deloc 
ușoară sau lipsită de griji, dar 
marii artiști anonimi au cîntat 
mereu frumusețea naturii patriei 
și virtuțile omenești.

Arta umanismului socialist 
preia și ridică la o înălțime nouă 
încrederea în forța rațiunii u- 
mane, în frumusețea perfect rea
lizabilă a idealurilor sale. Lăsînd 
exercițiile tehnice de rime în 
mapa de acasă, nu de la editură, 
experimentele de culoare în ate
lier, nu în expoziții, talentații 
noștri artiști vor răsplăti cn mai 
mult spor setea de perfecțiune, 
de absolut, proprie contempora
nilor noștri. Această aspirație ge
neral omenească nu poate fi in
diferentă nici unui artist, expo
nent autentic al conștiinței co
lective.
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TARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI

Acțiuni ale orga
nizațiilor U. T. C.

In contextul preocupărilor cu
rente ale organelor și organiza
țiilor U.T.C. din județul Mara
mureș, acțiunile consacrate cam
paniei electorale ocupă un loc 
important. In primul rfnd, 
propaganda prin conferințe. 
Expunerea „Alegerile in organele 
reprezentative ale puterii de stat 
— eveniment însemnat în viața 
politică a țării“ a fost ținută de 
către activiști ai comitetului ju
dețean al U.T.C. Alte expuneri 
și simpozioane intitulate sugestiv 
„Dezvoltarea economică și social- 
culturală a patriei", „Coordonate 
noi ale satului contemporan", 
„Locul și atribuțiile tinerilor ce
tățeni în ansamblul vieții coti
diene" au fost ținute în cadrul u- 
nor întâlniri ale tinerilor oare vo
tează pentru prima dată.

Tinerilor le-au fost prezentate 
ou această ocazie și importante 
realizări ale politicii partidului de 
industrializare socialistă în anii 
legislaturii care expiră.

V. MOINEAGU

ORAȘELE Șl COMUNELE PATRIEI — 

TOT MAI FRUMOASEI
(Urmare din pag. I) 

bunătftțlrea continui a servirii 
populației prin serviciile de gos
podărire comunală (alimentare 
cu apă, canalizare, transportul 
urban de călători, salubrizare) ; 
întreținerea și oonservarea mai 
bună a fondului de locuințe șl 
executarea la timp și de bună ca
litate a reparațiilor; asigurarea 
și menținerea permanentă a unul 
aspect general estetio șl lgienio 
• unităților destinate deservirii 
populației șl alte obiective.

Tn comune, întreoerea patrio
tică are drept scop să asigure în
frumusețarea continuă a acestora 
prin lucrări și acțiuni cu carac
ter edilitar-gospodăresc ; realiza
rea la termen șl de bună calitate 
a lucrărilor cu caracter social- 
eultural efectuate prin contribu
ția voluntară bănească a locuito
rilor, folosind cit mal rațional 
fondurile, resursele locale ; men
ținerea permanentă a curățeniei 
șl respectarea normelor de igienă 
în magazine și localuri de ali
mentație publică, dispensare, 
case de nașteri, cămine culturale, 
școli, grădinițe de copii, crețe și 
altele.

Stabilirea localităților fruntașe 
în întrecerea patriotică se face 
pînă la SI decembrie ale fiecărui 
a i. Comisia centrală premiază 
6 municipii și 10 orașe, care au 

Orașele și municipiile
premiate pe anul 1968

La Comitetul pentru probla- 
male administrației locale ■ 
strut loc marți «edinta Comisiei 
centrale pentru desfășurarea 
întreoeril patriotice. în cadrul 
căreia au fost analizate rezul
tatele întrecerii pentru înfru
musețarea si buna gospodărire 
a orașelor si satelor pe anul 
1968, precum si concluziile ce se 
desprind pentru buna organi
zare a întrecerii pe anul 1969, 
în Inttmjplnarea sărbătoririi ce
lei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei si al celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Participantll la ședință au s>- 
preciat că în anul 1968 întrece
rea patriotică între municipii, 
crase si comune a fost mal bine 
organizată, datorită noilor con
diții create de îmbunătățirea 
organizării administrativ-terlto- 
riale a României ți de acțiunile 
de sistematizare a localităților 
rurale. Valoarea lucrărilor exe
cutate prin muncă patriotică în 
enul trecut se ridică la aproxi
mativ 2,3 miliarde lei. cu peste 
200 milioane lei mai mult ca în 
anul 1967. Din această sumă, 
peste un miliard de lei repre
zintă lucrări realizate în cadrul 
comunelor din întreaga tară.

Comisia centrală a stabilit 
localitățile urbane fruntașe pe 
tară, acordîndu-le premii si 
mențiuni în valoare de aproape 
14 milioane lei. constînd în u- 
tilaje pentru gospodărirea co
munală si materiale cultural- 
artistice.

Au fost acordate premii mu
nicipiilor cu o populație de pes
te 55 000 de locuitori : I — GA
LATI : II — CRAIOVA ; III — 
REȘIȚA ; municipiilor cu o 
populație sub 50 000 de locui
tori : I — SIGHIȘOARA ; II — 
TG. JIU, III — FOCȘANI ; ora
șelor cu o populație de peste
10 000 de locuitori : I BUHUȘI,
11 — CARANSEBEȘ. III — CA
RACAL, IV — ALEXANDRIA, 
V — CIMPULUNG (Argeș) ; 
orașelor cu o populație sub 
10 000 de locnitori ; I — SIME- 
RIA II — DETA, III — EFO
RIE, IV — RÎȘNOV șl V — 
CRISTURU SECUIESC.

Au fost acordate, de aseme
nea. mențiuni orașelor cu o 
populație peste 10 000 de locui
tori : T — Pucioasa, II — Doro- 
hoi. III — Șimleul , Sllvaniei ; 
orașelor cu o populație sub
10 000 de locuitori : I — Vașcău,
11 — Babadag. III — Urlați. IV 
— Borsec. V — Făurei și Vi — 
Băile Govora.

în ceea ce privește întrece
rea în mediul rural, comisiile 
județene urmează să stabileas
că comunele fruntașe șl pre
miile acordate.

Dialog fructuos de lucru
(Urmare din pag. I) 

de construcții-montaj „Bucu
rești", candidat în circums
cripția electorală nr. 14 — 
Progresul pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională. Ca buni gospodari, 
cetățenii, împreună cu candi
datul lor, au întocmit un ade
vărat plan concret de muncă 
privind obiectivele ce urmea
ză să fie înfăptuite în această 
suburbie a Capitalei, cuprin- 
zînd printre altele construirea 
unul complex comercial, a u- 
nui nou dispensar, a unei gră
dinițe de copii, dotarea labo
ratoarelor liceului cu cele mai 
modeme aparate șl materiale 
didactice, pavarea unor străzi 
și trotuare șl altele.

★
Casa de cultură din Breaza, 

județul Prahova, a găzduit o 
adunare, în cadrul căreia sute 
de alegători din oraș și din 
satele învecinate s-au întîlnit 
cu candidatul lor în alegerile 
de deputați pentru Marea 
Adunare Națională, Dumitru 
Balalla, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 

obținut cele mai bune rezultate 
pe țară șl acordă mențiuni Ia 9 
orașe caro au dobîndlt rezultate 
apropiate de nivelul orașelor pre
miate. La rîndul lor, comisiile 
județene premiază primele trei 
comune șl acordă în anumite ca
zuri și mențiuni. Se prevede, de 
asemenea, că pot fi acordate 
diplome sau steaguri de fruntaș 
comitetelor de cetățeni șl asocia
țiilor de locatari pentru realiză
rile deosebite obținute în între
cerea patriotică, precum și in
signa de fruntaș în gospodărirea 
munioipiulul, a orașului sau a 
comunei, cetățenilor care s-au e- 
vidențiat în această activitate.

Premiile acordate vor consta 
în utilaje gospodărești de salu
britate, de construcții și drumuri, 
în aparate și instrumente muzi
cale, echipament sportiv, mobi
lier și alte obiecte necesare bu
nei funcționări a instituțiilor so- 
cial-culturale. Valoarea premiilor 
anuale ce vor fi acordate muni
cipiilor variază între 750 000 șl 
300 000, iar a premiilor ți men
țiunilor pentru orașe, între 
450 000 și 70 000; premiile ți 
mențiunile comunelor sînt cu
prinse între 70 000—20 000 lei; 
premiul sectorului fruntaș al mu
nicipiului București este de 
500 000 lei.

(Agerpres)

Pentru anul 1969, comitatele 
executive ale oonsillllor popu
lare, în eolaborare cu organi
zatul* de muă. sl-au întocmit, 
potrivit recentei Hotărîrl a 
Consiliului de Miniștri privind 
Întrecerea patriotică, planuri de 
măsuri cu obiective precise, 
care să ducă la înfrumusețarea 
șl mai buna gospodărire a loca
lităților. Răopunzînd chemării 
la Întrecere, lansată de Consi
liul popular al județului Galati, 
consiliile populare s-au angajat 
ea în anul acesta să realizeze, 
prin muncă patriotică, lucrări 
edilitare si gospodărești în va
loare de aproape 3,5 miliarde 
lei.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

vident, că toate aceste porniri 
sînt universale, în spațiu și în 
timp. Alții spun — pe bună 
dreptate — că toate aceste 
simptome sînt tipice numai 
pentru cultura burgheză ți nu 
sînt inerente adolescentului 
însuși. „Adolescența nu este 
în mod necesar o etapă de vi
jelie și de frămîntări, dacă 
adolescentul nu se găsește In
tr-un mediu înconjurător care 
să-1 înfățișeze necontenite res
tricții și frustări, față de care 
individul nu este pregătit și 
pentru care nu are soluții a- 
decvate" — e de părere 
J. E. Horrocks. Unii autori 
mai susțin că criza adolescen
ței, reprezentînd criza unui 
„grup" social, ar fi un feno
men postbelic, nemaiîntîlnit 
vreodată pînă astăzi.

Cu picioarele mai pe pămînt, 
alții spun că nu-i nimic deo
sebit în acest fenomen și că 
toate generațiile de dinaintea 
noastră l-au cunoscut la fel de 
bine. Pentru mulți cercetători 
ai acestei probleme pare a nu 
fi existat vreo îndoială că 
avem de-a face cu un feno
men determinat din punct de 
vedere cultural sau că este 
vorba chiar de un fenomen le
gat de împărțirea societății pe 
clase, în timp ce mulți alți 
autori țin să-i atribuie încă un 
rol general și absolut. Dacă 
este vorba de o criză — zic cei 
mai mulți — atunci este o 
criză strîns legată de mediul 
social înconjurător. Ceea ce lă
murește exact cadrul de mani- 

P£.R., președintele Consiliu
lui popular județean. Nume
roși alegători au vorbit despre 
realizările înfăptuite în orașul 
lor, făcînd propuneri pentru 
dezvoltarea artizanatului local, 
cunoscut și peste hotarele 
țării, pentru înfrumusețarea și 
mai buna gospodărire a orașu
lui lor.

★
Intîlnirea alegătorilor din 

circumscripția electorală nr. 7 
cu Gheorghe RIzescu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Rm. Vîlcea al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar municipal, candidat în ale
gerile pentru Consiliul popu
lar județean, a prilejuit fruc
tuoase dezbateri. Ascensiunea 
ce o cunoaște municipiul aflat 
la cea de-a 580-a aniversare, 
au subliniat vorbitorii, cere 
rezolvarea în continuare a 
unor probleme, cum sînt o 
mai judicioasă repartizare a 
rețelei comerciale, moderni
zarea arterelor secundare, în
frumusețarea noilor cartiere, 
acțiuni pentru care s-au an
gajat să-și dea deplina con
tribuție.

AGENDA
O delegație de arhitecți din 

țara noastră a plecat In Uniu
nea Sovietică pentru a lua 
parte la consfătuirea cu tema 
„Probleme de proiectare și 
construcția teatrelor de copii", 
organizată de secția sovietică 
a Uniunii internaționale a 
marionetlștilor (U.N.I.M.A.). 
Consfătuirea va prilejui un 
schimb de experiență șl de o- 
pinil în acest domeniu.

Din delegația română fac 
parte arhitecții Tralan Nițescu 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ruxandra Pa- 
naltescu, de la Institutul 
„Proiect“-București, membră 
a colectivului de proiectanți 
ai noii clădiri a Teatrului 
„Țăndărică", și Petru Petruț, 
de la Teatrul Giulești.

Delegația Universității din Am
sterdam, alcătuită din profesor 
dr. A. V. S. Kobben, decanul Fa
cultății de științe sociale a Uni
versității, și prof. dr. Louise Ker- 
ling, specialistă în fiziopatologie, 
care se află în tara noastră la 
invitația Universității din Bucu
rești, a fost primită marți dimi
neața de prof, dr docent Jean Li- 
vescu, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Universită
ții.

Atașatul militar, aero și naval 
al Ambasadei R. D. Germane din 
București, locotenent-colonel Bo
ris Behring a organizat marți di
mineața la sediul ambasadei o în- 
tîlnire cu reprezentat! ai presei 
și ai publicațiilor militare, cu pri
lejul celei de a 13-a aniversări a 
Armatei Populara Naționale a 
R.D. Germana.

O delegație a Ministerului Oo- 
merțului Interior, condusă de 
Gheorghe Cazan, adjunct al mi
nistrului, a plecat marți seara 
în Cehoslovacia, în vederea pur
tării tratativelor și a semnării 
protocolului privind schimburile 
directe da mărfuri pe anul 1969 
între oele două ministere de co
merț interior.

In sala de expoziții a Ate
neului Român s-a deschis 
marți la amiază prima expo
ziție de pictură contemporană 
din Israel.

(Agerprec)

festare a adolescenților noștri, 
născuțl șl crescuți într-o so
cietate lipsită de clasa anta
goniste, într-un mediu social 
binevoitor, stimulativ, favora
bil dezvoltării șl desăvîrșirii 
personalității tînărului.

Adolescența abundă, deci, în 
conflicte care se consumă, du
pă loc și timp, fie împotriva 
societății, a normelor și valo
rilor stabilite de adulți — vezi 
situațiile existente în capita
lism — fie înlăuntrul proprii
lor motivări, nevoi șl năzuințe 
deosebita — cum se întîmplă 
la noi. Unii autori vorbesc des
pre existența conflictelor din
tre generații sau dintre diferi
tele grupe de vîrstă. Dar oare 
aceste conflicte sînt realmente 
mai numeroase și mai ascu
țite decît în celelalte perioade 
ale vieții ? Unii răspund afir
mativ, alții neagă hotărît. 
Unii pun accentul pe atitudi
nea de împotrivire a adoles
centului, alții refuză total s-o 
recunoască. Aici se cere repe
tat adevărul că, într-o existen
ță întemeiată pe echitate so
cială conflictul dintre generații 
dispare, toți — și tinerii, și 
vîrstnicil — fiind interesați în 
realizarea unui țel unic : edifi
carea socialismului.

Perioada de creștere cunos
cută sub numele de adoles
cență este, întotdeauna, ace
eași ? Dacă unii răspund afir
mativ, alții negativ — toți sus
țin că adolescenții de astăzi 
se deosebesc de adolescenții 
secolelor trecute. Există oara 
ceva specifio „personalității 
adolescentine", comma tuturor

• SALA FLOREASCA din 
Capitală va găzdui stmbătă 
22 șl duminică 23 februarie 
finalele primului campionat 
național de judo — pe echi
pe. La întreceri vor partici
pa 8 echipe din orașele 
București. Roman. Arad, Ti
mișoara și Mediaș.

• LA PRAGA se va desfă
șura astă-seară primul meci 
dintre echipele Sparta Pra- 
ga șl Politehnica București, 
contlnd în cadrul grupelor 
semifinale ale „Cupei campi
onilor europeni" la baschet 
feminin.

CÎND DOI SE CEARTĂ

ÎIIIASIIL llilll'd FĂRĂ SALĂ DE SPEIIÎT
Două dintre echipele femi

nine de volei ale orașului Tîr- 
goviște, Sănătatea (divizia B) 
si Liceul nr. 3 (divizia șco
lară) se antrenează și își sus
țin meciuri oficiale la... Gă- 
ești. Situația pare cel puțin 
curioasă. Să fi pierdut oare 
aceste formații dreptul de a 
organiza focuri acasă ? E, 
poate, programul sălii de sport 
din Tlrgoviște atît de încăr
cat f Nici una nici alta...

Să fi fost chiar trei sau mai 
multe echipe divizionare în 
oraș fi tot Căeștiul ar fi con
stituit unica soluție fiindcă, 
la Tîrgoviște, nu există nici o 
sală pentru focuri sportive. 
Deși, cam pe vremea aceasta, 
o sală nouă-nouță ar fi tre
buit să fie dată în folosință.

Sala de sport — un obiec
tiv de mult dorit de către 
sportivii din Tlrgoviște — 
urma si fie construită la Li
ceul nr. 2. Mai precis, o sală 
de gimnastică pentru care In
spectoratul școlar al munici
piului obținuse aprobarea fi 
se întocmise devizul in valoa
re de o jumătate de milion 
de lei. Consiliul județean 

< Dîmbovița pentru educație fi- 
i zică și sport a venit cu o pro- 
! punere valoroasă de ultimă 

> oră: ce-ar fi să suplimentăm 
noi devizul, să mărim dimen
siunile sălii astfel ca să devi
nă o sală de jocuri sportive fi 
de gimnastică pe care s-o fo
losim toți ? Gospodărindu-și 
mai bine fondurile bugetului. 
Paul Oiței, președintele 

Scurt dialog surprins la cîteva dips după ce atleta Alina Popescu 
de la Steaua, stabilea, cu 5,90 m., un nou record al țării pentru 
junioara, pe teren aooperit :
— V-am ascultat! Am intrat „tare" In prag... A fost bine I
— Excelent, Alina I Dar tu poți ți mai mult — au replicat cele 

două glorii ale atletismului nostru, soții lolanda ți loan Săeter
ears U urmăresc îndeaproape evoluția.

tinerilor, băieți și fete, aflațl 
în această fază de dezvoltare, 
sau fiecare își are propria sa 
personalitate 7 Și într-asta gă
sim păreri diferite, unii autori 
pretinzînd că adolescentul are 
o personalitate coerentă, în 
timp ce alții susțin că tocmai 
lipsa unei personalități bine 
definite constituie sensul dis
tinctiv al adolescenței. Indis
cutabil însă, personalitatea se 
definește mal repede și mal 
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perfect într-un mediu social 
favorabil, decît într-unul ostil.

Dar cum am putea defini — 
esențialmente — adolescența ? 
Unii spun că ea este reprezen
tată de atingerea „sensului 
identității" ; pentru alții, ea 
constă într-un fenomen de 
transfer de la familie la socie
tate, un fenomen de dezvol
tare, de creștere a individului 
în societate, în timp ce o altă 
categorie atribuie acestei pe
rioade multe alte sensuri le
gate de dezvoltare.

Există, de asemenea, deose
biri de păreri în ceea ce pri
vește factorii care influențează 
cursul și rezultatele perioadei 
de adolescență. Deși anumițl 
autori disting numai existența 
mediului înconjurător și * ere-

M E R I D I A N
• Echipa de fotbal 

Universitatea Craio
va șl-a început tur
neul în R.D. Germa
nă jucînd 1* Berlin 
cu o selecționată de 
tineret Intîlnirea 
s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 
3—3.

• La Lake Placid 
(S.U.A.) au început 
coborîrlle de antre
nament în vederea 
campionatului mon
dial de bob rezervat 
echipajelor de patru 
persoane. In prima 
zi. echipajul Româ
niei (conducător Ion 
Panțuru) a parcurs 
1 500 m în timpul de 
1’05’’85/ 100. Cu a- 
cest rezultat, boberll 
români dețin, deo
camdată, recordul

trtlel de pe munte
le Van Hoevenberg. 
Celelalte echipaje 
participante la an
trenamente au înre
gistrat următoarele 
timpuri: S.U.A. III 
— T 05” 88 / 100 ; Ita
lia I — 1’ 06” 32/ 100; 
S.U.A. I — 1’06” 38/ 
100; R.F. a Germa
niei I — 1’ 07” 14/ 
100 ; Elveții I — 
1’ 07” 15 /100 etc.

e Echipa de fotbal 
a U.R.S.S. și-a înce
put turneul în țările 
Americll de Sud, ju- 
clnd la Bogota cu 
formația locală Mil- 
lionarlos. întîlnirea 
s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 
2-2 (1—0).

e în cadrul turne
ului pe care îl între

C.J.E.F.S. și Nicolae Dincă, 
vicepreședinte, au adus In 
sprijinul propunerii și... ar
gumentul contribuției în va
loare de 800 000 lei. Dar a- 
cest „amestec" al C.J.E.F.S.- 
ului nu a fost văzut cu ochi 
buni de către inspectorul Ion 
Rusu care nu și-a dat... acor
dul.

— Construcția sălii de gim
nastică, ne privește I E trea
ba noastră, a invățămîntului. 
Pe urmă ne trezim că aveți 
pretenția că e sala dumnea
voastră.

— Ba, de loc, au replicai 
cei din conducerea Consiliu
lui județean de educație fizi
că și sport. O veți administra 
dumneavoastră. Pentru gim
nastică s-ar mai găsi unele re
zolvări ca și pînă acum. Dat 
pentru focuri, glndiți-vă, avem 
două echipe angajate In com
petiții republicane I Contri
buim fi cu proiectul con
strucției, virăm imediat fi ba
nii, îi avem deja aprobați de 
Consiliul național...

Ion Rusu nu s-a lăsat nici
decum înduplecat. „Chestia 
cu sala de gimnastică, ne pri
vește"... a fost refrenul. Par- 
lamentările au durat pînă spre 
sfîrșitul anului. Cele două e- 
chipe feminine de volei ale 
orașului Tîrgoviște se antre
nează și își dispută jocurile o- 
ficiale tot la Găești. Și 
astăzi I

Anul s-a dus, devizul s-a 
dus. Rambursarea pe 1969 e 
imposibilă. Și, poate nici n-ar

Fototext i It. VIOREL

dității, alții — și pe poziția a- 
cestona ne stituăm — adaugă șl 
influențele educative, precum 
șl activitatea proprie a adoles
centului. Alții citează, totodată, 
o lungă serie de forțe sociale 
diferite.

Nu-i de mirare că In pre
zența unei asemenea avalanșe 
de opinii diferite, ești silit 
să devii circumspect șl să 
preferi a nu te aventura în 
alte generalizări, fără Insă a 

renunța la un punct de vedere 
întemeiat numai și numai pe 
cunoașterea realității specifice 
a adolescenților la care te re
feri, în speță, la adolescenții 
deceniului 7, secolul XX, din 
România socialistă.

Dar care să fie motivele de
terminante ale diversității de 
noțiuni și de opinii exprimate 
pe glob ? Unul din motive îl 
constituie, fără îndoială multi
plele aspecte ale adolescenței 
însăși. Altul — faptul că nume
roși autori își culeg datele din 
medii deosebite din punct de 
vedere social și chiar cultural. 
Și, la drept vorbind, au de-a 
face cu adolescenți într-ade- 
văr total' neasemănători.

Unele cercetări se bazează 
exclusiv pe noțiuni de compor- 

prinde în prezent în 
Franța, echipa iu
goslavă de hochei pe 
gheată H.C. Belgrad 
a jucat la Lyon cu o 
selecționată locală. 
Victoria a revenit 
sportivilor francezi 
cu scorul da 6—4 
(0—1, 3—3, 3—1).

• In oadrul oon- 
eursuâul internațio
nal atletic de sală, 
desfășurat la Los 
Angeles in prezența 
a peste 5 000 de spec
tatori. Bob Seagren 
a ciștlgat proba de 
săritură cu prăjina 
cu performanta de 
5,20 m. El a încercat 
să doboare recordul 
mondial al probei, 
dar cele trei tenta
tive ale sale la 5,36 
m au eșuat.

fi bine. Ar incita la discuții, 
ar crea discordii...

VIOREL RABA
P.S. Am aflat că inspecto

rul Ion Rusu... „s-a dus" și 
el, între timp. Au rămas Insă 
sportivii fără sală: nici de 
gimnastică, nici de jocuri. Cu
rios e însă faptul că Consi
liul popular municipal — 
cel care putea anihila, ca să 
ne exprimăm In termeni spor
tivi, aceste orgolii mărunte — 
n-a intervenit și, astfel, ele 
fi-au pus pecetea pe baza 
materială a sportului. De ce I 
Am vrea să aflăm...

(Urmare din pag. I)

331 la sută, dotarea tehnică a 
marcat o îmbunătățire abia per
ceptibilă, de asemenea, procesul 
de producție ie desfășoară în 
hale Improprii, recunoscute ca 
atare de forul tutelar, iar indi
cele de mecanizare a operațiilor 
de bază și auxiliare este încă 
scăzut. Dar, lipsa unor fonduri 
de investiții, nu poate constitui 
un argument pentru a justifica 
atitudinea de espectativă a con
ducerii administrative care n-a 
explorat posibilitățile ce-i stăteau 
la îndemînă și pe care avea obli
gația să le valorifice. Fiindcă 
pentru mecanizarea anumitor 
operații — care s-ar fi răsfrînt 
pozitiv asupra calității producției 
asupra productivității muncii, 
creînd condiții superioare de 
muncă — se putea recurge la 
credite bancare de mică mecani
zare. Mai neplăcut este că acest 
stil de muncă se păstrează și în 
1969. O simplă lectură a planu
lui de măsuri tehnico-organiza- 
torice întocmit de întreprindere 
pentru anul în curs ne relevă de 
îa început caracterul lor pur 
formal, lipsit de eficiență, putînd 
fi foarte bine încadrate în rîndul 
sarcinilor curente de producție, 
în loc să se fi prevăzut lucrări 
Je maximă actualitate cum ar fi: 
mecanizarea operațiilor de șar- 
iare la cubilou, de preparare și 
transport tur retur, amestecuri 
de formare sau mecanizarea ope
rațiilor de transport în depozitul 
intern. So impune, apoi, luarea 
unor măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de depozitare și sortare * 
materiilor prime și materialelor. 
Fontele vechi și noi ca și ames
tecurile de formare sînt depozitate 
sub cerul liber, în curtea între
prinderii. Expuse In aoeste con
diții, materialele se degradează, 
nu pot asigura fonte de bună 
calitate ceea ce constituia un alt 
factor ce contribuie la realizarea 
lyiui procent ridicat do rebuturi.

Surprinzătoare apare și apa
tia în care se complac* serviciul 
Control Tehnio de Calitate al 
uzinal. Deși procentul de rebut 
la șecția turnătorie domină cu 
autoritate rezultatele totale, to
tuși la această secția, prezența 

tament (behaviorism — metodă 
de observație psihologică care 
are drept obiect studiul rela
țiilor între stimuli șl răspun
surile subiectului), descriind 
adolescența în termeni de 
comportament adolescentin și 
trag concluzii precaute, fără 
să se aventureze dincolo de 
faptele care pot fi observate 
în mod obiectiv. Pe de altă 
parte, există autori pe care 
nu-1 preocupă comportamentul 

și experiența lăuntrică, proce
sele mentale, datele conștiente 
sau chiar subconștient*. Nu-i 
de mirare deci că orice ele
ment provenind din asemenea 
cercetări și definiții diver
gente nu poate fi pus alături 
de altul pentru a da naștere 
unui ansamblu armonic.

O altă motivare a deosebi
rilor de păreri și a greutăților 
aflate în calea ajungerii la o 
vedere sintetică este, fără în
doială, diversitatea mijloacelor 
de investigație folosite în cer
cetările empirice. E greu, și 
uneori chiar imposibil, să com
bini datele culese, de vreme 
ce aceste dat* sînt exprimat» 
tn termeni eu totul diferiți șl 
variabili și na pol fl integrate

ÎNTÎLNIRI
CU SPORTIVII DV. 

PREFERAȚI
Intr-o oonvorblre telefonică, avută în cursul allel do Ieri, ea 

adresat celor două mari glorii ale (portului nostru, NICOLAB 
LINCA fi ION VOINESCU, care au avut amabilitatea de a răs
punde inițiativei ziarului nostru șl C.N.E.F.S.-ulul, do a sa de
plasa la Alba lulls pentrn a participa la Intîlnirea ou tinerii din 
acest oraș, aceeași întrebare :

1. CE ÎNTTMPLARE MAI DEOSEBITA DIN CARIERA DV. 
SPORTIVA VEȚI POVESTI ÎN CADRUL ÎNTÎLNIRn 7

N. LINCA

„Am să povestesc prieteni
lor mei următoarea intîmpla- 
re. După fiecare sfirșlt de 
repriză, în finala de la Mel
bourne, care mi-a adus me
dalia olimpică de aur. deși 
eram sleit de puteri îneît 
abia mă mai țineam pe pi
cioare, nu m-am așezat deloc 
jos. Nici la insistența ofi
cialilor, nici la insistenta pu
blicului. Dacă m-aș fl așezat 
o singură fracțiune de se
cundă jos, deși asta ar fl în
semnat enorm de mult pen
tru refacerea resurselor mele 
fizice, n-aș mal fl devenit 
campion olimpic. De ce 7 
Păstrez acest „secret" pentru 
prietenii mei plnă duminică 
23 februarie cînd voi povesti 
această intîmplare în între
gime".

organelor de control al calității 
o mai mult simbolică. Produsele 
turnate, eliberate din strînsoarea 
formelor, sînt trecute la atelierul 
de sablaj, și de abia aici contro
lul tehnio de calitate execută 
operațiunea de depistare a pie
selor cu viei! ascunse de fabrica
ție, a rebuturilor. Cu alte cuvin
te, serviciul C.T.C. din această 
Întreprindere, s-a transformat pe 
nesimțite dintr-un organ ce avea 
menirea de a asigura printr-un 
control exigent pe fluxul tehno
logie, doar fabricarea unei pro
ducții de calitate corespunzătoa
re, într-un aparat specializat în 
constatarea finală, pur statistică 

REBU
TUL

a rebutului. La această organi
zare inoperantă și anacronică a 
controlului tehnic se adaugă și 
faptul că în secția turnătorie, la 
1200 muncitori revine doar un 
singur salariat cu pregătire teh
nică corespunzătoare.

Fără îndoială, acțiunea de re
ducere a rebuturilor la „Fero- 
email" Ploiești, presupune efor
turi nu numai din partea condu
cerii administrative, d conlucra
rea tuturor factorilor din între
prindere, în rîndul cărora organi
zația U.T.C. este chemată să 
aducă un aport deosebit. De 
aceea programul do activități 
al organizației U.T.C. pentru pe- 
roada următoare trebuie neapă
rat să cuprindă cel puțin ur
mătoarele obiective :

o inițieiea unor acțiuni pentrn 
înlăturarea efectelor negative ale 
fluctuației forței de muncă. Nu
mai în 1968 la „Feroemail* 
Ploiești au fost angajați 1015 
muncitori în timp ce alți 750 au 
solicitat desfacerea contractului 

într-o schemă de referințe 
conceptuale comună.

Totodată, o altă cauză im
portantă indicată de Mieczy- 
slav Chonowski în studiul său 
„Psihologia adolescenței”, din 
care am citat opiniile de mai 
înainte, ar fi diversitatea cer
cetărilor metodologice de bază. 
Este adevărat că s-a ajuns la 
adunarea unei enorme colecții 
de cunoștințe empirice, culese 
cu multă străduință in sute de 
studii concepute și duse la ca
păt cu multă abnegație, însă, 
pe de altă parte, există au
tori al căror izvor d® docu
mentare este doar propria lor 
experiență clinică, a căror me
todă de cercetare și de defi
niție este eminamente subiec
tivă și impresionistă, care par 
a nu fi conștienți de existența 
metodei experimentale, a ana
lizelor multiple și a testelor 
de semnificație. Și sînt cărți pe 
care — arată în continuare 
M. Chonowski — dacă le citești, 
nu poți ști niciodată dacă ceea 
ce spune autorul se bazează pe 
un fapt precis sau numai pe 
propria sa părere, conjunctură 
sau chiar, uneori, închipuire. 
Asemenea cărți pot realmente 
să arunce mai multă lumină 
asupra autorului decît a ado
lescenților.

Cercetările întreprinse în 
întreaga lume, avînd deci un. 
caracter fragmentar, și atît de 
puține dintre ele îngăduind o 
cercetare și o definiție unitare 
și comprehensive, s-a ajuns 
ca descrierea adolescenței, așa 
cum a fost făcută, încet șl cu 
multă trudă, să semene cu un

ION VOINESCU

„Iertațl-mă, — se scuzi 
Voinescu — dar am să re
constitui două „întîmplărl".

Prima să le vorbesc tineri
lor despre cel mal bun prie
ten șl „rival" al carierei 
mele sportive — Costicft 
Toma, omul cu care m-am 
bătut pe viată șl moarte pen
tru postul de portar în echipa 
Steaua și in națională.

A doua. În 1956 echipa mea 
de club a Învins la Belgrad 
reprezentativa Iugoslaviei, 
deși eu n-am apărat poarta 
*1 n-am văzut meciul decît 
pînă în minutul 37. Totuși — 
voi povesti prietenilor mei 
— meciul rămîne una din 
cele mal plăcute intîmpllrl 
din viata mea".

de muncă. 60 la sută din numă
rul acestora sînt tineri, ajunși in 
pragul maturizării fără o califi
care prealabilă, ei își motivează 
hotărârea de a părăsi unitatea 
prin lipsa de îndrumare și înțe
legere din partea maiștrilor, pre
cum și prin existența unor condi
ții grele de muncă. Crearea unei 
relații maistru-muncitor cere să 
contribuie la instaurarea unui cli
mat favorabil muncii intense, 
responsabile, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, iată două 
obiective pe terenul cărora orga
nizația U.T.C. trebuie să-și gre
feze activitatea.

o sprijinirea comitetului de 
direcție in vederea trecerii la 
acțiuni practice pentru califica
rea și ridicarea pregătirii profe
sionale a muncitorilor. La aceas
tă întreprindere unul din cinci 
muncitori e nou angajat. Mulți 
n-au decît un an sau maxim doi 
în producția industrială. Primeni
rea forțată a forței de muncă a 
avut repercusiuni negative 
asupra productivității muncii, 
Îndeplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan, asupra calității produse
lor. Alături de cursurile de cali
ficare sau de ridicarea calificării, 
a căror tematică trebuie mai bine 
ancorată în cerințele actuale ale 
producției, organizația U.T.C. 
trebuie să așeze inițiative proprii 
cum ar fi : demonstrații practice 
la locul de muncă ; organizarea 
unor simpozioane pe teme ca : 
„proces rebutului", execu
tăm numai produse de calitate", 
■ă Inițieze concursuri pe meserii 
— forme folosite cu bune rezul
tate altădată, dar acum uitate. 
Și ca un prim pas ar trebui oa în 
secțiile productive, în (pedal la 
turnătorie, acolo unde nivelul do 
calificare este mai redus, afi mili
teze pentru instituirea unor ade
vărate nuclee formate dintr-un 
muncitor cu înaltă calificare șl 
un grup de tineri angajați pe 
drumul calificării.

întreprinderea „Feroemail" 
Ploiești traversează un moment 
dificil. înăuntrul acestui ooloctiv 
sînt insă suficiente resurse care, 
valorificate cu pricepere și hotă- 
rlra, pot aduce revirimentul aș
teptat

mozaic colorat care stlrnește 
curiozitatea, dar a rămas cu 
totul imperfect.

Limitindu-ne la experiențele 
noastre, ce se poate face, 
în continuare, în această 
problemă ? Mai multe cer
cetări și mai bune cerce
tări, UNITARE, pare să fie 
singurul răspuns viabil. Acum, 
cînd avem un Centru pentru 
cercetări privind tineretul ro
mân de toate categoriile, da 
toate vîrstele (căci în noțiu
nea da „tineret" se înscriu mal 
multe trepte de vîrstă), ne 
bucură realmente punctele în
scrise în planul său de mun
că pe perioada anilor 1968— 
1970 : „Probleme ale sociolo
giei adolescenței" și „Aspecte 
ale formării modelului de via
ță la adolescenții școlari". Căci 
— s-o recunoaștem deschis — 
nu orice lucrare care pretindă 
că-i o cercetare, poate fi re
cunoscută ca atare. Nu orice 
observație îngăduie o recu
noaștere obiectivă care poata 
fi verificată, nu orice opinie 
poate fi prezentată drept o ge
neralizare științifică ; orice au
tor — scriitor, publicist — plin 
de idei nu este, în mod obliga
toriu, și un cercetător autentic, 
sistematic, științific, așadar 
nu orice pare a fi „profund11 
este cu adevărat profund (pro
funzimea, în sfera discuției da 
față, ținînd de exactitatea inj 
vestigației). Uneori, asemenegl 
lucrări n-au o suficientă sem
nificație. Și cu toate acestea, 
orice spor de informații, orice 
dezbateri și argumentări în 
plus, sînt binevenite.
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DIN UE O
încă o reuniune

in abaenfa Franței
Partenerii Franței din

Uniunea Europei Occiden
tale n-au ezitat: ei a-au
întrunit, din nou, marți
deși scaunul france» re
măsese neocupat. Gestul
celor șase va provoca
probabil o accentuare a
tensiunii dintre Paris *1
Londra cu repercusiuni și
in alte zone ale Europei
apusene.

Criza spectaculoasă din Uniu
nea Europei Occidentale l-a ră
pit cancelarului vest-german 
Kiesinger plăcerea unul conoe- 
dlu pe care-1 petrecea in landul 
Baden-Wiirtemberg. Cancelarul 
ți-a întrerupt vacanța pentru 
a studia — împreună cu experți 
din Ministerul de Externe — 
modalitățile de a elimina Impa
sul intervenit în relațiile dintre 
Franța și ceilalți membri ai 
U.E.O. Un purtător de cuvînt 
oficial a afirmat că Bonnul nă
zuiește să mențină Uniunea Eu
ropei Occidentale „in stare de 
funcționare". După opinia ace
luiași purtător de cuvînt, cele 
intimplate „nu ipotechează prea 
mult" raporturile dintre Bonn 
și Paris. Cronica diplomatică a 
înregistrat întrevederea Iui Kie
singer cu ambasadorul francez 
la Bonn și un text redactat de 
serviciul de presă al guvernului 
federal care încearcă, abil, să 
transfere disputa de pe terenul 
politio pe cel al procedurii de 
ordin juridic. France Presse 
consideră că Bonn-ul acționează 
in direcția obținerii unui com
promis.

In coloanele ziarelor care 
apar de o parte șl de cealaltă a 
Canalului Minecii criza provoa
că observații ascuțite, note cri
tice și semnale de alarmă. Vii
torul U.E.O. este descris în cu
lori sumbre și mulți prezic un 
sfirșit apropiat acestui orga
nism. „Relațiile dintre Franța și 
Marea Britanic au ajuns în

tr-un impas, iar Europa occi
dentală Ia o cotitură primej
dioasă" — afirmă Suddeutsche 
Zeitung. Confratele său Frank
furter Neue Presse consideră că 
„Londra caută să folosească 
U.E.O. ca un mljloo pentru a 
forța intrarea sa în Comunita
tea economică vest-europeană, 
iar Parisul ca un mijloc pentru 
respingerea intrusului indezira
bil". In ziarul parizian La Na
tion găsim reflectată poziția 
franceză : „Nimeni nu dă drep
tul cuiva să intre pe fereastră 
atunci cînd ușa Pieței comune 
rămîne închisă, nu numai dato
ri tă atitudinii Franței ci, în- 
4 tosebi, faptului că Marea Bri
tanic nu răspunde incă condiții
lor stabilite pentru a deveni 
membru cu drepturi depline în 
cadrul C.E.E.".

La Londra, premierul Wilson 
a respins ideea că Anglia ar fi 
urmărit să izoleze Franța. De
clarația indică dorința unei 
concilieri pentru ca furtuna din 
U.E.O. să nu adincească o criză 
cu antecedente.

Oare cabinetul francez, a că
rui ședință este programată 
pentru miercuri, va decide noi 
măsuri în privința raporturilor 
cu U.E.O. ? Destui sint cei care 
cred că n-am asistat încă la 
punctul culminant al crizei care 
se oonsumă pa fundalul U.E.O.

M. R.

I

participantă la Congresul
al Xll-lea al P.LI.
Ul c. c. al P.C.I.

Mesajul
președintelui 

Ho Și Min
HANOI 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul Anului nou vietnamez, 
președintele Ho Și Min a adresat 
un mesaj președintelui Prezidiului 
C.C. al F.N.E., în care îeleva vic
toriile mari obținute anul trecut 
de poporul sud-vietnamez, sub 
conducerea F.N.E., în lupta îm
potriva agresiunii americane. în 
continuare se subliniază că, deși 
suferă înfiîngeri grele, imperia
liștii americani nu au renunțat la 
planurile lor de subjugare a 
populației sud-vietnameze, para
lel cu continuarea Încălcării su
veranității și securității R.D. Viet
nam. In încheiere, președintele 
Ho Și Min își exprimă convinge
rea că forțele patriotice din Viet
namul de sud vor continua să 
obțină victorii și mai mari în 
lupta pe care o duc pentru sal
varea națională.

I

SESIUNEA COMISIEI O.N.U. 
PENTRU 

DEZVOLTAREA SOCIALA
La 17 februarie s-au des

chis la New York la sediul 
Organizației Națiunilor Unite 
lucrările sesiunii a XX-a a 
Comisiei pentru dezvoltarea 
socială. La lucrări, participă 
delegații ale celor 32 de 
membre, printre care și 
legația țării noastre.

Printre problemele 
importante înscrise pe ordi
nea de zi se află raportul 
UNESCO privind rolul edu
cației în dezvoltarea econo
mică și socială ; programe pe 
termen lung în vederea for
mării tineretului în cadrul 
dezvoltării naționale ; rapor
tul Conferinței internaționale 
a miniștrilor responsabili cu 
problemele protecției socia
le ; al doilea deceniu al Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare.

Reprezentantul țării noas
tre, conf. univ. dr. Ovidiu 
Bădina. directorul Centrului 
de cercetări pentru proble
mele tineretului, a fost ales 
vicepreședinte. Candidatura 
reprezentantului țării noastre 
a fost prezentată de delega
ția Tunisiei și susținută de 
delegațiile U.R.S.S. și Uru- 
guayului.

țări 
de-
mai

INDIA. — O mulțime de oameni, fluturînd steaguri roșii, a 
demonstrat pe străzile orașului Calcutta, exprimîndu-și satis
facția pentru victoria obținută de forțele de stînga în alege

rile din statul Bengalul de vest

• PREȘEDINTELE AYUB 
KHAN a adresat luni noaptea 
lui Zulfikar Aii Bhutto, fost mi
nistru al afacerilor externe al 
Pakistanului, invitația de a se 
alătura altor lideri ai opoziției 
pentru a examina împreună cu 
reprezentanții guvernului moda
litățile de soluționare a actualei 
crize politice din tară. Această 
invitație nu a fost lansată numai 
lui Bhutto, principalul oponent 
politic al lui Ayub Khan, ci și 
altor lideri ai opoziției care au 
refuzat pînă în prezent să parti
cipe Ia o masă rotundă, propusă 
de președintele Pakistanului.

Un purtător de cuvînt al lui 
Bhutto a refuzat deocamdată să 
comenteze 
ministru 
demers 
Khan.

atitudinea fostului 
de externe față de noul 
al președintelui Ayub

PROCESUL

DE LA LOS ANGELES

• PENTRU A PROBA că Sir- 
han B. Sirhan l-a asasinat pe 
senatorul Robert Kennedy în 
mod premeditat, făcînd exerciții 
de tir în acest scop chiar cu o 
zi înainte de a comite crima, a- 
cuzarea a prezentat o serie de 
martori în 
de luni și 
martori au 
pletului de 
Sirhan s-a 
1968 la un club de tir, situat _în- 
tr-o suburbie 
Angeles. Doi 
lului din Los 
fost asasinat 
Kennedy, au 
menea, că Sirhan se afla în ho
tel cu o oră și jumătate înain
te de asasinat și i-a întrebat 
care va fi itinerariul 
senator la plecare.

cadrul dezbaterilor 
marți. Doi dintre 
depus în fața com- 
judecată, arătînd că 
exersat la 4 iunie

a orașului Los 
salariați ai hote- 
Angeles, unde a 
senatorul Robert 

declarat, de ase-

urmat de

a anunțat 
Marțiale

e AGENȚIA U.P.I. 
că în fața unei Curți 
din San Francisco se desfășoară 
de cîteva săptămîni procesul 
intentat unul grup de 27 mili
tari americani care, anul tre-

Intilniri ale delegației P.C.R

șomeri->

ROMĂ 18 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ita
lian a avut loo marți o întîlnire 
între delegația Partidului Comu
nist Român, care a participat la 
lucrările Congresului al XH-lea 
al P.C.I. — alcătuită din tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Pe
trescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-

adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., — și Enrico Berlin- 
guer, vice-secretar general al 
P.C.I., Armando Cossuta, Carlo 
Galluzzi; membri ai direcțiunii 
P.C.I.

într-o atmosferă caldă, fră
țească, s-au discutat probleme ale 
dezvoltării în continuare a rela
țiilor reciproce, prietenești, din
tre P.C.R. și P.C.I., precum și 
probleme de actualitate ale miș
cării comuniste ți muncitorești 
internaționale.

Cu membri ai conducerii 
P. S. /. U. P.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, a avut con-

vorbiri la Roma cu membri ai 
conducerii Partidului Socialist 
Italian al unității proletare 
— Dario Valori, vice-secretar ge- 

Vicenzo 
direcțiunii

cui. au refuzat să plece să 
lupte în Vietnam. Fiecare mili
tar este judecat separat, primii 
trei acuzați fiind condamnați 
săptămîna trecută la 14, 15 și 
respectiv 16 ani muncă silnică. 
Autoritățile militare americane 
încearcă să prezinte acest oaz 
drept „o rebeliune" în cadrul 
forțelor armate și în consecință 
Curtea Marțială a aplicat pe
depse atît de severe.

ACCIDENTUL
GINEI LOLLOBRIGIDA

neral al P.S.I.U.P., i 
Ansanelli, membru al 
P.S.I.U.P.

Au fost abordate probleme 
privind intensificarea raporturi
lor de colaborare tovărășească 
dintre cele două partide, proble
me ale mișcării comuniste ți 
muncitorești internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de cordialitate și prie
tenie.

Un institut al
„Apimondiei" va fi

• STAREA SĂNĂTĂȚII cu
noscutei actrițe Gina Lollobri- 
gida este staționară, a declarat 
un purtător de cuvînt al clini
cii „Moșeați" din Roma, unde 
artista a fost Internată duminică 
seara în urma unui accident de 
automobil. Examenele radiogra- 
fice au confirmat că Gina Lollo- 
brigida are o fractură la rotula 
stîngă și va fi necesară o inter
venție chirurgicală.

Se pare că actrița va renunța 
la apariția în două filme — 
unul american și altul francez 
— în care fusese recent distri
buită.

De Martino despre 
colaborarea stingii 

italiene

Ziaristul brazilian Arthur Aytnore de la influentul cotidian 
„Jornal do Brasil" a tras recent un semnal de alarmă : absol* 
venjii universităților nu reușesc să găsească de lucru în econo
mia țării. După părerea lui această situație este „una dintre 
cele mai grave probleme a educației în Brazilia". Tn fapt, ea 
reflectă o anumită stare de lucruri. Ritmul încetinit al dezvol
tării economiei, consecință a unei îndelungate stări de subdez
voltare nu permite cuprinderea în industrie și comerț a tuturor 
absolvenților facultăților braziliene. Pe de altă parte, acest 
lucru este împiedicat și de marile monopoluri străine, îndeosebi 
nord-americane care dețin poziții însemnate în economia aces
tei țării.

Potrivit datelor publicate la Rio de Janeiro din cei 258 000 
studenți imatriculați în universitățile braziliene, numai 28 000 
au posibilitatea să-și ia diplomele de absolvenți, iar dintre 
aceștia peste 10 000 nu pot să-și exercite profesiunea pentru 
care s-au pregătit. „Piața muncii în toate sectoarele de acti
vitate devine tot mai rigidă" — constată „Jornal do Brasil". 
„Aceasta — subliniază ziarul citat — provoacă într-un ritm 
accelerat șomajul în rîndurile mîinii do lucru specializate, 
întrucît economia nu are posibilitatea să absoarbă nici o trei
me din tinerii care sînt formați în universități".

Ministerul brazilian al planificării stabilise în urmă cu cîțiva 
ani un program de dezvoltare în domeniul învățămîntului 
universitar. Planul prevedea pregătirea unui număr sporit de 
cadre cu studii superioare necesare diferitelor sectoare ale 
economiei țării, îndeosebi ingineri constructori și industriali, 
arhitocți, agronomi, medici veterinari, medici umani, stomato
logi, biochimici, specialiști în administrație. Dar s-a asistat la 
un fenomen curios. Tn baza datelor devenite cunoscute, în anul 
1967, pe măsură ce a crescut numărul studenților imatriculați, 
îndeosebi în facultățile care pregăteau cadre a căror lipsă 
era resimțită de economie, au scăzut în mod proporțional 
angajările de personal cu studii superioare tocmai în aceste 
sectoare de activitate. Astfel, în industria chimică din cei 93 
de absolvenți în anul 1967 (dintre 498 studenți imatriculați în 
facultățile de chimie) numai 14 au reușit să găsească serviciu 
în ramura respectivă. In același an din cei 3 704 absolvenți ai 
facultăților de inginerie numai 1 908 au putut să-și exercite 
profesiunea pentru care s-au pregătit iar din 1 081 agronomi 
numai 398 s-au putut dedica meseriei respective. Situația se 
prezintă în culori și mai sumbre ți Tn ce privește cadrele ne
cesare administrației : din 3 979 tineri absolvenți numărul ace
lora care au reușit să obțină o slujbă în ramura respectivă a 
fost de... 12.

De cîțiva ani Tn Brazilia se desfășoară o campanie și în ve
derea pregătirii unui număr cît mai mare de cadre sanitare 
cu studii medii. Dar, după cum scrie „Jornal do Brasil" numai 
286 din cei 414 absolvenți ai cursurilor de infirmieri au izbutit 
să obțină în 1967 o slujbă.

Comentînd această situație, specialiștii sînt de părere că ea 
se datorează indicelui scăzut al expansiunii industriale din 
Brazilia. Aceasta este o situație de a cărei gravitate guvernul 
brazilian este conștient. Dar dificultățile întîmpinato pentru de
pășirea ei, par, cel puțin la ora actuală, destul do greu de 
depășit.

La Ottawa s-a des
fășurat cea de a dona 
conferință constituțio
nală in cadrul căreia 
guvernul central urma 
să-și expună mai pe 
larg planurile sale pri
vind reevaluarea poli
ticii interne și in spe
cial reforma constitu
țională. Conferința a 
luat sfirșit fără a găsi 
soluții la nici una din 
problemele înscrise pe 
ordinea de zi.

După cum se știe, 
premierul Pierre Eliot 
Trudeau a obținut in 
cursul anului trecut — 
pentru prima oară în 
ultimii 15 ani — o ma
joritate confortabilă 
pentru liberali. Succe
sul său electoral a fost 
pus pe seama unor 
proiecte de reforme 
continind printre altele 
ideea necesității men
ținerii unității naționa
le, a adaptării structu
rilor canadiene la 
„realitățile prezente". 
Trecerea 
program 
program de acțiune, 
nu s-a 
puțin pină in prezent, 
ușoară pentru cabine
tul Trudeau. Existen
ta unor dificultăți și 
neînțelegeri între gu
vernele provinciale 
care dispun de oare
care autonomie șl gu
vernul federal consti
tuie unul din principa
lele obstacole in calea 
înfăptuirii reformelor 
preconizate. Proiectele 
lansate de guvernul li
beral — și aprobate în 
Camera Comunelor — 
s-au referit la revizui
rea regulamentului de 
funcționare a parla
mentului, la modificări

de la faza de 
electoral la
dovedit, cel

19

tn atribuțiile ce re
vin unor organisme 
parlamentare și la pre
cizarea limitelor pre
rogativelor primului 
ministru. Adoptarea a- 
cestor proiecte de lege 
— care afectează ac
tuala structură politi
că stabilită în urmă cu 
mai bine de un secol 
prin „Actul Americii 
de Nord britanice" — 
a constituit un succes 
obținut lesne, mai 
ales datorită majorită
ții parlamentare. Faza

OTTAWA

dezlntegrexe". 
context se 

egalitatea 
lingvistică.

să se 
In acest 
urmărește 
juridică, 
distribuirea echitabilă 
a funcțiilor în orga
nele federale etc.

Observatorii reamin
tesc că disputa dintre 
cele două comunități 
este strîns legată de 
existența unei pro
nunțate denivelări e- 
conomice. Statisticile 
oonsemnează venituri 
medii anuale pe cap 
de locuitor mal mici

în cău

tarea soluțiilor
următoare — aflată in 
curs de aplicare — se 
dovedește însă mult 
mai dificilă. în a- 
ceastă etapă se are în 
vedere redefinirea re
lațiilor între cele două 
comunități — engleză 
și franceză — și 
stabilirea unor noi ra
porturi între guvernul 
federal și guvernele 
provinciale. Avertizîn- 
du-și oponenții, pre
mierul Trudeau a de
clarat că în cazul în 
care „cetățenilor cana
dieni de origină fran
ceză nu li se vor asi
gura drepturi egale cu 
cei de origină engle
ză, Canada ar putea

în Quebec, unde, de
altfel, procentul de șo
maj este dublu, com
parativ cu media ge
nerală pe țară.

In sfirșit, un alt 
punct de dispută (asu
pra căruia, de aseme
nea, nu s-a ajuns la 
nici o soluție la recen
ta conferință) îl con
stituie redistribuirea 
atribuțiilor fiscale și 
a veniturilor realizate 
din impozite între or
ganele provinciale și 
cele federale. Primii- 
miniștri al provinciilor 
Columbia britanică, 
Saskatchewan, Alberta 
și Manitoba au solici
tat transferarea unor

fonduri federale la 
dispoziția acestor pro
vincii și nicidecum 
sporirea fondurilor fe
derale pe seama dimi
nuării procentelor din 
venituri încasate pînă 
în prezent de provincii.

Luările de poziție 
au accentuat disensiu
nile deja existente în 
special între provincii
le răsăritene care-1 
sprijină mai mult sau 
mai puțin pe Trudeau 
șl cele vestice care 
contestă dreptul gu
vernului federal de a 
adopta măsuri contrare 
constituției, „ameste- 
cindu-se în domenii ce 
aparțin de drept pro
vinciilor".

Potrivit știrilor din 
Ottawa, conferința a 
reafirmat „intenția de 
a efectua un studiu 
global al Constitu
ției Canadei pentru a 
stabili dacă aceasta 
corespunde necesități
lor prezente și viitoa
re și de a studia pină 
la ce punct schimbă
rile constituționale sînt 
de dorit" (LE FIGA
RO). Premierul Tru
deau a precizat la în
chiderea lucrărilor ho- 
tărirca de a persevera 
în vederea înfăptuirii 
reformelor constituțio
nale preconizate.

Potrivit ziarului ci
tat, „nici o soluție de
finitivă nu a intervenit 
în cursul 
zile 
Șase 
riale 
nate
continuare problemele 
supuse dezbaterilor.

celor trei 
de deliberări", 

comitete ministe- 
au fost însărci- 
să studieze in
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• LA PARIS au avut loc 
lucrările Sesiunii de colabo
rare a Consiliului executiv 
ii Apimondiei cu organiza
țiile internaționale guverna
mentale și neguvernamentale 
cu Statut consultativ al 
O.N.U. Sesiunea a fost prezi
dată de prof. dr. inginer V. 
Harnaj (România), președin
tele Apimondiei.

La sesiune s-a hotârît ca 
sediul Institutului internațio
nal de tehnologie și economie 
apicolă al „Apimondiei" să 
fie stabilit la București. A- 
ceastă hotărîre, adoptată în 
unanimitate, confirmă apre
cierea pe plan internațional 
a contribuției importante pe 
care România a adus-o la 
dezvoltarea apiculturii în 
lume și, în special, în țările 
în curs 
stabilit, 
pentru 
strinsă 
strializării apicole, prin co
laborarea cu România în ca
drul Institutului internațio
nal de tehnologie și econo
mie apicolă. La propunerea 
delegatului român s-a hotărît 
intensificarea schimburilor 
de tineri între diverse țări, 
in vederea specializării, cre- 
indu-se, totodată, burse spe
ciale în acest «cop. Cel de-al 
22-lea Congres internațional 
de apicultura va avea loc la 
M&nchen în august 1969.

e LA SAN JOSE s-a anunțat 
că autoritățile statului Panama 
au închis frontiera cu Costa 
Rica.

Citind surse neoficiale, agen
ția United Press International 
menționează că închiderea fron
tierelor de către autoritățile din 
Panama pare să fie legată de 
teama unei invazii a grupurilor 
de guerilă, formate din adver
sarii regimului panamez, care 
și-ar avea baze în Costa Rica.
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de dezvoltare. S-au 
de asemenea, noi căi 

o cooperare mai 
în domeniul indu-

• REZULTATELE unui son
daj efectuat de Institutul „Louia 
Harris" din S.U.A. arată că nu
mărul cetățenilor americani, 
care sînt ostili programului spa
tial în vederea debarcării omu
lui pe Lună, este mai mare de- 
cît numărul celor favorabili cu
ceririi Lunii. Din totalul celor 
chestionați. 49 la sută se opun 
proiectului. 39 ia sută îl spriji
nă, iar 12 ia sută nu au nici o 
opinie în această problemă.

• PESTE 70 de persoane au 
încetat din viață și aproximativ 
8 000 au fost internate în spitale 
în primele trei zile ale desfă
șurării tradiționalului Carnaval 
din Rio de Janeiro. Autoritățile 
au precizat că majoritatea dece
selor și rănirilor s-au datorat 
Îmbulzelii pe străzi ți insolațiel 
provocate de temperatura foar
te ridicată care domnește în 
prezent Ia Rio de Janeiro.

ROMA 18 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat poblica- 
ției socialiste „L’Altra Italia", 
Francesco de Martino, vicepreșe
dinte la Consiliului de Miniștri al 
Italiei și conducător al Partidu
lui Socialist, a apreciat ca pe „un 
proces necesar" încheierea unui 
acord între Partidul Comunist 
Italian, Partidul Socialist și gru
pările catolice independente din 
cadrul democrației creștine. Du
pă părerea sa, singura perspecti
vă politică pentru Italia este „o 
înțelegere gradată" între cele 
trei formațiuni, care „să încerce 
depășirea profundelor divergențe 
care există astăzi". EI a conchis, 
declarînd că este necesar să se. 
stabilească cele mai bune rapor
turi posibile cu comuniștii și să 
se vină în întîmpinarea aspirații
lor maselor populare, al căror in
terpret se face P. C. Italian.

Potrivit aprecierilor observato
rilor politici din Roma, decla
rația lui de Martino este expre
sia tendințelor ce se manifestă 
după recentul Congres al P. C. 
Italian în rindul tuturor cercu
rilor politice din Italia de a 
reevalua relațiile lor cu comu
niștii.

Tinerii englezi vor

vota la 18 ani ?

P. NICOARA

Q

„ULTIMATUM DIPLOMATIC ?“
. Intr-un mesaj radiotelevizat rostit joia trecută, premierul ra

sist rhodesian, lan Smith, anunța că autoritățile de la Salisbury 
elaborează un proiect de text al unei noi constituții „pe care 
speră că îl va supune în luna mai referendumului populației 
albe".
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Mahmud Fawzi, asistent al 
președintelui Nasser pentru 
problemele externe, progra
mată iniția] pentru săptămina 
viitoare, a fost amînată pentru 
începutul lunii martie, anunță 
ziarul „Al Ahram" citat de a- 
genția M.E.N.

Cotidianul egiptean nu pre
cizează data exactă a voiaju
lui diplomatului arab în capi
tala Franței, unde el urmează 
să remită președintelui de 
Gaulle un important mesaj 
din partea lui Gamal Abdel 
Nasser, menționînd doar că 
prezența sa Ia Paris va avea 
loc între sfîrșitul întrevederi
lor președintelui Franței cu 
Richard Nixon și începutul 
consultărilor reprezentanților 
celor patru mari puteri consa
crate problemelor Orientului 
Mijlociu.

Stewart, făcută luni seara tn 
Camera Comunelor, tn sensul 
că acest gen de tranzacții nu 
face niciodată obiectul unor 
comunicate oficiale, este in
terpretată de observatori ca o 
confirmare indirectă. Se con
sideră, în orice caz, că, dacă 
știrile ar fi fost inexacte, gu
vernul s-ar fi grăbit, în si
tuația actuală, să facă preci
zări sau să Ic dezmintă.

In legătură cu aceste știri, 
deputata laburistă, Margaret 
McKay, a depus marți în Ca
mera Comunelor o moțiune 
cerînd guvernului britanic să 
se abțină de la orice livrare 
de armament destinat Israe
lului.

• CAMERA COMUNELOR 
a adoptat tn cea de-a doua 
lectură proiectul de lege gu
vernamental privind acorda
rea drepturilor civile per
soanelor care au împlinit 
vîrsta de 18 ani. Proiectai 
de lege urmează să fie apro
bat și de Camera Lorzilor, 
după care va reveni pentru 
a treia și ultima oară în Ca
mera Comunelor.

Parlamentul britanic ur
mează, de asemenea, să ia în 
ourlnd tn dezbatere un alt 
proiect de lege care prevede 
ca dreptul de vot să fie a- 
cordat tinerilor la 18 ani In 
loo de 21 ani.

îteva zile mai tîrziu, du
minică, erau oficializate în 
capitala rhodesiană prin
cipalele prevederi ale pro

iectului. Cei patru milioane de
africani ar urma să fie incluși 
pe liste electorale separate, ei 
puțind să aleagă 
(dintre care 8 vor 
aleși de consiliile tribale dintre 
căpeteniile triburilor strîns le
gate de administrația Smith). 
Minoritatea albă ar urma să 
trimită în Parlament 50 de de
putați.

Două circumstanțe atrag aten
ția observatorilor.

In primul rînd : graba cu care 
autoritățile sud-rhodesiene au 
trecut la definitivarea unei noi 
Constituții (în mesajul lui de 
Anul Neu. Ian Smith afirmase 
că nu se va trece la elaborarea 
unei noi Constituții înainte de 
„epuizarea tuturor posibilităților 
de tratative cu Londra" șl, în 
orice caz, niu mai devreme de 
1970).

In al doilea rind : faptul că 
actuala febră inovatoare în ma
terie constituțională survine in
tr-un moment cînd la Salisbury 
se fac mereu mai simțite pre
siunile la care e supus regimul 
Smith pentru o reconciliere cît 
mai grabnică ou Anglia. In
formațiile parvenite în cursul 
săptămînii trecute din Rhode
sia relevau creșterea temerilor 
în rîndul minorității albe față 
de izolarea internațională impu
să regimului rasist. Se poate a- 
mlnti în acest sens declarația 
făcută vinerea trecută de Pat 
Bashford președintele partidului 
de centru (organizație politică 
influentă a minorității albe) 
care a repetat cererea de „a se 
începe imediat o nouă rundă de 
convorbire cu Londra" deoarece 
„orice întîrziere poate avea

16 deputați 
fi, de fapt,

Europa
Zăpada și frigul continuă să

• AUTORITĂȚILE lon
doneze continuă să păstreze 
o tăcere țoală asupra știrilor 
apărute în presa britanică 
privind intenția Angliei de a 
vinde tancuri „Centurion" Is
raelului. Dar, declarația mi
nistrului de externe, Michael

• SURSE OFICIALE din 
Cairo, citate de agenția France 
Presse, informează că reprezen
tanți ai organismului administra
tiv al Canalului de Suez urmează 
să se întilnească cu armatorii 
celor 14 nave străine imobilizate 
în apele canalului după războiul 
din iunie 1967. In cadrul reuniu
nii va fi examinat un proiect de 
sondare a regiunii de sud a ca
nalului, în vederea degajării na
velor imobilizate.

Zăpada și frigul continuă să domine în Europa, în ciuda 
cîtorva ameliorări izolate ale temperaturii, care nu permit să 
se spere într-o îmbunătățire grabnică. In Franța, zăpada cade 
cu intermitență aproape in toate regiunile, fără excepție. Dru
murile acoperite de polei fac circulația dificilă. Pe coasta de 
Azur cerul nu este favorabil ninsorilor ; cu toate acestea, tem
peratura este în scădere constantă. La Paris, zăpada căzută în 
ultima noapte a fost înlăturată, dar la Lyon străzile sînt blocate. 
Mai multe aeroporturi, prirttre care cele din Berlinul occidental 
și din Hamburg, continuă să rămînă închise, iar trenurile inter
naționale circulă cu mare întîrziere. Peste tot, căile rutiere sînt 
înzăpezite. Ultimele căderi de zăpadă au izolat numeroase lo
calități în Belgia și au blocat circulația. înălțimea troienelor de 
zăpadă atinge în Belgia pe alocuri doi metri. Zăpada abun
dentă a căzut, de asemenea, în Olanda, unde temperatura în nu
meroase regiuni a scăzut sub minus zece grade. O situație simi
lară s-a înregistrat în Elveția. Furtuni de zăpadă au izolat nu
meroase sate în Italia. în același timp, în regiunea Napoli au 
căzut ploi torențiale provocînd inundații, iar culturile au fost 
distruse de grindină. Un avion aparținînd companiei britanice 
„B.E.A." a fost lovit de trăznet deasupra orașului Napoli, deși 
grav avariat, avionul a aterizat. Agenția A.N.S.A. informează că 
haite de lupi și turme de mistreți au început să atace satele. Pe 
șosele italiene din vecinătatea Austriei și Iugoslaviei troienele 
de zăpadă ating patru metri.
în Austria nu mai ninge, după ce zăpada a căzut timp de 48 

de ore. Soarele s-a ivit pe cer, însă temperatura este sub minus 
12 grade. în Spania, de asemenea, termometrul înregistrează scă
deri sub zero grade în partea nordică, în timp ce în partea su
dică temperatura atinge plus 16 grade.

doar efectul unei agravări a 
șanselor vitale ale populației 
albe". In același timp, un grup 
de patruzeci de personalități fi-; 
nanciare dintre cele mai proe
minente și-au exprimat îngrijo
rarea în legătură cu consecin
țele economice ale prelungirii 
rupturii cu fosta metropolă.

In asemenea împrejurări se 
poate pune întrebarea dacă gra
ba cu care Smith a scos la su
prafață proiectul unei noi Con
stituții, anunțînd chiar o even
tuală dată limită (luna mai) 
pentru parafarea apartheidului 
politic nu se înscrie în catego
ria „ultimatumurilor diplomati
ce". Mai precis, se poate presu
pune că manevrele în jurul pro
iectului noii Constituții de la 
Salisbury urmăresc să determi
ne Anglia la o reluare a trata
tivelor. De altfel, Londra con
tinuă să mențină deschise cana
lele care pot duce oricînd la 
noi contacte, chiar la cel mai 
înalt nivel cu „rebelii" de la 
Salisbury. S-a remarcat, în b- 
cest sens, fermitatea cu care 
guvernul britanic a respins săp- 
tămîna trecută propunerea unui 
grup de deputați laburiști care 
preconizau înăsprirea sancțiuni
lor împotriva Rhodesiei. Surse 
londoneze dezvăluiau vineri re
luarea contactelor diplomației 
britanice eu reprezentanții rho- 
desieni citind „întrevederea 
confidențială neoficială" dintre 
ministrul de stat la Forreign 
Office, Maurice Foley, și fostul 
prim-ministru al defunctei fe
derații a Rhodesiei și Nyassa- 
land-ului, Roy Welenski. In 
capitala rhodesiană, oficiosul 
guvernamental RAND DAILY 
însera zilele trecute o informa
ție care vorbea despre expedie
rea unui nou mesaj al lui Smith 
către Wilson și prezenta drept 
certă „reluarea peste cîteva 
săptămîni a dialogului anglo- 
rhodesian". Surse oficiale brita
nice s-au grăbit să dezmintă a- 
ceastă informație dar dezminți
rea a fost făcută intr-o formă 
evazivă, și ea a apărut mai de
grabă ca o expresie a dorinței 
Londrei de a nu se expune Ia 
noi critici din partea statelor a- 
fricane, ostile interminabilelor 
discuții cu Smith și circumspec
te față de pertractările engleze.

Londra a reacționat negativ 
Ia măsurile preconizate de 
Smith. Cele trei partide repre
zentate în Camera Comunelor — 
laburist, conservator șl liberal 
— au adoptat o poziție comună, 
fapt puțin obișnuit în problema 
rhodesiană.

Ne putem, așadar, aștepta la 
un nou episod în serialul trata
tivelor anglo-rhodesiene. Singu
rul element realmente senzațio
nal în acest lung serial ar fi 
(lucru extrem de greu de ima
ginat la ora actuală) obținerea 
unor concesii reale din partea 
actualului guvern minoritar de 
la Salisbury.

EM. RUCAR
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